
  

 ארגון מנהלי שירותי רווחה
 ברשויות המקומיות

 

          לכבוד

 מחלקות ואגפי רווחה ות/מנהלי

 

 רווחה  ות/למנהליהשנתית השתלמות ה      

 חדשנות בשירותי הרווחהבנושא: 
 בטבריה" סופיהתיערך במלון ", השתלמות השנתית של מנהלי רווחה ברשויות המקומיותה

  2022במאי   25 – 32 , בניסן תשפ"ב דכ" – בכ" בין התאריכים, רביעי-שניימים  

 

 להלן תכנית ההשתלמות )*(:

 2.5.20232,  שנייום 

 התכנסות, קליטה וכיבוד קל 10:30-09:30

  ההשתלמותפתיחת    30:10-00:11
 ארגון מנהליכרכור ויו"ר -פרדס חנהוקהילה רווחה מנהלת אגף , תמי ברששת

 הרווחה שירותי 
  ראש אגף בכיר רשויות מקומיות, משרד הרווחה והביטחון החברתיד"ר רון שביט, 
  רווחה וקהילה, מרכז השלטון המקומי מנהלת מחלקתאסא בן יוסף, 

 , ראש מינהל לימודים מוניציפליים במש"מאילנית דהאן גדש
 

 , רטגיה תכנון כלכלי מחקר ורגולציהסמנכ"ל בכיר וראש מינהל אסט ,ניר קידר  12:15 -11:00
  משרד הרווחה והביטחון החברתי

 , מהקליני ועד למיצוי הזכויות –מגיע לכם  :3013 – :1512
דוקטור לעבודה סוציאלית, מנחת תוכנית רדיו "זה מגיע לכם"  ,ד"ר גילי תמיר

 ברשת ב'

 
  ארוחת צהרים 13:30

 חלוקת מפתחות לחדרים   15:00

 קפה ועוגה 16:30 – 16:00

  ,העובדים הסוציאליים עדכונים משולחן איגוד 17:30 – 16:30

 יו"ר איגוד העו"ס ,ענבל חרמוני
 מנהל חטיבה ארצית באיגוד העו"ס ,בועז גור

 ,2040המדריך ל  -הצצה לעתיד  30:18-:3017

את  דרור גלוברמןבהרצאה מלאת אנקדוטות מרהיבות לצד תובנות עמוקות מציג 

העתיד בשלל תחומים כמו בריאות, תחבורה, מזון, יחסים, ואת הדרכים 

המפתיעות והמרתקות שבהן טכנולוגיה וחדשנות משנות לנו את החיים כבר 

 עכשיו.
 צה״ל והעורך-יהשורה התחתונה״ בגל, ״12בקשת  NEXTגלוברמן, מגיש התוכנית 

  .הראשי של אתר נקסטר מבית מאקו

 



  

 ארגון מנהלי שירותי רווחה
 ברשויות המקומיות

    פתיחה חגיגית 30:18-30:19
  פתיחה מוזיקלית  
 הרווחה והביטחון החברתי  משרדנציג   

 נציג מרכז השלטון המקומי 
  נציג עיריית טבריה

  ראש .מ אבן יהודה ויו"ר ועדת הרווחה במרכז השלטון המקומימר אבי הררי, 
  , יו"ר איגוד העובדים הסוציאלייםחרמוניעו"ס ענבל 

כרכור ויו"ר איגוד מנהלי -מנהלת אגף הרווחה פרדס חנה, תמי ברששתעו"ס 
 הרווחה 
מ. אגף שירותים חברתיים מרכז צפון, מינהל השירותים  בלהה קורן,עו"ס מנחה: 

 יפו  -החברתיים אגף מרכז צפון עת"א
 

 ארוחת ערב  19:30

 לירית בלבןסטנדאפ של מופע  – אירוע ערב 1:002

 

