בית הספר למדעי הנפט

והאנרגיה ) ח ל " צ ( 1 8 6 /

יום עיון 17.3.2011בנושא:
הטמעת חוק חופש המידע בחברות הממשלתיות וחברות האנרגיה
חוק חופש המידע קובע שחברות ממשלתיות הן רשויות ציבוריות ומחובתן לייצר מידע ציבורי בהיר ועדכני ולהנגיש
אותו לציבור .בספטמבר  2010נכנסו לתוקף תקנות המחייבות מסירת מידע על איכות הסביבה באתר האינטרנט
של הרשויות הציבוריות .ביום העיון יידונו סוגיות העומדות על הפרק ויתקיים שיח מקצועי .ליום העיון מוזמנים בעלי
תפקידים העוסקים בנושא ,מנהלים ועובדים בחברות ממשלתיות ,בחברות תשתית ואנרגיה ,ברשויות ציבוריות וכן
בעלי מקצוע מהמגזר הפרטי.
יום העיון יתקיים ביום חמישי  17במרס  2011באודיטוריום ,בניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
ברחוב חיים לבנון  ,26רמת-אביב .ההשתתפות ללא תשלום למוזמנים בלבד.
מנחת יום העיון ד"ר מיקי הרן )לשעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה( – מנהלת תחום איכות הסביבה הקריה
האקדמית אונו ויו''ר ועדת איכות הסביבה בארגון "מעלה".
 08:30התכנסות וכיבוד קל

 09:00פאנל  – Iשיח רשויות :יו"ר ,פרופ' אריאל בנדור ,פרופ' למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן
09:00
09:30
10:00
10:30

פרופ' אריאל בנדור ,קווים לדמותו של פרופ' זאב סגל ז"ל ותרומתו לחופש המידע ,והרצאה בנושא "מעמדו של
חופש המידע והטמעתו בחברות הממשלתיות".
השר מיכאל איתן ,שר המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור בנושא "ציפיות מהחברות הממשלתיות
בנושא יישום חוק חופש המידע".
ח"כ יואל חסון ,יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא "ביקורת המדינה וחופש המידע בחברות הממשלתיות"
הגב' דליה דורנר ,שופטת ביהמ"ש העליון בדימוס ונשיאת מועצת העיתונות בנושא "חופש המידע בראי פסיקת ביהמ"ש
העליון".
הפסקה

11:00
 11:20פאנל  - IIחופש המידע בחברות הממשלתיות :יו"ר ,מר דורון כהן ,מנהל רשות החברות

הממשלתיות
11:20
11:50
12:30
13:00

מר דורון כהן בנושא "רשות החברות הממשלתיות כרגולאטור בעידן השקיפות"
עו"ד משה נגבי ,פרשן משפטי "קול ישראל" ,מרצה בכיר באונ' העברית בנושא "זכות הציבור לדעת ברשויות
הציבוריות"
פרופ' ערן ויגודה-גדות ,ראש ביה"ס למדעי המדינה ,אונ' חיפה בנושא "אמון הציבור במערכות ממשל  -עשור של
מחקר"
עו"ד גליה שגיא ,מנכ"ל שקיפות בינלאומית ישראל בנושא "נגישות הציבור למידע בחברות הממשלתיות – מחקר עדכני
"2011
סיכום קצר של המנחה ,הפסקת צהריים )מזנון קל יועמד למשתתפים(

13:20
 14:00פאנל  -IIIשיח החברות הממשלתיות :יו"ר ,רו"ח דורון קופמן נשיא לשכת רואי החשבון
 14:00עו"ד אהוד קרמר ,ממונה על יישום חוק חופש המידע ,חברת חשמל בנושא "שנתיים ליישום חוק חופש המידע  -תובנות
והגיגים"
 14:15עו"ד אריה נייגר ,יועץ משפטי של מכון האנרגיה והסביבה והתאחדות התעשיינים בנושא "הזכות לאי מסירת מידע
על איכות הסביבה בחברות הממשלתיות"
 14:30מר מיכאל שחר ,ממונה פניות הציבור ,מוקד טלפוני ויישום חופש המידע ,רכבת ישראל בנושא "האם חוק חופש
המידע שינה את אופן הטיפול בתלונות הציבור ברכבת ישראל ?"
 14:45ד"ר איתן זילביגר ,מנכ"ל החברה לשירותי איכות הסביבה בנושא "הדילמה שבין מגבלות מסירת מידע לבין
פתיחות ,בחברה ממשלתית בעידן תחרותי"
 15:00מר זהר לביא ,סגן מנהל אגף תפ"ט ,מנהל מגזר סטאטוטורי ואיכות סביבה ,חב' חשמל בנושא "האם פרסום מידע
סביבתי באינטרנט משמש כלי מספק ביצירת דיאלוג עם הציבור?"
15:15
עם הפנים לעתיד – הרצאת סיכום
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ,חוקרת בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא "בדהירה על אוטוסטראדת חופש
המידע הדיגיטלי :מדיניות ממשל פתוח בישראל".
 15:40סיכום יום העיון  -סיום משוער 16:00
לבירורים נא לפנות למזכירות מכון האנרגיה בטלפון  03-6414271או במייל office@energy.org.il

