
  

 

 

 

 לכבוד: 

מהנדסי הערים , מהנדסי המועצות האזוריות מהנדסי הועדות המקומיות, חברי 

 איגוד מהנדסי ערים

 

 

 

ואדריכלי מהנדסי לתכנית הכנס השנתי 
 2022ערים ברשויות המקומיות 

 תמורותשל בנושא: חדשנות בעידן 
 שיתקיים במלון מג'יק פלאס, אילת

 2022ספטמבר ב 15 -12 י"ט באלול תשפ"ב,  –ט"ז חמישי, -בימים שני 
 

 

  12.9.2022יום שני    
 

 התכנסות, רישום, ארוחה קלה, ביקור בתערוכה  16:00 -11:00

  ארגונית הפתיח   17:00- 16:30

 ויו"ר הכנסיזרעאלים המרחבית ועדה המהנדסת , אדר' אורית כהן

 מהנדס העיר דימונה ומנכ"ל האיגוד אדר' גיא דוננפלד, 

, ראש מינהל לימודים מוניציפליים, מרכז השלטון אילנית דהאן גדש

  המקומי

  הוקרה ליקירי האיגוד

 יועמ"ש האיגוד  עו"ד נתן מאיר

 אשר שולמן ז"למהנדס ושמאי מקרקעין 

 

17:00 – 18:00 ?NOW WHAT 

ארגונים, מותגים ואנשים עם התקופה המאתגרת איך מתמודדים 

ביותר שידענו, ולאן הולכים מכאן? הרצאה על חדשנות, יצירתיות, 

 מגמות וטרנדים במציאות החדשה.

איש דיגיטל, קריאטיב ואסטרטגיה, יועץ לארגונים  ,פרדריק בלסן

ומותגים בארץ ובעולם. חוקר ומרצה בתחומי החדשנות, שינוי, 

 .והתנהגות צרכנים דיגיטל, טרנדים

 

 



  

 

 

  הרצאת חסות זהב 18:15 – 18:00

 

  ה חגיגית וברכותפתיח 18:45 - 18:15

 בהשתתפות חברי כנסת ושרים 

-, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעיןחיים ביבס

 רעות-מכבים

  תראש עיריית אילאלי לנקרי, 

יו"ר איגוד מכבים רעות ו-, מהנדס עיריית מודיעיןאדר' צחי כץ

 מהנדסי ערים 

 , מהנדס העיר דימונה ומנכ"ל האיגודאדר' גיא דוננפלד אחראי מושב ומנחה:

 

 משבר הדיור  19:30- 18:45

 יזרעאלים ויו"ר הכנס המרחביתועדה המהנדסת , אדר' אורית כהן אחראי  מושב:

 , יועץ אסטרטגיניר אבודרהם 

 

 ארוחת ערב   20:45 -19:30

 

 חופשי למפגש חברים עצמאיערב    21:30

 

 

 

 

    13.9.2022יום שלישי 
 

 ארוחת בוקר 09:00-07:00

 

  כשתשתית לאומית פוגשת עיר 10:30 - 09:00

 בהשתתפות: 

 מתכננת הות"ל , נאוה אלינסקי רדעי

 סמנכ"ל הנדסה חנ"י , לביא מאיראינג' 

 מ"מ מהנדס העיר אילתאדר' שלמה נער, 

 ונציגים נוספים

  דימונה ומנכ"ל האיגוד העיר, מהנדס אדר' גיא דוננפלד אחראי מושב:

 

 

 



  

 

 

 אקרשטיין –חסות הרצאת  10:45 -10:30

 

 ועוגה הפסקת קפה 11:15 -10:45

 

 שימור מול פיתוח 12:30 – 11:15

  אורי פדן ,שימור מול פיתוח במספר ערים

 , מהנדס עירהעיר העתיקה כמנוף

 חסנין אבו סייף ,נצרתמקרה בוחן 

  ברק שוורצברד ,מנגנונים כלכליים

 , אדריכלית העיר חיפהשלף דורי ליטלאדר'  אחראי  מושב:

 , חבר ועדת הכנסויטל פולאדר'   

 

 דניאלה פז – Urban Dashboard - חסותהרצאת  12:45 -12:30

 

