
للمزيد من المعلومات والتسجيل:  
موسى سابا 050-3030030 

يرون ديشون, منسق التدريب بمركز "أدفا" 052-4887488

دورة دراسية في موضوع االقتصاد 
االجتماعي والميزانية البلدية في الرمله 

اهداف الدورة:
 • التعرف على مصطلحات اساسية في االقتصاد وعلى قضايا اساسية في االقتصاد 

االجتماعي • تطوير نظرة نقدية لتفحص السياسة االقتصادية, وتأثيرها على الواقع االجتماعي 
 • التعرف على عمليات تشكيل الميزانية البلدية وتأثيرها على المواطنين في السلطة 

المحلية • بحث في السياسة االقتصادية- االجتماعية المنشودة والسبل المتاحة لصياغتها 

 4.2.14
صورة الوضع االجتماعي ومصطلحات اساسية في االقتصاد 

المحاضر: د. افرايم دافيدي, محاضر في موضوع التاريخ في جامعة 
تل-ابيب وفي جامعة بن- غوريون ومحاضر من قبل مركز ادفا  

 11.2.14
اتجاهات  في سوق العمل في اسرائيل  

المحاضر: السيد جاي فدة, رئيس اللجنة االدارية للكلية االجتماعية- 
االقتصادية, ومحاضر من قبل مركز ادفا  

 18.2.14
من الذي يتحكم بالحكم المحلي؟ كيف يقررون ما الذي تشتمل 

علية الميزانية البلدية? بحث مكانة السلطات المحلية في 
اسرائيل بشكل نقدي  

المحاضر: بروفسور يشاي بالنك, نائب عميد كلية الحقوق في جامعة 
تل- ابيب 

 25.2.14
مقدمة في ميزانية السلطة المحلية : ما بين الحكم المركزي 

والحكم المحلي 
المحاضرة: السيدة ايتي كونور- اتياس, مركزة االبحاث في مركز ادفا  

 4.3.14
تصميم ميزانية السلطة المحلية: كيف يقررون ما الذي تشتمل 

علية الميزانية البلدية؟ 
المحاضر: مندوب بلدية الرملة

مركز  ادفا  هو معهد مستقل يعنى بدراسة المجتمع االسرائيلي وبتعزيز المساواة والعدالة االجتماعية. يركز معهد ادفا على دراسة السياسة االجتماعية وعلى التفحص النقدي 
للخطوات المتبعة في المجاالت المتعلقة بالميزانية  والسياسة الضريبية والخدمات االجتماعية ويصيغ التوصيات من اجل تقديمها لصناع القرارات وللجمهور العام.

ستعقد اللقاءات:
ايام الثالثاء, بين الساعات, 20:30-19:00
في مركز "تراسنطه" للثقافة في الرملة شارع بيالك 1 1

 11.3.14
كيف يمكننا ان نقرا ذلك؟ تمرين في قراءة الميزانية 

المحلية 
 المحاضر: السيد يرون ديشون , مدير االرشاد في مركز ادفا 

 18.3.14
خدمات الرفاه في عهد تقليص الميزانيات: ميزانيات 

الرفاه في السلطات المحلية 
المحاضرة: السيدة ياعل حسون, باحثة ومحاضرة في مركز 

ادفا  

 1.4.14
انعدام المساواة في جهاز التعليم: ميزانيات التعليم في 

السلطات المحلية 
المحاضرة: المحامية نوغه دجان- بوزاغلو, باحثة ومحاضرة 

في مركز ادفا  

 8.4.14
السياسة االقتصادية- االجتماعية من وجهة نظر 

جندرية 
المحاضر: السيدة ياعل حسون, باحثة ومحاضرة في مركز 

ادفا  

 29.4.14
كيف نعزز المساواة في السلطة المحلية؟ 

تلخيص الدورة وبلورة افكار من اجل االستمرار في العمل


