
מפגש 1: 5.6.14  
ישראל 2014: תמונת מצב 

חברתית-כלכלית • גיא פדה, דוקטורנט 
באונ' חיפה, יו"ר הועד המנהל של המכללה 
החברתית כלכלית ומרצה מטעם מרכז אדוה 

• במפגש נעסוק במצב הכלכלי-חברתי 
בישראל, כרקע כללי לקורס והבנת המציאות 

שבה פועלות רשויות מקומיות בישראל.

מפגש 2: 12.6.14    
הרשות המוניציפאלית – מבנה 

וסמכויות • שרי סלע, חברת הוועדה 
המוניציפאלית בתנועת אומ"ץ • המפגש 

יעסוק בסקירה והגדרה של בעלי התפקידים 
השונים בעירייה לרבות סמכויות ראש 

העיר, חברי מועצה, בעלי תפקידים, ועדות 
עירוניות וכו'.

מפגש 3: 19.6.14  
מבוא לתקציב מוניציפאלי: בין 

השלטון המרכזי לשלטון המקומי 
• אתי קונור-אטיאס, רכזת המחקר במרכז 
אדוה • המפגש יציג מושגים כלליים להבנת 

התקציב העירוני והאופן שבו מתקצבת 
המדינה את הרשויות המקומיות. כמו כן 

יוצגו נתונים כללים על תקציב עיריית נתניה, 
מקורות מימון, חלוקת תקציב ועוד.

מפגש 4: 26.6.14  
איך אפשר לקרוא את זה? תרגיל 
קריאה בתקציב עיריית נתניה • 
ירון הופמן-דישון, מנהל הדרכה במרכז 

אדוה • במפגש יתקיים תרגיל קריאה 
בעמודים מתוך תקציב עיריית נתניה תוך 
הקניית כלים לקריאה ביקורתית בתקציב 

העירוני.

מפגש 5: 3.7.14  
תכנון העיר  - האם הציבור יכול 

להשפיע? • חמי שטורמן, מתכנן ערים 
ואזורים וממייסדי תנועת המשמר החברתי 

המקומי • המפגש יציג את תהליך קידום 
התכנון העירוני במוסדות התכנון, עד כמה 
הציבור מודע ומיודע וכיצד ניתן להגדיל את 

מעורבותו והשפעתו.

מפגש 6: 10.7.14  
מבט על החינוך: איך מתוקצבת 

מערכת החינוך העירונית? • נגה 
דגן-בוזגלו, חוקרת ומרצה במרכז אדוה • 

במפגש יינתן מידע על האופן שבו מתוקצבת 
מערכת החינוך ברשויות המקומיות וכן יוצגו 

נתונים קונקרטיים ודוגמאות מתוך תקציב 
החינוך של עיריית נתניה.

מפגש 7: 17.7.14  
חרדים, דתיים וחילונים בעיר 

אחת • יאיר אלברטון, מנכ"ל עמותת 
קהילה בבית שמש • המפגש יציג מקרה של 

עיר המתמודדת עם מתח פוליטי וחברתי 
בין חרדים ולא-חרדים. במהלך המפגש 

תוצג ההתרחשות בבית-שמש, המאבקים 
והמתחים הפוליטיים שמתקיימים בה 

ויתקיים דיון על אפשרויות שונות לשיתוף 
פעולה בין הצדדים.

מפגש 8: 24.7.14  
מוסד שלטוני או גוף למטרת 

רווח? תאגידים ועמותות בבעלות 
העירייה • נתי ריגלר, לשעבר חבר 

מועצת העיר נתניה וממונה על תחום 
התחבורה • המפגש יעסוק במעמדן של 

תאגידים ועמותות בבעלות העירייה, מהי 
חובת הדיווח שלהן, כיצד ניתן להשפיע 

עליהן וכו'. 

מפגש 9: 31.7.14  
מדיניות מוניציפאלית מנקודת 

מבט מגדרית • יעל חסון, חוקרת ומרצה 
במרכז אדוה, רכזת פורום "נשים לתקציב 
הוגן" • המפגש יציג נקודת מבט לבחינת 

תקציב העירייה ומדיניות מוניציפאלית 
והשפעתה על גברים ונשים. המפגש יאפשר 

ללמוד דרכים לניתוח של המדיניות העירונית 
והשפעתה על אוכלוסיות שונות.

מפגש 10: 7.8.14
כוחם של תושבים: דרכים 

להשפעה על הרשות המקומית • 
לינדה ששון, לשעבר דוברת המרכז לשלטון 

מקומי • המפגש יציג אפשרויות שונות של 
תושבים להשפיע על מדיניות העירייה תוך 

התחשבות במגבלות הכוח והסמכות של בעלי 
התפקידים השונים.

מפגש 11: 14.8.14  
סיכום הקורס וגיבוש פעילות 

המשמר המקומי בנתניה

 קורס  כלכלה  חברתית 
ומדיניות  מוניציפאלית

לקראת הקמת משמר חברתי מקומי בנתניה
איך מתנהלת העיר נתניה? • מה נמצא בסמכות העירייה ועל מה    מחליטה 

המדינה? • מה עושה ועדת התכנון העירונית? • איך אפשר להבין את 
התקציב העירוני? ובעיקר – איך אפשר להשפיע על המדיניות העירונית?

הצטרפו לקורס לקראת הקמת קבוצת הפעולה של המשמר החברתי המקומי בנתניה!

המפגשים יתקיימו החל מ-5.6.14, בימי חמישי, בשעות 19:30-21:30 ברח' בקמן 10, נתניה )בית הכנסת הרפורמי 
קהילת נתן-יה(. כל מפגש יכלול הרצאה של שעה וחצי ואחריה יתקיים דיון על פעילות המשמר החברתי המקומי

דמי השתתפות 
בקורס: 100 ש"ח

לפרטים נוספים: 
ראובן סלבסקי - 054-4760402 

אביב גונן - 052-5137777
ירון הופמן-דישון, מנהל הדרכה 

במרכז אדוה,  052-4887488

להרשמה: 
נא לשלוח מייל ל: 

advahadracha@bezeqint.net


