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התכנסות, רישום וארוחה קלה 

פתיחה ארגונית
שוש אקהאוז, יו"ר ההשתלמות השנתית 

אילנית דהאן גדש, ראש מינהל לימודים מוניציפליים, מרכז השלטון המקומי 

העולם השתגע? אתגרי מנהיגות בעולם משובש...
ד"ר יואב הלר, יו"ר מכון וינגייט, כיהן כמנכ״ל 'מעוז' משנת 2014 עד 2021.  

 ,YNET בראשית דרכו המקצועית היה חבר בצוות ההקמה של אתר האינטרנט
לאחר שלוש שנים עשה הסבה מקצועית וניהל את יחידת התכניות הארצית 
במכון 'ברנקו וייס' במשך כשש שנים, בסיום תפקידו, יצא לשליחות בלונדון. 

בהכשרתו יואב הוא היסטוריון שמתמחה בחקר השואה.

פתיחה חגיגית 
שר/ת החינוך 

נציג מרכז השלטון המקומי
שי חג'ג', ראש מועצת מרחבים, יו"ר מרכז השלטון האזורי 

אלי לנקרי, ראש עיריית אילת 
ד"ר שי פרוכטמן, מנהל אגף החינוך, מועצה מקומית אבן יהודה ויו"ר איגוד 

מנהלי אגפי החינוך
יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים 

רן ארז, יו"ר ארגון המורים 
בליווי קטעים מוסיקליים, בחסות עיריית אילת

   
ארוחת ערב וזמן חופשי

16:00 - 13:00

16:30 - 16:15

17:45 - 16:30

19:00 - 17:45

19:00

יום שני ט"ו בשבט תשפ"ג, 06.02.2023



יום שלישי ט"ז בשבט תשפ"ג, 07.02.2023 

ארוחת בוקר

מושבי אגפי הגיל 

הגיל הרך
ד"ר מיכל אונגר, מנהלת אגף גני ילדים, עיריית פ"ת

אביב קליין, מנהלת מחלקת חינוך, מ.א. גדרות
ג'קלין מוזבלט, מנהלת מח' גני ילדים מועצה מקומית מג'אר

אורנה פז, מנהלת אגף א' חינוך לגיל הרך, משרד החינוך
המפגש יתקיים במתנ"ס שחמון באילת – 

הסעה תצא בשעה 9:00 מהמלון. חזרה בשעה 13:00 למלון.
המעוניינים/ות להשתתף במושב מתבקשים/ות להירשם 

באמצעות הקישור הבא

חינוך יסודי
רונית רופא הדרי, מנהלת מחלקת חינוך, מ.א. לב השרון
ענת הדר, מנהלת בתי ספר יסודיים, עיריית הוד השרון

ציפי מזור, מנהלת מחלקת חינוך, מ.מ. בית דגן
יעל חקון יוסף, ס. סמנכ״ל חינוך וערכים, מנהלת המח׳ לחינוך יסודי, 

עיריית הרצליה
אתי סאסי, מנהלת אגף א' לחינוך יסודי, משרד החינוך

חינוך על-יסודי
רויטל שפירא, מנהלת אגף החינוך, עיריית רעננה

ד"ר קרן רז נצר, מ"מ מנהלת אגף א' לחינוך על-יסודי, משרד החינוך

חינוך מיוחד
עידית גלבר, מנהלת אגף חינוך מיוחד, עיריית תל-אביב יפו

שרון עמית, מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד ופרט, עיריית רמלה
רותי יצקן, מנהלת אגף הפרט, עיריית חולון

תמי אומנסקי, מנהלת אגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה

המשך מושבי אגפי הגיל

09:00 - 07:00

11:00 - 09:15

11:30 - 11:00

13:00 - 11:30

https://forms.gle/Td3WwjT9ihBqu1mAA


ארוחת צהרים 

מפגש עם מובילי תחומים במשרד החינוך ליצירת שותפויות )שני סבבים(

מינהל חברה ונוער 
חגי גרוס, מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

