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ירתיות ומשמעות בניהול צתעוזה י
 
 

 "לא בגלל שהדברים קשים איננו מעיזים, בגלל שאיננו מעיזים הדברים קשים"
  הרומי סנקה()הפילוסוף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כנס שנתי, מנהלי שירותים פסיכולוגיים

 כ"ו אדר א', תשע"ד-, כ"ד4102בפברואר  42-42

 מלון רמת רחל, ירושלים

 
   



  

 נית הכנסכתו                     

 
 02.20.42יום שני 

 התכנסות  – 00:00-00:00
  ד"ר אשר עידן   , Y -ניהול עובדים מדור ה –האם הגיעה העת לניהול מסוג אחר?  – 00:00-00:10
 הפסקת קפה – 00:10-00:00
  ירושלים של מחוזית פסיכולוגית ,כרמי שרה - הכנס פתיחת – 00:00-00:10

 ירושלים מחוז מנהל , שמעוני מאיר - ברכות  
                      י"שפ מנהלת – שדמי חנה וחוץ, פנים – י"שפ מנהלת של העבודה משולחן – 00:10-01:10
 ארוחת צהריים וקבלת חדרים – 01:10-00:00

 Y -ה דוראת  מנהל    X-הדור –ניהול עובדים  –סדנאות  – 00:00-03:10

 הפסקת קפה – 03:10-00:00
   -חוה פרידמן , פסיכולוגיה אגף משולחן -? "המחר את לחשוב או מחר לחשוב" – 00:00-00:00
 פסיכולוגית ראשית                          

 ארוחת ערב – 00:00-00:10
 נפרדים מחברים ומקדמים בברכה פנים חדשות – 00:10-00:10
                   הלילה לתוך  וריקודיםתזמורת ג'ז "ד"ר ג'ז"   –תוכנית אומנותית  – 00:10-00:10

 
 01.20.42 יום שלישי 

 ארוחת בוקר – 23:72-20:22

 סיורים בירושלים בהדרכת "יד בן צבי" )ראה דף מצ"ב( – 20:22-47:22

 ארוחת צהריים ומנוחה  – 47:22-40:22

 עבודה מול רשות –ניהול פנים וניהול חוץ  –סדנאות  – 40:22-43:72

 הפסקת קפה – 43:72-40:22

 יוזמות חדשות ופורצות דרך בהובלה, שיתוף מחוזותהצגת  –40:22-40:72

 ארוחת ערב –40:72-04:22

 כהן -אדווה מגל, התיעודי הקולנוע בראי ירושלים: עיר מתעדת מצלמה –04:22-00:72

 ופעילות  לתוך הלילה                       

 
 00.20.42יום רביעי 

 ארוחת בוקר ופינוי חדרים – 23:72-20:22

 איפה החידוש? האם אפשר אחרת? –ניהול ישיבות צוות  –סדנאות  – 20:22-42:72

 האמנם מנהלים? -מנהלי שפ"ח עם פסיכולוג יחיד                                       

 הפסקת קפה – 42:72-44:22

 רז יצחקי  , אז'הג בראי צוות ועבודת מנהיגות – 44:22-40:72

 סיכום הכנס – 40:72-47:22

 ארוחת צהריים ופיזור  – 47:22-42:22



 

 הרשמהסדרי 

 

 . משרות 44 לכל נוסף בכיר נציג להירשם יכול משרות 44 -מ יותר ו ישב שרות פסיכולוגי חינוכיב

 .יחיד בחדר לאדם ח"ש 1100 או  זוגי בחדר לאדם ח"ש 750 הוא בכנס ההשתתפות מחיר

 -15.3.14 ו 15.2.14  לתאריך :תשלומים בשני לשלם ניתן

 "נפש תום" לפקודת קים'הצ לרשום יש

 :קים'הצ עם בדואר ההרשמה טפסי את לשלוח יש

 .  00009, ציון מבשרת מקומית מועצה, החינוכי הפסיכולוגי השירות, גראפי רוניתל

  9000000-090: לבירורים. טל' מס

 .יירשם לא ק'צ ללא טופס

 

 24.20.0242  לרישום אחרון תאריך

 .ח"ש 150 בסך רישום בדמי יחויב הכנס לפני שבועיים עד :רישום ביטול

  מהתשלום 50% יוחזר הכנס לפני ימים 3 ועד יום -14 מ

         כספי החזר יהיה לא הכנס תחילתפני ל שעות -72 מ

 

 סיורים

 .ההרשמה בטופס מראש לסיורים רשםילה יש

 .מוקדם לנרשמים בבחירה עדיפות ותינתן מוגבל סיור בכל המקומות מספר

 .הליכה נעלי להביא מומלץ

 

 

 



 לכבוד
 גראפי רונית

 החינוכי הפסיכולוגי השירות
  00009, ציון מבשרת מקומית מועצה

 
 

 

 0242 - חים"שפ מנהלי לכנס הרשמה טופס

 _______________________________________________________ שם

 _____________________________תפקיד____________________ ח"שפ

 ______ ח"בשפ פסיכולוגים מספר

 _____________נייד________________ בבית 'טל_____________ ח"בשפ 'טל

 _________________ח"משפ_____________________  עם בחדר להיות מבקש

 : בסיור להשתתף מבקש

 הדתות לשלוש המקודשת ירושלים -" ירושלים ושמה עיר יש אחד לכל: " 0' מס סיור ☐  

  הגרמנית המושבה של סיפורה – ההיכל אבירי של שכונתם:  0' מס סיור ☐  

 הנביאים ברחוב אהבה סיפורי: 1' מס סיור  ☐ 

 רחביה בשכונת בתים סיפורי –" גר דוקטור מול ודוקטור: "… 0' מס סיור  ☐ 

    ירושלמי מעורב: 9' מס סיור ☐  

 החומות מן היוצאים בעקבות:  0' מס סיור  ☐ 

 :חלופיים סיורים יתקיימו גשם וירד במידה

 "ירושלים נטלה תשעה לעולם ירדו יופי של קבין עשרה: "0' מס סיור ☐  

 "רעוע בצריף שגר מי יש: " 0' מס סיור ☐  

  יהודה מחנה בשוק סיור –" השוקה לי אצא: "1' מס סיור ☐  

 .במקום ישולם ,המשתתף חשבון על לאדם ₪ 00 בתוספת: יהודה מחנה בשוק בטעימות למעוניינים

 מובטחת לא מוגבל המקומות מספר. הספציפי בסיור משתתפים מיעוט בשל יבוטל מהסיורים חלק כי יתכן

 .לבקשותיכם להיענות נשתדל אנו .הראשונה הבחירה

 09.01.00 -ו 09.00.0000 לתאריך תשלומים 0 ב לשלם ניתן

 :ס"ע" נפש תום" לפקודת קיםצ' /קצ' ב"מצ

  יחיד בחדר לאדם ח'"ש 0000 ☐                   זוגי בחדר לאדם ח"ש 390  ☐

 __________________תאריך_______________ חתימה


