יום רביעי  8בנובמבר 2017

יום חמישי  9בנובמבר 2017

 16:30-16:00התכנסות

“ 10:30-9:30רכילות עסקית”  -הצד החברתי של הכלכלה
מנחה :רז שכניק  -ידיעות אחרונות
משתתפים:
יעל ולצר ynet -
שירי דובר  -גלובס
מיקי לוין  -מעריב
הדס פרץ  -דוברת עיריית חיפה
יפה אפרתי ” -אפרתי תקשורת”
פרופסור אלי אברהם  -מומחה לתקשורת ,אוניברסיטת חיפה

“ 17:00-16:30מיזם בהפתעה”  :טלוויזיה אינטרנטית
בשירות הדובר  -ד”ר אמיר גילת ,לשעבר יו”ר רשות השידור
 18:00-17:00אלוף תמיר ידעי ,אלוף פיקוד העורף
“ 20:00-18:00שקט מצלמים”  -סדנה לעמידה מול קהל
ומצלמה  -קווה שפרן ,עיתונאי ,מומחה לרטוריקה ושפת גוף
ומאמן שרים וח”כים להופעה בפני קהל ומצלמה
 20:00ארוחת ערב
 21:30ערב חברתי עם ליאור רוכמן ,אמן בידור על חושי

 11:25-10:30צו איסור פרסום” -מה מותר\אסור לפרסם
בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות
עו”ד דן חי ,מומחה לדיני תקשורת ,טכנולוגיה וסייבר
 12:15-11:30רב אלוף (במיל’) בני גנץ ,הרמטכ”ל ה20-
 12:45-12:15גולן יוכפז ,מנכ”ל חדשות ערוץ 10
“ 13:45-13:00רשות תחת חקירה”
מנחה :ברוך קרא  -ערוץ 10
משתתפים:
אלי לוי  -ערוץ 10
אורלי אלקלעי ” -כאן”
הילה שי וזאן  -ראש מינהל דוברות והסברה ,מרכז שלטון מקומי
גונן אליאסי  -דובר עיריית רמת השרון
אורנה בוחבוט  -דוברת עיריית נצרת עלית
 13:45ארוחת צהריים

“ 17:15-16:30הסכמי גג”
האם הנדל”ן מביא לשינוי תדמית?
מנחה :עופר פטרסבורג  -ידיעות אחרונות
משתתפים:
יעל דראל  -וואלה
קאיד אבולקעין  -מ”מ ראש מועצת חורה
ירון ששון  -דובר עיריית שדרות
מאור אביגל  -יועץ אסטרטגי למיתוג רשויות והסכמי גג
ד”ר שוקי אמרני  -מנכ”ל חברת תובנות ,לשעבר מנכ”ל
משרד הפנים ויו”ר המועצה הארצית לתכנון ובניה
 17:55-17:20דוד ורטהיים  -עורך “וואלה” ברנז’ה בראיון
עם שר התקשורת חה”כ איוב קרא
 18:00ערב מרכזי  -הענקת פרס לדוברות מצטיין/ת
אורח מרכזי ,שר האוצר משה כחלון
מנחה :דפנה ליאל  -ערוץ 2
ברכות:
עמיר ריטוב  -ראש מועצת לב השרון ומרכז המועצות האזוריות
כרמל סלע  -ראש מועצת חוף הכרמל
מני אברהמי  -מנכ”ל יפעת מידע תקשורתי
פרופסור חיליק לימור  -מחבר תקנון “כוכב העיר”
נורית דאבוש  -נשיאת איגוד דוברי הרשויות המקומיות
אמנון יוסף  -יו”ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות,
דובר עיריית באר שבע
 20:00ארוחת ערב
 21:00סיור עששיות בנמל קיסריה
סיור חוויתי באווירה קסומה ומיוחדת ,מצחיק ומלא הפתעות

יום שישי  10בנובמבר 2017
 11:00-9:30הפלטפורמה הדיגיטלית  -איך ממנפים
את השימוש באמצעים הדיגיטליים ,רועי כ”ץ  -המרכז
הבינתחומי הרצליה ,סמנכ”ל רדיו תל-אביב
 11:15-11:00אסיפה כללית
 14:00-11:30מועדון הגולף קיסריה
חוויה בלתי נשכחת
 20:00ארוחת ערב
 21:30ערב חברתי

בוקר חופשי

דבר יו”ר איגוד הדוברים
דוברות ודוברים יקרים,
אני שמח להגיש לכם את תכנית הכנס השנתי שיתקיים
בין התאריכים  11-8לנובמבר במלון דן קיסריה.
התכנית עשירה ומגוונת עם אנשי מקצוע בולטים,
אנשי תקשורת מובילים וכן אנשי ציבור מרכזיים.
מלבד החלק המקצועי נכונה לנו חוויה תרבותית בלתי
רגילה והנאה מיופייה הקסום של קיסריה העתיקה.
גם השנה נמשיך במסורת של תחרות “כוכב העיר”
לבחירת הדוברות המצטיינת ברשויות.
הפרס לזוכה אותו יעניק שר האוצר משה כחלון:
סדנא חלומית בניו יורק במרכז התקשורת ע”ש
ליליאן וילדר.
עלי לבשר ,שכל משתתפי הכנס יזכו לגמול השתלמות
לצורכי שכר מטעם המרכז לשלטון מקומי.
אני מבקש ,מי שטרם נרשם/ה יש לעשות זאת בהקדם
כדי להבטיח מקום.
אני מאחל לכולנו כנס פורה ומעניין.
לכל אחת ואחד מכם ולבני משפחתכם גמר חתימה
טובה.

 13:00סיכום הכנס
 13:30ארוחת צהריים
עזיבה בצאת השבת

שלכם,
אמנון יוסף
יו”ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות
ודובר עיריית באר שבע

 11-8בנובמבר 2017
פוש פרסום ושיווק

יום שבת  11בנובמבר 2017

כנס איגוד
דוברי הרשויות
המקומיות בישראל

מלון דן קיסריה

איגוד

דוברי הרשויות
המקומיות בישראל

מרכז השלטון המקומי
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לבית שלכם יש כתובת!

