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 קורס מנחות לכלכלה חברתית ויישום תקציב מגדרי   

 הקורס עוסק במושגי יסוד בכלכלה חברתית בהיבט מיגדרי

 הוראה/ הקורס מיועד לאקדמאיות בעלות כישורי הנחית קבוצות 

 
 :מטרות הקורס

  סות תוך התייח, ועם הסוגיות העיקריות בתחום הכלכלה החברתית בכלכלההכרות עם מושגי יסוד
 ; על נשים וגבריםהשונות להשלכותיהן 

 על המציאות של המדיניות הכלכלית בחינת השפעתה  ;פיתוח התבוננות ביקורתית במדיניות הכלכלית
 ; החברתית

 מודעות לתקציב מגדרי ככלי לקידום שוויון בין נשים וגברים העלאת ; 
  הבנת תקציב עירוני ובחינתו מנקודת מבט מגדרית; 
 ולות ההנחייה של המשתתפות לנושא הנלמד בין יכ חיבור; 

 
תבצענה המשתתפות , במהלך הקורס. אקדמיות ארבע שעותמפגשים בני  12 -התכנית בנויה מ: מבנה הקורס

 .התנסות בפרוייקט
 

ידי מומחים חיצוניים בעלי -ים מצוות המרצים של מרכז אדוה ועל/ים בכירות/ידי מרצות-ההרצאות יינתנו על
 .בתחומםניסיון מעשי 

 

 .מתן הרצאות/ הוראה / נשים אקדמאיות בעלות כישורים בתחומי הנחיית קבוצות :  תנאי כניסה

 
 22.2.11 –יום שלישי  :תאריך פתיחת הקורס     20:00 – 16:45  :הקורס יתקיים בימי שלישי בשעות 

 
  אביב-תל, 7רחוב לילינבלום , מרכז חזני: מקום הלימודים

 
 ח"ש 500 :עלות

 
 03-5608871:    טלפון, מרכז אדוה, ורה או מירהרשמה נא לפנות אל לה

 
 
  משתתפות לפחות 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של. 

 
 
 

 הקורס נערך בשיתוף האיחוד האירופי                               
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מטרות הקורס:

הכרות עם מושגי יסוד בכלכלה ועם הסוגיות העיקריות בתחום הכלכלה החברתית, 	•
תוך התייחסות להשלכותיהן השונות על נשים וגברים

פיתוח התבוננות ביקורתית במדיניות הכלכלית; בחינת השפעתה של המדיניות הכלכלית על המציאות החברתית	•

העלאת מודעות לתקציב מגדרי ככלי לקידום שוויון בין נשים וגברים	•

הבנת תקציב עירוני ובחינתו מנקודת מבט מגדרית	•

חיבור בין יכולות ההנחייה של המשתתפות לנושא הנלמד	•



תוכנית הקורס

מפגש 1  - יום שלישי  22.2.11  

סדנת פתיחה ותיאום צפיות: מטרות הקורס, מטלות ותיאור פרויקט ההנחיה המסכם

הנחייה: גב' מייסון בדווי, רכזת "נשים לתקציב הוגן" 

סדנה: עבודה על כלים בסיסיים בהכנת פרוייקט הנחייה חברתי-קהילתי 

הנחייה: גב' איילת אילני, מנהלת העמותה להעצמה כלכלית

מפגש 2  - יום שלישי 1.3.11

הרצאה: מושגים בסיסיים בכלכלה חברתית: על תל"ג, תמ"ג וחיות אחרות

מרצה: ד"ר שלמה סבירסקי, המנהל האקדמי, מרכז אדוה

סדנה מעשית

הנחייה: גב' איילת אילני

מפגש 3  - יום שלישי 8.3.11

 הרצאה: ישראל - תמונת מצב חברתית: סקירת הקשר בין צמיחה כלכלית ואי שוויון 
בענפי המשק השונים, בין העשירונים, בין גברים ונשים ובין מעסיקים ועובדים

מרצה: ד"ר אפריים דוידי, עמית הוראה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עיתונאי ופעיל חברתי

סדנה מעשית

הנחייה: גב' איילת אילני

מפגש 4  - יום שלישי 15.3.11

 הרצאה: מאחורי הקלעים של תקציב המדינה: תהליך תכנון התקציב, 
ממה הוא מורכב ומי השחקנים העיקריים בבנייתו ובאישורו

