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חלק ו' – ביבליוגרפיה

 .1אוגדן תנאי שירות ,חובות וזכויות של עובדים בשלטון המקומי ,חברה למשק וכלכלה.
 .3אלחאג' מאגיד ,ורוזנפלד ה , .השלטון המקומי הערבי בישראל ,גבעת חביבה :המכון ללימודים
ערביים.1771 ,
 .2אלעזר דניאל ,קלכהיים חיים (עורכים) ,השלטון המקומי בישראל ,מהדורה שניה מתוקנת ,המרכז
הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ,ירושלים .3111
 .4אסעד גאנם ,פייסל עזאיזה (עורכים) ,האם ניתן לצאת מהמשבר? השלטון המקומי הערבי בישראל
בתחילת המאה ה ,31-הוצאת כרמל.3112 ,
 .4אפלבום לביאה ,בנין תורה ,המועצות האזוריות כסוכני פיתוח  -מעורבותן של המועצות האזוריות
בתחומי פעילות לא-מוניציפליים.1771 ,
 .1אפלבום לביאה ,כהן מרדכי ,הכפר בישראל מרחב בר-קיימא ,דוח מסכם והמלצות ,מוגש לקרן מפעל
הפיס ע"ש פנחס ספיר.3119 ,
 .9בן-אליא נחום ,הפעלת שירותים מוניציפאליים באמצעות קבלנים.1772 ,
 .2בן-אליא נחום ,מדריך מקורות מימון לרשויות מקומיות ,מרכז השלטון המקומי.1774 ,
 .7בן בסט אבי ודהן מומי ,הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות ,המכון הישראלי לדמוקרטיה,
.3117
 .11גרוסמן דוד ואבינועם מאיר( ,עורכים) הישוב הערבי בישראל – תהליכים גיאוגרפיים ,הוצאת
אוניברסיטת בר-אילן ,הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון ,הוצאת ספרים ע"ש מאגנס
האוניברסיטה העברית ,תשנ"ד.
 .11דון-יחיא אליעזר ,מוסדות דתיים במערכת הפוליטית  -המועצות הדתיות בישראל ,המרכז הירושלמי
לעניני ציבור ומדינה ,ירושלים.1727 ,
 .13דרי דוד ,שורץ-מילנר בינת ,מי שולט בשלטון המקומי? המכון הישראלי לדמוקרטיה והקיבוץ המאוחד,
תל-אביב .1774
 .12הורקין אמיר ,כץ יצחק ,מבורך ברוך ,גיבור מקומי – הבחירות לרשויות המקומיות בעידן הבחירה
הישירה ,הוצאת רמות  -אוניברסיטת תל-אביב.1772 ,
 .14היימן בנימין ,חוק התכנון והבניה – מדריך לציבור ,הוצאת שתיל.3113 ,
 .14הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים ,אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-
כלכלית של האוכלוסייה – פרסום מס'  12מסדרת פרסומי מפקד האוכלוסין והדיור  ,1774ירושלים
תש"ס.
 .11הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים ,פרויקט שימושי הקרקע בעיריות ובמועצות המקומיות,
פרסומי מפקד האוכלוסין והדיור  ,1774מפות וקבצי נתונים עבור  172רשויות ,נובמבר .1774
 .19הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים ,פרויקט שימושי הקרקע ברשויות המקומיות ,בסיס
הנתונים – מעודכן לשנת  ,3113נתוני אוכלוסיה – מעודכן לסוף .3112
 .12הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים ,הרשויות המקומיות בישראל  ,1779נתונים כספיים,
ירושלים ( 1777 .13פרסום שנתי).
 .17הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים ,הרשויות המקומיות בישראל  ,1772נתונים פיסיים,
ירושלים ( 3111 .9פרסום שנתי).
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 .31הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים ,הרשויות המקומיות בישראל – חוברת לכל אחת
מהשנים – 3113 ,3111 ,3111 1777 :מתכונת חדשה של הפרסום השנתי עם פרופיל לכל רשות
למקומית.
 .31הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים ,הרשויות המקומיות בישראל ,פרסום במתכונת
החדשה ,באתרי האינטרנט של ה-למ"ס ומשרד הפנים לכל אחת מהשנים.3114 ,3114 ,3112 :
 .33הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,רשימת הישובים אוכלוסייתם וסמליהם  ,21.13.3114מרץ .3111
 .32הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,משרד הפנים .המוסד לביטוח לאומי ,אפיון רשויות מקומיות וסיווגן,
לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה ,3111 ,מאי .3114
 .34הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,משרד הפנים ,המוסד לביטוח לאומי ,אפיון רשויות מקומיות וסיווגן
לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה .3112 ,באתרי האינטרנט של הלמ"ס ומשרד הפנים.
 .34הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים ,מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות.3112 ,
 .31המדריך לגזבר ברשויות המקומיות ,איגוד הגזברים ,תשנ"ז.1779-
 .39וינוגרד אליהו ,דיני רשויות מקומיות ,הלכות בע"מ ,רמת השרון .1772
 .32זנבר משה והוועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי ,השלטון המקומי בישראל – דין וחשבון,
משרד הפנים ,ירושלים תשמ"א.1721-
 .37יאיר גד ,מכון לחקר הטיפוח בחינוך ,האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך ,ביוזמה ובניהול מפעם
מעלה אדומים ,מנהיגות מקצועית משרתת ,מחלקות חינוך מצטיינות בשלטון המקומי ,תש"ס.3111-
 .21מוסד שמואל נאמן ,סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה בישראל.3111 ,1777 ,
 .21מזור עמנואל ,טבע ומורשת כבסיס לתכנון הארץ במאה ה ,31-ספריית "אוניברסיטה משודרת",
משרד הבטחון – הוצאה לאור.3113 ,
 .23מרכז השלטון המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ,ספר הרשויות המקומיות בישראל – עיריות ,מועצות
מקומיות ,מועצות אזוריות  -תשס"ד.3114 -
 .22מרכז השלטון המקומי בישראל ,היחידה הכלכלית ,סיכום נתונים כספיים מבוקרים של רשויות
מקומיות לשנת  3114ולמ"ס  3( 3114כרכים) [.]3111
 .24משרד הפנים ,דוחות משרד הפנים:
א.

