
03-05.10.2021

03.10 /// יום ראשון

09:00-14:00

12:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

מושב יחסי גומלין בין תאגידי המים והרשויות המקומיות
מנחה: עו"ד דוד עציוני | סגן רה"ע חיפה ויו"ר איגוד ערים חיפה לביוב חיפה/קריות

מר רז קינסטליך | ראש עיריית ראשון לציון
מר ישראל גל | ראש העיר קרית אונו

מר אבירם דהרי | ראש עיריית קרית גת
מר רחמים מלול |  ראש עיריית רחובות

עו"ד יעלה מקליס | ראש עיריית יהוד מונוסון
מר תומר גלאם | ראש עיריית אשקלון

מר אליהו זוהר | ראש עיריית קרית מלאכי
מר צביקה ברוט | ראש עיריית בת ים

מר שלום בן משה | ראש עיריית ראש העין
מר מיכאל וידל | ראש עיריית רמלה

17:00-17:30

17:30-18:30

קליטה /// קבלת חדרים

קבלת פנים עשירה

פרידה וחלוקת מגן הוקרה
רו״ח אפי דביר | ממונה על התאגידים והביוב לשעבר

מר איציק דריקס | יו״ר איגוד התאגידים ויו״ר תאגיד מי בת ים
מר יהודה סיסו מנכ״ל | תאגיד מעיינות העמקים ויו״ר פורום מנכ״לים

מג'יק פאלאס אילת

מושב חיזוק קשרי קהילה בתאגידי מים וביוב - פרויקטים בקהילה/ מיזמים / חינוך / והסברה
מנחה: גב' בת שבע אבוחצירה | מנכ"לית תאגיד עין כרמים

מר זאב שוורץ | מנכ"ל מי נועם
מר גדי ששון | איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה

גב׳ אלונה נקאש | מנהלת קשרי לקוחות מכללת רופין
גב׳ חיה פרלמוטר | מנכ״לית ״תובנות בחינוך״ 

מר חיים וינגרטן | ראש אגף מבצעים זק״א

תאגידי המים בעולם דיגיטלי - תקשורת דיגיטלית מתקדמת עם צרכנים / חשבוניות דיגיטליות / וידאו פרסונאלי
מנחה: גב' לאה כץ | סמנכ"לית כספים מי שקמה

גב׳ עמליה ארנון | מנהלת שירות לקוחות תאגיד מי אונו 
גב׳ תמר טל | מנהלת אגף שירות לקוחות תאגיד מי שבע

מר מקס קפלן | יועץ ומפתח ארגוני



19:30-20:00

18:30-19:30

20:00-21:30

21:30

מושב פתיחה חגיגי וברכות

ארוחת ערב

מופע סטנדאפ | ניקי גולדשטיין

מנחה: עו"ד איתי שונשיין | יועמ"ש איגוד תאגידי המים והביוב 
מר מאיר יצחק הלוי | ראש עיריית אילת

מר איציק דריקס | יו״ר איגוד התאגידים ויו״ר תאגיד מי בת ים
מר יהודה סיסו מנכ״ל | תאגיד מעיינות העמקים ויו״ר פורום מנכ״לים

מר ארנון גלעדי  | המשנה לראש עיריית תל אביב-יפו, יו"ר איגודן 
מר אלי כהן  | מנכ״ל מקורות ויו״ר שח״מ מקורות ביצוע

מר שוקי בורשטיין | מנכ"ל בנק מרכנתיל דיסקונט 

מושב תפקידם של הדירקטור/ית ונושאי משרה בעידן איחוד תאגידים
מנחה: עו"ד גידי פרישטיק | שותף במיתר, משרד עו״ד

מר אורי שמואל | יו״ר תאגיד מעיינות העמקיֿם
עו״ד יאיר לחן | יו״ר תאגיד מים וביוב יובלים אשדוד

עו"ד גבריאל אביטל | יו"ר עין נטפים
מר עופר גלנץ | יו"ר תאגיד מי מודיעין 

מר איזי ענבר | יו"ר דירקטוריון תאגיד מי כרמל
מר מוטי בן יהודה | יו"ר תאגיד מי שבע

מר נדב דואני | יו"ר תאגיד מי הוד השרון
מר אלון טאקו | מנכ״ל גבאי סוכנות לביטוח

03-05.10.2021
מג'יק פאלאס אילת

03.10 /// יום ראשון



04.10 /// יום שני
07:45-09:45

13:30-15:00

09:45-10:30

10:30-10:50

10:40-11:10

12:30-13:30

11:10-12:00

16:00-16:45

ארוחת בוקר

ארוחת צהריים קלה

מושב נשים בעמדות ניהול בכירות - תקרת זכוכית

מושב 1 עלות המים לצריכה ביתית והקמת ועדת הנחות
מנחה: רו״ח ליאת ליבוביץ׳ | מנכ"לית מי רעננה

מר איציק דריקס | יו״ר איגוד התאגידים ויו״ר תאגיד מי בת ים
עו"ד שאול רומנו | יו"ר תאגיד מי ציונה

מר נדב דואני | יו"ר תאגיד מי הוד השרון
עו"ד עמיחי ויינברגר | משרד עו״ד ויינברגר ברטנטל

