
  

  

  

  

  ! להבין כדי להשפיע-התקציב העירוני 
  

   . הרשות המקומיתעובדת לפיה כלכליתהתקציב העירוני מהווה את תוכנית הפעולה ה

  .  ואת האופן בו היא מתכוונת להוציאה מהכוח אל הפועלמרכזייםאחריותה הבתחומי באמצעותו מבטאת העירייה את מדיניותה 

  מעטים בלבד , עירוני על חייהם של התושביםעל אף חשיבותו והשפעתו של התקציב ה

  . ורבים מתושבי העיר אינם מודעים כלל לפרטיוומעורבים בתהליך עיצוב

  כלכלית מזמינים אתכם לסדרת-מרכז אדוה והמכללה החברתית

  .השלכותיו ודרכים להשפיע עליו, מפגשים בנושא תקציב העיר חיפה

  ,ים בארגונים לשינוי חברתיחברות וחבר, המפגשים מיועדים לפעילי שכונות

  .ואזרחים ואזרחיות הרוצים לפעול ולהשפיע על המדיניות העירונית

  : בסדר הבא15טבריה ' ס הדר ברח" בשלוחת מתנ20:30 עד 19:00-המפגשים יתקיימו בימי שלישי מ

  .בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי: מבוא לתקציב מוניציפלי  11/45/

  .מרכז אדוה, רכזת מחקר. טיאסא-רונואתי ק'  גב:מרצה  

  ?מי וכיצד מחליטים מה כולל התקציב: עיצוב התקציב המוניציפלי  11/412/

  ). לשעבר(ל מועצה אזורית מנשה "מנכ.  מר משה אוזן:מרצה  

  .תקציב מבעד לעדשה מגדרית  11/426/

  ."פורום נשים לתקציב הוגן"רכזת . מייסון בדווי'  גב:מרצה  

  . בתקציב העיר חיפהקריאה משותפת  11/53/

  . "ם נשים לתקציב הוגןורופ"לוביסטית ב. יגלשיפריולריה ס'  גב:מרצה  

  .עיון בתקציב הרווחה של עיריית חיפה: מקרה מבחן  11/517/

  . וחוקרת במרכז אדוה"פורום נשים לתקציב הוגן"רכזת . יעל חסון'  גב:מרצה  

  .עיון בתקציב החינוך של עיריית חיפה: מקרה מבחן  11/524/

  .חוקרת במרכז אדוה. בוזגלו-ד נגה דגן" עו:מרצה  

  ? מי שולט בשלטון המקומי    11/531/

  .אביב-הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל. ר ישי בלנק" ד:מרצה  

  .םחוסר אונים פוליטי נרכש וכוחן של התארגנויות בחלוקה מחודשת של משאבי  11/614/

  .כלכלית-המכללה החברתית, ר הוועד המנהל"יו.  מר שי כהן:מרצה  

  .הפרטה ותקציב,  פריפריאליות-חיפה   11/621/

  .אוניברסיטת חיפה, ישראל-החוג להיסטוריה של עם. יןידני גוטוו'  פרופ:מרצה  

  .מפגש ודיון עם חברי מועצת העיר חיפה  11/628/

  .ההשתתפות בישיבת מועצת העיר חיפ  11/75/

  

    :והרשמה אצל רכזי הקורספרטים           .   לכל הקורס ₪ 150: דמי השתתפות

    com.gmail@zdevir -צבי דביר  ו    com.hotmail@497_benny 2700078-050 - בני אדרי

    net.bezeqint@advahadracha  4887488-052 ירון דישון  ו   com.gmail@rafikom  0548011483 -י קמחי רפ: וגם אצל 

  
  על קרן פרידריך אברט

 .1978בישראל מאז  הפועלת דמוקרטיים-ציאלסו בעלת ערכים גרמנית קרן הינה אברט פרידריך קרן

 .האזרחית החברה וחיזוק הצדק החברתי קידום :עיקריות מטרותיה בין


