אולם

1

 – 13.2אולם 1

13.2
יום שלישי |

המחר
עיר
מנחה :לוסי אהריש

 – 13.2יום רביעי
עיר המחר
10:00-16:00

09:00

התכנסות ורישום

10:00

פתיחת ועידה:
גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי
חיים ביבס ,יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות

10:20

הרצאת פתיחה :רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב-יפו ויו"ר פורום ה15 -

10:40

מושב :לתכנן את עיר המחר  -בשיתוף פורום ה:15 -
מנחה :עו״ד איתן אטיה ,מנכ"ל פורום ה15 -
סימון אלפסי ,ראש עיריית יקנעם
יצחק ברוורמן ,ראש עיריית פתח תקווה
פרופ' רחל אלתרמן ,מתכננת ערים ומשפטנית ,מוסד שמואל נאמן ,הטכניון
האדריכל דוד קנפו ,אדריכל ויו"ר עמותת האדריכלים
ורד סולומון ממן ,מתכננת ראשית ,משרד השיכון והבינוי
ראיון :רו"ח אביגדור יצחקי ,יו"ר מטה הדיור הלאומי
מושב :ותמ"לים – מאיצים או מזיקים?
מנחה :עמיר ריטוב ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצת לב השרון
אריאל יוצר ,סגן הממונה על התקציבים ,משרד האוצר
שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו
מוניר זבידאת ,ראש מועצת בסמת טבעון
איריס האן ,מנכ"לית החברה להגנת הטבע
פרופ' ערן פייטלסון ,מומחה למדיניות קרקעית ותכנונית ,המחלקה לגיאוגרפיה ,האונ' העברית.

12:20
12:30
12:45

הרצאה :פתרונות חכמים ניתוח ביג דאטה בעיר חכמה :אמיר שכטרמן ,מנכ"ל ח.י
עופר פטרסבורג בשיחה עם יואב גלנט ,שר השיכון והבינוי
הרצאה :מסע בחברה הישראלית :ד"ר יועז הנדל ,יו"ר המכון לאסטרטגיה ציונית

11:30
11:45

אריאל יוצר ,סגן הממונה על התקציבים ,משרד האוצר
שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו
מוניר זבידאת ,ראש מועצת בסמת טבעון
איריס האן ,מנכ"לית החברה להגנת הטבע
אהריש פייטלסון ,מומחה למדיניות קרקעית ותכנונית ,המחלקה לגיאוגרפיה ,האונ' העברית.
מנחה :לוסי פרופ' ערן

13:45
14:00
14:20

הרצאה :פתרונות חכמים ניתוח ביג דאטה בעיר חכמה :אמיר שכטרמן ,מנכ"ל ח.י
עופר פטרסבורג בשיחה עם יואב גלנט ,שר השיכון והבינוי
הרצאה :מסע בחברה הישראלית :ד"ר יועז הנדל ,יו"ר המכון לאסטרטגיה ציונית
יפה בן דוד ,מזכ״לית הסתדרות המורים
הרצאה :אנרגיה חכמה בעיר העתיד :אלוף במיל' יפתח רון טל ,יו"ר חברת חשמל
מושב :תחבורה חכמה בעיר המחר:
ישראל כץ ,שר התחבורה והבטיחות בדרכים
הרצאה :פתרונות מתקדמים לתחבורה :יונה יהב ,ראש עיריית חיפה
ראיון :רחפנים בעיר המחר :רן קראוס ,מנכ"ל איירובוטיקס
שי רינסקי ,מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

14:35

הרצאה :האינטרנט של הדברים בעיר החכמה :בני מלכא ,מנהל אזורי ISILON/EC, Dell-EMC

12:20
12:30
12:45
13:10
13:15
13:30

14:50

הרצאה :בינה מלאכותית ותחבורה :נתי אמסטרדם ,מנהל פעילות עסקית ,דירקטורNVIDIA ,

15:00

דיון :בשיתוף  - Ecomotionסטארטאפים מחפשים עיריות לשידוך מוצלח:
יזמים ושחקני מפתח בעיריות על האתגרים ,הפחדים וההזדמנויות בהטמעת חדשנות בעיר
מנחה :אורלי דהן ,מנכ"לית  EcoMotionומנהלת תחום התחבורה במכון הישראלי לחדשנות
מאיה כץ ,מ"מ וסגנית ראש עיריית הרצליה ומחזיקת תיק התחבורה בעיר
שגיא גורפינקל ,מנכ״ל ומייסד אסיסט
סמדר איצקוביץ ,ראש אגף פיתוח תעשייה בעיריית אשדוד
אוריאל כץ ,סמנכ״ל טכנולוגיותNoTrafﬁc ,
אשר בן שושן ,ראש רשות התחבורה ,עיריית ת"א-יפו
דב גנאור ,מנכ"ל מוביליטי אינסייט

