
 

  
 

 מפעם עמק יזרעאל

 2018אזוריות וסגניהם המועצות הכנס ראשי 

 הנתני ,1 רח' אוסישקין ,מלון ליאונרדו פלאזה

 (פרטים למטה*ראו  – )ללא תשלום למשתתפי הכנס 13בבית רמז, רח' רמז  –חניה  

 23-25.4.18תשע"ח, י' אייר  –ח' רביעי,  –ימים שני 

 באירוח המועצות האזוריות עמק חפר ומנשה 

 נושא                                      שעות תאריך

  –יום שני 
23/04/18 

 התכנסות והרשמה 09:30-10:15

10:15-11:00 

 :דברי פתיחה וברכות

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות עמיר ריטוב מר , 
 וראש המועצה האזורית לב השרון                            

 יו"ר מרכז השלטון המקומי, יו"ר החברה למשק חיים ביבס מר ,   
 רעות. -מכבים -ראש עיריית מודיעיןווכלכלה, 

 )'יו"ר מפעל הפיס ,עוזי דיין אלוף )מיל 

 ישראלל דקסיה בנק דירקטוריון ר"יו מ"ומ גןס ן, י'קלצ משה מר            

 אזורית מנשההמועצה ה, ראש אילן שדה מר 

 אזורית עמק חפרהמועצה ה, ראש רני אידן מר 

11:00-12:30 

  – תמורות ומדיניות משרד הפנים

  מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהןמר 
 

 , ראש המועצה האזורית עמק חפררני אידןמר  –יו"ר 

12:30-13:45 
 להתכונן או לקונן?  - שאון דיגיטלי

  'לחקר האינטרנט, הפקולטה לניהול,  רכז, ראש המאלירפשיזף פרופ
 חיפה 'אונ

 אסיפה כללית 13:45-14:00
 , קבלת חדריםארוחת צהריים 14:00-15:00

 התכנסות, קפה ועוגה 15:00-15:15

15:15-15:30 
B.A בונים גשרים בין האקדמיה למרחב הכפרי :מ.א-ב -  

  'מרכז תחום מגזר כפרי, מכללת ספיר ארז צפדיה,פרופ 
 מרכז המועצות האזוריותראש תחום חברה וקהילה, , רינת חכים גב' – תפותח

15:30-16:45 

 הזכויות במקרקעין ודיור בהתיישבות השיתופית:
 - מיתוסים וחישוב מסלול מחדשפרכת ה

  'מוסד שמואל נאמן  , מתכננת ערים ומשפטנית, רחל אלתרמןפרופ
 למחקר מדיניות לאומית, הטכניון

 

 לב השרון, ראש המועצה האזורית עמיר ריטובמר  –יו"ר 

 

16:45-18:00 

 :שולחנות עגולים בנושאים

 עמיר ריטובמר  :מוביל –ומטה הדיור  ותמ"ל -

 'ומוטי דלגד"ר  :מוביל – זכויות במקרקעין -

 – בציבוריות הישראלית והחקלאות ההתיישבות העובדת -
 סיגל מורן גב' :מובילה

 

18:00-18:45 
 סיכום השולחנות העגולים במליאה

 ראש המועצה האזורית דרום השרון ,מוטי דלג'ו ד"ר –יו"ר 
 ארוחת ערב 19:00

20:30 

 מופע:
 –"אני, אתה ואנחנו" 

 לית דרך עיניו של אריק איינשטייןההוויה הישרא
 מיטל טרבלסי והזמרתמוטי זעירא  ד"ר

 ניגוןושירה, דיבור בתרבותי מרגש מסע 



 

  
 

 מפעם עמק יזרעאל

 

  –יום שלישי 
24/04/18 

 ארוחת בוקר 07:00-09:00

9:00-10:15 

פתחים מעל הקשר שבין יצירתיות וחדשנות; כיצד  – מנהיגות יצירתית
 צירתיות בקרב עובדים ומנהלים? י

  יצירתיות מתמחה בנושאים של אושר ניהולי,  אייל דורון,ד"ר
והצלחה בתנאים של אי ודאות. מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה 

 ובאונ' חיפה.

 יציאה לסיור במועצות עמק חפר ומנשה 10:30

 פרויקט חינוכי –ביקור ב"רמות ים"  11:00

 פרויקט חקלאות סביבתי –ביקור באגמון חפר  12:30

 ארוחת צהריים  13:30

 מנשהעם יו"ר החברה הכלכלית במט"ש  סיור 15:00-15:30

 ביקור בחממה החקלאית סביבתית בעין שמר 16:00-16:30

16:30-18:00 

  החברות הכלכליות כמנוף לפיתוחפאנל בנושא: 
  ;ראש המועצה האזורית משגב ויו"ר ועדת הכלכלה ,רון שני מרבהשתתפות 

, מנהל אגף דודי ספירמר  חברות כלכליות במועצות האזוריות;מנהלי 
  .משרד הפניםבתאגידים עירוניים 

 מנכ"ל החברה הכלכלית, המועצה האזורית עמק חפר אלון היימן,מר  –יו"ר 

 במלוןארוחת ערב  19.00

 , ראשת עיריית נתניהאיכר-מרים פיירברגגב'  עם מפגש 19:45

20:30-22:00 
 :, מ"מ וסגן ראשת עיריית נתניהאלי דללעם מר  בנתניהסיור ערב 

כיכר העצמאות, מעלית ירידה לים, פלנתניה, אנדרטה לחיילי הצבא האדום, 
 )הסיור באוטובוס( .ועוד אצטדיון ,עיר ימיםטיילות, 

  –יום רביעי 

25/04/18 

 ארוחת בוקר 07:00-9:00

9:00-10:15 

  – "שלא יעבדו עליכם"
 קבלת ההחלטות בממשלה ובכנסת.  , עלכלכלה וחברה על פוליטיקה,

 סיפורים מאחורי הקלעים וגם... הומור שופע.

 עיתונאי ופרשן כלכלינחמיה שטרסלר מר , 
 ראש המועצה האזורית עמק הירדן ,עידן גרינבאוםמר  –יו"ר 

 , יו"ר הקואליציהדוד אמסלםמפגש עם ח"כ  10:00-11:00

11:00-12:30 

 מפגש עם 

 אריה מכלוף דרעי מר , 
 שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל             

 , ראש המועצה האזורית לב השרוןעמיר ריטובמר  –יו"ר 

 וסיום ארוחת צהריים 12:30 

 ייתכנו שינויים** 
 מהמכונה בכניסה לחניון .  כרטיס חנייהיש לקחת  –* חניה 

  , המאפשר יציאה מהחניון ללא תשלום.בקבלה במלון כרטיס יציאהלפני כל יציאה יש לקבל תמורתו    

 

 !בברכת כנס מעניין, פורה ומהנה


