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ו'אלולתשע"ז
82אוגוסט8102

לכבוד
מנכ"ל/מזכיר/מנהלמח'רישויעסקים

האגףלרישויעסקיםבמשרדהפניםומפעםגלילמערבי,מפעםמתמחהברישויעסקים
מתכבדים להזמינך לכנס השנתי ברישוי עסקים בנושא:
"תפיסות אסטרטגיות לקידום רישוי העסקים בישראל"
לעידודהיוזמהוהפיתוחברשויותהמקומיות


רשויותרבותנמצאותבתהליכיםשלבנייתאסטרטגיהברשותלאורהצרכיםהמשתנים.השנה,יותרמתמיד
ישלתחוםרישויעסקים–הזדמנותלהתפתחותוקידמה.
הכנסיעסוקהשנהמעברלהתמקצעותברישויהעסקים,ובחידושיםובעדכוניםבתחום,נתמקדבנוסףגם
בתפיסותמנהלרישויהעסקיםכיוזם,מוביללקידוםעסקים,ויוצרהזדמנויותלפיתוחכלכליברשות.

משרדהפניםמובילהשנהאתתחוםה"רישויהדיפרנציאלי"–שתכליתומתןמענהמדויקותכניםמותאמים
שיוצריםרלוונטיותמיטביתלעשייההעסקיתהיומיומית.
בכנס יינתן דגש למאפיינים הייחודיים של הרשויות :סוגהרשות,סוגהתפקיד,ובייחודיותהעסקים
ובתרומההפרקטיתשניתןלקדםבתחום.

בהרצאותהמגוונותניתןביטוילמספרשאלותמפתחשילוואותנולאורךכלהכנס:
א.

איךהנושאהלכהלמעשהיתרוםלהתמקצעותהרשותבמציאותהיומיומית?

ב.

איךנבנתההאסטרטגיהלקידוםהרישוי?איךהיאיצרההזדמנויותנוספות?

ג.

איךהנושאיעודדיוזמהופרואקטיביות?

ד.

מהוהמרכיבשמשקףדיפרנציאליותויהיהנכוןלהתייחסלייחודיותשלו?

ה.

חיבוררישויעסקיםלמציאות-לאסטרטגיהלרשות.
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הכנס יתקיים בימים שלישי-רביעי-חמישי ,ג' -ה' בכסלו 12-12 ,בנובמבר ,1122
במלון שלום רימונים בירושלים.
שעת התכנסות ביום הפתיחה:.10:11
שעת הסיום המשוערת ביום השלישי:.03:31
אוכלוסיית היעד :
 הכנס מיועד למנהלי אגפים ומנהלי מחלקות רישוי עסקים ברשויות המקומיות.
 כלהממונים והאחראים על רישוי עסקים ברשות המקומית ומשרדי הממשלה לרבותאיגודיערים
לכבאות,איגודיעריםלאיכותהסביבהויחידותסביבתיות,איגודיעריםלווטרינריה,העוסקים
ברישויעסקים.
 כל העוסקים ברישוי עסקים ברשויות המקומיות ומשרדי הממשלה.
 עובדימחלקותמשפטיותהעוסקיםברישויעסקיםברשויותהמקומיותומשרדיהממשלה.
 עובדימחלקותהנדסהברשויותהמקומיותלהםקשרלרישויעסקים.
נושאי הכנס יתמקדוהשנהבאתגריםהמקצועייםבתחוםרישויעסקים–התפתחותומגמותעכשוויות:








ניהול סיכונים ברישוי עסקים-תוךהעמקהבמגמהשלהעברתהאחריותלבעלהעסק–כבאות,
משטרה,משרדהבריאותועוד.
הזדמנויות לקידום הרשות דרך רישוי עסקים –פאנלרבמשתתפיםעםמנכ"לים
חיבור מעשי של תחום רישוי עסקים לרשות–ופיתוחכליםלתוכניותעבודהברישויעסקים
העמקה בתהליכים שמובילים משרדי הממשלה הרלוונטיים לרישוי עסקים
הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים  -ומתןכליםחדשיםשפותחובמסגרתהמפעם
עדכוניםמשולחןהוועדההבין-משרדיתוברפורמהברישויעסקים
שולחנות עגולים""case studyשלסיפוריהצלחהברשויות


ועדת ההיגוי לתוכנית הכנס:
גב' חוה מונדרוביץ' ,מר אבי לנגבהיים ,מר אשר גרנר  ,מר אלחנן משי ,מר נפתלי קאייקוב ,מר יגאל
ספרונוב ,מר ניר לוי ,מר רון לוי ,גב' שוש צוברי ,וגב' אביגל שטרן-נזרי.
ריכוזאקדמי-מראלחנןמשיוגב'מרבסדובסקי.
עלות הכנס:

