לכבוד
יועצות לקידום מעמד האישה ונשים פעילות ברשויות

כנס יועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות
ימים שני-רביעי ,בין התאריכים ט' – י"א באלול תשפ"ב 7 – 5 ,בספטמבר ,2022
מלון "וורט לגון" נתניה

להלן תכנית הכנס:
 יום שני 5.09.22 ,
 10:30 – 09:00התכנסות רישום ,כיבוד קל
 11:00 – 10:30פתיחה ארגונית
ליאת גרוסמן תמיר ,יועצת לקידום מעמד האישה בקרית אונות וסגנית יו"ר
האיגוד
אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל הדרכה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד אילנה גורן ,יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ,עיריית נתניה
ספי מזרחי ,יועצת לקידום מעמד האישה והשוויון המגדרי ,מרכז השלטון
המקומי
 12:00 - 11:00קיצור תולדות האהבה
הביולוגית ד"ר ליאת יקיר יצאה למסע מרתק בעקבות האהבה הרומנטית
הזוגית  -אותו רגש אנושי חמקמק ורב־עוצמה .מיליונים חקרו אותה ,כתבו
עליה ,ואף מתו בשמה  -היא כותבת  -ובכל זאת ,אנחנו עיוורים לחלוטין
למהותה של האהבה ,ולתפקידם של ההורמונים ,הנוירונים והגֶנים המכתיבים
במי נתאהב ומי יעורר בנו דחייה.
 12:45- 12:00פתיחה חגיגית
חה"כ מירב כהן ,השרה לשוויון חברתי
חה"כ עאידה תומא סלימאן ,יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה בכנסת
מרים פיירברג – אכר ,ראש עיריית נתניה
יעלה מקליס ,ראש עיריית יהוד מונוסון ויו"ר ועדה לקידום מעמד האישה ,מש"מ
איילת רוזין ,מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי
גלית וידרמן ,מנהלת אגף בכיר בקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות
עו"ס ורד ששון ,יועצת למעמד האישה בעיריית באר שבע ויו"ר איגוד יועצות
למעמד האישה ברשויות המקומיות
בהנחיית אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל הדרכה ,מרכז השלטון המקומי

 13:15 – 12:45שיוון מגדרי בשלטון המקומי  -תמונת מצב,
גלית וידרמן ,מנהלת אגף בכיר בקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות
 13:15ארוחת צהרים ומנוחה
 15:00חלוקת מפתחות לחדרים
 17:00 – 16:00גבריות במרחב המקומי  -עיצוב מרחב שוויוני מתוך מודעות ביקורתית
לגבריות ,איתי אמדורסקי ,מורה ומרצה לחינוך מיני ומגדרי .מרכז הדרכה
'לגעת בזה' ,המעורר.

בשיתוף עם קרן היינריך בל
 17:20 – 17:00קפה ועוגה
 19:15 – 17:20סדנא ליזמות קהילתית,
בהנחיית שלי רפפורט ,אשת חינוך ומנחת סדנאות
 19:15ארוחת ערב
 20:45אירוע ערב



יום שלישי 6.09.22 ,

 09:00- 07:00ארוחת בוקר
 10:05 – 09:00זמן איגוד
עו"ס ורד ששון ,יועצת למעמד האישה בעיריית באר שבע ויו"ר איגוד יועצות
למעמד האישה ברשויות המקומיות
ליאת גרוסמן תמיר ,יועצת לקידום מעמד האישה בקרית אונות וסגנית יו"ר
האיגוד
 10:15 – 10:05סוריא נוג’ידאת ,יועצת לקידום מעמד האישה בחברה הערבית ,מרכז
השלטון המקומי

 10:30 – 10:15התארגנות ויציאה לסיור
 13:30 – 10:30סיור בנתניה
כולל ארוחת צהרים קלה

 13:30חזרה למלון וזמן חופשי
לא תוגש ארוחת צהרים במלון

 16:30 – 16:00קפה ועוגה
 17:45 – 16:30פאנל ראשי רשויות – מנהיגות ושיוויון מגדרי
אסיף איזק ,ראש מועצת חוף הכרמל
בני ביטון ,ראש עיריית דימונה וסגן יו"ר מש"מ
ד"ר גלית שאול ,ראש מועצת עמק חפר
עו"ד ליאת שוחט ,ראש עיריית אור יהודה
בהנחיית :אפרת לכטר ,כתבת חברת החדשות של ערוץ .12
 18:45 – 17:45ג׳והרה -היהלום
סיפורה האישי של חברתנו בדיעה חניפס
מנחה :עו"ס אורלי בן אהרון ,יועצת ראש העיר והממונה על קידום נשים,
עיריית ירושלים
 19:30 – 18:45חדשנות ברשויות  -הצגת פרויקטים ומודלים נבחרים ,בעבודת יועצות
לקידום מעמד האישה
 19:30ארוחת ערב במלון
 21:00ערב חופשי

 יום רביעי 7.09.22 ,
 09:00-07:00ארוחת בוקר ופינוי חדרים
 10:30- 09:00הקרנת הסרט "סינמה סבאיא" ומפגש עם במאית הסרט אורית פוקס
 11:00 – 10:30עודד פורר ,שר החקלאות ופיתוח הכפר של ישראל
יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה לשעבר

 11:30 – 11:00הפסקת קפה ועוגה והמשך פינוי חדרים
 12:30 –11:30הרצאת סיום ,תפורסם לאחר אישור דובר צה"ל

 13:00 – 12:30סיכום הכנס ומילוי משובים
 13:00ארוחת צהרים





כדי לקבל תעודה המזכה בגמול השתלמות חובה להשתתף בכל ההרצאות כולל בסיור !
יתכנו שינויים בתכנית ,טל"ח
ההשתלמות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בברכה,
ורד ששון
יו"ר איגוד יועצות
לקידום מעמד האישה

אילנית דהאן גדש
ראש מינהל לימודים מוניציפליים
מרכז השלטון המקומי

מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 2022
להלן מחירי ההשתלמות:
סוג ההזמנה
משתתפת בחדר זוגי –  2לילות(חולקת חדר עם משתתפת נוספת)
משתתפת בחדר יחיד – 2לילות
משתתפת +ב.ז שאינו משתתף בכנס –  2לילות
ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יומיים
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד
תוספת למשתתפת שאינה חברת איגוד

עלות ההשתלמות
(ב )₪ -
2,700
3,950
5,200
1,550
1,250
850
400




ההרשמה לכנס תסתיים ב –  25.08.2022או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין השנים).
מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.




כל יועצת רשאית לצרף  2נציגות מועצת הנשים בעיר
משתתפת שלא הסדירה את תשלום דמי החבר לאיגוד חייבת להוסיף בעת ההרשמה את התשלום של
 400השקלים.

חנייה
למלון חנייה על בסיס מקום פנוי.

הגעה עצמית ,לא יהיו הסעות לכנס.

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

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"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 :
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.

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 במייל register@masham.org.il :או
בטלפון 03-6844227
 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.il

או בטלפון 03-6844253
 סיגל דוידסון ,מנהלת חשבונות  -לבירורים בנושא הנהלת חשבונות וכספים:
 sigald@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844291
 לבדיקה האם הועבר תשלום דמי החבר על ידי הרשות יש לפנות לנירית שדה
לטלפון  050-7226770או למיילyoatzot2017@gmail.com :

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז
השלטון המקומי (דרך דפדפן כרום בלבד)
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(heqj3bnwxo1xzq5ucyg11vh
m))/search_activity.aspx?event_no=639163