 ארוחת צהריים  14:00-12:45

 

  טיפול במי נגר באקלים משתנה 15:15 - 14:00

 ואורחים נוספים רשות ניקוזמ בועז כהןאינג'  בהשתתפות,

 ויו"ר הכנס יםיזרעאלהמרחבית ועדה המהנדסת , אדר' אורית כהן אחראי מושב:

 , מהנדס עיריית נס ציונהאינג' בועז גמליאל 

 

 תכנון המרחב בין העיר לכפר 16:30 -15:15

 מרכז השלטון האזורי , כה כרמלילמ

  דההאזורית מטה יהומהנדסת המועצה מיכל נאור וורניק, אדר' 

 , מהנדס המועצה לב השרוןאילן בראדר'  אחראי  מושב:

 

 זמן חופשי וביקור בתערוכה 19:00-16:30

 

 )יפורסם בהמשך(  אירוע ערב   19:00

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   14.9.2022יום רביעי 
 

 ארוחת בוקר 08:30-07:00

 

   הרצאת אורח מחו"ל 10:30 – 09:00

 Wulf Daseking - Freiburg 

 ,חיפה - מקרה מבחן הדר –מחוללים שינוי  איך

 , אדריכלית העיר חיפהדורישלף  ליטלאדר' 

 פאנל בהשתתפות מומחים בתחום

 , אדריכלית העיר חיפהשלף דורי ליטלאדר'  אחראי  מושב:

 , חבר ועדת הכנסויטל פולאדר'   

 

 הקרן לשיקום מחצבות – את חסותהרצ 10:45 -10:30

 

 קפה ועוגה הפסקת 11:15 -10:45

 

 סטוריטלינג: איך לרתום שותפים באמצעות סיפור 12:45 -11:15

 עולם הבמה והכתיבה ועולם -מגיעה משני עולמותענבר אמיר, 

מנחה לתקשורת מול קהל וסטוריטלינג במסגרות  החינוך והניהול.

 אקדמיות, עסקיות, חברתיות וחינוכיות בארץ ובעולם. 

 ויו"ר הכנס יםיזרעאלהמרחבית ועדה המהנדסת , אדר' אורית כהן: אחראי  מושב

 מהנדס מ.מ אבן יהודה, אדר' ויקטור אבקסיס

 

 מרכז הנדלן – חסותהרצאת  12:45-13:00

 

 וכיו"ב אישור דוחו"ת כספיים  – אסיפה כללית, ועד האיגוד 12:30-13:30

 גזבר האיגוד ,אדר' דני גולדברג: אחראי מושב

 

 ארוחת צהריים קלה  14:15-13:30

 נסיעה מרוכזת לאירוע חוץ  15:00 – 14:30

 O.D.Tפעילויות גיבוש  18:30 – 15:00

 

 ארוחת ערב   21:00 - 20:00

 

 מסיבת ריקודיםומופע סטנדאפ   21:30

 



  

 

 

     2022/09/15יום חמישי  
 

 ארוחת בוקר ופינוי חדרים  09:30-07:00

 

 השתגע? אתגרי מנהיגות בעולם משובש,העולם  10:45 – 09:30

 . בראשית 2021עד  2014מנכ״ל 'מעוז' משנת כיהן כ, ד"ר יואב הלר

 דרכו המקצועית יואב היה חבר בצוות ההקמה של אתר האינטרנט

YNET לאחר שלוש שנים עשה הסבה מקצועית וניהל את יחידת , 

 םהתכניות הארצית במכון 'ברנקו וייס' במשך כשש שנים, בסיו

 תפקידו, יצא לשליחות בלונדון. בהכשרתו יואב הוא היסטוריון

 שמתמחה בחקר השואה.

