
הבנת השדה הפוליטי



?מה זה פוליטיקה 

שעוסקהדעתתחוםהואהמקוריופירושה,יווניתמילההיא"פוליטיקה"המילה
שהייתהפוליסהיווניתהמלהמןנגזרתהיא-"מדינאּות"או,הציבורבענייני

.הקלאסיתוביווןהארכאיתביווןהאוטונומיתהפוליטיתהיחידה

תוך,מחייבותקולקטיביותלהחלטותמגיעותקבוצותהפוליטיקהשלבמסגרתה
עיצובהיאהרחבבמובנהפוליטיקה.ביניהםהקיימיםההבדליםביןלפשרניסיון

אנושיתפעילותלכל,זובהגדרה.בההפועליםלכוחותהתייחסותידיעלהחברה
קשורותהאדםידיעלהמתבצעותהפעולותכלשכן,לפוליטיקההדוקקשר

.חברתייםבכוחות



?מהו השדה הפוליטי שלנו 

ארגוני  
הקהילה  

הגאה



:ארגוני הקהילה הפועלים בזירה הארצית 

:ארגוני הקהילה הפועלים בזירה המקומית 

ארגוני  
הקהילה  

הגאה



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

:היחס בין הוועדה הגאה לארגונים הגאים 

(עזרה הגיוס פעילים, קיום הפגנות יחד)איחוד מאבקים ושילוב כוחות •

ניצול אמצעים שקיימים כבר בארגון שכן וייעול תקציבי–ניצול משאבים •

(מצעד, הרצאות)שיתוף פעולה עם אירגוני הקהילה וקיום פעילויות משותפות •

לימוד מניסיון של שנים בעשייה קהילתית•



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

ארגוןהיא,בישראלהגאההקהילהארגוניחלוצת,בישראלב"הלהטלמעןהאגודה
,רווחכוונתללאארגוןהיאהאגודה.בישראלהגאהקהילתאתהמייצגאדםזכויות

איכותייםמעניםומתןהקהילהצרכיאיתורעלואמון,מתנדביםפעילותעלהמבוסס
ולכלישראלבמדינתמקוםבכל,הקהילהמגזרילכלאלהלצרכיםומקצועיים

.אפליהכלללאתושביה

:מחלקות האגודה 



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

:היחס בין הוועדה הגאה לאגודה 

(סיוע במדיה, רתימת האגודה לפעילויות)איחוד מאבקים ושילוב כוחות •

ניצול אמצעים שקיימים כבר באגודה וייעול תקציבי•

(החזית הגאה)שיתוף פעולה עם מחלקות האגודה וקיום מפגש משותף •

סיוע ברמה הארצית ושימוש בכח הפוליטי של האגודה•



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

קהילותבניית–וייעודהבישראלהמובילהחברתיהארגוןהיאסים"למתנהחברה
להיותבקהילהחברלכלמאפשרותהחברהתכניות.ארציתברשתמקומיות
.ושייךמשמעותיולהרגיש

,משליםחינוךשלמתקדמותמסגרותובניהולבפיתוחמתמקדתסים"למתנהחברה
הצרכיםבעליהקהילהלחבריוכוללשוויונימענהומתןחייםכאורחלמידה

