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הכנס השנתי של
2019 - מהנדסי הערים

כ"ה – כ"ח באדר ב' תשע"ט
1 - 4 באפריל 2019

מלון "מלכת שבא", 
 אילת

תכנון בעידן רשתות חברתיות 

Federation Of Local Authorities In Israelمركز السلطات المحليةUniverCity
האקדמיה ללימודים מוניציפאליים

מבית מרכז השלטון המקומי
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יום שני | 1.4 

התכנסות, הרשמה, קבלת חדרים, כיבוד קל וביקור בתערוכה13:00 – 16:00 |

פתיחה חגיגית וברכות16:00 – 17:15 |
אדר' אבנר אקרמן, יו"ר איגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס ע. נתניה 

אינג' אסף אריכא, מהנדס העיר אילת
מר שלמה דולברג , מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

עצמאות הרשות המקומית כמובילת התכנון ללא "האח הגדול"
מר רון מוסקוביץ, יו"ר יושבי ראש ועדות מרחביות

תכנון, פוליטיקה ורשתות חברתיות17:15 – 18:45 |
-השפעות, מגמות ותוצאות, גב' דפני ליף ממחאת האוהלים לתכנון שפוי

מחאה ברשת כיכר אתרים כמקרה בוחן, אדר' עודד גבולי, מהנדס ע. תל אביב יפו  
מקום האדריכל במחאות תכנוניות, 

אדר' דוד קנפו, יו"ר התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל

מנחה המושב: אדר' ישראל בן ישראל, מהנדס מ.מ. זכרון יעקב

ניהול ותכנון בעידן הדיגיטלי18:45 – 20:00 |
מהנדס הרשות בעידן הטכנולוגי, אדר' חוה ארליך, מהנדסת ע. פתח תקווה 

מה אנחנו לא יודעים על עיר חכמה, אדר' רפי ריש  
תכנון ומשפט בעידן המידע הנגיש,

אדר' עו"ד טלי שמחה אליקים, מהנדסת ע. רמה"ש )לשעבר(   

מנחה המושב: אדר' ישראל בן ישראל, מהנדס מ.מ. זכרון יעקב 

ארוחת ערב 20:00 – 21:00 |

ערב במלון-קוקטייל ובילוי חופשי  21:30 - חצות |

מהנדסי ערים, סגנים ואדריכלי הערים

הכנס השנתי של מהנדסי הערים 2019
הנכם/ן מוזמנים/ות לכנס השנתי בנושא:

תכנון בעידן רשתות חברתיות
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יום שלישי | 2.4 

פעילות ספורט למשכימי קום 07:00 – 08:00 |

ארוחת בוקר 07:00 – 09:30 |

חשיבה אתגרית יצירתית, כל אחד יכול!09:30 – 11:45 | סדנת ניהול-
חברת אינטגרה טים

ביקור בתערוכה, קפה ועוגה 11:45 – 12:00 |

הצגת מידע מקצועי של מציגים בתערוכה12:00 – 12:45 |
השפעות צרכי ציבור המהנדסים על קו המוצרים חברת אקרשטיין, גב' טל טלמור

מגוון שרותי משכ"ל בעידן הרשתות, 
מר איל שוורצמן, מר יובל בודניצקי סמנכ"לי החברה למשק וכלכלה   

-התכנון לאן?12:45 – 13:30 | דיון על מסמך מהנדסי הערים
אדר' אבנר אקרמן, יו"ר איגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס ע. נתניה

ארוחת צהריים ומנוחה13:30 – 16:00 |

ביקור בתערוכה, קפה ועוגה והצגת מידע מקצועי של מציגים בתערוכה16:00 – 16:30 |

תכנון עירוני בשיתוף ציבור16:30 – 18:00 |

Cors Soehike אוני' טיבינגן גרמניה 
שיתוף ציבור הלכה למעשה, אדר' עירית סולסי, אדר' דרור גרשון