דוח ביקורת מיוחדת במועצות האזוריות ,1772 ,ממצאים ,מסקנות והמלצות בתחום יחסי
הגומלין בין המועצה לועדים המקומיים ,משרד הפנים ,האגף לביקורת ברשויות המקומיות,
אוגוסט .1772

ב.

דוח שנתי מס'  ,1ביקורות מעקב אחר תיקון ליקויים ליישום המלצות ,משרד הפנים ,האגף
לביקורת ברשויות המקומיות ,מאי .3111

ג.

דוח הוועדה לקביעת מעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי במועצה האזורית ,מוגש למר אבי
מעוז ,המנהל הכללי ,משרד הפנים ,אוגוסט .3111

ד.

דוח הוועדה לבחינת הקריטריונים להקצאת מענק האיזון ("ועדת גדיש") ,מוגש למר אלי ישי ,שר
הפנים ,ספטמבר .3111

ה.

דוח שנתי מס'  ,2ביקורת בחברות כלכליות-עירוניות ,משרד הפנים ,האגף לביקורת ברשויות
המקומיות ,ספטמבר .3113
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דוח נתונים כספיים מבוקרים ,רשויות מקומיות ( ,3114דוח מספר  ,)11משרד הפנים ,האגף

ו.

לביקורת ברשויות המקומיות ,נובמבר .3114
ז.

דוח ביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות ,ממצאי ביקורת עיקריים (דוח מספר  ,)9משרד
הפנים ,האגף לביקורת ברשויות המקומיות ,נובמבר .3114

ח.

דוח שנתי מס'  ,7ביקורת איגודי ערים – משרד הפנים ,האגף לביקורת ברשויות המקומיות,
ינואר .3114

ט.

דוח נתונים כספיים מבוקרים ,רשויות מקומיות ( 3114דוח מספר  ,)11משרד הפנים ,האגף
לביקורת ברשויות המקומיות ,דצמבר .3111
דו"ח ביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות ,ממצאי ביקורת עיקריים (דוח מספר  – )2משרד

י.

הפנים ,
יא.

האגף לביקורת ברשויות המקומיות ,דצמבר .3111

יב.

דו"ח בדיקה מיוחד ,עסקים הפועלים ללא רישיון עסק בניגוד לחוק – משרד הפנים ,האגף
לביקורת ברשויות המקומיות ,יולי .3111

יג.

דוח ביקורת מעקב ,עסקים הפועלים ללא רישיון עסק בניגוד לחוק  -משרד הפנים ,האגף
לביקורת ברשויות

יד.

המקומיות ,מאי .3113

טו.

דוח ביקורת מעקב ,עסקים הפועלים ללא רישיון עסק בניגוד לחוק לשנת  – 3114מעודכן ,משרד
הפנים,

האגף לביקורת ברשויות המקומיות ,ספטמבר .3114
 .24נוימן דוד ,המועצות האזוריות במגזר הכפרי :רפורמה ותמורות בשלטון המקומי ,מכון ירושלים לחקר
ישראל ,ירושלים .1771
 .21פרייזלר צבי (עורך) ,דיני עיריות ,הוצאת כתובים ,ירושלים .מעודכן עד .1.1.3112
 .29פרייזלר צבי (עורך) ,דיני מועצות מקומיות ,הוצאת כתובים ,ירושלים .מעודכן עד .1.1.3112
 .22פרייזלר צבי (עורך) ,דיני מועצות אזוריות ,הוצאת כתובים ,ירושלים .מעודכן עד .3112 .1 .1
 .27פרייזלר צבי (עורך) ,החקיקה בתכנון ובניה ,הוצאת כתובים ,ירושלים .מעודכן (חוברת עדכון) עד
.1.4.3112
 .41דיני המועצות המקומיות והמועצות האזוריות באזור יהודה ושומרון ,משרד הפנים ומפעם מעלה
אדומים ,תשנ"ו.1771-
 .41משרד הפנים ,האגף למינהל מוניציפאלי ,המחלקה למחקר:
א.

ברזל ישעיהו ,יחסי שלטון מקומי-מרכזי – אספקטים פינאנסיים ,ירושלים .1794

ב.

סאקי לולושמריז ,הררי יוסף ,הקמת מועצה חבלית – מושבות השרון ,דוח מסכם ,מאי .1722

ג.

הכט אריה ,מודל למיזוג רשויות מקומיות בעקבות מיזוג המועצה המקומית נחלת יהודה בעיר
ראשון לציון ,ניסן תשמ"ט ,אפריל .1727

ד.

אפלבום לביאה ,דוד ניומן (בהשתתפות פלה קדר) ,ישובי היוזמה הפרטית ,התפתחותם ומקומם
במערכת השלטון המקומי ,המרכז ללימודי הפיתוח ,רחובות .1771

ה.

הכט אריה (חוקר ראשי) ,המועצות הלעומתיות בשלטון המקומי בישראל ,המרכז הירושלמי
לענייני צבור ומדינה ,אוגוסט .1772
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ד.

אפלבום לביאה ,יחסי הגומלין בין המועצה האזורית והוועד המקומי ,הסתגלות הדדית בסביבה
משתנה.3113 ,

ה.

אפלבום לביאה ,חזן אנה ,שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות קטנות – לקחים לישראל.3114 ,

ו.

אש תומר ,פייטלסון ערן ,דיוני ועדת נסים כצוהר לתהליך ביזמות הקרקע הציבורית בישראל,
.3117

ז.

בארי איתי ,הבראת רשויות מקומיות כושלות בישראל :מבט משווה לאור הניסיון האנגלי.3117 ,

ח.

ביגר נחום ופלאוט סטיבן ,איגרות חוב מוניציפאליות בישראל?.1779 ,

ט.

בן-אליא נחום ,מעבר לניהול אסטרטגי בשלטון המקומי.1771 ,

י.

