
 
 

  
 

 ופיתוח  מערכת מרכזי הדרכה

 מפעם עמק יזרעאל - בשלטון המקומי

 

  
 

 2016כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם 
  כפר הנופש מעגן

 2016 דצמברב 15 - 13, ז"תשע כסלו' בטו-'יג 
 הירדן קעמק המעיינות ועמ תוהאזורי ותהמועצבאירוח 

 
 

 
 13/12/16 – לישייום ש

        

  הרשמה וכיבוד קל ,התכנסות      10:00-10:30
   

    :פתיחה וברכות     10:30-11:00
               עצה האזורית וראש המו האזוריות יו"ר מרכז המועצות – עמיר ריטובמר                 

 לב השרון                                   
 , יו"ר החברה למשק השלטון המקומימרכז יו"ר  – חיים ביבסמר    

 רעות.-מכבים-וכלכלה, ראש עיריית מודיעין                                   

 ישראלל דקסיה בנק דירקטוריון ר"יו מ"ומ סגן - ין'קלצ משה מר                                   
 ראש המועצה האזורית עמק המעיינות – יורם קריןמר                                    

 אזורית עמק הירדןהמועצה הראש  – עידן גרינבאוםמר       
     

 , שר הפניםאריה דרעי ח"כ    11:00-12:15

 
                                     )יפורסם בהמשך( הרצאת פתיחה - ערים חכמות      12:30-13:30

 
 מנוחה, חדרים קבלתארוחת צהריים,   13:30-15:00

 
  התכנסות, קפה ועוגה     15:00-15:30

 
, מרצה בכיר לתורת יוסי יסעורפרופ'  - היגיון ורגש בקבלת החלטות     15:30-17:00

  ההחלטות, המרכז האקדמי רופין
 

  – במועצה האזורית היישוב הצומחאתגרי ניהול      17:00-19:00
  .בקבוצות על מודלים שונים של עבודה עם הוועדים המקומייםמונחה דיון 

  

 –ערב בבית גבריאל      19:30

 ארוחת ערב  

  :והפסנתר אריאל הורוביץ מופע – 
הורוביץ, בנה של נעמי שמר, יוצא למסע מוסיקלי בארץ מטורפת 

                           ומרתקת, במופע שהוא כולו מחווה לארץ, לנופים ולאנשים. 
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 16/14/12 – רביעייום 
 

      

 במלון בוקרארוחת     07:30 -09:00

 

 עמק המעיינות:סיור במוא"ז יציאה ל     09:00

 וחממת חלומות.מו"פ חקלאי  ,חווה חינוכית - חוות עדן             

 חילוניים בין ולדתיים לשכונה משותפת  –מחלום למציאות  – שלפים     10:30

 קיבוץ רשפים לשלוחות.    

 משלב חקלאות, תיירות, הניהול שטחים פתוחים  - פארק המעיינות   11:15

 ביבה וחינוך. ס   

 גן השלושה )פארק המים "הסחנה"( לאומיה גןב – יםיארוחת צהר   12:30

 פיתוח ההתיישבות ואנרגיות מתחדשות -מרכז מבקרים אנרגיית הרוח    13:30

 על הגלבוע.

   חינוכיתמרכז אזורי משותף לפיתוח טכנולוגיות וחדשנות  – טכנולוגי עידן   15:00

 יזמות ותעסוקה.

 בהשתתפות: ?באמת איך זה עובד –אזוריים" אשכולות "    16:00

 'מנכ"לית אשכול גליל מזרחי,  - רבינו-נורית צור גב 

 'בית הכרםבקעת נכ"לית אשכול מ   -עובדיה רונית  גב , 

 'מנכ"לית אשכול גליל מערבי –יעל רון  גב 

 במרכז המועצות האזוריות? דיווח מהוועדות.  ומה קורה אצלנ                      17:30

    

 כפר התיירות הכורדי בירדנה –ארוחת ערב    19.00

 שיח חברים במלון -"על כוס קפה"    21:00
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 15/12/16-חמישי יום 

 

         
 במלון ארוחת בוקר     07:30 -9:00

 

 הכפר, שר החקלאות ופיתוח אורי אריאלח"כ      9:00-10:00

 

 –חייב לעבור  המסע שכל ארגון -הטרנספורמציה הדיגיטלית             10:00-11:15

  מומחה למערכות מידע ולטכנולוגיות מידע, שימש בעבר  מר רז הייפרמן,                                  

 כמ"מ הממונה על התקשוב הממשלתי, מרצה במוסדות אקדמיים                                   

 בתחומים אלה.                                  

