המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע”ש יעקב חזן
במכון ון ליר בירושלים

 17:45התכנסות
יו”ר :ד"ר אייל טבת ,חוקר הפרטה ומנהל אקדמי של מחקר רגולציה במרכז
לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן; האוניברסיטה הפתוחה

 18:00דברי פתיחה
פרופ’ דוד לוי־פאור ,ראש בית הספר למדיניות ציבורית וממשל ,האוניברסיטה
העברית בירושלים; חוקר רגולציה במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע”ש יעקב
חזן במכון ון ליר בירושלים

מזמין אתכם לשולחן עגול בנושא:

מאגר דירוג אשראי לאומי:

הגברת התחרות או
העמקת אי־השוויון?

יום רביעי ,י בשבט תשע”ו 20 ,בינואר 2016
בשעות  20:30–17:45במכון ון ליר בירושלים
בימים אלה נדונה בוועדת הכלכלה של הכנסת הצעת חוק ממשלתית שעניינה איסוף מידע
פיננסי על אזרחי מדינת ישראל ואגירתו במאגר מידע לאומי שינוהל בבנק ישראל .על פי
ההצעה ,מידע זה יועבר לחברות דירוג אשראי מסחריות ומשם לנותני האשראי ,בתקווה
להגביר את התחרות בשוק האשראי הצרכני .המצדדים טוענים כי החוק הוא כלי לצמצום
האפליה במתן אשראי וכי הוא יתרום לצמצום הפערים הכלכליים .המתנגדים מזהירים כי
החוק ייצור מערכת תיוג ודירוג מפלה שדווקא תנציח את הפערים החברתיים ותעמיק את
אי־השוויון.
בשולחן העגול יידונו שאלות כגון :מי יקבע את נוסחאות הדירוג ועד כמה הדירוג יהיה שקוף
והגון? האם די ברגולציה המוצעת כדי להגן על זכויות הציבור ,ובייחוד על קבוצות חלשות
ומודרות? האם החוק יגרום לפגיעה בפרטיות והאם הפגיעה היא מידתית? מהם הסיכונים
הטמונים בהפרטת האחריות על בניית המאגר ובמסירתה לידי חברה פרטית?

דיון בהשתתפות:
ח”כ איתן כבל ,יו”ר ועדת הכלכלה של הכנסת; המחנה הציוני
ד”ר נדין בודו־טרכטנברג ,המשנה לנגידת בנק ישראל
עו”ד רני נויבואר ,מחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים
ח”כ איילת נחמיאס־ורבין ,חברת ועדת הכלכלה של הכנסת; המחנה הציוני
ח”כ דב חנין ,חבר בוועדת הכלכלה של הכנסת; הרשימה המשותפת
ח”כ עיסאווי פריג’ ,חבר בוועדת הכלכלה של הכנסת; מרצ
רן מלמד ,סמנכ”ל עמותת ידיד  -מרכזי זכויות בקהילה
עו”ד דן חי ,יו”ר הוועדה להגנת הפרטיות ,לשכת עורכי הדין
עו”ד יהונתן קלינגר ,התנועה לזכויות דיגיטליות
עו"ד יורם הכהן ,לשעבר ראש הרשות למשפט ,טכנולוגיה ומידע
במשרד המשפטים
יואל בן-אור ,רכז הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי,
המועצה הלאומית לכלכלה
דיון בהשתתפות הקהל

מכון ון ליר בירושלים ,רחוב ז’בוטינסקי  ,43ירושלים
טל’ www.vanleer.org.il 02-5605222
הכניסה חופשית
לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים)
תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות
לפרטים:

רמי אדוטrami.adut@gmail.com; 054-4674715 :
נעמיקה ציוןnomika@migvan.org.il :

