ג'אדרתשע"ז
01מרץ 2017

לכבוד 
מנכ"ל/מזכיר/גזבר/יועץמשפטי/מנהלמח'גביה 

שלוםרב ,
הנדון:יום עיון שנת המס 2017

המפעמיםהצפוניים,מפעםגלילמערביומפעםעמקיזרעאלמקיימיםכמידישנהיוםעיון
לגזברים,מנהליאגפיכספים,מנהליארנונהומנהלימח'גביהבנושא"עדכוניםלשנתהמס
."2017 

יום העיון יתקיים ביום שלישי ,ח' בניסן תשע"ז 04 ,באפריל  2017
במלון רימונים (חוף התמרים לשעבר) ,בעכו ,בין השעות .15:30 – 08:30 :
ת ו כ נ י ת י ו ם ה ע י ו ן:
–08:3009:00–התכנסותוכיבודקל .

09:00–09:15–דבריפתיחה 
אבי לנגבהיים – מנהל מפעם גליל מערבי.
09:15–11:15–נושא:"ארנונהותובענותיצוגיות-תמונתמצבעדכנית"  
המרצה :עו"ד אילנה בראף -שניר .
-11:1511:30-הפסקה .

11:30–13:00–נושא:"סוגיותבארנונהבעיניהנישום" 
המרצה :עו"ד רונן צרפתי.


13:00–14:00–הפסקתצהריים .


14:00–15:15– נושא:"חידושיםבחקיקהובפסיקהבארנונהכללית,שנות 
המס ."2016-2017
המרצה :עו"ד משה וקנין–ס.מנהל אגף ההכנסות בעירית נתניה.

הרשמה
אנאמלאואתטופסההרשמההמצ"בוהעבירואלינובפקסעדלתאריך 29.3.17
את ההמחאה יש לרשום לפקודת מועצה אזורית משגב. 
כתובת המפעם :מפעםגלילמערבי,ד.נ.משגב,מועצהאזוריתמשגב,מיקוד .20179
 פקס:9904105-04 


מייללמענהעלשאלות:noai@misgav.org.il



טלפון9904100/2 :–04

יועץ אקדמי – עו"ד משה וקנין  ,יועץ משפטי בארנונה כללית עיריית נתניה .

העלות למשתתף :
העלותלמשתתף–עובדרשות-הינה ₪ 230
העלותלמשתתףמסקטורפרטי-₪ 300 
העלותכוללתכיבודקל,ארוחתצהריםוחומרלימודי .


יש להסדיר את התשלום עד יום פתיחת ההשתלמות.
ניתן לשלם בהעברה בנקאית ,בהמחאה בנקאית או בכרטיס אשראי (באמצעות הספח המצורף).
שימו לב !
 מישלאיסדירתשלוםעבוריוםהעיוןלפנימועדפתיחתיוםהעיוןאוביוםעצמו,לאיוכל
להשתתף.

הודעות ביטול תתקבלנה עד יום  30.3.17בפקס מס' . 04 – 9904105
במידה ותתקבל הודעת ביטול לאחר מכן או לא תתקבל כלל – הרשות תחויב במלוא התשלום.

 


בברכה ,

אלהאיילת
מנהלתמפעםגלילעליון






אבילנגבהיים 
מנהלמפעםגלילמערבי 

 


העתקים:
גב'מיכלגולדשטיין-מנהלתאגףבכירלהדרכהפיתוחומפעמים,משרדהפנים,י-ם .
מרעפיףעמאר–ס.ממונהמשרדהפניםצפון .
מרפאיזחנא-ס.הממונהעלמחוזחיפה,משרדהפנים .
ממונירשויותמחוזצפון .
ממונירשויותמחוזחיפה .



לכבוד 
מזכירותמפעםגלילמערבימ.א.משגב 
ד.נ.משגב 20179
פקס:04-9904105 דוא"ל:limors@misgav.org.il
טופס הרשמה – יום עיון שנת המס 2017
הריני מאשר/ת את השתתפותי ,ביום עיון שנת המס  ,2017ב 04.04.17-ומתחייב להסדיר את התשלום עבורו.
פרטי הלומד:
שם פרטי

שם משפחה 

ת.ז__/__/__/__/__/__/__/__/__ .(נאלהקפידעל9ספרות) 
כתובת פרטית 
טלפון בעבודה

טלפון נייד 

כתובת מייל :@
מקום העבודה:
תפקיד 
ותק בתפקיד (מס'שנים/מס'חודשים) 

השכלה
אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):

 המחאהבסך230₪/300₪(מחקאתהמיותר)לפקודתמועצהאזוריתמשגב
 תשלוםהרשותהמקומית.ישלצרףאישורהגזברבספחהמצורףלמטה.
 תשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,בסך230₪/300₪(מחקאתהמיותר).מלאאתהפרטיםבספח
המצורףבעמודהבא.

ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:

הרשותהמקומית:_____________________תשתתףבעלותקורס_______________________ 

עבור(שםהמשתתף):__________________________________ 

בסכוםבגובה:230.₪ההשתתפותתועברישירותלמועצהאזוריתמשגב(עבורמפעםגלילמערבי) .

חתימתהגזברוחותמתהרשות__________________________________________ 
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל 29/3/17-

חתימתהמשתתף:____________________

ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך ( ₪ 300 / ₪ 230מחקאתהמיותר)
(לתשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,מלאאתהפרטיםהבאים):
סוגהכרטיס____________________ 
מס'הכרטיס 


תוקףהכרטיס









/

/

 



 





/

 







/

 





 



מס'תשלומים:רגיל/3-18בקרדיט____________ 
3ספרותאחרונותבגבהכרטיס__________ 
ת.ז.שלבעלהכרטיס__ __/__/__/__/__/__/__/__/ 


חתימתבעלהכרטיס_______________ 



