הכנס הארצי למהנדסי ערים ברשויות המקומיות ויו"ר ועדות מרחביות
בנושא :תכנון ארצי פוגש עיר
בימים שני -חמישי ,ג'-ו' בניסן תשע"ח 22-19 ,במרץ  ,2018מלון "רויאל" ים המלח

יום שני 19 ,במרץ 2018
 16:00 - 10:00קליטה ,רישום ,וביקור בתערוכה
 16:45 – 16:00פתיחה וברכות
אדר' אבנר אקרמן ,יו"ר אגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס עיריית נתניה
רון מוסקוביץ ,יו"ר יושבי ראש הועדות המרחביות
דב ליטבינוף ,ראש מועצה אזורית תמר
חיים ביבס ,ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
 17:30 – 16:45הרצאה בנושא ים המלח,
אדר' גיא דוננפלד ,מהנדס המועצה האזורית תמר
אחראי מושב :אדר' גיא דוננפלד ,מהנדס המועצה האזורית תמר
 18:00 – 17:30האם אפשר לתכנן בעידן של שינויים וחדשנות
רון מוסקוביץ ,יו"ר יושבי ראש הועדות המרחביות
אחראי מושב :בועז גמליאל ,מהנדס עיריית נס ציונה
 19:00 – 18:00הרצאת אורח מחו"ל
ג'רמו פניאלסה קנדה ,תכנון עירוני למגוון אוכלוסיות
19:30

ארוחת ערב

21:30

הקרנת הסרט – מבצע נפתלי
סרט המציץ אל עולמם של אנשים שזכו ל"הזדמנות" לשפר את איכות חייהם ואיך
הם מתמודדים עם ההזדמנות.
הסרט עוקב אחרי כמה דמויות בבניין משותף אשר הוצע לו שיפוץ נרחב בתמורה
לבניה נוספת על הגג (תמ"א )38

יום שלישי 20 ,במרץ 2018
 8:00 - 6:30פעילות ספורטיבית למשכימי קום
 9:30 - 7:00ארוחת בוקר
 11:00 – 09:30מינהל התכנון הצגת תוכנית 2040
דלית זילבר ,מנהלת מינהל התכנון
 11:30 – 11:00הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה
 12:00 – 11:30משכ"ל – כלים לעובדת מהנדס עיר
אייל שוורצמן ,סמנכ"ל מינהל תחום בינוי
דוד קרן ,מנהל היחידה לבקרת איכות בפרוייקטים
 13:30 – 12:00מינהל התכנון,
עבודת המחוזות מול הועדות המקומיות ,מדיניות ודגשים
אחראי מושב :מינהל התכנון
 13:30ארוחת צהריים ,ביקור בתערוכה ומנוחה
 16:30- 16:00קפה ועוגה וביקור בתערוכה
 17:00 -16:30הצגת חברות:
חברת אקרשטיין ,טל טלמור
החברה למתנ"סים – עקרונות לתכנון מבנים קהילתיים
קובי שרון ,מנהל מחוז דרום בחברה למתנ"סים
אחראי מושב :בני ממקה
 18:30 – 17:00תהליכים לטובת האצת התכנון ,רונן רגב ,מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל
אחראית מושב :אדר' נעה אוירבך אבן ,מהנדסת הוועדה זמורה
 20:00 – 18:30מושב מרכזי – התחדשות עירונית
 תכנון משתף  -כפתרון להנעת וביצוע התחדשות ,רן רייז "תובנות"
 מגורים במגדל ( 30קומות \  ₪ 4000למ"ר בנייה\  ₪ 500ועד בית),
אדר' גלי דולב ,חברת "וקסמן גוברין"
 מימוש עקרונות לתכנים ,אדר' אבנר אקרמן ,יו"ר אגוד מהנדסי ערים
בישראל ומהנדס עיריית נתניה
אחראי מושב :אדר' אבנר אקרמן ,יו"ר אגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס עיריית
נתניה

 20:00ארוחת ערב חגיגית
 21:30מופע ערב

יום רביעי 21 ,במרץ 2018
 8:00 - 6:30פעילות ספורטיבית למשכימי קום
 9:30 - 7:00ארוחת בוקר
 11:00 – 09:30מושב מפוצל
 מגזר ערבי
אחראי מושב :באסם נאסר וישראל בן ישראל
 מחיר למשתכן
אחראית מושב :חנה חרמש ,מהנדסת העיר אופקים
 מועצות אזוריות
תהליכי התכנון והשפעתם על השטחים הפתוחים והמגזר החקלאי
עמיר ריטוב ,יו"ר המושב ומנחה
על השטחים הפתוחים הנפגעים,
אסף זנזורי ,מתכנן סביבתי ,החברה להגנת הטבע
מדיניות המקרקעין והשפעתה על מערכת התכנון בעת הזו ,עו"ד מיכה
דרורי
השפעת שכונות ענק פרבריות על העיר ,אלס ורבקל ,ראש התכנית לעיצוב
אורבני ,בצלאל
אחראי מושב :אדר' אילן בר ,מהנדס מ.א לב השרון
 11:30 – 11:00הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה
 12:15 -11:30אסיפה כללית
עו"ד נתן מאיר ,יועץ משפטי לאיגוד  -עדכונים
 13:30- 12:15משולחנו של מהנדס
אחראית מושב :אדר' ענת צ'רבינסקי ,מהנדסת העיר כ"ס
 13:30ארוחת צהריים וביקור בתערוכה

