
 הקורס מיועד 
 לתושבים ותושבות 

 הרוצים לפעול ולהשפיע 
על המדיניות העירונית

 המפגשים יתקיימו החל 
 בתאריך 23/4/13, בימי שלישי 

בשעות 20:00-21:30
 מקום: קיבוץ תמוז. 

רח' הנשיא 40, בית שמש

לפרטים והרשמה:  
יאיר אלברטון 052-3768112  

מירי שלם 050-5268093  
שלמה שיזגל 054-7339044

התקציב העירוני בבית שמש

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.

קורס בנושא התקציב העירוני, השלכותיו ודרכים להשפיע עליו

לא נדרש ידע מוקדם   |   הזכות לשינויים שמורה   |   ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי   

 23 .4 . 13 מפגש 1 | 
מי שולט בשלטון המקומי? 

לינדה ששון, לשעבר דוברת המרכז לשלטון מקומי

 30 .4 . 13 מפגש 2 | 
 מבוא לתקציב מוניציפאלי: בין השלטון 

המרכזי לשלטון המקומי
אתי קונור-אטיאס, רכזת מחקר במרכז אדוה

  7 .5 . 13 מפגש 3 | 
תרגיל קריאה בתקציב העירוני של בית-שמש

ירון דישון, מנהל הדרכה במרכז אדוה

 21 .5 . 13 מפגש 4 | 
 עיצוב התקציב המוניציפאלי: כיצד מחליטים 

מה כולל התקציב?
אריה ברדוגו, גזבר עיריית בית-שמש

 28 .5 . 13 מפגש 5 | 
איך מתקצבים את מערכת החינוך העירונית?

עו"ד נגה דגן-בוזגלו, חוקרת ומרצה במרכז אדוה

 4 .6 . 13 מפגש 6 | 
 שיתוף פעולה או מאבק? חרדים, דתיים 

וחילונים בעיר אחת
לורה ורטון, חברת מועצת העיר ירושלים מטעם סיעת מרצ

  11 .6 . 13 מפגש 7 | 
תקציבי הרווחה ברשויות המקומיות

 יעל חסון, חוקרת במרכז אדוה ורכזת 
"פורום נשים לתקציב הוגן"

 18 .6 . 13 מפגש 8 | 
 על תקציב ומגדר כדוגמא לקריאה 

ביקורתית בתקציב
 ולריה סייגלשיפר, רכזת מדיניות וממשל 

ב"פורום נשים לתקציב הוגן" ובמרכז אדוה

  25 .6 . 13 מפגש 9 | 
 המדיניות החברתית-הכלכלית והשפעתה 

על הרשויות המקומיות
שי כהן, יו"ר הועד המנהל של המכללה החברתית-כלכלית

  2 .7 . 13 מפגש 10 | 
מפגש סיכום: איך משפיעים על התקציב העירוני? 

כלים לשינוי חברתי וגיבוש יוזמות
 גיא פדה, חבר הועד המנהל של המכללה 

החברתית-כלכלית


