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יום שני | 19.3 

קליטה, רישום, וביקור בתערוכה13:30 – 16:00 |
קבלת מפתחות חדרים 15:00 |
 פתיחה וברכות16:00 – 16:45 |

אדר' אבנר אקרמן, יו"ר אגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס עיריית נתניה  
רון מוסקוביץ, יו"ר יושבי ראש הועדות המרחביות 

 דב ליטבינוף, ראש מועצה אזורית תמר
שלמה דולברג, מנכ״ל מרכז השלטון המקומי

הרצאה בנושא ים המלח16:45 – 17:30 |
אדר' גיא דוננפלד, מהנדס המועצה האזורית תמר

אחראי המושב: אדר' גיא דוננפלד, מהנדס המועצה האזורית תמר

 האם אפשר לתכנן בעידן של שינוים וחדשנות17:30 – 18:00 |
 רון מוסקוביץ, יו"ר יושבי ראש הועדות המרחביות

אחראי מושב: בועז גמליאל, מהנדס עיריית נס ציונה

הרצאת אורח מחו"ל18:00 – 19:00 |
 ג'רמו פניאלוסה קנדה, תכנון עירוני למגוון אוכלוסיות 

אחראית מושב: אדר' ענת צ'רבינסקי, מהנדסת העיר כ"ס

ארוחת ערב   19:30 |

הקרנת הסרט21:00 |
"מבצע נפתלי" - סרט המציץ אל עולמם של אנשים שזכו ל"הזדמנות" לשפר את 

איכות חייהם ואיך הם מתמודדים עם ההזדמנות. הסרט עוקב אחרי כמה דמויות בבניין 
משותף אשר הוצע לו שיפוץ נרחב בתמורה לבניה  נוספת על הגג )תמ"א 38(

אחראית מושב: אדר' נעה אוירבך אבן, מהנדסת הוועדה זמורה

יום שלישי | 20.3

פעילות ספורט למשכימי קום06:30 – 08:00 |

ארוחת בוקר07:00 – 09:30 |

מינהל התכנון הצגת תכנית 09:302040 – 10:45 |
דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון  

מרכז הנדל״ן, דן קצ׳נובסקי10:45 – 11:00 |

חברת אקרשטיין, טל טלמור11:00 – 11:30 |
החברה למתנ"סים - עקרונות לתכנון מבנים קהילתים

קובי שרון מנהל מחוז דרום בחובה למתנ"סים

אחראי מושב: בני ממקה

הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה11:30 – 12:00 |

מינהל התכנון 12:00 – 13:30 |
עבודת המחוזות מול הועדות המקומיות. מדיניות ודגשים

אחראי מושב: מינהל התכנון

ארוחת צהריים, ביקור בתערכוה ומנוחה  13:30 |

קפה ועוגה, ביקור בתערוכה16:00 – 16:30 |



יום רביעי | 21.3 

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

ארוחת בוקר07:00 – 09:30 |

היבטים כלכליים בתכנון, דניאלה פז ארז, פז כלכלה והנדסה09:30 – 10:00 |

 משולחנו של מהנדס10:00 – 11:00 |
אחראית מושב: אדר' ענת צ'רבינסקי, מהנדסת העיר כ"ס

הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה11:00 – 11:30 |

מושב מפוצל11:30 – 13:30 |

 המשך יום שלישי | 20.3

משכ"ל- כלים לעבודת מהנדס העיר,16:30 – 17:00 |
אייל שוורצמן, סמנכ"ל מינהל תחום בינוי

דוד קרן, מנהל היחידה לבקרת איכות בפרוייקטים

 תהלכים לטובת האצת התיכנון, רונן רגב, מנכ"ל מרכז מיפוי ישראל17:00 – 18:30 |
אחראית מושב: אדר' נעה אוירבך אבן, מהנדסת הוועדה זמורה

