
הרשמה וקבלת חדרים  15:00
ארוחת ערב במסעדת המלון "מקדה"  18:30-21:00

מפגש חברי מועצת האגוד עם חברי המשלחות מחו"ל    20.30-21:30

יום שני  19.3.2018

הועידה הכלכלית השנתית 2018
אתגרים והזדמנויות  בתקופת בחירות

7



ארוחת בוקר  07:00-08:30
מר איתי חוטר, סמנכ"ל לכלכלה בשלטון המקומי  09:00-09:45

הנושא: עדכונים ותכנית עבודה של מרכז השלטון    	
המקומי בשנת 2018 בתחום הפיננסי והכלכלי.  
מנחה:	עירית	אביבי	גל,	גזברית	עיריית	נתניה 	

מר ששי שילה, מנכ"ל החברה לאוטומציה החדשה      09:45-10:15
ONE מקבוצת  

הנושא:	"במקום אליו אנחנו הולכים, אנו לא צריכים    	
כבישים" )דוק בראון, בחזרה לעתיד(  

		 מנחה:	מר	ראיק	אלשיח',	גזבר	המועצה	המקומית	אבו	 	
סנאן 	

מר שלמה מעוז, כלכלן  10:15-11:00
הנושא:	הכלכלה העולמית בעידן הרשתות     

החברתיות  והביטקוין  
מנחה:	מר	גרשון	טוסק,	גזבר	עיריית	רמת	גן 	

הפסקת קפה ועוגה   11:00-11:30
מר עמוס רובין, מנכ"ל חברת מטרופולינט  11:30-12:00

הנושא:	חדשנות ודיגיטל בשלטון המקומי 	
מנחה:	רו"ח	גידי	טביב,	גזבר	עיריית	רמת	השרון	 	

יום שלישי  20.3.2018



מושב פתיחה חגיגי בהשתתפות סגן שר הפנים   12:00-13:30
ח"כ משולם נהרי  

משתתפים: מר חיים ביבס, יו"ר	מרכז	השלטון		  
המקומי	וראש	העיר	מודיעין	מכבים	רעות	 	

מר עמיר ריטוב,	יו"ר	המועצות	האזוריות	וראש		  
המועצה	האזורית	לב	השרון 	

מר מאיר יצחק הלוי,	ראש	עיריית	אילת  
מר משה קלצ'ין,	סגן	ומ"מ	יו"ר	הדירקטוריון	בנק		  

דקסיה	ישראל 	
 Mr Patrick J. McCoy, 
 President GFOA, Usa & Canada, Director  
 of  Finance Metropolitan Transportation  
 Authority, New York
 Mr. Yuan Peiquan, 
 Deputy Counsel of Shandong Provincial  
 Financial Department, China
 Mr. Frank Gensler, 
 Treasurer of the city Neuss, Germany
 Mr. David Khosruashvili, 
 President of GFA, Georgia

מנחה:	רו"ח	תומר	ביטון,	גזבר	עיריית	באר	שבע		 	
ויו"ר	איגוד	הגזברים 	

יום שלישי  20.3.2018



ארוחת צהרים במסעדת המלון "מקדה"  13:30-15:00
סיור והתרשמות בתערוכת המציגים  14:30-15:30

הפסקת קפה ועוגה  15:30-16:00
ד"ר נאווה לויט בן נון – בית ספר ברוך איבצ'ר     16:00-17:30

לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה   
הנושא: טיפול מוחי לבריאות נפשית וגופנית 	

מנחה: רו"ח	תומר	ביטון,	גזבר	עיריית	באר	שבע	ויו"ר		 	
איגוד	הגזברים 	 	

עו"ד נועה בן אריה, יועמ"ש למרכז השלטון המקומי   17:30-18:15
הנושא: ניהול כספים בתקופת בחירות, המותר    	

והאסור!  
מנחה:	רו"ח	רחבעם	חיים,	גזבר	עיריית	ראש	העין 	

ארוחת ערב  במסעדת המלון "מקדה"      18:30-21:30
S 21:30             חנוך דאום אוכל ת'ראש – אולם אבני חן קומה

יום שלישי  20.3.2018



יום רביעי 21.3.2018
ארוחת בוקר   07:00-8:30

יאירה דונסקוי , מנהלת מפעם רחובות ובית הספר     09:00-9:30
הגבוה למנהל כספי  

רו"ח תומר ביטון, גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד     
הגזברים  

רו"ח גולן זריהן, סגן נשיא לכספים המרכז הבינתחומי    
הרצליה  

הנושא:	מדריך לגזבר, השתלמויות וקורסים במנהל    	
הכספי   

מנחה:	מר	רם	סידיס,	גזבר	עיריית	מודיעין 	
מר אריאל קפון, מנכ"ל חברת ורידיס איכות הסביבה     09:30-10:00

בע"מ  
הנושא:	הרהורים בענייני פסולת 	

מנחה:	גב'	צופי	צור,	גזברית	מועצה	אזורית	באר	טוביה 	
ד"ר ואיל כרים, רכז חשבים מלווים ובודק תוכניות     10:00-10:30

