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

           ה"מש עם לאנשים
 

 שנתית לעו"סים ורכזים-הזמנה להשתלמות הדוהנדון : 
 בקהילה( שכלי )פיגור  תפתחותיתה שכלית מוגבלותבתחום 

 לאונרדו" אשקלון" מלון, 2017 במרץ 1-וארבפבר 28,ז"תשע באדר  ג'-ב'

 "מחוברים"
 להלן סדר היום: 

 28.02.2017  זבאדר תשע" ב' ,שלישי יום  

   התכנסות, רישום וכיבוד קל 10.00 - 09.00

  דברי פתיחה 10.30 - 10.00

 שלם קרן מנכ"ל,  מוסקל ריבה  

   ירותים החברתייםמנהלת השירות בקהילה, משרד העבודה הרווחה והשיאן אזרן, ויו

 מנהלת מחלקת הדרכהאילנית דהאן גדש, 

  עפרית כהנא קפיצת הבאנג'י שלי,      11:30- 10:30

  ישנם שינויים הנחווים על ידינו כקפיצת באנג'י.

 אז כיצד מתמודדים עם הקפיצה הגלומה בשינוי?

התקדם תנו לבלמים, חסמים וקירות שמונעים מא ההרצאה עוסקת בדרכי התמודדות עם

 לעבר המהלך הבא בחיים. שינוי הוא מהלך אשר יכול להביא אותנו למדרגת החיים הבאה. 

    סדנת היכרות חוויתית 13:45 – 11:30

 (14:30החל מהשעה קבלת חדרים ארוחת צהרים  )  13:45

 קפה ועוגה  16:30 – 16:00

 פתיחה חגיגית      17:30 -16:30

 שחר אורי יקאלי של:בניהולו המוס ",לקול מעבר" להקת –יקאלית פתיחה מוס  

 כרכור יו"ר ועדת הרווחה במש"מ  -נהחפרדס  המקומיתראש המועצה חיים געש,                            
 יו"ר קרן שלםו 

 הסוציאליים העובדים איגוד ראשתעו"ס צפרא דוויק,                           

 חומש עמותת יו״ר,  ארפה יפה

 האגף  מנהל, בכיר ל"סמנכ ,2017דגשים לטיפול באנשים עם מוגבלויות לשנת , שלום גדעון
 והשירותים החברתיים הרווחה העבודה משרד,  ה"מש עם באדם לטיפול

 , יו"ר קרן שלם ריבה מוסקל: מנחה                            

  מהיר מאד, מהיר בקצב מתפתחת ליתהדיגיט הטכנולוגיהד"ר אלון הסגל, מדיה דיגיטלית,   18:30-  17:30

. ספר בבתי וחינוך בחברה סוציאליזציה תהליכי משנה היא. וכחברה כיחידים עלינו ומשפיעה

  גלובליים עסקים ומאפשרת דיגיטלית תרבות מייצרת

 

 

 

 



 

 
 ח"כ אילן גילוןהרצאת העצמה,  19:30 – 18:30

 וחת ערבאר 20:30 -19:30

 אירוע ערב 20:45

  "הנעליים שרוכי של חשיבותם" בתום אירוע הערב יוקרן הסרט

 . שכלית מוגבלות עם אנשים קבוצת של כמדריך עבודה מוצא, ובטלן כושל שחקן, אלכס
 אחד לכל הזדמנות ומתן, אחריות, חברות, אהבה הם באמת החשובים שהדברים מגלה הוא בחברתם
 כוכב" -ל ולהירשם, בזמרה כשרונם את לבטא אותם מעודד הוא, הסביבה התנגדות חרף . להתבטא

 . השוודית" נולד
 ".הודיק גלאדה" תיאטרון מיסד של סיפורו על מבוסס
,  ל"שק עמותת ביוזמת, המוגבלות תפיסת את המאתגרים הסרטים פסטיבל במסגרת הוקרן הסרט

 בירושלים
  wilan1958@gmail.comמייל:   |  03-9600075טל' :   |  054-4606846: 