13:00 –14:00

)(מליאה באנגלית

 יואב:מנחה

SMART CITIES UNDER ATTACK
MODERATOR: YOAV LIMOR |  יואב לימור:מנחה

איומי הסייבר על העיר החכמה

GREETINGS: Mr. Eli Cohen, Minister of Economy and Industry

OPENING PLENARY KEYNOTES:
10:15 The Future Belongs to Cities – How Ready Are We?
Dr. Jonathan Reichental, CIO, City of Palo Alto, California
10:40 Cyber Security Pushed To The limits: Mr. Roy Zisapel, Co-Founder and CEO, Radware
11:00 Smart Cities and Brilliant Hackers: A Glance to the future: Mr. Menny Barzilay,
Co-Founder and CEO of FortyTwo Global
11:25 Cyber City - When everything is connected: Mr. Gad Mergi, CTO of Cyber Technology Unit,
National Cyber Directorate, Prime Minister's Ofﬁce
11:40 Building The Smart City: Experience vs Risk: Mr. Morten Illum, EMEA Vice President at Aruba,
a Hewlett Packard Enterprise company
12:10 Mr. Takahiko Makino, General Affairs Bureau, City of Yokohama, Japan
12:30 Exclusive interview: Mr. Tamir Pardo, former Director of the "Mossad"
13:00 –14:00

13.2
10:00-16:30 | יום שלישי
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14:00 Is AI the Cyber Security Silver Bullet?
Tal Eisner, Theft Prevention Product Manager
16:30 – 10:00 2 אולם
14:15 Make Your City Safer, Smarter and Autonomous Ready:
לימור
Mr. Lior Sethon, Deputy General Manager, After Market division, Mobileye

09:30 – 10:00 REGISTRATION
10:00

LUNCH BREAK

אולם

14:30 Tomorrow World Cyber Management:
Yosi Shneck, Senior VP, Information & Communication, Israel Electric Corporation
14:45 The New Golden Triangle: Cyber-Intelligence-Physical Security:
Mr. Tsachi Frishberg, General Manager SmartMER, MER Group
15:00 A Glimpse at the Dark side – 2018: The Perfect year to Hunt:
Ms. Sanaz Yashar, Senior Analyst, FireEye
15:20 War-Game case study - Protecting Cities in the Cyber Era:
Mr. Ivor Terret, Advisory Board Member, Be – Strategic
15:40 Israel's CiO's Municipalities Organization:
Hilay Selivansky, CTO & Chief Architect, Tel Aviv – Yafo Municipality
Oren Mizrahil, CIO, Raanana Municipality
Yaron Rivo, CIO Netania Municipality
16:30 EXHIBITION

17:30 Muni World Cocktail:
In the presence of: Mr. Haim Bibas, Chairman of the Federation of Local Authorities in Israel
Mayors, Ambassadors, Startup companies and guest from all Delegations

LUNCH BREAK

14:00 Is AI the Cyber Security Silver Bullet?
Tal Eisner, Theft Prevention Product Manager
14:15 Make Your City Safer, Smarter and Autonomous Ready:
Mr. Lior Sethon, Deputy General Manager, After Market division, Mobileye
14:30 Tomorrow World Cyber Management:
Yosi Shneck, Senior VP, Information & Communication, Israel Electric Corporation

 אלון בן דוד:מנחה

13:30 - 09:30 -  בטחון וחירום- 3 אולם

אולם

3

13.2
יום שלישי | 09:30-13:30

אל"מ אריאל בליץ ,רמ”ח אוכלוסיה ,פקע"ר
פרופ' בועז גנור ,מנכ”ל המכון למדיניות נגד טרור )(ICT
ודיקן בית הספר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי
אלון דוידי ,ראש עיריית שדרות

בטחון וחירום -הזמן קצר והמלאכה מרובה:
היערכותדוד לשעת חירום ברשויות המקומיות
מנחה :אלון בן
11:00

