קורס “כלכלה
חברתית ופיתוח
אזורי” בערד
צמיחה ופיתוח? אי שוויון? פיתוח
הפריפריה? בשנים האחרונות
הולך וגובר השיח הכלכלי-חברתי
בישראל אודות מושגים אלו
מטרתו של קורס זה היא להעניק למשתתפים
התמצאות במושגים מרכזיים וסוגיות עיקריות
בכלכלה חברתית בישראל תוך פיתוח התבוננות
ביקורתית במדיניות הכלכלית והשפעותיה על
המציאות החברתית
הקורס מיועד לתושבי/ות העיר ערד והסביבה ,המעוניינים
להרחיב את הידע אודות סוגיות כלכליות-חברתיות בישראל
ומבקשים לפעול ולהשפיע עליה ,ברמה הארצית ו/או המקומית.
המרצים/ות בקורס נמנים על צוות המרצים והחוקרים במרכז אדוה.
מרכז אדוה הינו מכון בלתי תלוי לחקר החברה הישראלית ולקידום השוויון
והצדק החברתי .מרכז אדוה מתמקד בחקר המדיניות החברתית ,בבחינה
ביקורתית של הצעדים הננקטים בתחומי התקציב ,המיסוי והשירותים
החברתיים ומגבש המלצות למקבלי החלטות ולציבור הרחב.
המפגשים יערכו בימי שני,
באולם שאלר ,בניין העירייה ,רח’ פלמ”ח  ,6ערד

הזכות לשינויים שמורה | דמי השתתפות ₪ 150 :לכל הקורס
לפרטים והרשמה:
אלה צ’רניאקוב  -מנהלת תחום
צעירים עולים והשכלה גבוהה,
מרכז צעירים ערד054-3315615 :
ella@bthere.org.il

ירון דישון -
מנהל הדרכה ,מרכז אדוה:
052-4887488
advahadracha@bezeqint.net

חלק א’ :מושגי יסוד
בכלכלה חברתית
4.2.13
 | 19:00-17:30תמונת מצב חברתית
ומושגי יסוד בכלכלה | גיא פדה
 | 20:30-19:10מגמות בשוק העבודה |
עו”ד נגה דגן-בוזגלו
| 11.2.13
 | 19:00-17:30ישראל בעידן
הגלובליזציה :פיתוח כלכלי ומדיניות
חברתית | ד”ר אפרים דוידי
 | 20:30-19:10מדיניות כלכלית-
חברתית מנקודת מבט מגדרית |
ולריה סייגלשיפר
חלק ב’ :מדיניות כלכלית-
חברתית :תמונת מצב ויעדים
לתיקון
18.2.13
 | 19:00-17:30מרכז ופריפריה
בישראל :מגמות ותהליכים בעשורים
האחרונים | גיא פדה
 | 20:30-19:10מערכת הבריאות
בישראל בין מרכז ופריפריה | פרופ’ נדב
דוידוביץ’ ,המחלקה לניהול מערכות
בריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
4.3.12
 | 19:00-17:30הסכסוך הישראלי-
פלסטיני והמציאות החברתית-כלכלית
בישראל | ד”ר שלמה סבירסקי
 | 20:30-19:10הפרטת השירותים
החברתיים בישראל :מי מרוויח,
מי מפסיד? | יעל חסון
חלק ג’ :פיתוח אזורי
וקידום העיר ערד
11.3.12
 | 19:00-17:30בין השלטון המקומי
והשלטון המרכזי :מבוא לתקציב
מוניציפאלי | אתי קונור-אטיאס
 | 20:30-19:10תרגיל קריאה
בתקציב העיר ערד | ירון דישון
18.3.12
 | 18:30-17:30אפשר גם אחרת?
קווים למדיניות לפיתוח כלכלי וקידום
שוויון חברתי | ד”ר שלמה סבירסקי
 | 20:30-18:45פיתוח אזורי וקידום
העיר ערד :פאנל בהשתתפות ראש
העיר ערד ,גב’ טלי פלוסקוב

