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להלן תכנית ההשתלמות:

יום שני, כ' באדר א' תשפ"ב, 21.2.22

התכנסות, רישום וארוחה קלה   16:00-13:00

פתיחה ארגונית  16:30-16:15

           שוש אקהאוז, יו"ר ההשתלמות השנתית 

           אילנית דהאן גדש, ראש מינהל לימודים מוניציפליים, מש"מ 

17:45-16:30         פריצת גבולות- כיצד להגשים את החיים שתמיד רצית

                                 אלון אולמן, מייסד ובעלים של קבוצת "קוד מנצח"

פתיחה חגיגית   18:45-17:45

                           ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך 

   חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין, מכבים רעות,
   ויו"ר מרכז השלטון המקומי 

                        
                        

    שי חג'ג', ראש מועצה אזורית מרחבים 
    ויו"ר מרכז השלטון האזורי 

                       
                       

                           אלי לנקרי, ראש עיריית אילת 

                           יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים 

                           רן ארז, יו"ר ארגון המורים 

      בהנחיית ד"ר שי פרוכטמן, מנהל אגף החינוך מועצה מקומית
      אבן יהודה ויו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך 

                           
                      

                           בליווי קטעים מוסיקליים – בחסות עיריית אילת

18:45                   ארוחת ערב וערב חופשי 



יום סדנאות  

"לעשות!"

יום שלישי, כ"א באדר א' תשפ"ב, 22.2.22

ארוחת בוקר 08:45-07:00

נסיעה לפעילות סדנאית  09:15-08:45

13:30-09:15
        כחלק מתהליך הרישום יהיה עליכם לבחור 

        אחת מתוך 3 הסדנאות הבאות:

⋅ עיצוב חזון מקצועי ותרגומו לתכנית עבודה במחלקה.

⋅ כלים לניהול זמן אפקטיבי, גם בחלוקה לפי "דחוף וחשוב".

⋅ מתן כלים לתעדוף משימות  בניהול הזמן המקצועי והאישי, גם לפי שיטת "הכובעים". 

⋅ זיהוי "גזלני זמן" ובידודם ומתן כלים וטיפים מעשיים לניצול אפקטיבי של הזמן.

⋅ יישום הכלים ותרגולם בניהול והדרכה בהקשר החינוכי.

⋅ ניתוח סגנונות תקשורת של הקהל ופנייה בהתאם לדינמיקת התקשורת שזוהתה.

⋅ מתן כלים לניתוח המימד המילולי, הווקאלי והויזואלי בהעברת מסרים. 

⋅ תרגול מיומנויות בהעברת מסרים וגיוס המשתתפים למטרות ההצגה. 

⋅ ארגון מטרות ההצגה, מצגות וטכניקות מעוררות עניין.

⋅ הכרת שיטות להעברת מסרים מהירים ומדייקים בשיטת "נאום המעלית ב-60 שניות".

⋅ תרגול ושיקוף אישי וקבוצתי להעצמת המנהל גם באמצעות צילומי וידאו.

⋅ נלמד על מנהיגות פיגמליון ונבדוק איך היא יכולה לרתום את הסביבה שלי להצלחה

   ולמינוף הדדי?

⋅ איך ראיה פרו-אקטיבית של המציאות ובחירה ב"תפיסת אושר" קשורה בהצלחה

   ומימוש יעדים בכלל מעגלי החיים?

סדנא בנושא ניהול עצמי במרחב הזמן, המשימה ותכנית העבודה

להציג!" "
סדנת תקשורת ופרזנטציה אפקטיבית - שפת גוף ומיומנויות דיבור בפני  אנשים

להגשים!" "

⋅ מיהו המצוין ומהי מצוינות במעגל החיים והקריירה? 

⋅ איך ניצור תקשורת אפקטיבית ומהם הכלים ליישמה בהצלחה ע"מ לקדם את מטרותיי

  ויעדיי? 