 18:30- 15:30סיור באיזור ים המלח
אחראי מושב :אדר' גיא דוננפלד ,מהנדס המועצה האזורית תמר
 20:00ארוחת ערב
 21:00אירוע ערב

יום חמישי 22 ,במרץ 2018
 8:00 - 6:30פעילות ספורטיבית למשכימי קום
 10:00 - 7:00ארוחת בוקר ופינוי חדרים
 12:00 - 10:00סדנת העשרה
אחראית המושב :מרים ארז
 13:00- 12:00נעילת הכנס ושיחת סיכום

-ייתכנו שינויים /טל"ח-

מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 2018
להלן מחירי ההשתלמות:
סוג ההזמנה
משתתף בחדר זוגי –  3לילות(חולק חדר עם משתתף נוסף)
משתתף בחדר יחיד – 3לילות
משתתף  +ב.ז שאינו משתתף בכנס –  3לילות
ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 19.3
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 20.3
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 21.3
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 22.3

עלות ההשתלמות
(ב )₪ -
2,800
4,400
4,900
1,950
650
650
650
550

 ההרשמה מסתיימת ב –  11.03.2018או עם סיום מכסת החדרים
(הראשון מבין השנים).
 מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.
גמלאי האיגוד
הנחה בשיעור של  20%תינתן לגמלאי האיגוד – למימוש ההטבה יש לפנות טלפונית לנירה .03-6844253
הסדרי חניה
קיימת חניה ללא עלות בחניון המלון על בסיס מקום פנוי.
חניות כחול לבן בתשלום סמוך למלון – נבדקת אפשרות להסדר חנייה מול מ.א תמר
הגעה עצמית ,לא יהיו הסעות לכנס.
כשרות
כשרות המלון הינה כשרות – מועצה דתית בקעת הירדן.
לפרטים נוספים יש לפנות באופן עצמי למשגיח הכשרות במלון.

ההרשמה לכנס
דגשים לרישום באתר המקוון
 .1משתמש רשום באתר  -מנהלים שהשתתפו בכנס שהתקיים בשנת ( 2017מלון מג'יק פלאס – אילת) ,רשומים
במערכת!
בעת הרישום ,יש ללחוץ על "משתמש רשום באתר" ,ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס.
במידה ושכחת את שם המשתמש ו/או הסיסמא ,יש ללחוץ על " שכחתי סיסמא" ולהמשיך עפ"י ההנחיות.
 .2משתמש חדש באתר  -בעת הרישום ,יש ללחוץ על "משתמש חדש באתר" ,ומשם להמשיך את תהליך
ההרשמה לכנס.
הנחיות מפורטות מופיעות באתר מרכז השלטון המקומי ,תחת "פעילויות הדרכה".

 .3אשראי לפיקדון /ביטחון – כחלק מתהליך ההרשמה לכנס ,עליך להשאיר פרטי אשראי לפיקדון
עבור ההשתתפות ובמקביל לדאוג להסדיר התשלום .לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטים.
תשלום
לאחר מסירת פרטי אשראי לפיקדון או לתשלום ו/או קבלת התשלום למשרדי מח' הדרכה במרכז
השלטון תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך.
להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי
המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי .נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת :הארבעה  ,19ת"א .64739
.1
.2

העברה בנקאית  -העברה בנקאית יש להעביר ל:
בנק דיסקונט ( – )11סניף הקריה  .מספר סניף  .034מספר חשבון ( 663700מספר מלכ"ר )580002244
במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"לsigald@masham.org.il :את פקודת הביצוע
של הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.

נוהל ביטול הרשמה
ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לדוא"ל nira@masham.org.il- :יש לוודא קבלת אישור חוזר על הביטול.
במקרה של ביטול ההשתתפות ע"י העובד/ת ו/או המעסיק :
א .עד  10ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,לא יגבה תשלום.
ב .החל מ  10ימי עבודה ועד  5ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,יגבה תשלום בסך ב 50%מעלות
ההזמנה שבוצעה.
ג .מ  5ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי הגעה ,יגבה תשלום מלא של ההזמנה.

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
 לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות לויולט אטרקצי במייל:
 register@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844227
 עדי דורה – רכזת השתלמויות – לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום:
 adid@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844252
 נירה בראונשטיין – רכזת מינהל תלמידים  -לברורים בנושא רישום:
 nira@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844253
 סיגל דוידסון – מזכירה ומנהלת חשבונות של מחלקת הדרכה:
 sigald@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844291

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז
השלטון המקומי (דרך דפדפן כרום בלבד)

https://www.shelegcrm.com/masham/search_activit
y.aspx?event_no=187163
במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא ,אנא פנה/י לעדי דורה
במייל adid@masham.cor.il :או בטלפון 03-6844252

