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רישום לכנס מנהלים  -מחוז ירושלים 2-0-2-0
כנס מנהלי השירותים הפסיכולוגים החינוכיים ,ינואר  ,2020מלון דן ,רח' לחי  ,32ירושלים

* Required

אז כמה זה עולה? ואיך משלמים? ואם יש לי עוד שאלות? למי פונים?
עלות לאדם בחדר ליחיד =  1750ש"ח
עלות לאדם בחדר לשניים =  1200ש"ח
התשלום יעשה בהעברה בנקאית לפקודת תום נפש
בנק לאומי ) (10סניף קרית טבעון ) (895חשבון 13170/23
יש לבצע את התשלום עד לתאריך 19.12.19
ניתן גם לשלם באמצעות ביט! לשם כך יש לפנות במייל המצורף למטה ולבקש הנחיות.
שימו לב  -במידה ואתם משלמים מחשבונכם האישי  -יש לצרף צילומסך מההעברה הבנקאית )או כל אישור מצולם
אחר(.
במידה והמעסיק )או כל גורם אחר( הוא המשלם  -יש לוודא כי התשלום מועבר עד ה.19.12.19 -
במידה ויש עיכוב בהעברת התשלום מהמעסיק  -יש להעביר את התשלום מחשבונכם האישי,
וכאשר התשלום יועבר ע"י המעסיק  -הסכום יוחזר אליכם במלואו.
לשאלות בנוגע לתשלום ובכל שאלה אחרת יש לפנות למייל
tomnefesh2020@gmail.com
או לטלפון
02-5456649
במידה ואין מענה במשרד  -ניתן להשאיר הודעות קוליות ונחזור אליכם בהקדם

פרטים אישיים
שם פרטי *

1.

שם משפחה *

2.

מספר טלפון נייד *

3.

תפקיד *

4.
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אני *
.Mark only one oval

18.11.2019

5.

פסיכולוגית
פסיכולוג
מקום עבודה *

מחוז *
.Mark only one oval

6.

7.

צפון
חיפה
מרכז
ת"א
ירושלים
דרום
אגף פסיכולוגיה ,שפ"י
מייל *

8.

חדרים
9.

מבקש/ת להירשם *
.Mark only one oval
לחדר ליחיד/ה )בתשלום של  1750ש"ח לאדם(
לחדר עם שותפ/ה אחת )בתשלום של  1200ש"ח לאדם(
שותפי/שותפתי לחדר )לאחר תיאום והסכמה
משותפת( היא/הוא:

טרם סיכמתי עם שותפ/ה לחדר ומבקש/ת להשתבץ עם שותפ/ה )מאותו מגדר( בעזרת המארגנים
.Mark only one oval

10.

11.

כן ,אשמח לעזרתכם בתיאום שיבוץ לחדר

ירושלים של זהב )וכסף(
שימו לב  -במידה ואתם משלמים באופן ישיר  -יש לצרף צילומסך מההעברה הבנקאית )או כל אישור מצולם אחר(.
במידה והמעסיק )או כל גורם אחר( הוא המשלם  -יש לוודא כי התשלום מועבר עד תאריך .19.12.19
במידה ויש עיכוב בהעברת התשלום מהמעסיק  -יש להעביר את התשלום מחשבונכם האישי,
וכאשר התשלום יועבר ע"י המעסיק  -הסכום יוחזר אליכם במלואו.
שילמתם? נהדר!! אנא צרפו את אישור התשלום )צילומסך מההעברה הבנקאית או כל אישור מצולם אחר(// .
לא בטוחים לגבי מועד העברת התשלום מהמעסיק? במקרה כזה יש לצרף התחייבות כתובה שלכם על
העברת התשלום מחשבונכם האישי לא יאוחר מ* .19.12.19-
Files submitted:
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"בתוך הקופסא" – שולחנות עגולים
)יום ב' (16:15-18:45 ,על האתגרים העומדים בפני מנהלי השפ"ח .אנא מלאו את העדפותיכם כאן:
13.

בחירת שולחן
.Mark only one oval per row
עדיפות 1

עדיפות 2

עדיפות 3

רלבנטיות /מיצוב השפ"ח עבור מערכות
החינוך בעולם של ריבוי תוכניות ותחרות
מחסור בפסיכולוגים
ניהול דור שנות ה) 2000-ה"מיליניאלס"(
שיפור הקשר /ממשקים בין השפ"ח
לרשות/משרד
שיפור המוטיבציה בקרב פסיכולוגים
בשפ"ח /דור הביניים
שילוב של ניהול פרויקטים בעבודה
שוטפת
עידוד פרואקטיביות ויזמות בקרב
העובדים בשפ"ח

"פקח עיניים ותראה היכן אתה חי"  /סיורים
)יום ג'(9:00-13:00 ,
* במידה ויהיה גשום  -תהיה אלטרנטיבה לסיור בשוק
* ייתכן והסיור בעין כרם יהיה כרוך בכניסה למנזרים
14.

בחירת סיורים
.Mark only one oval per row
עדיפות 1

עדיפות 2

עדיפות 3

העיר העתיקה וביה"ס חליל א-סכּאכּיני
עמק הארזים וביה"ס יובלים
שכונת עין כרם וביה"ס המעיין
שוק מחנה יהודה וביה"ס בנות ירושלים
איפּכא – מרחב לחדשנות חינוכית

מעורב ירושלמי  -בקשות מיוחדות לענייני אוכל
בקשות מיוחדות בתחום המזון *
.Mark only one oval
אין
צמחוני
טבעוני
כשרות מיוחדת
ללא-גלוטן
אלרגיה? נא לפרט
:Other

!!תודה ולהתראות במלון דן בינואר 2020

~~ כי רק ירושלים ~~ 02
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