
 

 

 

 לכבוד 

עו"סים, רכזי תחום מוגבלות שכלית התפתחותית ונכויות ברשויות המקומיות , מפקחים ומנהלי מסגרות בקהילה 

 לאנשים עם מש"ה          

 

 הנדון : ההשתלמות השנתית לעו"סים, רכזים ומנהלי מסגרות
 בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה

 , נתניה "וורט", מלון 2021בנובמבר  10- 09'  בכסלו תשפ"ב, ו –' ה, רביעי – שלישיימים 

 
  "משתלמים ונוסעים"במתכונת של יתקיים הכנס 

 ידע והעשרה. המשלב סיור במסגרות, מקצועי מפגש

 .מדריכים 2 עד לצרף מנהלי מסגרות יכולים

 

 תוכנית הכנסלהלן 

   11.2109. ' בכסלו תשפ"ב, ה – שלישייום 

 

 הסעות:

 הירידים לכיוון מרכז תחנת הרכבת האוניברסיטה, –מתל אביב  איסוף 09:00

 )מיקום מדויק בהמשך( האצטדיוןחניון  – מנתניה איסוף  08:30

 

 בני ברק , "עלהקמפוס " 10.00 - 09:45

 התכנסות וכיבוד קל                        

 

 :בהפעלת עמותת "עלה" סיור במסגרות  12:00- 00:10

 מעון יום שיקומי

 בריכה טיפולית

 מרפאת שיניים קהילתית 

 

 נסיעה לכפר קאסם 12:45 – 12:00

 

  ארוחת צהרים קלה  13:15 – 12:45

 

 כפר קאסם ,עמותת צ'יימסבהפעלת  טיפולי סיעודי לבוגרים מרכז יום  3014:- 13:15

 סיור במעמד וברכת ראש הרשות מר עאדל בדיר                         



 

 

 

 
 , סיור " כפר קאסםאינך לבד -קאוחדולסת " מרכז טיפול ופנאי  15:30 -14:30
         

 העמותה והמרכז     מנהלת מייסדת ועו"ס פידה טאהא, מפגש עם                         
 

 למלוןנסיעה  16:30 - 15:30
 

 חלוקת חדרים וזמן התארגנותנתניה,  קליטה במלון "וורט" 18:00 - 16:30
 

 קפה ועוגה 18:15 - 18:00
 

 ברכות :3018 - :1518

 םמוניציפלייראש מינהל לימודים אילנית דהאן גדש,    

 עיריית נתניה ת/נציג 

 יו"ר קרן שלם, ראש עיריית קרית ביאליקאלי דוקורסקי,  

 

  2026- 2023מבט לשנים קרן שלם ב

 , מנכ"לית קרן שלם גב' ריבה מוסקל

 

  משובש בעולם מגמות לחזות השיטה  30:19- 30:18

 כבר האחרונות בשנים .פניו את משנה אותו מכירים שאנחנו כמו העבודה עולם

 .לעתיד ההיערכות על לוותר יכולים לא אנחנו כי ,לכולם ברור

 ומספרת עסקיות ומגמות טרנדים לחיזוי ייחודית שיטה פיתחה ,יופה עדי

 את חוזים איך :העתיד של המיומנויות ההכרחיות אחת על ההרצאה במהלך

 את לראות כדי חדשים משקפיים להרכיב צריך באמת והאם א? הב הדבר

 ? החדש העולם

משובש,  בעולם מגמות לחזות מהשיטה חשובות נקודות מעבירה עדי בהרצאה

 בכלים אותם ולזהות העתיד אל מקצוע להסתכל ת/איש לכל המאפשרת

 .בעצמם - מקצועיים

 
   ארוחת ערב  20:30 -19:30
 יפורסם בהמשך –אירוע ערב    22:00- 20:30

 

 

 

 



 

 

 

   10.11.21 ו' בכסלו תשפ"ב,  – רביעייום 

  פילטיס בזריחה   08:00- 07:00

 

