ועידת השלטון המקומי לחדשנות
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GLOBAL BRAINSTORMING ON SMART
CITIES AND URBAN SECURITY

יום חמישי 20.2.20

אולם D

אולם E

אולם F

השלטון הוא מקומי
מנחה :דוריה למפל ,כאן ,תאגיד השידור הישראלי

עושים הון מקומי
מנחה :עופר חדד ,חדשות 12

החיים עצמם :על אתיקה ,תשתיות ותחבורה בישראל
מנחה :ליאור קינן ,חדשות 13

 10:00פתיחה:
חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין
מכבים רעות
ח"כ אריה דרעי ,שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

10:00

פרס יחידת צעירים מצטיינת לשנת 2019
אביגדור יצחקי ,רו"ח ,יו"ר מפעל הפיס
מרים פרץ ,יו"ר ועדת הפרס ,זוכת פרס ישראל למפעל חיים 2018
עיר של יציבות
אחד על אחד עם רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב – יפו
מתושבים לשותפים – עובדים יחד להצלחה משותפת
יותם טרון ,מנכ"ל משותף במכון הדמוקרטי
שיעור  – 2019הגיעה העת להעביר סמכויות לרשויות
פתיחה :מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים
דיון:
אריאל יוצר ,סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר
מוטי ששון ,ראש עיריית חולון
רותם ידלין ,ראש מועצה אזורית גזר
אדגאר דכואר ,ראש מועצה מקומית פסוטה
מורן נגיד ,עמיתה בכירה וראש היחידה למחקר השלטון
המקומי בפורום קהלת
חדשנות עירונית
רוביק דנילוביץ׳ ,ראש עיריית באר שבע
הרשות המקומית -המפתח להובלת שינוי חברתי
מיכל כהן ,מנכ"לית קרן רש"י ,לשעבר מנכ"לית משרד החינוך
מדינת כל עריה :כיצד ניתן לייצר מציאות עירונית שוויונית
בקרב כל הערים והישובים בישראל?
מנחה :נאדר אבו תאמר ,יוצר ,עורך ומגיש ,כאן,
תאגיד השידור הישראל
פתיחה :ח"כ אחמד טיבי ,סגן יושב ראש הכנסת
דיון:
עו"ד ארז קמיניץ ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
ד"ר ספואת ריא ,ראש עיריית סחנין
ארז רואימי ,מנהל יוזמת הישוב במרכז ,קרן רש"י
ג'אבר חמוד ,ראש מועצת סאג'ור
מחאמיד סמיר ,ראש עיריית אום אל-פחם
עו"ד יאיר רביבו ,ראש עיריית לוד
הרצאה מעוררת השראה :מעובדת ניקיון למנהלת בהייטק
שושי ג'מבר ,מנהלת תפעול מחלקת מובייל ודסקטופ ,ווקמי
 ,TOTAL CITYפתרונות  SaaSמלאים לחדשנות דיגיטלית עירונית
שלי מחרז ,מנכ"ל פיונט טכנולוגיות מקבוצת מל"מ

10:25

10:40
10:50
11:05

11:45
12:00
12:15

12:50
13:10

מושב העיר הדיגיטלית

13:25
13:40

14:00

14:40

15:00
15:30

היערכות לאומית לעידן ה5G -
נתי כהן ,מנכ"ל משרד התקשורת
דיגילוקאלי:
תובנות ממהלכי דיגיטציה בשלטון המקומי 2020-2017
עידן אורמן ,שותף בייעוץ ניהולי וראש המגזר הציבורי
בDeloitte-
שוויון דיגיטלי :האם שירותים דיגיטליים יכולים לצמצם
פערים במדינת ישראל?
פתיחה :ח"כ גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי
דיון:
אמיר כוכבי ,ראש עיריית הוד השרון
דקלה רוזנשטיין-שלומי ,מנהלת מפעם עמק יזרעאל
ומנהלת המיזם הלאומי 265
עוז שנהב ,מנהל מחלקת חדשנות ופיתוח מדיניות,
הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים
רביע זיוד ,שותף מייסד ומנכ"ל עמותת חאסוב לעידוד יזמות
בחברה הערבית
שירי סיון ,מנהלת חדשנות בחברה למשק וכלכלה של
השלטון המקומי
טרנספורמציה דיגיטלית :איך עושים את זה נכון?
ליאורה שכטר ,ראש אגף מחשוב ומערכות מידע בעיריית
תל אביב – יפו
בשיח עם שי לי שפיגלמן ,ראש מטה ישראל דיגיטלית
במשרד לשוויון חברתי
הרצאת אורח בינלאומי:
דן דוקטורוף ,מנכ"ל ( Sidewalk Labsמבית גוגל)
סיום מליאה :אברמוביץ׳ וסגל מחפשים פרות קדושות:
עמית סגל ,פרשן פוליטי ,חדשות 12
ואמנון אברמוביץ ,פרשן מדיני ,חדשות 12
בודקים מה מותר ומה אסור להגיד ולעשות בשיח הישראלי
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יום רביעי 19.2.20

