לכבוד
משתתפי הכנס
תוכנית ההשתלמות השנתית של מנהלי משאבי אנוש
כ"ו – כ"ט בתמוז תשע"ח 12 – 9 ,ביולי  ,2018מלון "מלכת שבא" אילת
הכנס השנתי של מנהלי משאבי אנוש בהשתתפות צוות מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון
המקומי ,צוות אגף לניהול הון אנושי במשרד הפנים ,צוות ממונה על השכר ,יחידת אכיפה ויחידת
חקירות של משרד האוצר
להלן תוכנית ההשתלמות:



יום שני – 09.07.18

 16:00 – 14:30התכנסות ,רישום ,חלוקת חדרים וכיבוד קל
 16:45- 16:00דברי ברכה ופתיחת הכנס
לאוניד סמוליאנוב ,סמנכ''ל ארגון ומשאבי אנוש בעיריית פ"ת ויו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש
פיליפ אזרד ,מנכ"ל עיריית אילת
אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל הדרכה במרכז השלטון המקומי
 18:15 – 16:45יצירתיות במאה ה , 21-ד"ר אייל דורון
האם הכללים השתנו בעולם החדש ,באיזה אופן ומה זה אומר לגבינו?
מה חשוב ומה לא ,ואיך אפשר להיות אפילו יותר מאושרים בעולם המסתורי של
המאה ה?21-
אייל הוא יוצר סדרות הטלוויזיה "איך להיות מאושר בשישה שיעורים" ,ו"איך
להיות משפחה מאושרת" (קשת ,ערוץ .)2
 18:45 – 18:15קרן "רום" ,עו"ד גיל בר-טל ,מנכ"ל קרן ההשתלמות "רום"
 19:00ארוחת ערב
 20:30ערב חופשי



יום שלישי – 10.07.18

07:30 – 06:30
09:00 – 07:00
09:45 – 09:00
10:30 – 09:45
11:30 – 10:30

הליכת בוקר ,סנדרה כהן ,מנהלת משאבי אנוש לוד
ארוחת בוקר
תובנות משאבי אנוש ב"צוק איתן" ותפקידו של מנהל מכלול,
רועי בארי ,המרכז לאיתנות
חישוב פרישה לפנסיה תקציבית ,שמואל נחמני ,מנכ"ל ש.ח.ק ,לשעבר מנהל
יחידת האכיפה במשרד האוצר
מדיניות האוצר בתחום הסכמי שכר ,דיאא אסדי ,סגן בכיר לממונה על השכר

 12:00 – 11:30הפסקת קפה ועוגה
 13:00 –12:00סיום העסקה וקליטות עובדים אחרי בחירות ,רו"ח ועו"ד עלאא ריאן
 14:00 – 13:00אכיפה וחריגות שכר
אתי גבאי-מורלי ,סגנית בכירה לממונה על השכר ואכיפה
יובל מכפש ,סגן הממונה על השכר (חקירות)
 14:00 – 13:45זמן שאלות ותשובות עם משרד האוצר
 14:00ארוחת צהרים
 16:30 – 16:00הפסקת קפה ועוגה
 17:45 – 16:30סקירת בנושא פיתוח הון אנושי ,רועי דהן ,מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי
 17:45 -17:30זמן שאלות ותשובות עם רועי דהן
 19:00 – 17:45זריקת אנרגיה לחיים ,על מדעי ההתלהבות ,בהומור רב,
ערן שחר ד"ר התלהבות
 19:00ארוחת ערב חגיגית
 20:30הקרנה של חצי גמר המונדיאל



יום רביעי 11.07.18 -

 07:30 – 06:30הליכת בוקר ,סנדרה כהן ,מנהלת משאבי אנוש לוד
 09:00 – 07:00ארוחת בוקר
 11:00 – 09:15סוגיות שכר
חגית מגן ,ראש מנהל הסכמי עבודה ושכר
עו"ד עירית ורונין ,ממונה על תנאי שירות
רו"ח שני בן חמו ,מנהלת תחום מ.א ,דרום והוראה
 11:30 – 11:00החברה לאוטומציה
 12:00 – 11:30הפסקת קפה ועוגה
13:00 – 12:00

