
התכנסות, רישום וכיבוד   9:00-10:00

ברכות:    10:00-10:30
עו"ד עמית יפרח – מזכ"ל תנועת המושבים    

קובי שמואל – מנהל אגף חברה וקהילה   
ח"כ רויטל סויד - מייסדת השדולה ל"מיגור השיח האלים, הבריוני והמסית ברשת" והשדולה לביצור    

מעמדו של שלטון החוק   

10:30-11:00  עו"ד עמית יפרח – מזכ"ל תנועת המושבים - פעילות ״תנועת המושבים״

רות גרשונוביץ – "הייתי חיית מחמד של השטן" – אם לארבעה ילדים, לוחמת חופש בסיפור מרתק על   11:00-12:00
החיים בכת. על ילדות בלי אמא, חתונה בכפייה בגיל 16 ושנים של עבדות וסבל מבלי לדעת שקיימת מציאות   

אחרת. תתרגשו עד דמעות מהמפגש עם אמא לאחר 12 שנות נתק, תקבלו השראה ותעריכו את הטוב שקיים,   
תדעו שהכל אפשרי בחיים ותגלו אומץ להתמודד עם הפחד ולעשות שינוי   

הפסקה קלה   12:00-12:10

ורדה רזיאל ז'קונט – פסיכולוגית, סופרת, עיתונאית ואשת תקשורת - המשפחה: תענוגות ותלאות.    12:10-13:15

ארוחת צהריים  13:15-14:30
חלוקת חדרים וזמן חופשי   

קפה ועוגה  16:00-16:30

אורלי אלקלעי – כתבת הפלילים והמשטרה – "מאחורי הכותרות של הכתב הפלילי" – המציאות   16:30-17:45
מאחורי הסורגים והמפגש מול העבריינים/ות בחיי היום יום. כיצד נראים חייהם של אנשי המשק / שרים /    

רבנים, מאחורי הסורגים. כיצד מגדלים ילדים בכלא נווה תרצה, מה המשמעות לאשה מאסר עולם וכיצד    
מתנהלות נשים נורמטיביות שנקצב עליהן מאסר בגין הריגה בתאונת דרכים, הונאה, מרמה, איומים וכו'.    

17:45-18:10  אורי ריטוב – מבט מושבים - עדכונים שוטפים + החלטות רמ"י בנושא זכויות מגורים בנחלה.

הפסקה קלה   18:10-18:15

מיכל אברהמי - מאפרת מקצועית מזה 25 שנים. לכל אשה יש את הזכות להרגיש יפה ובעלת ביטחון  18:15-19:15
עצמי, תלמד ותדגים את סודות היופי, טכניקות איפור כאשר מגיעים לגיל אשר עור הפנים מצריך    

טיפול שונה מהעבר.    
(לאחר ההרצאה וארוחת הצהריים תתקיים התאמה ומכירת מוצרי איפור באולם בהנחה)   

ארוחת ערב  19:15-20:30

ענת אביעד – מופע סטנדאפ "ברירת צחוק" מציגה בהומור משובח ובכשרון רב, שלל מצבים קומיים   21:00-22:00
מהחיים בכלל ומחייה שלה כאישה, כאם, כשחקנית וכבת למשפחה עיראקית מצחיקה ומיוחדת במינה.     

תצחיק אתכן בנושא: נשים, גברים, ילדים אוכל, דיאטה וכמובן זוגיות ובמקרה של ענת, זוגיות נוסח    
הדודה נעימה – "המומחית למערכות יחסים" ועד לחמות העיראקית שתגלגל אתכן מצחוק...   