10:20

MUNI EXPO

11:10
11:30
11:45

12:20

פתיחה:
רם סידיס ,המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי
אביקם בלר ,מנכ"ל החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי
שאול קוברינסקי ,יו"ר דיסקונט
ניהול כלכלה מקומית באי וודאות שלטונית
פתיחה :ח"כ משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים בכנסת
דיון:
ד"ר סארה אבו – כיף ,ראש התוכנית לניהול וישוב סכסוכים,
אונ׳ בן-גוריון בנגב
איתי חוטר ,סמנכ"ל כלכלה ,המרכז לשלטון מקומי
עופר בן אליעזר ,ראש מ .מקומית רמת ישי ויו"ר ועדת
הכספים של מרכז השלטון המקומי
גיא טורנובסקי ,מנהל אגף רשויות מקומיות בבנק מרכנתיל דיסקונט
שירה גרינברג ,הכלכלנית הראשית והממונה על הכנסות
המדינה במשרד האוצר
סיון להבי ,מנהל אגף בכיר לתקצוב ופיתוח ברשויות
המקומיות ,משרד הפנים
חוסן כלכלי אישי ויציבות עירונית
ציון בקר ,סמנכ"ל ,ראש החטיבה הפיננסית ,בנק מרכנתיל
אייל ינאי ,מנכ"ל משותף קופאס BDI
תרבות של מצוינות מוניציפלית
דני בראליה ,ראש התחום הציבורי בחברת שמיים
אמצעים להרחבת מקורות המימון לסקטור המוניציפלי
פלורין גדלבסקי ,סמנכ"לית הרשות לפיתוח הנגב
הרב אברהם רובינשטיין ,ראש עיריית בני ברק
שי רוזנצוויג ,ראש מועצה מקומית אלפי מנשה
תומר ביטון ,גזבר עיריית באר שבע ויו״ר איגוד הגזברים
ירמי מילגרם ,אגף רשויות מקומיות בבנק מרכנתיל
ד"ר משה ברקת ,הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון
איך להגיע ל?Final 4 -
רני איידלר ,מנכ"ל תאגיד מחזור האריזות תמיר

מדיניות לאומית פוגשת אתגרים מקומיים
מנחה :דפנה ליאל ,כתבת חדשות  12בכנסת
 12:40ראשי הערים בישראל בשיח עם שרים וחברי כנסת על
היום שאחרי הבחירות
חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
וח"כ גבי אשכנזי ,הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר ועדת חוץ ובטחון ,כחול לבן
בני ביטון ,ראש עיריית דימונה
וח"כ עמיר פרץ ,יו"ר מפלגת העבודה גשר מרצ
רן קוניק ,ראש עיריית גבעתיים
וח"כ מירי רגב ,שרת התרבות והספורט
שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו
וח"כ ניצן הורוביץ ,יו"ר מפלגת מרצ
שי חג'ג' ,יו״ר מרכז המועצות האזוריות וראש מ.א .מרחבים
וח"כ אמיר אוחנה ,שר המשפטים
ליאת שוחט ,ראש עיריית אור יהודה
וח"כ יואב גלנט ,שר העליה והקליטה
עו"ד מודר יונס ,ראש המועצה המקומית ערערה
ויו"ר הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות
וח"כ יועז הנדל ,מפלגת כחול לבן

