
  

 לכבוד משתתפי ההשתלמות

 

 

 השנתית למנהלי וחשבי שכר ההשתלמות
 חדרה)רמדה לשעבר(  "ג'ייקוב, מלון "2023 במאי 18 - 16 ,גתשפ" באייר זכ" – ה"כ

 

 

 

 ן תכנית ההשתלמות: ללה

  3.2025.16 –  לישישיום 

 קלהתכנסות, רישום, חלוקת חדרים וכיבוד   10:30 – 09:00

  פתיחה חגיגית 15:11 – 30:10

  נציג עיריית חדרה

  חשבי השכרמנהלי ויו"ר איגוד , אסתר עמוס
  במרכז השלטון המקומי לימודים מוניציפלייםראש מינהל אילנית דהאן גדש, 

 החדשמשותף ועדכונים בנוגע להסכם השכר  שיח  12:15 – 11:15

 יו"ר הסתדרות המעוף, ומנכ"ל קרן ההשתלמות "רום"עו"ד גיל בר טל,  
                   ראש מינהל הסכמי שכר, מרכז השלטון המקומיחגית מגן,  

 פאנל רגולטורים 30:13 – 12:15
 משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי

 (15:00)החל מהשעה  ארוחת צהרים וחלוקת חדרים  13:30

                           פרטים בהמשך –פעילות חוץ   00:19 – 00:16

   ארוחת ערב   19:00

  ערב חופשי   20:30

 

 

 

 

 

 



  

 

  5.202317. –  רביעייום 

 ארוחת בוקר   09:00 – 07:00

 ?!לשים לבלמה צריך  –תלוש השכר פרישה ו   45:09 – 09:00
 מומחה למערכות שכר ופנסיה ברשויות ,פנסיוני, יועץ דן ארז     

 כלים ודגשים למנהלים בכל הנוגע לתהליכי סיום ההעסקה ומיצוי הזכויות 45:10 – 45:09
  מומחית פרישה ופנסיה, מלווה פורשים ומעסיקים בתהליכי פרישה, חווה שושני  

 )לשעבר אוטומציה החדשה( ONE City - חידושים ב 11:05 – 10:45

 הפסקת קפה ועוגה  30:11 – 05:11

 סוגיות בביקורת ניכויים 13:00 – 11:30
 , מנהלת תחום בכירה,  ביטוח לאומימזל בן חמו  

 הרצאת חסות 20:13 – 00:13

  זמן איגוד :4513 – 13:20

 סטאטוס הסכם לחשבי שכר

 הצגת פעילות האיגוד
 דוח כספי

 ארוחת צהרים  14:45 – 13:45

 קפה ועוגההפסקת  16:30 – 16:00

 אומנות השכנוע  00:18 – 30:16

בפני המנהלים והעובדים כלים פרקטיים,  ףומשעשע, שחוש , קולחףסוח מפגש

 שישפיעו בוודאות על ההתנהלות האישית ועל התוצאות העסקיות שלהם. 

מהם חוקי השכנוע החשובים ביותר? איך מבצעים נאום מעלית בצורה עוצמתית 

לנהל נכון את הזמן והאנרגיה שלכם, כדי להספיק כמה וטבעית ללא מאמץ? איך 

 שיותר משימות אישיות ומקצועיות במהלך היום?

 איך מייצרים מיתוג אישי ורותמים אנשים מהארגון ומחוצה לו בצורה מעולה?   

 מומחה בינלאומי לשכנוע, משמש מאז  "דוקטור שכנוע", -ד"ר עו"ד יניב זייד    

מבוקש לשיפור יכולות השיווק, הפרזנטציה, המכירות כיועץ וכמרצה  2003שנת 

 והשכנוע.

 

 



  

 הרצאת חסות  20:18 – 18:00

 ומעוף לעמית קרן רום  :3518 – :2018

  שכר בכירים ונבחרים ודגש על שנת בחירות 15:19 – 35:18 
 מנהל חטיבת הון אנושי, חברת מ.ש.ו.ברועי סגל,  

  ארוחת ערב 19:15

  אירוע ערב  21:00

 

 

 

  5.202318.   חמישייום 

 ופינוי חדרים ארוחת בוקר   09:00 – 07:00

  חשיבות של הליכי בקרה וביקורת וישום הסכמים חדשים  20:10 – :0009
 מנהל חטיבה בקרה וביקורת, חברת מ.ש.ו.ב, צימבליסטפבל    

 מערכת האכיפה בראי משרד האוצר 00:11 – 20:10
 סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר שאדי עאזם, 

 והמשך פינוי חדרים קפה ועוגההפסקת   11:30 – 11:00

 וקיבוע זכויות  161טופס , 190דגשים בתקנה  45:12 – 30:11
  מס הכנסהמנהל תחום שומת פרט חטיבת השומה והבקורת,  אבי שטרן,  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  "הצחקת נגעת" 30:13 – 45:12