ריאיון משולש :הערכות חירום פלורידה וקליפורניה )אנגלית בתרגום סימולטני(
מישל מרטינז ,ראשת העיר ,סנטה אנה ,קליפורניה
גבריאל גרויסמן ,ראש עיריית בל הרבור ,פלורידה,
לי פלדמן ,מנכ"ל עיריית פורט לודרדייל  ,פלורידה ויו"ר איגוד המנכ"לים לשעבר

11:30

"לא להיבהל"  -הסברה בשעת חירום:
הרצאה :המשימה :ניצחון בחזית והעורף :תא"ל רונן מנליס ,דובר צה"ל

11:45

ניצב ג׳מאל חכרוש ,ראש המנהלת לשיפור שירותי משטרה בישובים הערביים ,משטרת ישראל
דרור שור ,ראש מועצה אזורית באר טוביה
זיו דשא ,ראש מועצת זיכרון יעקב
יוסי דגן ,ראש מועצה אזורית שומרון

12:30

הרצאה מיוחדת :איתי אנגל ,עיתונאי במצב חירום  -כתב מלחמה

13:00

אבני יסוד וכלים לניהול מצבי חירום:
תא"ל )מיל'( ירון לבנת ,מנכ"ל חטיבת הביטחון והטכנולוגיות ,קבוצת מר

הזמן קצר והמלאכה מרובה :היערכות לשעת חירום ברשויות המקומיות

09:00

התכנסות ורישום

09:30

פתיחה וברכות:
בצלאל טרייבר ,ראש רשות חירום לאומית
אבי נעים ,ראש מועצת בית אריה ויו"ר ועדת הבטחון במש"מ

09:45

הרצאה :המצב כיום והפערים במרחב האזרחי :אלוף תמיר ידעי ,מפקד פיקוד העורף

10:00

הרצאה :חשיפת יעדי השירות הלאומיים לשעת חירום והדרכים למימושם ברשויות המקומיות:
בצלאל טרייבר ,ראש רח"ל

10:15

הרצאה :איך מייצרים עיר חוסן חכמה בשגרה ובחירום :פרופ' אבי דגני ,נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה

10:30

דיון :סוגרים פערים :האם הרשויות המקומיות בישראל ערוכות לחירום?
אבי נעים ,ר’ מועצת בית אריה ויו"ר ועדת הבטחון במש"מ
אדוה אשל רבינוביץ ,ראש חטיבת חוסן לאומי ,רח"ל
אל"מ אריאל בליץ ,רמ”ח אוכלוסיה ,פקע"ר
פרופ' בועז גנור ,מנכ”ל המכון למדיניות נגד טרור )(ICT
ודיקן בית הספר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי
אלון דוידי ,ראש עיריית שדרות

11:00

ריאיון משולש :הערכות חירום פלורידה וקליפורניה )אנגלית בתרגום סימולטני(
מישל מרטינז ,ראשת העיר ,סנטה אנה ,קליפורניה
גבריאל גרויסמן ,ראש עיריית בל הרבור ,פלורידה,
לי פלדמן ,מנכ"ל עיריית פורט לודרדייל  ,פלורידה ויו"ר איגוד המנכ"לים לשעבר

אולם

4

13.2
יום שלישי | 10:00-12:30

המחר
של
ההתחדשות
מנחה :רפיק חלבי ,ראש המועצה המקומית דליית אל כרמל

התכנסות ורישום
09:00
הישובים הדרוזים והצ'רקסים בישראל :חינוך ,תשתיות ,תעסוקה
התחדשות
10:00

פתיחה וברכות :צחי הנגבי ,השר לשיתוף פעולה אזורי

10:15

דיון :כפר לא :האם תוכניות ההתחדשות העירונית במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתאימות לצורכי התושבים?
סרטון פתיחה :האתגרים וההזדמנויות ביישובים הדרוזים והצ'רקסים
צחי הנגבי ,השר לשיתוף פעולה אזורי
מופיד מרעי ,יו"ר הרשויות הדרוזיות וראש מועצת חורפיש
זכריא נאבסו ,ראש מועצת כפר כמא
אורי אילן ,יו"ר הועדה המחוזית מחוז צפון במנהל התכנון
ראדי נג'ם ,עו"ד ושמאי מקרקעין

11:10

ראיון :כך מגיעים לראש הדירוג של בתי הספר בישראל :עלי סלאלחה ,מנהל תיכון מקיף בית ג'אן