בן-אליא נחום ,כנעני שי ,אוטונומיה מקומית "ללא עלות" ,סוגיית מימון הפיתוח הפיזי של מוסדות
חינוך.1779 ,

יא.

בן-אליא נחום ,הפרטת תשתיות מים וביוב  -בין יוזמה מקומית למדיניות ממלכתית.1772 ,

יב.

בן-אליא נחום ,המימון הממשלתי והמשבר הכספי ברשויות המקומיות בישראל.1777 ,

יג.

בן-אליא נחום ,משבר הרשויות המקומיות בישראל ,הכשל הניהולי והדרכים לשיקום.1772 ,

יד.

בן-אליא נחום" ,קופת התכנון" ,הפסקליזציה של התכנון והפיתוח ברשויות המקומיות.3111 ,

טו.

בן-אליא נחום ,הדור הרביעי :שלטון מקומי חדש לישראל .3114 ,מהדורה שנייה.3111 ,

טז.

בן-אליא נחום ,רשות נתונה  :אופציות לעיצוב שלטון מקומי חדש.3114 ,

יז.

בן-אליא נחום ,מסגרות אזוריות על-מוניציפאליות למתן שירותים בישראל.3111 ,

יח.

בן-אליא נחום ,מסל שירותים לשירותי ליבה ,הרחבת האחריות המניסטריאלית של משרד
הפנים.3111 ,

יט.

בן-אליא נחום ,החוליה החסרה :שלטון אזורי בישראל.3119 ,

כ.

גונן עמירם (עורך) ,ממשל ופיתוח מקומי – סוגיות והמלצות של מדיניות.1772 ,

כא .גונן עמירם ,ירושלים – התחזקות בהתחברות.3119 ,
כב .גונן עמירם ,חיבור ירושלים לכלכלה הגלובלית באמצעות ההשכלה הגבוהה.3112 ,
כג.

דיסקין אברהם ואבי עדן ,הבוחר הרציונלי בבחירות המקומיות בישראל.1777 ,

כד.

דהן יצחק ,מנהיג מקומי :מכניזם של שינוי עומק בפריפריה ,ירוחם.3117 ,1722-3111 :

כה .דרור משה ,שיתוף הציבור בנושאי תרבות מנקודת ראות של מקבלי ההחלטות :המקרה של
אשדוד.3112 ,
כו.

חזן אנה ,רזין ערן( ,עורכים) ,חיוב אישי בשלטון המקומי.3112 ,

כז.

חסון שלמה ,חזן אנה ,שותפות בין המגזר הפרטי והמוניציפאלי בפיתוח מקומי1779 ,

כח .חפץ א' ושות' ,לקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפאליות למטרות יעודיות בישראל.1779 ,
כט .ילינק אביאל ,לקראת ניהול משותף של מרכזי ערים :מרכז העיר של ירושלים.3117 ,
ל.

פייטלסון ערן ,ברשישת אורי ,התפשטות היזמות הפרטית בקרקע ציבורית.1772 ,

לא .פלזנשטיין דניאל ,ההימור המקומי הגדול ,קזינו ככלי לפיתוח כלכלי מקומי בישראל.1777 ,
לב.

קרק רות ,גלילי אמיר ,תמר פויירשטיין ,עצמאות ויזמות של נשים ערביות (כפריות ובדוויות)
בישראל.3117 ,

לג.

רזין ערן וחזן אנה ,הליכים לשינוי תחומי שיפוט מוניציפאליים .דמוקרטיה מקומית לעומת
"שליטה מלמעלה".3111 ,
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חלק ו' – ביבליוגרפיה

ה.

שחורי יוסף ,רחף אבי ,אלכס הילמן ,ניהול רכש ,מלאי ומצאי ברשויות המקומיות ,מפעם השרון
הצפוני ושותפים ,תש"ס.3111-

ו.

מדריך להרחבת ישובים במגזר הכפרי  -תהליכים וכלים ,מפעם הגליל העליון ושותפים,
התשס"א.3111-

ז.