 
 22.205.42,  שלישייום 

 
 ארוחת בוקר   08:30-07:30

 מנהלת אגף טכנולוגיה וחדשנות, משרד הרווחה , דיצה מורלי שגיבד"ר  10:15 – 09:00

  והביטחון החברתי

 הפסקת קפה 10:45 – 10:15

45:10 – 30:12     TED – הצגת יוזמות חדשניות 

 ארוחת צהרים     13:00              

 תפורסם בהמשך ,פעילות חוץ    0019: – 00:16

  ת ערבארוח 19:00

 עם הזמר שלומי סרנגה יווניבסגנון  אירוע ערב  21:30

 

  22.205.52,  רביעייום 
 

 ופינוי חדרים ארוחת בוקר 09:00-07:30

  אסיפה כללית – ארגוןזמן  10:30 – :0009

 דו"ח פעילות שנתית
 2020כספי ל   אישור מאזן

 , גזברית הארגוןד"ר אסתי אשלבהנחיית 
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  מנכ"לית קרן שלם ריבה מוסקל,, קרן שלם -אסיפה כללית     11:00 – 10:30

 ועוגה והמשך פינוי חדרים הפסקת קפה    11:30 - 11:00

 ,האיום האיראני אחרי מבצע שומר חומות    30:12 - 30:11
 ומחבר הספר "פני השטח" 12לענייני ערבים של ערוץ הכתב  אוהד חמו,

על האיום האיראני אחרי מבצע "שומר החומות". על בהרצאה מרתקת 
השינויים בשכונה המזרח תיכונית, על המשותף בין ישראל לבין מדינות המפרץ 
שמבקשות שלום ובדרך פותחות את שעריהן בפנינו, על האיום האיראני ובתווך 

 הפסקת האש. – 2021למאי  21אחרי ה רצועת עזה, 
מלווה בחומרים מצולמים מקוריים ובלעדיים ובאנקדוטות יוצאות  הרצאה

 דופן, פרי סיקור עיתונאי ארוך שנים.

 

  "הצחקת נגעת"    13:15 – :3012

נותן כלים ומלמד איך להשתמש בהומור כדי לשפר את מופע שב אודליה יקיר

 בחיים ובעבודה. -התקשורת שלנו ביומיום 

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

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

  .אותן הרבה יותר יעיל, מהיר ונכוןהומור פותר 

 

 מילוי משובים ו שיחת סיכום    :3013 -15:13

 

       ופיזורקלה ארוחת צהרים  13:30

 

 ההשתלמות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 , טל"ח)*( יתכנו שינויים

 

 

 אילנית דהאן גדש אסתי אשלד"ר  בלהה קורן, עו"ס תמי ברששת, עו"ס
פרדס  מנהלת אגף רווחה

 חנה כרכור
 מנהלי הרווחהיו"ר ארגון 

מ. אגף שירותים חברתיים 
 מרכז צפון, מינהל

אגף  השירותים החברתיים
 יפו  -מרכז צפון עת"א

 

מ. אגף שירותים 
 חברתיים ע. אור יהודה

ראש מינהל לימודים 
מוניציפליים, מרכז 

 השלטון המקומי
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 2022מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 

 
 דגשים לפני הרישום לכנס

 
 על פי החלטת הנהלת הארגון: ההרשמה להשתלמות תתאפשר רק לאחר הסדרת תשלום 

 .2021לשנת  לאירגוןדמי חבר 
 האירגוןולפיכך יש לשלמו לחשבון הבנק של  תשלום דמי חבר לאירגון הינו תשלום נפרד

  050-2699864 בטלפון אסתי אשלד"ר  האירגוןלכל הפרטים ניתן לפנות לגזברית 
  (       whatsapp)עדיף ב 

 
 

 
  להלן מחירי ההשתלמות:

 סוג ההזמנה

 

 עלות ההשתלמות

 ₪( -)ב  

 2,900 ת(לילות)חולק/ת חדר עם משתתף/ 2 –ת בחדר זוגי משתתף/

 3,800 לילות  2–ת בחדר יחיד משתתף/

 1,200 ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס

 900 יומיים  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 600 (24.5.22, 23.5.22) יום אחד –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 500 (25.5.22יום אחד ) –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 

  הראשון מבין  החדרים מכסת סיום עם או  12.05.2022 –ההרשמה מסתיימת ב(
 השנים(.

