ו' בשבט תשע"ז
 2בפברואר 2017
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
ראשי מועצות אזוריות
מנכלים
גזברים
יוע"משים
מנהלי אגפי חינוך

יום עיון בנושא
בחירת גורם מפעיל ו/או העברת בעלות על מוסד חינוך בחטיבה העליונה *
יום שלישי ,יח' בשבט תשע"ז ,14.2.17 ,אווניו ,קרית שדה התעופה

09:00

התכנסות ,קליטה ורישום

10:30-11:00

פתיחה וברכות:
הנחייה – עו"ד נועה בן אריה
שלמה דולברג  ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
ישראל נדיבי ,מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מרדכי כהן  ,מנכ"ל משרד הפנים

 11:00-12:15הנוהל ומשמעותו – מהי התמונה החינוכית?
דודי מזרחי ועו"ד אילת מילקמן – הנוהל ,תוכן ומשמעותיות – מהלכה למעשה.
12:15-12:30

הפסקה

12:30-12:45

הגב' מיכל כהן ,מנכ"לית משרד החינוך

 13:45- 12:45פאנל מומחים – רשויות ,רשתות והמכרז שביניהן
הנחייה  -עו"ד נועה בן אריה ,יועמ"ש מרכז השלטון המקומי
משתתפים:
רמי הופנברג ,ראש מינהל חינוך ,עיריית פתח תקוה
אלון נפתלי ,סמנכ"ל קשרי ממשל ופיתוח משאבים ,רשת אמ"ית
ניבה חסון ,מנכ"לית ברנקו וייס
אודי ליפשיץ ,בית אקשטיין
13:45

* יתכנו שינויים

ארוחת צהריים ופיזור

מידע כללי עבור
יום עיון בחירת גורם גורם מפעיל ו/או העברת בעלות על מוסד חינוך בחטיבה
העליונה
יום העיון מיועד:

ראשי הרשויות המקומיות ,ראשי מועצות אזוריות ,מנכ"לים,
גזברים ,יוע"משים ,מנהלי אגפי חינוך

יום העיון יתקיים:

יום שלישי ,יח' בשבט תשע"ז14:30 – 10:00 ,14.2.16 ,

מיקום:

אווניו ,מרכז אירועים וקונגרסים ,רח' השרון  ,1קריית שדה התעופה

הסדרי חניה:

קיימת חניה במגרש החניה הסמוך – אישור חניה יינתן בעמדת הקליטה.

מחיר השתתפות (מסובסד):
כולל ארוחת בוקר קלה וארוחת צהריים.


עובדי הרשויות המקומיות .₪ 250 -



משתתפים שאינם עובדי הרשויות המקומיות – .₪ 300

להלן אפשרויות תשלום
המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי .נא להביא עימך ליום העיון.
.1
.2

העברה בנקאית  -העברה בנקאית יש להעביר ל:
בנק דיסקונט ( – )11סניף הקריה  .מספר סניף  .034מספר חשבון ( 663700מספר מלכ"ר )580002244
במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל sigald@masham.org.il :את פקודת הביצוע של הבנק
בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.

נוהל ביטול הרשמה
ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לדוא"ל - nira@masham.org.il :יש לוודא קבלת אישור חוזר על הביטול.
במקרה של ביטול ההשתתפות ע"י העובד/ת ו/או המעסיק :
 .1.1עד  4ימי עבודה לפני מועד יום העיון – לא יגבה תשלום.
 .1.2החל מ 3-ימי עבודה לפני מועד יום העיון ,לרבות אי הגעה – ייגבו דמי ביטול בשיעור של 100%
מעלות ההשתתפות ביום העיון.

הרישום הינו מקוון – מצ"ב הוראות לביצוע הרישום
יש לקרוא אותם בעיון ולפעול על פיהן

הוראות רישום בהליך המקוון
כחלק משיפור השרות ועל מנת לייעל את תהליך גביית התשלומים מול הרשויות ,אנו שמחים לבשר כי מחלקת
ההדרכה במרכז השלטון המקומי עוברת למערכת רישום וגבייה מקוונת.
הנך מתבקש להקפיד על כל נהלי הרישום ,ולמלא בצורה מדויקת את כל הנדרש באתר ההרשמה המקוון.
הליך הרשמה
לכניסה לאתר ההרשמה יש ללחוץ על הלינק:
( http://www.sms247.co.il/masham/search_activity.aspx?event_no=87163דרך דפדפן כרום בלבד):
חשוב מאוד:
כל נרשם חייב לבצע רישום למערכת בנפרד (שלב א')  -לא ניתן לרשום מספר נרשמים באמצעות שם משתמש
אחד!

