האירוע המוניציפאלי הגדול של השנה!

ועידת השלטון המקומי לחדשנות MUNI-EXPO -

רביעי-חמישי | 27-28.2.19 ,ביתן  ,2אקספו ת"א (גני התערוכה)
רביעי | אולם 16:00-10:00 | D

מנחה :לינוי בר גפן

10:00

פתיחה :ברכות וראיון משותף | בהנחיית עמית סגל
ח"כ משה כחלון ,שר האוצר ויו"ר כולנו
חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות

10:25

אחריות עירונית מול אחריות המדינה :רוביק דנילוביץ ,ראש עיריית ב"ש

10:45

כששלטון מרכזי פוגש שלטון מקומי | מנחה :עמית סגל
ח"כ נפתלי בנט ,שר החינוך והתפוצות ויו"ר הימין החדש
ועמיר ריטוב ,ראש מועצה אזורית לב השרון
ח"כ משה גפני ,יו"ר דגל התורה ויו"ר ועדת הכספים
ואברהם רובינשטיין ,ראש עיריית בני ברק
ח"כ איציק שמולי ,יו"ר סיעת העבודה
וליזי דלריצ'ה ,ראש מועצה מקומית גני תקווה
ח"כ אחמד טיבי ,יו"ר תע"ל ויאיר רביבו ,ראש עיריית לוד
גדעון סער ,שר החינוך והפנים לשעבר ,הליכוד ושמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו

12:15

הצעירים לשלטון בשיתוף המשרד לשוויון חברתי
ח"כ גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי
צעירים משפיעים :יוזמות מעורבות חברתית מרחבי הארץ
סיון שפר " -מה לא לבשת היום לעבודה"
טובה תלמי ושירז פורטל "MAMA TECH" -
מתן לוין ,גבריאל אגיאיון ולבנה רוזנבלום " -דרך ארץ"
פירוז מקדאד ובסמה אבו בראק " -חיבור בין דורי"
הפעלת מרכזי הצעירים בשעת חירום:
נתנאל לוי ,מנהל אגף ביטחון ,חירום ,מידע וסייבר ,המשרד לשוויון חברתי
ראיון עם ראשי הרשויות הצעירים בישראל:
עידו גרינבלום ,ראש מועצה מקומית קריית טבעון
טל אוחנה ,ראש מועצה מקומית ירוחם
ישראל פרוש ,ראש עיריית אלעד
אסיף איזק ,ראש מועצה אזורית חוף הכרמל
שאדי שווירי ,ראש המועצה כפר יאסיף

הרצאה מעוררת השראה :סרן (מיל') זיו שילון ,פעיל חברתי ויזם
14:00

האם הכפלת מספר הנשים בראש רשויות מעידה על שינוי אמיתי?
ח"כ יפעת שאשא ביטון ,שרת הבינוי והשיכון
אוה מדז'יבוז ,מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האשה
ד"ר גלית שאול ,ראש מועצה אזורית עמק חפר
שושי כחלון-כידור ,ראש עיריית כפר-יונה
ד"ר נוהא גאבר בדר ,חברת מועצה כפר מג'אר

14:30

בין הייטק והתיישבות בפריפריה :דני עטר ,יו"ר קקל

14:40

ערים נפרדות או מעורבות ,האם ואיך אפשר לחיות ביחד?
מנחה :ד"ר אבישי בן חיים ,פרשן חרדים ,חדשות 13
ד"ר עליזה בלוך ,ראש עיריית בית שמש
רון קובי ,ראש עיריית טבריה

15:10

מה מאחד אותנו כישראלים ומדוע אנחנו אחת המדינות המאושרות בעולם?
פרופ' יורם יובל ,פסיכיאטר ,חוקר מוח ומנחה טלוויזיה

רביעי | אולם 16:00-10:00 | E

מנחה :שיבל כרמי מנסור

10:00

פתיחה:
אריאל שטיינברג ,משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי

10:10

אביקם בלר ,מנכ"ל החברה למשק וכלכלה

10:20

העיר הדיגיטלית
הרצאה :ישראל דיגיטלית בשלטון המקומי  -מאסטרטגיה ליישום:
שי לי שפיגלמן ,ראש מטה ישראל דיגיטלית
המהפכה הדיגטלית כמנוף לצמצום הפערים בין ובתוך
הרשויות המקומיות | מנחה :נאדר אבו תאמר ,עיתונאי "מכאן"
מנחם לייבה ,מנכ"ל עיריית ת"א
ד"ר אסמאא נ .גנאים ,חוקרת בתחום האינטרנט והחברה ויזמית טכנולוגית
יהודה שפיצר ,מנכ"ל עיריית ביתר עילית
שי רוזנצוויג ,ראש מועצה מקומית אלפי מנשה
שירלי פאר ,מנכ"לית עיריית רמת השרון

