לכבוד:
מהנדסי ואדריכלי הערים /המועצות האזוריות ,מהנדסי הועדות המקומיות /המרחביות
חברי איגוד מהנדסי ערים

הכנס השנתי למהנדסי ואדריכלי ערים
ברשויות המקומיות 2021
בנושא :המרחב שלנו בעידן הפוסט קורונה

שיתקיים ,בימים שני -חמישי ,י"ט – כ"ב בחשון תשפ"ב 28 -25 ,באוקטובר 2021
במלון מלכת שבא אילת

 יום שני 25/10/21
 16:00 -12:30התכנסות ,רישום ,ארוחה קלה וביקור בתערוכה
 17:00- 16:00מושב פתיחת חגיגי
בהשתתפות חברי כנסת ושרים
מר חיים ביבס  ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין-
מכבים-רעות
ראש עיריית אילת
ד"ר חתאם דאוד ,יו"ר ארגון יושבי ראש ועדות מרחביות
אדר' צחי כץ ,מהנדס עיריית מודיעין-מכבים רעות ויו"ר איגוד
מהנדסי ערים
אחראי מושב ומנחה :אינג' מנדי שפיגלר ,מהנדס הועדה המקומית
יישובי הברון ויו"ר הכנס
 18:15 – 17:00אמנות במרחב הציבורי ,מושב לזכרו של האמן דני קרוון
*סקירת עבודותיו בארץ ובעולם ,אדר' נועה קרוון כהן ,מנהלת
הסטודיו
**העיר כמוזיאון -ניסיון מצטבר מהצבת  120יצירות אמנות
בירושלים ותל אביב ,פרופ' מיכה לוין
***אמנות ציבורית בישראל  -תמונת מצב וחזון  ,2021עדי אנגלמן
אחראי מושב :אדר' נעה אוירבך אבן ,חברת האיגוד

 18:30 – 18:15הרצאת חסות
 19:30 - 18:30המסע המופלא של 'בראשית' לירח – מחלום למציאות
אסף לוין ,מהנדס בכיר בתוכנית החלל של בראשית ויזם סטרטאפים
מצליחים .
אחרי שנים של עבודה עם מטוסי קרב ובסטרטאפ  -שיחת טלפון
מפתיעה מהעבר פתחה בפני אסף הזדמנות של פעם בחיים להגשים
את חלום ילדותו לבנות חללית ולהטיסה לירח.
ההרצאה מספרת את הסיפור המרתק על צוות משוגעים שהחליטו
כנגד כל הסיכויים להגשים דבר שעד אז נחשב הזוי ובלתי אפשרי –
חללית פרטית "זולה" לירח.
אחראי מושב :אדר' ישראל בן ישראל ,מהנדס מ.מ באר יעקב
 21:00 -19:15ארוחת ערב
 21:30קוקטייל ערב

 יום שלישי 26/10/21
 09:00-07:00ארוחת בוקר
 11:00 – 09:00סדנה" :עשרים שניות להשפיע"
כיצד לספר סיפור ולהניע לפעולה תוך עשרים שניות או פחות
בעולם של היום ,ליותר אנשים יש פחות זמן ,פחות עניין ופחות יכולת
להקשיב לפרזנטציות או מסרים ארוכים.
ליאור שהם ,מאמן ומנחה בנושאי תקשורת בינאישית ועמידה מול
קהל.
אחראי מושב :אדר' אורית כהן ,מהנדסת ועדה מקומית יזרעאלים
 11:15 -11:00הרצאת מציגים
 11:45 – 11:15הפסקת קפה ועוגה
 13:00 – 11:45המרחב הציבורי בעידן הפוסט קורונה
*תכנון נוף לאחר תקופת הקורונה
ד"ר גיל הר גיל ,משרד גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי
**להיות בחוץ  -על שטחים פתוחים ותפקיד הרשות כגורם מאפשר
ורדית צורנמל ,משרד צורנמל טורנר אדריכלות נוף
*** תמיד פתוח ,גם כשסגור
טל עברון ,כרמל אדריכלית נוף עיריית הרצליה
אחראי מושב :אדר' צחי כץ ,מהנדס עיריית מודיעין-מכבים רעות
ויו"ר איגוד מהנדסי ערים