מנחת המושב: אדר' חנה חרמש, מהנדסת מ.מ. אופקים

בינה מלאכותית, ד"ר אילן ששון  18:00 – 19:15 |

מנחה המושב: אדר' אבנר אקרמן, יו"ר איגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס ע. נתניה

אירוע ערב – בגן הבוטני 19:45 –חצות |
חגיגה של טעמים וריחות ומסיבת ריקודים
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פעילות ספורט למשכימי קום07:00 – 08:00 |

ארוחת בוקר  07:00 – 09:30 |

פעילות חוץ-יציאה לשייט ביאכטה ושחייה בים כולל ארוחת צהריים 09:30 – 13:30 |
*ההשתתפות מותנית ברישום מוקדם 

מנוחה )לא תוגש ארוחת צהרים במלון(13:30 – 15:45 |

ביקור בתערוכה, קפה ועוגה15:45 – 16:15 |

הצגת מידע מקצועי של מציגים16:15 – 16:45 |

רגולציה ורישוי ומה שביניהם, עו"ד רות שוורץ, מנהלת אגף רגולציה במינהל התכנון16:45 – 17:30 |

מאבקים ציבוריים והשפעתם על תוכניות: הצלחות וכשלונות17:30 – 18:30 |
פאנל מתכנני מחוזות 

התחדשות עירונית ומחאה חברתית18:30 – 19:00 | / תכנון עירוני
מר זאב ביילסקי, ראש קבינט הדיור ויו"ר המועצה הארצית   

מנחה מושב: אדר' אבנר אקרמן, יו"ר איגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס ע. נתניה

אסיפה כללית19:00 – 19:30 |
1. דו"ח כללי ע"י יו"ר האיגוד 

2. דו"ח כספי לשנת -2018 גזבר האיגוד  
3. מינוי רו"ח לעמותה לשנת 2019 והסמכת הועד לקבוע את שכרו

4. מינוי רו"ח במקום ועדת ביקורת לשנת 2019 

אחראי מושב: אינג' חנן טויטו, גזבר האיגוד ומהנדס מ.מ. קדימה-צורן

ארוחת ערב19:30 – 21:00 |

מופע ערב - אבי נוסבאום21:15 |
קומיקאי, מנחה וכותב לתוכנית ״ארץ נהדרת״

יום רביעי | 3.4 

יום חמישי | 4.4 

פעילות ספורט למשכימי קום 07:00 – 08:00 |

ארוחת בוקר ופינוי חדרים07:00 – 09:45 |

להטיס פרפרים במבנה, איך עלינו להופיע בפני קהל, עופר רשף09:45 – 11:30 |

- פאנל מהנדסי ערים בנושא חוויות משיתופי ציבור11:30 – 12:30 | משולחנו של מהנדס העיר
אדר' מרים אלחדד, מהנדסת העיר ערד 

אדר' ירדן ערמון, מהנדס מ.א. חוף השרון
אינג' בועז גמליאל, מהנדס העיר נס ציונה

אדר' לאה פרי, מהנדסת מ.א. מנשה
אדר' קיריל קוזיול, מהנדס העיר ראשון לציון

מנחה המושב: אדר' ישראל בן ישראל, מהנדס מ.מ. זכרון יעקב

נעילת הכנס, מילוי משובים, חלוקת מתנות ושיחת סיכום12:30 – 13:00 |

ארוחת צהריים ופרידות13:00 – 13:30 |
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עלות למשתתף

2,990 ₪משתתף בחדר זוגי – 3 לילות )חולק חדר עם משתתף נוסף(

4,500 ₪משתתף בחדר יחיד – 3 לילות

5,500 ₪משתתף + ב.ז שאינו משתתף בכנס – 3 לילות

1,950 ₪ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס

600 ₪ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 1.4

650 ₪ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 2.4

650 ₪ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 3.4

550 ₪ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 4.4

להלן מחירי ההשתלמות:

לתשומת לבכם !
•  ההרשמה מסתיימת ב – 20.03.2019 או עם סיום מכסת החדרים )הראשון מבין השנים(.
•  מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.

