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נשים דורשות צדק תעסוקתי!
על נשים בשוק העבודה בישראל

קורס משותף למכללה החברתית כלכלית ומרכז מהות. 

יתר  ייצוג  הגיל:  פערי שכר,  ומחריפים עם  הולכים  לגברים אשר  נשים  בין  גדולים  הישראלי מאופיין בפערים  שוק התעסוקה 
באופן  התעסוקה  משוק  נפלטות  רבות  נשים  שכר.  ומעוטות  זוטרות  זמניות,  חלקיות,  במשרות  קבלנית,  בהעסקה  נשים  של 
מלא או חלקי שנים רבות לפני גיל הפרישה הרשמי וזאת בשל הפליה וחסמים אחרים. מצב זה מקצין את הפגיעּות הכלכלית 

והתעסוקתית של נשים, לכן, אין זה מפתיע כי בהתארגנויות עובדים שהתגבשו בשנים האחרונות יש ייצוג רב לנשים. 
הקורס מאפשר למעוניינות/ים הרחבת ידע הנוגע למקומן של נשים בשוק העבודה ומחדד אצל המשתתפות/ים גישה ביקורתית  
במפגש המורכב שבין נשים, דרכי העסקה, גיל, והתאגדות נשים עובדות. במסגרת הקורס ניפגש עם מרצות/ים מובילות/ים אשר 

יחלקו ידע  אקדמי ומשפטי עדכני  ואת ניסיונן בליווי התארגנויות של נשים במקומות עבודתן. 

הקורס כולל: 12 מפגשים
מועד: ימי רביעי בשעה 17:30 החל מ-16.11 

מיקום:  היכל עיריית חיפה, רחוב חסן שוקרי 14, בהדר, חיפה
עלות: 300 ₪ 
רכזות הקורס: 

 galia@mahutcenter.org.il   052-3741500 ’גליה אביאני )מרכז מהות(: טל
limoraron@gmail.com  052-7226668 ’לימור ארון )המכללה החברתית-כלכלית(: טל

כלכלה וחברה בישראל
לומדים כדי לשנות!

המכללה החברתית כלכלית, פעילי מחאת האוהלים ביקנעם ומתנ”ס יקנעם מזמינים את הציבור לקחת חלק בסדרת מפגשים 
לימודיים על חברה וכלכלה בישראל.

אנו חושבים שאי אפשר לדבר על שינוי חברתי בארץ בלי להבין לעומק את המצב הנוכחי וכיצד הגענו אליו. במפגשים הללו נדבר 
על מגוון רחב של נושאים הנוגעים לחברה וכלכלה. זאת הזדמנות לכולנו ללמוד, לשמוע ולהשמיע את דעתנו.

הקורס כולל: 12 מפגשים 
מועד: ימי שני אחת לשבועיים בשעה 20:30. הקורס החל ב-10.10  

מיקום: מתנ”ס יקנעם
עלות הקורס: 300 ₪ 

רכז הקורס: אלי למדן 0504715095

במה נודדת
ושל המכללה החברתית  יוזמה של תכנית חיפה עיר משותפת של ארגון שתי”ל  נודדת - חיפה אחרת אפשרית’  היא  ‘במה 
יד ביד עם המחאה הרחבה  כלכלית, אשר שמה לה למטרה להבטיח את הדיון הציבורי בנושאים חיפאיים שונים, השלובים 
והינם חלק בלתי נפרד ממנה. היוזמה, שהחלה לפעול עוד בחודש מאי, מזמינה לסדרה של מפגשים בנושאים חיפאיים שונים 

במתכונת של מעגלי שיח.   

קולנוע מאבק 
סדרת הרצאות וסרטים בשיתוף עם סינמטק חיפה 

נדמה כי הקיץ האחרון הראה לנו כי מאבק איננו קונספט רומנטי, זר ומנותק להוויית חיינו היומיומית, כלומר כי המאבק הינו בגדר 
אפשרות ריאלית למעורבות פעילה וישירה, בלתי מתווכחת, של בני אדם ובין בני אדם באשר הם, כזו אשר נועדה להשפיע על 
מערכות חייהם המשותפות. מה מקומו של הקולנוע במאבק כזה? האם הוא מדבר בשפתו, עמו או עליו? מה תפקידו וכיצד 
משתקפים דרכו מאבקים בעולם? הסדרה ‘קולנוע מאבק’ תנסה לגעת בכל אלה תוך דיאלוג עם ההתפתחויות במאבק החברתי 
ידי דמויות מפתח מהמאבק,  ודיון שיונחו על  ילווה בהרצאה  בו, כשכל סרט  ואף תיתן במה לדמויות מרכזיות  ובעולם  בארץ 

הקולנוע, או שניהם.

