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הוועידה השנתית השביעית

2018

 80שנה למרכז השלטון המקומי בישראל

השלטון המקומי בישראל וקרן קימת לישראל

יחד מזיזים ערים

האירוע המוניציפאלי הגדול של השנה חוזר!
הוועידה השנתית השביעית
השלטון המקומי בישראל וקרן קימת לישראל

יחד מזיזים ערים

 ,13-14.2.18כח'  -כט' בשבט תשע"ח ,ביתן  ,2גני התערוכה ,ת"א

פתיחת ועידה:
גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי
חיים ביבס ,יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
הרצאת פתיחה :רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב-יפו ויו"ר פורום ה15-
לתכנן את עיר המחר  -בשיתוף פורום ה15-
מנחה :עו"ד איתן אטיה ,מנכ"ל פורום ה15 -
סימון אלפסי ,ראש עיריית יקנעם
איציק ברוורמן ,ראש עיריית פתח תקווה
פרופ' רחל אלתרמן ,הטכניון
האדריכל דוד קנפו ,יו"ר עמותת אדריכלים
ורד סלומון ממן ,האדריכלית הראשית של משרד הבינוי והשיכון.
ראיון :רו"ח אביגדור יצחקי ,ראש מטה הדיור
ותמ"לים – מאיצים או מזיקים?
מנחה :עמיר ריטוב  -יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצת לב השרון
אריאל יוצר ,סגן הממונה על התקציבים באוצר ויו"ר הותמ"ל
שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו
איריס האן ,מנכ"לית החברה להגנת הטבע
עו"ד מיכי דרורי ,יועמ"ש תנועה הקיבוצית
פרופ' ערן פייטלסון ,ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה ,האוניברסיטה העברית
ראיון :יואב גלנט ,שר השיכון והבינוי

Mr. Morten Illum, EMEA Vice President at Aruba

יוסי שנק ,סמנכ"ל חטיבת תקשוב ,חברת חשמל
גד מרגי CTO ,מחקר ופיתוח ,מערך הסייבר הלאומי
ח"כ ד"ר ענת ברקו ,יו"ר ועדת משנה סייבר בוועדת בחוץ וביטחון
מני ברזילי ,מרצה ומומחה סייבר ,מנכ"ל 42

דיון :איגוד המנמ"רים ברשויות המקומיות

 ,13:00-09:30אולם  | 3מנחה :אלון בן דוד

פתיחה וברכות:
בצלאל טרייבר ,ראש רח"ל
אבי נעים ,ראש מועצת בית אריה ויו"ר ועדת הביטחון במרכז השלטון המקומי
תמיד ידעי ,אלוף פיקוד העורף  -המצב כיום והפערים במרחב האזרחי
בצלאל טרייבר ,ראש רח"ל  -חשיפת יעדי השירות הלאומיים לשעת חירום והדרכים
למימושם ברשויות המקומיות
פרופ' אבי דגני ,גאוקרטוגרפיה  -איך מייצרים עיר חוסן חכמה בשגרה ובחירום
דיון :סוגרים פערים  -האם הרשויות המקומיות בישראל ערוכות לחירום?
דיון בהשתתפות ראשי ערים ומומחים מקצועיים

ראיון :רן קראוס ,מנכ"ל איירובטיקס  -רחפנים בעיר החכמה

דיון  -בשיתוף  :Ecomotionהסטרטאפים הכי מרתקים מחפשים
עיריות לשידוך מוצלח :הסטרטאפים שישנו את העתיד שלכם

הרצאת אורח מיוחד :איתי אנגל ,כתב מלחמה
סקירה :תא"ל במיל' ירון לבנת ,מנכ"ל חטיבת הביטחון והטכנולוגיות ,קבוצת מר

הרצאת סיום

אבטחת סייבר בערים חכמות (באנגלית)

התחדשות המחר

נושאים מרכזיים:
העיר החכמה האוטופית – עולם חכם ,מקושר ובטוח?
עיר חכמה אך פגיעה :הטרור החדש  -איומי הסייבר על העיר החכמה
האם העיר שלכם מוגנת בפני תקיפות הסייבר הבאות?
זיהוי הפרצות והאתגרים ותכנון מערך ההגנה על עיר העתיד
סימולציית תקיפה על העיר החכמה – ניהול התקיפה ,משברים ומסקנות
הצד האפל – הצצה לתוקפים – מה רוצים ההאקרים?

