
 

 

   
 לכבוד   

  גזברי הרשויות המקומיות
 

                                 

 6102-6102תקציב  –יום עיון בנושא 

 מלון כפר המכביה, רמת גן, 12.21.21, ותשע" בחשון ח', רביעייום 

 

 היחידה הכלכלית במרכז השלטון המקומי יום עיון מקצועי, בשיתוף מרכזיוזמת  גם השנהכבכל שנה, 

האזוריות ואיגוד הגזברים, המיועד לגזברי הרשויות המקומיות ולפונקציות כספיות בשלטון  עצות מוה

 המקומי.

 יםלשנ המתוכננים ותקציב המדינה יום זה, ייועד להבנת המשמעויות וההשלכות של חוק ההסדרים

 .השלטון המקומיעל  1121-1122

 המקומות מוגבל! רשם באמצעות טופס ההרשמה המצ"ב. מספריאנא הקדימו לה

 

מנהלי מחלקות כספיות  חשבים, גזברים, סגני גזברים,   יום העיון מיועד:

 .ברשויות המקומיות

   13:81-21:81, 12.21.21, ותשע" בחשון ח'יום רביעי,   יום העיון יתקיים:

 , רמת גן7מלון כפר המכביה, ברנשטיין  מיקום:

 חניה הסמוכים לכפר המכביהקיימת חניה ללא תשלום במגרשי ה הסדרי חניה:

 

  )מסובסד(:  מחיר השתתפות

 וארוחת צהריים.קלה  ארוחת בוקר, את תכני יום העיוןכולל 

  231 -רשויות המקומיות העובדי .₪  

  811 – המקומיות רשויותעובדי המשתתפים שאינם .₪  

 :* נושאי יום העיון ןבי

 

 ים לשלטון המקומי והשלכותיהם על פעילות הצגת הפרקים בתקציב המדינה וחוק ההסדרים הרלוונטי

 הרשויות המקומיות

 עדכונים בנושא שכר והסכמי עבודה 

 עדכונים בנושא ארנונה 

 עדכונים בנושאי פסיקה וחקיקה רלוונטיים המשליכים על תקציבי הרשויות המקומיות 

 סקירה מאקרו כלכלית 

 

 * יתכנו שינויים בתכני יום העיון

 רשמים בהמשך* סדר יום מפורט ישלח לנ

 

 

 

 



 

 

 

 
  לכבוד:

 המרכז לשלטון מקומי -מחלקת הדרכה 
            93741ל אביב, , ת91הארבעה רחוב 

 4424446-30פקס' , 0594336-54טלפון 
  

 

 6102-6102תקציב יום עיון  –טופס הרשמה 
 מלון כפר המכביה, רמת גן, 12.21.21, ותשע" ח' בחשון, רביעייום 

  נוהל הרשמה:

 . 18-2388188טופס ולשלוח לפקס מספר: הלהירשם ליום העיון יש למלא את  על מנת
 .לאחר הרישום ישלח בפקס/מייל אישור הרשמה מספר המקומות מוגבל! –אנא הקדימו הרשמתכם 

 

  נוהל ביטול הרשמה:

 יש לוודא טלפונית קבלת הביטול. – 18-2388188ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לפקס 
 בעלות מלאה. תחויבאי הגעה ללא הודעת ביטול 

 
 נא להקפיד על כתב ברור

 ספרות )כולל ספרת ביקורת( 9יש לציין           מס' ת.ז.

 

 שם משפחה ________________  שם פרטי ___________ מין  ז / נ 

 שם הרשות המקומית  __________________ תפקיד  ____________________________

 _____מיקוד _____________________עיר _________________________  לשליחת דוארבת כתו

 ____________    נייד_____________   בית __________  פקסעבודה  _____________      טלפונים:

 ______________________________________________________   E-MAILכתובת    
 

 לתשלום בסך  ________   התחייבות הרשות₪ 
 

___________       ___________         _____________________                      ____________ 

 חתימה וחותמת הרשות                 סגן גזבר/אחרתפקיד: גזבר/          שם הרשות               תאריך              

 
 נא לסמן :      ₪   תשלום בסך  ________  ל      * התחייבות אישית  לתשלום            לפיקדון 
 

                    מספר הכרטיס:

               

               ספרות אחרונות בגב הכרטיס: 4

 אחר: ______________ אמריקן אקספרס      ויזה )כאל/לאומי(   ישראכרט   סוג כרטיס:  

 חתימה _____________     _________________  ת.ז מס'   ______ עד תוקף 

 א ניתנה מראש התחייבות הרשות המקומית או במקרה שהמשתתף איננו עובד הרשות המקומיתשלמקרה * ימולא רק ב

  לא יטופל וייחשב כטופס שלא התקבל! הרשות או התחייבות אישיתטופס הרשמה שיגיע ללא התחייבות 

 ניסה ללא תשלום בפועללא תותר כ! 

 או עם סיום מכסת המקומות, הראשון מבין השניים. 21.21.3: מועד אחרון להרשמה 

  בפקס'קבלת אישור הרשמה 
 פקס'.מייל/אליך בעל הרשמתך ישלח  אישור

 מלאה ! התחייבות כספיתאישור זה ישלח רק לטופס הכולל        