סדנת 3 המפתחות להצלחה



ארוחת צהרים קלה במתחם הסדנאות 14:30-13:30

המשך סדנאות 16:30-14:30

חזרה למלון   17:00-16:30

זמן חופשיזמן חופשי   19:00-17:0019:00-17:00

ארוחת ערב 19:00

21:00
נועם חורב במופע חווייתי ומעורר השראה 

         קוקטייל ערב

יום רביעי, כ"ב באדר א' תשפ"ב, 23.2.22
ארוחת בוקר  09:00-07:00

מושבי אגפי הגיל   11:30-09:00
חינוך קדם יסודי – אולם ברקת

חינוך יסודי – אולם הודיני

חינוך על יסודי – אולם חושן 

חינוך מיוחד – אולם חושן 

הפסקת קפה ומעבר למליאה   12:00-11:30

דלית שטאובר, מנכ"ל משרד החינוך         12:45-12:00

אירוע פרידה מאבי קמינסקי, יו"ר האיגוד היוצא   13:30-12:45

הסבר על הליך הבחירות להנהלת האיגוד,   13:40-13:30
יוספה כהן, יו"ר ועדת הבחירות

  13:30          ארוחת צהרים 

בחירות להנהלת האיגוד – בחירות דיגיטליות   15:30-13:40

קפה ועוגה  16:30-16:00

הרצאת השראה ומנהיגות  17:30-16:30

זמן איגוד,  הכרזה על תוצאות הבחירות ועדכונים  19:00-17:30

   19:00         ארוחת ערב 

  21:00         מופע ערב  - שמעון בוסקילה 

   אירוע ערב  - מתנות קטנות – הסיפורים מאחורי השירים



יום חמישי, כ"ג באדר א' תשפ"ב, 24.2.22
09:15-07:00  ארוחת בוקר 

 10:30-09:15 "סליחה על השאלה – חינוך?!"

11:00-10:30         הפסקת קפה ופינוי חדרים

 12:15-11:00 מנהיגות בתנאי אי ודאות,
    ד"ר שרון אלרעי - פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, 

   משרד הבריאות
                             
                        

 12:45-12:15 דברי סיכום

           12:45         ארוחה צהרים קלה ופיזור

יתכנו שינויים בתכנית, טל"ח

ההשתלמות תתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות



מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 2022

דגשים לפני רישום כנס

על פי החלטת הנהלת האיגוד: ההרשמה להשתלמות תתאפשר רק לאחר הסדרת תשלום 

דמי חבר לאיגוד לשנת 2021.

תשלום דמי חבר לאיגוד הינו תשלום נפרד ולפיכך יש לשלמו לחשבון האיגוד באופן הבא:

העברה בנקאית:

בנק לאומי לישראל, סניף קרית אונו מס' 843 , חשבון 242300/90 .

המחאה:

לפקודת - איגוד מנהלי מחלקות לחינוך, לשלוח לכתובת: ת.ד. 682 קרית אונו 55572

לבירורים בנושא תשלום דמי החבר לאיגוד - ניתן להתקשר לתלמה, מזכירת האיגוד,

talma@e4u.org.il בטלפון: 03-6354574 )בימים א׳, ג׳, ה' בין 12.00-09.00 ( או במייל

אופן התשלום לכנס ופרטי החשבון מפורטים בהמשך המסמך. לאחר קבלת אישור

ביצוע על תשלום דמי החבר לאיגוד תפתח בפניך האפשרות להירשם לכנס

להלן מחירי ההשתלמות:

עלות ההשתלמות )ב - ₪(סוג ההזמנה

משתתף/ת בחדר זוגי – 3 לילות 
)חולק/ת חדר עם משתתף/ת נוסף/ת(

2,890

3,690משתתף/ת בחדר יחיד –3 לילות 

4,890משתתף/ת+ ב.ז שאינו משתתף בכנס – 3 לילות

1,800ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס

1,600ללא לינה שלושה ימים

700ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 21.02.22

750ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 22.02.22

750ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 23.02.22

700ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 24.02.22

* ההרשמה מסתיימת ב -11.02.2022 או עם סיום מכסת החדרים )הראשון מבין השניים(.
* מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.

לתשומת ליבכם:



הסדרי חנייה

ההרשמה לכנס

דגשים לרישום באתר המקוון

קיימת חניה ללא עלות בחניון המלון על בסיס מקום פנוי.

חניות כחול לבן בתשלום סמוך למלון בהתאם להסדרי ותעריפי הרשות.

לכניסה לאתר ההרשמה יש ללחוץ על הלינק המופיע בתחתית המסמך )דרך דפדפן כרום בלבד(

1. משתמש רשום באתר - מנהלים שהשתתפו בכנסים שהתקיימו בעבר - רשומים במערכת!

