
     

 

 

 

 לכבוד
 משתתפי הכנס

 
 

  למנהלי ההון האנושיהשנתית  ההשתלמות
 אילת "מלכת שבא"מלון  ,2202 ביוני 22 – 19 ,תשפ"ב כ"ג בסיון – כ'

 

 

 : ההשתלמותלהלן תוכנית 

 

 2.206.19 –  ראשון יום 
 וביקור בתערוכה כיבוד קל, רישום, חלוקת חדרים, התכנסות  16:15 – 13:30

 

 דברי ברכה ופתיחת הכנס 00:17- 15:16

   ראש עיריית אילתאלי לנקרי, 

 האיגוד ויו"רמנהלת אגף משאבי אנוש בעיריית לוד  סנדרה כהן,

 מרכז השלטון  נציגברכת 

  נציג משרד הפניםברכה 

 מרכז השלטון המקומימוניציפליים,  ללימודים  ראש מינהלאילנית דהאן גדש, מנחה: 

 

  הרצאת פתיחה  30:18 – 00:17

   

 ההווי והתרבות במדינת איחוד האמירויות –פרפראות מהאמירויות  :1519 – 30:18

מדינה  חדש את מדינת איחוד האמירויות חוויה תרבותית בלתי נשכחת שמאירה באור

ומפותחת טכנולוגית ששומרת בדבקות על ערכי המורשת והתרבות שלה. נראה  עשירה

היא משתלבת בשוק . מדינה השתנה בעשר השנים האחרונותב איך מעמד האישה

  מובילה בחברה.העבודה והופכת ל

 חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית ועל מעמד האישה באסלאם, בר עידית

 

   ארוחת ערב   19:15

 

 ערב חופשי  20:30

 

 

 



     

 

 

 

 

 20.06.22 – שני יום 
 )נפגשים בלובי המלון( הליכת בוקר   07:30 – 06:30

 ארוחת בוקר   09:00 – 07:00

 מנהל הסכמי עבודה ושכר במש"מ – שוטפיםעדכוני שכר   15:10 – 00:09

 , ממונה על תנאי שירות, מש"מעו"ד עירית ורונין

 דרום והוראה, מש"ממנהלת תחום מ.א, מחוז רו"ח שני בן חמו, 

 

 החברה לאוטומציה – הרצאת מציגים  10:30 – 10:15

 

 מנהליםטד   50:10 – 30:10

  

 הפסקת קפה ועוגה  11:20 – 10:50

 פאנל   12:45– :2011

 מנהלת אגף בכיר בקרת ההון האנושי ברשויות המקומיותגלית וידרמן,   

 סגן בכיר לממונה על השכר, יוני פת

 מינהל הסכמי שכר, מרכז השלטון המקומי, ראש חגית מגן

 , יו"ר הסתדרות המעוף, ומנכ"ל קרן ההשתלמות "רום"עו"ד גיל בר טל    

 נטעלי שם טוב בהנחיית:

 

 בנק דיסקונט – הרצאת מציגים :0013 – 45:12

 

 קרן ההשתלמות "רום" ו"מעוף לעמית" 13:15 – 13:00

 

  ארוחת צהרים 30:14 – :1513

 

היערכות לפתיחת שנת לימודים, היערכות  -סוגיות נבחרות בניהול ההון האנושי :4515 – :3014

 )מכלול, שחק וברניר( , חברת מ.ש.ו.ב לשנת בחירות ודגשים לבקרה דיפרנציאלית

 

  אסיפה כללית 15:16 – 45:15

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 זמן חופשי 16:15 

 

 ארוחת ערב 20:30 – 18:30

 נדב אבוקסיס סטנדאפ של  מופע ערב 21:00

 

 

 

  21.06.22 -  שלישייום 
 )נפגשים בלובי המלון( הליכת בוקר   07:30 – 06:30

 ארוחת בוקר   09:00 – 07:00

 

 ד"ר משה הרשקוביץ, הכול ניהול, הכול אישי והכול פוליטי  15:10 – 00:09

 

 190ר פורום "יו, חנה גן, עו"ס אקלים ארגוני 30:11 – :1510

 

 קפה ועוגההפסקת  00:12 – 30:11

 הילה קניסטר בר דוד  פעילות העמותות לקידום מקצועי, 00:13 – 00:12

  ארוחת צהרים  14:30 – 13:00

 התארגנות לפעילות חוץ 16:00 – 15:30

 פרטים בהמשך –אירוע חוץ    00:19 – 00:16

 וזמן חופשי חזרה למלון  19:00

 לא תוגש ארוחת ערב במלון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

  22.06.22 -  רביעייום 
 ופינוי חדרים ארוחת בוקר   09:15 – 07:00

 , מהקליני ועד למיצוי הזכויות –מגיע לכם    45:10 – 30:09

 דוקטור לעבודה סוציאלית, מנחת תוכנית רדיו "זה מגיע לכם"  ,ד"ר גילי תמיר

 ברשת ב'

 

 

 ,האיום האיראני אחרי מבצע שומר חומות  :2012 – :1511

בהרצאה  ומחבר הספר "פני השטח" 12של ערוץ  הכתב לענייני ערבים אוהד חמו,

על האיום האיראני אחרי מבצע "שומר החומות". על השינויים בשכונה מרתקת 

המזרח תיכונית, על המשותף בין ישראל לבין מדינות המפרץ שמבקשות שלום 

ובדרך פותחות את שעריהן בפנינו, על האיום האיראני ובתווך רצועת עזה, אחרי ה 

 הפסקת האש. – 2021למאי  21

מלווה בחומרים מצולמים מקוריים ובלעדיים ובאנקדוטות יוצאות דופן,  הרצאה

 פרי סיקור עיתונאי ארוך שנים.