TEDמנהלי משאבי אנוש

שינוי תהליך גיוס ברשות ,אפרת אריאלי להב ,עיריית רעננה
ריצה קבוצתית ,גלית אבישי כהן ,מ.מ חריש
 13:45 – 13:00הצגת חברות
 13:15 – 13:00חברת "הראל"
 13:30 – 13:15חברת "מל"מ"
 13:45 – 13:30חברת "מבטחים"
 13:45ארוחת צהרים
 16:30 – 16:00קפה ועוגה
 17:00- 16:30עבודת המטה של מרכז השלטון המקומי ,שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
 18:30 – 17:00למידה טובה ,פעילות בהשתתפות צמד שחקנים ,המשלבים קטעי משחק ודיון ,סביב
נושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה
 19:15 – 18:30הרצאת מקצועית
 19:30ארוחת ערב
 20:00הקרנה של חצי גמר המונדיאל
 22:00אירוע ערב  -רמי קליינשטיין במופע טריו,
מופע ממיטב שיריו של הזמר



יום חמישי 12.07.18 -

 09:00 – 07:00ארוחת בוקר ופינוי חדרים
 10:30 – 09:30הדין המשמעתי הלכות ויישומים,
עו"ד עינת אילון ,אב בית הדין למשמעת של מרכז השלטון המקומי
 11:45 – 10:30סודות ההצלחה בחיים ,ד"ר אשרף קורטאם
מנטור ומאמן עסקי על חשיבה חיובית ,אמונה ,כח רצון ככלי להצלחה בחיים
בכלל ובעבודה בפרט ,ההרצאה משולבת בסיפור אישי מרתק
 12:00 – 11:45שיחת סיכום ומשובים
12:00

ארוחת צהרים קלה

(*) יתכנו שינויים ,טל"ח

בברכת כנס מהנה ופורה
לאוניד סמוליאנוב
יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש
סמנכ''ל ארגון ומשאבי אנוש ,עיריית פ"ת

אילנית דהאן גדש
ראש מינהל הדרכה
מרכז השלטון המקומי

מחירי הכנס ומידע נוסף
להלן מחירי ההשתלמות:
עלות למשתתף
עלות כוללת למשתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף ממשתתפי הכנס בחדר) ₪ 2,950
עלות לאדם בחדר בודד (**)

₪ 4,590

עלות למשתתף +ב.ז

₪ 5,900

השתתפות בארבעה ימים  -ללא לינה וללא ארוחת בוקר

₪ 1,800

השתתפות בשלושה ימים – ללא לינה וללא ארוחת בוקר

₪ 1,500

השתתפות ביומיים – ללא לינה וללא ארוחת בוקר

₪ 1,300

השתתפות ביום אחד– ללא לינה וללא ארוחת בוקר

₪ 800

 לתשומת לבכם !
(**) מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה ומחייבת קבלת אישור!

 ההרשמה מסתיימת ב –  28.06.2018או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין השנים).

תשלום דמי חבר לאיגוד לשנת 2018
חברים שטרם הסדירו תשלום דמי חבר לאיגוד ,נדרשים לציין זאת ע"ג טופס הרישום המקוון.
עם לחיצה על הסימון ,יתווסף לתשלום הכנס סכום של .₪ 800

לבדיקה האם הועבר תשלום דמי החבר על ידי הרשות ניתן לפנות למיטל חזן גזברית האיגוד
בדוא"לmeital@efrat.muni.il :

דגשים לרישום באתר המקוון
 .1משתמש רשום באתר  -מנהלים שהשתתפו בכנס שהתקיים בשנת ( 2017מלון דן פנורמה – באילת),
רשומים במערכת!
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.
 .2משתמש חדש באתר  -בעת הרישום ,יש ללחוץ על "משתמש חדש באתר" ,ומשם להמשיך את
תהליך ההרשמה לכנס.
הנחיות מפורטות מופיעות באתר מרכז השלטון המקומי ,תחת "פעילויות הדרכה".