א .רישום למערכת

כניסה ראשונית והצטרפות לאתר:


עליך להקליד פרטים מזהים ובחירת סיסמא וזאת על מנת להצטרף למערכת הרישום של מחלקת הדרכה.



להשלמת התהליך ,ישלח אליך מייל עם קישור להמשך רישום – במידה והקישור לא יתקבל תוך מספר דקות יתכן
והוא נשלח לתיבת "דואר זבל".



בסיום תהליך הרישום הכללי ,יש להשלים פרטים אישיים – לתשומת לבך ,השדות המסומנים בצבע ,הינם חובה.

ב .רישום לכנס

תהליך הרישום לכנס מונה  4שלבים – בראש העמוד נמצא סרגל התקדמות המראה באיזה שלב הינך נמצא:
שלב :1
שלב :2

פרטי פעילות – עליך למלא את פרטי הזמנתך
סיכום – בדף זה מוצגים כל פרטי הזמנתך .במידה ונעשתה טעות ,ניתן לחזור לשלב הקודם ולבצע
שינוי .לתשומת ליבך :לאחר סיום תהליך ההרשמה לא ניתן לבצע שינויים ולכן חשוב לבדוק
שההזמנה הינה תקינה.
בשלב זה יש לבחור את אופן התשלום  /אמצעי התשלום:






שלב :3
שלב :4

אשראי
פיקדון
הוראה בלתי חוזרת – יופיע רק לעובדים מרשויות הכלולות בהסדר זה.
רישום על תנאי
רישום מפוצל

ליד כל אפשרות יש הסבר מפורט .יש לקרוא בעיון ולסמן את האופציה הרלוונטית.
תשלום – מסך זה יופיע רק בעת תשלום בכרטיס אשראי או השארת פרטי אשראי לפיקדון .בשלב
זה נכנסים לאתר מאובטח בהתאם לדרישות תקן .PCI
במידה ומסמנים ה.ב.ח  /רישום על תנאי  /רישום מפוצל – עוברים ישירות לשלב .4
אישור – מסך זה מאשר כי סיימת את תהליך הזנת הנתונים אך יש לשים לב להנחיות הנוספות שיש
לבצע במידה ולא בוצע תשלום ו/או השארת פיקדון באמצעות כרטיס אשראי.

לנוחיותך להלן הנחיות והסבר מפורט על אופן ביצוע הרישום באתר ההרשמה.

הנחיות לרישום באתר ההרשמה של מרכז השלטון המקומי
 .1יש להיכנס לאתר הרישום דרך לינק זה:
 .2מסך פרטי פעילות  -יש ללחוץ על
 .3יש לבחור ב"משתמש חדש באתר"

 .4מסך הצטרפות לרישום פעילויות הדרכה – יש להזין נתונים על פי ההנחיות הבאות:

קבלת קישור לדוא"ל – לאחר שליחת
.5
הבקשה תקבל/י מייל לכתובת שהוזנה עם קישור לאתר הרישום .יש ללחוץ על הלינק להמשך תהליך
ההרשמה:

 .6הזנת פרטים אישיים – יש למלא את הפרטים המופיעים במסך .השדות המסומנים בצבע הינם שדות
חובה!

הערה :במידה ואינך מוצא/ת את שם הרשות  /מקום עבודה ,יש לפעול באופן הבא:
 .1לסמן בסוג רשות :אחר
 .2ללחוץ לחיצה אחת על סימן ה i
 .3ללחוץ לחיצה אחת על הריבוע שנפתח ולהמתין ליצירת קשר.

 .7פרטי פעילות – במסך זה יש לבחור את סוג ההשתתפות.
במידה ויש קריטריונים נוספים לבחירה ,הם יופיע בסך זה (לדוגמא :ארוחות גלאט ,הסעות ,רישום
מוקדם לסיורים  /סדנאות וכו')
כמו כן ניתן לרשום בקשות /הערות נוספות.

 .8סיכום – במסך זה ניתן לראות את פרטי ההזמנה שביצעת .במידה ונמצא טעות ,ניתן לחזור למסך
הקודם ולבצע שינוי.
במידה ופרטי ההזמנה נכונים ,יש לסמן את אופן/אמצעי התשלום – יש לקרוא בעיון את ההסבר של כל
אחת מאפשריות ולפעול בהתאם לכך.

 .9תשלום – מסך זה יופיע רק למשלמים בכרטיס אשראי או למשאירים פרטי אשראי לפיקדון .מסך זה
הינו אתר מאובטח בהתאם לדרישות תקן .PCI

 .10אישור – מסך זה מאשר כי סיימת את תהליך הזנת הנתונים אך יש לשים לב להנחיות הנוספות שיש
לבצע במידה ולא בוצע תשלום ו/או השארת פיקדון באמצעות כרטיס אשראי.

בהצלחה

