
אמנה לעיר חברתית
מתוך אמונה כי לעיר תפקיד ראשון במעלה בהשגת צדק חברתי וצמצום פערים; מתוך אמונה 
כי עיר צריכה להוות מרחב פתוח וסובלני לכל מי שחי, עובד בה או מבלה בה; מתוך אמונה כי 
ולפעול  בהחלטותיה  אותם  לצורכיהם, לשתף  להיות קשובה  צריכה  לתושביה  עיר המחויבת 

־ללא לאות לשיפור חייהם; ומתוך אמונה כי עיר חברתית מחויבת לזהות קבוצות תושבים הנ
תונות במצוקה, לפעול לפתרונה ולמנוע דחיקת תושבים אלה החוצה; אנו, הח”מ, מתחייבים 
בזאת, כי העיר תשאף, למיטב יכולתה ובהתאם למשאביה, למלא אחר הערכים הבאים, שהם 

“עשרת הדיברות” לעיר חברתית:

ענייני העיר ינוהלו בשקיפות ובענייניות, תוך שיח מתמיד עם הציבור ונציגיו. העיר תשאף לייצוג . 1
הולם של קבוצות אוכלוסייה בגופים המקבלים החלטות ובמיוחד שילוב של נציגי קבוצות מיעוט 

בעיר. החלטות מדיניות מרכזיות בעיר יתקבלו לאחר בחינת השפעתן החברתית והסביבתית.

העיר תפעל לפיתוח בר קיימא, ותראה מול עיניה את טובת כלל התושבים כמטרתו העיקרית של . 2
הפיתוח, ואת טובת הדורות הבאים.

העיר תשאף לתמהיל דיור מגוון הכולל דיור בר השגה בעיר, וכי בכל שכונות העיר יהיה גם דיור . 3
ההולם את צרכיהם של תושבים מעוטי הכנסה לצד תושבים בעלי אמצעים.

העיר תשאף לצמצם פערים בין שכונות העיר, ולהגביר את השוויון במתן השירותים העירוניים . 4
לתושב, בנגישות לחינוך איכותי, ובפיתוח תשתיות ראויות.

העיר תשמור על חופש הביטוי של תושביה במרחב הציבורי ותעודד תרבות של דיון ציבורי, בין . 5
היתר על ידי הקצאת מקומות ציבוריים לדיון ולהחלפת מידע ורעיונות. 

מידה . 6 אמות  לפי  בה  ותתמוך  ופלורליסטית,  מגוונת  ותרבותית  אזרחית  פעילות  תעודד   העיר 
שקופות ושוויוניות. 

ותעודד . 7 השונים,  וצרכיהם  בה  והעובדים  תושביה  של  השונים  החיים  אורחות  את  תכבד  העיר 
סבלנות וכבוד הדדי בין קבוצות, תוך הגנה על זכויות המיעוט ומאבק בגזענות ושנאת זרים.

העיר תיאבק באפליה מטעמי גזע, דת, מין, לאום, מוגבלות, מעמד אישי או הורות, נטייה מינית, . 8
ארץ מוצא, השקפה או השתייכות מפלגתית או פוליטית. 

במחיר . 9 או  ישירה  עלות  ללא  יהיו  בעיר  ואירועים  התושבים  לטובת  העיר  שמעמידה  שירותים 
השווה לכל כיס, כדי שיוכלו ליהנות מהם גם מי שהפרוטה אינה מצויה בכיסם. 

העיר תדגול בנגישות גבוהה לכל אדם לשירותים ציבוריים, למוסדות הציבור ולמקומות העבודה . 10
והבילוי, גם לאלו שאינם מחזיקים רכב פרטי ובמיוחד לתושבי העיר בעלי המוגבלויות.  