מנחה: עו"ד פזית נויברגר | מנכ"לית תאגיד מי לוד 
עו"ד יעלה מקליס | ראש עיריית יהוד מונוסון

גב׳ מעיין רז כהן | יו"ר מעיינות השרון ויו"ר קולחי השרון
גב' בת שבע אבוחצירה | מנכ"לית תאגיד עין כרמים

עו״ד אמי פלמור | מנכ״לית משרד המשפטים לשעבר
גב׳ רולא נסאר בשאראת | סמנכ"ל רכש אסטרטגי וחדשני, גנרל מוטורס ישראל

צמצום דלף ביוב ושמירה על איכות הסביבה
מר' יובל זכאי | קבוצת גאון

כל מה שבוער בהנדסה | תוכנית להפרדת מערכות ניקוז מביוב המשמעותיות וההשלכות
מר' אריק אבנרי | סמנכ"ל הנדסה בתאגיד מי הרצליה בע"מ

המפקח הדיגיטלי הראשון בישראל – מר' יואב גז | מנכ"ל ומייסד בטא יזמות בשיתוף פלסאון

הקמת מערכות איסוף והולכת מים ושפכים
מר דורון לוין | חברת בלשה ילון מערכות תשתית בע״מ

מושב התאגידים בעידן הקר"מ
מנחה:  מר אריק מולה | מנכ"ל מי שקמה

מר מוסטפא אבו ריא | מנכ"ל תאגיד מי הגליל
מר משה משגב | מנכ״ל גאון טכנולוגיות

מר יריב צפריר | מנהל מחלקת IOT ושותפים עסקיים באגף העסקי בסלקום
מר רגב ינאי | סמנכ״ל שיווק ארד

03-05.10.2021
מג'יק פאלאס אילת

מושב 2 עידן הסייבר 
עו"ד דודי בלסר | סייבר וטכנולוגיה

בחברת מקורות

ניקו קרפין | ניתוח ארוע פריצת סייבר
בתאגידי מים בישראל



מושב כל מה שבוער במכוני טיהור שפכים ושפכי תעשיה
מנחה: מר יהודה סיסו מנכ״ל | תאגיד מעיינות העמקים ויו״ר פורום מנכ״לים

מר מרק אוקון | מנכ"ל איגודן לתשתיות איכות הסביבה
מר עדי שטרנברג | מנכ"ל איגוד ערים חיפה לביוב חיפה/קריות

מר לוי סילוק | מנכ"ל איגוד אזור שדרות ושער הנגב לביוב
מר ארז ימיני | מנכ"ל עלמא יעוץ וניהול
עו"ד ענת כהן | דובר – משרד עורכי דין 

ארוחת ערב20:00-21:30

16:45-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

הופעה | שירי מימון22:00

מושב מכרזים משותפים לתאגידים ורשויות
מנחה: עו"ד מירית דובר | דובר – משרד עורכי דין

עו"ד יאיר אברהם | מנכ"ל עין אפק
מר דוד עוזר | מנכ"ל מי אונו

מר מריו לובטקין | מנכ״ל תאגיד מי שבע
מר טל תורן | מנכ"ל מי בת ים

גב' חן סלטי | מנכ"ל תאגיד עין נטפים
עו"ד דן שווץ | יועמ"ש תאגידי מים משרד גדעון פישר ושות'

מושב התאגידים לאן? הקמת חברות אזוריות בעד ונגד החזרת התאגידים לעירייה
מנחה: מר מריו לובטקין | מנכ״ל תאגיד מי שבע

מר רחמים מלול | ראש עיריית רחובות
עו״ד שי פרץ | מנכ״ל תאגיד מי חדרה 

מר דוד עוזר | מנכ"ל מי אונו
עו״ד יוגב מינס | משרד עופר שפיר

03-05.10.2021
מג'יק פאלאס אילת

04.10 /// יום שני



05.10 /// יום שלישי

09:45-10:30

10:30-11:15

11:15-12:00

12:00-12:45

12:45-13:00

שיטות מדידת ספיקה בזרמיה גרביטציונית במאספי ביוב - יתרונות וחסרונות
מר רוברטו צימרמן | הנדסה סביבתית בע"מ

ארוחת בוקר07:30-09:45

מושב ניצול מצבי שוק משתנים למקסום תשואה בהשקעות
מנחה: רו"ח זוהר נוימרק | יו"ר מי שיקמה

רו"ח ניר יהושע | סמנכ"ל הכספים מי רמת גן
רו"ח אופיר בוכניק | משרד בוכניק ושות׳

טל קדם | מנכ"ל הראל פיננסים

הרצאת אורח
אורן סמדג'ה | איך בונים אלוף, נחישות, העצמה וכל מה שבניהם

סיכום, פיזור והגרלה

ושעון חכם  
הגרלה

03-05.10.2021
מג'יק פאלאס אילת

מושב אפקטיביות הביקורת - מדדים ליעילות ואפקטיביות של הביקורת הפנימית
מנחה: רו"ח אופיר בוכניק | משרד בוכניק ושות׳

רו״ח זוהר נוימרק | יו״ר תאגיד מי שיקמה
גב׳ סאלי לוי | מנכ״לית תאגיד מניב ראשון לציון

עו״ד איתי שונשיין | יועמ״ש איגוד תאגידי המים והביוב
מר צחי זליכה | יו״ר תאגיד מי רמת גן


