
 

 

 

 

 

 לכבוד

 ידע ברשויות המקומיותמערכות מועובדי מנהלי 

 

 
 ההשתלמות השנתית למנהלי ועובדי מערכות המידע ברשויות המקומיות

 (ואבטחת מידע )מחשוב תקשורת
 אילת", מג'יק פאלאס, מלון "1202 באוקטובר 28 -25, תשפ"א בחשוון כ"ב–  י"ט

 

 
 25.10.21 – שני יום 

 

 קלהה ארוחו, רישום קליטה 13:30

 ביקור בתערוכה  16:30 – 13:30

 חלוקת מפתחות והתארגנות בחדרים 15:00

 ההשתלמותפתיחת          3017: - 30:16

 לימודים מוניציפליים, ראש מינהל אילנית דהאן גדש   

 בשלטון המקומי, עדכונים   

 מנכ"ל מש"מ, שלמה דולברג

  ,מגמותו על הכנס, עדכוני הפורוםברכות, מידע 

  יו"ר פורום מנהלי מערכות מידע ,יובב יהב

  משובש בעולם מגמות לחזות השיטה  :4018 – 17:30

 .עסקיות ומגמות טרנדים לחיזוי ייחודית שיטה פיתחה ,יופה עדי

 חדשים משקפיים להרכיב צריך באמת והאם הבא? הדבר את חוזים איך

 ש?החד העולם את לראות כדי

 בעולםטכנולוגיות  מגמות לחזות מהשיטה נקודות מעבירה עדי בהרצאה

הדיגיטלי המשתנה וכיצד המנמ"ר צריך להתאים את עצמו לעולם המשתנה 

 .הרףללא 

 

 הרצאה מקצועית 15:19 – 40:18

   

 וערב חופשי מלוןבארוחת ערב   20:00

 

   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 10.2162. –יום שלישי  
 

 ארוחת בוקר    09:00 - 08:00

 "השירות לתושב בעולם הדיגיטליהאקתון  " 30:11 -  :0009

 פרטים אודות האירוע יפורסמו לקראת הכנס

ויפורסמו אישיים  יזכו בפרסיםבהאקתון הפתרונות הטובים ביותר שיוצגו 

 ברשויות.

 ברת משכוכיתבהנחיית ח

 

 וביקור בתערוכה הפסקת קפה ועוגה  12:00 – 11:30

 הצגת תוצרים ובחירת הזוכים  00:13 - 00:12

  חסות זהב תהרצא  :1513 – 13:00

 ארוחת צהרים 14:15 – 13:15

 בעולם הדיגיטלי סדנא בנושא העברת מסרים  30:16 – 15:14

 מנחה מחברת משכוכית  

 ביקור בתערוכה  19:00 – 16:30

  , מוסיקה טובה וריקודיםארוחת ערב בחוץ –אירוע גאלה  19:00

 לא תוגש ארוחת ערב במלון   
   מהנדסי ערים איגוד אירוע משותף עם



 

 

 
 
 10.2172. – רביעייום 

 

   ארוחת בוקר    09:00 -08:00

 

 ות בתשתיות ה והרשוילהקשר ופוטינציאל שיתוף הפעולה בין הממש 00:10 – 00:09

 , הטכנולוגיות

 ראש רשות התקשוב, שחר ברכה

 ,על נימבוס ועוד , השתתפות הרשויות במכרזי חשכ"ל  :0011 – :0010

שנות ודיגיטל במינהל הרכש הממשלתי , אגף החשב דמנהל ח אביתר פרץ

 הכללי

 

 ועוגה וביקור בתערוכההפסקת קפה   11:30 – 11:00

 חדשנות מוניציפאלית , מחברים בין העולמות עבורכם   :0012- 30:11

 , משנה למנכ"ל ומנהל החדשנות, מש"מרם סידיס  

 

  ר בעידן החדש"המנמ –פאנל   13:00 – 12:00

  , משנה למנכ"ל ומנהל החדשנות, מש"מרם סידיס 

 מנמ"ר מרכז השלטון המקומי, צחי שלום 

  מנהל אגף המחשוב בעיריית ירושלים, קורנפלדאיתמר  

  מנמ"רית מודיעין עיליתאפרת פרגא,  

 עורך ראשי " אנשים ומחשבים" ,קונפורטסבהנחיית יהודה   

 

  זהבהרצאת חסות  :2013 – 00:13

 

 ארוחת צהרים והמשך ביקור בתערוכה  13:20  

 קפה ועוגה וביקור בתערוכה    16:30 - 16:00

 

 ,שותפויות בין עריםעל  פאנל  , משותפותמשיתוף מידע תשתיות ומערכות     03:71 - :0316

 , עיריית נתניהמנהל אגף מחשוב ומערכות מידע, בהנחיית ירון ריבו

 

 חסותהרצאת   05:71 – 03:17

 

