ועידת השלטון המקומי לחדשנות
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חיים משותפים

GLOBAL BRAINSTORMING ON SMART CITIES
AND URBAN INNOVATION

יום רביעי
אולם D

אולם  | Kהמשך
 12:45אם חדשנות יכולה לשנות עיר ,היא יכולה לשנות מדינה וליצור גשר לאזור כולו
אראל מרגלית ,מייסד ויו"ר קרן  JVPוMargalit Startup City-

שגרה במסכה

 10:00פתיחה וברכות:
חיים ביבס ,ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
 1:2 10:10חנוך דאום בראיון מיוחד עם איילת שקד ,שרת הפנים וחיים ביבס,
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
נאום ח"כ יאיר לפיד ,ראש הממשלה החליפי ושר החוץ
 10:40ניהול שגרה מקומית בעידן הפנדמי
אחמד דבאח ,ראש מועצת דיר אל אסד
הגר פרי -יגור ,ראש מועצת פרדס חנה כרכור
טל אוחנה ,ראש מועצת ירוחם
מאיר רובינשטיין ,ראש עיריית ביתר עילית
פרופ' איתמר גרוטו ,יועץ בריאות בינלאומי לבריאות הציבור
 11:10המקפצה הדיגיטלית :כיצד הקורונה הפכה אותנו למקושרים מאי פעם?
ד"ר לירז מרגלית" ,הפסיכולוגית של האינטרנט"

אולם D

מנועים מקומיים לצמיחה לאומית

מנחה :גדעון אוקו ,חדשות 12

 13:00המעבדה לייצור חדי קרן :תפקיד הרשויות ביצירת אווירת מצוינות טכנולוגית
ויזמות בקרב דור העתיד
מנחה :אלמוג בוקר ,חדשות 13
שי-לי שפיגלמן ,מנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה
רים יונס ,מנכ"לית משותפת אלפא אומגה
מורן לשם בר ,סמנכ"לית תפעול גלובלי בחברת Semperis
ד"ר גלית שאול ,ראש מועצת עמק חפר
אופיר פז-פינס ,ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב
 13:40קורונה ושעשועים :האם הקורונה תשנה את הדרך שבה הרשויות יוזמות
ומפיקות אירועי תרבות ואמנות?
מנחה :אלמוג בוקר ,חדשות 13
שמואל בוקסר ,ראש עיריית נס-ציונה
יורם ברוורמן ,מנהל אגף התרבות והאמנויות בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי
התרבות ברשויות המקומיות
שאול מזרחי ,מבעלי מועדון הבארבי
סעיד סלאמה ,מנהל פסטיבל הפנטומימה הבינ"ל בישראל
ומנהל תיאטרון אל-מדינה בשפרעם
דביר בנדק ,שחקן ויוצר

 10:40כלכלת ישראל והעולם :2022 ,דשדוש או צמיחה?
ראיון מיוחד עם פרופ' אמיר ירון ,נגיד בנק ישראל
מנחה :סמי פרץ ,פרשן בכיר בTheMarker -

מקווים לראות
זוכים חדשים!

 11:00מישהו שומע אותי? מדוע האמון של ממשלת ישראל ברשויות המקומיות
אינו מתבטא בתקציב לשנת ?2022
משה פדלון ,ראש עיריית הרצליה
ינקי קווינט ,מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל
יאיר הירש ,מנכ"ל משרד הפנים
איתי חוטר ,סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי
עומר ואכד נסאר ,ראש עיריית עראבה
צחי דוד ,סגן הממונה על התקציבים בתחום הנדל"ן
11:35

חיים משותפים

18:00-21:30

Cooperation wins Global campaigns

Hall E

Moderator: Yoav Limor, Keshet TV

מפעל הפיס מחזיק אצבעות ומאחל הצלחה
הרשויות לוקחות את העסקים לידיים :כיצד יכולות הרשויות בישראל
למשלחת הישראלית לאולימפיאדה בטוקיו
להפוך ליזמיות כלכליות משמעותיות?
אושרת גני גונן ,ראש מועצת דרום השרון
חסאן טואפרה ,מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי
ציון בקר ,סמנכ"ל ,ראש החטיבה לבנקאות מסחרית בבנק מרכנתיל
כפיר מצוינים ,מנהל צוות שלטון מקומי באגף פנים תכנון ופיתוח ,משרד ראש הממשלה
תומר ביטון ,גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים ברשויות המקומיות
סמיר אבו זייד ,ראש מועצת עילבון