 10:30פתיחה :ח״כ דודי אמסלם ,שר התקשורת
 10:45חוק או מוסר:
האם המוסר משחק תפקיד בזירה הלאומית והמקומית?
מנחה :ברוך קרא ,כתב משפט חדשות 13
דיון:
השופטת (בדימוס) הילה גרסטל ,לשעבר נציבת הביקורת
על מערך התביעה
רו"ח עינב פרץ ,יו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל
עו"ד עמית חדד ,משרד עו"ד חדד רוט' ושות
עו"ד מיכל רוזנבוים ,משרד עו"ד רוזנבוים ושות'
רחמים מלול ,ראש עיריית רחובות
עו״ד נתי שמחוני
 11:30בונים מודל חדש לפיתוח תשתיות עירוניות
פתיחה :אמנון מרחב ,מנכ"ל התאחדות הקבלנים ובוני הארץ
דיון:
ניר ינושבסקי ,סגן נשיא התאחדות הקבלנים ובוני הארץ
ויו"ר אגף בניה חוזית
הילה חדד  -חמלניק ,סמנכ"ל אסטרטגיה וחדשנות בנתיבי ישראל
איל שוורצמן ,סמנכ"ל ומנהל תחום בינוי
בחברה למשק וכלכלה מבית השלטון המקומי
יצחק בורבא ,יו"ר איגוד התאגידים העירוניים
דורון מילברג ,מנכ"ל עיריית רחובות
ויו"ר איגוד מנכ"לי הרשויות המקומיות
עדיאל שמרון ,מנהל רשות מקרקעי ישראל
 12:20ההגה עובר לידיים של הרשויות :מה חלקן של הרשויות
המקומיות בעיצוב התחבורה הציבורית בישראל?
פתיחה :ח"כ בצלאל סמוטריץ' ,שר התחבורה
דיון:
אושרת גני גונן ,ראש מועצה אזורית דרום השרון
מיטל להבי ,סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו
ומחזיקת תיק התחבורה ,התנועה והבטיחות
יצחק קשת ,ראש עיריית חריש
יוסי סעידוב ,מייסד ארגון  15דקות
עמיר קינן ,מנהל אגף תחבורה ציבורית באגד
מושב חינוך ותעסוקה
מנחה :יעל אודם ,חדשות 12
13:00
13:05
13:25

13:45

פתיחה :ח״כ הרב רפי פרץ ,שר החינוך
הרצאה מעוררת השראה :מה למדתי מהבת שלי?
טל פרידמן ,שחקן ויוצר
טקס הענקת תעודות הוקרה ליחידות הנוער המצטיינות
ברשויות המקומיות לשנת 2020
חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ח"כ יעקב מרגי ,סגן יו"ר הכנסת וראש ועדת החינוך בכנסת
שי חג'ג' ,יו״ר מרכז המועצות האזוריות וראש מ.א .מרחבים
מודל עירוני לביטחון תזונתי
ענת פרידמן-קולס ,סמנכ״לית שיווק וגיוס משאבים ,לקט ישראל

 14:00עורך דין  Outרובוט  :INאיך ייראה שוק התעסוקה בעתיד
והאם מערכת החינוך הנוכחית נותנת מענה לאתגר?
שלום בן משה ,ראש עיריית ראש העין
ד"ר עמאר אלהוזייל ,סוציולוג ומומחה בהשמה קהילתית
פרופ' ציפי ליבמן ,נשיאת סמינר הקיבוצים
אלי בוך ,מנהל הפילנתרופיה בקרן אדמונד דה רוטשילד
ד"ר גיל פרג ,מנכ"ל רשת בתי הספר דרכא
 14:40הרצאת העשרה :להמציא מחדש ומהר  -חינוך בעולם משתנה
ד"ר אייל דורון ,חוקר ומפתח חשיבה יצירתית

Wednesday | Hall K
Muni World Plenary
Moderator: Yoav Limor, Journalist
09:30 Opening
MK Israel Katz, Israel's Minister of Foreign Affairs
09:45 Keynote: Building the Start Up Cities Network
Dr. Erel Margalit, Founder & Chairman,
)Jerusalem Ventures Partners (JVP
10:05 Safe and resilient city now and in the future
Mindaugas Sinkeviõius, President of Association of
Local Authorities in Lithuania And Mayor of Jonava
District Municipality
10:15 The Weakest Link: The Human Factors in Cyber
Security in the local government
Brigitte Zypries, Former Federal Minister for Justice
and for Economy, Germany
Rafael Franco, Deputy Director General
Israel National Cyber Directorate
Lauren Poe, Mayor of Gainesville, FL, USA
Guy Mizrahi, VP Cyber, RayZone Group
Guy Dagan, Co-Founder & Co-CEO, Consienta
11:00 coffee break

אולם D
הוועידה התשיעית של השלטון המקומי וקק״ל
מנחה :דנה ויס ,חדשות 12
08:30
09:30