ללא לינה
לינה בחדר
זוגי




סקטור
פרטי

הערות

סקטור
ציבורי
הרשמה
מוקדמת
211

סקטור
ציבורי
הרשמה
מאוחרת
251

המחירכוללאירוח(ללאארוחתבוקר)וחומרעזרמקצועי

051

המחירכולללינהבחדרזוגי,כלכלהמלאהוקבלתחומרעזר
מקצועי

2211

2111

2011

הרשמה מוקדמת תיסגר בתאריך 2122122
לידיעתכם ,מספר החדרים מוגבל .אנא הקדימו הרשמה

מדיניותביטולים:
 ביטולהשתתפותעד2ימיםלפניפתיחתהכנס – יחויב ב  21% -מעלות הכנס.
 ביטולהשתתפותבין6ימיםל8-ימיםלפניפתיחתהכנס – יחויב ב  51%-מעלות הכנס.
 ביטול השתתפות לאחר פתיחת הכנס – יחויב בעלות מלאה.
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לתשומתליבך:
 השתתפותבכנסהינה3ימים,לאניתןיהיהלהשתתףרקבחלקמהימים.
יש להסדיר את התשלום עד ליום הכנס.
 איןלהגיעליוםפתיחתהכנסללאהמחאה/צילוםהמחאהשנשלחה/כסףמזומן.
לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל.


לשאלות בנושא חדרים וציוות בני  /בנות זוג לחדרים
ניתן להתקשר מתאריך  10/1//01בימים א – ג – ה ,
בין השעות  00011 – /011למפעם גליל מערבי  70-2270177שלוחה  - 7לימור
לידיעתכם:
משרד הפנים רואה בכנס זה כחיוני לביצוע העבודה ברשות ומחייב את כל מי שעוסק בתחום רישוי עסקים,
או אכיפת הרישוי ,להשתתף בכנס זה.
ההשתתפות בהשתלמות זו היא חלק חשוב ומשמעותי מדרישות התפקיד.

בברכה,


אבי לנגבהיים
מנהל מפעם גליל מערבי,
זבולון ומורדות הכרמל

העתקים:
 .0מרמרדכיכהן,מנכ"למשרדהפנים
 .8מרמונימעתוק,סמנכ"ללמינהלוהוןאנושיבפועלומנהלאגףבכירלהוןאנושיברשויות
המקומיות.
 .3גב'רינתשפרן,מנהלתאגףהדרכהברשויותמקומיות,משרדהפנים
 .4הממוניםעלהמחוזות,משרדהפנים
 .5מרנפתליקיאקוב,יו"ראיגודמנהלירישויעסקיםברשויותהמקומיות.
 .6ממונירשויות,משרדהפנים
 .2חבריהוועדההבין-משרדית
 .2מנהליהמפעמים
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לכבוד
מזכירותמפעםגלילמערבימ.א.משגב
ד.נ.משגב81020
פקס:14-0014015
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דוא"ל:limors@misgav.org.il
טופס הרשמה – הכנס השנתי ברישוי עסקים – 12-12122122
הריני מאשר/ת את השתתפותי בכנס השנתי ברישוי עסקים ומתחייב להסדיר את התשלום עבורו.
מדיניות ביטולים:


ביטולהשתתפותעד2ימיםלפניפתיחתהכנס – יחויב ב 21%-מעלות הכנס.



ביטולהשתתפותבין6ימיםל8-ימיםלפניפתיחתהכנס – יחויב ב 51%-מעלות הכנס.



ביטול השתתפות לאחר פתיחת הכנס – יחויב בעלות מלאה.
שם משפחה:

שם פרטי:

ת.ז__/__/__/__/__/__/__/__/__ .(נאלהקפידעל9ספרות)
כתובת פרטית
טלפון בעבודה

טלפון נייד

כתובת מייל :@
מקום העבודה:
תפקיד
השכלה

ותק בתפקיד (מס'שנים/מס'חודשים)

נא סמן  1סמני אופן השתתפותך:
חדרזוגי
שםבן/בתהזוגלחדר______________________מרשות_______________

ללאלינה
הערות_______________________________________________________________________ :
____________________________________________________________
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אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאהבסך211₪/251₪/251₪/0,011₪/0,811₪/0,411₪(מחקאתהמיותר)לפקודת
מועצהאזוריתמשגב.
 תשלוםהרשותהמקומית.ישלצרףאישורהכוללחתימתגזבר/יתהרשותבספחהמצורףלמטה.
 תשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,בסך211₪/251₪/251₪/0,011₪/0,811₪/0,411₪
(מחקאתהמיותר).מלאאתהפרטיםבספחהמצורףמטה.
ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשותהמקומית:_____________________תשתתףבעלותקורס_______________________
עבור(שםהמשתתף):__________________________________
בסכוםבגובה:211₪/251₪/251₪/0,011₪/0,811₪/0,411₪ההשתתפותתועברישירותלמועצה
אזוריתמשגב
(עבורמפעםגלילמערבי).
חתימתהגזברוחותמתהרשות__________________________________________
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל2122122-
חתימתהמשתתף:_________________________

ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך 211₪/251₪/251₪/0,011₪/0,811₪/0,411₪
(לתשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,מלאאתהפרטיםהבאים):
סוגהכרטיס____________________
הכרטיס
מס'

/
/
/


תוקף













/































הכרטיס

3ספרותאחרונותבגבהכרטיס

מס'תשלומים:רגיל/3-02בקרדיט

__________

ת.ז.שלבעלהכרטיס

____________
חתימתבעלהכרטיס_______________

____/__/__/__/__/__/__/__/
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מפת הגעה למלון שלום רימונים ירושלים:
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