
  

 בס"ד       

 ,והאזוריות המקומיות ברשויות הנוער מחלקות מנהלי

   והאזוריות המקומיות ברשויות הנוער מחלקות מטה עובדיו המוסדיים הנוער רכזי

 

 הנוער בישראל איגוד מנהלי יחידותהועידה השנתית של 

 התחדשות וחדשנות בחינוך הבלתי פורמאליבסימן : 

 "לאונרדו פלאזה" אילתמלון , זתשע" בטבת"א כ-י"ח 16-19/1/2017

 2017בינואר  16 –יום שני  

 קליטה, רישום, קבלת פנים וכיבוד קל  16:00 - 14:00

 פתיחה 16:30 – 16:15
 , יו"ר האיגוד ומנהלת מחלקת הנוער חולוןשלוסברגררותי  
 , מנהלת מחלקת הדרכה במרכז השלטון המקומיאילנית דהאן גדש 
 מפקחת ארצית חינוך חברתי מנהלי מח' נוער ברשויות המקומיות, משרד החינוךיעל נזרי,               

 , הרצאה ופעילות סדנאיתהרשותי במרחב שותפויות של מודל – אימפקט קולקטיב מודל  20:00 – 16:30
 שוברט  פסטה ענת ר"ד

 מנהלת יחידת הנוער קריית טבעון, מנחה: לילך דרמון

 ארוחת ערב  20:00

 )יש לבוא בלבוש מהודר( חגיגי לפתיחת הועידה ערב גאלה 21:00

 

 2017בינואר  17 – שלישייום  

 ארוחת בוקר 8:45 - 7:30

 אסיפה כללית    13:30 – 09:00

 האיגוד במזכירות תפקידים בעלי אישרור  11:30 – 09:00

 האיגוד תקנון

  שינויים ותוספות – המקומיות הרשויות חוק

 הקרובה לקדנציה המזכירות מטרות

 מנהלי מחלקות נוער, מנהל חברה ונוער עם החברה למתנסי"ם –הכרות עם מסמך ההסדרה                               

 ועוגה קפה הפסקת  12:00 – 11:30

 * המשך אסיפה כללית 13:30 – 12:00 

  בישראל הנוער יחידות מנהלי איגוד משפטי ץעיו - קלנר רון ד"עו                                        

  המעוף הסתדרות - אהרוני רונן ד"עו                         

 מזכירות של פעולה דרכי, בהרחבה הנוער חוק על, שלי הזכויות: הנוער מחלקות מנהלי שכר

 בכלל המנהלים שכר ובהעלת שכר בנושאי מיידי לסיוע האיגוד

 מנהלת מחלקת נוער, צעירים וסטודנטים רמתן גן אירית מנדלסון,מנחה: 

 ועובדי המטה במקביל תתקיים הרצאה לרכזי הנוער*

  אישית, קבלת החלטות ומימוש יעדים, מנהיגות  13:30 – 12:00 

  פטן קבוצת הכדורסל הפועל תל אביבלשעבר ק – שמעון אמסלם



  

 הקוהפסארוחת צהריים   13:30

 ועוגהקפה  16:30- 16:00

  , בהשתתפות להקת הנוער של אילת פתיחה חגיגית וברכות  17:30 -16:30
 , ראש עיריית אילתמאיר יצחק הלוי  
 מרכז השלטון המקומי  מנכ"ל, שלמה דולברג  
 , מנכ"ל המועצות האזוריותנדיביישראל   
 , ראש מועצת אורנית ויו"ר ועדת נוער במש"משלומי לנגר  
 מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך, דני רוזנר  
 ומנהלת מחלקת הנוער חולון , יו"ר האיגודשלוסברגררותי   

 רעות –מכבים  –מנהלת מחלקת הנוער והעירים מודיעין מ"מ יו"ר האיגוד ו לטם גל, מנחה:                           

 גורם היא אפקטיבית אסטרטגיה וגיבוש ארגונית עתיד חשיבת ,ארגונית עתיד חשיבת – עתידנות 18:30 – 17:30

 .המודרני בעידן ארגונים של בהצלחתם מפתח

 וחינוכי חברתי, טכנולוגי לחיזוי מומחה, עתידן, פסיג דוד פרופסור

 מנהלת המחלקה לחינוך חברתי ילדים ונוער בני שמעון עפרה שיר לביא,מנחה: 

 בוחרים סוגיות בוערות, מקימים  –יזמות חברתית אל תוך הלילה  בסימן אקטיביזם חברתי, האקתון    19:30 - 18:30

 חוויה בלתי נשכחת! –אל תוך הלילה ומציגים תוצרים  צוותי פריצה מלווים במנטורים, עובדים                           

 ובליווי מנטוריםסגן ראש מנהל חינוך עיריית חולון ד"ר משה לייבה, בהובלת                            

 מנהל יחידת הנוער שפרעם מנחה: סאבר יוספין,                           

 ארוחת ערב 20:30 - 19:30

 בסימן אקטיביזם חברתי וןתהמשך האק  20:30

 

 

 2017בינואר  18 –יום רביעי  

 ארוחת בוקר 8:45 - 7:30

 שוברים תקרות זכוכית"" -מנהל מנהל חברה ונוער–דני רוזנר       09:00-10:00

 "עתיד ישראלי" -ילא"לגעת בלב", ליבת החינוך הבלתי פורמ    10:00-13:30

 מפקחת ארצית חינוך חברתי ברשויות המקומיות, מנהל חברה ונוער  ,יעל נזרי   

 ממונה ארצי פיקוח רשותי, מנהל חברה ונוער ,שמעון שמעון                            

  מנהל אגף חברתי קהילתי, מנהל חברה ונוער איתן טימן,                           

 , בהנחיית מפקחי המנהל ונציגי האיגודהליבה בתכנית והעמקה למידה - שולחנות עגולים  

 קת קפה ועוגההפס 11:30 – 11:00

  המשך "לגעת בלב" 13:30 – 11:30

 פי עקרונות ליבת החינוך החברתי ברשויות-, כתיבת תכנית שנתית עלקניה בטוחה  

 אסיף

 והפסקה ארוחת צהריים 13:30

 