 .3אשראי לפיקדון /ביטחון – כחלק מתהליך ההרשמה לכנס ,עליך להשאיר פרטי אשראי
לפיקדון עבור ההשתתפות ובמקביל לדאוג להסדיר התשלום .לא ניתן לבצע ההרשמה ללא
השארת הפרטים.
תשלום
לאחר מסירת פרטי אשראי לפיקדון או לתשלום ו/או קבלת התשלום למשרדי מינהל הדרכה במרכז
השלטון תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך.
להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי
 .1המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי .נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת :הארבעה  ,19ת"א .64739
 .2העברה בנקאית  -העברה בנקאית יש להעביר ל:
בנק דיסקונט ( – )11סניף הקריה  .מספר סניף  .034מספר חשבון ( 663700מספר מלכ"ר )580002244
במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל sigald@masham.org.il :את פקודת הביצוע של
הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.
נוהל ביטול הרשמה
ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לדוא"ל - nira@masham.org.il :יש לוודא קבלת אישור חוזר על
הביטול.
במקרה של ביטול ההשתתפות ע"י העובד/ת ו/או המעסיק :
א .עד  10ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,לא יגבה תשלום.
ב .החל מ  10ימי עבודה ועד  5ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,יגבה תשלום בסך ב 50%מעלות
ההזמנה שבוצעה.
ג .מ  5ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי הגעה ,יגבה תשלום מלא של ההזמנה.

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא ,אנא פנה/י לעדי דורה

במייל adid@masham.cor.il :או בטלפון 03-6844252

הסעה,
אנו מציעים הסעה מת"א ובתחנות נבחרות עפ"י הרישום האינטרנטי.
יציאת הסעה מותנית במינימום נרשמים.

טיסות
הגענו להסדר טיסות מול חברת ישראייר במחירים ובתנאים הבאים:
נתב"ג
230

מבוגר

שד"ב
230

חיפה
350

הערות:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

המחירים הינם בש"ח נטו לאדם לכיוון.
המחירים כוללים  0%מע"מ .כל שינוי בחוק יגרור אחריו עדכון בהתאם.
המחירים הנ"ל בתוקף אך ורק לחברי הקבוצה הנ"ל.
ההזמנות תתבצענה מול מרכז ההזמנות בטלפון . 03-7955777
ההזמנות תאושרנה על בסיס מקום פנוי בהתאם ללוח זמני הטיסות הרגיל במועדי הנופש המצוינים מעלה.
על מנת ליהנות ממחירים אלו על הלקוח לציין בעת ביצוע ההזמנה שהוא "משלטון מקומי"
וקוד ההנחה שלו SHILTO -
התשלום יתבצע ישירות בכרטיס אשראי של העובד ,בעת ביצוע ההזמנה בטלפון.
ביטולים/שינויים – בהתאם לנוהלי טיסות מוזלות בחברת ישראייר.
ישראייר רשאית להעלות את המחירים בכל עת ובהתאם לעליית מחירי הדלק ו/או בהתאם לעליית
מחירים של משרד התחבורה.

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:
 עדי דורה – רכזת השתלמויות – לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום :
 adid@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844252
 נירה בראונשטיין – רכזת מינהל תלמידים  -לברורים בנושא הרשמה ותמיכה טכנית בעת הרישום:
 nira@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844253
 סיגל דוידסון –מנהלת חשבונות של מחלקת הדרכה
sigald@masham.org.il

 מיטל חזן  -גזברית האיגוד ,לבירורים בנושא דמי חבר לאיגוד :
 meital@efrat.muni.ilאו בטלפון054-6844112 :

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט
של מרכז השלטון המקומי (דרך דפדפן כרום בלבד)
https://www.shelegcrm.com/masham/search_activity.aspx?event_no=199163