התחדשות הישובים הדרוזים והצ'רקסים בישראל :חינוך ,תשתיות ותעסוקה
כנס מיוחד בשיתוף המשרד לפיתוח איזורי
מנחה :רפיק חלבי ,ראש מועצת דליית אל-כרמל
במעמד השר צחי הנגבי ,השר לשיתוף פעולה איזורי

 ,16:30-10:00אולם  | 2מנחה :יואב לימור

אלי כהן ,שר הכלכלה
ראיון מיוחד :תמיר פרדו ,ראש המוסד לשעבר
רועי זיסאפל ,מייסד ומנכ"ל Radware

Mr. Jonathan Reichental, Ph.D, CIO, City of Palo Alto, California

טקס הענקת פרס יחידת הנוער המצטיינת
טקס חתימה על אמנה בין מרכז השלטון המקומי לפורום ועדי הורים היישובים
ח"כ יצחק הרצוג ,יו"ר האופוזיציה

היערכות לשעת חירום ברשויות המקומיות

רב שיח" :לא להיבהל"  -הסברה בשעת חירום
דרור שור ,ראש המועצה האיזורית באר טוביה
זיו דשא ,ראש מועצת זכרון יעקב
יוסי דגן ,ראש המועצה האיזורית שומרון
אמנון יוסף ,יו"ר איגוד הדוברים ברשויות המקומיות

שי רינסקי ,מנכ"ל משרד הכלכלה

 - 09:00 - 10:00רישום וקבלת פנים
"בוקר מקומי" אולפן חדשות בהנחית קרן מרציאנו והפרשן עמית סגל ,בהשתתפות :חיים ביבס ,יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות ודניאל עטר ,יו"ר קרן קימת לישראל
ואירוח שרים:
ח"כ נפתלי בנט ,שר החינוך ושר התפוצות
 | 13:30קבלת פנים במעמד יו"ר חברת החשמל מר יפתח רון טל (האירוע סגור למוזמנים בלבד)
אריה דרעי ,שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל
 | 14:00ארוחת צהריים בסימן  70שנה למדינת ישראל ו 80-שנה למרכז השלטון המקומי (למוזמנים בלבד)
ח"כ איילת שקד ,שרת המשפטים
אביגדור ליברמן ,שר הביטחון ,בראיון עם יואב לימור

אריאל לבנון ,סמנכ"ל סייבר ומודיעין ,קבוצת מר
סנאז ישר ,רכזת וחוקרת סייברFireEye ,

יפתח רון טל ,יו"ר חברת חשמל  -אנרגיה חכמה בעיר העתיד
תחבורה חכמה בעיר המחר:
ישראל כץ ,שר התחבורה והבטיחות בדרכים
יונה יהב ,ראש עיריית חיפה  -פתרונות מתקדמים בתחבורה

יום רביעי  ,15:30-09:00 ,14.2.2018אולם 2

Mr. Takahiko Makino, Expert for ICT Infrastructure Management
Division, General Affairs Bureau, City of Yokohama, Japan

ראיון משולש :הערכות חירום בפלורידה וקליפורניה (אנגלית בתרגום סימולנטי)
גבריאל גרויסמן ,ראש עיריית בל הרבור ,פלורידה
לי פלדמן ,יו"ר איגוד המנכ"לים לשעבר ומנכ"ל עיריית פורט לודרדייל
מרגרט פינלי ,נשיאת איגוד הערים של דרום קליפורניה

הרצאת אורח :ד"ר יועז הנדל  -מסע בחברה הישראלית

הוועידה השנתית של מרכז השלטון המקומי וקק"ל  -יחד מזיזים ערים

 ,12:30-11:00אולם 4

 17:30קוקטייל MUNI WORLD
קבלת פנים למשלחת משתתפי מליאת הסייבר ,במעמד:
יריב לוין ,שר התיירות
חיים ביבס ,יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ראשי ערים ושגרירים
(האירוע סגור למוזמנים בלבד)

