
  

 

 

 ארגון מנהלי שירותי רווחה
  ברשויות המקומיות

 

 

          לכבוד

 מנהלי/ות מחלקות ואגפי רווחה

 

 

 ההשתלמות השנתית למנהלי/ות רווחה       

 עולם העבודה בעידן החדש: בנושא
 בהרצליה ההשתלמות השנתית של מנהלי רווחה ברשויות המקומיות, תיערך במלון "דן אכדיה"

  2023במאי   4 - 2י"ג באייר תשפ"ג,   –חמישי, בין התאריכים י"א -ימים שלישי 

 

 

 להלן תכנית ההשתלמות
 

 2.5.2023, יום שלישי

 התכנסות, קליטה וכיבוד קל 10:30-09:30

  פתיחת ההשתלמות   10:30-11:00

  ארגון מנהלי כרכור ויו"ר-וחה וקהילה פרדס חנהרו, מנהלת אגף תמי ברששת

 שירותי הרווחה 

 ראש אגף בכיר רשויות מקומיות, משרד הרווחה והביטחון החברתי ד"ר רון שביט, 

 , ראש מינהל לימודים מוניציפליים במש"מאילנית דהאן גדש

 

 עובדיםדגש על שימור  -מיומנויות מנהלי העתיד בעולם עבודה משתנה :3012 -11:00

הכי חמים בתחום ניהול עובדים בעידן החדש עם נגיעה בחוזה הפסיכולוגי  הנושאים

העזיבה הגדולה, ההתפטרות השקטה, וכלים  החדש של עובדים ,סקירת סיבות

 להתמודדות ולשימור עובדים

  טייםאיזון בין עבודה לחיים פר "דינמיקסמייסדת ", מלי אלקובי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 ארגון מנהלי שירותי רווחה
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 עידן של מהפכה דיגיטלית :3013 – :3012

 הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, על הרצאה זו תשפוך אור על כמה מהמגמות

המשמעות של זהות דיגיטלית, על ההשפעות מרחיקות הלכת של טכנולוגיות הענק 

ובעיקר בעיקר נלמד על שלושת המגמות של מציאות מדומה/רבודה,  בינה מלאכותית 

העולם הדיגיטלי הבא שיהווה חלק  –ומהפכת הזיהוי הקולי ונכיר את המטאוורס 

 משמעותי בחיים של כולנו בשנים הקרובות.

לטפס על הרים, לעוף, להפעיל  –מנה ללמוד על עולם בו נוכל לעשות כמעט הכל זוהי הז

 מקצועות יהיו רלוונטי בעתיד. כמעט כל מערכת באמצעות זיהוי קולי וגם להבין אילו 

 מרצה ומלווה ארגונים רבים במסעם אל עבר הטרנספורמציה הדיגיטליתעידן פפיאר, 

 
 ונהלי הבחירותהצגת מועמדים לבחירות  00:14 – 13:30

 ארוחת צהרים  14:00

 חלוקת מפתחות לחדרים   15:00

 קפה ועוגה 16:30 – 16:00

 עדכונים משולחן איגוד העובדים הסוציאליים :0017 – 16:30

 יו"ר איגוד העו"סענבל חרמוני, 

 

 אתגרי מנהיגות ואמון בפתח הרבעון הרביעי של מדינת ישראל  :0018-:0017

  יו"ר תנועת הרבעון הרביעי ויו"ר מכון וינגייטד"ר יואב הלר,   

 

     פתיחה חגיגית :1519-:0018

 נציגי משרד הרווחה והביטחון החברתי  

  מרכז השלטון המקומי מנכ"לשלמה דולברג, 

 ראש מועצת אבן יהודה ויו"ר ועדת רווחה במש"מאבי הררי, 

  ראש עיריית הרצליהמשה פדלון, 

  איגוד העובדים הסוציאליים, יו"ר עו"ס ענבל חרמוני

 כרכור ויו"ר איגוד מנהלי הרווחה -, מנהלת אגף הרווחה פרדס חנהעו"ס תמי ברששת

מ. אגף שירותים חברתיים מרכז צפון, מינהל השירותים  מנחה: עו"ס בלהה קורן,

 יפו  -החברתיים אגף מרכז צפון עת"א

 
 ארוחת ערב  19:15

 פרטים בהמשך – אירוע ערב 21:00
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 3.5.2023יום רביעי , 
 

