
 

 
 משרד העבודה, הרווחה 

 החברתיים םוהשירותי

  
  לכבוד

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

 
 שנתית לעו"סים ורכזיםההזמנה להשתלמות הנדון : 

 בקהילה תפתחותיתה שכלית מוגבלותבתחום 
 

 , יסוד המעלה גליליון , מלון2019במרץ  5- 4תשע"ט,  באדר א'כ"ח -כ"ז
 
 

 "משתלמים ונוסעים"
 

 :החדש למתכונת מסורות שתי לשלב החלטנו השנה

 , מסגרות מנהליו מפקחים, סים"עו-המיועד ל המשלב סיור במסגרות   מקצועי כנס

 .מדריכים 2 עד לצרף ת יכוליםומנהלי מסגר  .בקהילה ה"מש עם באנשים הטיפול בתחוםהעוסקים 

 

 .הארץ רחבי מכל המקצוע אנשי בקרב מיידעים החלפתלו כרותילה גם הזדמנותהכנס הינו 

 .אנשים 100 עד סה"כ  -מספר המשתתפים בכנס מוגבל 

 

 תכנית הכנס : 

 2019.03.04  טתשע" א' באדר כ"ז ,שני יום  

 הירידים מרכזלכיוון  ,אוניברסיטהתחנת הרכבת ה –מתל אביב  איסוף 09:15

 )מיקום מדויק בהמשך( תחנת רכבת מרכזית המפרץ – מחיפה איסוף  09:45

 (פינה אשר צורח פתצ) ר"צח. ת.א,  ROOM-SOUL  תעסוקה במרכז והרצאה סיור      30:13- 30:11

 כולל ארוחה קלה 

 נסיעה למלון  14:00 – 13:30

 חדרים וחלוקת קליטה רישום, למלון הגעה  16:00 – 14:00

 קפה ועוגה 16:30 – 16:00

  וברכות פתיחה חגיגית      :0017 -3016:

 שלם קרן מנכ"ל,  מוסקל ריבה 
 מנהלת השירות בקהילה, אגף מש"ה ,משרד העבודה הרווחה והש"ח  ויויאן אזרן, 

  מש"מ, ראש מינהל הדרכהאילנית דהאן גדש, 
 חומש עמותת יו״רו יו"ר איגוד העו"סים                          
 , יו"ר קרן שלם ריבה מוסקל: מנחה                            

 

 משרד,  מוגבלויות מנהל , ראשבכיר ל"סמנכ שלום גדעון מר ,"ודרך חזון – מוגבלויות מנהל"  45:17-  00:17
  ח"והש ר"העו

 

 מרכז חירייה, עתלית העפלה מחנה, דוד עיר:  פנאי ואתרי מוזאונים של קוגניטיבית הנגשה 15:18 – 45:17

 ופנאי תרבות תחום מנהלת, אנקורי רוני' גב -,חדרה המדע מוזאון וטכנודע סביבתי לחינוך

 ישראל. אקים, קוגניטיבית להנגשה והמכון

 



  , צפתזיו ח"בי, יצקר אורי ר"ד   -מיינדפולנס  19:15 – 18:15

 

 וחת ערבאר 20:30 -19:15

 

 נסיעה להיכל התרבות קרית שמונה  20:30

21:00   To life -   שמונה קריית , תרבותה היכל, " מראה" תאטרון .  
 

 

 

 05.03.2019 כ"ח באדר א' תשע"ט  ,שלישי יום

   מתיחות/יוגה "בוקרה על חופשי"  07:45 – 07:00

 ופינוי חדרים ארוחת בוקר 09:00- 07:00

    יציאה לעמק השלום )לא חוזרים למלון(  09:00

 תכנים של קוגניטיבית הנגשהבנושא  והדגמה הרצאה, השלום עמקסיור ב      30:11- 15:10
 יש להגיע עם נעליים נוחות להליכה                             

 : ביקור בשלוש תחנות בקבוצות  
   קוגנטיבית הנגשה ועושים מדברים – המבקרים במרכז. 1 
 בסדנא התנסות. 2                               
 השלום עמק של וסיפורו  סיור. 3                               

 
 נסיעה לכפר קרע    11:30 

 קרע כפר,  לבוגרים ותעסוקה יום מרכזב ביקור    00:13 - 00:12
 קלה צהרים ארוחתכולל  

 
 ומשוביםסיכום     13:30 – 13:00

 
    נסיעה חזרה לחיפה ולתל אביב  13:30

 

 , טל"ח )*( יתכנו שינויים בתכנית 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 
 משרד העבודה, הרווחה 

 החברתיים םוהשירותי

 מחירי הכנס ומידע נוסף 
 

     : להלן מחירי ההשתלמות
 עלות למשתתף 

 ש"ח 600 עלות כוללת למשתתף בחדר זוגי )עם משתתף נוסף ממשתתפי הכנס בחדר(

 
 

  או עם סיום מכסת החדרים )הראשון מבין   20.2.2019 –ב  תסתייםלכנס ההרשמה
 השנים(.

 
 

 דגשים לרישום באתר המקוון

  2017מי שהשתתפו בכנס שהתקיים בשנת  – משתמש רשום באתר .1
 (, רשומים במערכת!אשקלון)מלון לאונרדו 

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

 במידה ושכחת את שם המשתמש ו/או הסיסמא, יש ללחוץ על " שכחתי סיסמא" 
 ולהמשיך עפ"י ההנחיות.

 

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
 

 אשראי פרטי להשאיר כחלק מתהליך ההרשמה לכנס, עליך –אשראי לפיקדון/ ביטחון  .3
לא ניתן לבצע ההרשמה ללא התשלום.  להסדיר לדאוג ובמקביל ההשתתפות עבור לפיקדון

 .השארת הפרטים
 

  
 

 תשלום 
 

הדרכה  ם למשרדי מינהלו/או קבלת התשלו או לתשלום פיקדוןללאחר מסירת פרטי אשראי 
 תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך. במרכז השלטון

 
     למרכז השלטון המקומי להלן אפשרויות תשלום

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

 העברה בנקאית יש להעביר ל: - העברה בנקאית .2
 )מספר מלכ"ר  663700. מספר חשבון 034סניף הקריה . מספר סניף  –( 11בנק דיסקונט ) 
 580002244   ) 

את פקודת הביצוע של sigald@masham.org.il במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 
 הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.
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 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
 

 

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

 
 
 
 

 למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
 

 במייל:  לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות למיכל שחם וייסמן

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 

 03-6844253או בטלפון 

 מזכירה ומנהלת חשבונות של מחלקת הדרכה:    – סיגל דוידסון 

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

 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

האינטרנט של מרכז ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר 

 השלטון המקומי )דרך דפדפן כרום בלבד(

https://www.shelegcrm.com/masham/search_activity.aspx?event_no=279163 
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