
  

 
 
 

 
 

 ההשתלמות השנתית למנהלי ועובדי מערכות המידע ברשויות המקומיות
 (ואבטחת מידע )מחשוב תקשורת

 המנמ"ר של המחר 
 

 אילת", מג'יק פאלאסמלון ", 2022 בדצמבר 1 -בנובמבר 28תשפ"ג,  בכסלו' ז –' ד

 

  22.11.28 – שני יום 
 קלהה ארוחו, רישום קליטה 13:30

 ביקור בתערוכה  16:30 – 13:30

 חלוקת מפתחות והתארגנות בחדרים 15:00

 

 פתיחת ההשתלמות         00:17 - 30:16

 לימודים מוניציפליים, ראש מינהל אילנית דהאן גדש   

  ,מגמותו האיגודעל הכנס, עדכוני ברכות, מידע 

  מנהלי מערכות מידע איגודיו"ר  ,יובב יהב

 

0017: – 1518:  ?NOW WHAT 

איך מתמודדים ארגונים, מותגים ואנשים עם התקופה המאתגרת ביותר 

שידענו, ולאן הולכים מכאן? הרצאה על חדשנות, יצירתיות, מגמות 

 וטרנדים במציאות החדשה.

איש דיגיטל, קריאטיב ואסטרטגיה, יועץ לארגונים ומותגים  ,פרדריק בלסן

בארץ ובעולם. חוקר ומרצה בתחומי החדשנות, שינוי, דיגיטל, טרנדים 

 .והתנהגות צרכנים

 

 החברה למשק וכלכלה – הרצאת חסות  18:35 – 18:15

 

  חשיבה חדשנית –פאנל  30:19 – 35:18

 

 וערב חופשי מלוןבארוחת ערב   19:30

 



  

 

 
 
 
 
 

   2.21.129 –יום שלישי 
 ארוחת בוקר    09:00 - 07:30

 אומנות השכנוע  45:11 -  :0009

כלים  םעובדיהו םמנהליה שחושפת בפניסוחפת, קולחת ומשעשעת,  סדנא 

התוצאות העסקיות  פרקטיים, שישפיעו בוודאות על ההתנהלות האישית ועל

 שלהם. 

נאום מעלית בצורה  איך מבצעים מהם חוקי השכנוע החשובים ביותר? 

איך לנהל נכון את הזמן והאנרגיה שלכם, כדי  עוצמתית וטבעית ללא מאמץ?

 להספיק כמה שיותר משימות אישיות ומקצועיות במהלך היום?

איך מייצרים מיתוג אישי ורותמים אנשים מהארגון ומחוצה לו בצורה  

 מעולה?

בינלאומי לשכנוע, משמש מומחה , "דוקטור שכנוע" - ד"ר עו"ד יניב זייד 

וכמרצה מבוקש לשיפור יכולות השיווק, הפרזנטציה,  כיועץ 2003מאז שנת 

 .המכירות והשכנוע

 

 אוטומציה –חסות הרצאת   00:12 – 45:11

 

 וביקור בתערוכהת קפה ועוגה הפסק  12:30 – 12:00

 

  – הפרויקטיםלהיות הדור הבא של מנהל   :1513 – 30:12

 באופן חיובי,פרויקטי טכנולוגים לנהל 

עקרונות השיטה והדרך לניהול פרויקטים, שמשלבת בתוכה  יוצגובהרצאה 

שיטה זו,  ר.הופכת את מנהל הפרויקט לדגם משופשני מרכיבים עיקריים ו

תאפשר לדור הבא של מנהל הפרויקט, להתמודד עם האתגרים והמורכבות 

משפחה, אורחות חיים, בית ו בניהול פרויקטים ויחד עם זאת, לשמור על

 ה. ובנייה של יחסים עם הסביב

 סא"ל )מיל'( מומחה לניהול פרויקטים בשילוב עם אורחות חיים, עזר סלם   

 

 ארוחת צהרים 14:45 – 13:15

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 הרצאה מקצועית   00:16 – 45:14

 הגרלה 

 ביקור בתערוכה  19:00 – 16:00

 

 פרטים יועברו בהמשך אירוע ערב :3019

     

  2.21.130 – רביעייום 
   ארוחת בוקר    09:15 -07:30

 , מערך הדיגיטל הלאומי 30:10 – 15:09

 יראשת מערך הדיגיטל הלאומ ,לב עמישירה 

 

 מטרופולינט – הרצאת זהב  10:45 – 10:30

 

 ,היערכות והתמודדות עם אתגר הסייבר בשלטון המקומי  :4511 – :4510

 מערך הסייבר הלאומי ומשרד הפנים   

 

 וביקור בתערוכהת קפה ועוגה הפסק  12:15 – 11:45

 

 הרצאה מעוררת השראה  15:13 – :1512

 

 ארוחת צהרים והמשך ביקור בתערוכה  13:15  

 

 פרטים יועברו בהמשך, OTD –פעילות  17:30 – 3014:

 

 וזמן חופשי ארוחת ערב  18:30

 קוקטייל ערב  00:23 – 0021:

 שלום אסייג –מופע סטנד אפ 

 בחסות חברת לנובו



  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  2.212.01 מישיחיום 
 

 נוי חדריםי, פארוחת בוקר          09:00-07:30

 

 עושים פוליטיקה,          0011:-30:09

, פרשנית פוליטית, מגישה 2015-בכנסת מ 12כתבת חדשות , דפנה ליאל  

  "הפודקאסט "עושים פוליטיקההשיקה את  2017בשנת  ומנחה.

 

 +הגרלה הרצאה של חברת לנובו       11:15 – 11:00

 

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

 ופיזורארוחה קלה )במסעדת המלון(    11:30

 

 

  

 

 מוצלחת,ה ופורייהשתלמות                                        

 

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

  רכז השלטון המקומימ                         ראש העין עיריית רמנמ"ו
 
 
 

 *יתכנו שינויים/ טל"ח

 **ההשתלמות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

ת מקומיות יורים עובדי רשו"במהלך הכנס יתקיימו הגרלות ע"י מציגים, השתתפות בהגרלות הינה למנמ ***

 ההגרלה בזמןאשר יהיו נוכחים 

 



  

 

 

 

 

 2022דע ונהלי רישום להשתלמות השנתית מי
 

 להלן מחירי ההשתלמות:

 

 סוג ההזמנה
 

 עלות ההשתלמות
 ₪( -)ב  

 ת חדר עם /לילות)חולק 3 –ת בחדר זוגי משתתף/
 נוסף(ת /משתתף

2,100 

 2,800 לילות  3–ת בחדר יחיד משתתף/
 3,990 לילות 3 –בכנס  שאינו משתתףת + ב.ז משתתף/

 1,200 ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס
 900 ימים 3 –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 800 יומיים  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 600 יום אחד –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 

 

  הראשון מבין השנים(. החדרים מכסת סיום עם או  17.11.2022 –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.

 .תחניות כחול לבן בתשלום סמוך למלון בהתאם להסדרי ותעריפי הרשות המקומי
 
 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

 

 

mailto:sigald@masham.org.il
mailto:sigald@masham.org.il
mailto:nira@masham.org.il
mailto:nira@masham.org.il


  

 

 

 

 

 

 

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:

 

  :לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות במיילregister@masham.org.il  או 
 03-6844223/253בטלפון 

 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(

 

 להרשמה לחץ כאן
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