 ארוחת בוקר   08:30-07:30

  פרטים בהמשך – סיורים  30:13 – 09:00
 תוגש ארוחה במלון לא –קלה בסיום הסיור ארוחת צהרים 

 זמן הצבעה לבחירות 16:00 – 14:00

 הפסקת קפה ועוגה   16:30 – 16:00

 מוניציפלי פאנל –גיוס עובדים בעידן החדש   15:18 – 3016:

 

 מפעל הפיס –תוכניות ההפעלה בתחום הרוווחה  00:19 – 15:18

 מנהלת מחלקת מבני פיס, אגף ההקצאות, מפעל הפיסעירית בן מנחם,                          

 
  ארוחת ערב 19:00

 במופע סטנדאפ ישראל קטורזה  21:30

 

 

 4.5.2023, יום חמישי 

 ארוחת בוקר ופינוי חדרים 09:15-07:30

  לאירגוןבחירות הצגת תוצאות ה –כללית אסיפה  –זמן ארגון     10:30 – 09:15

  קרן שלם -אסיפה כללית     11:00 – 10:30

  מנכ"לית קרן שלם ריבה מוסקל,     

 

 הפסקת קפה ועוגה והמשך פינוי חדרים    11:30 - 11:00

 

 למנהלת:  -אפ -מעובדת ניקיון בסטארט    12:30 - 11:30

  טק הישראלי-הסיפור המופלא של שושי ג'מבר בהיי     

    בהרצאתה שושי חושפת את הכלים אותם יישמה על מנת להצליח ולטפס בסולם    

  ההצלחה ואיך ללא ידע קודם וללא הנתונים החברתיים או הוויזואליים הצליחה לפרוץ    

 כל מוסכמה חברתית.   

 

 

 

 



  

 

 

 ארגון מנהלי שירותי רווחה
  ברשויות המקומיות

 

 

 

 האהבהקיצור תולדות   13:15 – 12:30

אותו  -יצאה למסע מרתק בעקבות האהבה הרומנטית הזוגית  ד"ר ליאת יקירהביולוגית 

 -רגש אנושי חמקמק ורב־עוצמה. מיליונים חקרו אותה, כתבו עליה, ואף מתו בשמה 

ובכל זאת, אנחנו עיוורים לחלוטין למהותה של האהבה, ולתפקידם של  -היא כותבת 

 המכתיבים במי נתאהב ומי יעורר בנו דחייה.  ההורמונים, הנוירונים והֶגנים 

 

 שיחת סיכום ומילוי משובים     13:30 -13:15

 

  ארוחת צהרים קלה ופיזור      13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יתכנו שינויים, טל"ח

 

 

 

 

 

 

 

 אילנית דהאן גדש ד"ר אסתי אשל בלהה קורן, עו"ס תמי ברששת, עו"ס

פרדס  מנהלת אגף רווחה

 חנה כרכור

 יו"ר ארגון מנהלי הרווחה

שירותים חברתיים מ. אגף 

 מרכז צפון, מינהל

אגף  השירותים החברתיים

 יפו  -מרכז צפון עת"א

 

מ. אגף שירותים חברתיים 

 ע. אור יהודה

ראש מינהל לימודים 

מוניציפליים, מרכז 

 השלטון המקומי
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 2023מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 

 
 לכנסדגשים לפני הרישום 

 
 על פי החלטת הנהלת הארגון: ההרשמה להשתלמות תתאפשר רק לאחר הסדרת 

 .2023 -ו 2022לשנים  לאירגוןתשלום דמי חבר 
 ולפיכך יש לשלמו לחשבון הבנק  תשלום דמי חבר לאירגון הינו תשלום נפרד

