
יום שני 29.11.2021

התכנסות, רישום וכיבוד –אולם אופל קומה )1 -(   09:00-10:00
ברכות:   10:00-11:00

עמית יפרח – מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל    
קובי שמואל - מנהל אגף חברה וקהילה – תנועת המושבים      

מטה תנועת המושבים - סקירה קצרה על פעילות אגפי תנועת המושבים, מפי מנהלי המחלקות    
מנחה:     

לירז רם – רכזת אגף חברה וקהילה – תנועת המושבים     
רוביק דנילוביץ - ראש עיריית באר שבע בסיפור אישי על ספרו "רק החולמים מגשימים"   11:00-12:00

לאחר ההרצאה ניתן לרכוש את ספרו בסך 50 ₪ )כל ההכנסות קודש לעמותות לילדים עם צרכים מיוחדים(     
הפסקה    12:00-12:10

עדה רוטנברג – מעצבת ועורכת גרפית – "איך אורזים סיפור: על עיצוב עטיפות לספרים"   12:10-13:15
ארוחת צהריים   13:15-14:15

בני מבורך לוי – סופר ילדים  מומחה לכלכלת המשפחה ולמשכנתאות "מיהו עשיר ומהו עושר"   14:15-15:30
האתגרים הכלכליים של בני הגיל השלישי ושל דור ההמשך, כיצד נכין אותם להתמודד עם אתגרים אלה.     

חלוקת חדרים ומנוחה.   15:30-17:00
קפה ועוגה חגיגי   17:00-17:30

הדלקת נרות חנוכה – כבוד הרב מנחם הכהן    17:30-18:30
טקס הוקרה והערכה חגיגית ליהודה אלטון – בהשתתפות אורחים    

ריטה – במפגש מרתק ואינטימי על ספרה ועל חיים, קריירה ומשפחה   18:30-19:30
ארוחת ערב  19:30-20:30

חני דינור ורמי הראל – "שרים משוררים" - מביאליק ועד רחל שפירא  20:30-22:00

יום שלישי - 30.11.2021

ארוחת בוקר    7:30-9:00
סיגל אחיטוב -  פסיכוכירולוגית –שיטת אבחון המתבססת על נתונים פיסיולוגים בכפות הידיים. בהרצאה דינמית בשיתוף הקהל,      9:00-10:20
תתמקד בתחומים שונים מין החיים אותם תציג דרך פריזמת הכירולוגיה. מהורות, בריאות, תזונה, מערכות יחסים ועוד. מלווה       

דוגמאות של כפות ידיים.    
הפסקה   10:20-10:30

אמילי מואטי – ח"כ ואשת תקשורת, כלת פרס שרת התרבות לספרי ביכורים 2018. תדבר על סיפרה "סימנים כחולים"       10:30-11:30
ובחשיבות קריאת הספרים והספריות הציבוריות    

הפסקה   11:30-11:45
אורלי וילנאי -  עיתונאית, פעילה חברתית ומנחת טלויזיה – "מחוץ לקופסא" -  התקשורת כעדר במשימת הפחדה בקורונה,    11:45-13:00 

המלח מה על זכויות הפרט, על זוגיות המגויסת לטובת הציבור ועל המהפך שעשתה בחייה     
ארוחת צהריים   13:00-14:00

מנוחה  14:00-16:00
קפה ועוגה  16:00-16:30

ארז חסון – איש שב"כ לשעבר. מרגלים בשרות המדינה – "להצליח, להיכשל ולהישאר בן אדם"   16:30-17:50
הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של עולם הריגול וסיכול הטרור     

הפסקה   17:50-18:00
לינוי בר גפן – עיתונאית, מגישת טלוויזיה ושדרנית רדיו בסיפור אישי מרתק "ללמוד לקום" הרצאה שתלמד אתכם    18:00-19:15 

איך להתמודד עם משברים משני חיים, ממי שהפכה את המשבר שחוותה למקצוע    
ארוחת ערב     19:15-20:30

הדלקת נרות חנוכה  20:30-22:00
נחצ'ה – במופע "הכי מדהימות שיש" – מצחיק ומלא אנרגיות, הנוגע בנקודות הרגישות של חיינו    

סמינר ספרניות וארכיונאים/ות שנתי
29.11.2021 – 1.12.2021 - ימים שני – רביעי

שלושה ימים פנסיון מלא במלון רמדה נתניה
1,290 ₪ לאדם בחדר זוגי



         
יום רביעי - 1.12.2021 

ארוחת בוקר ופינוי חדרים )לגשת בבקשה לקבלה(   07:00-09:00
חיים כהן – )תנ״צ בדימוס( ביטחון אישי לגיל השלישי - על נוכלים, "עוקצים" ודרכי התגוננות  09:00-10:00

