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 על יחידת כתף
  הכנסת של יכולתה את לחזק במטרה, אדלשטיין( יואל) יולי כ"ח הכנסת ר"יו י"ע 2017 בשנת הוקמה ף"כת יחידת
  על הכנסת של הפיקוח יכולות ולהעמקת להרחבת פועלת היחידה. הממשלה עבודת על בפיקוח תפקידה את לקיים

 של מיטבי מימוש לשם, והממשלה הכנסת בין היחסים במערכת ארגונית תרבות של ולהטמעה ליצירה; הממשלה
 . הממשלה על כמפקחת, לכנסת מקצועי מענה למתן חדשני מודל ולבניית; הרשויות הפרדת עקרון

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 להגשת הצעות להרצאות   קוראל קו

 BIG DATA-בעידן הכנס יישום מדיניות 

 יחידת הכנסת לתיאום הפיקוח הפרלמנטרי
       

 תמצית

משנה את העולם ודורש פיתוח כלים וטכנולוגיות חדשות, לצד הטמעת והרחבת  BIG DATA-עידן ה

שונים של החיים. כנס זה ינסה לבחון כיצד ניתן לעשות שימוש מיטבי  היבטיםנים בותהשימוש בנ

במאגרי מידע ציבוריים גדולים, לרבות מאגרי מידע הכוללים תמונות, וידאו, קול וטקסט, בכדי להטיב 

 –כנס זה ידון בזירות ציבוריות שונות  יישום המדיניות הציבורית והפיקוח עליה.בודת את ע

תוך היכרות עם עמדות וידע של בכירים  –פרלמנטרית, ממשלתית, מוניציפאלית, חברה אזרחית 

. הכנס ינסה לחשוף את משתתפיו לעולם והאקדמי מהמערכת הציבורית ומובילים בעולם הטכנולוגי

 ובצד זאת להכיר התמודדויות וניסיונות שמבוצעים כבר היום בשטח.תוכן חדש, 

 

 , כ"ח בחשוון תשע"ט6.11.2018הכנס יתקיים ביום שלישי, , 

 משעות הבוקר הכנס יתקיים במשכן הכנסת

 

 :המשיקים להם בתחומיםאו  הבאים יםבנושא סניתן להציע הצעות להרצאות או מושבים בכנ

 

 ו יישום מדיניות- BIG DATA?הידורו השניים יחד תחת קורה אחת , 

 ה עידן מהו- BIG DATA בו התמורותהצגת ו 

 בעידן ציבורי פיקוח פיתוחהאינטרס הציבורי ו BIG DATA 

 אתגרים, הזדמנויות, נוכחי מצב – במידע ציבורי שימוש 

 

  ,פיקוח ציבורי בעזרת יישום מדיניות ודוגמאות לפרויקטים מהשטחBIG DATA 

 מוניציפאלישלטון מרכזי ו -המגזר הציבורי פרויקטים של 

  לשיפור השימוש במידע הציבורי החברה האזרחיתפרויקטים של ארגוני 

  על יישום מדיניות פיקוחלפיתוח מערכות מידע מותאמות 

  בפיקוח על יישום מדיניות העולות משימוש במידע ציבורידילמות 

אל נטע משה מיחידת כת"ף לתיאום  1.9.2018ניתן להעביר עד לתאריך  מילים( 500בכתב )עד  הצעות

, 02-6753590צור קשר בטל' יאו ל ,nettam@knesset.gov.ilבדוא"ל  הפיקוח הפרלמנטרי בכנסת, 

 . 050-6230155ובנייד 

 

 