הבראה במשרד הפנים  
הנושא: השפעת מדיניות מוניציפאלית על פיתוח כלכלי  

מנחה:	מר	חאלד	עואד,	גזבר	עיריית	טמרה 	
עו"ד אלי לוי – סמנכ"ל ייעוץ משפטי החברה למשק     10:30-11:00

וכלכלה  



יום רביעי 21.3.2018
הנושא: "נוהל יועצים" – מהלכה למעשה 	

מנחה:	רו"ח	זאב	וובר,	גזבר	המועצה	המקומית	פרדסיה  
הפסקת קפה ועוגה  11:00-11:30

11:30-12:00  מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים
הנושא:	מדיניות משרד הפנים בנושא השלטון    	

המקומי  
		 מנחה:	מר	שרון	הורוביץ,	גזבר	המועצה	המקומית	 	

אפרת	ומזכיר	אגוד	הגזברים
מר עלאא ריאן, עו"ד ורו"ח  12:00-12:30

הנושא:	סוגיות נבחרות בשכר 	
מנחה:	מר	מישל	גנטוס,	גזבר	עיריית	סכנין 	

עו"ד מיכל רוזנבוים, יועצת משפטית לתאגידים     12:30-13:30
העירוניים   

מנחה	פאנל	בנושא: "גזבר אוהב תאגידים?" 	
משתתפים:  

מר מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת  
מר יצחק בורבא, יו"ר איגוד התאגידים העירוניים  

רו"ח גולן זריהן, סגן נשיא לכספים המרכז     
הבינתחומי הרצליה  

מר אבי כהן, מנכ"ל החברה הכלכלית לאילת בע"מ  
מר אריק אדלר, גזבר עיריית בני ברק   



יום רביעי 21.3.2018
מארח: מר	דוד	מנשה,	גזבר	מועצה	אזורית	עמק		 	

חפר	  
ארוחת צהרים במסעדת המלון "מקדה"  13:30-14:30

סיור והתרשמות בתערוכת המציגים   14:30-15:30
הפסקת קפה ועוגה  15:30-16:00

16:00-17:00    אדיר מילר באירוע של קבוצת דקל
את הכרטיסים יש לאסוף מראש בביתן של קבוצת    

דקל  
מנחה: רו"ח	תומר	ביטון,	גזבר	עיריית	באר	שבע		  

ויו"ר	איגוד	הגזברים 	
מר אוליביה גוטמן , מנכ"ל בנק דקסיה   17:00-17:30

הנושא:	פתרונות מימון לכלכלה המתהווה בשנים   	
2019 - 2018  

מנחה:	רו"ח	נזיה	שחאדה,	גזבר	עיריית	שפרעם 	
פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה המועצה    17:30-18:30

הלאומית לכלכלה  
הרצאה	בנושא:	כלכלת ישראל 	

מנחה: מר	ערן	לבב,	גזבר	עיריית	נס	ציונה 	
ארוחת ערב ברביקיו וטברנה יוונית עם טריפונס    20:00

בבריכת המלון  
פרידה מגזברים פורשים  



יום חמישי 22.3.2018
ארוחת בוקר ופינוי חדרים   07:00-09:00

רו"ח דודי גולדברג MBA, נשיא לשכת רואי    09:00-09:30
החשבון  לשעבר וחבר בצוות המקצועי של    

המעיינים.  
הנושא: תרומת הביקורת ,הגזבר ומבקר הפנים   	

לרשות המקומית למשק ולכלכלה  
מנחה: רו"ח	ליליאן	אדרי,	גזברית	מועצה	מקומית		 	

להבים 	
עו"ד חן סומך   09:30-10:00

הנושא:	 הוראות בנושא העסקת עובדים בתקופת   	
בחירות ועדכונים בדיני עבודה  

מנחה: מר	נתן	קוסקס,	גזבר	מועצה	אזורית	מנשה	 	

Mr Patrick J. McCoy, 
President GFOA, Usa & Canada, Director   
of  Finance Metropolitan Transportation   
Authority, New York
"Models for financial management of local 
governments in the US and Canada"

10:00-10:30

הנושא:



מנחה:	דוד	גמליאל,	גזבר	מועצה	אזורית	גזר	 	
מר בועז יוסף, הממונה על מחוז צפון במשרד      10:30-11:00

הפנים  
הנושא: רפורמות ברגולציה על ניהול הכספים בשלטון   	

המקומי  
מנחה:	גב'	רוזה	עללאל,	גזברית	עיריית	רמלה 	

עו"ד נועה בן אריה, יועמ"ש למרכז השלטון המקומי     11:00-12:00
מארחת את:   

מר ליאור חורב, יועץ אסטרטגי ועו"ד רמי תמם לדיון   
בנושא: ניהול רשות מקומית במשבר 	

מנחה:	 רו"ח	שגיא	רוכל,	גזבר	עיריית	כפר	סבא 	
סיכום הועידה - בימת הגזבר ואסיפה כללית  12:00-12:30

משתתפים:  	
רו"ח תומר ביטון, יו"ר האיגוד  

מר סמי מרג'יה, סגן	יו"ר	האיגוד  
מר דוד גמליאל, 	גזבר	האיגוד  

מנחה:		מר	שרון	הורוביץ,	מזכיר	האיגוד 	
ארוחת צהרים וסיום   12:30

יום חמישי 22.3.2018

יתכנו שינויים בתכנית