מירי אור גוטפריד, מנהלת אגף חינוך ותנו''ס, עירית יהוד-מונוסון

מינהל פיתוח 
פארס טאוויל, מנהל אגף א' רישוי מוסדות חינוך, משרד החינוך 

ד"ר דרורי גניאל, משנה למנכ"ל וראש מינהל שח"ק, עיריית אילת
אבי קמינסקי, חבר הנהלת איגוד מנהלי אגפי החינוך

מינהל בקרה 
גור מנדלבליט, מנהל מינהל רישוי בקרה ואכיפה, משרד החינוך

סאמי עדוי, מנהל מח' חינוך, מועצה מקומית טורעאן
סמי עטר, מנהל אגף חינוך, מועצה אזורית שדות דן 

מינהל כ״א בהוראה 
אייל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך  

שמעון כלפון, ס. מנהל אגף החינוך וממונה על משאבי החינוך, עיריית חדרה 
יוסי קרוטהיימר, מנהל אגף חינוך, מועצה מקומית אפרת 

מחוז חרדי )בסבב הראשון בלבד( 
שי קלדרון, מנהל המחוז החרדי, משרד החינוך

גיל אור, מנהל מחלקת החינוך התורני, עיריית ראש העין
מרדכי בארי, מנהל אגף החינוך, עיריית אלעד

*כל מנהל יוכל להשתתף בשני מפגשים שונים.
הרישום למפגשים יישלח אליכם בסמוך להשתלמות.

הפסקה ומעבר לסבב שני 

המשך מפגש עם מובילי תחומים במשרד החינוך ליצירת שותפויות 

זמן חופשי

ארוחת ערב 

אירוע ערב

14:30 - 13:00

15:30 - 14:30

16:00 - 15:30

17:00 - 16:00

19:00 - 17:00

19:00

21:00



ארוחת בוקר 

סיורים באילת והסביבה, פרטים בהמשך

ארוחת צהרים והפסקה

קפה ועוגה וביקור בתערוכה

מנכ"ל/ית משרד החינוך

חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין- מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי=

מקצועי ופוליטי בשנת בחירות- מורכבויות ואתגרים
שיח בהשתתפות מנהלי אגפי חינוך ובכירים נוספים

בהנחיית: עו"ד נועה בן אריה, יועמ"ש מרכז השלטון המקומי

ארוחת ערב 

אירוע ערב  
 

יום רביעי י"ז בשבט תשפ"ג, 08.02.2023

09:00 - 07:00

13:30 - 09:00

13:30

16:30 - 16:00

17:20 - 16:30

17:45 - 17:20

19:15 - 17:45

19:15

21:00



יום חמישי י"ח בשבט תשפ"ג, 09.02.2023

09:00 - 07:00

10:00 -  09:00

10:45 - 10:00

11:15 - 10:45

12:30 - 11:15

13:00 - 12:30

13:00

ארוחת בוקר 

הרצאת השראה

זמן איגוד- אסיפה כללית, עדכונים, פרופסיה, קהילות לומדות.

הפסקת קפה ופינוי חדרים

כתב באזורי מלחמה
איתי אנגל, כתב מערכת ׳עובדה׳, שידורי 'קשת'. זוכה ׳פרס 

סוקולוב׳ – הפרס הגבוה ביותר לעיתונאות בישראל. ב 30 השנים 
האחרונות כיסה כמעט כל קונפליקט על פני כדור הארץ. בין 

היתר דיווח מאוקראינה, סוריה, עירק, אפגניסטן, פקיסטן, קונגו, 
רואנדה, צ׳צ׳ניה, האיטי, מצרים, בוסניה, קוסובו, צפון אירלנד, 

עזה, תוניסיה, לוב, לבנון ועוד...

דברי סיכום 

ארוחה צהרים קלה ופיזור



מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 2023
דגשים לפני רישום לכנס:

על פי החלטת הנהלת האיגוד: ההרשמה להשתלמות תתאפשר רק לאחר הסדרת תשלום
דמי חבר לאיגוד לשנת 2023.