 

 הפסקה             11:15-11:30

 

  פעיל חברתי למען אנשים עם)אלוף במיל'(,   דורון אלמוגמפגש עם             12:30-11:30

  פרס זוכה  "עלה נגב נחלת ערן". יו"ר הכפר השיקומי שכלית, לקות                                 

 תשע"ו. על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת ישראל                                 

 

 סיכום ומשוב  12:30-13:00

 וסיום צהריים ארוחת              13:00
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 1812003, , עפולה90000ת.ד , מועצה אזורית עמק יזרעאל, מזכירות המפעם :לכבוד

 mifam@eyz.org.il, דוא"ל 6520110-04טל'  ,  6521256-04/ 6521256-4153פקס' 

 

 כפר הנופש מעגן –13-15/12/2016 ,כנס ראשי המועצות האזוריות וסגניהם :טופס הרשמה

 להסדיר את התשלום בהתאם לרישום. אני מאשר/ת השתתפותי בכנס שלעיל ומתחייב/ת

 ___\__\___\___\___\___\__\___\____________________                _____________________   שם משפחה:  שם פרטי:

 ספרות של מספר הזהות( 9מס' ת"ז )נא להקפיד על                                                                                                                     

 ____________________________   תפקיד במועצה האזורית :שם המועצה האזורית: __________________ 

  

______________________________           __________________________       _______________________ 

 (e-mailדוא"ל )    טלפון נייד         טלפון בעבודה               

 אנא, הקף בעיגול את בחירתך:

 ₪.  1,750. העלות: לינה עם משתתף נוסף מבאי הכנס .1

השותף לחדר  ______________________     מהמועצה האזורית ____________________ שם                   

 ₪. 2,250. העלות: לינת יחיד בחדר .2

 ₪. 1,100 –למשתתף, בתוספת תשלום לבן/בת הזוג ₪  2,250עלות של  - לינה בחדר זוגי עם בן/בת הזוג .3
 

 נא לסמן את האפשרות הרצויה: –אופן התשלום 

o  :מפעם –המוא"ז עמק יזרעאל המחאה לפקודת . 

 1812003, עפולה 90000יש שלוח בדואר לכתובת: מזכירות המפעם, מועצה אזורית עמק יזרעאל, ת.ד. 

o :)כרטיס אשראי )ניתן למסור פרטים גם טלפונית 

    __________________ סוג כרטיס       תשלומים(  4)עד   ________  מס' תשלומים   ,    ₪_ __________הסכום 

 ___תוקף הכרטיס _____________         __ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __       מס' הכרטיס  

  _ספרות אחרונות בגב הכרטיס ________  3                               ____________________     ת.ז. של בעל הכרטיס 

o המועצה האזורית )יש לצרף חתימת גזבר(: העברה בנקאית של 

 2016הכנס לראשי מועצות וסגניהם דצמבר  המועצה האזורית ____________ תשתתף בעלות

 עבור המשתתף/ת: _______________ בסכום בגובה: ____________

 (305395ן , חשבו472 –מפעם  )בנק הפועלים, סניף עפולה  –ההשתתפות תועבר ישירות למוא"ז עמק יזרעאל 

  ___________________  חתימת גזבר וחותמת ______________________  שם הגזבר                                 

 . לאחר מועד זה תתאפשר הזמנה רק בהתאם לתפוסת המלון.2/12/16-שימו לב: ניתן להזמין חדרים במלון עד ה

 לקבלת ההודעה במייל חוזר.ולקבל אישור  ,המפעםלכתובת המייל של  בכתב על כךיש להודיע  -במקרה של ביטול 

 עלול להיות כרוך בתשלום בהתאם לעלויות שבהן נחויב ע"י המלון. – 2/12/16 -לאחר ה ביטול השתתפות

mailto:mifam@eyz.org.il