> מליאות | יום רביעי | 14.2.2018

> מליאות | יום שלישי | 13.2.2018

עיר המחר

 ,16:00-10:00אולם  | 1מנחה :לוסי אהריש

הוועידה השנתית של מרכז השלטון המקומי וקק"ל |
יריד החדשנות האורבנית MUNI EXPO

העיר הדיגיטלית

מימון מוניציפאלי

 ,16:00-11:00אולם  | 1מנחה :דרור גלוברמן

 ,14:00-11:00אולם  | 3מנחה :סיוון קלינגבייל

אביקם בלר ,מנכ"ל החברה למשק וכלכלה  -העיר הדיגיטלית כבר כאן
שי לי שפיגלמן ,ראש מטה ישראל דיגיטלית  -חדשנות פוגשת שלטון מקומי

שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
משה קלצ'ין ,סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון בנק דקסיה ישראל
סקירה :ירמי מילגרם ,כלכלן ראשי ,דקסיה
שי באב״ד ,מנכ״ל משרד האוצר ,בשיחה עם נעמה סיקולר ,עורכת ראשית ,גלובס

רב שיח :חדשנות משנה מציאות
איך מקדמים ומטמיעים חדשנות ברשויות המקומיות
ארי שטיינברג ,משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי
ראיון מיוחד:
עדי סופר תאני ,מנכ"לית פייסבוק ישראל
סקירה :אופיר אקוניס ,שר המדע והטכנולוגיה  -מדע פוגש שלטון המקומי

( PPPשותפות ציבורית-פרטית)
הכלים הפיננסים החדשים שיזיזו את הרשויות קדימה ויגדילו את תקציב העירייה
יוסי בכר ,ראש עיריית בת ים
משה פדלון ,ראש עיריית הרצליה
יצחק בורבא ,יו"ר התאגידים העירוניים
אמנון מרחב ,מנכ"ל עיריית ירושלים
תומר ביטון ,יו"ר הגזברים
איתי חוטר ,סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי
רם סידיס ,גזבר עיריית מודיעין מכבים רעות
גיא טורנובסקי ,סמנכ"ל עסקי ,דקסיה

מהפכת השירות ברשויות המקומיות:
כיצד נהפוך את העיריה לגוף שירות מודרני ומתוחכם?
מנחם לייבה ,מנכ"ל עיריית ת"א
גדי מרגלית ,מנכ"ל עיריית חיפה
דורון מילברג ,מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים
אלון בן צור ,מנכ"ל בינת

ראיון מיוחד :מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים ושאול מרידור ,הממונה על תקציבים באוצר
בשיחה עם סיוון קלינגבייל
שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים

הרצאה :ניר ברקת ,ראש עיריית ירושלים

הרצאה :ליסינג כשיטת מימון אפשרית לרכישת ציוד בעיריות

הדור הדיגיטלי  -קידום צעירים ,יזמות ומנהיגות
בשיתוף המשרד לשוויון חברתי
גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי
סקירה :אבי כהן ,מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי
שירי סיוון ,מנהלת תחום חדשנות משכ"ל

הרצאת אורח :מתן חודורוב  -על טרפת הביטקוין והבלוקצ'יין וכל מה שביניהם

דיון :אתגרי העתיד בעיצוב מדיניות לאומית בתחום הצעירים
רב שיח :פיתוח מנהיגות ודור העתיד במרחב הציבורי
הרצאת אורח :אסי עזר ,תסריטאי ,יוצר ומנחה טלוויזיה  -מסע אישי

חינוך ותרבות

 ,15:00-13:30אולם 4
עוזי דיין ,יו"ר מפעל הפיס
מירי רגב ,שרת התרבות והספורט
דיון :תגדירו "תרבות"  -עיצוב התרבות לתושבי העיר
דיון :חינוך בעולם הדיגיטלי
החינוך עובר מהפכה  -האם אנו עומדים בקצב? איך עושים זאת נכון?
ישראל זינגר ,ראש עיריית רמת גן
ראיון מיוחד :עם הרב שי פירון

לפרטים נוספים ולהרשמה לאירועwww.muniexpo.co.il :
התכנית נתונה לשינויים ויש להתעדכן באתר בסמוך למועד האירוע