בעת הרישום, יש ללחוץ על "משתמש רשום באתר", ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס.

במידה ושכחת את שם המשתמש ו/או הסיסמא, יש ללחוץ על " שכחתי סיסמא" ולהמשיך עפ"י 

ההנחיות.

2. משתמש חדש באתר -  בעת הרישום, יש ללחוץ על "משתמש חדש באתר", ומשם להמשיך את 

תהליך ההרשמה לכנס.

הנחיות מפורטות מופיעות באתר מרכז השלטון המקומי, תחת "פעילויות הדרכה".

אשראי לפיקדון/ ביטחון – כחלק מתהליך ההרשמה לכנס, עליך להשאיר פרטי אשראי לפיקדון עבור 

ההשתתפות ובמקביל לדאוג להסדיר התשלום. לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטים.

לאחר מסירת פרטי אשראי לפיקדון או לתשלום ו/או קבלת התשלום למשרדי מינהל לימודים 

מוניציפליים במרכז השלטון תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך.

1. המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי.  נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת: הארבעה 19, ת"א 64739.

2. העברה בנקאית - העברה בנקאית יש להעביר ל:

בנק דיסקונט )11( – סניף הקריה . מספר סניף 034. מספר חשבון 663700 )מספר 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.

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 :

א. עד 10 ימי עבודה לפני תחילת הכנס, לא יגבה תשלום.

ב. החל מ 10 ימי עבודה ועד 5 ימי עבודה לפני תחילת הכנס, יגבה תשלום בסך ב50% מעלות 

ההזמנה שבוצעה.

ג. מ 5 ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי  הגעה, יגבה תשלום מלא של ההזמנה.

תשלום להשתלמות בלבד!

להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי

נוהל ביטול הרשמה



לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה

1. במקרה של ביטול הכנס ע"י מש"מ – המשתתפים יקבלו החזר כספי מלא.

2. במקרה של דחיית הכנס – ההרשמה תתבצע אוטומטית למועד החדש, משתתפים שייבקשו 

לבטל את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל.

3. נרשם חולה קורונה/ נדרש לבידוד - ידווח למינהל לימודים מוניציפליים, במייל

nira@masham.org.il, על ביטול השתתפותו מייד עם קבלת הידיעה בצירוף מסמכים
רשמיים שמאשרים את הדבר – עד 48 שעות לפני הכנס יקבל זיכוי כספי מלא.

4. משתתף שפחות מ-48 לפני הכנס ייוודע למצב רפואי שאינו מאפשר את הגעתו )חולה קורנה/ 

בידוד( – יודיע במיידי על המצב במייל nira@masham.org.il  - אנו נפעל לזיכוי כספי אך לא

ניתן להתחייב על כך מראש.

5. משתתף שאינו עומד בתנאי הכניסה להשתלמות כפי שייפורסמו במועד ההשתלמות לא יוכל 

להשתתף ולכן עליו לבטל השתתפותו בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל.

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעדי דורה

adid@masham.org.il :בטלפון 03-6844252  או במייל

register@masham.org.il :לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות לשמרית מוזס במייל •
  או בטלפון 03-6844227

• עדי דורה, מנהלת תחום השתלמויות –לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום 

adid@masham.org.il או בטלפון 03-6844252

nira@masham.org.il :נירה בראונשטיין, מנהלת תחום מינהל תלמידים– לברורים בנושא רישום •
   או בטלפון 03-6844253

• סיגל דוידסון, מנהלת חשבונות -  לבירורים בנושא הנהלת חשבונות וכספים: 

sigald@masham.org.il או בטלפון 03-6844291

• לבירורים בנושא תשלום דמי החבר לאיגוד ניתן לפנות לתלמה לוקר, מזכירת האיגוד - 
מייל: talma@e4u.org.il , טלפון: 03-6354574  )בימים א', ג', ה' בין השעות 12:00-09:00 (

להרשמה לכנס באמצעות אתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי
 )דרך דפדפן כרום בלבד(

    לחצו כאן <<

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(zeipmbpuj13c1fwngh3wt3l1))/search_activity.aspx?event_no=597163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(zeipmbpuj13c1fwngh3wt3l1))/search_activity.aspx?event_no=597163