Aruba, Enabling the Next Generation City 12:10
רובי כהן ,מנהל צוות פריסייל ,ארובה ישראל
 12:20מזריקים אנרגיה לפריפריה :האם ההתפתחויות בשוק האנרגיה בישראל
טומנות פוטנציאל צמיחה לרשויות בפריפריה?
אהוד אדירי ,מנכ"ל משרד האנרגיה
אלי לנקרי ,ראש עיריית אילת
דרוויש ראבי ,ראש מועצת ג'לג'וליה
עו"ד אסתר דויטש ,יו"ר דירקטוריון בנק מרכנתיל
 13:00הרצאת אורח :מנהיגות תחת אש :השף אסף גרניט
 13:30קוקטייל צהריים בחסות בנק מרכנתיל

אולם K

חדשנות חברה וקהילה

מנחה :אלמז מנגיסטו ,חדשות 12
 11:30פתיחה וברכות:
דורון מילברג ,מנכ"ל עיריית רחובות ,יו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות
 11:35כמה עולה מדליה :האם רשות מקומית יכולה לייצר מדליסטים אולימפיים?
מנחה :אריק זאבי ,מדליסט וסגן אלוף העולם בג'ודו
רן קוניק ,ראש עיריית גבעתיים
איילת זוסמן ,המאמנת של לינוי אשרם ,זוכת מדלית זהב טוקיו 2020
כארם סובח ,מנהל מחלקת הספורט ,עיריית שפרעם
הילה קניסטר בר דוד ,יו"ר מנהלת ליגת העל בכדורסל נשים ומנכ"לית העמותות
לקידום מקצועי וחברתי מבית הסתדרות המעו"ף
 12:10מדינה אחת ,הרבה מגזרים :כיצד ניתן להבטיח פלורליזם וחוסן לאומי בישראל?
מנחה :אלמוג בוקר ,חדשות 13
יאיר רביבו ,ראש עיריית לוד
ישראל פרוש ,ראש עיריית אלעד
פאיז אבו סהיבאן ,ראש עיריית רהט
פיני בדש ,ראש מועצת עומר

16:00 Greetings:
Haim Bibas, Chairman, Federation of Local Authorities in Israel
Mayor, Modi'in-Maccabim-Re'ut
16:05 Keynote speaker:
MK Yair Lapid, Israel's Minister of Foreign Affairs

16:10 Mobilizing national and municipal health campaigns
in the pandemic era
Michel Thieren, MD, MPH; Special Advisor to the World Health
Organization
Regional Director for Europe on COVID-19
)Prof. Salman Zarka; Head of "Magen Israel" (Chief COVID-19 Officer
Dimitris Papastergiou, Mayor of Trikala and President of the Central
)Union of Greek Municipalities (KEDE
Amir Kochavi, Mayor of Hod Hasharon
Prof. Diane Levin-Zamir, PhD, MPH, MCHES; National Director,
Department of Health Education and Promotion, Clalit Health Services
?16:40 Is Covid 19 the only pandemic to fight
Gabriel Groisman, Mayor of Bal Harbor, Florida
Uwe Becker, Hessian State Commissioner for Jewish Life and the fight
against
Antisemitism
William C. Daroff, Conference of Presidents of Major American Jewish
Organizations’ CEO
Dr. Einat Kalisch-Rotem, Mayor of Haifa, Israel
?17:10 Will 2022 be a year to remember
Asher Salmon M.D Ph.D, Director, Department of International Relations
at the Ministry of Health
Fleur Hassan Nahoum, Deputy Mayor of Jerusalem, International
Relations Economic Development and Tourism

אולם I

11:00

פרס יח' צעירים מצטיינת לשנת 2021
רו"ח אביגדור יצחקי ,יו"ר מפעל הפיס
מרים פרץ ,יו"ר ועדת הפרס ,זוכת פרס ישראל למפעל חיים

11:20

ישראל מודל  :2048כיצד תיראה מדינת ישראל בשנת המאה והאם
יש מקום לשיתוף המגזר המוניציפלי בשלבי התכנון?
קרן גרין ,ראש מועצת קדימה צורן
אמיר מזאריב ,ראש מועצת זרזיר
שי קדם ,מנהל אגף בכיר לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה
רז קינסטליך ,ראש עיריית ראשון לציון
פרופ' אדר' שמאי אסיף ,תכנית ישראל 100
רם סידיס ,מ״מ מנכ"ל החברה למשק וכלכלה
המהפכה הרביעית מגיעה לעיר
ליאור סתון ,סגן נשיא ,חטיבת  ,IMSמובילאיי

