
 

   
 
 

 לכבוד
 מנהלי/ות לשכת ראש הרשות

 
 שלום רב,

  כנס שנתי של מנהלי/ות לשכת ראש הרשות

 ת"א הרודסמלון , , 2019 מרץ 14 –12, ז' באדר ב' תשע"ט –ה' 
 רור מופיעים במסגרת בהמשך המסמךפרטים לביההשתתפות בכנס מותנית בתשלום דמי חבר לאיגוד, 
 

  –של שני טאבלטים יקרי ערך הגרלה  יערוך האיגודסיום הכנס ב
  מותנית בנוכחות במקום בעת ההגרלה!ה יהזכי

 
 להלן תוכנית ההשתלמות:

 

 12.3.19 – שלישי יום 

 
  התכנסות , קליטה וקבלת פנים  10:30 -09:00

   דברי פתיחה 11:00 – 10:30

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומימ. ,ארי שטינברג   

 עיריית תל אביב סמנכ"לאבי פרץ,    

 מנהלי/ות לשכה ברשויותיו"ר איגוד  ,אוחיוןליזו 

 , ראש מינהל הדרכה , מרכז השלטון המקומיאילנית דהאן גדש 

 

 13, כתב ערוץ , אלי לוי פוליטיקה בלי תקשורת    12:15 – 11:00
 

 , מפגש תיאטרון וסימולציות לניהול זמן      13:30 – 12:15

 בהנחיית לביאה קסטרו ובהשתתפות שחקנים  

 
   ארוחת צהרים  13:30

 חלוקת מפתחות לחדרים  15:00

 קפה ועוגה  16:30 – 16:00

  , חברת הומניקישייןתקשורת והיכרותסדנת   19:00 – 16:30

 ארוחת ערב  19:00

  ערב חופשי   20:30

                     

 13.3.19 –רביעי  יום 

 
  ארוחת בוקר  08.45-07.00

 הסבר על העיר תל אביב יפו בהיבט התיירותי –עיר עולם ותיירות    10:00 - 09:00

 התארגנות לסיור  10:30 – 10:00

 סיור   13:00 - 10:30

  הפשפשיםבשוק סיור טעימות    

   חזרה למלון ומנוחה )לא תוגש ארוחת צהרים במלון(     13:00              

 



 

 

 

 קפה ועוגה  16:30 – 16:00

   פוראת נסאר, כוחה של מילה  17:30 – 16:30

 אסיפה כללית  18:00 – 17:30

  עוצמה אישית, בריאות והצלחה, 19:00 – 18:00

 מייסדת רשת שר פיטנס הארציתו והנת הכושר והבריאות של ישראל, כשר פיטנס  

 
  ארוחת ערב   19:00

 אורי חזקיהשל  מופע סטנד אפ –אירוע ערב             21:00

 וערב קריוקי די ג'י   

 

 

   3.1914. – חמישייום 

 
 ופינוי חדרים ארוחת בוקר  09.00-07.30

 , הסודות למקסום התוכניות הפנסיוניות –האתגר הפנסיוני בישראל  10.30 - 09.00

 , מנהל תחום עסקים "שאול את לחמן" ייעוץ ובקרה פנסיוניתאמיר גולדמן

  ת קפה ועוגההפסק 11:00- 10:30

  ראש עיריית עכו, ישמעון לנקר, בניהול עיר מעורבתאתגרים         12:15- 11:00

 אריק זאבי , לנצח בקרבות היום יום       13:30 – 12:15

 והגרלה נושאת פרסים ותחלוקת תעוד, שיחת סיכום, מילוי משובים 13:45 – 13:15

 ופיזורקלה ארוחת צהרים   13:45

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 )*( יתכנו שינויים, טל"ח
 

 מצפות לראותכן,
 אילנית דהאן גדש       אוחיוןליזו 

 הדרכה ראש מינהל       יו"ר איגוד
 מרכז השלטון המקומי     מנהלי/ות לשכה ברשויות

 

