
 ?עד כמה מיטיבה העיר שלי

אין זה מקרה שהמחאה פרצה במרכז . עיר טובה מספקת מגוון אפשרויות מפגש ומהווה את התשתית לחיים אזרחיים מלאים
אביב המאבק הוא על עצם -בזמן שבתל. והמרחב הציבורי של השדרה והככר הוא המקום שבו היא מתקיימת, אביב-העיר תל

מחוץ למרכז הארץ המאבק הוא על הזכות לגור . חרונות נראית כמיועדת למגורי יוקרה בלבדשבשנים האהזכות למקום בעיר 
 .תעסוקה ותרבות, אפשרויות מפגש, פעילויות מגוונות, מקום שמאפשר לתושביו מרחב ציבורי פעיל  ותוסס –אמיתית " עיר"ב

ציון . ומה ניתן לשפר בה, יים טוביםעד כמה היא מאפשרת ח –הרשימה שלהלן מאפשרת לכל אחד לבדוק את העיר שלו 
 .ויכול להוות בסיס לשינוי מקומי, אישי זה יכול להצטרף לדעתם של תושבים אחרים

 איכויות שעושות את העיר למקום שטוב לחיות בו  11
 הציון לעיר המרחב העירוני

האם ? האם המסחר במרכז העיר פעיל :מרכז העיר ורחובות לאנשים
העיר האם רחובות ? עילות חברתית ואירועיםהוא משמש כמוקד לפ

 ? בטוחים ומעניינים להליכה ברגל, נוחים

 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 

? חילוניים או חרדים? גרים בעיר אנשים שונים ממךהאם : מגוון אנשים
? שלך עם אנשים אלהמה מידת הקשר ? עניים? עובדים זרים? ערבים

 ?שלכולם נוח להיות בהם האם ישנם מקומות
 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 

האם מקומות עבודה ותעסוקה שלובים באזורי : מגוון שימושים
 ?האם יש מגוון גדול של שירותים ועסקים בעיר? המגורים

 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 

האם ישנם ? ע בעירהאם ישנו שימוש יעיל בקרק: שימוש יעיל בקרקע
? האם ישנם מוסדות שהשימוש בהם מועט? שטחים פתוחים עזובים

האם ישנם אזורים עזובים שניתן היה לעשות בהם שימוש אינטנסיבי 
 ?יותר

 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 

לבתי , האם ניתן להגיע לעבודה :נגישות ומגוון אפשרויות תחבורה
, זמינה, האם התחבורה הציבורית נוחה? הספר ולמוקדי מסחר ברגל

האם יש עידוד לנסיעה ? ומאפשרת להגיע ליעדים הדרושים בזמן סביר
 ?להליכה ברגל? באופניים

 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 

האם יש  :גנים ציבוריים מורשת וזהות מקומית, פארקים, מבני ציבור
האם הגנים הללו מטופחים ? ציבוריים בטווח הליכה ממגורים גנים

האם מבני הציבור מהווים מקור לגאווה וזהות ? ומזמינים שימוש
 ?האם יש מודעות למורשת המקומית וטיפוח שלה? קהילתית

 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 

  הניהול העירוני
, תשתיות, רווחה, חינוך(ים חלוקת התקציב העירוני בין נושאים שונ

? ת איך מתחלק התקציב העירוני/ה יודע/האם את ):ביטחון, תרבות
 ?האם החלוקה הזו משקפת את סדר העדיפויות שלך

 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 

האם כל השכונות  :חלוקת התקציב העירוני בין שכונות שונות בעיר
 ?ווהזוכות לרמת השקעות ותחזוקה ש

 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 

 ,מגדר, חלוקת התקציב העירוני בין אוכלוסיות שונות לפי מוצא
האם חלוקת המשאבים תואמת את  :בעלי מוגבלויות, קשישים, ילדים

 ?הצרכים

 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 

שתתפים האם תושבים מ :שקיפות והשתתפות בקבלת החלטות
הדיונים וההצבעות , האם הנושאים להחלטה? בקבלת החלטות בעיר

 ?נגישים לציבור

 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 

האם יש מעקב ובקרה אחרי יישום  :מעקב אחרי ביצוע ושיפורים
האם ? האם יש מאמץ לשפר את השירות לאזרח? המדיניות העירונית

 ?שיפור בהתנהלות העירוניתיש לך אפשרות להשפיע על 

 1 2 3 4 5 
 המון הרבה ככה ככה קצת בכלל לא 
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