איגוד מבקרי הרשויות המקומיות ,מידע מקצועי ,הנחיות ופסקי דין עבור מבקרי רשויות מקומיות,
מפעם לוד והשפלה ,תשס"ב.3113-

ח.

ארגון ומדעי ניהול יועצים ,אוגדן למנכ"ל ברשות מקומית ,מפעם השרון הצפוני ומש"מ ,תשס"ב-
.3113

ט.

גאנם אסעד ,לקראת רשות מקומית ערבית איכותית ,מפעם הגליל העליון ושותפים ,תשס"ב-
.3112

י.

מדריך למזכיר בישוב הכפרי ,מפעם הגליל העליון ושותפים ,התשס"ג.3112-

יא.

הנפקת אג"ח מוניציפאלי בשלטון המקומי ,מדריך מקצועי ,מפעם מישור יהודה ,תשס"ו.3111-

יב.

קורס הכשרה לסייעות גני ילדים ,ממצאי מחקר הערכה ,מפעם מעלה אדומים ,משרד החינוך
ומחלקת המחקר באגף למינהל מוניציפאלי ,טבת תשס"ו-ינואר .3111

יג.

חוברות הדרכה לנבחרים:

3



מדריך לחברי ועדה – ועדת רישוי עסקים ,מפעם הגליל המערבי ,תשס"ט.3112-



מדריך לחברי ועדה – ועדת תמיכות ,מפעם מישור יהודה ,תשס"ט.3112-



מדריך לחברי ועדה – ועדת איכות הסביבה ,מפעם הגליל המערבי ,תשס"ט.3112-



מדריך לחברי ועדה – ועדת ביטחון וחירום ,ועדת מל"ח ,ועדת משנה לפס"ח ,מפעם הגליל
המערבי ,תשס"ט.3112-



מדריך לחברי ועדה – ועדת ביקורת ,מפעם השפלה ,תשס"ט.3112-



מדריך לחברי ועדה – ועדת הנחות בארנונה ,מפעם מישור יהודה ,תשס"ט.3112-



מדריך לחברי ועדה – ועדת חינוך ,מפעם מעלה אדומים ,תשס"ט.3112-



מדריך לחברי ועדה – ועדת כספים ,מפעם מישור יהודה ,תשס"ט.3112-



מדריך לחברי ועדה – ועדת מכרזים ,מפעם מישור יהודה ,תשס"ט.3112-



מדריך לחברי ועדה – ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ,מפעם השרון ,תשס"ט.3112-



מדריך לחברי ועדה – ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית ,מפעם מישור יהודה ,תשס"ט-
.3112



דיני התכנון והבנייה ביהודה ושומרון ,מפעם מעלה אדומים ,תשס"ט.3112-



יחסי גומלין בין נבחרים לפקידות בכירה ברשויות המקומיות ,מפעם ירושלים ,תשס"ט-
.3112

3



חברי מועצת רשויות הכבאות ,מטה המפעמים ,תשס"ד.3114-



תהליך תכנון אסטרטגי לקידום פיתוח מקומי ,מפעם הדרום והנגב ,תשס"ט.3112-



המדריך לנבחר ביהודה ושומרון ,מפעם מעלה אדומים ,תשס"ט.3112-



מדריך ליו"ר ועדה ממונה ברשות המקומית ,מפעם הגליל המערבי ,תשס"ט.3117-

חוברת מס'  1היא :המדריך לנבחר ברשות המקומית (המדריך שאתה מעיין בו ,עתה).
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חלק ו' – ביבליוגרפיה