 

 

 



 

 

 2019דע ונהלי רישום להשתלמות השנתית מי
 

 להלן מחירי ההשתלמות:

 

 סוג ההזמנה
 

 עלות ההשתלמות
 ₪( -)ב  

 2,350 לילות)חולקת חדר עם משתתפת נוספת( 2 –משתתפת בחדר זוגי 
 3,200 לילות  2–משתתפת בחדר יחיד 

 4,400 לילות 2 –משתתפת+ ב.ז שאינו משתתף בכנס 
 1,250 ללא לינה וללא ארוחת בוקר לכל ימי הכנס

 1000 יומיים  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 600 יום אחד –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 

  הראשון מבין השנים(. החדרים מכסת סיום עם או  28.02.2019 –ב  לכנס תסתייםההרשמה( 

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

 
 

 

 תשלום דמי חבר לאיגוד 

 ₪. 799על סך   2019ההרשמה מותנית בתשלום ועד איגוד עבור שנת 

 . לבצע זאת בהקדם  /תהתשלום מתבקש /המנהל/ת לשכה שטרם הסדיר

או למייל:  052-2032867יש לפנות לטלפון אם הועבר תשלום דמי החבר על ידי הרשות הלבדיקה 
dof9200@gmail.com  

 
 
 
 

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

 
 המקווןדגשים לרישום באתר 

קיסריה(,  –)מלון "דן "  2018מנהלים שהשתתפו בכנס שהתקיים בשנת  - משתמש רשום באתר .1
 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 

 חיות.ההנ
 

בעת הרישום, יש ללחוץ על "משתמש חדש באתר", ומשם להמשיך את   - משתמש חדש באתר .2
תהליך ההרשמה לכנס. הנחיות מפורטות מופיעות באתר מרכז השלטון המקומי, תחת "פעילויות 

 .הדרכה"
 

 עבור לפיקדון אשראי פרטי להשאיר כחלק מתהליך ההרשמה לכנס, עליך –אשראי לפיקדון/ ביטחון  .3
 .לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטיםהתשלום.  להסדיר לדאוג ובמקביל ההשתתפות
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 תשלום
ם למשרדי מינהל הדרכה במרכז ו/או קבלת התשלו או לתשלום פיקדוןללאחר מסירת פרטי אשראי 

 תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך.השלטון, 
 

     למרכז השלטון המקומי להלן אפשרויות תשלום

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

 

 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.ilבמקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 
 הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.

 
 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 .1

 מעלות 50%ב בסך תשלום יגבה, הכנס תחילת לפני עבודה ימי 5 ועד עבודה ימי 10 -מ החל .2
 .שבוצעה ההזמנה

 .ההזמנה של מלא תשלום יגבה, הגעה אי לרבות הכנס לפני עבודה ימי 5 -מ .3
 

 הסדרי חניה
 בסמוך אליו יש חניונים בתשלום. -למלון אין חניון 

 .ציבוריתממליצים בחום להגיע לתל אביב בתחבורה 
 

 

 

 במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעדי דורה בטלפון
 adid@masham.org.ilאו במייל:  6844252-03 
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 למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
 

  במייל:  למיכל שחם וייסמן הרישום ניתן לפנותלתמיכה טכנית בעת
register@masham.org.il  6844227-03או בטלפון 

  לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום –רכזת השתלמויות  –עדי דורה :
adid@masham.org.il  6844252-03או בטלפון 

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

  מזכירה ומנהלת חשבונות של מינהל הדרכה:    –סיגל דוידסוןsigald@masham.org.il  או
  03-6844291בטלפון 

 או למייל:  052-2032867לטלפון  – לאיגוד דמי החבר לברורים בנושא תשלום
dof9200@gmail.com  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

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

 

https://www.shelegcrm.com/masham/search_activity.aspx?event_no=285163 
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