.הגילאיםכלרצףועלקהילתיתבגישה,המיוחדים



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

:סים "היחס בין הוועדה הגאה לחברה למתנ

ועל  –סים "הינה תכנית של החברה למתנ, תכנית מקום בה לוקחת הוועדה חלק•

כן יש לעשות שימוש בלוגו של החברה בכל פרסום של התכנית

"(שווים"תכנית )שיתוף פעולה עם תכניות נוספות של החברה •



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

המתקיימת בפריסה ארצית , הינה תוכנית של החברה למתנסים" מקום"תוכנית 

.ממטה אשר בצפון ועד שער הנגב בדרום-סים "מתנ10בכ

, הרעיון המרכזי של התוכנית הינו בינוי קהילה גאה בוגרת במרחבים המקומיים

קבוצת  , קבוצת גברים, קבוצת נשים: כגון)תתי קבוצות , יצירת קבוצה חברתית

: כגון)יצירת תרבות גאה , ('קבוצת אקטיביסטים וכו, קבוצת ותיקים, משפחות

(.'סדנאות וכו, הרצאות, הצגות, מסיבות



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

:היחס בין הוועדה הגאה לתכנית מקום הארצית 

.יש לעשות שימוש בלוגו של התכנית בכל פרסום של פעילות•

.שיתוף פעולה עם מקומות אחרים בארץ•

.חניכה באופן שוטף לאורך כל השנה באמצעות מלווה ארצית•

.זיכרון ארגוני ויצירת המשכיות לתוכניות נוספות ברחבי הארץ•



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

האחראי לניהולה  , במעמד של עירייה, עיריית ראשון לציון היא גוף השלטון המקומי

עוסקת עיריית ראשון לציון  , ככל רשות מקומית. השוטף של העיר ראשון לציון

,  ניקיון, תשתיות, רווחה, תרבות, בעניינים מוניציפליים מסוג הסדרת שירותי חינוך

.ראש העירייה הנוכחי הוא רז קינסטליך. תברואה וכדומה

בוחרים תושבי העיר אחת לתקופה  , את ראש העירייה וחברי מועצת העירייה

(.אחת לחמש שנים-בישראל )מסוימת 

:ניתן לחלק את גורמי העירייה לשני עולמות תוכן 

חלקם מחזיקי    . הנבחרים למועצת העיר אחת לחמש שנים–חברי המועצה ( 1

ממלאים את תפקידם  . חלקם יושבים באופוזיציה וחלקם בקואליציה. תיקים

.פרט לראש העיר וסגניו שמקבלים שכר–בהתנדבות מלאה 

מיישמים בפועל את  . מנהלי מנהלים ואגפים, עובדי העירייה–גורמים מקצועיים ( 2

מקבלים שכר על עבודתם ולרוב נמצאים . החלטות ראש העירייה ומועצת העיר

.בתפקיד במשך שנים



ארגוני  
הקהילה  

הגאה



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

:היחס בין הוועדה הגאה לגורמים המקצועיים 

.הוועדה הגאה פועלת כחלק ממנהל קהילה•

(.קהילה, רווחה, חינוך)הזדמנות לשיתופי פעולה עם גורמים קהילתיים •

.הגעה לקהל יעד חדש שטרם הונגשו עבורו שירותים עירוניים•

(.אח של דודה של חבר של בן דוד)הכרחי ומתבקש –ניצול קשרים אישיים •

:היחס בין הוועדה הגאה למועצת העיר 

(.מפלגות שמאל)ניצול המומנטום והתמיכה בקהילה הגאה ברמה הארצית •

.ניצול הון פוליטי והגדלת קהל הבוחרים•

.הזדמנות להשמיע את הקול הגאה במועצת העיר•

.גם כשפחות מגיע–קרדיט מתמיד לראש העיר ולחברי המועצה •



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

מרכז פנאי ובילוי  -ס שיכוני המזרח "מתנ

לכלל הקהילה והמוסדות המספק מגוון  

פעילות יומיומית לאורך השנה בתחומי  

הכוונה  , למידה, מורשת, תרבות, חוגים

וייעוץ בתשלום ושאינם בתשלום תוך 

.חם ומקצועי, מגע אנושי

העשרה  , ס יהווה מרכז פנאי"המתנ

והעצמה של הפרט בקהילה ליצירת  

חברה חזקה יותר מתוך שיח ועבוד 

.  לזולת



ארגוני  
הקהילה  

הגאה

:ס שלנו "היחס בין הוועדה הגאה למתנ

(.משחקייה, ספריה, קהילה)הזדמנות לשיתופי פעולה עם רכזות אחרות •

!ס שייך גם לנו "מה ששייך למתנ–ניצול משאבים •

.  שליטה וניהול תקציב בצורה נוחה ומיידית•

.באירועי השיא ובקבלת ההחלטות, נוכחות בישיבות צוות•



גורמים נוספים
לזכורחשוב(נגמרתלאשגם)סוערתכךכלבחירותבתקופת–ממשלה•

להיותעלוליםלכךבהתאם,הממשלהמשרדיידיעלמתוקצבתשהוועדה
.רגישותלפעילויותהשלכות

קטניםעסקיםעםמדהימיםפעולהשיתופילעשותניתןלרוב–מקומייםעסקים•
.ולפרגןלארחישמחוקטניםברים.ומקומיים

