
 

 
 

 
 

 הכנס השנתי למנהלי ועובדי רישוי עסקים ושילוט
 , 2022 בנובמבר 17-14כ"ג בחשון תשפ"ג,  –כ' 

 מלון "מג'יק פאלאס" אילת
 

 השנה הכנס יתמקד בתיקוני חקיקה ויישום הרפורמה
 לכלל העוסקים ברישוי עסקים ושילוטההשתתפות מומלצת מאוד 

 הכנס מיועד למנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ועובדי רישוי עסקים /שילוט ברשויות.

לממונים והאחראים על רישוי עסקים, אכיפה ושילוט כולל מפקחים ומזכירות ברשות. לכל משרדי 

ערים לאיכות הסביבה הממשלה הרלוונטיים לתחום רישוי עסקים ו/או שילוט לרבות כב"א, איגודי 

 ויחידות סביבתיות, איגודי ערים לווטרינריה, עובדי יחידות משפטיות העוסקים

 ברישוי עסקים ברשויות ומשרדי הממשלה.

 לעובדי מחלקות הנדסה ברשויות ועובדי מחשוב העוסקים בתהליכי רישוי עסקים.

 
 : הכנסן תכנית ללה

 14.11.2022 – שני יום 
 קלחלוקת חדרים וכיבוד ביקור בתערוכה, , רישום, התכנסות  16:00 – 13:00

  פתיחה חגיגית 15:17 – :0016

 

 בהשתתפות אורחים בכירים

יו"ר איגוד ו מנהל אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה ,נפתלי קאיקוב

 מנהלי רישוי עסקים ושילוט ברשויות

  מרכז השלטון המקומי ,מוניציפלייםלימודים נהל ראש מאילנית דהאן גדש,  מנחה:

 

 , 2023ותכנית עבודה לשנת  2022פעילות שנת  –איגוד רישוי עסקים ושילוט   00:18 – 15:17

 יו"ר איגוד רישוי עסקים ושילוט ומנהל אגף רישוי עסקים קאיקוב,  נפתלי  

 ושילוט נתניה  

 

 איך לקרוא אנשים?  :1519 – :0018

 , מייצרים תקשורת מנצחת ההצלחהבגוף  -שפת הגוף   

 מומחה בינלאומי לשפת גוף ותקשורת מקצועית, עסקית , ד"ר אמיר הלמר  

  וחברתית  

         

   ארוחת ערב   :1519 

 

 ערב חופשי    20:30 



 

 

 

 

 

 

 

 2022115.1. – לישיש יום 
 ארוחת בוקר   09:00 – 07:00

 
 הדרכות ברישוי עסקים בנושאים )בקבוצות קטנות/ שולחנות עגולים(:   00:11 – 00:09

  רישוי דיפרנציאלי 

 עדכוני הרפורמה 

  נגישות 

 רוכלות 

 מסלולי רישוי 

 סדנת ניהול 

 ממשקים חדשים ברישוי עסקים 

 

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

 

 המשך סדנאות 13:15 – 11:30

 

 חסותהרצאת  13:30- 13:15

 

 ומנוחה וביקור בתערוכהארוחת צהרים  13:30

 

 וביקור בתערוכה קפה ועוגה 16:30 – 16:00

  

 חידונים נושאי פרסים     –משחקים 'קהות' ומתרגלים  –חוק רישוי עסקים  15:19 – 30:16

 

  ארוחת ערב  :1519

  אירוע ערב 21:00

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  16.11.2022 -  רביעייום 
 ארוחת בוקר   09:00 – 07:00

 

 אבטחה ורישוי במשטרת ישראל    00:10 – 00:09

  תנ"צ משה אדרי, ראש חטיבת אבטחה ורישוי 

 

 חוקי עזר לשילוט, שמירת הסדר והנקיון, חוק עסק  –מפרט רשותי   :3010 – 10:00

  והתאמתם להליך רישוי עסק םלפתיחת עסקים וסגירת   

 

בהיבטי רישוי עסקים  -חסמים ואתגרים בחברה הערבית ובמגזר הכפרי   30:11 – :3010

 ושילוט

 

 הרצאת חסות 11:45 – 11:30

 

 הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה   12:15 – 11:45

 

 משרד העבודה והרווחה ותהליכי העבודה על פי חוק רישוי עסקים 00:13 – 15:12

  מנהל תחום רישוי והסמכות אריק טייב,  

 

 ות עירונית, שיפור הסביבה העסקית אדריכל -הקשר בין שילוט  45:13 – 00:13

  גיורא בוסאדריכל , והקהילתית  

 

 ארוחת צהרים וביקור בתערוכה  13:45

 

 מפגש עם משרדי ממשלה   45:15 – :4514
 
 הרצאת חסות   00:16 – 45:15
 

    ביקור בתערוכה וזמן חופשי  :3019 – :0016

 

  ארוחת ערב    19:30

 

 אירוע ערב    21:00

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  17.11.2022 -  חמישייום 
 ופינוי חדרים ארוחת בוקר   09:00 – 07:00