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

   ! לא ניתן לשתף בני זוג בכנסלתשומת לבכם 

 

 בית הלורדים

 עבור כל הכנס.₪  2,000זוגי גמלאים ישלמו עבור משתתף בחדר 

 .6844253-03או בטלפון  nira@masham.org.il למימוש ההטבה יש לפנות לנירה במייל 

 

 הסדרי חניה
 על בסיס מקום פנוי. –למלון מקומות חנייה       
 יתר החניות בהתאם לשילוט העירוני.      
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 הליך הרשמה

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

 

 דגשים לרישום באתר המקוון

 רשומים במערכת.  -מנהלים שהשתתפו בכנס שהתקיים בעבר  - באתר משתמש רשום .1

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.

על "משתמש חדש באתר", ומשם להמשיך  בעת הרישום, יש ללחוץ  - משתמש חדש באתר .2

את תהליך ההרשמה לכנס. הנחיות מפורטות מופיעות באתר מרכז השלטון המקומי, תחת 

 "פעילויות הדרכה".

כחלק מתהליך ההרשמה לכנס, עליך להשאיר פרטי אשראי  –אשראי לפיקדון/ ביטחון  .3

לבצע ההרשמה ללא  לא ניתןלפיקדון עבור ההשתתפות ובמקביל לדאוג להסדיר התשלום. 

 .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

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

 .64739ת"א 

סניף הקריה . מספר  –( 11העברה בנקאית יש להעביר לבנק דיסקונט ) - העברה בנקאית .2

(   במקרה של העברה בנקאית יש 580002244)מספר מלכ"ר  663700. מספר חשבון 034סניף 

את פקודת הביצוע של הבנק בציון שם   sigald@masham.org.ilלשלוח לדוא"ל: 

 ההשתלמות ושם המשתלם.

 

 נוהל ביטול הרשמה

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

 הביטול.

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

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

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

 שבוצעה.ההזמנה 

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

mailto:sigald@masham.org.il
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 ביטולים בעקבות הקורונה:

 לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה

 המשתתפים יקבלו החזר כספי מלא. –הכנס  ביטולבמקרה של  .1

ההרשמה תתבצע אוטומטית למועד החדש, משתתפים  –הכנס  דחייתבמקרה של  .2

 שייבקשו לבטל את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל.

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

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

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

לפני הכנס ייוודע למצב רפואי שאינו מאפשר את הגעתו )חולה  48-משתתף שפחות מ .4

אנו נפעל לזיכוי  -  nira@masham.org.ilיודיע במיידי על המצב במייל  –קורנה/ בידוד( 

 כספי אך לא ניתן להתחייב על כך מראש.

 

 
 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:

 לשמרית מוזס  במייל:  לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות
register@masham.org.il  6844227-03או בטלפון 

 
 לברורים בנושא תכנית הועידה וסדר היום:  –מנהלת השתלמויות  – עדי דורה

adid@masham.org.il  6844252-03או בטלפון 

 
 לברורים בנושא רישום:  -מנהלת מינהל תלמידים  – נירה בראונשטיין

nira@masham.org.il  6844253-03או בטלפון 

 
 נהל לימודים מוניציפליים:   מנהלת חשבונות של מי– סיגל דוידסון

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

 
  לאסתי אשלבעניינים הנוגעים לאירגון ולתשלום דמי החבר, ניתן לפנות  

 050-2699864טלפון: ב
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באמצעות אתר האינטרנט של מרכז השלטון ההרשמה לכנס הינה 

 המקומי )דרך דפדפן כרום בלבד(

 
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(qwwcvnu4nyne1vjpnasmegok))/searc

h_activity.aspx?event_no=609163 
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