לכבוד
מנהלי מחלקות הקליטה ברשויות המקומיות  /עובדי ורכזי מחלקות הקליטה ברשויות

השתלמות השנתית של מנהלי ורכזי הקליטה ברשויות מקומיות
 15 -13בספטמבר  ,2022מלון "ארט" תל אביב-יפו

 יום שלישי 13.9.22

 11.00 – 09.00התכנסות ,רישום וכיבוד קל
 12.00 - 11.00ברכות ודברי פתיחה
פנינה תמנו -שטה ,שרת העלייה והקליטה
נציג עיריית תל אביב העיר המארחת
נציג מרכז השלטון המקומי
נציג איגוד מנהלי רשויות קליטה
מנחה :אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל לימודים מוניציפליים ,מש"מ
 13.30 – 12.00מפגש פסגה -פאנל בנושא קליטה ועלייה מנקודת מבטו של מנכ"ל משרד העלייה
והקליטה
בוריס מפציר ,מפיק ובמאי קולנוע ,מנכ"ל משרד העלייה והקליטה בשנים 1999-2001
מירלה גל ,מנכ"לית ויצו בעבר ומנכ"לית המשרד לעלייה וקליטה בשנים 2003-2006
ארז חלפון ,יו"ר קצאא ,יו"ר מינהלת הליגה בכדורגל ,ס .יו"ר נפש בנפש ומנכ"ל
משרד הקליטה בשנים 2006-2009
דימה אפרצ'ב ,ראש מועצה מקומית קצרין ,יו"ר ועדת הקליטה בשלטון המקומי
ומנכ"ל משרד הקליטה בשנים 2009-2013
חביב קצב ,מנכ"ל משרד הקליטה בשנים 2019-2021 ,2015-2016
מנחה :פיני גלינקביץ ,מנהל רשות הקליטה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי הקליטה
ברשויות המקומיות
 13.30ארוחת צהרים ,קבלת חדרים והתארגנות (קבלת חדרים החל מ )14:30
 16.30 -16.00קפה ועוגה
 17.15 -16.30כאוס וסדר מחשבתי,
נעם מנלה ,חוקר את השפעת הטכנולוגיה והרשתות השיתופיות על חדשנות עסקית
וארגונית .מרצה לתואר שני במכללה למנהל ומרצה אורח במרכז הבינתחומי.

 19.00 -17.15מיתוג עיר,
איתן שוורץ  ,ראש מינהל תקשורת ושיווק לשעבר בעירית תל אביב יפו
 19.00ארוחת ערב
 20.30ערב חופשי

 יום רביעי14.9.22 ,
 09.00 - 07.00ארוחת בוקר
 10.30 -9.00למידת עמיתים
סיון זורע ,מנהלת מחלקת קליטה עיריית חולון
 14.30 – 10.30סיור בתל אביב יפו
סיור טעימות בשוק לוינסקי
 16.30 – 14.30חזרה למלון ומנוחה – לא תוגש ארוחת צהרים במלון
 17.00 -16.30קפה ועוגה
 18.30 – 17.00שיתופי פעולה ...מהסרטים
" צעירים לנצח" ( )1996
נציג "הסוכנות היהודית"
יואל חדד ,מנהל מחלקת קליטה עיריית טבריה
"תשכחי את פריס" (,)1995
אריאל קנדל ,מנכ"ל "קעליטה"
פיני גלינקביץ ,מנהל רשות הקליטה ,עיריית ירושלים
"אופטימיות היא שם המשחק" (,)2012
שמעון כהן ,מנכ"ל "אופק ישראלי"
סבטלנה יעקובוביץ ,מנהלת קליטת עלייה "נוף הגליל"
" ניו-יורק סיפור אהבה " (,)2015
זאב גרשינסקי ,סמנכ"ל "נפש בנפש "
אמיר דור ,מנהל רשות הקליטה  ,עירית תל אביב

 19.00 -18.30שולחן איגוד – אסיפה כללית
 20.30 – 19.00ארוחת ערב
 20.30הופעה של הזמרת דבורה בנאסולי

 יום חמישי15.9.22 ,
 08.45 - 07.00ארוחת בוקר ופינוי חדרים
 10.15 – 9.00משברים גיאופוליטיים ,עלייה והקשר ביניהם?!
אלכס סלסקי ,שימש בעבר כיועץ תקשורת ראש הממשלה בשפה ברוסית ,כחבר
בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית וחבר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית.
 11:00 –10.15הפסקת קפה ועוגה והמשך פינוי חדרים
 12.00 - 11.00הרצאה מעוררת השראה של אלקס ריף ,משוררת יזמית ופעילה חברתית
12:30 – 12.00שיחת סיכום ומילוי משובים
 12.30ארוחה צהרים ופיזור

(*) יתכנו שינויים בתכנית ,טל"ח
ההשתלמות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מחירי הכנס ומידע נוסף
להלן מחירי ההשתלמות:
עלות
למשתתף
עלות כוללת למשתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף ממשתתפי הכנס בחדר) –
עלות לאדם בחדר בודד (**)
עלות למשתתף +ב.ז
השתתפות בשלושה ימים – ללא לינה וללא ארוחת בוקר
השתתפות ביומיים  – 13-14.9.22ללא לינה וללא ארוחת בוקר
השתתפות ביומיים  –14-15.9.22ללא לינה וללא ארוחת בוקר
השתתפות ביום אחד  –13.9.22ללא לינה וללא ארוחת בוקר
השתתפות ביום אחד – 14.9.22ללא לינה וללא ארוחת בוקר
השתתפות ביום אחד –15.9.22ללא לינה וללא ארוחת בוקר

₪ 2,300
₪ 3,400
₪ 4,600
₪ 1,200
₪ 1,100
₪ 1,050
₪ 550
₪ 600
₪ 510

 לתשומת לבכם !




ההרשמה לכנס תסתיים ב –  31.8.2022או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין השנים).
מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.

הליך הרשמה
לכניסה לאתר ההרשמה יש ללחוץ על הלינק המופיע בתחתית המסמך (דרך דפדפן כרום בלבד)
דגשים לרישום באתר המקוון
 .1משתמש רשום באתר  -מנהלים שהשתתפו בכנים או קורסים של המינהל ללימודים מוניציפליים,
רשומים במערכת.
בעת הרישום ,יש ללחוץ על "משתמש רשום באתר" ,ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס .במידה
ושכחת את שם המשתמש והסיסמא ,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".
 .3אשראי 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  ,19ת"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 :
 .1עד  10ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,לא יגבה תשלום.
 .2החל מ 10 -ימי עבודה ועד  5ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,יגבה תשלום בסך ב 50%מעלות ההזמנה
שבוצעה.
 .3מ 5 -ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי הגעה ,יגבה תשלום מלא של ההזמנה.

ביטולים בעקבות הקורונה:
לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה
 .1במקרה של ביטול הכנס – 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.

הסדרי חניה
למלון אין חנייה – יש חניונים בסביבת המלון
אנו ממליצים להגיע בתחבורה ציבורית.

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 ל -מיילregister@masham.org.il :
טלפון 03-6844223 :או 03-6844248
 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 של מינהל לימודים מוניציפלייםsigald@masham.org.il :
או בטלפון 03-6844291

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז השלטון
המקומי (דרך דפדפן כרום בלבד)
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(vu5oow2iqjuxtcxeopvfzaaf))/search_activity.aspx?event_no=606163