 

 שיח בנושא שכר עובדי רישוי עסקים ושילוט  :3010 – :0009

 מרכז השלטון המקומי, ממונה על תנאי שירות, עו"ד עירית ורונין

מנהל חטיבת עובדי הרשויות המקומיות, הסתדרות עו"ד עוז גולדברג, 

 המעו"ף

 

  סיוםהרצאת   30:11 – :3010

 

  והגרלה משובים, שיחת סיכום 15:12 – 30:11

  

 ארוחת צהרים קלה ופיזור   :1512

 

 

 

 

 

 ,בברכת כנס מהנה ופורה

 

  אילנית דהאן גדש     נפתלי קאיקוב

 לימודים מוניציפלייםראש מינהל    מנהל אגף רישוי עסקים, מכרזים             

     מרכז השלטון המקומי              יו"ר איגודו ושילוט בעיריית נתניה

 מנהלי רישוי עסקים ושילוט ברשויות
 
 
 

 )*( יתכנו שינויים, טל"ח

 הכנס יתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות)*( 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 2022דע ונהלי רישום להשתלמות השנתית מי

 
 דגשים לפני הרישום לכנס

 
 ההשתתפות בכנס מותרת לעובדי רשויות ומשרדי ממשלה בלבד!

הזכות לבטל השתתפות של נרשמים שאינם מנויים על עובדי  שמורה למארגני הכנס

 .החזר כספי ללאהרשויות או משרדי הממשלה אף בזמן הכנס עצמו 

 תרשמו! אל אם אינכם בין המורשים

 

איגוד בתשלום נוסף עבור דמי חבר ב יםכל מנהלי רישוי עסקים ומנהלי שילוט ברשות חייב

  מנהלי רישוי עסקים ושילוט.

 ₪  800 –דמי חבר למועצה   ₪ 1,000 –דמי חבר לעירייה 
 זה, ללא תשלום דמי חבר לאיגוד. תפות בכנסלא תורשה השת

 
 

  : להלן מחירי ההשתלמות

    

 )₪(  עלות למשתתף 

 2,400 עלות למשתתף בחדר זוגי )עם משתתף נוסף ממשתתפי הכנס בחדר(

 3,600 עלות לאדם בחדר בודד 

 4,500 עלות למשתתף +ב.ז

 1,350 ללא לינה וללא ארוחת בוקר -השתתפות בארבעה ימים 

 

  ! לתשומת לבכם 

 

  מכסת החדרים או עם סיום  14:00בשעה   1.11.2022 –ההרשמה מסתיימת ב

 תהיה אפשרות להירשם לאחר מועד זה! לא – )הראשון מבין השנים(

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

 זוכה ומחייבת קבלת אישור!

  חגי תשרי בתאריכים משרדי מרכז השלטון המקומי יהיו סגורים במהלך 

 ולפיכך עליכם להקדים ולהירשם לכנס. 4-17.10.22

 

 

 



 

 

 

 

 

 דגשים כלליים,

 בכפוף  – ההשתלמות מוכרת לגמול השתלמות של מרכז השלטון המקומי

 לנוכחות מלאה והחתמה באפליקצייה.

  כל מי שעוסק בתחום רישוי ל ומומלץכנס זה חיוני לביצוע העבודה ברשות

 להשתתף בכנס זה. ה ושילוטאכיפ עסקים,

  התפקיד. בתפיסתההשתתפות בהשתלמות זו היא חלק חשוב ומשמעותי 

 .האירוח בכנס הינו על בסיס פנסיון מלא 

 
 
 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",בעת הרישום, יש ללחוץ על   - 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 

 

 סניף הקריה .  –( 11בנק דיסקונט ) העברה בנקאית יש להעביר ל: - העברה בנקאית .2

 (   580002244)מספר מלכ"ר  663700. מספר חשבון 034מספר סניף 

את פקודת הביצוע של sigald@masham.org.il במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 

 הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.
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 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

 

 

 

 

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

 

 

 
  הסעות

 עפ"י הרישום האינטרנטי.  -לאילתאנו מציעים הסעה מת"א דרך באר שבע 

 .יציאת הסעה מותנית במינימום נרשמים

 

 
 הסדרי חניה 

 מקום פנוי.קיימת חניה ללא עלות בחניון המלון על בסיס 

 במקומות המסומנים ב"כחול לבן" יש להסדיר תשלום בהתאם
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 למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:

 

  למייללתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות :register@masham.org.il 
 03-6844223/253טלפון או ל

 

 לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום – מנהלת תחום השתלמויות ,עדי דורה 

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

 לברורים בנושא רישום: –תחום מינהל תלמידיםמנהלת  ,נירה בראונשטיין 

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

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

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

  לבירורים בנושא האיגודמנכ"ל וגזבר איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט   – יגאל ספרונוב : 

 igals@ptikva.org.il  9113430-03או בטלפון 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(preofgjksrdzchyy2awh1fd3))/search_activity

=649163aspx?event_no. 
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