
משנים מציאות
5-7.2.2019

ועידת איגוד התאגידים העירוניים 2019

מלון הרודס באילת
בהנחיית גב' קרן מרציאנו – ראש הדסק הכלכלי בחברת החדשות

2019 5 פברואר  יום שלישי – 

 15:30  טקס פתיחת הוועידה
 מר יצחק בורבא – יו"ר איגוד התאגידים העירוניים

 מר מרדכי כהן – מנכ"ל משרד הפנים
 מר מאיר יצחק הלוי - ראש עיריית אילת, העיר המארחת

  מר חיים ביבס – ראש העיר מודיעין – רעות ומכבים ויו"ר מרכז 
 השלטון המקומי

 גב' לבנה שיפמן – יו"ר הדיקרטוריון בנק דקסיה
מר ערן רולס – יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי

16:00  מתחילים לתקשר את פעילות התאגידים העירוניים לקהל 
 הרחב

רמי רושקביץ - מנכ"ל גריי קונטנט מקבוצת אדלר חומסקי

אחד על אחד עם מר מרדכי כהן – מנכ"ל משרד הפנים   16:15

16:30  הפילים הלבנים שלא מניבים - תופעת המבנים הנטושים 
 ברשויות המקומיות

AVIV AMCG טל ונגר - סמנכ"ל תכנון וסביבה בחברת

 16:45  ראשי הערים החדשים מציגים – משנים מציאות
הרצאת פתיחה: מר אריאל משעל – מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, 

 הנגב והגליל
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל - משנים מציאות 

 מקומית
 וואכד עומר – ראש העיר עראבה

 מר אברהם רובינשטיין – ראש העיר בני ברק
 מר תומר גלאם – ראש העיר אשקלון
 מר מיכאל וידל - ראש עיריית רמלה

מר אופיר פינס פז – יו"ר וועדת החדשנות במרכז לשלטון מקומי ושר 
הפנים לשעבר 

 17:30  קרן רום – קרן ההשתלמות של עובדי הרשויות המקומיות, 
 יתרונות לעמיתים 

 עו"ד גיל בר־טל - מנכ"ל קרן רום
עו"ד אריאל בן סימון, סמנכ"ל קרן רום

בחירות 2018 - המחיר אישי  17:45 
  מר מאיר יצחק הלוי – ראש עיריית אילת, מספר על המחיר האישי 

והמשפחתי במערכת הבחירות 

ארוחת ערב  19:00

 21:00  ברכות
מר הילל גרנות - נשיא איגוד התאגידים העירוניים

מופע מחול - צמד קול ודממה   21:05

קובי מימון במופע סטנד אפ!   21:30

חגיגה יוונית עם להקת יאמאס, בלובי מלון פאלאס  22:30

2019 6 פברואר  יום רביעי – 
פעילות ספורטיבית   07:00

 09:00  מגמות בעולם ביחסי עבודה, והשפעתן על החברות העירוניות
מר קובי בר נתן - הממונה על השכר במשרד האוצר

 09:15  פעילות הוועדה לכשירות דריקטורים
עו"ד רפאל אסרף - יו״ר הוועדה לכשירות דירקטורים בתאגידים 

עירוניים

 09:30  עיר חכמה, הלכה למעשה
יונתן חמו - מנהל מחלקת פיתח עסקי בסלקום

 09:45  תפקיד התאגידים העירוניים במציאות משתנה
 מר יהודה אבידן – מנכ"ל החברה הכלכלית אשדוד

 עו"ד מיכל רוזנבוים - היועמ"ש לאיגוד התאגידים העירוניים
 עו"ד נועה בן אריה – יועמ"ש המרכז לשלטון מקומי

 מר אבי קטקו – ראש אגף תאגידים עירוניים, עיריית תל אביב
  רו"ח זוריק ולדר – רואה חשבון, איגוד התאגידים העירוניים