במופע שנותן כלים ומלמד איך להשתמש בהומור כדי לשפר את  אודליה יקיר

 בחיים ובעבודה. -התקשורת שלנו ביומיום 

זהו מופע סטנד אפ מצחיק, מעשי ומעורר השראה אשר לוקח סיטואציות נפוצות 

ונפיצות ומראה איך במקום לפתור אותן בעזרת כעס, בכי או מבוכה, הומור פותר 

 ונכון. אותן הרבה יותר יעיל, מהיר

 
 שיחת סיכום ומשובים :4513 – 30:13

 ארוחת צהרים קלה    13:45

 

 

 

 

 

 

 לתשומת ליבכם,

 מודגש בזאת כי, תעודה לגמול השתלמות של מרכז השלטון המקומי תוענק רק למי שנכח 

 .בכל הכנס מהפתיחה הרשמית ועד שיחת הסיכום וביצע החתמות ביישומון של מש"מ כנדרש

 במסגרת שימור רישיון חשב שכר בכיר ע"י לשכת רואי חשבון בישראל.ההשתלמות מוכרת 

 

 )*( יתכנו שינויים, טל"ח

 

 

 

 בברכת כנס מהנה ופורה

 

 

  אילנית דהאן גדש      אסתר עמוס

 לימודים מוניציפלייםראש מינהל     מנהלת שכר, מ.א באר טוביה            

 מרכז השלטון המקומי               יו"ר איגוד מנהלי וחשבי שכרו

 

 

 

 



  

 

 2023דע ונהלי רישום להשתלמות השנתית מי
 להלן מחירי ההשתלמות:

 סוג ההזמנה

 

 עלות ההשתלמות

 ₪( -)ב  

 2,750 לילות)חולקת חדר עם משתתפת נוספת( 2 –משתתפת בחדר זוגי 

 3,750 לילות  2–משתתפת בחדר יחיד 

 5,500 לילות 2 –משתתפת+ ב.ז שאינו משתתף בכנס 

 1,300 ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס

 1,100 יומיים  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 650 (17.5או  16.5) יום אחד –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 550 (18.5יום אחרון ) –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 

  הראשון מבין  החדרים מכסת סיום עם או 10:00בשעה   7.05.2023 –ב  לכנס תסתייםההרשמה(

 השנים(.

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

 

 

 תשלום דמי חבר לאיגוד 

דמי החבר לשנת  -חברים שטרם הסדירו תשלום דמי חבר לאיגוד, נדרשים לבצע זאת בהקדם

 למועצות₪  500 -לעיריות ו₪  700הינם  2022

 

גזברית האיגוד  לרותי נוטסאם הועבר תשלום דמי החבר על ידי הרשות ניתן לפנות הלבדיקה 

   פניה לגזברית האיגודבדוא"ל: 

 
 
 לכנס הרשמהה

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

 

 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 
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 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".

 
 עבור לפיקדון אשראי פרטי להשאיר כחלק מתהליך ההרשמה לכנס, עליך –אשראי לפיקדון/ ביטחון 

 .לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטיםהתשלום.  להסדיר לדאוג ובמקביל ההשתתפות

 

 תשלום

 

ם למשרדי מינהל לימודים ו/או קבלת התשלו או לתשלום פיקדוןללאחר מסירת פרטי אשראי 

 תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך. מוניציפליים במרכז השלטון

 

   למרכז השלטון המקומי להלן אפשרויות תשלום

 .64739, ת"א 19לפקודת מרכז השלטון המקומי.  נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת: הארבעה  – המחאה .1

 

 העברה בנקאית יש להעביר ל: - העברה בנקאית .2

 (   580002244)מספר מלכ"ר  663700. מספר חשבון 034סניף הקריה . מספר סניף  –( 11בנק דיסקונט ) 

את פקודת הביצוע של sigald@masham.org.il במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 

 שם ההשתלמות ושם המשתלם. הבנק בציון

 

 

 נוהל ביטול הרשמה

 

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

 על הביטול.

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

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

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

 .שבוצעה ההזמנה

 .ההזמנה של מלא תשלום יגבה, הגעה  אי לרבות הכנס לפני עבודה ימי 5 מ .ג
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זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעדי דורה בטלפון  במידה והינך
 adid@masham.org.ilאו במייל:  6844252-03

 

 

 חנייה

 למלון חנייה חופשית על בסיס מקום פנוי, יתר החניות בהתאם לסימוני הרשות.

 
 
 כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:למידע 

 

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

 לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר – מנהלת תחום השתלמויות ,עדי דורה
 6844252-03או בטלפון   adid@masham.org.ilהיום 

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

  לבירורים בנושא הנהלת חשבונות וכספים:     -מנהלת חשבונות
am.org.ilsigald@mash  6844291-03או בטלפון  

 למייל: – לאיגוד דמי החבר לברורים בנושא תשלוםruth@akko.muni.il  

 

 

 

 

 

 

 

 

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז 
 השלטון המקומי )דרך דפדפן כרום בלבד(

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(iydc5j2wdkjfkyarv
ripmmzn))/search_activity.aspx?event_no=728163 
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