
                       

              
                            

             

  

  כנסהזמנה ל
  מבנה משק החשמל  הרפורמה ב -" ?של מי החברה הזאת"

  2009 במרץ 29 
  4כניסה משער , פקולטה למדעי החברהה, 3אולם , בניין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב

 רפורמה במבנה משק –אחת הרפורמות הגדולות במשק , הרחק מעין הציבורית, "קלעיםמאחורי ה"מעל עשור מתנהלת 

  .  הפרטת חברת החשמל–ואחת ההפרטות הגדולות במשק , החשמל

בנוגע ) חברתי-סביבתי(ורי ציבהלייצג את האינטרס ארגונים סביבתיים וחברתיים במטרה  פורום  פועל2007 -מ 

למידה ובחינה של ההיבטים השונים של הרפורמה במשק החשמל  תוך, חשמללקיום וניהול ארוך טווח של משק ה

שבוחן תהליך קבלת , התנועה לאיכות השלטון במסגרת פעילותה בפורום ידי ח שהוכן על"בכנס יוצג דו. והשלכותיה

ה  של הרפורמשלכות סביבתיות וחברתיותויידונו ה, בישראל החלטות בנושא רפורמה ושינוי מבני במשק החשמל

  .העתידית

  

  סדר יום
  התכנסות: 14:30

  תל אביב' אונ, ש הרטוך"ס לממשל  ומדיניות ע"היב, פלג-ר שרית בן שמחון"ד –ברכות : 15:00

    ל"שתיל "סמנכ, קרלוס שטיגליץ                       

         

   :לגיבוש הרפורמה החלטותהתהליך קבלת ח הפורום בנושא " הצגת דו- 15:15

   .) בישראלאיכות השלטוןמען התנועה ל( , חן- אבןנילי  ד"עו

   תהליך קבלת החלטות – 1 פאנל - 15:45

 משרד רכז אנרגיה באגף התקציבים (ערן פולק ,).י'ג.סי.אר.'ל חברת ייעוץ א"מנכ( ר אשר בלס"ד :משתתפים

  .)תדרות החדשהר ההס"סגן יו( שלמה שני ,) חברתית-ר השדולה הסביבתית"יו( דב חניןר "דכ "ה ח, )האוצר

  

  : של הרפורמהסביבתיותההשלכות ה  -2פאנל : 16:30

אגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי ה (לסרחנוך אי, )הפורום הישראלי לאנרגיה (ןארפ-ל כהןיע: משתתפים 

  .)ל חברת החשמל"מנכ (עמוס לסקר, משה גפניהרב כ "הח ,)הסביבה

   הפסקה- 17:15

  

  :של הרפורמה ותחברתיההשלכות  ה - 3 פאנל - 17:30

  ,)מוזמנת (כ שלי יחימוביץ"הח, )האגודה לזכויות האזרח (וק'ד מיכל פינצ"עו: משתתפים

, )נגב- רמתת ראש מועצ,ר המועצות האזוריות"יו(  ריפמןשמואל, ) ר ועד העובדים של חברת החשמל"יו (מיקו צרפתי

  .)ל עמותת ידיד"מנכ(רן מלמד

  

  הרצאת סיכום : 18:15

   סיום- 18:45

  

  

הפורום לבחינת הרפורמה במשק החשמל מורכב מארגונים סביבתיים וחברתיים וכולל את הארגונים 

הפורום הישראלי , החברה להגנת הטבע , האגודה לזכויות האזרח, במעגלי צדק, אדם טבע ודין: הבאים

מגמה , חיים וסביבה, שלטון בישראלהתנועה למען איכות ה,  הקואליציה לבריאות הציבור,לאנרגיה

  . Greenpeace, ל"שתי, , מרכז השל, ירוקה



  

  

  

  

                 

  טופס הרשמה
            

  מבנה משק החשמל  הרפורמה ב - " ?של מי החברה הזאת"לכנס 
  2009 במרץ 29 

  : עבור
  ל"שתי, הילה קסטרו

  91355 ירושלים 53395ד .ת
  02-6735149: פקס
    0732-445181: טלפון

hilac@shatil.nif.org.il  
  

  :ת/פרטי הנרשם

  ________________________________________________________: שם פרטי

  ______________________________________________________: שם משפחה

  ________________________________________________________:טלפון' מס

  _____________________________________________________:מייל-כתובת אי

  _______________________________________________________:שם הארגון

  _____________________________________________________:כתובת הארגון

  ______________________________________________________:טלפון בארגון

  _______________________________________________________:פקס בארגון

  _____________________________________________________:תפקיד בארגון

  ?מה הן הציפיות שלך מהכנס באופן כללי.1

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 
  ?ה מצפה שהתוכנית תיתן  מענה/על איזה צורך או צרכים של עבודתך את, כשבחרת להשתתף בכנס. . 2

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

il.org.shatil.www  

  
  0732-445400  שתיל באר שבע   0732-445100שתיל ירושלים  

  44537 0732-445370    שתיל במשולש0732-445300  שתיל חיפה   0732-445470שתיל בגליל  

  
כם אם תוכלו נודה ל, השתלמויות ופרסומי שתיל, ן על אירועים/לאור התיקון החדש בחוק התקשורת ובכדי שנוכל ליידע אתכם

 בדבר פרסומים SMSהודעות /ות לקבל משתיל הודעות בדואר אלקטרוני/ן מעוניינים/האם אתם: לאשר זאת 
  *?אירועים שונים ששתיל עורך/ ימי עיון /כנסים/השתלמויות/חדשים

  
  )נא לסמן(לא  / כן 
   1982 –ב "התשמ) בזק ושידורים(א  לחוק התקשורת 30אישור זה משמש כאישור לקבלת דבר פרסומת כמשמעו  בסעיף * 


