המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע”ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים
בשיתוף קרן אברט בישראל

מי יפקח על המופרטים:
הקשר בין רגולציה להפרטה
)כנס שלישי בסדרה(

יום שני ,יג בכסלו תש”ע ,30.11.09 ,בשעות 20:00 – 14:15
במכון ון ליר ,רח’ ז’בוטינסקי  ,43ירושלים

 – 14:15התכנסות וקפה
14:30
מנחה :נעמיקה ציון ,המרכז לצדק חברתי ע”ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים
דברי פתיחה:
פרופ’ יצחק גל-נור ,האוניברסיטה העברית ועמית בכיר במכון ון ליר בירושלים;
מנהל אקדמי של פרויקט ההפרטה במרכז לצדק חברתי ע”ש חזן

הרצאת פתיחה:
סדר יום רגולטורי למדינת ישראל בעידן של הפרטה
פרופ’ דוד לוי-פאור ,המחלקה למדע המדינה ובית הספר למדיניות ציבורית,
האוניברסיטה העברית בירושלים; חוקר בפרויקט ההפרטה של המרכז לצדק חברתי

מושב ראשון:

16:30 – 15:30

רגולציה בתחום התקשורת בעידן של הפרטה

מנחה :כרמית גיא ,אשת תקשורת

רגולציה בתקשורת :חלומות ומציאות
עו”ד דידי לחמן-מסר ,לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה; חברת ועדת
ההיגוי בפרויקט ההפרטה

רגולציה פאסה :על תרבות בטלוויזיה ועל שלום הציבור
גיורא רוזן ,נציב קבילות הציבור של הרשות השניה; עורך סדרת ‘קו אדום’
בהוצאת הקבוץ המאוחד

 - 16:30הפסקת קפה וכיבוד

מושב שני:

18:00 – 17:00

רגולציה בשירותי הרווחה בעידן של הפרטה

מנחה :ד”ר ליהיא להט ,התוכנית ללימודי תואר שני ,המחלקה למינהל
ומדיניות ציבורית ,המכללה האקדמית ספיר

הפרטה ובקרה בשירותי הרווחה :תמונת מצב ומבט לעתיד
פרופ’ יוסי קטן ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל-אביב

הרגולציה של השירותים האישיים והחברתיים שבפיקוח משרד הרווחה
יקותיאל (קותי) צבע ,מנהל האגף הבכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,משרד הרווחה

מושב שלישי:

20:00 - 18:15

רגולציה של שוק העבודה בעידן של הפרטה

מנחה :עו”ד לילך לוריא ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב; חוקרת
בפרויקט ההפרטה של המרכז לצדק חברתי ע”ש חזן

רגולציה של יחסי עבודה :מציאות ישנה ,אתגרים חדשים
ד”ר אמיר פז-פוקס ,הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו; חוקר ומנהל
אקדמי שותף בפרויקט ההפרטה של המרכז לצדק חברתי ע”ש חזן

רגולציה ממלכתית מול אכיפה עצמית בשוק העבודה
עו”ד מיכאל אטלן ,היועץ המשפטי ,משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה

ארגוני העובדים כגורם רגולטורי בעידן הגלובלי
עו”ד אפרים ז’ילוני ,יו”ר האגף לחברה וכלכלה בהסתדרות

דברי סיכום:
פרופ’ יצחק גל-נור ,המנהל האקדמי של הפרויקט
* בסיום כל מושב יתקיים דיון קצר בהשתתפות הקהל

הכניסה חופשית

לפרטים נוספים :נעמיקה ציון ,054-7689181
nomika@migvan.co.il

