
 , "דן כרמל", חיפה2018"לים ולמזכירים ברשויות המקומיות, מאי הכנס השנתי למנכ

התקיים במלון דן כרמל בחיפה הכנס השנתי למנכ"לים  2018במאי  10 - 7בין התאריכים  

 ולמזכירים ברשויות המקומיות.

לאור המציאות המשתנה בעולם הציבורי בכלל ובעולם המוניציפאלי בפרט ולקראת הבחירות 

כותרתו של הכנס הנוכחי הייתה:  2018לרשויות המקומיות העתידות להתקיים בסוף אוקטובר 

 נערכים ומובילים".  -"מנכ"לים במציאות משתנה

כי כהן אשר כיבד את הכנס נפתח בפאנל חגיגי בהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים, מר מרד

 משתתפי הכנס בנוכחותו והציג בפניהם את משנתו בתחום המוניציפאלי. 

הכנס בן הארבעה ימים כלל נושאים רבים ומגוונים שהועברו למשתתפים בהרצאות, פאנלים, 

 מושבים וסיור מקצועי. בין הנושאים המרכזיים שהועלו: 

על שולחנם של המנכ"לים גם לאור  מונחיםנערך פאנל שעסק באחד הנושאים המרכזיים ה

שלטון מקומי. בפאנל בהנחייתו של מר יוסי סילמן,  -יחסי שלטון מרכזי –המציאות המשתנה 

מנכ"ל  -מנכ"ל משרד התיירות, מר אביגדור קפלן -מנכ"ל עיריית חולון השתתפו: מר אמיר הלוי

מנכ"ל מרכז השלטון  -ראש עיריית גבעתיים ומר שלמה דולברג -משרד הרווחה, מר רן קוניק

 המקומי. 

הוצגו פרוייקטים חדשניים בתחום השירות לתושב על ידי מנכ"לי הרשויות הגדולות : חיפה, 

 יפו, ירושלים, נתניה ורחובות. -אביב-תל

נערך שיח בנושא ניהול רשות תחת משבר בהנחייתה של עו"ד נועה בן אריה ובהשתתפות 

  עו"ד תמם רחמים )רמי( וליאור חורב.

מר זאב בילסקי, ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר וראש עיריית רעננה לשעבר פגש 

את המשתתפים לשיחת בוקר על מגוון נושאים, ומר תמיר בן משה, סמנכ"ל ומנהל מינהל 

 הפיתוח במשרד החינוך הציג את תוכנית העבודה לחמש השנים הקרובות. 

והמעוררות את הרצאותיהם המרתקות בין המושבים המקצועיים שמעו משתתפי הכנס 

הפרשן  -עמית סגלו"ידיעות אחרונות ושל  ynet הכתב הצבאי של  -של יוסי יהושועלמחשבה 

 הפוליטי של חברת החדשות. 

אחד מרגעי השיא של הכנס היה סיור באתרים מרכזיים בעיר חיפה שנערך בחסות עיריית 

סיור  -מר גדי מרגלית. במהלך הסיור ביקרו המשתתפים בנמל חיפה -חיפה ומנכ"ל הרשות

שכלל מפגש עם מר אשל ארמוני, יו"ר נמל חיפה ושייט מלווה בהסברים על הנמל הקיים והנמל 

אהיים מר אריאל ווטרמן. עוד ביקרו המשתתפים בגנים הב -ר חיפההחדש שנבנה ממהנדס העי

המרשים ובביקור שלא ישכח בחדרי ההלבשה של  "סמי עופר" ןיווסיימו במפגש מעניין באיצטד

 השחקנים ובתצלום משותף על המגרש. 

 מחכים לכנס הבא....

 

 



 

 

 


