מכון ון ליר בירושלים
המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע”ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים
מזמין אתכם לשולחן עגול בנושא:

חברות ממשלתיות:
מה ההצדקה לקיומן?

יום שלישי ,יט באדר ב’ תשע”ו 29 ,במרץ 20:00–16:45 ,2016
במכון ון ליר בירושלים ,רח’ ז’בוטינסקי  ,43ירושלים ,טל’ 02-5605222
בשנותיה הראשונות של המדינה התנהל חלק ניכר מפעילות הממשלה בתחום הכלכלי באמצעות חברות בבעלותה ,הן מסיבות אידיאולוגיות
והן מסיבות פרגמטיות .בשנת  1975נחקק חוק החברות הממשלתיות ,אשר הניח את היסודות לממשל התאגידי של חברות ממשלתיות
בישראל ,והגדיר את ייעודה ותפקידה של רשות החברות הממשלתיות .ב־ 1955פעלו בישראל  39חברות ממשלתיות ,וב־ 1970הגיע מספרן
לשיא של  .285כיום פועלות בישראל  100חברות ממשלתיות ,בהן חברת החשמל ,רפאל ,דואר ישראל ,נתיבי גז ,מקורות ,חברות הנמל,
נתיבי ישראל ,חברות משכנות ועוד .בשנת  2014הוצעה תוכנית להפרטת  19חברות ממשלתיות מהגדולות במשק.
השולחן העגול ידון בכמה שאלות מרכזיות :האם יש צורך להמשיך לבדל חברות בבעלות המדינה מחברות בבעלות אחרת? האם יש צורך
בחוק מיוחד לחברות ממשלתיות וברשות מיוחדת שתפקח על התנהלותן? מהם היתרונות שבבעלות הממשלה על חברות? איך מתמנים
דירקטורים לחברות ממשלתיות? כלום לא הגיעה השעה לעבור מהמודל הדואלי ,שבו האחריות לחברות הממשלתיות מתחלקת בין משרד
האוצר למשרד ייעודי מתמחה – למודל ריכוזי שבו החברות תהיינה בבעלותה של רשות עצמאית מחוץ למשרדי הממשלה ,עם זיקה
למשרד האוצר?

 16:45התכנסות
17:00
מושב ראשון :רשות החברות הממשלתיות בישראל:
בעלים או רגולטור?
יו”ר :ד”ר אייל טבת ,מנהל אקדמי של מחקר על רגולציה בישראל
במרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים; האוניברסיטה
הפתוחה
פותח :ד”ר יעקב ליפשיץ ,חוקר רגולציה במרכז חזן לצדק חברתי
במכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת בן־גוריון בנגב; לשעבר
מנכ”ל משרד האוצר

20:00 – 18:15
מושב שני :חברות ממשלתיות :מה ההצדקה לקיומן?
יו”ר :פרופ’ יצחק גל־נור ,מנהל אקדמי של פרויקט הפרטה
ורגולציה במרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים;
האוניברסיטה העברית בירושלים; לשעבר נציב שירות המדינה
דיון בהשתתפות:
אורי יוגב ,מנכ״ל רשות החברות הממשלתיות
ירום אריאב ,יו”ר לביא־קפיטל; לשעבר מנכ”ל משרד האוצר
עו”ד דידי לחמן־מסר ,לשעבר המשנה ליועץ המשפטי בתחום
הכלכלי־פיסקלי

מגיבים:
פרופ’ ראובן גרונאו ,המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים

עו”ד אורית פרקש־הכהן ,ראש רשות החשמל היוצאת

אמרי טוב ,יועץ ודירקטור בחברות שונות; לשעבר היועץ הכלכלי
למערכת הביטחון

יובל רויטמן ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב; לשעבר
היועץ המשפטי (בפועל) לרשות החברות הממשלתיות

ד”ר אביטל בירגר ,סגנית בכירה ליועצת המשפטית של רשות
החברות הממשלתיות

דיון בהשתתפות הקהל

לפרטים :נעמיקה ציון – nomika@migvan.org.il ;054-7689181