11:30
13:30

11:30 Safe Cities: Fighting Hate Crimes
Blind Hatred: A joint Enemy
Carole Nuriel, Director, ADL Israel
Panel Discussion: Fighting hate crimes
Uwe Becker, Mayor of Frankfurt, Germany Councillor
Nick Forbes, Leader of Newcastle City Council
Haim Bibas, Chairman, The Federation of Local
Authorities in Israel, Mayor, Modi'in-Maccabim-Re'ut
Lior Haiat, Spokesperson of the Israeli Ministry of
Foreign Affaires, Former Consul General of Israel
in Miami
12:30 Coastal cities: “Blue Economy”, Tourism, Climate
Change and Sustainability
Ron Huldai, Mayor of Tel Aviv – Yafo, Israel
Panel discussion: Coastal cities future challenges.
Moderator: Ophir Paz-Pines, Head of the Institute for
Local Government, Tel Aviv University
Andro Krstulovic Opara, Mayor of Split, Croatia
David Andre, Mayor of Victoria, Seychelles
H.E. Hassan Ali Joho, The Governor of Mombasa
County, Kenya
Moshe Fadlon, Mayor of Herzliya, Israel and Chairman
of the Coastal Cities Forum

רישום ,כיבוד והתכנסות
מליאת הפתיחה :מנהיגות גלובאלית ,לאומית ,מקומית
חיים ביבס ,יו״ר מרכז השלטון המקומי
וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
דני עטר ,יו״ר קרן קימת לישראל
מנהיגות  - 2020מנהיגות יוצרת מציאות
משתתפים:
סיון יערי ,מייסדת ומנכ"לית אינוביישן אפריקה
יהודה זיספל ,נשיא קבוצת רד בינת תקשורת
סמאח סלאימה ,מייסדת עמותת נע״ם-נשים ערביות במרכז,
מובילה את מערכת החינוך בנווה שלום וואחת אל סלאם
רחלי שפרכר פרנקל ,יועצת הלכה ,ממייסדי יום האחדות
ופרס ירושלים לאחדות ישראל
רונן מנליס ,דובר צה"ל לשעבר
אילן קאר ,שליח מיוחד של הממשל האמריקאי למאבק
באנטישמיות
יו"ר סיעת כחול לבן ,ח"כ בני גנץ
ביקור ביריד החדשנות  MUNI-EXPOובתערוכת עיר המחר
מנהיגים יחד  -ארוחת צהריים ותוכנית אומנותית
בהובלת שלום מיכאלשווילי
שי חג'ג' ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות
וראש מועצה אזורית מרחבים
הענקת פרס החדשנות
חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי
וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
שי חג'ג' ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות
וראש מועצה אזורית מרחבים
אביקם בלר ,מנכ"ל החברה למשק
וכלכלה מבית השלטון המקומי
תלמידי ארטיק ,בית הספר למוסיקה
 -האירוע סגור למוזמנים בלבד -

אולם K
מליאת עיר המחר
מנחה :אביב פרנקל ,יזם הייטק ,עיתונאי
 10:30פתיחה וברכות :ח"כ אלי כהן ,שר הכלכלה והתעשייה וחבר
הקבינט מדיני-ביטחוני
מושב Happy City

 10:40הרצאת פתיחה:
ערי המחר :אתגרים ופתרונות מחוץ לקופסא
עו"ד איתן אטיה ,מנכ"ל פורום ה15 -

 10:55תושבים מאושרים בעיר פעילה  -קידום פעילות גופנית
במרחב הציבורי
שיחה עם יובל שמלא ,זוכה נינג'ה ישראל 2018
וענת הראל ,מאמנת ומובילת אורח חיים בריא
מושב Mobility

11:20

11:50
12:00

12:40

חדשנות ומוביליטי:
איך הרשויות המקומיות יכולות לקדם את תחבורת העתיד?
משתתפים:
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
מנחם לייבה ,מנכ"ל עיריית תל אביב -יפו
איציק לארי ,מנכ"ל עיריית ירושלים
אנטואן באסוויל ,מנהל מעבדת החדשנות של רנו-ניסאן-
מיצובישי בת"א
הרצאה :תחבורה ציבורית בהזמנה אישית
אורן שובל ,Via ,שותף מייסד וCTO-
איך אפשר לקדם את הרכב החשמלי בישראל?
פתיחה :אודי אדירי ,מנכ"ל משרד האנרגיה
דיון:
איתן פרנס ,מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה
ד"ר ענת בונשטיין ,ראש התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים
ותחבורה חכמה
רונן יבלון ,מנכ"ל חברת  EV-edgeמקבוצת יוניון
ארז סבג ,מנהל חטיבת מיצובישי בכלמוביל
הרצאת אורח :פרויקט  ,TXLברלין
Prof. Dr. Philipp Bouteiller, CEO of Tegel Project GmbH

