
  

 

  לכבוד

 מחלקות תברואה, פיקוח ואיה"סאגפי/מנהלי 

 

 
  הכנס השנתי למנהלי מחלקות תברואה, פיקוח ואיכות הסביבה

 2022ברשויות המקומיות 

 חיפה" פלאזהלאונרדו , מלון "2022 בנובמבר 24 - 22 ,גתשפ" בחשון ל' – כ"ח
 
 

 ן תכנית ההשתלמות: ללה

 22.11.22 –  שלישי יום 

 חלוקת חדרים קבלת פנים וביקור בתערוכה, , רישום, התכנסות  10:30 – 09:00

  פתיחה חגיגית 00:11 – 30:10

  נציג עיריית חיפה 

 איגוד מנהלי מחלקות התברואה, הפיקוח ואיכות הסביבה נציגיוסי לוי, 
 במש"מ לימודים מוניציפלייםראש מינהל אילנית דהאן גדש, 

30:11 – 30:12 ?NOW WHAT 

איך מתמודדים ארגונים, מותגים ואנשים עם התקופה המאתגרת ביותר 

שידענו, ולאן הולכים מכאן? הרצאה על חדשנות, יצירתיות, מגמות וטרנדים 

 במציאות החדשה.

ואסטרטגיה, יועץ לארגונים ומותגים  , איש דיגיטל, קריאטיבפרדריק בלסן

בארץ ובעולם. חוקר ומרצה בתחומי החדשנות, שינוי, דיגיטל, טרנדים 

 והתנהגות צרכנים.

 
 תפיסת ראש הרשות את תחום התברואה ואיכות הסביבה,  30:13 – 30:12

 (15:00בתערוכה וחלוקת מפתחות )החל מהשעה ביקור ארוחת צהרים,   13:30

 ,מזיקים בראי שינויי אקלים  00:17 – :0016

 , ראש אגף מזיקים והדברה, המשרד להגנת הסביבה ד"ר גל זגרון

 וביקור בתערוכה ועוגה קפההפסקת  17:30 – 17:00

 



  

 

 

 פרטים בהמשך למנהליםסדנא  :0019 – 30:17

 זמן איגוד + הצגת מועמדים לבחירות :3019 – 00:19

  ערבארוחת    :3019

  ערב חופשי   15:21

 

 

 

 23.11.22 –  רביעי יום 
 ארוחת בוקר   09:00 – 07:00

 , משבר האקלים 00:10 – :0009

 במינהל מערכות בריאות, בית הספר ראש תוכנית ההתמחותד"ר מיה נגב, 
 לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה.

 קרן ההשתלמות רום 10:15 – 10:00

 התארגנות לסיור  10:30 – 10:15

 בחיפה סיור 00:14 – 30:10

הסבר על איזור התעשייה והגנים הבהאיים,  –יציאה לתצפית ב"יפה נוף" 

 משם נמשיך לחוף הים ונפגש עם מנהל אגף החופים של עיריית חיפה.

 את הסיור נסיים בביקור באיצטדיון סמי עופר.
 ארוחת צהרים קלהבמסגרת הסיור תוגש   

 הגעה למלון, זמן חופשי ומנוחה 14:30 

 זמן הצבעה לבחירות לוועד האיגוד 16:30 – 14:30

  וביקור בתערוכה קפה ועוגה 17:00 – 16:30

 מוכנות להתמודדות עם משבר האקליםה 00:18 – 00:17
  המשרד להגנת הסביבה, ראש אגף רשויות, שרון קפלינסקי

 



  

 

 יצירת שפע משפע-  Just a Second  - המיזם הצגת  00:19 – 00:18

מטפלים ומתייחסים לכל  לייצר שינוי באופן שבו אנו  הו מיזם סביבתי שבאז

 שכיום נזרק לאשפה/ להטמנה. -השפע הקיים 
  המיזם שלמקימות שותפות  ,אסתי אחימאיר וד"ר יעל שטימברג המעצבת

  ארוחת ערב   00:19

  יפורסם בהמשך, אירוע ערב 20:00

 

 

 24.11.22 –  חמישי יום 

 ארוחת בוקר   09:00 – 07:00

 דגשים בפיקוח,   00:10 – 00:09

   , עיריית חיפהעירונית אכיפהמנהל אגף הפיקוח ואילן חודדה, 

  חדשנות בחברה למשק וכלכלה  :4010 – :0010
 וכלכלה למשק החברה, ורכב הסביבה איכות תברואה תחום מנהלת, כהן חני   

