המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה
ע״ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים
מזמין אתכם לכנס בנושא:

עודף רגולציה
או חוסר ברגולציה?
מחקר חדש על רגולציה בישראל

יום ראשון ,כא באדר תשע"ז 19 ,במרץ  ,2017בשעות 20:30–16:00
במכון ון ליר בירושלים ,רח׳ ז׳בוטינסקי  ,43ירושלים
במרץ  2016הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל סובלת מעודף רגולציה ,עודף בירוקרטיה ועודף
משפטיזציה ,וכי השילוש הזה גורם לה להיות פחות תחרותית ופחות אטרקטיבית לעסקים .מחירי המוצרים
והשירותים גבוהים יותר והאזרח משלם יותר .לדברי נתניהו ,הרפורמה הגדולה ביותר שהממשלה יכולה לבצע
היא להפחית את הנטל הרגולטורי על עשיית עסקים בישראל וגם על ניהול הממשלה .ואולם נשאלת השאלה:
האומנם? האם לצד עודף הרגולציה אין גם חוסר ברגולציה או היעדר אכיפה בתחומים רבים?
בהמשך למחקר ההפרטה ,מרכז חזן במכון ון ליר בירושלים חקר משנת  2012את מדיניות הרגולציה ואת כלי
(א ְס ָד ָרה) רואים בה ערובה למניעת הכשלים הנגרמים
הרגולציה הנהוגים בישראל .בעוד תומכי הרגולציה ַ
מהפרטה וממיקור חוץ ,תומכי ההפרטה גורסים שכאשר שירות מסוים מועבר לידיים פרטיות ,המדינה אינה
מסתלקת מאחריותה ,אולם תפקידה משתנה – מביצוע השירות לפיקוח על טיבו ,איכותו ,עלותו ונגישותו.
המחקרים שנערכו במרכז חזן שמו להם למטרה לבחון את ההנחות האלה באמצעות מקרי מבחן בסוגיות
נבחרות ,כגון בנקים ,עסקים קטנים ,חופי הים ,תחבורה ציבורית ,חברות ממשלתיות ,בריאות ורגולציה
וולונטרית .המחקרים עומדים להתפרסם בספר וכוללים גם המלצות למדיניות .הכנס יתמקד בעיקרי הממצאים
ובשלושה מנושאי המחקר :רגולציה של התקשורת ,רגולציה של החברה האזרחית ורגולציה בשוק העבודה.

 16:00התכנסות
 17:00–16:15מושב פתיחה
ברכות :פרופ' שי לביא ,ראש מכון ון ליר בירושלים
מנחה :נעמיקה ציון ,מנהלת המרכז לצדק חברתי
ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

כבודה האבוד של הרגולציה
פרופ' יצחק גל־נור ,מנהל אקדמי במרכז חזן
במכון ון ליר

רגולציה פחות או רגולציה יותר? ממצאי
המחקר
ד"ר אייל טבת ,מנהל אקדמי של מחקר הרגולציה
במרכז חזן במכון ון ליר; האוניברסיטה הפתוחה

 18:00–17:00מושב ראשון:
רגולציה של התקשורת
והאינטרס הציבורי
מנחה :עו"ד טלי ניר ,לשעבר סמנכ"לית האגודה
לזכויות האזרח

האם רגולציה מסוגלת להציל את שוק
התקשורת? עיתונות וטלוויזיה בתקופות
משבר
ד"ר שרון ידין ,חוקרת במרכז חזן במכון ון ליר; בית
הספר למשפטים ,המרכז האקדמי פרס

על שבי ,כניעה ומחדל :מבט פסימי על
עתיד הרגולציה והתקשורת
ד"ר עידו באום ,סגן דיקן בית הספר למשפטים,
המכללה למינהל; פרשן לענייני משפט וכלכלה
בדה מרקר

הקשר והתלות בין הרגולציה לתקשורת :מי
זקוק למי?
אילת מצגר ,לשעבר משנה למנכ"ל הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו

 19:00–18:00מושב שני:
האם יש צורך לפקח על ארגוני
החברה האזרחית?
מנחה :עו"ד טלי ניר ,לשעבר סמנכ"לית האגודה
לזכויות האזרח

יחסה הרגולטיבי של הממשלה כלפי המגזר
האזרחי :פטרנליזם או שותפות לדרך?
ד"ר ניסן לימור ,חוקר במרכז חזן במכון ון ליר;
ראש המכון לאחריות אזרחית ,המרכז ללימודים
אקדמיים ,אור יהודה

מערכת היחסים בין המגזר האזרחי
לממשלה מנקודת מבטם של ארגוני
החברה האזרחית
עו"ד אופיר כץ ,יו"ר מנהיגות אזרחית ,ארגון הגג
של המגזר השלישי בישראל

משילות משולבת :כלי המדיניות של הדור
הבא?
ד"ר נטע שר־הדר ,מנהלת אקדמית במרכז חזן
במכון ון ליר; בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית;
המכללה האקדמית ספיר
ד"ר ליהיא להט ,מנהלת אקדמית במרכז חזן במכון
ון ליר; המכללה האקדמית ספיר

 20:30–19:00מושב שלישי:
רגולציה בשוק העבודה –
מיקור חוץ של עובדים

מנחה :פרופ' יצחק גל־נור ,מנהל אקדמי במרכז חזן
במכון ון ליר

האם וכיצד ניתן לפקח על תנאי ההעסקה
של עובדי קבלן?
ד"ר ורדה שיפר ,חוקרת הפרטה ומנהלת פרויקט
בתחום הרשויות המקומיות במרכז חזן במכון ון ליר

הכישלון הידוע מראש :מחדל עובדי הקבלן
והתפקיד המכריע של ההסתדרות
ח"כ שלי יחימוביץ' ,המחנה הציוני ,מתמודדת
לראשות ההסתדרות

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

