קורס כלכלה חברתית
ומדיניות מוניציפאלית
לקראת הקמת משמר חברתי מקומי בחיפה

איך מתנהלת העיר חיפה? • 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 בעיר?

הצטרפו לקורס לקראת הקמת קבוצת הפעולה של המשמר החברתי המקומי בחיפה!
המפגשים יתקיימו בימי א' 19:30-22:00 ,במתנס הדר ,רח' טבריה  ,15חיפה.
כל מפגש יכלול הרצאה של שעה וחצי ואחריה דיון ושיחה על פעילות המשמר החברתי המקומי החיפאי
מפגש 23.2.14 :1

תמונת מצב חברתית ומושגי יסוד בכלכלה  /גיא פדה,
דוקטורנט באונ' חיפה ,יו"ר הועד המנהל של המכללה החברתית
כלכלית ומרצה מטעם מרכז אדוה

מפגש 2.3.14 :2

דלדול הפריפריה ומשטר ההפרטה הישראלי  -המקרה
של חיפה  /פרופ' דני גוטוויין ,המחלקה להיסטוריה של עם ישראל,
אונ' חיפה

מפגש 9.3.14 :3

מי מתכנן עבורך?  -על תכנון מקומי וחוק הוד"לים /
ענבל רייסנר קורן ,מתכננת קהילת חיפה של החברה להגנת הטבע

מפגש 23.3.14 :4

מבוא לתקציב מוניציפאלי :בין השלטון המרכזי
לשלטון המקומי  /אתי קונור-אטיאס ,רכזת המחקר במרכז אדוה
מפגש 30.3.14 :5

איך אפשר לקרוא את זה? תרגיל קריאה בתקציב
עיריית חיפה  /ירון דישון ,מנהל הדרכה במרכז אדוה

מפגש 6.4.14 :6

מי שולט בשלטון המקומי?  -דיון ביקורתי על מעמדן
של הרשויות המקומיות בישראל  /רפי קמחי ,מנהל שלוחת

צפון של המכללה החברתית כלכלית

מפגש 27.4.14 :7

עיריית חיפה  -מבנה פוליטי אחריות חוקית ואחריות
ציבורית  /עו"ד עומר בכמן ,עורך דין במשרד שלמה כהן ושות',
מתמחה בתחום הרשויות המקומיות

מפגש 11.5.14 :8

מדיניות כלכלית-חברתית מנקודת מבט מגדרית  /יעל
חסון ,חוקרת ומרצה במרכז אדוה ,רכזת פורום "נשים לתקציב הוגן"

מפגש 25.5.14 :9

אי-שוויון במערכת החינוך :איך מתוקצבת מערכת
החינוך העירונית?  /נגה דגן-בוזגלו ,חוקרת ומרצה במרכז אדוה
מפגש 1.6.14 :10

איך עובדים עם הציבור ולא על הציבור החיפאי
 /ד"ר חררדו לייבנר ,החוג להיסטוריה ,אונ' תל-אביב

מפגש 8.6.14 :11

סיכום הקורס ויציאה לדרך

דמי השתתפות
בקורס 150 :ש"ח

לפרטים נוספים:

ענבל לוינזון ,רכזת קהילות הדר058-6738193 ,

ירון דישון ,מנהל הדרכה במרכז אדוהadvahadracha@bezeqint.net 052-4887488 ,
רפי קמחי ,מנהל שלוחת צפון במכללה החברתית-כלכליתrafikom@gmail.com 054-3311762 ,

