לכבוד
מנהלי מחלקת נוער ועובדיהם

הועידה השנתית למנהלי ועובדי מחלקות נוער בישראל
ט"ז – י"ח בשבט תשפ"ב 20 – 18 ,בינואר  ,2022מלון "לאונרדו פלאזה" ,אשדוד
להלן תכנית הועידה :

 יום שלישי  18בינואר 2022

10:30 - 09:00
10:45 – 10:30

11:45 - 10:45
12:45 – 11:45

13:30 – 12:45

13:30
16:00 - 15:00
17:00 – 16:00

17:30 – 17:00
18:45 – 17:30
19:30 – 18:45
20:30 - 19:30
22:30 - 21:00

התכנסות ,רישום
פתיחת הכנס
אורטל חדד  ,יו"ר האיגוד המקצועי למנהלי מחלקות נוער
אילנית דהן גדש ,ראש מינהל לימודים מוניציפליים ,מרכז השלטון המקומי
להניע נוער
יניב ויצמן ,מנכ"ל טינק פתרונות שיווק לנוער בע"מ
שיח עם יוצרי תוכן וכוכבי רשת
הזדמנות להיחשף לעולם התוכן והטרנדים של הצעירים ,לקבל כלים ליצירת
תוכן ויראלי ואטרקטיבי לצעירים ברשת
בהשתתפות :שיינה ,מר שיבולת ,אסף גורן ומרים
מנחה :יניב ויצמן
פתיחה חגיגית וברכות
בהשתתפות נציגי ממשלה ,מרכז השלטון המקומי ,מרכז השלטון האזורי ואיגוד
מנהלי מחלקות נוער
בליווי קטעים מוסיקאלי  -נוער אשדוד
מנחה :אור מורדו ,מנהל יחידת הנוער בעיריית נשר
ארוחת צהרים
קבלת חדרים ,התארגנות ומנוחה
"לבד בין ארבע קירות" ,תיאטרון הנפש
סיפורו של רועי ,שמרצה  15שנות מאסר על רצח שביצע בגיל  16ואיך ברגע אחד
של שכרות ואבדן שליטה הפך מתלמיד תיכון שחלם להיות וטרינר לרוצח
הפסקת קפה ועוגה
חדשנות בחינוך בלתי פורמאלי ,אסף גזית
הרצאת סטוריטלינג
ארוחת ערב
מרתון סטנדאפ
שאולי בדישי ודניאל אסייג ,בחסות גאגא בוקינג
אורי ברוייר ,בחסות זום הפקות

יום רביעי  19בינואר 2022
07:15 - 06:30
09:00 - 07:30
10:50 - 9:00

ריצת בוקר על חוף הים
בליווי של "איש הברזל" איימן פרו ,מנהל מחלקת הנוער בדליית אל כרמל
ארוחת בוקר
סיור באשדוד –נצא להכיר את פעילות הנוער באשדוד
יפורט בהמשך

11:15 – 10:50
13:00 – 11:15

נסיעה לסינמה סיטי והתארגנות לסרט
"אל תחכי לי" – סינמה סיטי אשדוד
דני רייספלד ורועי גלוסקא


13:30

המעוניינים יוכלו לבקר בשוק בסיום הסיור

ארוחת צהרים במלון

16:30 – 16:00
17:45 – 16:30

קפה ועוגה
"בואו נדבר יוטיוברית"
"נועה פילטר" ,הלוא היא מעיין רובין כוכבת התוכנית "חתונה ממבט ראשון".
דרך סיפור אישי מרתק על הצבת יעדים והגשמת חלומות ,תספר מעיין על
השימוש ברשתות החברתיות וניצול הכוח ברשת לעידוד שיח חיובי ולחיבור בין
מגזרים.

19:00 – 17:45

זמן איגוד
 סיכום שנה,
 הצגה ואישור תכנית שנתית
 עבודה בקבוצות לפי מחוזות – מנהל מחלקת נוער כפרופסיה
ארוחת ערב
ערב של מוסיקה וריקודים עם האומנים:
קובי ממן ,בחסות שרית הפקות
יוסי שטרית ,בחסות שרית הפקות
חן אהרוני ,בחסות STAR DUST
מושיקו מור ,בחסות כספית ייצוג אומנים