12:05

מצוקת הדיור עדיין כאן! האם מישהו יצליח לעצור את הטיפוס
של מחירי הדירות בישראל?
ניסים גוזלן ,ראש עיריית באר יעקב
ג'בר חמוד ,ראש מועצת סאג'ור
יצחק קשת ,ראש עיריית חריש
צחי כץ ,יו"ר איגוד מהנדסי ואדריכלי ערים בישראל
אדית בר ,מנהלת מינהל הפיתוח במשרד הפנים

ברכות:
זהר ינון ,מנכ"ל אוניברסיטת בר אילן
מורן בוגנים גולד ,מנהלת מטה קהילות חדשנות ואקוסיסטם,
משרד הכלכלה והתעשייה
שי רוזנצוויג ,ראש מועצת אלפי מנשה ויו"ר ועדת טכנולוגיות
במרכז השלטון המקומי

12:35

איך טכנולוגיה יכולה לייצר תושבים מאושרים?
עידו רון,שותף ,ראש מחלקת דיגיטל ובינה מלאכותיתKPMG ,

מליאת  | MUNI TECHקהילת ערים חכמות | אולם K
מנחה :מירי מיכאלי ,רשת 13

12:50

איך מתכננים ערים מאושרות? כיצד משפיע תכנון מרחב עירוני
על תפיסת האושר של התושבים?
חיים ברוידא ,ראש עיריית רעננה
פואד עווד ,ראש מועצת מזרעה
יובל וגנר ,מייסד ויו"ר עמותת נגישות לישראל
ד"ר דגנית בידרמן-שלו ,מנכ"לית מייסדת חברת CI
ליטל שלף דורי ,אדריכלית העיר חיפה

13:20

עולם ללא פסולת מתחיל בעיר ללא פסולת :הטכנולוגיה הישראלית
שהופכת זבל לחומר תרמופלסטי עם אינספור שימושים.
טאטו ביג'יו ,מנכ"ל ומייסד שותף ,חברת UBQ Materials

13:35

הגנה איזורית ,משימה לאומית :כיצד ניתן לרתום כוחות
לקידום הגנת הסביבה
מנחה :אביב לביא ,עיתונאי ומגיש ,גלי צה"ל וזמן ישראל
תמר זנדברג ,השרה להגנת הסביבה
זיו דשא ,ראש מועצת זכרון יעקב
עו"ד מאמון עבד אלחי ,ראש עיריית טירה

13:55

טוויט ,פוסט והשאר היסטריה :האם ניתן לנצח את הרשתות
החברתיות במצבי חירום?
מנחה :גיא לרר ,רשת 13
עודד רביבי ,ראש מועצת אפרת
ניצב ג'מאל חכרוש ,ראש המנהלת לשיפור שירותי המשטרה
ביישובים הערביים
פוראת נסאר ,פרשן וכתב חדשות 12
ישראל כהן ,עיתונאי ופרשן
ליטל שמש ,עיתונאית ומגישה

14:20

לשנות את המציאות בשעה 23:00
גיא לרר וכוכבי "הצינור" מספרים איך מובילים שינוי ועל הדרך
שוברים את האינטרנט
סמיון גרפמן
גדי וילצ'רסקי
אופק ראשון ,מפקדת סיירת החרם
אמיר שואן ,ראש דסק תחקירים ,הצינור ,ערוץ 13

 11:45איך טכנולוגיה יכולה לייצר תושבים מאושרים?
Leonardo Blank, Europe General Manager, Wavetec

* האירוע למוזמנים בלבד

Muni World - International Municipal

 10:10ירושלים  -תל-אביב-יפו :כיצד נראית המציאות מלשכות
ראשי הערים של שתי הערים הגדולות בישראל?
מנחה :ירון אברהם ,כתב מדיני ,חדשות 12
רון חולדאי ,ראש עיריית תל-אביב-יפו
משה ליאון ,ראש עיריית ירושלים

10:40

מנהיגות זה כל הסיפור:
אריק פינטו ,יו"ר המועצה הלאומית לספורט ,מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר

 11:20תחבורה :של מי הבעיה הזאת? המצב בכבישים מחריף ,האם הגיעה העת
להקשיב לדרג המוניציפלי בדרך לפתרון?
מנחה :אטילה שומפלביYNET ,
ח"כ מרב מיכאלי ,שרת התחבורה והבטיחות בדרכים
חאלד חוג'יראת ,ראש מועצת ביר אל מכסור
יובל ארד ,ראש מועצת כוכב יאיר  -צור יגאל
ליזי דלריצ'ה ,ראש מועצת גני תקווה