מושב מרכזי : התחדשות עירונית 18:30 – 20:00 |
תכנון משתף - כפתרון להנעת וביצוע התחדשות רן רייז "תובנות"	 
מגורים במגדל )30 קומות/ 4000 ₪ למ"ר בניה/ 500 ₪ וועד בית(, 	 

     אדר' גלי דולב, חברת "וקסמן גוברין"
מימוש עקרונות לתכנים, אבנר אקרמן, יו"ר איגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס 	 

עיריית נתניה
אחראי מושב: אדר' אבנר אקרמן, יו"ר איגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס עיריית נתניה  

ארוחת ערב20:00 |

אירוע ערב - סטנד-אפ על חושי עם שימי אטיאס21:00 |

מגזר ערבי

תפיסה חדשה במגזר הערבי
החלפת פאוזה או ניפוץ מיתוסים

פרופ' ראסם חאמיסה, אוני' חיפה
"תכנון ופיתוח הישובים הערביים – תמורות ואתגרים"

אדר' ממנסור אל-סאנע
"תכנון הישובים הבדואיים בנגב – אתגרים ביצירת 

סינרגיה בין התפיסה המסורתית לתפיסה המערבית"

אינג' אזדהאר מלאק חביש
מהנדסת הוועדה המרחבית רכס הכרמל לשעבר

"פרקטיקה של הסדרת הבנייה במגזר הדרוזי -
 אבן בוחן של רכס הכרמל" 

פאנל ודיון פומבי בהשתתפות המנחים והמרצים:
"לצאת מאזורי הנוחות וקידום המרחב המתוכנן

למגזר הערבי"

אחראי מושב: אדר' באסם נאסר
ואדר' ישראל בן ישראל

מחיר למשתכן

סוגיות, התמודדות, הארות והערות

אדר׳ ליאורה זיידמן:
 המפרט של מחיר למשתכן -

מה צריך לדעת כדי לשמור
על רמת בנייה גבוהה

יגאל קרני:
 נקודת מבטו של היזם,

קשיים מול הצלחות

אדר׳ צחי כ״ץ
מחיר למשתכן במודיעין

כמקרה בוחן, רצוי מול מצוי

אחראי מושב: חנה חרמש

מועצות אזוריות

תהליכי התכנון והשפעתם
על השטחים הפתוחים והמגזר החקלאי

עמיר ריטוב:
יו״ר המושב ומנחה

אסף זנזורי, מתכנן סביבתי החברה להגנת הטבע:
על השטחים הפתוחים הנפגעים

מיכי דרורי:
המדיניות המקרקענית והשפעתה על מערכת 

התכנון בעת הזו

אלס ורבקל, ראש התכנית לעיצוב אורבני, בצלאל:
השפעת שכונות ענק פרבריות על העיר

אחראי מושב: אילן בר



יום חמישי | 22.3

פעילות ספורטיבית למשכי קום06:30 – 08:00 |

ארוחת בוקר ופינוי חדרים08:30 – 09:30 |

שוק ההון ואני - או בקיצור איך לעשות כסף?09:30 – 11:15 |
ד״ר נתי נוישטיין, מומחה לשוק ההון וכלכלה התנהגותית

are you ready?, ד״ר פרדריק בלסן11:15 – 12:30 |
אתם מוזמנים למסע מעורר מחשבה בהרצאה קצבית על הווה ועתיד, על דורות 

ועל רלוונטיות, על מגמות וההשפעה שלהם על העובדים והלקוחות שלכם.

נעילת הכנס ושיחת סיכום 12:30 – 13:00 |

- ייתכנו שינויים, טל"ח -

 המשך יום רביעי| 21.3

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה 13:30 |

 סיור באיזור ים המלח15:30 – 18:30 |
אחראי מושב: אדר' גיא דוננפלד, מהנדס המועצה האזורית תמר

אסיפה כללית19:30-19:00 |
עו״ד נתן מאיר, יועץ משפטי לאיגוד - עדכונים

ארוחת ערב חגיגית 20:15 |

״מפגש מושונוב״ - מופע בידור חדש של מוני מושונוב 21:00 |


