
לשכת עורכי הדין בשיתוף פעולה עם לשכת השמאים ואיגוד האדריכלים בישראל 

הכנס השנתי בנושא:

תכנון ובניה
 מספר28/2-2/3/19 | מלון דן כרמל חיפה

המקומות
 

מוגבל מומלץ
 

 להקדים
ולהירשם!
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מר רון מוסקוביץמר אבנר אקרמן עו"ד ציפי רוזנברגעו"ד שחר בן עמי עו"ד חיים מסילתי

 מרכזים אקדמיים:
עו"ד חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל 

עו"ד שחר בן עמי, שותף מייסד משרד עורכי דין שרקון בן עמי, אשר & נאמן, קינן ושות'
עו"ד ציפי רוזנברג, יו"ר )משותפת( ועדת קניין ומקרקעין, מחוז תל-אביב

מר רון מוסקוביץ, יו"ר פורום ועדות מרחביות לתכנון ובנייה, יו"ר הוועדה המקומית 
לתכנון ובניה זמורה

מר אבנר אקרמן, יו"ר איגוד מהנדסי ערים, מהנדס עיריית  נתניה

יום חמישי 28.2.19
15:00

קבלת חדרים 

17:00-17:10
דברי ברכה ופתיחה: 

עו"ד אורי קינן, ראש לשכת עורכי הדין 
עו"ד, פסיכולוג, ד"ר )קרימינולוגיה( ינון היימן, יו"ר מחוז תל אביב

עו"ד אבי חימי, ממונה מחוז מרכז )בהקמה(
עו"ד חיים מסילתי, יו"ר לשכת השמאים בישראל

17:10-19:00
מושב בנושא: היבטים משפטיים בישראל 2040, מגדלים וחברות אחזקה

מנחה המושב: עו"ד שחר בן עמי, שותף מייסד משרד עורכי דין שרקון בן עמי, אשר & נאמן, קינן ושות'
משתתפים: 

עו"ד דורית גורנפינקל, חוקרת השלכות עירוניות ומשפטיות של מגדלים לדוקטורט בטכניון
עו"ד שרון מונטיפיורי, לשעבר יו"ר ועדת ערר מחוז מרכז

עו"ד מיכה גדרון, משרד עורכי דין מיכה גדרון
גב' גילה אורון, לשעבר יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב

19:00-20:00
דברי ברכה:  

שר האוצר משה כחלון, מפלגת כולנו
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22:00
מופע האשליות של חזי דין

 35 שעות על עמוד, 65 שעות בתוך בלוק קרח, 
 100 מטר באוויר תלוי בין מגדלי עזריאלי 

ע"י חבלים בוערים ועוד
דברים בלתי אפשריים...

 חזי דין אמן אשליות, קוסם האקסטרים, 
 מנחה וכוכב התוכנית "קסם אישי" בקשת מגיע אליכם 

למופע במה אינטימי.
 רק אתם והוא, מינימום אביזרים ואשליות 

שישאירו אתכם פעורי פה.
 אתם מוזמנים לעבור חוויה מדהימה ולצפות 

במופע המחבר בין קטעי אשליה ויכולות לא מוסברות.
 תתכוננו לראות את כל מה שלא יכול להיות, לא הגיוני 

ושיגרום לכם לשאול בסוף איך הוא עשה את זה?
מופע בידור מתוחכם, מדהים ושנון, בשיתוף הקהל.

 28.2.19 | יום חמישי
 פתיחת דלתות 21:30
תחילת מופע 22:00

חזי דין
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יום שישי 1.3.19
9:30-10:45

מושב בנושא: השלטון המקומי - הקבלן הראשי לקראת 2040 - בניית מיליון וחצי דירות 
מנחי המושב:

עו"ד ד"ר אורית רישפי לביא, יו"ר ועדת קסם, דירקטורית בנת"ע ומרצה לשלטון מקומי 
מר רון מוסקוביץ, יו"ר פורום ועדות מרחביות לתכנון ובנייה, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה זמורה

משתתפים:
מר אלי דוקרסקי, ראש עיריית קרית ביאליק

עו"ד שמואל סיסו, ראש המועצה המקומית תל מונד
מר אורי אילן, יו"ר ועדה מחוזית צפון

מר חיים פייגילין, מנכ"ל חברת בנייה צמח המרמן
אדר' יעל קרמה, יועצת לוועדות מקומיות, לשעבר עובדת אגף רגולציה במנהל התכנון