 01.03.2017  ז' באדר תשע"ג ,רביעי יום

 הליכה משותפת לאורך חוף הים  8:00 – 07:00

 ופינוי חדרים ארוחת בוקר 09:00- 08:00

    אשקלון בעיריית הרווחה אגף מנהלת, לוי מזל ס"עו  09:15 – 09:00

  לזהות מהיכולת נובעת עסקית הצלחה, רחל מנדלוביץ, גוף להצלחהחוכמת התנועה ושפת       10:10- 09:15
                      להשאיר אדם אותו של היכולת על פחות לא נשענת היא אולם, ומידע ממקצועיות, הזדמנויות                             
  . הרחוק בטווח הלקוחות עם הקשר את מחזק ראש חיובי ורושם חותם, אישי כרטיס אחריו                             
  האנרגטי, ההתנהגותי במישור והקיימים הפוטנציאליים בלקוחות לגעת היכולת בעל להיות                             
  מודע ובתת                             

   מכון רוםמנכ"לית , ד"ר מוריה לוי ,תושונו זמן אילוצי של בתנאים מעשיים כלים -ידע ניהול      11:00 –10:10

 קפה ועוגה     11:30-11:00

  בין להבדלים התייחסות תוך משתפת במנהיגות המתמקדת הרצאה, Yה בדור מנצחת מנהיגות    30:12 - 30:11
  על גשבד טעויות עם ולהתמודדות ולאחריות ליוזמה, ההמונים לחכמת, למנהיגות ניהול                            

  ולא גישה היא שמנהיגות תפיסה מתוך -עצמי וניהול רגשית אינטליגנציה, Y -ה דור מאפייני                           
 ובעבודה במשפחה היומיום מחיי דוגמאות ובשילוב, תפקיד או מצב רק                           

  קבוצות בהובלת עשיר וןניסי בעלת, מוסמכת קבוצות ומנחת מרצה ,יפעת לשם ארגמן

  עסקי ומאמן מנטור, קורטאם אשרף ר"ד ,בחיים ההצלחה סודות      14:00-12:30

 , בפרט ובעבודה בכלל בחיים להצלחה ככלי רצון כח, אמונה, חיובית חשיבה על                          

   מרתק אישי בסיפור משולבת ההרצאה                          

 שיחת משוב, חלוקת תעודות וסיכום משובים    14:30- 14:00

 קלהארוחת צהרים                   14:30
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 2017דע ונהלי רישום להשתלמות השנתית מי
 

 להלן מחירי ההשתלמות:
 

 סוג ההזמנה
 

 עלות ההשתלמות
 ₪( -)ב  

 450 לק חדר עם משתתף נוסף(משתתף בחדר זוגי )חו
 530 משתתף בחדר יחיד

 450 לכל ימי הכנס –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 250 28.2 –יום אחד  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 
 250 1.3 –יום אחד  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 
  או עם סיום מכסת החדרים   13.02.2017 –ההרשמה מסתיימת ב 

 שנים(.)הראשון מבין ה
 מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה 

 
 

 לחברי איגוד העובדים הסוציאליים וחברי "חומש" יםסבסוד
 

שירשמו לכנס מלא )עם לינה וללא לינה( יינתן סיבסוד  וחברי "חומש" םאיגוד העובדים הסוציאליילחברי 
 .₪ ( 100ים יהיו זכאים לסבסוד כפול בסך )החברים בשני האיגוד ₪ 50בסך 

 .המקוון הרישום טופס ג"ע זאת לציין נדרשיםעל מנת לקבל את הסבסוד החברים  
  ₪ 50 של סכום כנסל תשלוםמה ירד, הסימון על לחיצה עם 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   שת תשלום תשלח דרי –לסיבסוד זה  /תזכאי והנרשם/ת לא: כל טופס ייבדק ובמידה לידיעתכם 

    ללא הסיבסוד. נתמעודכ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

 לאחר מועד זה הרשמתך תבוטל.לפני מועד הכנס! 
 

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

     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 חשבון034סניף הקריה . מספר סניף  –( 11בנק דיסקונט ) 
את פקודת הביצוע של הבנק בציון  sigald@masham.org.ilבמקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 

 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 .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 
 adid@masham.org.ilבמייל: 

 
 
 
 

 באפשרויות הבאות:למידע כללי וברורים ניתן לפנות 
 

  :לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות ליסמין סאייה במיילregister@masham.org.il  או

 03-6844227בטלפון 

  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 מחלקת הדרכה:    –סיגל דוידסוןsigald@masham.org.il  או בטלפון

03-6844291  

 
 

 "הוראות על מנת שהרישום יתבצע כהלכה יש לקרוא בעיון את

 לחץ כאןקובץ ה ת. לקריא רישום לאתר המקוון"
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