כלכלה ובחירות ברשויות המקומיות
יום עיון
יום חמישי ,כ”ח בסיוון תשע”ג 6 ,ביוני 2013

מלון דן פנורמה ,רח’ קויפמן  ,10תל אביב

חניה בתשלום ב”אחוזת החוף” (צמוד למלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,הכניסה דרך רח’ המרד) ,בחניון הדולפינריום
(מול המלון) או בחניון המלון.

סדר יום
10:00 - 09:30
התכנסות והרשמה

10:15 - 10:00
ברכות:
ד”ר אריק כרמון ,נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
מר מיכאל מרטס ,מנהל קרן קונרד אדנאואר בישראל
מר רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב

10:30 - 10:15
דברי פתיחה:
ח”כ יעל גרמן ,שרת הבריאות

12:30 - 10:30
מושב ראשון :מה מביא תושבים לקלפי?
יו”ר:

פרופ’ מרדכי קרמניצר ,סגן נשיא למחקר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה

מציג :פרופ’ אבי בן בסט ,עמית בכיר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה;
המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

פותחים:

ח“כ אברהים צרצור ,ראש סיעת רע”מ-תע”ל בכנסת
מר יונתן יסעור ,ראש עיריית הרצליה
מר עודד רביבי ,ראש המועצה המקומית אפרת
מר שאוקי ח’טיב ,לשעבר יו”ר ועד ראשי הרשויות הערביות
עו”ד איילת פישמן ,לשעבר המפקחת על הבחירות (בפועל) ,משרד הפנים
ד”ר תהילה שוורץ-אלטשולר ,ראש הפרויקטים “ממשל פתוח” ו”רפורמות במדיה”,
המכון הישראלי לדמוקרטיה
דיון פתוח

13:15 - 12:30

ארוחת צהריים

15:15 - 13:15
מושב שני :מהו הסוד להיבחר מחדש?
יו”ר:

ד”ר אריק כרמון ,נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

מציג :ד”ר עדי ברנדר ,מנהל אגף מקרו-כלכלה ומדיניות ,בנק ישראל
פותחים:
ח”כ עמרם מצנע ,יו”ר ועדת החינוך של הכנסת; לשעבר ראש עיריית חיפה
וראש המועצה המקומית ירוחם
מר שלומי לחיאני ,ראש עיריית בת ים
מר נאדר סרסור ,ראש עיריית כפר קאסם
מר אופיר פז-פינס ,ראש המכון לחקר השלטון המקומי ,אוניברסיטת תל אביב;
לשעבר חבר כנסת ושר הפנים
מר מרדכי כהן ,מנהל המינהל לשלטון מקומי ,משרד הפנים
ד”ר רותם ברסלר-גונן ,חוקרת ומרצה בתחום השלטון המקומי ,אוניברסיטת חיפה,
האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
דיון פתוח

15:30 - 15:15

הפסקה

17:30 - 15:30
מושב שלישי :האם כסף משפיע על תוצאות הבחירות?
יו”ר:

פרופ’ אבי בן בסט ,עמית בכיר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה;
המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

מציג :פרופ’ מומי דהן ,עמית בכיר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה;
ראש ביה”ס למדיניות ציבורית ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פותחים:
ח”כ מאיר שטרית ,יו”ר סיעת “התנועה” בכנסת
ד”ר רמזי חלבי ,יועץ אסטרטגי למרכז השלטון המקומי
מר שמואל גולן ,המשנה למנהל הכללי והממונה על ביקורת הבחירות ומימון מפלגות,
משרד מבקר המדינה
מר ארנון פרלמן ,יועץ אסטרטגי; לשעבר ראש אגף ההסברה ויועץ תקשורת של
ראש הממשלה אריאל שרון
דיון פתוח

18:00 - 17:30
דברי סיכום:
ד”ר עדי ברנדר
פרופ’ מומי דהן
פרופ’ אבי בן בסט
פרופ’ מרדכי קרמניצר