 

 ,האיום האיראני אחרי מבצע שומר חומות  :4511-:4510

ומחבר הספר "פני  12הכתב לענייני ערבים של ערוץ  אוהד חמו,

על האיום האיראני אחרי מבצע "שומר בהרצאה מרתקת  השטח"

בשכונה המזרח תיכונית, על המשותף בין החומות". על השינויים 

ישראל לבין מדינות המפרץ שמבקשות שלום ובדרך פותחות את 

 21שעריהן בפנינו, על האיום האיראני ובתווך רצועת עזה, אחרי ה 

 הפסקת האש. – 2021למאי 

מלווה בחומרים מצולמים מקוריים ובלעדיים ובאנקדוטות  הרצאה

 עיתונאי ארוך שנים.יוצאות דופן, פרי סיקור 

 

 סיכום הכנס ומילוי משובים   12:00 - :4511

יו"ר איגוד מכבים רעות ו-, מהנדס עיריית מודיעיןאדר' צחי כץ

 מהנדסי ערים

 דימונה ומנכ"ל האיגוד העיר, מהנדס אדר' גיא דוננפלד

 

 ארוחת צהרים   13:00 – 12:00

 

 פיזורסיום ו     13:00

 

 

 

 

 יתכנו שינויים/ טל"ח 

 הכנס יתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות 



  

 

 

 2022דע ונהלי רישום להשתלמות השנתית מי

 
 דגשים לפני הרישום לכנס

 .רק לאחר הסדרת דמי חבר לאיגודע"פ החלטת הנהלת האיגוד: ההרשמה להשתלמות תתאפשר 

 לא תוכל - 2019, דהיינו לא שילמה את דמי החבר של שנת  2020רשות שצברה חוב לתשלום מלפני 

 לשלוח את נציגה להשתלמות.

 לבירורים -תשלום דמי החבר לאיגוד הינו תשלום נפרד ולפיכך יש לשלמו לחשבון הבנק של האיגוד 

 Iame2000@gmail.com  בעניין זה ניתן לפנות לדפנה ארז במייל

 

 

 להלן מחירי ההשתלמות:

 סוג ההזמנה

 

 עלות ההשתלמות

 ₪( -)ב  

 ת חדר עם /לילות)חולק 3 –ת בחדר זוגי משתתף/

 ת(משתתף/ת נוסף/

3,500 

 5,200 לילות  3–ת בחדר יחיד משתתף/

 6,600 לילות 3 –ת+ ב.ז שאינו משתתף בכנס משתתף/

 1,950 ימי הכנסללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל 

 600 12.09.22 –יום אחד  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 700 13.09.22 –יום אחד  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 700 14.09.22 – יום אחד –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 600 15.09.22 –אחד יום  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 

  הראשון מבין  החדרים מכסת סיום עם או  01.09.2022 –ב  לכנס תסתייםההרשמה(

 השנים(.

 מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה. 

 

 

 חנייה 

 קיימת חניה ללא עלות בחניון המלון על בסיס מקום פנוי.

 ת.תאם להסדרי ותעריפי הרשות המקומיחניות כחול לבן בתשלום סמוך למלון בה
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 הסעה

למשתתף/ת לכיוון )הלוך ₪  50לרשות המשתתפים הסעה בתשלום של  אנו נעמיד

 ₪(. 100חזור בעלות של 

 מסלול ההסעה:

 תחנת רכבת ארלוזורוב )חניון חנה וסע( -תל אביב יפו  נק' איסוף ראשונה:

 תחנת רכבת מרכז –באר שבע  נק' איסוף שנייה:

 עצירות נוספות בדרך.  ללא –לאילת ומשם נסיעה ישירה 

 

 נרשמים/ות. 35יציאת ההסעה מותנית במינימום של 
 
 לכנס הרשמהה

 יש ללחוץ על הלינק המופיע בתחתית המסמך )דרך דפדפן כרום בלבד( לאתר ההרשמהלכניסה 

 דגשים לרישום באתר המקוון

 רשומים במערכת! -מנהלים שהשתתפו בכנסים שהתקיימו בעבר  - משתמש רשום באתר .1

 , ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס."משתמש רשום באתר"בעת הרישום, יש ללחוץ על 

 במידה ושכחת את שם המשתמש ו/או הסיסמא, יש ללחוץ על " שכחתי סיסמא" ולהמשיך עפ"י 

 ההנחיות.

 ומשם להמשיך את  "משתמש חדש באתר",בעת הרישום, יש ללחוץ על   - משתמש חדש באתר .2

 נס.תהליך ההרשמה לכ

 הנחיות מפורטות מופיעות באתר מרכז השלטון המקומי, תחת "פעילויות הדרכה".