חמישי | אולם  15:30-08:30 | Dאירוע סגור למוזמנים בלבד

חמישי | אולם  15:30-10:00 | Kמנחה :אור הלר

11:00

החלטות חכמות מייצרות ערים חכמות:
עידן גולדברג ,מהנדס מערכת ,מגזר ציבורי ,סיסקו

11:15

מקורות המימון של הרשויות המקומיות
ח"כ אלי כהן ,שר הכלכלה והתעשייה

10:00

11:25

תל אביב  -עיר עברית גלובלית :רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב יפו

10:25

11:35

דיון :הרשויות המקומיות כמנוף לפיתוח כלכלי
שי רינסקי ,מנכ"ל משרד הכלכלה
אוריאל לין ,נשיא לשכת המסחר ת"א והמרכז ואיגוד לשכות המסחר בישראל
דורון מילברג ,מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים
ד"ר ואיל כרים ,רכז חשבים מלווים
יעלה מקליס ,ראש עיריית יהוד-מונסון
רו"ח תומר ביטון ,גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים

איך בונים ערים חכמות?
ליאורה שכטר ,מנמ"רית עיריית תל אביב יפו
ויו"ר איגוד המנמ"רים ברשויות המקומיות
חופית צמח ,מנמ"רית גני תקווה
אורן מיזרחיל ,מנמ"ר עיריית רעננה
ענת שלומוביץ ,מנמ"רית פתח תקווה
עמית מרום ,מנמ"ר מועצה אזורית שדות דן
מיכל דביר ,מנמ"רית עיריית חיפה

12:10

הרצאה :הדרך לעצמאות כלכלית  -דרכים פרקטיות לפריצת התקציב:
רו"ח אורן גרופי ,שותף וראש תחום רשויות מקומיות  KPMGסומך חייקין
רו"ח אריק גולדיאן ,מנכ"ל א.ר.א.ב בונוס בע"מ

10:55

בני מלכה ,מנהל מכירות אזורי למרכז ומזרח אירופה,
חטיבת  ,Uns tructured Data Solutionsחברת DELL

11:10

היערכות מדינת ישראל לעידן האינטרנט של הדברים ()IOT
נתי כהן ,מנכ"ל משרד התקשורת

11:20

פרטיות 4.0
עו"ד גילי בסמן ריינגולד ,היועצת המשפטית ,הרשות להגנת הפרטיות

11:30

מימון המחר:
השפעות הטכנולוגיה ויחסי העבודה על הרשות המקומית בעתיד

מנחה אורחת :סיוון כהן-סבן
08:30

רישום ,כיבוד והתכנסות

09:30

מליאת הפתיחה
במעמד ראש הממשלה ,ח"כ בנימין נתניהו
חיים ביבס ,יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
אריה מכלוף דרעי ,שר הפנים
הענקת פרס החדשנות
חיים ביבס ,יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
שי חג'ג' ,ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
אביקם בלר ,מנכ"ל החברה למשק וכלכלה

12:25

הרצאה :יעקב בנבניסטי ,מנהל אגף ההקצאות ובקרת מבנים במפעל הפיס

11:30

ביקור ביריד החדשנות MUNI-EXPO

12:35

הרצאה :מאחורי הקלעים של עולם התקשורת :סיון רהב מאיר

13:30

13:00

מיזמי אנרגיה ברשויות המקומיות :ח"כ יובל שטייניץ ,שר האנרגיה

יחד שותפים לדרך  -ארוחת צהריים ותוכנית אומנותית
אבי גבאי ,יו"ר מפלגת העבודה
שי חג'ג' ,ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
לבנה שיפמן (פינץ) ,יו"ר בנק דקסיה ישראל

הרצאה :מהפכות במשק האנרגיה :אלוף (מיל') יפתח רון טל ,יו"ר חברת חשמל
13:25

דיון :השמש יכולה לייצר לעירייה כסף
משה פדלון ,ראש עיריית הרצליה
אהוד אדירי ,מנכ"ל משרד האנרגיה
גיא סמט ,מנכ"ל משרד איכות הסביבה
עובד נור ,ראש מועצה אזורית הגלבוע
דורית בנט ,מנכ"לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות

