כנס ה 1להשקת השדולה הפרלמנטרית לצדק חלוקתי
בתאריך  0373/בין השעות 33.03-03.03

בראשות ח"כ פרופ' יוסי יונה ,ח"כ מיקי מכלוף זוהר ,ח"כ אורלי לוי אבקסיס
לו"ז כנס ירוחם השני בסימן הקמת שדולה פרלמנטרית לצדק חלוקתי
חלק א – השקת השדולה לצדק חלוקתי








 – 33.03קבלת פנים
 – 03.33מושב פתיחה ,נאומים.
 - 00.33התכנסות בחדרי דיונים – היכרות נוכחים ,הצגת טיוטות עמדה ,נושא דיון ,דיון.
 - 00.33הפסקה
 - 00.03התכנסות חוזרת בחדרי דיונים ,גיבוש דפי עמדה הכוללים המלצה לחוק ,מתווה
אופרטיבי לפעילות פרלמנטרית ופעילות שטח.
 00.03הפסקת צהרים
 00.33מושב סוגר – הצגת מסקנות כל קבוצה ,ושני נאומי סגירה.

שולחנות דיון:
 .1חלוקת משאבים צודקת – קרקעות וגבולות:


נושאי דיון :קרקעות ,גבולות ,אזורי תעשייה.



מנהלי דיון :נעמה לזימי  -חיפה



מנחי דיון :ח"כ איתן ברושי ח"כ עמר בר לב .משה קריף – הקשת הדמוקרטית .יצחק מאיר
הלוי – ר"ע אילת ,עמנואל שחף – התנועה לממשל אזורי.



חומרי רקע :מסמך של עדי לבני וערן בן יהודה ,מחקר של מכון ואן ליר,

 .2חלוקת משאבים צודקת – ארנונה ומשאבי טבע:


נושאי דיון :ארנונה ,משאבי טבע ,מבני ציבור.



מנהלי דיון :אביחי אוסידון



מנחי דיון :ח"כ דני עטר ח"כ רועי פולקמן סנדי קדר – האגודה לצדק חברתי.
אריה הס – התנועה לממשל אזורי



חומרי רקע :מסמך של עדי לבני וערן בן יהודה ,מחקר של מכון ואן ליר,

 .3הון תרבות:


נושאי דיון :חלוקה צודקת של תקציבי תיאטרון ,מוזיקה ,רדיו ,טלויזיה וקולנוע.



מנהלי דיון :קובי קיסוס



מנחי דיון :שולה קשת ,ליבנת בן חמו ד"ר מירב אלוש .שגית פרץ דרעי ,אברום לייב
בורשטיין.



חומרי רקע :מסמך של אביה כהן ,מאמר של שם טוב ,דו"ח ליבי במזרח.

 .4רב תרבותיות בחינוך:


נושאי דיון :רב תרבותיות בחינוך .בתי ספר ,תיכון ,אקדמיה



מנהל דיון :תמר אוחנה



מנחי דיון ,:פרופ' יוסי דהאן ,ח"כ מירב בן ארי ,לורה טלינובסקי .משה בן עטר ,שירה אוחיון,



חומרי רקע :מסמך של עדי לבני וערן בן יהודה ,מחקר של מכון ואן ליר,

 .5דור ממשיך:


נושאי דיון :חלוקת קרקעות ,זכאות ,זכות על הקרקע בעיירות ,בקיבוצים
ובמושבים(.הארגזים ,גבעת עמל)



מנהל דיון :אמילי ישי



מנחי דיון :ח"כ אלי אלאלוף ,ד"ר הני זוביידה .ניר מאיר – ראש התק"ם נילי אהרון



חומרי רקע :נייר עמדה של הקשת המזרחית ,תחקיר של מיקי חיימוביץ.



לסגור :עוד דפי עמדה

 .6סימבולי ורב תרבותיות:


נושאי דיון :מקומה של התרבות בממסד התרבותי ,הפוליטי והרוחני .פרס ישראל ,שטרות,



מנהל דיון :בן אברהמי,



מנחי דיון :ד"ר מאיר בוזגלו ,קובי אוז ,ח"כ קסניה סבטלובה ,הרב דוד מנחם.



חומרי רקע :מסמך בן אברהמי



לסגור :חומרי רקע נוספים.

 .7דיור ציבורי:


נושאי דיון :זכויות דור ממשיך ,זכויות בדיור ,חלוקה צודקת.



מנהל דיון –:שמעון סויסה



מנחי דיון :ח"כ תמר זנדברג ,יעל בן יפת ,כרמן אלמקייס ,שיבי רייכנר ,ריקי כהן בנלולו,
חגית סיגאווי ,אביגיל ביטון.



חומרי רקע :חוק הדיור הציבורי נייר עמדה של הקשת המזרחית ,דו"ח של ד"ר צבי ויינשטין.

 .8דיפרנציאליות בחינוך וברווחה:


נושאי דיון :תקציבים דיפרנציליים ,בג"צ ביטון ,הצע"ח עטר..



מנהל דיון :סיוון חדד  -ירוחם



מנחי דיון :ר"ע ירוחם מיכאל ביטון ,רמי הוד ,ד"ר איציק ספורטא.



חומרי רקע :הצ"ח עטר ,בג"צ ירוחם.



לסגור :מנחים נוספים ,ניירות עמדה נוספים.

חלק ב – כנס ירוחם השני




– 00.33פאנל בנושא תרבות יהדות המזרח (ח"כ מיקי זוהר – הליכוד)
 –03.03פאנל בנושא דיור ציבורי (ח"כ אורלי לוי אבקסיס – ישראל ביתנו)
 0/.33הפסקה

חלק ג – מושב נעילה
 – 0/.03מושב נעילת הכנס ,נגיעה במכלול הנושאים שנדונו בכל היום – בהשתתפות דוברים
מהשדולה.
 – 18.15סיום הכנס