מושב תכנון אורבני

 13:00האם תכניות המתאר של היום מתאימות לערי המחר?
ליזי דלריצ'ה ,ראש מועצת גני תקווה
פרופ' אייל יניב ,ראש ביה"ס למנהל עסקים וראש מרכז
בר אילן לערים חכמות
אדר' איתן קימל ,קימל אשכולות אדריכלים
דניאלה פז ארז ,מנכ"ל פז כלכלה והנדסה
יואל אבן ,מהנדס העיר ירושלים
 13:35מידול תלת מימד בשירות העיר החכמה
אבי אפללו ,מייסד משותף ומנכ"ל Simplex Mapping
מושב אקלים

 13:50רשויות בחזית :היערכות למשבר האקלים
ד"ר אורלי רונן ,ראש המעבדה לקיימות וחדשנות עירונית,
אונ' תל-אביב
רונן מרלי ,ראש עיריית נהריה
עו"ד ראובן לדיאנסקי סגן ראש העיר ומחזיק תיק סביבה,
קיימות ושפ"ע ,עיריית ת"א-יפו
דני רופ ,חזאי ומגיש טלוויזיה
 14:15הרצאה :משבר האקלים וההכחדה
נדב אייל ,עורך חדשות החוץ של חדשות 13

אולם E
מושב :ביטחון וחירום
מנחה :מואב ורדי ,כאן 11
 11:00דברי פתיחה:
שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
ח"כ נפתלי בנט ,שר הביטחון
 11:10ביטחון וחירום :מחשבים מסלול מחדש בתפיסת החירום
חובב צברי ,ראש מועצת קרית עקרון ויו"ר ועדת ביטחון
וחירום ,מרכז השלטון המקומי
 11:20הצגת תפיסת החירום החדשה של מדינת ישראל
האלוף תמיר ידעי ,מפקד פיקוד העורף
רוני מורנו ,מ"מ ראש רח"ל
 11:50איך מתמודדים עם פייק ניוז במצבי חירום
אלון דוידי ,ראש עיריית שדרות
מירב לפידות ,מנכ״ל לפידות תקשורת ולשעבר דוברת המשטרה
בעז רקוץ' ,מנהל ומייסד המשרוקית של גלובס
לילך שיינגורטן ,מנכ"לית מועצה אזורית שער הנגב
ד"ר הראל מנשרי ,ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT
רפיק חלבי ,ראש מועצה מקומית דלית אל כרמל
 12:25הרצאה :מזרח תיכון חדש ,גרסת המאה ה:21 -
ד"ר גיא בכור ,מזרחן ומשפטן
חברה וקהילה :החיים ברשת
מנחה :שי גולדן ,סופר ועיתונאי

 12:50אחד על אחד עם ארנון בר דוד ,יו"ר ההסתדרות הכללית
13:05
13:20

14:00
14:15

14:50

הטאץ' הקהילתי  -שיח חכם עם תושבים
ברוריה נעים–ארמן ,מנכ"לית  CRקשרי קהילה
הרשתות החברתיות כשחקן פוליטי מקומי:
מה ניתן ללמוד מהאנשים ששברו את הרשתות החברתיות
על השיח הציבורי בישראל?
דיון:
כרמל שאמה הכהן ,ראש עיריית רמת גן
אביר קארה ,מייסד "אני שולמן"
אבי יאלו ,יו"ר מפלגת צדק ,מרצה ,אקטיביסט ויזם חברתי
אסנת ואתורי ,יו"ר "הורות בזכות"
אליאס מטר ,מנכ״ל משרד ״שש בש״ לפרסום במגזר הערבי
להגיב או ליזום? מודל  Lenovoלהצלחה בעולם משתנה
סיגל אלבאום ,מנכ"לית  Lenovoישראל
הילד בן שמונים :האם מדינת ישראל והרשויות
המוניציפליות ערוכות להכפלת מספר הקשישים תוך עשור?
ד"ר אלכס קומן ,כלכלן ופרשן
מאיר שפיגלר ,מנכ"ל הביטוח הלאומי
ד"ר יעל בנבנישתי ,מנכ"לית קרן מגדלי הים התיכון Ventures
ד"ר מהא כרכבי סבאח ,מרצה באוניברסיטת חיפה
ובמכללה האקדמית תל אביב-יפו
פרופ' נחמן אש ,ראש חטיבת הבריאות
והמשנה למנכ"ל מכבי שירותי בריאות
משה ליאון ,ראש עיריית ירושלים

 15:00אמן החושים ליאור סושרד במופע מיוחד לסגירת
MUNI EXPO 2020

