
Federation Of Local Authorities In Israelمركز السلطات المحلية

 MuniExpo 2022 פתיחת ועידת       09:30
חיים ביבס | ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי               

אחד על אחד- עם שר האוצר המיועד        10:15

ברכות       10:25
שוקי בורשטיין | מנכ"ל בנק מרכנתיל דיסקונט                

תקציב 2023: מה שהיה הוא שיהיה?   10:30
כיצד ייראה תקציב 2023 והאם הוא יביא איתו חדשות טובות לכלכלת ישראל ולרשויות המקומיות?  

פרופ' ירון זליכה | ראש ביה"ס הקריה האקדמית אונו ויו"ר המפלגה הכלכלית  
מאיר רובינשטיין | ראש העיר ביתר עילית ויו״ר פורום רשויות חרדיות  

עו"ד מיה ליקורניק | יו"ר דירקטוריון נת"ע   
פרופ' קרנית פלוג | סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ונגידת בנק ישראל לשעבר   

רם סידיס | מנכ"ל החברה למשק וכלכלה  
תומר גלאם | ראש עיריית אשקלון  

בדיגיטל או בסניף?   11:00
כיצד השתנו הרגלי הצריכה של הישראלים בתחום הבנקאות?  

יאיר אבידן | המפקח על הבנקים   

אחד על אחד-מס או מאסט-עם הראל ויזל | מנכ"ל ודירקטור בפוקס ויזל  11:10

רב שיח-מס או מאסט?   11:20
כיצד נתמודד עם יוקר המחיה והאם הבירוקרטיה והרגולציה מסייעות או מזיקות?   

RiseUp יובל סמט | מנכ״ל   
ערן יעקב | מנהל רשות המסים  
ניסן בן חמו | ראש עיריית ערד  

עולם חדש תחת השמש-מהפכת הספקת החשמל הירוק  11:50
גל שופרוני | סמנכ"ל פיתוח עסקי ורגולציה בטרה לייט  ֿ

הצמיחה תקועה בפקק  12:00
ישראל נמצאת במשבר תשתיות רב מערכתי. מה המחיר שאנו משלמים עליו?    

אורלי שטרן | מנכ"לית חברת נתיבי איילון  
אליס ברזיס | פרופ' לכלכלה באוניברסיטת בר אילן וראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית  

מאמון עבד אלחי | ראש עיריית טירה  
עוזי יצחקי | יו"ר דירקטוריון חברת נמלי ישראל  

ציון בקר | סמנכ"ל, מנהל החטיבה המסחרית בבנק מרכנתיל דיסקונט  
רז קינסטליך | ראש עיריית ראשון לציון  

הפסקת צהריים    12:30

2023: מיתון או צמיחה?   13:15
שיחה בשניים עם שירה גרינברג | הכלכלנית הראשית במשרד האוצר  

מי אשם במחירי הדיור?   13:30
הקבלנים? הרשויות? הרוכשים? הממשלה? הבנקים?    

שיחה בשניים עם יעקב אטרקצ'י | בעלים ומנכ"ל אאורה ישראל   

רב שיח  13:40
אתי דויטש | יו"ר בנק מרכנתיל דיסקונט  

יוגב גרדוס | הממונה על התקציבים במשרד האוצר  
יעקב (ינקי) קווינט | מנהל רשות מקרקעי ישראל  

מודר יונס | ראש מועצת עארה - ערערה ויו"ר הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות  
משה פדלון | ראש עיריית הרצליה  

אחד על אחד-עם יו"ר ועדת הכספים המיועד  14:00

MUNIEXPO -ועידת השלטון המקומי לחדשנות
7-8/12/2022 | ביתן 2 | אקספו ת"א 

פתיחת ועידת השלטון המקומי לחדשנות MUNIEXPO  - אירוע למוזמנים בלבד 

במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, ראש העיר ירושלים משה ליאון