מרצה: גב' אתי קונור אטיאס, מנהלת המחקר, מרכז אדוה

 הרצאה: מאחורי הקלעים של תקציב המדינה: תהליך תכנון התקציב, 
ממה הוא מורכב ומי השחקנים העיקריים בבנייתו ובאישורו

מרצה: גב' אתי קונור אטיאס

מפגש 5  - יום שלישי 22.3.11

 הרצאה: תקציב ומגדר: ההשלכות השונות של התקציב על נשים וגברים 
ועל קבוצות חברתיות, כלכליות ואתניות שונות

מרצה: גב' מייסון בדווי/ גב' יעל חסון/ גב' ולריה סייגלשיפר, צוות "נשים לתקציב הוגן"

סדנה מעשית

הנחייה: גב' איילת אילני

  מבנה הקורס: 

התכנית בנויה מ-12 מפגשים בני ארבע שעות אקדמיות. במהלך הקורס תתנסנה 

המשתתפות בביצוע פרויקט. ההרצאות יינתנו על-ידי מרצות/ים בכירות/ים מצוות 

המרצים של מרכז אדוה ועל-ידי מומחים חיצוניים בעלי ניסיון מעשי בתחומם.

 תנאי כניסה: נשים אקדמאיות בעלות כישורים בתחומי הנחיית קבוצות / הוראה / מתן הרצאות.

הקורס יתקיים: בימי שלישי בשעות 20:00-16:45  

תאריך פתיחת הקורס: יום שלישי, 22.2.11

מקום הלימודים: מרכז חזני, רחוב לילינבלום 7, תל-אביב 

עלות: 500 ש"ח

להרשמה נא לפנות אל ורה או מירה, מרכז אדוה, טלפון: 03-5608871

פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפות לפחות



מפגש 6  - יום שלישי 29.3.11

 הרצאה: תקציב העירייה - איך אפשר לקרוא את זה? 
מתן כלים לקריאה ביקורתית של תקציב הרשות המקומית

מרצה: גב' אתי קונור אטיאס

סדנה מעשית

הנחייה: גב' איילת אילני

מפגש 7  - יום שלישי 5.4.11

הרצאה: תמיד עבדנו, תמיד נעבוד: נשים בעבודה ועבודת נשים   

מרצה: עו"ד נוגה דגן בוזגלו, חוקרת, מרכז אדוה

 סדנה מעשית אמצע הדרך: דיון בפרויקט הסיום - כיצד לבחור נושא לפרויקט 
הסיום וכיצד להתחיל להתקדם בו

הנחייה: גב' איילת אילני

מפגש 8  - יום שלישי 12.4.11

 הרצאה: תחבורה, חברה ומגדר- ההבניה החברתית בכלל, והמגדרית בפרט, 
של התחבורה העירונית, תוך התמקדות בצרכים התעסוקתיים של נשים

מרצה: ד"ר אורנה בלומן, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

סדנה מעשית

הנחייה: גב' איילת אילני

מפגש 9  - יום שלישי 19.4.11

הרצאה: תכנון במבט מגדרי - תכנון ופיתוח ערים ואזורים בעדשה מגדרית  

מרצה: ד"ר רונית דוידוביץ, מתכננת ערים ומנהלת חברת DMR תכנון ופיתוח

סדנה מעשית

הנחייה: גב' איילת אילני

מפגש 10  - יום שלישי 26.4.11

הרצאה: רשת הבטחון הסוציאלי

מרצה: מר גיא פדה, דוקטורנט בביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה

סדנה מעשית - הצגת פרוייקט הגמר לפני הגשתו

הנחייה: גב' איילת אילני

מפגש 11  - יום שלישי 3.5.11

הרצאה: פיתוח קהילתי ומרכזי ק.מ.ה. בקהילה

מרצה: גב' רותי סופר, יועצת ראש העירייה לקידום מעמד האשה, עיריית תל-אביב-יפו

סדנה מעשית

הנחייה: גב' איילת אילני

מפגש 12  - יום שלישי 10.5.11

הרצאה: צמיחת מנהיגות פוליטית- מעגלי השפעה והדרכים להשפיע

הנחייה: גב' תמר זנדברג, יו"ר הועדה לקידום מעמד האשה, עיריית תל-אביב-יפו

סדנה מעשית מסכמת וחלוקת תעודות גמר

הנחייה: גב' איילת אילני