 13:15 – 13:00הרצאת מציגים
 14:30 -13:15ארוחת צהריים
 16:30 - 14:30סדנה" :מותג אישי"
מה אומרים עליך כשאתה יוצא מהחדר?
מותג אישי נכנס לחדר לפניך ,ונשאר בחדר אחריך .יתרה מכך -אם
לא "קונים" אותך ,לא "קונים" את הרעיון /מוצר /חברה שלך.
ליאור שהם ,מאמן ומנחה בנושאי תקשורת בינאישית ועמידה מול
קהל
אחראי מושב :אדר' ויקטור אבקסיס ,מהנדס מ.מ אבן יהודה
 17:00 – 16:30הרצאות מציגים
 19:00 - 17:00ביקור בתערוכה וזמן חופשי
 23:00 – 19:00אירוע ערב בחוץ – כולל מסיבת ריקודים
 oאירוע משותף עם משתתפי כנס מנמ"רים

 יום רביעי 27/10/21
 08:45-07:00ארוחת בוקר
 09:30 – 09:00תנאי העסקה של עובדי יחידות ההנדסה
חגית מגן ,ראש מינהל שכר והסכמי עבודה ,מרכז השלטון המקומי
אחראי מושב :אדר' צחי כץ ,מהנדס עיריית מודיעין-מכבים רעות
ויו"ר איגוד מהנדסי ערים
 10:00 – 09:30רגולציה ונושאים נוספים
עו"ד כרמית יוליס ,ראש אשכול נדל"ן ,מחלקת ייעוץ וחקיקה-
אזרחי ,משרד המשפטים
אחראי המושב :אדר' מרים ארז ,חברת ועד איגוד מהנדסי ואדריכלי
הערים
הנחייה מקצועית ,עו"ד נתי מאיר
 10:20 – 10:00הפסקת קפה ועוגה
 12:30 - 10:20מושב מינהל התכנון
שיח מקצועי
אחראי מושב :אדר' גיא דוננפלד ,מנכ"ל איגוד מהנדסי ואדריכלי
הערים

 12:45 – 12:30הרצאת מציגים
 13:15 – 12:45זמן איגוד – אסיפה כללית
אחראי מושב :אדר' גיא דוננפלד ,מנכ"ל איגוד מהנדסי ואדריכלי
הערים
 13:45-13:15התארגנות ונסיעה לפעילות חוץ

לא תוגש ארוחת צהרים במלון

 18:30 -13:45פעילות חוץ וארוחת צהרים
 21:00 - 19:00ארוחת ערב
 21:30מופע ערב  -קובי אפללו
מסיבת ריקודים
 oאירוע משותף עם משתתפי כנס מנמ"רים – יתקיים במלון מג'יק פאלאס

 יום חמישי 28/10/21
 10:30-07:00ארוחת בוקר ופינוי חדרים
 11:45-10:30עמית סגל -חדשות ,המדריך למשתמש :להיות עיתונאי ב2021
את החדשות אנחנו מקבלים בווטסאפ ,מתעדכנים מהפוליטיקאים
שלנו בפייסבוק ,פותחים טלויזיה רק כדי לראות ציוצים מהטויטר -
אז למה התקשורת עדיין כל כך מעסיקה אותנו?
עמית סגל ,הפרשן הפוליטי של חדשות  12ומהעיתונאים המובילים
בארץ בא לדבר איתכם על העיתונות ב ,2021-על אובייקטיביות
ואיזון ועל העתיד של התקשורת והקהל.
אחראי מושב :אינג' מנדי שפיגלר ,מהנדס הועדה המקומית יישובי
הברון ויו"ר הכנס
 12:15 - 11:45סיכום הכנס ,מילוי משובים וחלוקת מתנות
אדר' צחי כץ ,מהנדס עיריית מודיעין-מכבים רעות ויו"ר איגוד
מהנדסי ערים
אדר' גיא דוננפלד ,מנכ"ל איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים
 13:30 – 12:15ארוחת צהרים קלה
 13:30פיזור


