
5 . 6 . 1 2

באר־שבע: בין עיר 
פיתוח למטרופולין 

פריפריאלי
 פרופ' אורן יפתחאל, 

החוג לגיאוגרפיה, 
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

1 2 . 6 . 1 2

מבוא לתקציב 
מוניציפאלי: בין 
השלטון המרכזי 
לשלטון המקומי
 אתי קונור־אטיאס, 

רכזת מחקר, מרכז אדוה

1 9 . 6 . 1 2

עיצוב התקציב 
המוניציפאלי: 

כיצד מחליטים מה 
כולל התקציב?
 רו"ח תומר ביטון, 

גזבר עיריית באר־שבע

2 6 . 6 . 1 2

תרגיל: קריאה 
משותפת בתקציב 

העיר באר־שבע
ירון דישון, מנהל 

הדרכה במרכז אדוה 

3 . 7 . 1 2

על תקציב ומגדר 
כדוגמא לקריאה 

ביקורתית בתקציב 
ולריה סייגלשיפר, רכזת 

מדיניות וממשל ב"פורום 
נשים לתקציב הוגן"

1 0 . 7 . 1 2

מקרה מבחן: עיון 
בתקציב החינוך של 

עיריית באר־שבע
עו"ד נגה דגן־בוזגלו, 
חוקרת במרכז אדוה

1 7 . 7 . 1 2

מי שולט בשלטון 
המקומי? 

ד"ר ישי בלנק, 
הפקולטה למשפטים 
אוניברסיטת תל־אביב

2 4 . 7 . 1 2

מקרה מבחן: עיון 
בתקציב הרווחה של 

עיריית באר־שבע
יעל חסון, רכזת "פורום 

נשים לתקציב הוגן" 
וחוקרת במרכז אדוה

3 1 . 7 . 1 2

חוסר אונים פוליטי 
נרכש וכוחן של 

התארגנויות בחלוקה 
מחודשת של משאבים

שי כהן, יו"ר הוועד 
המנהל, המכללה 

החברתית-כלכלית

7 . 8 . 1 2

מפגש סיכום קורס: 
לקראת קידום 

יוזמות עירוניות

במהלך הקורס יתקיים 
מפגש ודיון עם חברי 

 מועצת העיר בתאריך 
אשר יקבע בהמשך

התקציב העירוני בבאר־שבע

 להבין 
כדי להשפיע!

התקציב העירוני מהווה את תוכנית הפעולה הכלכלית לפיה עובדת 

הרשות המקומית. באמצעותו מבטאת העירייה את מדיניותה 

בתחומי אחריותה המרכזיים ואת האופן בו היא מתכוונת להוציאה 

מהכוח אל הפועל. על אף חשיבותו והשפעתו של התקציב 

העירוני על חייהם של התושבים, מעטים בלבד מעורבים בתהליך 

עיצובו ורבים מתושבי העיר אינם מודעים כלל לפרטיו.

מרכז אדוה והמכללה החברתית-כלכלית מזמינים אתכם לסדרת 

מפגשים בנושא תקציב העיר באר־שבע, השלכותיו ודרכים להשפיע 

עליו.

המפגשים מיועדים לחברות וחברים בארגונים לשינוי חברתי ואזרחים 

ואזרחיות הרוצים לפעול ולהשפיע על המדיניות העירונית.

 המפגשים יתקיימו החל בתאריך 5.6.12, 
בימי שלישי בשעות 18:00-19:30

 מקום: מרכז מנדל למנהיגות בנגב, 
מגדל הרכבת, רח' בן־צבי 10 קומה 9, באר־שבע

הזכות לשינויים שמורה

דמי השתתפות: 150 ₪ לכל הקורס

פרטים והרשמה אצל רכזי הקורס: 
beersheva@sea.org.il  ,054-6738496 :אייל קוסובסקי

 advahadracha@bezeqint.net  ,052-4887488 :ירון דישון

קרן פרידריך אברט הינה קרן גרמנית 
בעלת ערכים סוציאל-דמוקרטיים 

הפועלת בישראל מאז 1978. בין 
מטרותיה העיקריות קידום הצדק 
החברתי וחיזוק החברה האזרחית
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