הפורום הישראלי לעירוניות (ע"ר)
"חברה אזרחית מקדמת עיר"
הפורום הישראלי לעירוניות (ע"ר) הוקם בסוף שנת  2014כגוף של החברה האזרחית על ידי קבוצת
פעילים מתכנני ערים ,אדריכלים ,עובדים סוציאליים ,כלכלנים ואנשי אקדמיה ,במטרה -לקדם ולטפח את
הערים בישראל ולחזק תהליכים עירוניים "מלמטה למעלה" .קווי היסוד של פעילות הפורום מתבססים
על תפיסה חברתית הרואה את איכות החיים ורווחת האדם במרכז העירוניות ,תוך קידום האג'נדה
העירונית העולמית החדשה ,ובכללם  -עקרונות ויעדים כלל עולמיים לקיימות (. (STG's
הפורום מהווה פלטפורמה מתכללת ומקדמת שיח על עירוניות ,המעודדת שיתופי פעולה בין ארגוני חברה
ורווחה ,תוך שיתופי פעולה בין  -ארגוני חברה ורווחה ,סביבה ,נציגי תושבים ,השלטון המקומי
והמרכזי ,המגזר העסקי ,האקדמיה והתושבים ,העמקתם והרחבתם .שיתופי הפעולה נועדו לשם
יצירת מכפילי כוח ברמה המקומית והארצית בין החברה האזרחית לבין ארגונים במגזר הציבורי ,ובכך,
ליצור מכפילי כוח למען צמצום אי השוויון בעירוניות בישראל וקידום מנעד פעילויות הקשורות לרווחה
ולאיכות חיים כוללת בערים עבור מגוון אוכלוסיות.
הפורום פועל כיום כעמותה אשר חזונה ,ייעודה ומטרותיה הוגדרו בתהליך רחב ומשתף עם חברים ונציגים
מהסקטורים השונים הללו ,הגדרות אלה מפורטים להלן ומשמשים כמגדלור לפעילותה:

חזון
הפורום הישראלי לעירוניות הוקם במטרה ליצור במה רחבה לקיום שיח בין-מגזרי ובין-תחומי
בנושאים של עיר ועירוניות .במה זו תתרום לקידום עירוניות מקיימת בחברה הישראלית ,כחלק
מהשיח הבינלאומי.
מטרות
▪ לגבש תפיסה של עירוניות ישראלית מגוונת ,הוגנת ובת-קיימא ולקדם פיתוח עירוני המתבסס
על ידע מתקדם המצטבר בארץ ובעולם ,בראייה בין-תחומית ובין-מגזרית ,על מנת להביא
לשיפור באיכות החיים של התושבים ולתרום לרווחת הציבור על כל חלקיו בישראל.
▪ לפעול לקידום השתתפות תושבים ובעלי עניין נוספים להשתלב בתכנון ובעשייה העירונית,
▪ לעודד שותפויות בין ארגוני חברה ורווחה  ,ארגוני סביבה ,ממשלה וכנסת ,רשויות מקומיות ,גורמים
עסקיים ומוסדות אקדמיים.

דרכי פעולה
במישור הבינלאומי
• קשר עם ארגונים בינלאומיים ובכללם-ארגון ה UN HABITAT -וארגון World Urban Forum-
הרואים בפורום כארגון אזרחי רשמי לקידום עירוניות בישראל.
• ארגון משלחות ישראליות לכנסי  Wuf'sשל החברה האזרחית בשיתוף ובחסות משרד החוץ וארגון
הפורום העולמי לעירוניות  World Urban Forumומשרד השיכון.
במישור הארצי
• הרחבה וביסוס מעגלי החברה האזרחית בפורום השותפים בפעילותו -ארגוני חברה ורווחה ,ארגוני
סביבה ,כ"ן לנשים ,קק"ל ,איגוד המתכננים ,מרחב ,מרכז השל ,אלו"ט ,כן לזקן ,חכמת ההזדקנות,
חיים וסביבה ,החברה להגנת הטבע ,אדם טבע ודין ,אקדמיות ועוד.
• כנסת ישראל -קידום מעורבות ושיתוף הציבור בתכנון ובשיח העירוניות ,והגברת ודאות לנושא
במישור החקיקתי ,ארגון יום העירוניות (יוני ;)2018
• ממשלה -שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה שונים ,כמו -משרד הבינוי והשיכון -המטה הלאומי
לעירוניות; משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד החוץ ,מינהל התכנון;
• מרכז השלטון המקומי -שיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי ,לרבות פורום ה.15 -
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• ועידה דו שנתית" :ועידת עכו לעירוניות" ,הראשונה התקיימה בנובמבר  2015ובה השתתפו כ1,500-
איש בשלושת ימי הוועידה .ועידת עכו השנייה לעירוניות שהתקיימה בדצמבר  ,2017ובה השתתפו כ-
 700איש ביום וחצי של הועידה; ועידת עכו השלישית מתוכננת לספטמבר  .2019וכיום הפורום החל
להיערך להפקתו.
• השתתפות פעילה בכנסים בינלאומיים וכתיבת ניירות עמדה ,דוגמת דו"ח "עירוניות אחרת"
שהוצג בכנס  HABITAT IIIבקיטו באקוודור ,ולקראת כנס .Wuf9
• קידום יוזמות ושיתופי פעולה חוצי דיסציפלינות ומגזרים;
במישור המקומי
• הקמה וליווי של פורומים עירוניים מקומיים.
• ליווי יוזמות מקומיות ועידוד שותפויות חדשניות

תפיסת פעילות הפורום מתבססת על  3קני מידה :
המימשק בין העיר והאיזור ,העיר המתכללת והמיקרו אורבניזם .כאשר המרחב הציבורי העירוני
הינו תחום רוחבי המשתלב בכל קנה מידה.

נושאי תפקידים בפורום:
יו"ר -נעמי צור; מנכ"לית  -חנה מורן;
ועדת ביקורת – פרופ' אמריטה ארזה צ'רצ'מן וגב' זיוה שמחוני;
מזכירות וניהול אדמיניסטרטיבי -אדר' הודיה יקוטי.
הפורום פועל באמצעות מערך ארגוני:
אסיפת חברים ,ועד מנהל  ,ועדת ביקורת ,ועדות עבודה.

מייסדי העמותה:
גב' נעמי צור ,גב' חנה מורן  ,ד"ר יואל סגל ,מר אביעד אורן ,ד"ר אורלי רונן ,פרופ' ארזה צ'ר'צמן ,ד"ר אדר'
אלס ורבקל ,ד"ר אמילי סילברמן.
חברי הוועד המנהל -2018
גב' נעמי צור (יו"ר) ,גב' חנה מורן (מנכל"ית)  ,ד"ר יואל סגל ,מר אביעד אורן ,עו"ד בלה ברקת ברדה ,ד"ר
אורלי רונן ,ד"ר נועה רובין ,גב' פזית שיט שבייד ,פרופ' אבי דגני.
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