14:00

הרצאה :ערים חכמות והתייעלות אנרגטית  -חלום או מציאות?
דן בר משיח ,מנכ"ל ומייסד אסקו ישראל

אבי כהן ,מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי
המדד הרשותי לדמוקרטיה  -צעירים לוקחים רשות:
ספיר בלוזר ,מייסדת שותפה בישראל  ,2050ר' אגף בהתאחדות הסטודנטים

Federation Of Local Authorities In Israel

ﻤﺮﻜﺰ ﺍﻠﺴﻟﻄﺎﺕ ﺍﻠﻣﺤﻟﻴﺔ

14:15

תכנון עיר המחר
תשתיות ודיור  :2040 -זאב בילסקי ,ראש מטה הדיור הלאומי

14:25

מדינה של מגדלים  -חזון או אסון | מנחה :איתן אטיה ,מנכ"ל פורום ה15-
ד"ר עינת קליש רותם ,ראש עיריית חיפה
אסף הראל ,ס' ראש עיריית תל-אביב יפו
אדריכלית דניאלה פוסק ,יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ת"א
אדריכל דוד קנפו ,יו"ר התאחדות האדריכלים ומתכנני ערים בישראל
פרופ' יוסף ג'בארין ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון
ד"ר ניר מועלם ,הטכניון ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

15:00

עירוב שימושים כמנוע לפיתוח מוניציפלי:
עדיאל שמרון ,מנהל רשות מקרקעי ישראל

15:10

ההתחדשות העירונית בדרך לשנות את פניה של ישראל:
חיים אביטן ,יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

15:25

מה הרשות המקומית יכולה לעשות כדי שישראל תגיע למונדיאל?
מנחים :אופירה אסייג ואייל ברקוביץ
רן קוניק ,ראש עיריית גבעתיים
ניר קלינגר ,מאמן קבוצת בית"ר ירושלים
אבי נמני ,שחקן עבר ומייסד נימ-גרופ
יעקב בוזגלו
סילבי ז'אן ,כדורגלנית עבר

רביעי | אולם 14:00-09:00 | K

השפעות הפיתוח המואץ על הכנסות הרשויות המקומיות ?2030
מנחה :איתי חוטר ,סמנכ"ל כלכלה ,המרכז לשלטון מקומי
בני ביטון ,ראש עיריית דימונה
אריאל יוצר ,סגן הממונה על התקציבים ,משרד האוצר
מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים
רמי לוי ,מנכ"ל רמי לוי שיווק השקמה
ליאת שוחט ,ראש עיריית אור יהודה

ארוחת צהריים בחסות בנק דקסיה ישראל

חמישי | אולם  15:30-11:30 | Eמנחה :אורלי וילנאי
11:30

11:50

טקס פרס יחידת נוער מצטיינת לשנת 2018
טקס חתימה על אמנה לשת"פ בין השלטון המקומי למועצת ארגוני הנוער
חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
שי חג'ג' ,ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
שלומי קסטרו ,מנכ"ל מועצת ארגוני הילדים והנוער

12:10

בין מסורתיות לקידום חדשנות ברשויות הערביות:
מנחה :נאדר אבו תאמר ,עיתונאי "מכאן"