יתכנו שינויים



ההשתלמות תתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות

מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 2021
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 Iame2000@gmail.com

להלן מחירי ההשתלמות:
סוג ההזמנה
משתתף/ת בחדר זוגי –  3לילות(חולק/ת חדר עם
משתתף/ת נוסף/ת)
משתתף/ת בחדר יחיד – 3לילות
משתתף/ת +ב.ז שאינו משתתף בכנס –  3לילות
ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 25.10.21
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 26.10.21
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 27.10.21
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 28.10.21



עלות ההשתלמות
(ב )₪ -
3,500
4,900
6,200
1,950
600
700
700
600

ההרשמה לכנס תסתיים ב –  13.10.2021או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין
השנים).
מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.

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

ההרשמה לכנס
לכניסה לאתר ההרשמה יש ללחוץ על הלינק המופיע בתחתית המסמך (דרך דפדפן כרום בלבד)

דגשים לרישום באתר המקוון
 .1משתמש רשום באתר  -מנהלים שהשתתפו בכנסים שהתקיימו בעבר  -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.
 .2משתמש 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".
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.
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
המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי .נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת :הארבעה ,19
.1
ת"א .64739
העברה בנקאית  -העברה בנקאית יש להעביר ל:
.2
בנק דיסקונט ( – )11סניף הקריה  .מספר סניף  .034מספר חשבון ( 663700מספר מלכ"ר
)580002244
במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"לsigald@masham.org.il :את פקודת
הביצוע של הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.
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  10ימי עבודה ועד  5ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,יגבה תשלום בסך ב50%
מעלות
ההזמנה שבוצעה.
ג .מ  5ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי הגעה ,יגבה תשלום מלא של ההזמנה.

לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה
 .1במקרה של ביטול הכנס ע"י מש"מ – המשתתפים יקבלו החזר כספי מלא.
 .2במקרה של דחיית הכנס – ההרשמה תתבצע אוטומטית למועד החדש ,משתתפים
שייבקשו לבטל את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל.
 .3נרשם חולה קורונה /נדרש לבידוד  -ידווח למינהל לימודים מוניציפליים ,במייל
 , nira@masham.org.ilעל ביטול השתתפותו מייד עם קבלת הידיעה בצירוף
מסמכים רשמיים שמאשרים את הדבר – עד  48שעות לפני הכנס יקבל זיכוי כספי
מלא.
 .4משתתף שפחות מ 48-לפני הכנס ייוודע למצב רפואי שאינו מאפשר את הגעתו
(חולה קורנה /בידוד) – יודיע במיידי על המצב במייל  - nira@masham.org.ilאנו
נפעל לזיכוי כספי אך לא ניתן להתחייב על כך מראש.
 .5משתתף שאינו עומד בתנאי הכניסה להשתלמות כפי שייפורסמו במועד
ההשתלמות לא יוכל להשתתף ולכן עליו לבטל השתתפותו בהתאם לנוהל
הביטולים הרגיל.

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא ,אנא פנה/י לעדי
דורה בטלפון  03-6844252או במיילadid@masham.org.il :

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
 לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות לשמרית מוזס במייל:
 register@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844227
 עדי דורה ,מנהלת תחום השתלמויות – לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר
היום  adid@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844252
 נירה בראונשטיין ,מנהלת תחום מינהל תלמידים– לברורים בנושא רישום:
nira@masham.org.il

או בטלפון 03-6844253
 סיגל דוידסון ,מנהלת חשבונות  -לבירורים בנושא הנהלת חשבונות
וכספים sigald@masham.org.il :או בטלפון 03-6844291
 לברורים בנושא תשלום דמי החבר לאיגוד – ניתן לפנות לדפנה ארז במייל
Iame2000@gmail.com

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז
השלטון המקומי (דרך דפדפן כרום בלבד)
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(1i1lj25ind0j0uilrw0ww1rp))/search_act
ivity.aspx?event_no=511163