יום שלישי  |  6-12-2022

יום רביעי  |  7-12-2022

בשיתוף מרכנתיליציבות כלכלית במשבר עולמי  אולם 3 | מנחה: קרן מרציאנו | חדשות 12

בשיתוף מרכנתילהמשך יציבות כלכלית במשבר עולמי  אולם 3 | מנחה: גדעון אוקו | חדשות 12



שיחה בשניים עם ארנון בר דוד | יו"ר הסתדרות העובדים החדשה  11:05

מישהו לרוץ איתו   11:15
המנהלים הבכירים במשק מספרים מה הם הסטנדרטים לפיהם הם קובעים ומיישמים מדיניות גיוס הכשרה וקידום צוותים  

פרופ' דניאל הרשקוביץ | נציב שירות המדינה  
זהר לבקוביץ' | יזם  

יובל ארד | ראש מועצת צור יגאל - כוכב יאיר  
סלימה מוסטפא-סלימן | מנהלת אגף בכיר רשויות מקומיות ברשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים   

עינת זינגר-דן | מנכ"לית הפורום הכלכלי חברתי וה–Business roundtable  הישראלי.  
תאיר איפרגן | מנכ"לית זרוע העבודה  

טקס הענקת פרס יחידת צעירים מצטיינים לשנת 2022  בחסות מפעל הפיס  11:45
אביגדור יצחקי | רו"ח, יו"ר מפעל הפיס  

חיים ביבס | ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי  
מרים פרץ | יו"ר ועדת הפרס, זוכת פרס ישראל למפעל חיים  

שי חג'ג' | ראש מועצת מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי   

משבר הדיור הוא ההזדמנות של הפריפריה?  12:00
האם הפריפריה ערוכה לספק פתרונות מתאימים לצעירים שמגיעים אליה בעקבות משבר הדיור?  

אלחנן פלהיימר | יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית  
בני דרייפוס | מנכ"ל מפעל הפיס   

חיתאם אבו באדר | מנהלת תוכנית ראידאת בכוכבי המדבר  
ח"כ עמיחי שיקלי | מפלגת הליכוד  
תמיר עידן | ראש מועצת שדות נגב  

התקשורת הישראלית-מדווחת או מייצרת מציאות? בהנחיית מיכאל שמש | כאן תאגיד השידור הישראלי    12:30
האם התקשורת בישראל מדווחת על המציאות או מעצבת אותה באמצעות אג'נדות ושיקולי רייטינג?  

עו״ד גלית קרנר | עו״ד ובעלים, משרד עו״ד ג.קרנר ושות׳  
טל שלו | כתבת ופרשנית פוליטית בוואלה  

ח״כ מנסור עבאס | יו״ר מפלגת רע״ם  
רן קוניק | ראש עיריית גבעתיים  

רפיק חלבי | ראש מועצת דלית אל כרמל  
 

הרצאת אורח-רק תאיר יודעת- אילנה ראדה  13:00

הפסקת צהריים  13:20

החזון האנרגטי של מדינת ישראל בהנחיית אלמוג בוקר  15:00
משבר האנרגיה העולמי מחדד את הצורך הישראלי בעצמאות אנרגטית. האם מדינת ישראל יכולה להשיג את היעד החיוני הזה?   

אמיר שביט | יו"ר רשות החשמל  
דרוויש ראבי | ראש מועצת ג'לג'וליה  

יגאל להב | ראש מועצת קרני שומרון   
עופר ינאי | יו"ר נופר אנרגיה  

העיר הטובה  15:30
שיחה על חינוך ומנהיגות עם יוצרי וכוכבי הסדרה ״העיר הטובה״  

אילנית לוי | שחקנית ומנחה   
אלירן אליה | יוצר הסדרה  

טל גרנות גולדשטיין | מנכ"לית הוט  
יעקב כהן | שחקן  

ברכות  10:30
שלמה דולברג | מנכ"ל מרכז השלטון המקומי   

שוק של מועסקים בלבד  10:35
כיצד מתמודדים עם מצוקת כח האדם בקרב המעסיקים הגדולים?  