חברת חשמל והרשויות המקומיות
אורן הלמן ,סמנכ"ל שיווק ורגולוציה ,חברת חשמל
12:30

12:35

ח"כ יואב גלנט ,שר העלייה והקליטה

12:45

ראיון אחת על אחת עם צופית גרנט ,יוצרת ומנחת טלוויזיה

13:10

תחבורת המחר :Smart Mobility -
ח"כ ישראל כ"ץ ,שר התחבורה והמודיעין ומ"מ שר החוץ

הרצאה :יעד לאומי  -מחסה הולם
תא"ל (מיל') זאב (ווה) צוק-רם ,ראש רשות חירום לאומית
אלי רגב ,מנהל מינהל חירום וביטחון ,משרד הפנים
תרחישי פינוי ,קליטה וטיפול  -כתוצאה ממצבי חירום שונים
מנחה :יחיאל קופרשטיין ,מנהל תחום המשכיות עסקית ,מטריקס
פיני בדש ,ראש מועצה מקומית עומר
תמיר עידאן ,ראש מועצה אזורית שדות נגב
גבריאל נעמן ,ראש מועצה מקומית שלומי
חיים רוקח ,ראש מועצה אזורית גולן
יאסר גדבאן ,ראש מועצת כסרא סמיע
פיני דואני ,מנהל הערכות לחירום ,משרד האוצר
פינוי אוכלוסיות בשריפות
מרגרט פינלי ,ס' נשיא איגוד ראשי ערים בקליפורניה
פינוי אזרחים זרים – יעדים ואתגרים
אמיר הלוי ,מנכ"ל משרד התיירות
אילן ברוש ,מנהל אגף חירום ,משרד העבודה והרווחה
נועה חסדאי ,מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי
אייל סיסו ,ראש החטיבה לעניינים קונסולריים ,משרד החוץ
אלינור רשתי ,ראש אגף הביטחון ,משרד האוכלוסין וההגירה

תחבורה חכמה ,תשתיות תחבורה ותחבורה ציבורית בעירו ובגרמניה בכלל

Markus Lewe, Mayor of Munster, Germany and President of the
German Association of Cities

MUNI WORLD 2019 Global Brainstorming on Urban Security and Smart cities

מתי באמת ניסע במכונית האוטונומית ואיך השלטון המקומי יכול לעזור?
קרן טרנר-אייל ,מנכ"לית משרד התחבורה
אורי יוגב ,Future Mobility ,לשעבר מנהל רשות החברות הממשלתיות
ד"ר ענת בונשטיין ,מנהלת תחום טכנולוגיה ורגולציה בתכנית הלאומית
לתחליפי דלקים
איתמר בן מאיר ,מנכ"ל חברת נתיבי איילון
ד"ר יחיאל לסרי ,ראש עיריית אשדוד

כנס בינלאומי בנושא מיגור איומי הטרור על ערים בארץ ובעולם ,בהשתתפות ראשי
ערים ומשלחות שלטון מקומי מרחבי העולם ,בשיתוף מלא עם  CTEDהוועדה
המקצועית באו"ם העוסקת במיגור הטרור.
ח"כ יולי (יואל) אדלשטיין ,יו"ר הכנסת
ח"כ גלעד ארדן ,השר לביטחון פנים

אקסלרטור עירוני כזרוע חדשנות ברשויות:
איריס ארבל-גנץ' ,מנהלת  - HACמרכז ליזמות עירונית ,הרצליה
14:30

אמן החושים נמרוד הראל בהרצאה והפתעה מיוחדת לMUNI-EXPO-

פינוי אוכלוסייה בחירום בשיתוף רשות חירום לאומית
ברכות:
חובב צברי ,ראש המועצה המקומית קרית עקרון ויו"ר ועדת הביטחון במש"מ

מודר יונס ,ראש מועצה מקומית ערערה
ויו"ר ועד רשויות הערביות במש"מ
ד"ר סמיר סובחי ,ראש עיריית אום אל פאחם
עלי סלאם ,ראש עיריית נצרת
עו"ד עאדל בדיר ,ראש עיריית כפר קאסם
פראס אחד בדחי ,ראש מועצה מקומית כפר קרע

מנחה :יואב לימור

נושאי המושבים:
• טכנולוגיות ושיטות מתקדמות להגברת הביטחון במרחב העירוני • כיצד משלבים
את המגזר הפרטי ואת המגזר הציבורי בעבודה משותפת לביטחון העיר • מינוף
המידע הקיים במרחב הציבורי להגברת הביטחון בערים והגבול בין ביטחון ובין חדירה
לפרטיות • מנהיגות בעת משבר :תפקידו של ראש העיר בעת אירוע בטחוני

פיתוח כלכלי ושיתופי פעולה עם השוק הפרטי ע״י חברות עירוניות
יצחק בורבא ,יו"ר התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

הענקת פרס הצעירים למעורבות חברתית
אביגדור יצחקי ,יו"ר מפעל הפיס
מרים פרץ ,כלת פרס ישראל
חיים ביבס ,יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
שי חג'ג' ,ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות

פתיחה:
ח"כ מירי רגב ,שרת התרבות והספורט
שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

העיר החכמה :ביטחון ,טכנולוגיות ורשויות מקומיות
הרצאה :ברהנו טגניה ,כתב פלילים ,חדשות 12

14:35

הרצאה :דוברות בשעת חירום:
ניצב משנה מירב לפידות ,לשעבר דוברת המשטרה

להרשמה לאירוע:

www.muniexpo.co.il

התכנית נתונה לשינויים
ויש להתעדכן באתר בסמוך למועד האירוע