מר בני ביטון – ראש העיר דימונה 

 10:35  דיאלוג חכם בשיתוף ציבור רב ערוצי
גלי מיכל חנן - מנכ"לית זוויות

 10:50  אחד על אחד
עם משה ליאון – ראש העיר ירושלים

 11:05  מהפכה עירונית – מימון או מיתון?
דניאלה פז ארז – בעלים ומנכ"ל פז כלכלה והנדסה

 11:20  השכונות הוותיקות  דורשות מציאות חדשה!
 אלון דווידי – ראש העיר שדרות

 עו"ד נעמה בן זאב – סמנכ"ל התחדשות עירונית, עזרה וביצרון
 עו"ד רחל תורג'מן – יו"ר מנהלת נס לגויים

 גב' נחמה בוגין – שמאית מקרקעין ומשפטנית
 מר חיים אביטן – ראש הרשות הלאומית להתחדשות עירונית
רו"ח תומר ביטון - גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים

 12:10  התאגידים העירוניים בראי משרד הפנים
רו"ח דודי ספיר - ראש אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים 

 12:25  אורות אדומים בקשר בין הנהגה מוניציפלית ויזמים
 בהנחיית עו"ד מיכל רוזנבוים ואשת התקשורת  ג'ודי שלום ניר מוזס

 עו"ד ארז קמיניץ – המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
 עו"ד דן אלדד – מנהל המחלקה הכלכלית הפרקליטות המדינה 

 נציג משטרת ישראל
 ראש רשות

 עו"ד נתי שמחוני – שותף במשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן
 עו"ד רמי תמם – שותף במשרד עו"ד תמם רוטברג ושות'

ארוחת צהריים  13:25

 15:00  קבוצת דקל מציגה: המנטליסט ליאור סושרד
הכניסה מותנית בהרשמה מראש בביתן דקל במתחם התערוכה 

16:30  הטעמת כלים מתקדמים ובינה מלאכותית להתייעלות במגזר 
 הציבורי

מרצה: מלי ביצור פרנס – מנכ"לית חברת תפן

16:45  שמור לשונך מרע! האם יש לנושאי המשרה בישראל אחריות 
 על השיח הציבורי?

 הרצאת פתיחה: מר קובי צורף – מנכ"ל חברת דרייב מקבוצת גורן אמיר
 גב' אורנה האוזמן בכור – יו"ר דירקטוריון נמל אשדוד

 מר ממי פאר – בעלים ומייסד משותף, פאר לוין תקשורת
 גב' ליזי דלריצ'ה – ראש מועצת גני תקווה

 מר מוטי ששון – ראש העיר חולון
 מר עופר פטרסבורג – עורך נדל"ן בידיעות אחרונות

הרב אברהם מנלה - יו"ר אחוזת החוף

 19:00  ערב גאלה בחסות חברת ורידיס
הענקת אות איגוד התאגידים העירוניים לשרת המשפטים - 

חה"כ איילת שקד 

21:00  אתניקס מארחים את שמעון בוסקילה! 

23:30  מסיבת יום הולדת 25 לאיגוד התאגידים העירוניים, בלובי 
 הרודס פאלאס

האירוע בחסות דקסיה

 מושב מקביל
יום רביעי –  7 פברואר 2019

אולם קטן, רעיונות גדולים - מסלול הסדנאות של וועידת איגוד 
 התאגידים העירוניים

 בהנחיית אשת התקשורת קרן אוזן
שימו לב להכוונה לאולם בשטח התערוכה 

 10:00  העצמה כלכלית ברשויות מקומיות בנגב
 Biz Negev – מקרה בוחן

גב' פלורין גדלבסקי – מנהלת תחום פיתוח כלכלי ברשות לפיתוח הנגב

 10:30  שוברים את המטריקס – איך מייצרים מנופים לפיתוח אישי בעיר?
גב' סימונה מורלי – מנכ"ל הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות, אשדוד 

 10:45  הגשר למזרח - "שער הירדן" אזור התעשייה המשותף עם ירדן
מר דעאל לוי - מנכ"ל חכ"ל עמק המעיינות.