איתן יוחננוף | מנכ"ל רשת יוחננוף   
לירון דורון לוי | משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי  

קובי בר נתן | הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר  
רפי סער | ראש עיריית כפר סבא  

המימד השלישי-מערכת היחסים בין המימד הפיזי, הוירטואלי וההיברידי במרחבים העירוניים  14:40
שיחה בשניים עם עדי סופר תאני | מנכ"לית פייסבוק ישראל  

אנרגיה חדשה במזרח התיכון האם וכיצד ישתנה מערך היחסים במזרח התיכון בעקבות גילויי הגז ומשבר האנרגיה?  14:50
אחד על אחד עם האלוף במיל' עמוס גלעד | ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן  

יש פתרונות למשבר הדיור   14:10
האם פתרונות מחוץ לקופסא ו/או פתרונות המיושמים בעולם יכולים להביא להקלה במשבר הדיור?  

ג'אבר חמוד | ראש מועצת סאג'ור ויו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות  
ליאת שוחט | ראש עיריית אור יהודה  

ניסים פרץ | מנכ"ל חברת נתיבי ישראל  
תומר ביטון | מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים  

המשך אולם 3

הכל אנשים: מליאת תעסוקה, חברה וקהילה אולם 4 | מנחה: אימאן אל קאסם ומיכאל שמש  |  כאן תאגיד השידור הישראלי



הרצאת אורח-האם צה"ל הוא עדיין צבא העם? יוסי יהושע | הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות  14:50

מצב חירום 2023  15:10
אסון טבע? מצב בטחוני? כיצד מגדירים מצבי חירום בישראל והאם אנו ערוכים אליהם עם מענה מתאים?  

אלי בין | מנכ"ל מגן דוד אדום   
פרופ' בועז גנור | מנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן  

חובב צברי | ראש מועצת קרית עקרון  
רב טפסר אייל כספי | נציב כבאות והצלה לישראל  

רונן מרלי | ראש עיריית נהריה  
רפי מילוא | אלוף פיקוד העורף, צה״ל   

המציאות היא התסריט הטוב ביותר  15:40
שיחה עם יוצר וכוכבי הסדרה ״מניאכ״  

רועי עידן | יוצר הסדרה מניאכ   
שלום אסייג | שחקן בסדרה   

ראיון עם השר המיועד לביטחון פנים   13:50

איך מחזירים את הביטחון האישי לרחובות?  14:10
כיצד ניתן להחזיר לכל תושבי ישראל את תחושת הביטחון האישי בכל מקום ובכל עת?  

ניצב נתן בוזנה | ראש אגף סייף במשטרת ישראל  
ניצבת סיגל בר צבי | ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל  

שמעון לנקרי | ראש עיריית עכו  
הגר פרי יגור | ראש מועצת פרדס חנה-כרכור  

קבלת פנים של הסוכנות היהודית בהשתתפות בכירי השלטון המקומי    10:00
 

אתגרי התעסוקה ברשות המקומית-העסקת אנשים עם מוגבלות כביטוי לחוסן קהילתי   11:15
בהשתתפות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – משרד המשפטים וזרוע העבודה – משרד הכלכלה  

העיר הבטוחה: מליאת חוסן ביטחון וחירום אולם 4 | מנחה:  שרון כידון | עיתונאית ומנחת טלוויזיה ורדיו

עיר של יציבות: מליאה פוליטית אולם 3 | מנחים : ירון אברהם וליאור קינן | חדשות 12 

אתם מוזמנים
לתפוס את
מקומותיכם

מושב בהשתתפות בכירי הממשל,
הממונים והמיועדים

9:30-16:00

יום חמישי  |  8-12-2022

פורום ראשי רשויות לקראת הבחירות המוניציפליות  2023  10:30
מפגש ייעודי לראשי רשויות בלבד, בו יידונו נושאי הליבה של מערכת הבחירות המוניציפליות  

טקס ההוקרה ליחידות הנוער המצטיינות לשנת 2022   12:00

עתיד האנרגיה בשלטון המקומי – הזדמנויות ואתגרים   14:40
הצגת פתרונות חדשניים בשיתוף פורום האנרגיה לרשויות המקומיות  