ימים רביעי – חמישי
26-27.2.2020

א׳ – ב׳ באדר תש"פ
מלון רמדה נתניה – סוויטות מול הים ואולם כנסים מרווח

הזמנה לסמינר מזכירות ארצי 

יום רביעי 26.2.2020



ארוחת בוקר ופינוי חדרים (נא לגשת לקבלה)  7:30-9:00

רו"ח יהודית קריסטל – ברית פיקוח –  חשיבות הקשר של המזכירה עם ברית פיקוח   9:00-9:30
לטובת התאגידים במושבים    

שרונה בן אור – "לזרוע, לקצור ולצאת לאור" - האישה ששרדה רוצח נשים סדרתי   9:30-10:45
מה הייתם עושים אם הייתם מגלים שהאדם שאתם חיים לצדו הוא למעשה רוצח סדרתי?   

איך נראים החיים לצד רוצח סדרתי? כיצד אישה נורמטיבית מוצאת את עצמה חיה בסרט אימה    
שבו היא מגלה שהאיש שחי לצידה וגידל את שני ילדיה, רצח את שתי נשותיו הראשונה והשלישית?    

זוהי הרצאה מרגשת על אישה אחת, שרצתה להיות נאהבת, אך לבעלה, שמעון קופר היו תוכניות    
אחרות לגביה    

הפסקה  10:45-11:00

פלג אוריון – מנהל אגף המשק בתנועת המושבים – "יוקר המחיה והחקלאות- קשרים והקשרים"  11:00-11:30

11:30-12:00  שירה חן צחור – דוברת תנועת המושבים – "התקשורת כמשאב לטובת המושב"

הפסקה קלה  12:00-12:10

אילנה ראדה - "תאיר בלב" משתפת אותנו בסיפורה, לפרקים בהומור המיוחד שלה, ברגעים אחרים  12:10-13:15
בעצב שאין לו גבול. בסיפור הזה, שנגע בלב כולנו נחשף חייה של תאיר ז"ל לפני הרצח, לאירועי    

יום הרצח, לחיים שאחרי ולמסע הארוך לגילוי האמת.    

קובי שמואל – מנהל אגף חברה וקהילה – קהילה, תרבות ומה שבינהם  13:15-13:45
  

סיכום וחלוקת מתנה  13:45-14:00

ארוחת צהריים   14:00

• יתכנו שינויים בתכנית ובסדר המרצים   
• מס' המקומות מוגבל   

• ט.ל.ח   

liraz@tmoshavim.org.il לפרטים נוספים נשמח להשיב בכל עת בטל' 03-6086309 ובדוא"ל

                  שלכם מכל הלב,

                  אגף חברה וקהילה

מצ"ב טופס רישום 

יום חמישי 27.2.2020



מושב:
מועצה אזורית:  

להלן הנרשמות: (חשוב למלא בבקשה את כל הפרטים)

מבקשת להיות בחדר עם                                                       ממושב 
(במידה ורשומות שתיים באותו טופס, אין צורך למלא)

940 ₪ פנסיון מלא  עלות למשתתפת (בחדר זוגי): 
1225 ₪ פנסיון מלא  סינגל (יחיד בחדר)   

החל מ 20.2.2020 דמי ביטול מלאים  דמי ביטול:    
       

אמצעי תשלום: 
מזומן – ביום הכנס  .1

צ'ק לפקודת "טל ניר" (נא לא לציין על הצ'ק תנועת המושבים) למסור בבקשה ביום הכנס  .2
העברה בנקאית - "טל ניר"' בנק הפועלים, סניף 532, חשבון 430395 (חשוב לעדכן ביצוע העברה )  .3

liraz@tmoshavim.org.il  לפרטים נוספים, נשמח להשיב בכל עת בטל' 03-6086309 או     

שם מלא:                                                תפקיד:                                       חתימה:

טופס רישום לכנס מזכירות
ימים רביעי – חמישי

26-27.2.2020
א׳ – ב׳ באדר תש"פ

מלון רמדה נתניה – סוויטות מול הים ואולם כנסים מרווח

תאריך:

דואר אלקטרוניניידתפקידשם משפחה

1

2

liraz@tmoshavim.org.il למלא ולהחזיר בבקשה בפקס 1533-6086309 או במייל

שם