 .47קהת דב (עורך) ,הנהגת הקהילה לחיים של איכות ,צעדים ראשונים בניהול העיר ,הוצא לאור על-ידי
'חלופה' ,דב קהת בע"מ ,תשס"ד.3112-
 .41קהת דב ,ויטנברג יעקב ,עיר של איכות ,מתודולוגיה לקידום האיכות ברשויות המקומיות ,הוצא לאור
על ידי מפעם אשקלון ,תשנ"ח.1772-
 .41קובץ ניתוח עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון המקומי ,משרד הפנים ,האגף לכוח אדם ושכר
ברשויות המקומיות (בהפקת ממ"ש) ,ירושלים ,תשנ"ג .1773-בהכנה – קובץ מעודכן.
 .43קופלמן חיים ,ועדות קרואות בשלטון המקומי ,עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך בהדרכת פרופ' שבח
וייס ,אוניברסיטת חיפה .1721
 .42קלכהיים חיים ,שלטון מקומי במרקם המדינה הדמוקרטית ,ירושלים :המרכז הירושלמי לענייני ציבור
ומדינה.1779 ,
 .44קפלן מוטי ,דפוסי השימוש בשטחים הבנויים בישראל ,מכון ירושלים לחקר ישראל3119 ,
 .44רויטל שמואל ,דיני רישוי עסקים :החוק ,התקנות והצווים .מבוארים לאור פסיקת בתי המשפט ,הוצאת
סדן ,תל-אביב .1777
 .41שוורץ משה ,אפלבום לביאה ,קידר פלה ,בנין תודה ,המועצות האזוריות בעידן של תמורות  -האתגר
של תכנון הפיתוח .רחובות :המרכז ללימודי הפיתוח.1774 ,
 .49שפט אברהם ,השלטון המקומי ,היבטים משפטיים ,עבר-הווה-עתיד ,משרד הפנים ,ירושלים ,תשנ"ב-
.1773
 .42שפט אברהם ,שפט שמואל ,חוק ומשפט ברשות המקומית ,בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה (מהדורה
זמנית) ,תשס"ב.3113-
 .47ספר ועידת השלטון המקומי ה 1-של בית הספר לממשל ולמדיניות באוניברסיטת תל-אביב21-21 ,
במאי :3114
כרך א'  :יחסי שלטון מרכזי ושלטון מקומי.
כרך ב'  :ההיבט הכלכלי ואיכות הסביבה.
כרך ג'  :מנהיגות ,דמוקרטיה ,שקיפות והמאבק באלימות.
 .11יום עיון בנושא סוגיות משק המים והביוב בישראל – רגולציה ושקיפות ,תאגידים ,הפרטה ושיפור
השירות,

אוניברסיטת ת"א – ביה"ס לממשל ולמדיניות ,הרשות לשירותים ציבוריים מים וביוב31 ,

ביולי .3114
 .11המאבק באלימות ובפשיעה בראי הרשות המקומית  -מודל העיר אשדוד ,עיריית אשדוד ,אפריל
.3111
 .13הרצאת היועץ המשפטי לממשלה  :מבקרים ויועצים משפטיים ברשויות מקומיות  ,כנס בחסות מפעם
השפלה ,המרכז לאתיקה בירושלים ,ועידת השלטון המקומי ואיגודי המבקרים והיועצים המשפטיים,
בהוצאת אוניברסיטת תל -אביב ,מאי .3111
 .12ספר ועידת השלטון המקומי ה 3-של ביה"ס לממשל ולמדיניות באוניברסיטת תל-אביב ,מתלות
לעצמאות השלטון המקומי 21-21 ,במאי .3111
 .14ועידת ראש הממשלה לשלטון המקומי של ביה"ס לממשל ולמדיניות באוניברסיטת תל-אביב ,ספר
הועידה 21-21 ,במאי .3119
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חלק ו' – ביבליוגרפיה

 .14דניאלה קורבס-מגל ,נייר עמדה :דמוקרטיה טכנולוגית ,אוניברסיטת תל-אביב ביה"ס לממשל
ולמדיניות ,דצמבר 3111
 .11אילת רותם ,נייר עמדה :ממשל זמין ברשויות המקומיות בישראל ,היבט השוואתי ,אוניברסיטת תל-
אביב ,ביה"ס לממשל ולמדיניות ,אפריל 3119
 .19ערן רזין (עורך) החייאת מרכזי ערים ופיתוח מוקדי מסחר ברשויות המקומיות ,ועידת השלטון המקומי
ה 2-של בית הספר לממשל ולמדיניות באוניברסיטת תל-אביב 21-21 ,במאי .3119
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