הכנס השנתי למהנדסי ואדריכלי ערים
ברשויות המקומיות 2021
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
חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין-
מכבים-רעות
אלי לנקרי ,ראש עיריית אילת
ד"ר חאתם 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 ,נועה קרוון כהן ,מנהלת סטודיו
קרוון
**העיר כמוזיאון -ניסיון מצטבר מהצבת  120יצירות אמנות
בירושלים ותל אביב ,פרופ' מיכה לוין
 ,Art in the cityסמדר תימורMama Productions ,
***אמנות ציבורית בישראל  -תמונת מצב וחזון  ,2021עדי אנגלמן,
סטודיו קרוון  /איגוד האמנים הפלסטיים
אחראי מושב :אדר' נעה אוירבך אבן ,חברת האיגוד

 18:30 – 18:15חדשנות במרחב הציבורי מבית אקרשטיין
כל החידושיים באלמנטים מתועשים מבטון – החל מריצופים ,קירות
תומכים ,ריהוט רחוב ובתי גידול לעצים.
טל טלמור דותן ,מנהלת מחלקת תכנון אדריכלי ותקשורת שיווקית
אקרשטיין

הרצאת 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 -19:30ארוחת ערב
 21:30קוקטייל ערב – ומוסיקה לריקודים
אולם אבני חן

 יום שלישי 26/10/21
 09:00-07:00ארוחת בוקר
 11:15 – 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

 11:35 -11:15מגדלים בעולם שאחרי הקורונה ,גיל שנהב ,כנען שנהב אדריכלים
 12:00 – 11:35הפסקת קפה ועוגה
 13:00 – 12:00המרחב 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 – 13:00ניהול קדם ביצוע במתחמים ושכונות חדשות,
רם סידיס ,מנכ"ל החברה למשק וכלכלה
אייל שוורצמן ,סמנכ"ל תחום בנוי ,משכ"ל

הרצאת חסות
 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

 16:45 – 16:30מהפכת ענף העגורנים בבניה במרחב האורבני,
חשיפה לעגורן הצריח הראשון בישראל המותאם לבניה במרכזי
הערים ,ולפתרונות טכנולוגים מתקדמים בענף עגורני הצריח העונים
על מגמות הבטיחות והעבודה באתרי הבניה.
אינג' עמיחי לפידות ,מהנדס ראשי בסקייליין עגורנים וטכנולוגיות

הרצאת חסות
 19:15 - 17:00ביקור בתערוכה וזמן חופשי
 19:30 – 19:15יציאה מרוכזת בהסעות לחוות הגמלים
 24:00 – 19:30אירוע 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 צביקה ברנס
 10:20 – 10:00הפסקת קפה ועוגה

 11:40 - 10:20מושב מינהל התכנון
 10:35 – 10:20דלית זילבר ,מנכל"ית מינהל התכנון
 10:50 – 10:35רותי שוורץ חנוך ,סגנית מנכ"לית לרגולציה
 11:40 – 10:50פאנל מתכנני מחוזות
אחראי מושב :אדר' גיא דוננפלד ,מנכ"ל איגוד מהנדסי ואדריכלי
הערים
 12:30 – 11:40מושב בנושא :מבנים מסוכנים
הצגת מקרה ותובנות
מימי פלג ,מהנדסת עיריית חולון
אדר' מיכל מאיר ,מהנדסת עיריית בת ים
היבטים משפטיים – מבנים מסוכנים,
עו"ד צביקה ברנס ,משרד עו"ד נתן מאיר ושות'
אחראי מושב :אדר' גיא דוננפלד ,מנכ"ל איגוד מהנדסי ואדריכלי
הערים
 13:15 – 12:30זמן איגוד – אסיפה כללית
אחראי מושב :אדר' גיא דוננפלד ,מנכ"ל איגוד מהנדסי ואדריכלי
הערים
 12:45 – 12:30לוקחים את המושכות :תכנון מחושב של תמהיל גדלי דירות
מותאם למקום ,חן נאור ,מתכנן ערים ואזורים ,אביב AMCG

הרצאת חסות
 13:45-13:15התארגנות ונסיעה לפעילות חוץ

לא תוגש ארוחת צהרים במלון
 18:00 -13:45פעילות חוץ בחוף "חשמל על הגל" וארוחת צהרים
 21:00 - 19:00ארוחת ערב
 24:00 – 21:00קוקטייל ערב
מופע ערב  -קובי אפללו
ומסיבת 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
 10:30 – 10:00סקירת פעילות האיגוד,
אחראי מושב :אדר' גיא דוננפלד ,מנכ"ל איגוד מהנדסי ואדריכלי
הערים
 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
אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל לימודים מוניציפליים ,מש"מ
 13:00 – 12:15חלוקת מתנות האיגוד וארוחת צהרים קלה
(סנייק בר – סמוך לבריכה)
 13:00פיזור



יתכנו שינויים /טל"ח
ההשתלמות תתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות

