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יום שני | 16.3.20

 | 15:30-11:00התכנסות ,רישום ,ארוחה קלה ,ביקור בתערוכה
 | 16:45-16:00מושב פתיחת הכנס
שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
רון מוסקוביץ ,יו"ר ארגון יושבי ראש ועדות מרחביות
אדר' אבנר אקרמן ,יו"ר איגוד מהנדסי ערים
אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים ,מש"מ
אחראי מושב ומנחה :אדר' נעה אוירבך אבן ,יו"ר הכנס
מושב ראשון
בהובלת :אדר' אבנר אקרמן ,יו"ר איגוד מהנדסי ערים
| 17:30-16:45
| 17:40 – 17:30

| 18:15 – 17:45
| 18:25 – 18:15

| 18:55 – 18:25

| 20:00 – 19:00

מנהל התכנון  -בין חקיקה אנלוגית לעידן הדיגיטלי
ארז בן אליעזר ,עוזר למנכל"ית מנהל התכנון
הרצאה :נותני חסות
מושב שני
בהובלת :אדר' גיא דוננפלד ,ראש אגף תכנון סטטוטורי חב' נמלי ישראל
אזוריות ,אמון ומה שביניהם
מיכל רייקין ,מנהלת עתודות צפון
הרצאה :נותני חסות
מושב שלישי
בהובלת :אדר' חנה חרמש ,מהנדסת העיר הרצליה
ארגז הכלים שנמצא מחוץ לרשות
רון מוסקוביץ ,יו"ר יושבי ראש ועדות מרחביות ויו"ר הועדה לתכנון זמורה
ד"ר אורית רישפי ,יו"ר ועדת קסם
מושב רביעי
בהובלת :אדר' אנדה בר ,מגשרת
האדם שבמרכז הערים המקיימות
הרצאת אורחת פרופ' ארכ' דריה אוקטאי ,דיקן הפקולטה לארכיטקטורה
אונ' אונדוקוז מאייס ,תורכיה
Human – centered Sustainability in Cities
Prof. Architect Derya Oktay - Dean of the Faculty of
Architecture Ondokuz Mayis University

 | 21:00-20:00ארוחת ערב
 | 21:30קוקטייל יין בירות ומליחים
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יום שלישי | 17.3.20

 | 09:00-07:00ארוחת בוקר
מושב חמישי
בהובלת :אדר' נעה אוירבך אבן
 | 10:00-09:30הטרנד הבא -אומנות במרחב הציבורי
עבודות בארץ ובעולם ,הרצאת האומן דני קרוון
 | 10:10-10:00הרצאה :נותני חסות
 | 11:00 – 10:15התרומה בשילוב אומנות במרחב הציבורי
פרופ' מיכה לוין היסטוריון אומנות ואדריכלות מודרנית ובת זמננו
Art and the city

נועה קרוון כהן וסמדר תימור ,חברת mama productions

 | 11:45 – 11:00מרצה אורח מארה"ב – אומנות ציבורית  ,תכנון ובריאות הקהילה
ג'ק בקר ,מייסד ויועץ ראשי Forecast Public
Public Art, Planning and Community Health