תשלום דמי חבר לאיגוד הינו תשלום נפרד ולפיכך יש לשלמו לחשבון האיגוד באופן הבא:
העברה בנקאית: בנק לאומי לישראל, סניף קרית אונו מס' 843 , חשבון 242300/90 .

המחאה: לפקודת - איגוד מנהלי מחלקות לחינוך, לשלוח לכתובת: ת.ד. 212 קרית אונו 55572
לבירורים בנושא תשלום דמי החבר לאיגוד - ניתן להתקשר לתלמה, מזכירת האיגוד,

talma@e4u.org.il בטלפון: 03-6354574 )בימים א׳, ג׳, ה' בין 12.00-09.00 ( או במייל

לתשומת ליבכם:
אופן התשלום לכנס ופרטי החשבון מפורטים בהמשך המסמך. לאחר קבלת אישור

ביצוע על תשלום דמי החבר לאיגוד תפתח בפניך האפשרות להירשם לכנס

עלות ההשתלמות סוג ההזמנה

2,890 משתתף/ת בחדר זוגי – 3 לילות
)חולק/ת חדר עם משתתף/ת נוסף/ת(

3,690 משתתף/ת בחדר יחיד –3 לילות

4,890 משתתף/ת+ ב.ז שאינו משתתף בכנס

1,800 ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי 
הכנס

1,600 ללא לינה שלושה ימים

700 ללא לינה וללא ארוחת בוקר – 
יום אחד – 21.02.22

750 ללא לינה וללא ארוחת בוקר – 
יום אחד – 22.02.22

750 ללא לינה וללא ארוחת בוקר –
 יום אחד – 23.02.22

700 ללא לינה וללא ארוחת בוקר – 
יום אחד – 24.02.22

להלן מחירי ההשתלמות:

ההרשמה מסתיימת ב -28.01.2023 או עם סיום מכסת 

החדרים )הראשון מבין השניים(.

מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר 

בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.

*

*



הסדרי חנייה
קיימת חניה ללא עלות בחניון המלון על בסיס מקום פנוי.

חניות כחול לבן בתשלום סמוך למלון בהתאם להסדרי ותעריפי הרשות.

ההרשמה לכנס
לכניסה לאתר ההרשמה יש ללחוץ על הלינק המופיע בתחתית המסמך 

)דרך דפדפן כרום בלבד(
דגשים לרישום באתר המקוון

1. משתמש 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.

2. משתמש 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 להשתלמות בלבד!
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    
1. המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי.  

נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת: הארבעה 19, ת"א 64739.

2. העברה בנקאית - העברה בנקאית יש להעביר ל:
בנק דיסקונט )11( – סניף הקריה . מספר סניף 034. מספר חשבון 663700 

)מספר מלכ"ר 580002244(   
  sigald@masham.org.il :במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל

את פקודת הביצוע של הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.

להרשמה לכנס באמצעות אתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי

 www.shelegcrm.com                                              

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(qdcbqato3005a4r5tv4f24bq))/search_activity.aspx?event_no=706163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(qdcbqato3005a4r5tv4f24bq))/search_activity.aspx?event_no=706163


* יתכנו שינויים בתכנית, ט.ל.ח

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

ההזמנה שבוצעה.
ג.מ 5 ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי  הגעה, יגבה תשלום מלא של ההזמנה.

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

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
• לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות למיכל עמיר קצב במייל: 

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

• עדי דורה, מנהלת תחום השתלמויות –לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום
  adid@masham.org.il או 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.il או בטלפון 03-6844291 

• לבירורים בנושא תשלום דמי החבר לאיגוד ניתן לפנות לתלמה לוקר,מזכירת האיגוד 
   במייל: talma@e4u.org.il , טלפון: 03-6354574 

   )בימים א', ג', ה' בין השעות 12:00-09:00 (