גמלאי האיגוד
הנחה בשיעור של 20% תינתן לגמלאי האיגוד – למימוש ההטבה יש לפנות טלפונית לנירה 03-6844253.

הסדרי חניה
קיימת חניה ללא עלות בחניון המלון על בסיס מקום פנוי.

חניות כחול לבן בתשלום סמוך למלון.
טיסות

אנחנו פועלים להסדר טיסות - בימים הקרובים נעדכן בעניין.

הגעה עצמית
לא יהיו הסעות לכנס.

כשרות
כשרות המלון הינה כשרות – מועצה דתית אילת. 

מתנות
במסגרת הכנס תחולק מתנה מטעם איגוד מהנדסי הערים. 

/יסדירו תשלום דמי חבר לאיגוד עד מועד הכנס. הזכאות למתנה היא למהנדס רשות וסגנו שהסדירו
באפשרותכם לבחור אחת מתוך 3 מתנות מוצעות. יש לבצע בחירה עד לתאריך 14.3.19.

להלן קישור לבחירת המתנה:

מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 2019

הליך הרשמה
דגשים לרישום באתר המקוון

1. משתמש רשום באתר - מנהלים שהשתתפו בכנסים שהתקיימו בשנים  2017/2018 רשומים במערכת!
בעת הרישום, יש ללחוץ על "משתמש רשום באתר", ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס.

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

2. משתמש חדש באתר -  בעת הרישום, יש ללחוץ על "משתמש חדש באתר", ומשם להמשיך את תהליך 
ההרשמה לכנס. הנחיות מפורטות מופיעות באתר מרכז השלטון המקומי, תחת "פעילויות הדרכה".

3. אשראי לפיקדון/ ביטחון –  כחלק מתהליך ההרשמה לכנס, עליך להשאיר פרטי אשראי לפיקדון עבור 
ההשתתפות ובמקביל לדאוג להסדיר התשלום. לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטים.
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תשלום
לאחר מסירת פרטי אשראי לפיקדון או לתשלום ו/או קבלת התשלום למשרדי מח' הדרכה במרכז השלטון תקבל/י 

אישור סופי במייל להרשמתך.
להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי:

1.המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי.  נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת: הארבעה 19, ת"א 64739.

2.העברה בנקאית - העברה בנקאית יש להעביר ל:
בנק דיסקונט )11( – סניף הקריה. מספר סניף 034. מספר חשבון 663700 )מספר מלכ"ר 580002244(   

במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: sigald@masham.org.il את פקודת הביצוע של הבנק בציון 
שם ההשתלמות ושם המשתלם.

  

ניהול ביטול הרשמה 
ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לדוא"ל: nira@masham.org.il יש לוודא קבלת אישור חוזר על הביטול.

במקרה של ביטול  ההשתתפות ע"י העובד/ת ו/או המעסיק :
א. עד 10 ימי עבודה לפני תחילת הכנס, לא יגבה תשלום.

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

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

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעדי דורה בטלפון

adid@masham.org.il :03-6844252 או במייל

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
• לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות למיכל שחם וייסמן במייל: 

register@masham.org.il או בטלפון 03-6844227

• עדי דורה – רכזת השתלמויות – לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום:
 adid@masham.org.il או בטלפון 03-6844252

• נירה בראונשטיין – רכזת מינהל תלמידים - לברורים בנושא רישום:
 nira@masham.org.il או בטלפון 03-6844253

• סיגל דוידסון – מזכירה ומנהלת חשבונות של מינהל הדרכה: sigald@masham.org.il או
 בטלפון 03-6844291 

 )דרך דפדפן כרום בלבד(
                      


