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קבלת פנים
התכנסות ורישום בדלפק הכנס במלון מלכת שבא, אילת  15:00 - 13:00

ארוחת צהרים בחדר אוכל  15:00 - 13:30
חלוקת חדרים, ביקור בתערוכת מציגים והפסקת קפה ועוגה  16:00 - 15:00

מושב פתיחה | אולם כנען בקומת הלובי
דברי פתיחה, דורון מילברג, מנכ"ל עיריית רחובות   16:15 - 16:00

ויו"ר איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות, יו"ר הכנס   

במעמד מר אלי לנקרי, מ"מ וסגן ראש העיר אילת  

יוספה כהן, הצגת תכנית הכנס  

שמאל, ימין ופייק פוליטיקה - דרכו לצמרת של נפתלי בנט ועוד סיפורים...  17:15 - 16:15
 ,ynet ַאִטיַלה ׁשֹוְמַפְלִבי, פרשן פוליטי והמגיש הראשי של אולפן  

מגיש הפודקאסט היומי של ynet  -  "הכותרת"  

מושב בנושא שכר והון אנושי 
קובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר  17:45 - 17:15

Qlik Israel ׀ איתמר אבני, מנהל המגזר הציבורי  18:00 - 17:45
מנתונים להחלטות בקליק אחד  

הון אנושי והרפורמה בכ"א   19:15 - 18:00
פאנל בהנחיית עו"ד חן סומך, מומחה בדיני שלטון מקומי  

משתתפים:  
  קובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

  גלית וידרמן, מנהלת אגף בכיר לבקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות,
    משרד הפנים

   עו"ד דפנה קירו כהן, מנכ"לית עיריית נס ציונה
   אריאל הילדסהיימר, מנכ"ל עיריית רעננה

ארוחת ערב    19:15

מפגש חברים בחוף הים - "החוף של מוש"   21:00 
נסיעה מאורגנת באוטובוסים: הלוך 21:00/חזור 23:30  
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ארוחת בוקר  09:00 - 07:00

מר מתניהו אנגלמן, רו״ח, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  09:45 - 09:00

מר אביגדור יצחקי, יו"ר מפעל הפיס  10:15 - 09:45

ESRI מערכת ליבה לניהול עירוני חכם מבית - GIS  10:30 - 10:15
מרי אורני רזון, מנהלת פרויקטים GIS במגזר המוניציפלי  

מושב פיתוח כלכלי והתחדשות עירונית 
"השוק רותח"?! מחירי הדיור והתחדשות עירונית  12:00 - 10:30

פאנל בהנחיית עופר פטרסבורג, עורך ופרשן נדל״ן בכיר  

משתתפים:  
  מר רחמים מלול, ראש העיר רחובות

  גב' מרים פיירברג איכר, ראש העיר נתניה
  מר בני ביטון, ראש העיר דימונה

  מר ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ
  מר אוהד דנוס, לשעבר יו"ר לשכת שמאי מקרקעין

חה"כ עודד פורר, שר החקלאות, הפריפריה, הנגב והגליל  12:30 - 12:00

הפסקת קפה ועוגה, ביקור בתערוכת מציגים ומעבר למושבים  13:00 - 12:30

המנכ"ל במציאות החדשה
שותפות עצמאות   עוצמה   منظمة ألسكرتاريه واملدراء العامني في ألسلطات بأسرائيل
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TED מנכ"לים/ות
מנחה: פנינה אמויאל משה, מנכ"לית מוא"ז לב השרון

משתתפים:
 הילה קפלן, מנכ״לית רמת נגב - 

   תוכנת מאנדיי ככלי ניהולי בשלטון הדו-רבדי
 עידית חמל, מנכ״לית גליל עליון - 

    המודל המחומש לעבודת מטה עם מטה
 חגי פלמר, מנכ״ל מנשה - מסיכון לסיכוי

 ירון פרידמן, מנכ״ל חוף כרמל - פוטוולטאי
 פלג ניאגו, מנכ״ל בני שמעון - מרכז חוסן

14:00 - 13:00
II מושב

מועצות אזוריות
אולם ספיר )קומה 1-(

14:15 - 13:00
III מושב

מגזר ערבי
אולם טופז )קומה 1-(

פאנל בנושא האלימות בחברה הערבית
בהנחיית: פדוא דבור, מזכירת המועצה המקומית בית ג'אן

משתתפים:
 מר מודר יונס, ראש מועצת ערערה ויו"ר הוועד הארצי של

   ראשי הרשויות הערביות
 ראש רשות מגזר ערבי/דרוזי

 מר יעקב זוהר, מנכ״ל מועצה מקומית ירכא
 עו"ד אשרף חטיב, מנכ"ל עיריית קלנסווה

 מר יאסר עטילה, עיתונאי לשעבר מנהל המדיה בערבית
   בתאגיד השידור הישראלי

14:00 - 13:00

 I מושב
עיריות 

ומועצות מקומיות
אולם כנען

"מהיר לעיר – האמנם?"
פאנל בנושא תחבורה חכמה ושיתופית 

בהנחיית: עו״ד אהוד לזר, מנכ"ל עיריית הרצליה
משתתפים:

 מר רז קינסטליך, ראש העיר ראשון לציון
 מר בני ביטון, ראש העיר דימונה

 מר חיים גליק, מנכ"ל נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים
 מר איתמר בן מאיר, מנכ"ל נתיבי איילון

מושבים מקבילים
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חה"כ איילת שקד, שרת הפנים  16:45 - 16:00 
בהשתתפות יאיר הירש, מנכ"ל משרד הפנים  

חברת Safer Place | הילה פריימן - קריב  17:00 - 16:45
גם בעיר שלך אפשר - טכנולוגיה חכמה לשיפור זרימת התנועה,       

                        החניה ואוויר נקי בעיר

מובילים פיתוח לרשויות המקומיות, אדית בר, מנהלת מנהל הפיתוח   17:20 - 17:00
משרד הפנים   

למידת עמיתים - TED מנכ"לים

מנחם לייבה, מנכ"ל עיריית תל אביב יפו  17:35 - 17:20
חדשנות זה לכולם!  