11:25

דיון :העדה הדרוזית  :2028תעסוקה ,חינוך ,תשתיות
יוסי דרזנין ,מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי
אימאן טרביה-אלקאסם ,מרכזת תחום התעסוקה בחברה הערבית ,הדרוזית והצ‘רקסית
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ח"כ סאלח סעד ,סיעת המחנה הציוני
והיב חביש ,ראש מועצת ירכא

12:15

סיום

אולם

1

אולם 1

14.2
יום רביעי | 10:00-16:00

הדיגיטלית
העיר
מנחה :דרור גלוברמן
12:40

המדע לטובת השלטון המקומי :אופיר אקוניס ,שר המדע והטכנולוגיה

12:50

איך להנגיש שירותים חכמים לתושבי העיר:
עו"ד ליאת שוחט ,ראשת עיריית אור יהודה
יואל לוי ,יועץ ראשת העיר ,אור יהודה

10:00

התכנסות ורישום

13:00

כשמידע ותקשורת מייצרים חוויה :אמיר פורקוש ,סמנכ"ל אגף טכנולוגיות מתקדמות ,בינת תקשורת מחשבים

10:30

הרצאת פתיחה :העיר הדיגטלית כבר כאן :אביקם בלר ,מנכ"ל משכ"ל

13:20

ניר ברקת ,ראש עיריית ירושלים

10:40

מהפכת השירות ברשויות המקומיות :כיצד נהפוך את העיריה לגוף שירות מודרני ומתוחכם?
מנחם לייבה ,מנכ"ל עיריית ת״א-יפו
גדי מרגלית ,מנכ״ל עיריית חיפה
דורון מילברג ,מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים
אלון בן צור ,מנכ"ל בינת תקשורת ומחשבים

13:35

אריאל שטיינברג ,משנה למנכ״ל מרכז השלטון המקומי

13:45

אורח מיוחד

14:00

11:15

מושב :כשחדשנות פוגשת שלטון מקומי :שי לי שפיגלמן ,ראש מטה ישראל דיגיטלית

מושב :דור העתיד  -קידום צעירים ,יזמות ומנהיגות בשיתוף המשרד לשוויון חברתי
גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי
תמיר עידאן ,ר' מ.א .שדות נגב

11:30

רב שיח :חדשנות משנה מציאות  -איך מקדמים ומטמיעים חדשנות ברשויות מקומיות?
שירי סיון ,מנהלת תחום חדשנות ,משכ"ל
בועז גור לביאCDI (Center for Digital Innovation) ,
שרון אפריל ,מנהלת צוות חדשנות עירונית בירושלים מטעם קרן בלומברג
אריק אדלר ,גזבר עיריית בני ברק

14:15

סקירה :אבי כהן ,מנכ”ל המשרד לשוויון חברתי

14:20

דיון :אתגרי העתיד בעיצוב מדיניות לאומית בתחום הצעירים
חגי רזניק ,מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון
הראל טובי ,מנכ״ל בית הנשיא
חמדה מרק ,ראש האגף והקרן לחיילים משוחררים

12:00

נחמיה )חמי( פרס ,שותף מייסד קרן הון סיכון פיטנגו ויו"ר הועד המנהל ,מרכז פרס לשלום וחדשנות

14:45

12:20

ריאיון מיוחד :עדי סופר תאני ,מנכ"לית פייסבוק ישראל

12:40

המדע לטובת השלטון המקומי :אופיר אקוניס ,שר המדע והטכנולוגיה

12:50

איך להנגיש שירותים חכמים לתושבי העיר:
עו"ד ליאת שוחט ,ראשת עיריית אור יהודה
יואל לוי ,יועץ ראשת העיר ,אור יהודה

דיון :פיתוח מנהיגות ודור העתיד במרחב הציבורי
פרופ’ מנואל טרכטנברג ,ח’כ לשעבר ,המחנה הציוני
רוני פלמר ,מנכ"ל תנועת אור
מהרטה ברוך ,סגנית ראש עיריית ת”א-יפו ,מחזיקת תיק הרווחה והשירותים החברתיים
יואב הלר ,מנכל מעוז
ספיר בלוזר ,מייסדת ארגון 2050

15:20

הרצאת אורח מיוחד :מסע אישי :אסי עזר ,תסריטאי ,יוצר ,שדרן ומנחה טלוויזיה

פתיחה:

העיר

הדיגיטליתמנחה :דרור גלוברמן

אולם 3

אולם

2

14.2
יום רביעי | 09:00-15:30

במעמד ראש הממשלה – ח"כ בנימין נתניהו

ח"כ נפתלי בנט ,שר החינוך ושר התפוצות
אריה דרעי ,שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל
ח״כ איילת שקד ,שרת המשפטים
אביגדור ליברמן ,שר הביטחון ,בראיון עם יואב לימור

השלטוןסגל המקומי
ועידת
מנחים :קרן מרציאנו ועמית

ח״כ יצחק הרצוג ,יו״ר האופוזיציה

09:00

רישום וקבלת פנים

13:30

10:00-12:00

"בוקר מקומי" אולפן חדשות בהנחיית קרן מרציאנו והפרשן עמית סגל ,בהשתתפות:
חיים ביבס ,יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
דניאל עטר ,יו"ר קרן קימת לישראל

חברת חשמל :השקת פרויקט מניה חכמה לראשי רשויות
)האירוע סגור למוזמנים בלבד(

14:00

ארוחת צהריים בסימן  70שנה למדינת ישראל ו 80-שנה למרכז השלטון המקומי
)למוזמנים בלבד(

אירוח שרים:
ח"כ נפתלי בנט ,שר החינוך ושר התפוצות
אריה דרעי ,שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל
ח״כ איילת שקד ,שרת המשפטים
אביגדור ליברמן ,שר הביטחון ,בראיון עם יואב לימור
ח״כ יצחק הרצוג ,יו״ר האופוזיציה
13:30

חברת חשמל :השקת פרויקט מניה חכמה לראשי רשויות
)האירוע סגור למוזמנים בלבד(

פרס החדשנות של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל

אולם

3

14.2
יום רביעי | 11:00-14:30

יצחק בורבא ,יו"ר התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות
אמנון מרחב ,מנכ״ל עיריית ירושלים
סיוון להבי ,סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי ומנהל אגף פיתוח כלכלי
תומר ביטון ,גזבר עיריית ב"ש ויו"ר איגוד הגזברים ברשויות המקומיות
רו"ח14:30
- 11:00
גיא טורנובסקי ,סמנכ"ל עסקי ,דקסיה
איתי חוטר ,סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי

מונציפאלי
מימון
מנחה :סיון קלינגבייל

מימון מונציפאלי

11:00

פתיחה וברכות:
שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר משה קלצ'ין ,סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון בנק דקסיה ישראל

11:20

הרצאה :מגמות במימון מוניציפאלי  -האם אנו בפני נקודת מפנה :ירמי מילגרם ,כלכלן ראשי ,דקסיה

11:30

שותפות ציבורית-פרטית ) (PPPבתחום ייעול אנרגטי בבת ים  -הצגה משולבת של המקרה:
יוסי בכר ,ראש עיריית בת ים ,ודן בר משיח ,מייסד ומנכ"ל אסקו

11:50

שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים

12:00

דיון ) PPP -שותפות ציבורית-פרטית(:
הפתרונות הפיננסים החדשים שיזיזו את הרשויות קדימה ויגדילו את תקציב העירייה:
משה פדלון ,ראש עירית הרצליה
יצחק בורבא ,יו"ר התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות
אמנון מרחב ,מנכ״ל עיריית ירושלים
סיוון להבי ,סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי ומנהל אגף פיתוח כלכלי
רו"ח תומר ביטון ,גזבר עיריית ב"ש ויו"ר איגוד הגזברים ברשויות המקומיות
גיא טורנובסקי ,סמנכ"ל עסקי ,דקסיה
איתי חוטר ,סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי

12:30

שיחה :שי באב״ד ,מנכ״ל משרד האוצר עם נעמה סיקולר ,עורכת ראשית ,גלובס

12:30

שיחה :שי באב״ד ,מנכ״ל משרד האוצר עם נעמה סיקולר ,עורכת ראשית ,גלובס

12:50

ראיון מיוחד :מרדכי כהן ,מנכ״ל משרד הפנים ושאול מרידור ,הממונה על התקציבים באוצר

13:10

הרצאה :ליסינג כשיטת מימון אפשרית לרכישת ציוד בעיריות :הלה שחר ,מנהלת חטיבת המימון ,טקליס

