
 

 

 כ"ד אב תשע"ח
 2018אוגוסט  05     

 102482סימוכין: 

 
       

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 ות האזוריותראשי המועצ
 מנכ"לי רשויות מקומיות

 גזברים ברשויות המקומיות
 

 שלום רב,
  07.10.2018יום עיון לגזברים ברשויות המקומיות הנדון: 

מרכז השלטון המקומי בשיתוף פיקוד העורף ואיגוד הגזברים יקיים  יום עיון בנושא  .1

 חירום  לגזברים  ברשויות המקומיות.

ם  בקרב  גזברי הרשויות המודעות להיערכות לחירומטרת הכנס הינה הרחבת   .2

 .המקומיות

במפקדת פיקוד העורף,  08:30-15:30בבין השעות  07.10.18הכנס יתקיים ביום ראשון  .3

 רמלה.

 הכנס מיועד לגזברי הרשויות בלבד . .4

  03-6844226 -לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם גב' לני ממן בטלפון .5

 lennym@masham.org.il -או בדוא"ל

  -יש לבצע רישום בלינק המצורף .6

-https://docs.google.com/forms/d/1OJhqQqg1ZreN7XAi8XEckl4wXqOuhctxI
/edit8_vF49Eig 

 ניתן לחנות בחניון ללא תשלום בסמוך למפקדת פיקוד העורף. .7

 בברכה,

 

 העתק:
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי -מר חיים ביבס

  , מש"מראש מועצה מקומית בית אריה ויו"ר ועדת בטחון -מר אבי נעים
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי  -מר איתי חוטר

 , מש"מראש מינהל בטחון, שע"ח ותפקידים מיוחדים -מר יוחאי וג'ימה
 , מרכז המועצות האזוריות בטחון וחירום -אורי בן יהודה  מר

 יו"ר איגוד הקב"טיםקב"ט עיריית בני ברק ו -מר חיים נוגלבלט

 שלמה דולברג ומר ביטוןת
 

 מנהל כללי   זבר עיריית באר שבע ג
 מרכז השלטון המקומי יו"ר איגוד הגזבריםו  

mailto:lennym@masham.org.il
https://docs.google.com/forms/d/1OJhqQqg1ZreN7XAi8XEckl4wXqOuhctxI-8_vF49Eig/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OJhqQqg1ZreN7XAi8XEckl4wXqOuhctxI-8_vF49Eig/edit


 

 

 לוח זמנים: .8

 מפי נושא שעה

 התכנסות                                            08:30-09:00

09:00-09:45 

 
 דברי פתיחה וברכה

 -מפקד פיקוד העורף 

 האלוף תמיר ידעי

 ראש מועצת בית אריה ויו"ר ועדת הביטחון

 מר אבי נעים

 -גזבר ב"ש ויו"ר איגוד הגזברים

 מר תומר ביטון

 סקירה ביטחונית ואיום על העורף 09:45-10:15
 -קצין מודיעין פיקוד העורף

 סא"ל רותם אלגד

 הפסקה                                              10:15-10:30

10:30-11:15 
רשות מקומית היערכות ותפקידי 

 בחירום

 -ראש מחלקת אוכלוסייה פיקוד העורף

 אל"מ אריאל בליץ

11:15-12:00 
דילמות בנושא כספים בשעת 

 חירום

 -גזבר עריית ב"ש ויו"ר איגוד הגזברים

 מר תומר ביטון

 ארוחת צהריים                                        12:00-12:45

12:45-13:30 
הרצאת העשרה בנושא רעידת 

 אדמה
 מרצה אורח

13:30-14:15 
התקשרויות בשעת חירום, חוזים 

 נצורים, סיוע הדדי ותקציב הג"א

 עו"ד נועה בן אריה

 

 הפסקה                                              14:15-14:30

14:30-15:15 
 –פיצויים מס רכוש וקרן 

 תשלומים בשע"ח

מנהל קרן הפיצויים מס רכוש של משרד 

 אמיר דהן -האוצר

 -- סיכום והתייחסות משתתפים 15:15-15:30

 