 ופינוי חדריםארוחת בוקר   09:15 -08:00

 

 עבר, הווה ועתיד, –משרד הרווחה והביטחון החברתי  מינהל מוגבלויות  00:10- :1509

 , משרד הרווחה והביטחון החברתימנהלת אגף בכיר קהילה, ויויאן אזרן  

 

 תכנון שירותי רווחה עפ"י חוק התכנון והבניה ותכנון ופיתוח מרחב אורבני :0011- 00:10

 מכליל                      

 היבטים חברתיים בתכנון ובנייה -מנהלת תחום בכירה , אבן-עפרה כרמון  

 מינהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה, משרד הרווחה והביטחון                       

 החברתי.                       

 פינוי חדריםהמשך הפסקת קפה ועוגה ו 11:30- 11:00

 

 נוכחות בפעילות שלנו, ורואים אותנו? איך לשפר נראות  30:11-01:12

 יועצת לאסטרטגיה שיווקית ,פז גלזר                    

 

 מהילדות באתיופיה ועד לזכייה בפרס האמי הבינלאומי, 10:12-15.31

 "נבסו"יוצר ושחקן ראשי בסדרה המצליחה יוסי ואסה,                     

 במבצע משה. שירת בתיאטרון צה"ל   10יוסי עלה לישראל עם משפחתו בגיל                     

 ולמד תואר ראשון בחוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה.                    

 ואסה הופיע בטלוויזיה, בתוכניות אירוח, בסדרות ובסרטי קולנוע והשתתף                       

 .באלבום "ממעמקים" של עידן רייכל                    

 
 ומשוביםכום יס 30:13- :1513
 

 ארוחת צהרים 14:30 -13:30

 המוצאלנק' הסעה             14:30
 

 טל"ח/תכנו שינוייםי*

או כל הנחיה שתהיה במועד /ף להנחיות משרד הבריאות )תו ירוק ו* הכנס יתקיים בכפו*

 הכנס(



 

 

 

 

 

 

 2021דע ונהלי רישום להשתלמות השנתית מי
 

 להלן מחירי ההשתלמות:

עלות  

 ת/למשתתף

 ת/נוסף ת/בחדר זוגי )עם משתתף ת/עלות כוללת למשתתף

 ממשתתפי הכנס בחדר(

 ש"ח 600

 

  הראשון מבין השנים(. החדרים מכסת סיום עם או  27.10.2021 –ב  לכנס תסתייםההרשמה( 

 

 
 לכנס הרשמהה

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

 

 דגשים לרישום באתר המקוון

 רשומים במערכת! -שהשתתפו בכנסים שהתקיימו בעבר  עובדים /מנהלים – 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".

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

 .לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטיםהתשלום.  להסדיר לדאוג ובמקביל ההשתתפות

 

 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

 .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  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

 

 

 לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה

 המשתתפים יקבלו החזר כספי מלא. – ע"י מש"מ במקרה של ביטול הכנס. 1

ההרשמה תתבצע אוטומטית למועד החדש, משתתפים שייבקשו  –במקרה של דחיית הכנס . 2

 ל.לבטל את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל הביטולים הרגי

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

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

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

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

אנו נפעל לזיכוי כספי אך לא  -  nira@masham.org.ilיודיע במיידי על המצב במייל  –בידוד( 

 מראש. ניתן להתחייב על כך
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במועד ההשתלמות לא  שייפורסמועומד בתנאי הכניסה להשתלמות כפי  שאינומשתתף . 5

 בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל. ויוכל להשתתף ולכן עליו לבטל השתתפות

 

 

 

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:

 

 במייל:  לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות לשמרית מוזסregister@masham.org.il 

 03-6844227או בטלפון 

 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 

nira@masham.org.il  

 03-6844253או בטלפון 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז השלטון 

 (ם בלבדדרך דפדפן כרו)המקומי 
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(mlphijmd43kddfq3w

wmujrci))/search_activity.aspx?event_no=563163 
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