השתלמות שנתית למזכירות שפ"ח ,מתי"א ,רווחה וחינוך
כ"ט בשבט – א' באדר א' תשפ"ב 31 ,בינואר –  2בפברואר  ,2022במלון "רמדה" חדרה

יום שני 31.1.2022
10:45 -09:00
11:15 -10:45

התכנסות ,רישום וכיבוד קל
דברי פתיחה,
ריקה גת ,נציגה מקצועית ,מנחת הכנס ומנהלת מדור מזכירות שירות פסיכולוגי
חינוכי התפתחותי ,ע.רמת גן
אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל לימודים מוניציפליים ,מרכז השלטון המקומי

 12:45 – 11:15מגמות דיגיטליות והשפעתן על השירות לתושב והחיים בכלל,
עידן פפיאר ,מתמחה בישום טכנולוגיות חדשניות תוך שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות כגון :מציאות מדומה ורבודה ,מחשוב לביש ,הפעלה קולית ,האינטרנט של
הדברים ,רחפנים ועוד. ..
 13:30 – 12:45שובר שיוויון,
לירון דורון לוי ,סמנכ"לית אסטרטגיה ,קשרי ממשל ,מרכז השלטון המקומי
ארוחת צהריים
13:30
קבלת חדרים ומנוחה
15:00
 16:30-16:00קפה ועוגה
 19:00 – 16:30סדנא בנושא ניהול רגשות,
אחרי השנתיים האחרונות שעברו על כל אחת ואחד מהמשתתפים הגיע הזמן לעבד את
מה שעברנו ומה אנחנו לוקחים איתנו להמשך
בהנחיית חברת משכוכית
ארוחת ערב
19:00
ערב חופשי
21:00

יום שלישי 1.2.2022
 08:30 -07:00ארוחת בוקר
 13:00 – 09:30סיור בחדרה והסביבה
*ההשתתפות בסיור חובה למעוניינים בתעודה המוכרת לגמול השתלמות
13:00
16:30 -16:00
17:45 -16:30

ארוחת צהרים
קפה ועוגה
חינוך רווחה ומה שביניהם

19:00 -17:45

ילדים ונוער בפוסט קורונה

19:15
21:00

ארוחת ערב
מופע ערב ,יפורסם בהמשך

יום רביעי 2.2.2022

 09:00 – 07:00ארוחת בוקר ופינוי חדרים
 10:00 – 09:00לימודים ,גמולי השתלמות ומה שבינהם,
אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל לימודים מוניציפליים ,מרכז השלטון המקומי
 11:15 – 10:00עדכונים בתלוש השכר,
עו"ד עירית ורונין ,ממונה תנאי שירות ,מרכז השלטון המקומי

 11:45 – 11:15הפסקת קפה ועוגה והמשך פינוי חדרים

 13:00 – 11:45הסודות של עולם הצרכנות והקמעונות,
מעיין פרתי ,עיתונאית .כתבת צרכנות וכלכלה ב"תכנית חיסכון" וכתבת במהדורה
המרכזית של חדשות .12
מה באמת מסתירים מכם בסופר? מהי הפוליטיקה הפנימית של רשתות השיווק?
איך זה שאתם נמצאים שם כל שבוע ועדיין מרגישים שאתם משלמים יותר?
איך תקטינו את ההוצאות השבועיות שלכם?
13:30-13:00

שיחת סיכום ,משובים וחלוקת תעודות

13:00

ארוחת צהרים קלה





על-מנת לקבל תעודה המזכה בגמול השתלמות יש להשתתף בכל ההרצאות ובסיור !
יתכנו שינויים בתכנית ,טל"ח
ההשתלמות תתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות

מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 2022
להלן מחירי ההשתלמות:
עלות למשתתף
עלות כוללת למשתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף ממשתתפי הכנס בחדר)

₪ 1,750

עלות לאדם בחדר בודד (**)

₪ 2,250

עלות לאדם  +ב.ז

₪ 3,300

השתתפות בשלושה ימים  -ללא לינה וללא ארוחת בוקר

₪ 1,150

השתתפות ביום אחד  -ללא לינה וללא ארוחת בוקר – 31.1

₪ 500

השתתפות ביום אחד – ללא לינה וללא ארוחת בוקר – 1.2

₪ 500

השתתפות ביום אחד– ללא לינה וללא ארוחת בוקר – 2.2

₪ 450




ההרשמה לכנס תסתיים ב –  20.01.2022או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין השנים).
מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.

ההרשמה לכנס
דגשים לרישום באתר המקוון
 .1משתמש 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.
 .2משתמש 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.
תשלום
לאחר מסירת פרטי אשראי לפיקדון או לתשלום ו/או קבלת התשלום למשרדי מינהל לימודים
מוניציפליים במרכז השלטון תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך.

להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי
 .1המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי .נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת :הארבעה ,19
ת"א .64739
 .2העברה 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"לsigald@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 :
א .עד  10ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,לא יגבה תשלום.
ב .החל מ  10ימי עבודה ועד  5ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,יגבה תשלום בסך ב 50%מעלות
ההזמנה שבוצעה.
ג .מ  5ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי הגעה ,יגבה תשלום מלא של ההזמנה.
לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה
 .1במקרה של ביטול הכנס ע"י מש"מ – המשתתפים יקבלו החזר כספי מלא.
 .2במקרה של דחיית הכנס – ההרשמה תתבצע אוטומטית למועד החדש ,משתתפים שייבקשו
לבטל את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל.
 .3נרשם חולה קורונה /נדרש לבידוד  -ידווח למינהל לימודים מוניציפליים ,במייל
 ,nira@masham.org.ilעל ביטול השתתפותו מייד עם קבלת הידיעה בצירוף מסמכים
רשמיים שמאשרים את הדבר – עד  48שעות לפני הכנס יקבל זיכוי כספי מלא.
 .4משתתף שפחות מ 48-לפני הכנס ייוודע למצב רפואי שאינו מאפשר את הגעתו (חולה קורנה/
בידוד) – יודיע במיידי על המצב במייל  - nira@masham.org.ilאנו נפעל לזיכוי כספי אך לא
ניתן להתחייב על כך מראש.
 .5משתתף 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 בטלפון
 03-6844252או במיילadid@masham.org.il :

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
 לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות לשמרית מוזס במייל:
 register@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844227
 נירה בראונשטיין ,מנהלת תחום מינהל תלמידים– לברורים בנושא רישום:
 nira@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844253
 עדי דורה ,מנהלת תחום השתלמויות –לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום
 adid@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844252
 סיגל דוידסון ,מנהלת חשבונות  -לבירורים בנושא הנהלת חשבונות וכספים:
 sigald@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844291

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז השלטון
המקומי (דרך דפדפן כרום בלבד)
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(nugltze0pmqlethhskn53rq4))/searc
h_activity.aspx?event_no=594163