מועד: ימי חמישי בשעה 21:00, פעם בחודש החל מה-1.12
מיקום: סינמטק חיפה, מרכז הכרמל, שדרות הנשיא 142, חיפה.

רכזי הסדרה:
assaf666@gmail.com 0544-366843 אסף נאמן

noam.levi.mail@gmail.com 0544-656112 נועם לוי

שלוחת חיפה והצפון
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קורס מארגני עובדים
רוצים להבין מה עומד מאחורי המאבק לצדק חברתי? להכיר את עולם האיגודים המקצועיים? לפעול כדי לשנות את מציאות 
כיצד  ללמוד  שרוצים  לסטודנטים  מיועד  הקורס  כולנו.  של  העבודה  עולם  על  המרצים  ממיטב  ללמוד  בואו  העבודה?  שוק 
להשפיע ולהקים איגוד עובדים במקום עבודתם או ללוות איגוד עובדים במקום עבודה אחר, מתוך חתירה לשמירה על זכויות 

עובדים וחברה צודקת יותר!

הקורס יכלול: 6 מפגשים 
מועד: ימי שני בשעה 18:30 החל מ-5.12 

עלות: חינם, ההשתתפות מותנית בהגעה לכל המפגשים.  
מיקום: אוניברסיטת בן-גוריון 

רכזי הקורס: 
beersheva@sea.org.il 054-6738496  אייל, המכללה החברתית כלכלית 

darom@workers.org.il 054-3311748 -אסף, כוח לעובדים 
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בין צדק חברתי לצדק סביבתי 
רואה עצמך כדמות משפיעה ומובילה בקהילה? 

רוצה ללמוד על הסביבה בעיר וההקשרים החברתיים שלה? 

קורס ייחודי של החברה להגנת הטבע, המכללה הכלכלית חברתית ושתי”ל 
צדק  בעיר,  טבע  מקיים משאבי  עירוני  תכנון  של  סוגיות  על  נלמד  החברתיים שלהם,  וההיבטים  בעיר  סביבה  בנושאי  יעסוק 

סביבתי וחברתי,  כלכלה מקומית מקיימת, ועוד .
רוצה ללמוד כיצד לעשות מעשה ולהשפיע?

רוצה לקבל כלים כיצד להוביל סדר יום סביבתי וחברתי בקהילה שלך?
מקומך אצלנו בקורס.

 הקורס יכלול: 10 מפגשים בני 3 שעות כל אחד, ובתוכם 2 סיורים.
 מועד: ימי ראשון אחת לשבועיים, בשעה 17:30 החל מה- 27.11

מיקום: בחברה להגנת הטבע בחצר סרגיי. 
עלות:  200 ₪.  השתתפות במפגש בודד- 30 ₪ למפגש

רכז הקורס: 
יניב 0523-869482

הרשמה במרכז לתרבות ירוקה - 02-6252357

זכויות וצדק: משרתיהם של הצדק הקיים או של הדמוקרטיה?
סדרת סרטים והרצאות בשיתוף סינמטק ירושלים

בסידרה זו נעסוק בשאלת זכויות דמוקרטיות, מעמד חוקתי ועשיית משפט צדק  הקשורים למבנים החברתיים בישראל.  
אלה שאלות הנוגעות בנושא העדתי, מיעוטים, ג'נדר, קוויריות,  וכן בשימוש בחוק בשטחים הכבושים. ולבסוף:  האם מערכת 

המשפט יכולה להיות כלי לשינוי חברתי וכיצד היא מעצבת את פני החברה בישראל.  ובעצם, מהו  חוק הצדק אחריו מחפשים 
כולם? 

מועד: אחת לחודש החל מה-11.21.41  
מיקום: סינמטק ירושלים
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שלוחת באר שבע

שלוחת ירושלים
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עולם אחר הוא אפשרי 
מושגי יסוד בחברה וכלכלה לאור קיץ 2011

עולם  השקפות  נציג  ביקורתית.  מבט  מנקודת  החברה,  לבין  בינם  והקשר  הכלכלית  במערכת  בסיסיים  מושגים  יבחן  הקורס 
כלכליות ואת האידיאולוגיות המניעות אותן. 

