לכבוד
משתתפי ההשתלמות

השתלמות השנתית למנהלי תקציבים ,חשבים ומנהלי
חשבונות ראשיים(*)
 25 – 22בנובמבר  , 2021י"ח – כ"א בכסלו תשפ"ב,
מלון "מג'יק פלאס" אילת

יום שני22.11.21 ,
 16:00 – 13:30התכנסות ,רישום ,חלוקת חדרים וכיבוד קל

יום משותף עם כנס ממונים על ההכנסות החיוב והגבייה
 17:00 – 16:30פתיחה חגיגית
שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
רו"ח אריה ברדוגו ,גזבר עיריית בית שמש ויו"ר איגוד הגזברים
איציק חן ,מנהל הארנונה ,עיריית תל אביב יפו
אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל לימודים מוניציפאליים ,מש"מ
 18:30 – 17:00בעקבות הקורונה ,לפני התקציב  -תמונת מצב כלכלית לקראת 2022
לאחר שנים ארוכות של צמיחה ושיעורי תעסוקה גבוהים ,משבר הקורונה העמיד
את הכלכלה הישראלית בפני משבר חסר תקדים ,הרשויות המקומיות נדרשו
למאמץ מיוחד  -והממשלה הנהיגה חבילת סיוע תקציבית נרחבת .עם תום הסגרים
הפעילות אמנם התחדשה ,אך המגפה ממשיכה לתת את אותותיה בכל רחבי הארץ -
עם אתגרים ייחודיים לצד הזדמנויות חדשות .מהי תמונת המצב העדכנית לקראת
 ?2022עד כמה מערכות הבחירות הרצופו ת השפיעו על ההתנהלות הכלכלית של
הפוליטיקאים? כיצד תקציב המדינה המתהווה ישפיע על השלטון המקומי?
מתן חודורוב ,הפרשן הכלכלי הבכיר של "חדשות ."13
 19:15 – 18:30תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנים ,2021-2022
איתי חוטר ,סמנכ"ל כלכלה ,במרכז שלטון המקומי
 19:15ארוחת ערב
 21:00ערב חופשי

יום שלישי23.11.21 ,
 09:00 – 07:00ארוחת בוקר
 11:00 – 09:00דיווחים וניכויים למס הכנסה ובטוח לאומי,
רו"ח אריה ברדוגו ,גזבר עיריית בית שמש ויו"ר איגוד הגזברים
 11:30 – 11:00הפסקת קפה ועוגה
 12:10 – 11:30הרצאת מציגים
 13:15 – 12:10השפעת הקורונה על תקציבי הרשויות המקומיות
ענת לובזנס ,סגנית מנהל היחידה הכלכלית ,מש"מ
 14:15 – 13:15ארוחת צהרים
" 16:30 – 14:15ניהול עצמי במרחב הזמן והמשימה"
בהנחיית חברת משכוכית
 16:30זמן חופשי
 19:30ארוחת ערב
 21:00אירוע ערב – יפורסם בהמשך
פעילות משותפת עם כנס ממונים על ההכנסות החיוב והגבייה

יום רביעי24.11.21 ,
 09:15 – 07:00ארוחת בוקר
 10:30 – 09:15מיצוי תקציבים וקולות קוראים,
איתי חוטר ,סמנכ"ל כלכלה ,במרכז שלטון המקומי
 11:30 – 10:30דוחות ביקורת – דגשי משרד הפנים,
אבי אגניהו מנהל אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות הממונה על החשבונות,
משרד הפנים
 12:00 – 11:30הפסקת קפה ועוגה

 13:30 – 12:00תקציבי רווחה וחינוך,
רו"ח רון פישמן ,משרד רו"ח פישמן ושות'
 13:30ארוחת צהרים
 19:00 – 16:00פעילות חוץ באילת
 19:00ארוחת ערב
 21:00מופע ערב – יפורסם בהמשך
פעילות משותפת עם כנס ממונים על ההכנסות החיוב והגבייה

יום חמישי25.11.21 ,
 09:00 – 07:00ארוחת בוקר ופינוי חדרים

יום משותף עם כנס ממונים על ההכנסות החיוב והגבייה
 10:15 – 09:00היכרות עם תלוש השכר ,עדכונים ודגשים,
עו"ד עירית ורונין ,ממונה על תנאי השירות במרכז השלטון המקומי
11:45 – 10:15הרצאת העשרה
12:00 – 11:45סיכום ההשתלמות ומענה על משובים
 12:00ארוחת צהרים קלה ופיזור




ייתכנו שינויים ,טל"ח
הכנס יתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות

מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 2021
להלן מחירי ההשתלמות:

סוג ההזמנה
משתתף/ת בחדר זוגי –  3לילות(חולק/ת חדר עם משתתף/ת
נוסף/ת)
משתתף/ת בחדר יחיד – 3לילות
משתתף/ת +ב.ז שאינו משתתף בכנס –  3לילות
ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס
ללא לינה וללא ארוחת בוקר –  3ימים
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יומיים
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד ( 23.11או )24.11
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום ראשון /אחרון ( 22.11או
)25.11



עלות ההשתלמות
(ב )₪ -
2,800
3,600
5,400
1,800
1,600
1,000
600
450

ההרשמה לכנס תסתיים ב –  10.11.2021או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין השנים).
מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.

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

דגשים לרישום באתר המקוון
 .1משתמש 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.
 .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".
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
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
 .1המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי .נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת :הארבעה ,19
ת"א .64739
 .2העברה 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.
לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה
 .1במקרה של ביטול הכנס ע"י מש"מ – המשתתפים יקבלו החזר כספי מלא.
 .2במקרה של דחיית הכנס – ההרשמה תתבצע אוטומטית למועד החדש ,משתתפים שייבקשו
לבטל את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל.
 .3נרשם חולה קורונה /נדרש לבידוד  -ידווח למינהל לימודים מוניציפליים ,במייל
 ,nira@masham.org.ilעל ביטול השתתפותו מייד עם קבלת הידיעה בצירוף מסמכים רשמיים
שמאשרים את הדבר – עד  48שעות לפני הכנס יקבל זיכוי כספי מלא.
 .4משתתף שפחות מ 48-לפני הכנס ייוודע למצב רפואי שאינו מאפשר את הגעתו (חולה קורנה/
בידוד) – יודיע במיידי על המצב במייל  - nira@masham.org.ilאנו נפעל לזיכוי כספי אך לא
ניתן להתחייב על כך מראש.
 .5משתתף שאינו עומד בתנאי הכניסה להשתלמות כפי שייפורסמו במועד ההשתלמות לא יוכל
להשתתף ולכן עליו לבטל השתתפותו בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל.

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

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות לשמרית מוזס במייל register@masham.org.il :או

בטלפון 03-6844227
עדי דורה ,מנהלת תחום השתלמויות – לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום

 adid@masham.org.ilאו 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.ilאו בטלפון 03-6844291

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של
מרכז השלטון המקומי (דרך דפדפן כרום בלבד)
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(t23v
ji2kfgluxbjoljjzfggv))/search_activity.aspx?e
vent_no=514163

