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 )*( תוכנית הכנס

 

  8201במאי,  7 שני ,יום 

 קבלת חדריםו וארוחת צהריים קלה" מציגיםביקור בתערוכת " קבלת פנים, רישום 15:00

 :ברכות - מושב פתיחה חגיגי 00:71 – 03:61

 סגנית ומ"מ ראש העיר חיפה  ,אלמוגגב' )תא"ל במיל'( חדוה  

 מנכ"ל משרד הפניםמר מרדכי כהן,  

  ראש מוא"ז לב השרון ויו"ר איגוד המועצות האזוריותמר עמיר ריטוב,  

  מנכ"ל מרכז השלטון המקומימר שלמה דולברג,  

  והמזכירים המנכ"לים איגודויו"ר חובות מנכ"ל עיריית ר רון מילברג,מר דו 

  מנהלת מפעם השרוןיונית סמולש, גב' מנחה:    

 

  CRMC –הרצאת מציג  17:15 – 17:00

 

 ן צוק איתן למלחמת לבנון השלישיתבי :1518 – :1517

  ו"ידיעות אחרונות"  ynetשוע, הכתב הצבאי של ויוסי יה   

 

 אביב  –הרצאת מציג  18:30 -18:15

 

  מרכזיפאנל בנושא יחסי שלטון מקומי שלטון    20:00- 30:81

  מנכ"ל משרד הפניםמר מרדכי כהן,    

 , מנכ"ל משרד התיירותמר אמיר הלוי 

 , מנכ"ל משרד הרווחה מר אביגדור קפלן 

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומימר שלמה דולברג,  

  , ראש עיריית רחובותרחמים מלולמר  

  , ראש עיריית גבעתייםרן קוניקמר    

 מנכ"ל עיריית חולון מנחה: יוסי סילמן,  

    
    

   

 במלוןארוחת ערב חופשית   20:00
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  8201במאי,  8 ,לישישיום 

 ארוחת בוקר חופשית 09:00 – 07:30

 אביבחברת  –הרצאת מציג  09:30 -  09:15

 מהפכת השירות ברשויות המקומיות שולחנות עגולים:  :0011 – 03:09
  מודרני ומתוחכם כיצד נהפוך את העירייה לגוף שירותי

 , מנכ"ל עיריית חיפהמר גדי מרגלית
 יפו –אביב  -, מנכ"ל עיריית תללייבהמר מנחם 

 , מנכ"ל עיריית ירושליםמר אמנון מרחב
 , מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים והמזכיריםמר דורון מילברג

 , מנכ"ל עיריית נתניהמר אבי בן חמו
 יועצת ארגונית מנחה: רני בראון,

 
 , סגן בכיר לממונה על השכראסאדידיאא   11:45 – 11:00

 מגע"רחברת  -הרצאת מציג 12:00 – 11:45

 הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכת מציגים 12:30 – 12:00

 מר יונה יהב -ברכת ראש עיריית חיפה  12:40  -12:30

 פוליטיקה בעידן הדיגיטלי 40:31 – :0412
 פרשן פוליטי חברת החדשות, עמית סגל

 
 ארוחת צהריים + זמן חופשי  16:00- 14:00

  משכ"ל -הרצאת מציג 16:30 – 16:00

  פאנל בנושא ניהול רשות תחת משבר 00:81– :0316
 עו"ד נועה בן אריה 

 עו"ד רמי תמם
 יועץ תקשורת  ,ליאור חורב

 
  ארוחת גאלה   20:00

 פרידה מפורשים   

 "קולות"להקת 
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  8201במאי,   9 ,רביעייום 

 חופשית  ארוחת בוקר 08:45 – 07:30

 התארגנות ויציאה לסיור  09:00- 08:45

 :  סיור בפרוייקטים נבחרים ברחבי העיר חיפה 14:00 – :0009

 הגנים הבאהיים, נמל חיפה, אצטדיון "סמי עופר". 

 ארוחת צהריים באצטדיון "סמי עופר"  

 יעודכן בהמשך  17:30 – 16:00

  בית מדרש מונחה -"קולות" 19:00 – 17:30

 ארוחת ערב חופשית בחדר האוכל   20:00

   המנטליסט המיתולוגי והמקרה הפתולוגי -"מצב כפית"   21:00
 ננסי ברנדס ואורי גלר   

 

 

  8201במאי,  10 ,חמישייום 

 ארוחת בוקר חופשית 09:30 – 07:30

 זאב בילסקי בתפקידו כראש מטה הדיורהרצאה של   10:00 – 09:30

 יעודכן בהמשך 10:30 – 10:00

   עדכונים וחידושים :0311 – 03:01
 מר תמיר בן משה, סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח, משרד החינוך

 ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים  3021: – 03:11

 

 ישיבת הנהלה ומליאה  13:00 – 12:30

 ארוחת צהריים קלה וסיום הכנס    13:00

 

 *יתכנו שינויים
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