 בתחום הסייבר הרצאה 00:19 - 17:50

 

 ארוחת ערב  19:00
 קובי אפללו  -  מופע ערב 23:00 – 0021:

 אירוע משותף עם מהנדסי ערים 

 
    

 



 

 

 

 
 

 10.2182. מישיחיום 
 

 , פנוי חדריםארוחת בוקר            09:00-07:30

 

 ניסים אמיתיים בהחלט - אחד למיליון           0011:-30:09

 ., אשת תקשורת, עיתונאית חוקרת ומגישת טלוויזיהנסלי ברדה                                

 

קורה לאנשים שחוו ״נס״? אירוע ששינה את חייהם והתרחש נגד כל מה   

 הסיכויים בשרשרת צירופי מקרים שאפילו המדע מתקשה להסביר.

בעקבות הסדרה המצליחה שלה ״אחד למליון״, נסלי ברדה מביאה את 

 הסיפורים המדהימים של הישראלים שפגשה והניסים שהם עברו. 

 

 

 משובים  מילויו שיחת סיכום ,הגרלת פרסים יקרי ערך            30:11 -00:11

 

 כריכים, שתיה ופיזור   11:30

 

 

 

 

 

 

 מוצלחת,ה ופורייהשתלמות                                        

 

  אילנית דהאן גדש      יובב יהב
  לימודים מוניציפליים ראש מינהל    יו"ר פורום  מנהלי מערכות מידע

  רכז השלטון המקומימ                         ראש העין  עיריית רמנמ"
 
 
 
 

 *יתכנו שינויים/ טל"ח

 **ההשתלמות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 
 



 

 

 
 

 2021דע ונהלי רישום להשתלמות השנתית מי
 

 להלן מחירי ההשתלמות:

 

 סוג ההזמנה
 

 עלות ההשתלמות
 ₪( -)ב  

 לילות)חולקת חדר עם משתתף 3 –משתתפת בחדר זוגי 
 (נוסף 

1,800 

 2,500 לילות  3–משתתפת בחדר יחיד 
 3,600 לילות 3 –בכנס  שאינו משתתףמשתתפת+ ב.ז 

 1,100 ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס
 800 ימים 3 –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 700 יומיים  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 600 יום אחד –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 

 

  הראשון מבין השנים(. החדרים מכסת סיום עם או  13.10.2021 –ב  לכנס תסתייםההרשמה( 

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

 

 חנייה 

 קיימת חניה ללא עלות בחניון המלון על בסיס מקום פנוי.

 .חניות כחול לבן בתשלום סמוך למלון בהתאם להסדרי ותעריפי הרשות המקומית
 
 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 

 ההנחיות.

 ומשם להמשיך את  "משתמש חדש באתר",חוץ על בעת הרישום, יש לל  - משתמש חדש באתר .2

 תהליך ההרשמה לכנס.

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

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

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

 

 



 

 

 

 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

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

 .64739ת"א  

 

 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: 

 הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.

 

 נוהל ביטול הרשמה

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

 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

 

 

 לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה

 המשתתפים יקבלו החזר כספי מלא. – ע"י מש"מ במקרה של ביטול הכנס. 1

ההרשמה תתבצע אוטומטית למועד החדש, משתתפים שייבקשו  –במקרה של דחיית הכנס . 2

 ל.לבטל את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל הביטולים הרגי

 ידווח למינהל לימודים מוניציפליים, במייל -נרשם חולה קורונה/ נדרש לבידוד . 3

nira@masham.org.il על ביטול השתתפותו מייד עם קבלת הידיעה בצירוף מסמכים רשמיים ,

 שעות לפני הכנס יקבל זיכוי כספי מלא. 48עד  –שמאשרים את הדבר 

שר את הגעתו )חולה קורנה/ לפני הכנס ייוודע למצב רפואי שאינו מאפ 48-משתתף שפחות מ. 4

אנו נפעל לזיכוי כספי אך לא  -  nira@masham.org.ilיודיע במיידי על המצב במייל  –בידוד( 

 ניתן להתחייב על כך מראש.

 במועד ההשתלמות לא יוכל  שייפורסמועומד בתנאי הכניסה להשתלמות כפי  שאינומשתתף . 5

 בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל. ולהשתתף ולכן עליו לבטל השתתפות
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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:  לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות לשמרית מוזסregister@masham.org.il 

 03-6844227או בטלפון 

 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 

asham.org.ilnira@m  

 03-6844253או בטלפון 

 לבירורים בנושא הנהלת חשבונות וכספים:     -, מנהלת חשבונות סיגל דוידסון

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

  ,יו"ר האיגוד יובב יהב   :yovav@rosh.org.il  4940283-054או בטלפון  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(yfatb052hufrwzmm0npqhr

yu))/search_activity.aspx?event_no=510163 
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