לכבוד
מנהלי/ות לשכות ראשי רשויות

כנס שנתי למנהלי לשכות ראשי רשויות
ט'  -י"א באלול תשפ"ב 5-7 ,בספטמבר  ,2022מלון "ענבל" ירושלים
להלן תוכנית ההשתלמות:

 11:00 - 09:30התכנסות ,קליטה וקבלת פנים.
 11:30 - 11:00דברי פתיחה
נציג עיריית ירושלים.
ליזו אוחיון ,יו"ר איגוד מנהלי/ות לשכה ברשויות.
אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל לימודים מוניציפליים  ,מרכז השלטון המקומי.

יום שני5.9.2022 -

 12:30 - 11:30פוליטיקה בעידן הדיגיטלי
עמית סגל ,פרשן פוליטי של חדשות 12
 13:30 - 12:30איך לגדל שמחת חיים?
בהרצאה אנרגטית שבה לא תדעו אם קודם לצחוק או לבכות ,יאנה משתפת בסיפורים
מהחיים ,שגורמים לזוז בכיסא ולהרגיש שהחיים הם כאן ועכשיו והבחירה היא רק שלנו.
במפגש משוחרר ,מצליחה יאנה דרום לכבוש גם את אחרוני הציניים והמקטרים ובונה
בכנות והומור ,שלב אחרי שלב ,את הדרך לבחור בחיים שמחים ,גם כשהמציאות מתפרקת
לרסיסים ומראה איך חול לוהט 10 ,אצבעות וכוס קפה יכולים לעשות מהפכה של שמחה.
 13:30ארוחת צהריים.
 15:00חלוקת מפתחות לחדרים.
 17:15 - 16:00סדנא -התמודדות בתנאי לחץ בדגש על ההשפעות של שנת בחירות.
 17:45 - 17:15קפה ועוגה.
 19:00 - 17:45המשך סדנא.

 19:00ארוחת ערב.
 20:30ערב חופשי .

 יום שלישי6.9.2022 -
 07:30 - 06:45יוגה בוקר.
 09:00 - 07:00ארוחת בוקר.
 15:00 - 09:00סיור בירושלים-
ביקור בבית הנשיא.
דגשים לסיור מופיעים בהמשך המסמך -מועד העברת השמות לבית הנשיא יהיה ב .21.8.22
לאחר מועד זה לא נוכל לאשר השתתפות בביקור.

סיור וארוחת צהריים (פרטים בהמשך).
 15:00חזרה למלון (לא תוגש ארוחת צהרים במלון).
 17:15 - 16:45קפה ועוגה.
 18:00 - 17:15אסיפה כללית.
 19:00 - 18:00דגת זהב בבריכה של פיראנות-
מהם חמשת חסמי הניהול הנשי ,שיוצרים את תקרת הזכוכית?
איך פילסתי את הדרך לצמרת בארגון גברי? סיפורים ותובנות מהשטח
מהן החוזקות הנשיות שהופכות נשים למנהיגות?
איך לצמוח ולהשפיע ,באמצעות מודל  3הליבות למנהיגות נשית?
אביטל דריילינגר  ,מפתחת מודל המנהיגות הנשית ,אל"מ במיל'.
התמודדה עם אתגרי הניהול הנשי ומאמינה שכל אישה יכולה להפוך למנהיגה
בעזרת אימוץ סט של חוזקות נשיות .מאמנת אישית מוסמכת מטעם מכללת "גומא",
בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים.
19:00
21:00

ארוחת ערב.
אירוע ערב -שלום אסייג.

 יום רביעי7.9.2022 -
 09:00 - 07:30ארוחת בוקר ופינוי חדרים.
 10:30 - 09:00מותר ואסור בשנת בחירות-
עו"ד נועה בן אריה ,יועצת משפטית של מש"מ.
 11:00 - 10:30הפסקת קפה ועוגה והמשך פינוי חדרים.
 12:00 - 11:00להרגיש בבית -סטיילינג בסביבת העבודה-
הדס בר חן ,מעצבת פנים ומנחת סדנאות עיצוב סביבת עבודה.
 13:15 - 12:00ההיגיון שברגש-
בהרצאה מרתקת ,קלילה ,שנונה ומצחיקה ,חושפת ד"ר עינת גלזר את המשתתפים
לעולם האינטליגנציה הרגשית באמצעות דוגמאות מהחיים הן המקצועיים והן
האישיים ,ומאפשרת להם לרכוש טכניקות וכלים לשימוש בה במסגרות החיים
השונות כגון :קריירה ,עבודה ,זוגיות ומשפחה ,תקשורת נשית וגברית.
בהרצאה יש דגש מיוחד המושם על הקניית כלים ומיומנויות פרקטיות ליישום בחיי
היומיום.
ד"ר עינת גלזר יועצת ארגונית בכירה .חוקרת ומומחית בתחום האינטילגנציה
הרגשית .מרצה מעוררת השראה ,משעשעת ומחכימה ,החושפת את כל מה שצריך על
מנת להצליח בקריירה ,בזוגיות ובהורות.
 13:30 - 13:15שיחת סיכום ,מילוי משובים
הגרלה למשתתפי ההשתלמות
 13:30ארוחת צהרים קלה ופיזור.