19:00
22:30 - 20:45

יום חמישי  20בינואר 2022
08:45 - 07:30

ארוחת בוקר ופינוי חדרים

09:45 - 09:00

הדור הצעיר ואתגרי המחר,
בהרצאה יאפיין ד"ר ענאן ,את הדור הצעיר בעולם ,דור ה y-וה x-הגלובליים.
מהם המאפיינים הערכיים והנורמטיביים בקרב הדור? לאחר מכן ,ננסה לתאר
את תהליך התפתחות המדע ,האתגרים הגלובליים והשפעתם על אורחות חיינו.
מה מחכה לבנות ובני הנוער? מהן ההזדמנויות הצפויות בעתיד? כיצד ייראה
השוק התעסוקתי העתידי? מהן ההשלכות על חיינו?
ד״ר ענאן והבי ,מרצה בכיר באוניברסיטת חיפה ומנכ״ל חברת מולטי ספקט

10:45 – 09:45

מנהיגות צעירה מחזון למעשים,
"הפעמון מצלצל והיום הראשון ללימודים מתחיל .בעוד מספר דקות אמצע עצמי
משוטט בחצר בית הספר לאחר שהמורה תרחיק אותי מהכיתה .מי היה מאמין
שמשפט אחד שהיא תגיד ישנה את מסלול חיי"...
אליאב בטיטו  ,כתב הבריאות והחינוך של מעריב ,יזם ופעיל חברתי ,כיהן כיו"ר
מועצת התלמידים הארצית

11:15 – 10:45

הפסקה ועוגה והמשך פינוי חדרים

11:45 – 11:15

הרצאה מקצועית

12:30 – 11:45

הרצאת השראה

13:00 – 12:30
13:00

שיחת סיכום ומילוי משובים
ארוחת צהרים ופיזור
(*) יתכנו שינויים .טל"ח.
(**) ההשתלמות תתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות

בברכת השתלמות פורייה ומהנה,
אילנית דהאן גדש
אורטל חדד
ראש המינהל ללימודים מוניציפליים
יו"ר איגוד מנהלי מחלקות נוער
מרכז השלטון המקומי
בישראל

מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 2022
להלן מחירי ההשתלמות:
סוג ההזמנה
משתתף/ת בחדר זוגי (חולק/ת חדר עם משתתף/ת נוסף/ת)
משתתף/ת בחדר יחיד
משתתף/ת  +ב.ז שאינו משתתף בכנס
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – כנס מלא

 ההרשמה לכנס תסתיים ב – 11.01.2022

עלות ההשתלמות (ב –
)₪
2,300
2,850
3,990
1,150

או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין השנים).

 מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה.
תשלום דמי חבר לאיגוד לשנת 2022
התשלום הוא לכל מחלקת הנוער ברשות המקומית ללא קשר לכמות העובדים היוצאים לכנס מטעם
המחלקה.
מספר חשבון הבנק ודרכי העברת התשלום לדמי חבר איגוד מנהלי מחלקות הנוער יפורסמו בימים
הקרובים ישירות ע"י האיגוד.
ניתן וחשוב לשלם עבור הועידה השנתית ודמי החבר יחד בעת ההרשמה לועידה.
דמי החבר הינם :עיריות –  ,₪ 1,000מועצות – .₪ 800

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

דגשים לרישום באתר המקוון
 .1משתמש רשום באתר  -מנהלים שהשתתפו בכנס שהתקיים בעבר  -רשומים במערכת.
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.
 .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 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  ,19ת"א
.64739
 .2העברה בנקאית  -העברה בנקאית יש להעביר לבנק דיסקונט ( – )11סניף הקריה  .מספר סניף
 .034מספר חשבון ( 663700מספר מלכ"ר  )580002244במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח
לדוא"ל sigald@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 10 -ימי עבודה ועד  5ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,יגבה תשלום בסך ב 50%מעלות
ההזמנה שבוצעה.
ג.

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

ביטולים בעקבות הקורונה:
לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה
 .1במקרה של ביטול הכנס – 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.
הסדרי חניה
למלון חנייה על בסיס מקום פנוי  ,יתר החנייה בהתאם לשילוט של עיריית אשדוד

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.ilאו בטלפון 03-6844227
 עדי דורה – מנהלת השתלמויות – לברורים בנושא תכנית הועידה וסדר היום:
 adid@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844252
 נירה בראונשטיין – מנהלת מינהל תלמידים  -לברורים בנושא רישום:
 nira@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844253
 סיגל דוידסון –מנהלת חשבונות של מינהל לימודים מוניציפליים:
 sigald@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844291
 לברורים בנושא תשלום דמי החבר לאיגוד – ניתן לפנות לגזברית האיגוד עאישה
עבד אלקדר  aisha@taibeh.muni.ilאו בטלפון – 054-3472772

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של
מרכז השלטון המקומי (דרך דפדפן כרום בלבד)
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(kvsift5lxkjjpligrguempui))/search_act
ivity.aspx?event_no=593163