גרי עמל, מנכ"ל עיריית ערד  17:50 - 17:35
התחלה מהסוף - שכונת יהושפט בערד  

חכמים בהנגשת מידע לתושב  18:05 - 17:50
דרור עדן, מנכ״ל חברת תושב איי. אל  

יודפת אפק ארזי, מנכ"לית עיריית בת ים  18:20 - 18:05
מובילים תרבות שירות - מודדים ומשפרים  

איתי צחר, מנכ"ל מועצה מקומית ג'לג'וליה  18:35 - 18:20
בינוניות זה מקצוע...  

ארוחת ערב  18:35

נמרוד הראל, אומן חושים  20:30
להקת שמש שירים וריקודים מכל הזמנים )רב תרבותי(   

אולם כנען בקומת הלובי  

ארוחת צהרים והפסקה  15:30 - 14:00

קפה ועוגה, ביקור בתערוכת מציגים  16:00 - 15:30
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ארוחת בוקר  09:00 - 07:00

מצב חירום הוא השגרה החדשה
האלוף אורי גורדין, מפקד פיקוד העורף  09:30 - 09:00

מקורונה ועד "שומר חומות" - עצמאות ושותפות  11:00 - 09:30 
פאנל בהנחיית: תא"ל במיל. אילן הררי, מנכ"ל עיריית ראש העין  

משתתפים:  
  האלוף אורי גורדין, מפקד פיקוד העורף
  מר רז קינסטליך, ראש העיר ראשון לציון

  מר רחמים מלול, ראש העיר רחובות
  גב' מרים פיירברג איכר, ראש העיר נתניה

  מר יעקב גוטרמן, ראש העיר מודיעין עילית

הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכת מציגים  11:15 - 11:00

פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת - אתגר שדה התעופה המתפנה באילת  11:30 - 11:15

חברת ok2go | שמואל מדר  11:45 - 11:30
כשחדשנות פוגשת ניקיון - חיסכון בהוצאות ניקיון ופינוי אשפה  

החברה למשק וכלכלה | מר אביקם בלר, מנכ"ל  12:15 - 11:45
חידושים באורבניות מתקדמת בעידן פוסט קורונה  

עו"ד אלי לוי, משנה למנכ"ל שיווק ופיתח עסקי - מכרזים ותחרות  

הרצאה/שר  12:45 - 12:15

פעילות גיבוש בחוף הים "חשמל על הגל"  17:30 - 13:30 
נסיעה מאורגנת באוטובוסים: הלוך 13:30 / חזור 17:30   

כולל ארוחת צהריים בשרית כשרה )לא תוגש ארוחת צהריים במלון(  
ארוחת ערב במלון  18:30

הסטנדאפיסט אלי יצפאן   21:00
באולם אבני חן )קומה 1-(.  
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ארוחת בוקר  09:00 - 07:00

זמן איגוד / אסיפה כללית  09:30 - 09:00

נבחרי ציבור - מאוימים  10:10 - 09:30
תנ"צ מוריס חן, עו"ד, סגן ראש אגף המבצעים והשיטור, משטרת ישראל  

 
מר חיים ביבס, ראש העיר מודיעין מכבים רעות ויו"ר מש"מ  10:40 - 10:10

הפסקה ופינוי חדרים  11:00 - 10:40

חה״כ מאיר כהן, שר העבודה, הרווחה ושירותים חברתייים  11:30 - 11:00

פוליטיקה בעידן הבלאגן  12:30 - 11:30
עמית סגל, פרשן פוליטי חדשות 12  

סיכום ומשוב  13:00 - 12:30

ארוחת צהרים קלה )באולם אבני חן, קומה 1-(   13:00

** יתכנו שינויים בתוכנית **

שי למשתתפי הכנס חברי האיגוד - במהלך הכנס יישלח לחברי האיגוד מסרון אישי 
לטלפון עם קוד לשובר קניות דיגיטלי.

המנכ"ל במציאות החדשה
שותפות עצמאות   עוצמה   منظمة ألسكرتاريه واملدراء العامني في ألسلطات بأسرائيل

emankalim@gmail.com   054-2300601 ,לשאלות ועדכונים ניתן לפנות ליוספה כהן
לבירורים בנושא רישום יש לפנות למיכל כדריה מחברת "אגד הסעים ותיור"

michalk@egged.co.il  053-3345808

בברכה,
דורון מילברג, 

מנכ"ל עיריית רחובות 
יו"ר איגוד המנכ"לים והמזכירים ויו"ר הכנס



ABA SCIENCE PLAY 
 Playgrounds of Tomorrow

ABA SCIENCE PLAY 
Playgrounds of Tomorrow

 

SLI- Smart Light Israel 
 צומת מורשה, מכון טיהור שפכים

 49001פתח תקווה מיקוד  10025ת.ד. 
www.rga.co.il 
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 49001פתח תקווה מיקוד  10025ת.ד. 
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מציגים ונותני חסות
منظمة ألسكرتاريه واملدراء العامني في ألسلطات بأسرائيل