אולם 1

אולם 2



ח״כ אלי כהן | מפלגת הליכוד
ח״כ אמיר אוחנה | מפלגת הליכוד

ח״כ בצלאל סמוטריץ׳ | מפלגת הציונות הדתית 
ח״כ גלית דיסטל-אטבריאן | מפלגת הליכוד

ח״כ יעקב מרגי | סגן יו״ר הכנסת, מפלגת ש״ס
ח״כ יצחק גולדקנופף | מפלגת יהדות התורה 

ח״כ מירי רגב | מפלגת הליכוד
ח״כ הרב משה גפני | מפלגת יהדות התורה 

 
  

ניהול בטחון ובטיחות בעידן הסייבר  11:45
שיחה בשניים עם חוליו שלו  

 
אימפקט מקומי: כיצד האקוסיסטם המוניציפלי משפיע ברמה הגלובלית?  11:55

ארז רואימי | מנהל יזמות וחדשנות חברתית, קרן רש"י  
סרגיי צ'ריומין | שר בממשלת מוסקבה –לקשרים כלכליים וליחסים בינ"ל, מוסקבה, רוסיה  

ערן דורון | ראש המועצה האזורית רמת נגב  
פיטר סברסביין | ראש העיר בפועל, אל פאסו, טקסס, ארה"ב – יו"ר ארגון הערים התאומות הבינ"ל, ארה"ב  

 
החום עולה: האם רשויות מקומיות יכולות לנצח יחד את משבר האקלים?  12:25

ד"ר דורון מרקל | המדען הראשי של קרן קימת לישראל  
זיו דשא | ראש מועצת זכרון יעקב  

לורן פואו | ראש עיריית גיינסוויל, פלורידה, ארה"ב  

 הרצאת אורח-על מה נתווכח בכנסת ה- 25 עמית סגל פרשן פוליטי חדשות 12

הכנס ינעל בשיחה על מנהיגות, כדורגל, חדשנות ומה שביניהם

טל פרידמן | מגיש אולפן האלופות בספורט 5
ברק בכר | מאמן מכבי חיפה

 רשימת ראשי הרשויות ובכירי הממשל שיקחו חלק במושב:
איתי וייסברג | ראש מועצת בינימינה

אלון דוידי | ראש עיריית שדרות
בני ביטון | ראש עיריית דימונה 

בני כשריאל | ראש עיריית מעלה אדומים
ג'דבאן יאסר | ראש מועצת כסרא- סמיע
יעקב גוטרמן | ראש עיריית מודיעין עילית

ישראל פרוש | ראש עיריית אלעד
ליזי דלריצ'ה | ראש מועצת גני תקווה

לין קפלן | ראש מועצת תל מונד
מיכאל וידל | ראש עיריית רמלה

מרים פיירברג | ראש עיריית נתניה
ניר וגנר | ראש מועצה אזורית תמר

עו"ד שועאע מסארווה מנצור | ראש עיריית טייבה
ד״ר עליזה בלוך | ראש עיריית בית שמש 

קרן גרין | ראש מועצת קדימה-צורן
ראאד דקה |  ראש מועצת באקה אל גרביה

רחמים מלול | ראש עיריית רחובות
שלום בן משה | ראש עיריית ראש העין

המשך אולם 3

MuniWorld אתגרים גלובליים וחדשנות מוניציפליתאולם 4 | מנחה : יואב לימור | עיתונאי ומנחה קשת 12 וישראלת היום

ברכות  10:00
חיים ביבס | ראש עיריית מודיעין – מכבים – רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי  

 
אחד על אחד עם רון חולדאי | ראש עיריית תל אביב – יפו  10:15

 
הראשונים בשטח האמנם?  10:45

כיצד ההנהגה המוניציפלית הפכה להיות מובילת  היציבות והחוסן?  
בינימינה קאריץ' | ראש עיריית סרייבו, בוסניה והרצגובינה  