ביחסומתפארותמתגאותהייטקחברותבימנו–גדוליםועסקיםהייטקחברות•
חברהולרתוםהמומנטוםאתלנצלנסו.הקהילהוחברותלחברישלהןהטוב
.שלנוהעירוניבמרחבשלוחהלהשישגדולה

וארגוניםעמותותמעטלאישהגאיםמהארגוניםחוץ–ועמותותארגונים•
.חופשיתישראללדוגמא,פעולהאתנולשתףשישמחו



!נקודות חשובות 
אתללמודיש–ושונהמורכבהואמאיתנוואחדאחתכלשלהפוליטיהשדה1.

."דרךקיצורי"עלולחשובאישיתבצורהנשים.האאתלהכיר,הקייםהמצב

לעבורנסולפיצוחקשהבאגוזנתקלתןאם–רוחבתחנותלהילחםלא2.
.זהעלשלכןוהמועטהיקרהזמןאתתבזבזואל,אחרלגורם

תודות,בלוגושימוש–פעולהשיתוףיוצריםאיתוגורםלכללפרגןלשכוחלא3.
שעזרלמילעזורהקפידו–ידלוחצתיד.אישיתתודהוהודעתהאירועבסיום

.בעתידישתלםתמידזה,לכן

ויאפשרטוביותרנשמעתמידזה–כסףבמקוםאמצעיםלבקשתשתדלו4.
.יותרפשוטהבצורהלכןלעזורנשים.לא

בצורהזאתלעשותהקפידו,עזרהבבקשתכלשהולגורםפוניםאתםכאשר5.
לויגרוםזה–הפרטיםכלשלמפורטתכנוןלאחר,וממוקדתמסודרת

.כספואתבכםלהשקיע"לושווה"שולהביןעליכםלסמוך

.איתכםהפעולהשיתוףשווהלמההשנילצדהסבירו6.

!הגבולהםהשמיים–לקופסאמחוץלחשוב7.

.פוליטיקהשלהמהותזאת.חכמותתיהיו–צודקותתיהיואל8.



תקציב הרשות המקומית



הוצאות

שירותים מקומיים וממלכתיים 

פירעון מלוות

הפרשת כספים לפיתוח וקרנות

הכנסות

הכנסות עצמיות

הכנסות מהשתתפות ממשלתית  

מענקים

הכנסות אחרות

מרכיבי התקציב



פיתוחניקיוןחינוך

התקציב מהווה תכנית עבודה של הרשות המקומית המוצגת במונחים כמותיים

התקציב משקף הכרעות ערכיות המשפיעות על חיי היום יום של התושבים

התקציב המקומי הוא כלי  

מדיניות ואמצעי לביטוי 

:   סדר עדיפויות כמו

מאחורי המספרים



הכנסות חיצוניות מהממשלה
השתתפות מקבילה: שירותים ממלכתיים

חלק מהמימון הממשלתי לצרכי 
חינוך ורווחה מותנה בכך  
שהרשות תשתתף במימון  

( ינג'שיטת המצ)

מעלות העסקת פסיכולוג מתמחה 75%משרד החינוך יממן : לדוגמה

.מהעלות25%-בתנאי שהרשות תממן בעצמה את יתרת ה, בבתי ספר



תהליך קביעת התקציב  
ברשויות המקומיות

והוא כפוף  , התקציב הרגיל של הרשות הוא שנתי
למסגרת אישורים ברשות עצמה ובמשרד הפנים

התקציב הבלתי רגיל הוא רב שנתי והנהלים  

להעברתו גמישים יותר

התקציב הרגיל כולל  

:  ארבעה שלבים
ביצוע

4

הכנת התקציב  

ברשות 

1

אישור התקציב  

במליאת  

הרשות

2

אישור התקציב  

במשרד הפנים

3



התקציב נבנה ברשות על פי 
'תקציב תוספתי'מדיניות של 

תקציב אפס
בנוי בנדבכים על בסיס 

החלטות מצטברות מהעבר

תקציב תוספתי
נבנה מאפס בכל שנה 

מחדש



?שאלות 



☺המשך יום מקסים 