נכיר את ההיגיון של כלכלת השוק, את כשלי השוק ואת החברה שהשוק הניאו-ליברלי מייצר - החברה הקפיטליסטית. נתמקד 
ונציג מודלים אלטרנטיביים חברתיים וכלכליים )כמו מדינת הרווחה האוניברסאלית,  בפרקטיקה של ההפרטה בישראל, נבחן 

המודל הסקנדינבי, כלכלה סביבתית והתארגנויות עובדים(.

הקורס כולל: 10 מפגשים 
מועד: ימי שלישי 14:30-16:00 מדי שבוע, החל מ-29.11

מיקום: בחדר ההדרכה בספרייה, בסמינר הקיבוצים בת"א
עלות: 300 ₪ לקורס מלא, 35 ₪ להרצאה בודדת. לסטודנטים מסמינר הקיבוצים תינתן הנחה.

רכז הקורס: 
yogael@gmail.com  0546618153 אריאל ליבמן

משתלבים במרחב: 
עּוד, קאנון וכינור

לא מתוקצבת, לא מושמעת ולא מדווחת - הדרת המוסיקה המזרחית הקלאסית 
מטרת הקורס היא להציג את המוסיקה המזרחית הקלאסית בפני קהל שאינו מכיר אותה. הקורס יכלול חמישה 

מפגשים, בשלושה מהם ידגים המלחין יאיר דלאל בנגינה בעּוד ובכינור את המוסיקה הערבית הקלאסית, במפגש 
הפתיחה ידבר פרופ' יוסי יונה על הדרת התרבות המזרחית מן הקנון הישראלי - פועל יוצא מהגישה שגורמת להדרת 

ישראל מהמרחב הים תיכוני. משתתפים נוספים: המשורר אלמוג בהר, שירה אוחיון יו"ר קואליציית ארגוני היוצרים 
ואופיר טובול עורך האתר "קפה גיברלטר".

הקורס יכלול: 5 מפגשים 
תאריכי הקורס: 24.11, 30.11, 7.12,  19.12, 26.12

מיקום: יתקיים בבית התנועה הקיבוצית, רח' לאונרדו דה-וינצ'י 13
בשעה 19:00

עלות השתתפות בקורס: 200 ₪ לקורס מלא, 45 ₪ להרצאה בודדת
ettydiamant@gmail.co 054-7832542 ,רכזת הקורס: אתי דיאמנט

מבוקש: תקציב חברתי
על כלכלה מחאה וחברה בישראל 

 הקורס מיועד למי שמעוניין לשמוע, לחקור ולהבין כיצד הכלכלה משפיעה על חיינו, איך ניתן לתרגם סעיפים בתקציב המדינה
 ל"צדק חברתי".  בעקבות המחאה החברתית בישראל נעמיק בהיכרות עם הכוחות הפועלים בבניית תקציב המדינה והשפעתו

 על חיינו. נלמד מהן האלטרנטיבות העומדות בפנינו כאזרחים בדרישה לקיום צדק חברתי באמצעות תקציב המדינה.

הקורס כולל: 7 מפגשים 
מועד: בימי שישי בשעה 11:00 החל מה-11.11.11 

מיקום: כיתה מס' 65 סמינר הקיבוצים, ת"א
עלות: 250 ₪ לקורס מלא, 35 ₪ להרצאה בודדת.

רכזי הקורס: 
  tamar.eliash@weizmann.ac.il 052-6647689 תמר אליאש

 rongilboa2009@gmail.com 052-6719069 רון  גלבוע

הפרטה: צמיחה או משבר?
סדרת הרצאות וסרטים בסינמטק ת"א

הפרטה- מה זה אומר בעצם? מהו האינטרס שמאחורי הרטוריקה? מי מרוויח מזה ומי מפסיד? האם מדובר בייעול או שמא 
בדלדול ? הפרטה היא תהליך הפיכת רכוש בבעלות המדינה לרכוש פרטי.  סדרת הסרטים וההרצאות של המכללה החברתית-

כלכלית תעסוק בתהליך ההפרטה על כל גווניו, התפתחותו ההיסטורית וכיצד הוא השפיע על המרחב הציבורי בישראל. 
 

הקורס כולל: 5 מפגשים 
מועד: בימי ג' בשעה 19:00 

תאריכי המפגשים: 27/12, 10/1, 7/2, 6/3, 3/4
מיקום: סינמטק ת"א

רכזת הקורס:
rikifrank@gmail.com 052-3626411 ריקי פרנקל

שלוחת  תל-אביב
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