13:25

הרצאה :ערים חכמות בעולם התשלומים :עוז עזריה ,דירקטור פיתוח עסקי ,מאסטרקארד

13:40

הרצאת אורח :על טרפת הביטקוין והבלוקצ׳יין וכל מה שביניהם :מתן חודורוב ,פרשן כלכלי ,ערוץ 10

14:30

סיום

אולם

4

14.2
יום רביעי | 12:00-14:30

במעמד מר חיים ביבס ,יו״ר מרכז השלטון המקומי ומר עמיר ריטוב ,יו״ר מרכז המועצות האיזוריו

ותרבות בעיר העתיד
חינוך
מנחה :חן ליברמן

חינוך ותרבות

12:00

פתיחה

12:15

האם החינוך זכה בפיס? מדוע כספי הפיס לא צריכים לממן כיתות לימוד וגני ילדים:
עוזי דיין ,יו"ר מפעל הפיס

12:30

עיר חכמה בחינוך
ישראל זינגר ,ראש עיריית רמת גן

12:45

טקס הענקת תעודות הוקרה ליחידות נוער מצטיינות
במעמד מר חיים ביבס ,יו״ר מרכז השלטון המקומי ומר עמיר ריטוב ,יו״ר מרכז המועצות האיזוריות

טקס חתימה על אמנה בין מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לפורום וועדי ה

13:00 14:30 – 12:00
13:15

תגדירו לגיטימי :האם הרשות צריכה להפריד בין תרבות לביקורת?
דיון בהשתתפות:
ליזי דלריצ׳ה ,ר׳ מועצת גני תקווה
שמוליק יפרח ,מנכ”ל תיאטרון הקאמרי
שי עיד אלוני ,מנהל אמנותי זומו ,המוזיאון הנייד
מאזן ג׳נאים ,ראש עיריית סח׳נין
חגי אוזן ,מוסיקאי ומנהל אמנים
עו"ד צבי האוזר ,יו"ר מוזיאון ארץ ישראל ,מזכיר הממשלה לשעבר

14:00

חינוך ישן מול חינוך חדש – יש דבר כזה?
ראיון משותף :הרב שי פירון ,שר החינוך לשעבר ,מייסד פנימה,
ואמו ,אסתר פירון ,סגנית ראש עיריית בת ים ומחזיקת תיק החינוך

14:30

סיום

טקס חתימה על אמנה בין מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לפורום וועדי הורים היישוביים
13:00

מהפכת התשתיות בספורט הישראלי  -תוכנית המתקנים החדשה והשפעתה על השלטון המקומי
מירי רגב ,שרת התרבות והספורט

13:15

תגדירו לגיטימי :האם הרשות צריכה להפריד בין תרבות לביקורת?
דיון בהשתתפות:

מהפכת התשתיות בספורט הישראלי  -תוכנית המתקנים החדשה והשפעתה על השלטון ה
מירי רגב ,שרת התרבות והספורט

אולם

4

מר רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב יפו

13.2
יום שלישי | 13:30-15:30

כנס איגוד רישוי עסקים ושילוט –
חדשנות בעולם הרישוי
14:25

הצעת הממשלה להקטנת רגולציה
מר עמיחי פישר ,מנהל אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה

14:35

הקטנת הרגולציה בכבאות
מר יצחק שמעוני ,רמ"ח חקיקה

13:30

קבלת פנים

14:50

מר אשר גרנר ,יו״ר הועדה הבינמשרדית ,משרד הפנים

14:00

מושב  :1רישוי עסקים – צמצום הרגולציה בעולם רישוי עסקים
פתיחת המושב :מר נפתלי קאיקוב ,יו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט

15:00

14:10

הצעת השלטון המקומי ופורום  15לצמצום רגולציה
מר רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב יפו

מושב  :2שילוט בתחום המוניציפלי – מגמות וחדשנות בריהוט רחוב
פתיחת המושב :מר ארנון בר-דוד ,יו"ר הסתדרות המעו"ף
מר ערן קפלן ,מגמות בתחום פרסום החוצות במרחב הציבורי
פרופ' קני סיגל ,חדשנות בריהוט רחוב ופרסום

14:25

הצעת הממשלה להקטנת רגולציה
מר עמיחי פישר ,מנהל אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה

14:35

הקטנת הרגולציה בכבאות
מר יצחק שמעוני ,רמ"ח חקיקה

