
  

 

 

 לכבוד 

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

           מוגבלותלאנשים עם 

 

 

 מסגרותהנדון : ההשתלמות השנתית לעו"סים, רכזים ומנהלי 
, פיזית חושית ,התפתחותית העוסקים בטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית

 והנמכה קוגניטיבית

 רמות, מלון 2023 במרץ 16- 15, גתשפ" באדר  כ"ג –כ"ב, חמישי – רביעיימים 

  "משתלמים ונוסעים"במתכונת של יתקיים הכנס 

 ידע והעשרה., סיורמקצועי המשלב  מפגש

 מדריכים. 2לצרף עד מנהלי מסגרות יכולים 

 

 להלן תוכנית הכנס

 

   15.3.23 , גתשפ" באדר כ"ב – רביעייום 

  הסעות:

 תחנת הרכבת האוניברסיטה, לכיוון מרכז הירידים –איסוף מתל אביב  08:45

 )מיקום מדוייק יפורסם בהמשך(מרכזית המפרץ  – מחיפהאיסוף   09:30

 מתהליך הרישום להשתלמות *יש לבחור נקודת איסוף כחלק

 

 במאר"ג מבואות חרמון   ביקור  15:14- 30:11

 קבלת פנים 

 ועוד.האתגרים, השותפים  ,סקירה ורקע על המקום התכנסות באודיטוריום

 סיור בחלוקה לקבוצות 

 דוכני מכירה –זמן חופשי 

 מבואות חרמון מועצה אזורית ראשבני בן מובחר, 

 עיריית קרית ביאליקיו"ר קרן שלם, ראש אלי דוקורסקי, 

 ארוחת צהרים קלה 

 

 נסיעה למלון 15:30 - 14:15

 

 חלוקת חדרים וזמן התארגנות, "רמותקליטה במלון " 17:00 - 15:30

 כולל כיבוד קל  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 ברכות 30:17 - 00:17

  אזורית גולן ועצהמראש חיים רוקח,    

 מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון , מנהל אגף בכיר קהילה, דני כץ   

 החברתי

 ראש מינהל לימודים מוניציפלייםאילנית דהאן גדש, 

 

 אחרתומחברת  ,מאפשרת –דרך  קרן שלם פורצת :1518 – :3017

 , מנכ"לית קרן שלם גב' ריבה מוסקל

 

  מדעי האושר  15:19- 15:18

 הילדים?האם אנחנו מגיעים לעבודה בשמחה? חוזרים בכיף אל   

 איך מנהלים את מה שעד היום לא חלמנו לנהל?

התגליות החדשות והמרתקות של מדע האושר פותחות בפנינו עולם חדש של 

 הבנה ואפשרויות. 

מגיש תכנית הרדיו והפודקאסט "מר מחר". מייסד ושותף בכיר בקבוצת  ניב פרן,

למנהיגות בחיל האוויר. מומחה ומרצה מבוקש  לדעת. דוקטורנט. נווט קרב

 ולתהליכי הנעה ומוטיבציה בארגונים רבים במשק.

 

   ארוחת ערב  20:30 -19:15

 

 יפורט בהמשך אירוע ערב    22:00- 20:30

             

 

   16.3.23,  גתשפ" כ"ג באדר – חמישייום 

 פילטיס    08:00- 07:00

 

 ופינוי חדריםארוחת בוקר   09:15 -08:00

 

 תי רווחה לאנשים עם וההזדמנויות לחיים בקהילה לאור חוק שירו האתגרים  00:10- :1509

 2022מוגבלות 

, מנהל אגף בכיר קהילה, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון דני כץ

 החברתי

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  מגמות ואתגרים – 2023כלכלת ישראל  :0011- 00:10

 חיסכון. ומגישת תוכנית 12העורכת הכלכלית של חדשות קרן מרציאנו, 

 

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

 

 לשחק עם הנכות: תימרונים נגד הסטיגמה בחברה אייבליסטית 30:11-30:12

הרכזת האקדמית של המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה ד"ר נילי ברויאר, 

הסוציולוגית לות באגודה העברית בירושלים ויו"ר שותפה של קהילת לימודי מוגב

פעילה מרכזית בביסוס וקידום לימודי אקטיביסטית ואמנית נכה ו. הישראלית

מוגבלות ואמנות נכות בישראל. כחוקרת בינתחומית, פרסומיה משלבים בין לימודי 

 מוגבלות, לימודי תרבות, לימודי פרפורמנס, אוטואתנוגרפיה וסטיגמה.

 

 ומשוביםכום יס 00:13- 30:12

 

 ארוחת צהרים 13:45 -13:00

 

 המוצאלנק' הסעה    13:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ח.ל.*יתכנו שינויים/ט

 

 

 



  

 
 

 2023מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 
 

 להלן מחירי ההשתלמות:

עלות  

 ת/למשתתף

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

 ממשתתפי הכנס בחדר(

 ש"ח 750

 

  או עם סיום מכסת החדרים )הראשון מבין השנים(. 14:00בשעה   2.3.2023 –ההרשמה לכנס תסתיים ב 

 

 הליך הרשמה

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

 

 דגשים לרישום באתר המקוון

 רשומים במערכת.  -מנהלים שהשתתפו בכנס שהתקיים בעבר  - משתמש רשום באתר .1

הרישום, יש ללחוץ על "משתמש רשום באתר", ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס. בעת 

במידה ושכחת את שם המשתמש והסיסמא, יש ללחוץ על "שכחתי סיסמא" ולהמשיך עפ"י 

 ההנחיות.

 

בעת הרישום, יש ללחוץ על "משתמש חדש באתר", ומשם להמשיך   - משתמש חדש באתר .2

מפורטות מופיעות באתר מרכז השלטון המקומי, תחת  את תהליך ההרשמה לכנס. הנחיות

 "פעילויות הדרכה".

כחלק מתהליך ההרשמה לכנס, עליך להשאיר פרטי אשראי  –אשראי לפיקדון/ ביטחון  .3

לא ניתן לבצע ההרשמה ללא לפיקדון עבור ההשתתפות ובמקביל לדאוג להסדיר התשלום. 

 .השארת הפרטים

 

 תשלום

יקדון או לתשלום ו/או קבלת התשלום למשרדי מינהל לימודים לאחר מסירת פרטי אשראי לפ

 מוניציפליים במרכז השלטון, תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך.

 

     להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי

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

 .64739ת"א 

 



  

 

 

סניף הקריה . מספר  –( 11העברה בנקאית יש להעביר לבנק דיסקונט ) - בנקאיתהעברה  .2

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

את פקודת הביצוע של הבנק בציון   .ilsigald@masham.orgבנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 

 שם ההשתלמות ושם המשתלם.

 נוהל ביטול הרשמה

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

 הביטול.

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

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

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

 מעלות ההזמנה שבוצעה.

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

 

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

 

 

 למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
 למיכל עמיר קצב  במייל:  לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות

register@masham.org.il  6844248-03או בטלפון 

 וסדר היום:  ההשתלמותלברורים בנושא תכנית  –מנהלת השתלמויות  – עדי דורה

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

 לברורים בנושא רישום:  -מנהלת מינהל תלמידים  – נירה בראונשטיין

am.org.ilnira@mash  6844253-03או בטלפון 

 חשבונות של מינהל לימודים מוניציפליים:    הנהלתsigald@masham.org.il  או בטלפון

03-6844291  

 

 

 

 

 

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז 

 (דרך דפדפן כרום בלבד)השלטון המקומי 
4ra3x42j3https://www.shelegcrm.com/masham/(S(xmduskcdpcqj

v1o))/search_activity.aspx?event_no=724163 
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