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 המחלקה לסוציולוגיה       חקרי פלורסהיימרמ 
 תקשורתלמדע המדינה ול     המכון ללימודים עירוניים ואזוריים 
 האוניברסיטה הפתוחה     האוניברסיטה העברית בירושלים 

 
 בנושא מפגשהזמנה ל

 

 השלטון המקומי וכלכלת השוק
 
 

 3122יולי ב 5 ,א"תשע בתמוז' ג, שלישייום 
 רעננה, 1דרך האוניברסיטה , ש דורותי דה רוטשילד"ע בקריית האוניברסיטה הפתוחה

 (וםהחניה ללא תשל; הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון)
 
 :תכניתב
 

  קלווכיבוד התכנסות  0099-00:9
 

 נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, ירון-חגית מסר' פרופ0 ברכהדברי  00:9-00:9
 האוניברסיטה הפתוחה, תקשורתלמדע המדינה ול, ראש המחלקה לסוציולוגיה ,ר זאב רוזנהק"ד :דברי פתיחה  
 בירושלים טה העבריתהאוניברסי, ראש מחקרי פלורסהיימר, ערן רזין' פופר  

. 
 הפרטי שלטון המקומי למגזרתפויות בין השו :ראשון מושב 00:9-110:9

 האוניברסיטה הפתוחה, יגיל לוי 'פרופ :ר"יו  
  
 לשעבר מנהלת האגף לפיתוח מקומי במשרד הפנים ,אנה חזן' גבו, בירושלים האוניברסיטה העברית, ערן רזין' פרופ  
 שותפויות לפיתוח תשתיות חברתיות: 3111-וניציפלי ולמגזר הפרטי בשנות המיזמים משותפים למגזר המ  
 
 האוניברסיטה הפתוחה, ר אתי שריג"ד  
 והוולונטרי של הרשויות המקומיות עם המגזר העסקישותפויות   
 
 חברת ענבל אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי  מנהל, מר עוזי לוין  
 כמנוף לפיתוח וצמיחת רשויות מקומיות(  PPP) בשותפות המגזר הפרטי פרויקטים  
 
 ראש העיר כפר קאסם לשעבר ,מר סאמי עיסא  
 הקמת המרכז הלוגיסטי בכפר קאסם בשותפות עם חברה פרטית  
 
 ל דרך ארץ"מנכ, מר אהוד סביון  
 פ בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי"ביצוע פרויקטים במתכונת שת  

 
 הפסקה 110:9-110:9

 
 ?האם החברה העירונית עדיין כלי גמיש0 מושב שני 110:9-1:099

 האוניברסיטה הפתוחה, ר אתי  שריג"ד :ר"יו  
 
  לשעבר מנהלת האגף לפיתוח מקומי במשרד הפנים ,אנה חזן' גב  
 3111-העירוניות והרגולציה של שנות ה החברות   
 
 יר ראשון לציוןלשעבר ראש העו ר הועדה הקרואה עיריית לוד"יו, מר מאיר ניצן  
 ת העירייהיומדיניות תאגוד פעילו  
 
 יפו-עיריית תל אביב, מנהלת לשכת התאגידים העירוניים ,סרוסי-אורלי גרטי ח"רו  
 התאגידים העירוניים והמציאות בשטח  
 
 מונוסון-ל החברה הכלכלית יהוד"מנכ ,מר יגאל ינאי  
 רה העירוניתשיתוף המגזר הפרטי במיזמים כלכליים באמצעות החב  
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 הפסקה 1:099-1:0:9

 
  ?תאגידי מים וביוב  לאן0 מושב שלישי 1:0:9-19099

 בירושלים האוניברסיטה העברית, ערן רזין' פרופ :ר"יו  
 

 האוניברסיטה הפתוחה ומכללת ספיר, ר אור קרסין"ד  
 היבטים חלוקתיים  והזכות למים  
 
 ות המוניציפליתיועץ וחוקר בתחום המדיני ,ר נחום בן אליא"ד  
 בין מאבק אינטרסים לבין אינטרס הציבור: התאגידי החדש משק המים   
 
 מ"ר תאגיד מים וביוב כפרי גליל תחתון בע"אוניברסיטת חיפה ולשעבר יו, מאיסי'ראסם ח' פרופ  
 דילמות ואתגרים: תאגידי מים וביוב בין הפרטה לשיתוף בין יישובי  
 
 במשרד הפנים המים נהללשעבר מנהל מיו כז השלטון המקומיל מר"מנכ ,מר שלמה דולברג  
 תהליך תאגוד מים וביוב מזווית הבעלים והשלטון המקומי  
 
 הגיחוןחברת ל "ומנכ והביובר פורום תאגידי המים "יו ,מר דוד קוכמייסטר  
 ?"הסחורה"תאגידי המים מספקים את  האם  
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  מפת הגעה לאוניברסיטה
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