הפסקה   10:00-10:10
יהודה ניב – סופר, מרצה ושדרן רדיו – "איך מוציאים ספר לאור? כל מה שחשוב לדעת"   10:10-11:10

הפסקה   11:10-11:20
גיא שני – "הקומפלימנטור" מחבר הספר "כיצד להתמודד ולהשפיע" בהרצאה ייחודית וחווייתית בשילוב סטנדאפ,   11:20-12:30

"מחמאות או לא להיות" כיצד הטמעת ערכים של פרגון וחשיבה חיובית יכולה לשפר ולהפוך את חיינו למלאי שמחה וסיפוק.      
קובי שמואל – מנהל אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים  - סיכום   12:30-13:00

חלוקת שי ומשובים.     
ארוחת צהריים ופיזור.  13:00-14:00

liraz@tmoshavim.org.il 050-4408680 דוא"ל  לפרטים נוספים ולהרשמה מוזמנים ליצור קשר עם לירז רם בטל' 

ההשתתפות בכפוף למגבלות הקורונה ולהנחיות משרד הבריאות
יש להצטייד במסכה, תו ירוק מעודכן / תעודת מתחסן או בדיקת קורונה שלילית שנערכה ב-48 שעות

ט.ל.ח  •
יתכנו שינויים בתכנית הסמינר ובסדר המרצים/אמנים  •

הכניסה תותר לנרשמים בלבד   •
הכניסה בהתאם להנחיות משרד הבריאות   •

שלכם מכל הלב

קובי שמואל – מנהל אגף חברה וקהילה
לירז רם – רכזת אגף חברה וקהילה

סמינר ספרניות וארכיונאים/ות שנתי
29.11.2021 – 1.12.2021 - ימים שני – רביעי

שלושה ימים פנסיון מלא במלון רמדה נתניה
1,290 ₪ לאדם בחדר זוגי



         
liraz@tmoshavim.org.il :למלא ולהחזיר בבקשה במייל

טופס רישום לסמינר ספרניות וארכיונאים/ות ארצי

3 ימים: שני - רביעי 1.12.2021-29.11.2021 )כולל לינה(
כ״ה – כ״ז בכסלו תשפ"ב

פנסיון מלא - מלון רמדה נתניה

מושב:

שייך למועצה אזורית: 

תאריך:

להלן הנרשמים/ות: )נא לכתוב בכתב קריא וברור(

במידה ונרשמ/ת אחד/ת בטופס, מבקש/ת להיות בחדר עם                                                      ממושב 

)יש לוודא מראש שנרשם/מת לסמינר(

דמי ביטול

עד לתאריך 15.11.2021 – ללא חיוב

החל מ- 16.11.2021 – חיוב מלא

התחייבות לתשלום: נא להקיף בעיגול אופן התשלום

 העברה בנקאית ל: טל ניר, בנק הפועלים, סניף 532 חשבון 430395• 

)liraz@tmoshavim.org.il נא לעדכן ולשלוח אסמכתא בווצאפ 4408680- 050 או בדוא"ל(

צ'ק לפקודת "טל ניר" – נא לא לציין על הצ'ק תנועת המושבים יימסר ביום הכנס, בעת הרישום• 

מזומן• 

liraz@tmoshavim.org.il 050 -4408680 לפרטים נוספים, נשמח להשיב בכל עת: לירז

הסכום ישולם )נא לסמן בעיגול(: באופן אישי / ע"י המועצה האזורית / ע"י היישוב

שם מלא:                                                     תפקיד:                                                           חתימה: 

ט.ל.ח  •
יתכנו שינויים בתכנית הסמינר ובסדר המרצים/אמנים  •

הכניסה תותר לנרשמים בלבד   •
הכניסה בהתאם להנחיות משרד הבריאות  •

דואר אלקטרוניניידתפקידשם מלא

1

2

3

נא לסמן

פנסיון מלא1290 ₪עלות למשתתף/ת בחדר זוגי1

פנסיון מלא1860 ₪עלות למשתתף/ת בחדר יחיד )סינגל(2

פנסיון מלא1290 ₪עלות למשתתף/ת – 3 בחדר )ללא שינוי(3

כולל ארוחות וכיבוד מלא1290 ₪עלות למשתתף/ת – ללא לינה )ללא שינוי(4

כולל ארוחות וכיבוד מלא600 ₪עלות למשתתף/ת – ליום אחד, ללא לינה4

http://liraz@tmoshavim.org.il
mailto:liraz%40tmoshavim.org.il?subject=
mailto:liraz%40tmoshavim.org.il?subject=