(*) יתכנו שינויים ,טל"ח
מצפות לראותכן,

ליזו אוחיון
יו"ר איגוד

אילנית דהאן גדש
ראש מינהל לימודים מוניציפליים

מנהלי/ות לשכה ברשויות

מרכז השלטון המקומי

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.
תשלום דמי חבר לאיגוד הינו תשלום נפרד ולפיכך יש לשלמו לחשבון האיגוד
באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק:
בנק מזרחי ,סניף עכו מס'  ,445חשבון .343101
לבירורים בנושא תשלום דמי החבר לאיגוד  -ניתן לפנות לשאולי מאיר,
בטלפון052-2032867 :

להלן מחירי ההשתלמות:
סוג ההזמנה

עלות ההשתלמות
(ב )₪ -
משתתפת בחדר זוגי –  2לילות(חולקת חדר עם משתתפת נוספת) 3,100
3,990
משתתפת בחדר יחיד – 2לילות
5,990
משתתפת +ב.ז שאינו משתתף בכנס –  2לילות
1,490
ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס
1,000
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יומיים
800
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד
 ההרשמה לכנס תסתיים ב 25.08.2022 -או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין
השנים).
 מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.

דגשים לביקור בבית הנשיא
 לא ניתן להיכנס לבית הנשיא ללא תעודה מזהה מקורית התואמת את הפרטים שנשלחו מראש.
 יש להימנע מהבאת נשק אישי ,תיקים מרובי חפצים ומחשבים ניידים (הליך בידוק המחשבים דורש
את פירוקם והרכבתם).
 הכניסה לבית הנשיא היא בלבוש הולם ומכובד.
לא תותר כניסה בלבוש שאינו מכבד את בית הנשיא ,ובכלל זה גופיות ,חולצות בטן,
מכנסיים קצרים ,מכנסיים עם קרעים ,חצ איות ושמלות קצרות ,אימוניות (טרנינגים),
כפכפים וכיוצא באלה.
 רשימות המשתתפים בסיור יועברו לבית הנשיא בתאריך  21.8.22ולפיכך ,נרשמים
לאחר מועד זה לא יוכלו לקחת חלק בביקור.

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  .)580002244במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל:
 sigald@masham.org.ilאת 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:
 .1עד  10ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,לא יגבה תשלום.
 .2החל מ  10ימי עבודה ועד  5ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,יגבה תשלום בסך ב 50%מעלות ההזמנה
שבוצעה.
 .3מ  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 שיבקשו 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 מ יד 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 רפוא י שאינו מאפשר את הגעתו (חולה קורנה /
בידוד) -יודיע במידי על המצב במייל  -nira@masham.org.ilאנו נפעל לזיכוי כספי אך לא ניתן
להתחייב על כך מראש.
 .5משתתף שאינו עומד בתנאי הכניסה להשתלמות כפי שי פורסמו במועד ההשתלמות לא יוכל
להשתתף ולכן עליו לבטל השתתפותו בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל.

במידה וה נך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא ,אנא פנה/י לעדי דורה בטלפון 03-6844252
או במיילadid@masham.org.il :

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
 לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות במייל register@masham.org.il :או
בטלפון  03-6844248או .03-6844223
 עדי דורה ,מנהלת תחום השתלמויות -לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום
 adid@masham.org.ilאו בטלפון .03-6844252
 נירה בראונשטיין ,מנהלת תחום מינהל תלמידים -לברורים בנושא רישום:
 nira@masham.org.ilאו בטלפון .03-6844253
 סיגל דוידסון ,מנהלת חשבונות -לבירורים בנושא הנהלת חשבונות וכספים:
 sigald@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844291


לברורים בנושא תשלום דמי החבר לאיגוד – ניתן לפנות לשאולי מאיר ,בטלפון:
052-3479040

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז השלטון
המקומי (דרך דפדפן כרום בלבד)
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(zhfzgsirqrtupxcbveqiwfqj))/searc
h_activity.aspx?event_no=645163