Jack Becker, Founder and Lead Principal Consultant at Forecast Public

 | 11:55 – 11:45הרצאה :נותני חסות
מושב שישי
בהובלת :אדר׳ אנדה בר ,מגשרת
 | 13:00 – 11:55גישור ככלי לפתרון סכסוכים וקידום תכנון
עו"ד מיטל וינקלר-תשובה ,מנהלת הבית לגישור ובוררות של השלטון המקומי
עו"ד דניאלה גז ,מגשרת
אדר' מימי פלג ,מהנדסת העיר חולון
 | 14:00 – 13:00ארוחת צהריים
 | 14:15-14:00הרצאה :נותני חסות
מושב שביעי (מושב מפוצל)
בהובלת :אינג בועז גמליאל ,מהנדס העיר נס ציונה
 | 16:00-14:15איך מונעים את השיטפון הבא
יישומים אפקטיבים לשימור נגר ,אדר' ד"ר נעם אוסטרליץ
מפרץ חיפה – עמק החדשנות  ,אדר' טלי יער קוסט ,משרד יער אדריכלים
פארק אקולוגי נחל עקרון והשלושה ,אדר' ציפי טאוב ,מהנדסת המועצה
מזכרת בתיה
אגן השהייה כפר סבא ,אדר' עליזה זיידלר ,מהנדסת העיר כפר סבא
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 | 16:00-14:15מושב מפוצל
 TED - Xסוגיות חמות במרחב הכפרי 4 ,הרצאות של  10דק' ובהמשך
שולחנות עגולים
בהובלת :אדר' גיא דוננפלד  ,ראש אגף תכנון סטטוטורי חב' נמלי ישראל
הישוב הכפרי לאן? מילכה כרמל ,ראש תחום תכנון וקרקעות ,ממ"א
תכנון יוזם בועדות מרחביות  ,אדר' מולי שפיגל ,מהדנס הועדה הגליל העליון
ניהול שטחים פתוחים ונחלים  ,אדר' אוהד ליבנת ,מהנדס המועצה אזורית גליל עליון
אנרגיות מתחדשות במרחב הכפרי  ,אדר' אורית כהן ,מהנדסת הועדה יזרעאלים
 | 20:00-16:00זמן חופשי
 | 21:30-20:00ארוחת ערב
 | 21:30אירוע ערב עם עינת שרוף ומסיבת ריקודים
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יום רביעי | 18.3.20

| 09:00-07:00
| 12:00-09:00

| 14:00-12:00
| 16:00 – 14:00
| 17:00 – 16:00

| 17:20 – 17:00

| 19:20 – 17:20

ארוחת בוקר
מושב שמיני
מעמד מהנדסי ערים במרחב הפוליטי
רב שיח בנושא שחיקת מעמד מהנדס העיר במסגרות העירוניות ,המחוזיות וקובעי
המדיניות :מנהל התכנון ,משרדי הממשלה והמחוקק.
מושב תשיעי
בהובלת :אדר' אבנר אקרמן ,יו"ר האיגוד
פעילות מודרכת להיכרות בין חברי האיגוד לנוכח התחלופה הגדולה
שהתרחשה בשנים האחרונות
הרצאה :נותני חסות
מושב איגוד ובחירות
תיאור פעילות האיגוד ,אבנר אקרמן
שינויים בתקנון העמותה ,עו"ד נתן מאיר
נוהל בחירות והצגת מועמדים לועד האיגוד ,מרים ארז
הבחירות נפתחות ותתקיימנה עד השעה 20:00
 2הרצאות 2 :נותני חסות
מושב עשירי
בהובלת :אדר' אילן בר מהנדס מ.א לב השרון
– Un urbanisemאנ אורבניזם ,אדר' נעמה מליס ,משרד מליס אדריכלים
שכונה  ,360אדר' ענת הורוביץ הראל ,המועצה הישראלית לבניה ירוקה
אורבניזם כן או לא בערים בישראל ,פנל בהשתתפות מהנדסי ערים

 | 20:00 – 19:20אסיפה כללית
בהובלת :אינג׳ חנן טויטו ,גזבר האיגוד
עדכוני חקיקה ,עו״ד נתן מאיר ,יועמ״ש לאיגוד
הצגת דו״ח שנתי ואישורו ע״י המליאה
 | 21:00-20:00ארוחת ערב חגיגית
 | 21:30מסיבת ריקודים
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יום חמישי | 19.3.20

 | 10:00-07:00ארוחת בוקר ופינוי חדרים
 | 12:00-10:00הרצאה
 | 13:00-12:00סיכום הכנס ,מילוי משובים
 | 13:00ארוחת צהריים קלה ופיזור
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מידע ונהלי רישום
להשתלמות השנתית 2020