ועידת השלטון המקומי

11:50

 12:00איפה צ'רצ'יל איפה? מה קרה ליחס שלנו למנהיגים והאם גם כאן
התקשורת אשמה?
רביב דרוקר ,כתב ופרשן ,חדשות 13
 12:20חדשנות בביקורת :השלטון המקומי במהלך משבר הקורונה
מתניהו אנגלמן ,מבקר המדינה
 12:30מי נותן את ההוראה? כיצד מערכת הבריאות הלאומית יכולה להסתנכרן
עם המציאות המקומית?
מנחה :אטילה שומפלביYNET ,
ניצן הורוביץ ,שר הבריאות
ד"ר עליזה בלוך ,ראש עיריית בית שמש
רפיק חלבי ,ראש מועצת דלית אל-כרמל
 12:55אז מי באמת מתמודד עם מצבי חירום?
מנחה :אוהד חמו ,כתב חדשות 12
עמר בר-לב ,השר לביטחון פנים
מיכאל וידל ,ראש עיריית רמלה
ניצבת סיגל בר צבי ,ראש אגף מבצעים ושיטור
עלי סלאם ,ראש עיריית נצרת
חובב צברי ,ראש מועצת קריית עקרון
תמיר עידאן ,ראש מועצת שדות נגב
 13:30הענקת פרס החדשנות
יו"ר ועדת הפרס אופיר פז-פינס ,ראש המכון לשלטון מקומי באונ' תל-אביב
חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
שי חג'ג' ,יו"ר מרכז השלטון האיזורי וראש מ.א מרחבים
שירי סיון ,מנהלת החדשנות בחברה למשק וכלכלה
 13:50האם אפשר לייצר בסיס חדש לחברה הישראלית?
מנחה :אוהד חמו ,כתב חדשות 12
עיסווי פרג' ,השר לשיתוף פעולה אזורי
ואיל מוגרבי ,ראש מועצת עין קניא
שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו
 14:10ליגה מקומית או ליגה לאומית ,איפה מנצחים? ראשי הערים שחצו את
הקווים להנהגה הלאומית ואלה שבחרו להישאר בשלטון המקומי ,עונים
לשאלה איפה אפשר להשפיע יותר?
מנחה :דוריה למפל ,עיתונאית וכתבת
ח"כ מאיר יצחק הלוי ,סיעת תקווה חדשה
ח"כ מאזן גנאים ,סיעת רע"מ
רחמים מלול ,ראש עיריית רחובות
כרמל שאמה הכהן ,ראש עיריית רמת גן

קבלות פנים חברת החשמל

נאום ראש הממשלה לשעבר ויו"ר הליכוד ,בנימין נתניהו

 09:00מפגש להשקת שירותים ופתרונות חדשניים עבור מנכ"לים ,מנמ"רים ,גזברים
Logo asset
overview
המקומיות (למוזמנים בלבד)
ברשויות
ומנהלי מוקדים

 15:00עם חדשנות כן הולכים לסופר :יוצרי וכוכבי הסדרה "קופה ראשית"
לסופר:
הולכים
חדשנות
עם
ריגר
עם יונתן
לראיוןכןמיוחד
מתארחים

 12:30קבלת פנים ומפגש עם ראשי הרשויות ובכירים מהחברה
הערבית והדרוזית (למוזמנים בלבד) במעמד עופר בלוך ,מנכ"ל חברת החשמל

מנחה :מרב מילר

 10:00פתיחה וברכות:
שי חג'ג' ,ראש מ.א מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי

 10:55רבע מיליון ישראלים חדשים :האם התחזיות לגל עלייה משמעותי נוסף
יתממשו ואיפה הם יגורו?
מנחה :אילה חסון ,מגישה ופרשנית ,חדשות 13
פנינה תמנו שטה ,שרת העלייה והקליטה
אבירם דהרי ,ראש עיריית קרית גת
רונן פלוט ,ראש עיריית נוף הגליל

הוועידה השנתית העשירית של מרכז השלטון המקומי
במעמד נשיא המדינה ,מר יצחק הרצוג

אולם E

NEXTCITY

10:30

 10:30משבר אמון :מערכת המשפט נמצאת בעין הסערה.
האם ניתן יהיה ליצור שינוי ואיך זה ישפיע על השלטון המקומי?
מנחה :אילה חסון ,מגישה ופרשנית ,חדשות 13
גדעון סער ,סגן ראש הממשלה ושר המשפטים
בני ביטון ,ראש עיריית דימונה
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש עיריית ערד

 14:25אביב גפן ,יוצר וזמר ,בהרצאה מיוחדת :החיבוק החסר

אולם D

באותו הצד של השולחן:

שרים ,חברי כנסת וראשי הרשויות

מנחה :דוריה למפל ,עיתונאית ,כתבת ומגישה

 14:15בינה מלאכותית בעידן החדש :העצמת פרודוקטיביות בארגון העירייה המודרני.
גיא יפה ,סמנכ"ל מחלקת אפליקציות פרודוקטיביותAUDIO CODES ,

 10:30דברי פתיחה:
שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
שוקי בורשטיין ,מנכ"ל מרכנתיל דיסקונט

20-21.10.21

יום חמישי

מנחה :דנה ויס ,פרשנית מדינית ,חדשות 12

אולם E

Federation Of Local Authorities In Israel

ﻤﺮﻜﺰ ﺍﻠﺴﻟﻄﺎﺕ ﺍﻠﻣﺤﻟﻴﺔ

פתיחה וברכות:
רם סידיס ,מ״מ מנכ"ל החברה למשק וכלכלה

אירוע השקת קהילת הערים
החכמות בישראל
קהילת הערים החכמות בישראל קמה בשותפות
משרד הכלכלה והתעשייה ,משרד הפנים,
שראל דיגיטלית ורשות החדשנות במטרה לקדם
את תחום הערים החכמות בישראל,
בניהול אוניברסיטת בר-אילן ומרכז השלטון המקומי.

 10:30 – 09:30השקת הקהילה:
התכנסות וארוחת בוקר קלה | אולם I

10:30

פתיחה וברכות :אורנה ברביבאי ,שרת הכלכלה והתעשיה

10:40

קיימות בעיר חכמה  -מבט אל העולם:
נדב איל ,עיתונאי ופרשן בכיר

11:05

חזון הקהילה וחשיבות הפעילות הקהילתית:
רן גולדשטיין ,מנהל קהילת MuniTech

11:15

מתיאוריה לפרקטיקה בערים חכמות
מנחה :מירי מיכאלי ,רשת 13
פרופ' אריה צבן ,נשיא אוניברסיטת בר אילן
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שגיא דגן ,סמנכ"ל צמיחה וחדשנות של רשות החדשנות

	 

 	    11:40אתגרים וחסמים בשימוש במידע עירוני סמכות
ובעלות על המידע:
מנחה :דורית חיזי ,מנכ"לית הסדנה לידע ציבורי
	 
יגאל להב ,ראש מועצת קרני שומרון
עו"ד אלי לוי ,משנה למנכ"ל החברה למשק וכלכלה
איתי צחר ,מנכ"ל מועצה מקומית ג'לג'וליה
 1:1 	  12:05פרויקט ה Open Data -בסמארט סיטי דובאי:
 	 פרופ' איל יניב ,ראש המרכז לערים חכמות ,אוניברסיטת בר אילן,
בשיחה עם יונוס אל נאסר ,עוזר מנכ"ל ,Smart Dubai
איחוד האמירויות
 	   12:25מחזון למימוש בעיר החכמה:
איל פדר-לוי ,מייסד ומנכ"ל Zencity
 	   12:35ייחודיות הערים החכמות בעולם ההשקעות
מנחה :צביקה גולצמן ,ראש אגף מימון מו"פ ,רשות החדשנות
שי רוזנבלט ,מנהל חטיבת הביטחון ,אפקון החזקות
אבי פלדמן ,שותף ומייסד ,קרן מוביליון ונצ'רס
 15:00 - 13:00מושבי עבודה מקצועיים
13:00

מפגש פתוח באתגרי שיתוף ציבור

13:30

אתגרי ה Open Data -בשלטון המקומי (בשיתוף איגוד המנמ"רים)

14:00

אתגרי  Open Dataושמירה על פרטיות

14:30

זיהוי מפגעים במרחב הציבורי (בשיתוף איגוד מנהלי שפ"ע)
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Aruba Logo Usage

יוצרי וכוכבי הסדרה "קופה ראשית"
מתארחים לראיון מיוחד עם יונתן ריגר

This document contains reference guidelines for variations of the Aruba logo. For accuracy and legibility, it is crucial
that the correct logo is selected for use. For a quick summary on common uses, please refer to the information below.
For detailed information, please reference the following pages.

Small Use Logo

Regular Use Logo

Examples of common uses: websites, print collateral, web banners

Examples of common uses: trade show graphics, posters, ppt transition slides

*לאור תקנות התו הירוק מספר
המקומות באולמות מוגבל

בנק הבית של
הרשויות המקומיות

0.325in

Minimum height for print

Minimum height for print
0.5in