 

 זמן איגודו שיחת סיכום  40:12 – 20:12

  ארוחת קלה     12:40

 

 , טל"ח)*( יתכנו שינויים

 )**( ההשתלמות תתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות

 

 

 

 

 

 בברכת כנס מהנה ופורה

 

   האן גדשאילנית ד     סנדרה כהן                    

 ללימודים מוניציפאלים ראש מינהל   ,משאבי אנוש מנהלת אגף                     

       מרכז השלטון המקומי                  לודעיריית         

 ויו"ר האיגוד        

 

 

 



     

 

 

 

 

 2022דע ונהלי רישום להשתלמות השנתית מי

 

     : להלן מחירי ההשתלמות

 עלות למשתתף 

 ₪ 3,500 עלות כוללת למשתתף בחדר זוגי )עם משתתף נוסף ממשתתפי הכנס בחדר(

 ₪ 4,650 עלות לאדם בחדר בודד )**(

 ₪  6,900 עלות למשתתף +ב.ז

 ₪ 1,800 ללא לינה וללא ארוחת בוקר -השתתפות בארבעה ימים 

 ₪  1,500 ללא לינה וללא ארוחת בוקר –השתתפות בשלושה ימים 

 ₪  1,300 ללא לינה וללא ארוחת בוקר  –השתתפות ביומיים 

 ₪  800 ללא לינה וללא ארוחת בוקר –השתתפות ביום אחד

  ! לתשומת לבכם 

 הקודם זוכה!בודד הינה על בסיס כל )**( מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר 

 

  או עם סיום מכסת החדרים )הראשון מבין השנים(.  08.06.2022 –ההרשמה מסתיימת ב 

 

 

 דגשים לפני רישום כנס
 

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

 

 לבירורים ניתן לפנות

 4772964-054או בטלפון  sandrac@lod.muni.ilסנדרה כהן, יו"ר האיגוד במייל 

 1126844-054או בטלפון  meitalh@nzc.org.ilמיטל חזן, גזברית האיגוד במייל 

 

 

 
 לכנס הרשמהה

 המופיע בתחתית המסמך )דרך דפדפן כרום בלבד( הקישוריש ללחוץ על  לאתר ההרשמהלכניסה 

 רק לאחר הסדרת דמי חבר לאיגוד!
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 דגשים לרישום באתר המקוון

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

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

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

 ההנחיות.

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

 תהליך ההרשמה לכנס.

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

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

 .לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטיםהתשלום.  להסדיר לדאוג ובמקביל ההשתתפות

 

 תשלום

ם למשרדי מינהל לימודים ו/או קבלת התשלו או לתשלום פיקדוןללאחר מסירת פרטי אשראי 

 תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך. מוניציפליים במרכז השלטון

 

     למרכז השלטון המקומי להלן אפשרויות תשלום

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

 

 העברה בנקאית יש להעביר ל: - העברה בנקאית .2

 (   580002244)מספר מלכ"ר  663700. מספר חשבון 034סניף הקריה . מספר סניף  –( 11בנק דיסקונט ) 

את פקודת הביצוע של הבנק sigald@masham.org.il במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 

 בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.

 

 נוהל ביטול הרשמה

 

 יש לוודא קבלת אישור חוזר  nira@masham.org.il- לדוא"ל:  בכתב בלבדביטולים יתקבלו 

 על הביטול.

 : המעסיק או/ו ת/העובד י"ע ההשתתפות  ביטול של במקרה

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

  מעלות 50%ב בסך תשלום יגבה, הכנס תחילת לפני עבודה ימי 5 ועד עבודה ימי 10 מ החל .ב

 .שבוצעה ההזמנה

 .ההזמנה של מלא תשלום יגבה, הגעה  אי לרבות הכנס לפני עבודה ימי 5 מ .ג
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 הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונהלאור מגיפת 

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

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

 ל.את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל הביטולים הרגי

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

nira@masham.org.il על ביטול השתתפותו מייד עם קבלת הידיעה בצירוף מסמכים רשמיים ,

 ני הכנס יקבל זיכוי כספי מלא.שעות לפ 48עד  –שמאשרים את הדבר 

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

וי כספי אך לא ניתן להתחייב אנו נפעל לזיכ -  nira@masham.org.ilיודיע במיידי על המצב במייל  –

 על כך מראש.

במועד ההשתלמות לא יוכל  שייפורסמועומד בתנאי הכניסה להשתלמות כפי  שאינומשתתף . 5

 בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל. ולהשתתף ולכן עליו לבטל השתתפות

 

 

 

-03במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעדי דורה בטלפון 
 adid@masham.org.ilאו במייל:  6844252

 

 

 

 הגעה עצמית

 

 
 למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:

 

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

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

adid@masham.org.il  6844252-03או בטלפון 
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mailto:nira@masham.org.il
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 לברורים בנושא רישום: –מנהלת תחום מינהל תלמידים ,נירה בראונשטיין 
masham.org.ilnira@   6844253-03או בטלפון 

 

 לבירורים בנושא הנהלת חשבונות וכספים:     -, מנהלת חשבונות סיגל דוידסון
sigald@masham.org.il  6844291-03או בטלפון  

 

 לבירורים בנושא דמי חבר לאיגוד ,גזברית האיגוד - מיטל חזן : 
 meitalh@nzc.org.il :6844112-054או בטלפון 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט 

 של מרכז השלטון המקומי )דרך דפדפן כרום בלבד(
 

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(40x1empvi3nusbah0gtvdjrw))/search

activity.aspx?event_no=610163_ 
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