מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 2018
להלן מחירי ההשתלמות:
סוג ההזמנה
משתתף בחדר זוגי –  3לילות(חולק חדר עם משתתף נוסף)
משתתף בחדר יחיד – 3לילות
משתתף  +ב.ז שאינו משתתף בכנס –  3לילות
ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 19.3
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 20.3
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 21.3
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 22.3

עלות ההשתלמות
(ב )₪ -
2,800
4,400
4,900
1,950
650
650
650
550

 ההרשמה מסתיימת ב –  11.03.2018או עם סיום מכסת החדרים
(הראשון מבין השנים).
 מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.
גמלאי האיגוד
הנחה בשיעור של  20%תינתן לגמלאי האיגוד – למימוש ההטבה יש לפנות טלפונית לנירה .03-6844253
הסדרי חניה
קיימת חניה ללא עלות בחניון המלון על בסיס מקום פנוי.
חניות כחול לבן בתשלום סמוך למלון – נבדקת אפשרות להסדר חנייה מול מ.א תמר
הגעה עצמית ,לא יהיו הסעות לכנס.
כשרות
כשרות המלון הינה כשרות – מועצה דתית בקעת הירדן.
לפרטים נוספים יש לפנות באופן עצמי למשגיח הכשרות במלון.

ההרשמה לכנס
דגשים לרישום באתר המקוון
 .1משתמש רשום באתר  -מנהלים שהשתתפו בכנס שהתקיים בשנת ( 2017מלון מג'יק פלאס – אילת) ,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.
 .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 מח' הדרכה במרכז
השלטון תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך.
להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי
המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי .נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת :הארבעה  ,19ת"א .64739
.1
.2

העברה 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"לsigald@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 :
א .עד  10ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,לא יגבה תשלום.
ב .החל מ  10ימי עבודה ועד  5ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,יגבה תשלום בסך ב 50%מעלות
ההזמנה שבוצעה.
ג .מ  5ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי הגעה ,יגבה תשלום מלא של ההזמנה.

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
 לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות לויולט אטרקצי במייל:
 register@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844227
 עדי דורה – רכזת השתלמויות – לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום:
 adid@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844252
 נירה בראונשטיין – רכזת מינהל תלמידים  -לברורים בנושא רישום:
 nira@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844253
 סיגל דוידסון – מזכירה ומנהלת חשבונות של מחלקת הדרכה:
 sigald@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844291

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

https://www.shelegcrm.com/masham/search_activit
y.aspx?event_no=187163
במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא ,אנא פנה/י לעדי דורה
במייל adid@masham.cor.il :או בטלפון 03-6844252

