
    
 

 5102כנס עכו השני לאיכות השלטון בישראל 
 מערבי גליל האקדמית המכללה

 (417)אודיטוריום שמש  ,בית קיי, הארי סולומוןסר ש "בית הספר לניהול עבנין 
 5102בינואר  05, ה"א בטבת תשע"כ', יום ב

 
  התכנסות  - 10:91 – 10:11

 עכו, העירוני הקונסרבטוריון - מוסיקלית פתיחה  - 10:91
 הפתיחה מעמד

  עכו העיר ראש – לנקרי שמעון מר
 השלטון לאיכות והמכללה  בישראל השלטון איכות למען התנועה ר"יו – שרגא אליעד ד"עו

 מערבי גליל האקדמית המכללה, המנהל הועד ר"יו – גלעדי עיבל.( מיל) ל"תא
 דרור בן סשטראו רעיה' גב

 חיפה אוניברסיטת, ערבי-היהודי המרכז ראש – חמאיסי ראסם' פרופ

 יחסי שלטון מרכזי ושלטון מקומי בישראל -בין רגולציה לאוטונומיה  – 0' מס מושב - 72:00 – 01:02
 מערבי גליל האקדמית המכללה, המדינה למדע החטיבה ראש – עקירב אסנת ר"ד: ר"יו
 הפנים משרד ל"מנכ – אמרני שוקי ר"ד

  עכו העיר ראש – לנקרי שמעון מר
 חולון העיר ראש – ששון מוטי מר
 שפרעם העיר ראש – ענבתאוי  אמין מר
 השרון דרום האזורית המועצה ראש – ו'דלג מוטי ר"ד

   קפה הפסקת  - 05:11 – 00:72
 

 והמקומי המרכזי בשלטון השקיפות היבטי – 5' מס מושב - 02:09 – 11:05
אוניברסיטת , ס למדעי המדינה"ביה, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית –גדות -ערן ויגודה' פרופ: ר"יו

 חיפה
 המשפטים משרד,  עהמיד לחופש הממשלתית היחידה ראשת – ש"דב רבקי ד"עו
 ל ישראל"שקיפות בינלית "מנכ - שגיא גליה ד"עו
 המכון הישראלי לדמוקרטיה, ראש פרוייקט ממשל פתוח, ר תהילה שוורץ אלטשולר"ד ד"עו
 בישראל השלטון איכות למען התנועה, ומדיניות חקיקה תחום מנהלת – קרטן שיינוק מיקה ד"עו

    צהריים הפסקת  - 09:72 – 09:02

 בישראל הציבורי למגזר איכותית מנהיגות הצמחת – 9' מס מושב  - 02:11 – 09:72
 חיפה וניברסיטתא, המדינה למדעי ס"בי, ראש התכנית למנהל השלטון המקומי -  ר איתי בארי"ד - ר"יו

 המדינה שירות נציבות, צוערים תכנית אגף מנהל – דגן עמרי מר
 צוערים לשלטון המקומי -תכנית עתידים מנהלת – רייקין מיכל' גב
 " מעוז" עמותת ל"מנכ – הלר יואב ר"ד

 הפנים משרד, המקומי השלטון במינהל ההדרכה תחום מנהלת – שפרן רינת' גב
 

 נעילה
 השלטון לאיכות המכללה, ההאתיק מרכז מנהל, נחושתאי שי ר"ד: הכנס ומנחה אקדמי מנהל

 