 11:00  פאנל: המועצות האזוריות מובילות מהפכה אנרגטית
 אנרגיה דיגיטלית ובינה מלאכותית – הזדמנויות, אתגרים, 

 ניהול, אגירה ורכב חשמלי - רונן הראל, מנכ"ל ורילייט אנרגיה
 עמדות טעינה לרכבים חשמליים - שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח 

 עסקי כלכלית עמק חפר
 שימוש בגז טבעי להתייעלות אנרגטית בטכנולוגית קוגנרציה - 

אהרן בר-דב - מנכ"ל בר-דב הנדסה וניהול 

פאנל: פיתוח מתחמי תיירות  11.45

 12:30  שולחן המומחים
 מושב מיוחד לשאלות ותשובות

 רו"ח דודי ספיר - ראש אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים 
 עו"ד יניב בריטשטיין – שותף במשרד עו"ד מיכל רוזנבוים ושות'

 עו"ד )רו"ח וכלכלן( עלאא ריאן - יועץ לענייני שכר וכוח אדם בגופים 
ציבוריים

2019 7 פברואר  יום חמישי – 
פעילות ספורטיבית  07:00

 9:00  אחד על אחד 
עם מנכ"ל משרד האוצר - מר שי באב"ד

 09:45  מערכת הבחירות בישראל בראי שוויון מגדרי
אחת על אחת עם אווה מדז'יבוז' – מנכ"לית הרשות לקידום מעמד 

האישה 

 10:00  הדור הבא של מערכות החניה האוטומטיות
Lift Parking בנג'מין רטיג – מנכ"ל

10:15  ראשי ערים וותיקים בישראל מציגים: הישרדות בג'ונגל 
 העירוני

 מר רחמים מלול - ראש העיר רחובות
 מר משה פדלון – ראש העיר הרצליה

 גב' יעלה מקליס – ראש העיר יהוד מונוסון
 מר פיני בדש – ראש מועצת עומר

מר זוהיר יוספייה – ראש מועצה מקומית דבורייה

 11:05  אפקט הפרפר של דונלד טראמפ
מר אמיר אייל – יו"ר בית ההשקעות אינפיניטי איילים

 11:25  אתם טעונים... בחשמל?
 טומי דויטש - מנהל תחום ערים חכמות בחברת מילגם 

EVEDGE רונן יבלון - מנכ"ל חברת

   כל השירותים לתושב, בתיק תק
אשר גליקמן - סמנכ"ל שיווק ולקוחות בחברת מטרופולינט

 11:40  תובנות על השירות הציבורי במציאות משתנה
מר רוביק דנילוביץ - ראש העיר באר שבע 

 12:00  סיכום ועידה וההגרלה השנתית
 Smart City Barcelona 2018 חבילת טיסה, שהות והרשמה לוועידת

 12:15  האם התקשורת יכולה להכריע מערכת בחירות בישראל?
מר רביב דרוקר - כתב ופרשן בכיר

סיום הוועידה וארוחת צהריים   13:30

 מושב מקביל
יום חמישי – 7 פברואר 2019, 10:00-12:00

 AVIV AMCG סדנת בונים עיר של חברת 
 בהנחיית שי לי בן דוד – מנהלת תחום בקרת פרויקטים

אולם הסדנאות, מלון הרודס 

חברת AVIV AMCG מזמינה אתכם לסדנא יישומית ייחודית, בה תקבלו כלים 
להתמודדות עם האתגרים העולים מריבוי פרויקטי בינוי מורכבים, הקשורים זה 

בזה, בערים צומחות.

שימו לב, ההשתתפות בסדנא מוגבלת ל־20 משתתפים בלבד. 

אם ברצונכם להשתתף, אנא השלימו הרשמתכם עד ליום חמישי – 31 בינואר 2019.

להרשמה ניתן ליצור קשר עם אילנה ליברמן – מנהלת שיווק בחברה, 
בטלפון 054-5862601 

ilana.liberman@avivamcg.com :או במייל שכתובתו

הלוז אינו סופי וייתכנו שינויים