 
 אשראי פרטי להשאיר כחלק מתהליך ההרשמה לכנס, עליך –אשראי לפיקדון/ ביטחון 

לא ניתן לבצע ההרשמה ללא התשלום.  להסדיר לדאוג ובמקביל ההשתתפות עבור לפיקדון

 .השארת הפרטים

 

 תשלום

ם למשרדי מינהל ו/או קבלת התשלו או לתשלום פיקדוןללאחר מסירת פרטי אשראי 

 תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך. לימודים מוניציפליים במרכז השלטון

 

   למרכז השלטון המקומי להלן אפשרויות תשלום

, 19לפקודת מרכז השלטון המקומי.  נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת: הארבעה  – המחאה .1

 .64739ת"א 

 העברה בנקאית יש להעביר ל: - העברה בנקאית .2

)מספר מלכ"ר  663700. מספר חשבון 034סניף הקריה . מספר סניף  –( 11בנק דיסקונט ) 

580002244   ) 

את פקודת sigald@masham.org.il במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 

 הביצוע של הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.

mailto:sigald@masham.org.il
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 נוהל ביטול הרשמה

יש לוודא קבלת אישור  nira@masham.org.il- לדוא"ל:  בכתב בלבדביטולים יתקבלו 

 חוזר על הביטול.

 : המעסיק או/ו ת/העובד י"ע ההשתתפות  ביטול של במקרה

 .תשלום יגבה לא, הכנס תחילת לפני עבודה ימי 10 עד .א

 50%ב בסך תשלום יגבה, הכנס תחילת לפני עבודה ימי 5 ועד עבודה ימי 10 מ החל .ב

  מעלות

 .שבוצעה ההזמנה

 .ההזמנה של מלא תשלום יגבה, הגעה  אי לרבות הכנס לפני עבודה ימי 5 מ .ג

 

 

 לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה

 המשתתפים יקבלו החזר כספי מלא. – ע"י מש"מ במקרה של ביטול הכנס. 1

ההרשמה תתבצע אוטומטית למועד החדש, משתתפים  –במקרה של דחיית הכנס . 2

 ל.שייבקשו לבטל את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל הביטולים הרגי

 ידווח למינהל לימודים מוניציפליים, במייל -נרשם חולה קורונה/ נדרש לבידוד . 3

nira@masham.org.il על ביטול השתתפותו מייד עם קבלת הידיעה בצירוף ,

שעות לפני הכנס יקבל זיכוי כספי  48עד  –מסמכים רשמיים שמאשרים את הדבר 

 מלא.

לפני הכנס ייוודע למצב רפואי שאינו מאפשר את הגעתו  48-משתתף שפחות מ. 4

אנו  -  nira@masham.org.ilיודיע במיידי על המצב במייל  –)חולה קורנה/ בידוד( 

 מראש. נפעל לזיכוי כספי אך לא ניתן להתחייב על כך

במועד  שייפורסמועומד בתנאי הכניסה להשתלמות כפי  שאינומשתתף . 5

בהתאם לנוהל  וההשתלמות לא יוכל להשתתף ולכן עליו לבטל השתתפות

 הביטולים הרגיל.

 

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעדי דורה 
 adid@masham.org.ilאו במייל:  6844252-03בטלפון 
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 למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:

 

  :לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות במיילregister@masham.org.il  או

 03-6844248או  03-6844223בטלפון 

 לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר – מנהלת תחום השתלמויות ,עדי דורה

 6844252-03או בטלפון   adid@masham.org.ilהיום 

 לברורים בנושא רישום: –מנהלת תחום מינהל תלמידים ,נירה בראונשטיין 

asham.org.ilnira@m  

 03-6844253או בטלפון 

 לבירורים בנושא הנהלת חשבונות   -, מנהלת חשבונות סיגל דוידסון

  6844291-03או בטלפון  sigald@masham.org.ilוכספים:   

 במייל לדפנה ארזניתן לפנות  – לאיגוד דמי החבר לברורים בנושא תשלום  

Iame2000@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(okmn1eoxknc22esp1t315gko
search_activity.aspx?event_no=637163))/ 
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