דגשים לפני הרישום לכנס

ע"פ החלטת הנהלת האיגוד :ההרשמה להשתלמות תתאפשר רק לאחר הסדרת דמי חבר לאיגוד.
רשות שצברה חוב לתשלום מלפני  ,2019דהיינו לא שילמה את דמי החבר של שנת  - 2018לא תוכל
לשלוח את נציגה להשתלמות.
תשלום דמי החבר לאיגוד הינו תשלום נפרד ולפיכך יש לשלמו לחשבון הבנק של האיגוד  -לבירורים
בעניין זה ניתן לפנות לדפנה ארז במייל Dafnae1980@gmail.com -

להלן מחירי ההשתלמות:

עלות למשתתף

משתתף בחדר זוגי –  3לילות (חולק חדר עם משתתף נוסף)

₪ 2,990

משתתף בחדר יחיד –  3לילות

₪ 4,650

משתתף  +ב.ז שאינו משתתף בכנס –  3לילות

₪ 5,900

ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס

₪ 1,950

ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 16.3

₪ 600

ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 17.3

₪ 650

ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 18.3

₪ 650

ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 19.3

₪ 550

לתשומת לבכם !
• ההרשמה מסתיימת ב –  05.03.2020בשעה  12:30או 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

נגישות
במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא ,אנא פנה/י לעדי דורה
במייל adid@masham.org.il :או בטלפון03-6844252 :

הסדרי חנייה
קיימת חניה ללא עלות בחניון המלון על בסיס מקום פנוי.
חניות כחול לבן בתשלום סמוך למלון בהתאם להסדרי ותעריפי הרשות המקומית.

הגעה עצמית
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מידע ונהלי רישום
להשתלמות השנתית 2020
טיסות
הגענו להסדר טיסות מוזלות עם חברת ישראייר .את הטיסות בתעריפים אלו ניתן להזמין
באופן עצמאי ובתשלום ישיר לחברה.
להלן תעריפי הטיסות ואופן הזמנה:
נתב"ג
210

לתשומת ליבכם :מספר המקומות מוגבל .המעוניינים בטיסה מתבקשים להקדים ולהזמין.
 .1המחירים הינם בש"ח לאדם לכיוון.
 .2המחירים כוללים  0%מע"מ .כל שינוי בחוק יגרור אחריו עדכון בהתאם.
 .3המחירים הנ"ל בתוקף אך ורק לחברי הקבוצה הנ"ל.
 .4ההזמנות תתבצענה מול מרכז ההזמנות בטלפון . 03-7955777
 .5ההזמנות תאושרנה על בסיס מקום פנוי בהתאם ללוח זמני הטיסות הרגיל במועדי הכנס המצוינים מעלה.
 .6על מנת ליהנות ממחירים אלו על הלקוח לציין בעת ביצוע ההזמנה שהוא "משלטון מקומי"
וקוד ההנחה שלו SHILTO -
 .7התשלום יתבצע ישירות בכרטיס אשראי של העובד/חברה ,בעת ביצוע ההזמנה בטלפון.
 .8ביטולים/שינויים – בהתאם לנוהלי טיסות מוזלות בחברת ישראייר.
 .9ישראייר רשאית להעלות את המחירים בכל עת ובהתאם לעליית מחירי הדלק ו/או בהתאם לעליית
מחירים של משרד התחבורה.

שירות הסעות משדה התעופה רמון לאילת
באפשרותך להזמין מבעוד מועד הסעה שיתופית משדה התעופה רמון לאילת וחזרה בעלות של  30ש"ח לכיוון.
לפרטים והזמנות ניתן לפנות לטלפון  050-9969619 -או במייל 5STARBYOMERS@gmail.com -

כשרות
כשרות המלון הינה כשרות המועצה הדתית אילת.
לפרטים נוספים יש לפנות באופן עצמי למשגיח הכשרות במלון.