 ופינוי חדריםהפסקת קפה ועוגה   11:20 – 10:40

 חסותהרצאת  11:40 – 11:20

 קיצור תולדות האהבה 50:12 – 40:11

יצאה למסע מרתק בעקבות האהבה הרומנטית  ד"ר ליאת יקירהביולוגית 

אותו רגש אנושי חמקמק ורב־עוצמה. מיליונים חקרו אותה, כתבו  -הזוגית 

ובכל זאת, אנחנו עיוורים לחלוטין  -היא כותבת  -עליה, ואף מתו בשמה 

למהותה של האהבה, ולתפקידם של ההורמונים, הנוירונים והֶגנים 

 המכתיבים במי נתאהב ומי יעורר בנו דחייה.  

 

 תשורת האיגודוחלוקת  משובים, שיחת סיכום :1513 – 50:12

 ארוחת צהרים      13:15

 

 ח.ל.)*( יתכנו שינויים, ט

ם הכנס המקומי ותשורה בסיו)**( ע"מ לקבל תעודה המזכה לגמול השתלמות של השלטון 

 יש להחתים נוכחות באפליקצייה מש"מ.



  

 

 

 2022מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 

 
     : להלן מחירי ההשתלמות

עלות  

 )₪(למשתתף 

עלות כוללת למשתתף בחדר זוגי )עם משתתף נוסף ממשתתפי הכנס 

 בחדר(

2,100 

 3,050 עלות לאדם בחדר בודד )**(

 3,900 +ב.ז עלות למשתתף

 1,100 ללא לינה וללא ארוחת בוקר –השתתפות בשלושה ימים 

 900 ללא לינה וללא ארוחת בוקר  –השתתפות ביומיים 

 650 ללא לינה וללא ארוחת בוקר –השתתפות ביום אחד

 

 

  ! לתשומת לבכם 

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

 

  או עם סיום מכסת החדרים )הראשון מבין   08.11.2022 –ההרשמה מסתיימת ב

 השנים(.

  משרדי מרכז השלטון המקומי יהיו סגורים במהלך חגי תשרי בתאריכים 

 ולפיכך עליכם להקדים ולהירשם לכנס. 4-17.10.22

  זהו יום שבתון. –יתקיימו בחירות בישראל  1.11.2022בתאריך 

 

 ההרשמה לכנס

 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.

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

כחלק מתהליך ההרשמה לכנס, עליך להשאיר פרטי אשראי לפיקדון עבור  -אי לפיקדון/ ביטחוןאשר

 .לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטיםההשתתפות ובמקביל לדאוג להסדיר התשלום. 

 תשלום

לאחר מסירת פרטי אשראי לפיקדון או לתשלום ו/או קבלת התשלום למשרדי מינהל לימודים 

 במרכז השלטון תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך.מוניציפליים 

     להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי

 ,19לפקודת מרכז השלטון המקומי.  נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת: הארבעה  -המחאה .1

 .64739ת"א  

. 034סניף הקריה . מספר סניף  –( 11העברה בנקאית יש להעביר ל: בנק דיסקונט ) -העברה בנקאית .2

(. במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 580002244)מספר מלכ"ר  663700מספר חשבון 

 sigald@masham.org.il פקודת הביצוע של הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.את 

 

 נוהל ביטול הרשמה

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

 על הביטול.

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

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

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

 ההזמנה שבוצעה.

 ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי  הגעה, יגבה תשלום מלא של ההזמנה. 5מ  .ג
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 להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעדי דורה בטלפוןבמידה והנך זקוק/ה 

 adid@masham.org.ilאו במייל:  6844252-03

 

 

 למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:

  :לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות במיילregister@masham.org.il  או 

 .03-6844223או  03-6844248בטלפון 

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

adid@masham.org.il  6844252-03או בטלפון. 

 ,לברורים בנושא רישום:  -מנהלת תחום מינהל תלמידים נירה בראונשטיין

nira@masham.org.il  6844253-03או בטלפון. 

 לבירורים בנושא הנהלת חשבונות וכספים:     -, מנהלת חשבונותסיגל דוידסון

sigald@masham.org.il  6844291-03או בטלפון  

 

 

 

 
ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז 

 בלבד( השלטון המקומי )דרך דפדפן כרום

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(e03eng4cdc4jscvhd4sddm1t))/sea

rch_activity.aspx?event_no=689163 
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