רימיגיוס סימסיוס | ראש עיריית וילנה,  ליטא  
ד"ר סמיר מחאמיד | ראש עיריית אום אל פאחם  

טליה לבנון | מנכ"לית של הקואליציה הישראלית לטראומה  

 
ביטחון, בטיחות וסייבר: מהם האתגרים המרכזיים העומדים בפני השלטון המוניציפלי?  11:15

אחד על אחד  עם גיל שוויד | מייסד ומנכ"ל צ'קפוינט  
 

רב שיח בנושא בהשתתפות-  11:25
דיודונה באנצימבה | ראש עיריית ברזוויל, קונגו  
מארק לוין | נשיא רובע מנהטן, ניו יורק, ארה"ב  

עודד רביבי | ראש המועצה המקומית אפרת  
 



 

עירייה מודל 2030  13:50
כיצד יתנהלו הרשויות בתום העשור הנוכחי ואילו כלים יהיו בידיהן     

ברוריה נעים - ארמן | מנכ"לית CR קשרי קהילה   
SMART DIGITAL CITY רון ברזני | מנהל  

שי רוזנצוויג | ראש מועצת אלפי מנשה  
שירה לב עמי | ראש מערך הדיגיטל הלאומי  

תמיר יאסין חרזאללה | ראש מועצת זמר  
 

SMART MOBILITY מזמינים אתכם לזוז  14:20
דניאלה גרא מרגליות | סמנכ"לית חדשנות ותחבורה חכמה, משרד התחבורה   

חיים גליק | מנכ"ל נת"ע  
מיטל להבי | סגנית ראש עיריית תל אביב ומחזיקת תיק התחבורה  

אייל סנטו | יועץ בכיר ל Smart mobility ותחבורה מקיימת        
סימון אלפסי | ראש עיריית יקנעם   

הבריאות כמדיניות-תפקיד הרשויות המקומיות בקידום הבריאות, בשיתוף משרד הבריאות   10:15
בהשתתפות-  

איילת גרינבאום – אריזון | סמנכ"לית בכירה לתכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות  
אילן אור | ראש המועצה המקומית יסוד המעלה  

חדווה אמונה | מנהלת מחוז דרום שירותי בריאות כללית  
פרופ' נחמן אש | מנכ"ל משרד הבריאות  
ד"ר ספואת אבו ריא | ראש עיריית סח'נין  

ד"ר שרון אלרואי פרייס | ראש חטיבת בריאות הציבור, משרד הבריאות  
יאניס פוסטירופולוס | ראש עיריית פאלאיו פאלירו ויו״ר רשת ערים בריאות יוון  

"בכירות בראש"-הדרך ל- 50% נשים ברשויות המוניציפליות   11:45
בשיתוף איגוד התאגידים העירוניים  

יצחק בורבא | יו"ר איגוד התאגידים העירוניים  
הרצאה: חנה רדו | מייסדת ונשיאת סופרסונס  

רב שיח בהשתתפות מנכ"ליות חברות עירוניות   
הרצאה: הילה קניסטר בר דוד | מנכ"לית העמותות לקידום מקצועי ומועדון שלך  

שיח פתוח והצגת  "בית הספר למנכ"ליות העתיד" בשיתוף סופרסונס  

הענקת פרס החדשנות- בחסות החברה למשק וכלכלה  12:55
מעניקי הפרס-  

אופיר פז פינס | יו"ר ועדת הפרס ומנהל המכון לשלטון מקומי על שם שלמה להט באוניברסיטת תל אביב   
חיים ביבס | ראש עיריית מודיעין - מכבים - רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי  

רם סידיס | מנכ"ל החברה למשק וכלכלה  
שי חג'ג' | ראש מועצת מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי  

הרצאת אורח- הרשימה!- יובל אברמוביץ | יזם,סופר ועיתונאי  13:10

DELL - חדשנות באמצעות דאטה  13:40
הדאטה כבסיס לעיר חדשנית, חכמה ומתקדמת יותר  

לנהל חכם
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