גמול השתלמות
ההשתלמות מקנה זכאות לשעות צורך גמול השתלמות ,כפוף לכללי ועדת
גמול ההשתלמות של כל דירוג ודירוג.
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מידע ונהלי רישום
להשתלמות השנתית 2020
https://www.shelegcrm.com/masham/search_activity.aspx?event_no=380163

לכניסה לאתר ההרשמה יש ללחוץ על הלינק (דרך דפדפן כרום בלבד)

הליך ההרשמה
דגשים לרישום באתר המקוון:
 .1משתמש רשום באתר  -מנהלים שהשתתפו בכנסים בשנים האחרונות רשומים במערכת ועל כן מוגדרים כ"משתמש
רשום באתר"  -בעת הרישום ,יש ללחוץ על "משתמש רשום באתר" ,ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס.
"שם משתמש" – ברירת המחדל היא כתובת המייל.
במידה ואינך זוכר/ת את שם המשתמש ו/או הסיסמא ,יש ללחוץ על "שכחתי סיסמא".
 .2משתמש חדש באתר  -מנהלים שלא נרשמו לפעילויות מינהל לימודים מוניציפליים מוגדרים כ"משתמש חדש
באתר" .בעת הרישום ,יש ללחוץ על "משתמש חדש באתר" ,ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס.
 .3אשראי לפיקדון/ביטחון  -לידיעתך ,כחלק מתהליך ההרשמה לכנס ,עליך להשאיר פרטי אשראי לפיקדון עבור
ההשתתפות ובמקביל לדאוג להסדיר התשלום.
לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטים.
 .4אנו רוצים להדגיש כי נרשם שיצא באמצע תהליך הרישום עקב אי הזנת פרטי אשראי במערכת – אינו רשום לכנס.
על מנת להשלים את התהליך יש ליצור קשר עם מינהל לימודים מוניציפליים
במייל או טלפון register@masham.org.il :או בטלפון .03-6844227
 .6לתשומת ליבכם:
יש להעביר לאיגוד תשלום דמי חבר בלבד ,תשלום לכנס יש להעביר למרכז השלטון המקומי.

תשלום:
לאחר מסירת פרטי אשראי לפיקדון או לתשלום ו/או קבלת התשלום למשרדי מינהל לימודים מוניציפליים במרכז השלטון
תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך .להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי:
 .1המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי .נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת :הארבעה  ,19ת"א .64739
 .2העברה בנקאית  -העברה בנקאית יש להעביר ל :בנק דיסקונט ( – )11סניף הקריה.
מספר סניף  .034מספר חשבון ( 663700מספר 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.
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מידע ונהלי רישום
להשתלמות השנתית 2020
הליך ההרשמה
נוהל 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  10ימי עבודה לפני תחילת הכנס  -לא יגבה תשלום.
ב .החל מ 10-ימי עבודה ועד  5ימי עבודה לפני תחילת הכנס  -יגבה תשלום בסך  50%מעלות
ההזמנה שבוצעה.
ג .מ 5-ימי עבודה לפני הכנס (לרבות אי הגעה)  -יגבה תשלום מלא של ההזמנה.

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
• לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות לשימרית מוזס ,רכזת תחום פרוייקטים ומלגות
מייל ,register@masham.org.il :טלפון03-6844227 :
• לבירורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום ניתן לפנות לעדי דורה ,מנהלת תחום השתלמויות -
מייל ,adid@masham.org.il :טלפון03-6844252 :
• לבירורים בנושא רישום ניתן לפנות לנירה בראונשטיין ,מנהלת תחום מינהל תלמידים -
מייל ,nira@masham.org.il :טלפון03-6844253 :
• לבירורים בנושא כספים ותשלומים ניתן לפנות לסיגל דוידסון ,מנהלת חשבונות -
מייל ,sigald@masham.org.il :טלפון03-6844291 :
• לבירורים בנושא תשלום דמי החבר לאיגוד ,יש לפנות לחברי הנהלת האיגוד
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