 

 

 



  

 אילתעיר סיור ב  19:00 - 16:30

צפוני", ההתמודדות הנוער "ה עליציאה לשלושה מוקדי פעילות באילת כולל מפגש עם בני נוער, שיח 

 ודרכי הפעולה

 אגף הנוער אילת יואב יצחק הלוי,  עופרה בוארון, מנחים:

 ארוחת ערב  20:00 - 19:00

  ערב חופשי 20:00

 

 

 2017בינואר  19 –יום חמישי  

 ארוחת בוקר ופינוי חדרים        8:45 - 7:00

 מנהל אגף חינוך והדרכה במינהל לחינוך , פרייזלר רון חברתיות,ה רשתותתרבות הו נוער בני תרבויות      10:30 - 9:00

 התיישבותי ופנימייתי ועליית הנוער                           

 מנהלת יחידת הנוער גן יבנה ,מנחה: מאיה ברנר                           

 הפסקת קפה   11:00 - 10:30

 על אתגרים והתמודדויות ,צפניאלעד שיחה אישית עם    12:15 - 11:00

 מנהלת יחידת הנוער גן יבנה ,מנחה: מאיה ברנר                           

   , מילוי משובים וחלוקת תעודותסיכום הוועידה    12:45 - 12:15

 ופיזור קלה ארוחת צהריים  12:45

 

 

 , טל"ח)*( ייתכנו שינויים

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 אילנית דהאן גדש     יעל נזרי    שלוסברגררותי 
 מנהלת מחלקת הדרכה    ארצית חינוך  מפקחת                יו"ר איגוד מנהלי יחידות הנוער 

 המקומי השלטון מרכז    חברתי מנהלי מח' נוער  מנהלת מחלקת הנוער בחולון
 ברשויות המקומיות, משרד החינוך     

 
 
 
 
 
 



  

 מחירי הכנס ומידע נוסף
 להלן מחירי ההשתלמות:

 
 ₪( –עלות ההשתלמות )ב  סוג ההזמנה

 1700 משתתף/ת בחדר זוגי )חולק/ת חדר עם משתתף/ת נוסף/ת(
 2400 משתתף/ת בחדר יחיד

 3300 משתתף/ת + ב.ז שאינו משתתף בכנס
 1300 כנס מלא –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 400 16.1 –יום אחד  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 550 17.1 –יום אחד  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 550 18.1 –יום אחד  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 400 19.1 – יום אחד –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 

  או עם סיום מכסת החדרים )הראשון מבין השנים(.  2.1.2017 –ההרשמה מסתיימת ב 
 

 תשלום
ימי עסקים  10התשלום ו/או השארת פרטי אשראי לפיקדון עבור ההשתתפות עד יש לדאוג להסדיר : ליבך לתשומת

 לפני מועד הכנס! לאחר מועד זה הרשמתך תבוטל.
 

 במייל להרשמתך. אישור סופילאחר קבלת התשלום למשרדנו ו/או מסירת פרטי אשראי לתשלום או פיקדון תקבל/י 
 

     להלן אפשרויות תשלום 
 .64739, ת"א 19לפקודת מרכז השלטון המקומי.  נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת: הארבעה  – המחאה .1

 
 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 הבנק בציון שם  sigald@masham.org.ilבמקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 

 ההשתלמות ושם המשתלם.
 
 

 היסעים
 תחנות האיסוף ייקבעו בהתאם לרישום. –הסעות ייצאו מנקודות מרכזיות על ציר הנסיעה 

 יציאת ההסעות מותנית במספר הנרשמים.
 לסמן זאת בטופס הרישום המקוון המעוניינים בהסעה נדרשים 

 יש להתעלם מכך –לתשומת ליבכם: לאחר הסימון תפתח חלונית בחירת נקודת מוצא ונקודות איסוף 

 
 .לכנס בסמוך יפורסמו מלאים פרטים

 
 נוהל ביטול הרשמה

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

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

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

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

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

 

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


  

 
 
 

 למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
  לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום  –רכזת השתלמויות  –עדי דורה :adid@masham.org.il  

 03-6844252או בטלפון 

 

  לברורים בנושא רישום: -רכזת מינהל תלמידים  –נירה בראונשטיין nira@masham.org.il  6844253-03או בטלפון 
 

  רים בנושא כספים: לברו -מנהלת חשבונות  –אתי יוסףetiy@masham.org.il  6844261-03או בטלפון 
 

  מזכירה ומנהלת הנה"ח של מחלקת הדרכה  –סיגל דוידסון– sigald@masham.org.il  ניתן  6844291-03או בטלפון( 
 (1.1.2017רק מה ליצור קשר 

 

 לבירורים הקשורים לאיגוד: -רעות מכבים מודיעין והצעירים הנוער מחלקת ומנהלת האיגוד ר"יו מ"מ - גל לטם 

lottem@modiin.muni.il  9751182-08 או בטלפון  
 
 

 
 

 :)דרך דפדפן כרום( יש להיכנס לאתר ההרשמה באמצעות קישור זה

http://www.sms247.co.il/masham/search_activity.aspx?event_no=52163  

 פרטים על אופן הרישום נמצאים הקובץ המצורף
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