  אסתי אשלד"ר  האירגוןלכל הפרטים ניתן לפנות לגזברית  האירגון.של 
 (whatsapp)עדיף  050-2699864 בטלפון

 

 

  להלן מחירי ההשתלמות:

 סוג ההזמנה

 

 עלות ההשתלמות

 ₪( -)ב  

 3,150 ת(לילות)חולק/ת חדר עם משתתף/ 2 –ת בחדר זוגי משתתף/

 4,300 לילות  2–ת בחדר יחיד משתתף/

 1,500 ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס

 1250 יומיים  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 800 (3.5.23, 2.5.23) יום אחד –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 550 (4.5.23יום אחד ) –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 

  הראשון מבין השנים(. החדרים מכסת סיום עם או  20.04.2023 –ההרשמה מסתיימת ב( 

  כל הקודם זוכהמכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס. 

   ! לא ניתן לשתף בני זוג בכנסלתשומת לבכם 

 

 בית הלורדים

 עבור כל הכנס.₪  2,700זוגי גמלאים ישלמו עבור משתתף בחדר 

 .6844253-03או בטלפון  nira@masham.org.il למימוש ההטבה יש לפנות לנירה במייל 

 

 הסדרי חניה

 .בסביבת המלון יש חניונים בתשלום      
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 הליך הרשמה

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

 

 דגשים לרישום באתר המקוון

 רשומים במערכת.  -מנהלים שהשתתפו בכנס שהתקיים בעבר  - משתמש רשום באתר .1

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.

בעת הרישום, יש ללחוץ על "משתמש חדש באתר", ומשם להמשיך את   - 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  –אשראי לפיקדון/ ביטחון  .3

לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת ג להסדיר התשלום. עבור ההשתתפות ובמקביל לדאו

 .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

, ת"א 19דת מרכז השלטון המקומי.  נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת: הארבעה לפקו – המחאה .1

64739. 

סניף הקריה . מספר סניף  –( 11העברה בנקאית יש להעביר לבנק דיסקונט ) - העברה בנקאית .2

(   במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח 580002244)מספר מלכ"ר  663700. מספר חשבון 034

את פקודת הביצוע של הבנק בציון שם ההשתלמות ושם   sigald@masham.org.ilלדוא"ל: 

 המשתלם.

 

 נוהל ביטול הרשמה

יש לוודא קבלת אישור חוזר על   -nira@masham.org.ilלדוא"ל:  בכתב בלבדביטולים יתקבלו 

 הביטול.

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

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

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

 ההזמנה שבוצעה.

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

mailto:sigald@masham.org.il
mailto:nira@masham.org.il


  

 

 

 ארגון מנהלי שירותי רווחה
  ברשויות המקומיות

 

 

 
 במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעדי דורה בטלפון

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

 

 

 

 

 

 
 למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:

 במייל:   למיכל עמיר קצב לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות
register@masham.org.il  6844227-03או בטלפון 

 

 לברורים בנושא תכנית הועידה וסדר היום:  –מנהלת השתלמויות  – עדי דורה
adid@masham.org.il  6844252-03או בטלפון 

 

 לברורים בנושא רישום:  -מנהלת מינהל תלמידים  – נירה בראונשטיין
nira@masham.org.il  6844253-03או בטלפון 

 

 חשבונות של מינהל לימודים מוניציפליים:    הנהלתsigald@masham.org.il  או
  03-6844291בטלפון 

 
  לאסתי אשלבעניינים הנוגעים לאירגון ולתשלום דמי החבר, ניתן לפנות  

 050-2699864טלפון: ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז השלטון ההרשמה 

 המקומי )דרך דפדפן כרום בלבד(

 
dtrfgfss0uaqdypanddrn))/sehttps://www.shelegcrm.com/masham/(S(uc2

arch_activity.aspx?event_no=729163 
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