11:00-12:30
מושב בנושא: היבטים שמאיים בעידן של צפיפות אוכלוסין  

מנחי המושב: 
עו"ד חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל

 גב' מוריה רבני לוי, שמאית מקרקעין
משתתפים: 

גב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין ומשפטנית, נחמה בוגין בע"מ
מר ירון מלול, האושנר מלול - הנדסה ושמאות בע"מ

גב' תמר אברהם, משפטנית ושמאית מקרקעין
מר אסי אבני, שמאי מקרקעין

12:30-15:30
סיור בעכו

במהלך הסיור נבקר בחומות העיר, בנמל העתיק ובשוק הסגננוני 
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22:00
ניקי גולדשטיין במופע סטנד אפ

החיים של כולנו מצחיקים
אבל של ניקי גולדשטיין

מצחיקים במיוחד!! 
 ניקי גולדשטיין, סטנדאפיסט
 וקומיקאי שנון, במופע אישי, 

 מצחיק עד דמעות, המשאיר חיוך על הפנים 
גם הרבה אחרי שההופעה הסתיימה

כתיבה: רן לוי וניקי גולדשטיין

 1.3.19 | יום שישי
 פתיחת דלתות 21:30
תחילת מופע 22:00

 ניקי 
גולדשטיין
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יום שבת 2.3.19
10:30-11:15

הרצאה בנושא: ביטוח עסקאות תמ"א 
מר אלון טאקו, מנכ"ל גבאי סוכנות לביטוח

11:15-13:00
מושב בנושא: היבטים חברתיים, צפיפות אוכלוסין, תחבורה בינעירונית, עירונית וציבורית 

מנחה המושב: מר אבנר אקרמן, יו"ר איגוד מהנדסי ערים, מהנדס עיריית נתניה
משתתפים:

מר עודד גבולי, מהנדס עיריית תל-אביב 
גב' אנדה בר, מהנדסת עיריית קרית אונו

מר דרור גרשון, עמותת מרחב העמותה לעירוניות ישראלית
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הרישום יתבצע באמצעות ובאחריות חב’ ההפקה:
“ארקיע קווי תעופה ישראלים”

בטלפון: 03-6903388 )רב קווי( בימים א’-ה’
בין השעות: 09:00 - 17:00 ועד גמר המלאי 

מספר המקומות מוגבל מומלץ להקדים ולהירשם!
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) DLX מלון דן כרמל ) 5 כוכבים
בנקודה המשקיפה מראש רכס הכרמל לנוף פנורמי מרהיב, ניצב מלון 

דן כרמל, מלון היוקרה הראשון בהיסטוריה של העיר חיפה, שחודש 
והפך לאחד המלונות האטרקטיביים ביותר בארץ.

כל החדרים והסוויטות במלון נבנו מחדש והורחבו, מעוצבים בסגנון 
קלאסי-אלגנטי עם כל פריטי האבזור והנוחות המקובלים כיום בטובי 

המלונות בארץ ובעולם, חדרי אמבטיה ענקיים ומפנקים, מסכי "42 
LED עם חיבורי מולטימדיה ועוד.

לחדרים החדשים והמפנקים בדן כרמל נוספות שאר מעלותיו של 
המלון – מיקומו המאפשר תצפית לנוף מרהיב ממרפסות החדרים 

הגדולות לכרמל הירוק, לים התיכון, למפרץ חיפה, לגליל ולגולן, 
הימצאו במרחק הליכה מהאטרקציות התיירותיות של חיפה, וכמובן 

היתרונות הרבים שהמלון מציע לאורחיו: שירות אישי ללא פשרות, 
בריכה חצי אולימפית בלב גנים ירוקים, לובי מהודר ורחב ידיים, מגוון 

מסעדות איכות ועוד.
הבריכה פתוחה מסוף אפריל ועד סוף אוקטובר.

סוגי חדרים:
חדר דלקס נוף לכרמל ולים )עד זוג+ילד או 3 מבוגרים(

חדרים מפוארים ומרווחים, כל אחד עם מרפסת פרטית הפונה דרומה 
ומשקיפה על הר הכרמל והים התיכון. 

חדר אמבטיה גדול ומצויד עם מקלחון נפרד. מסך LED גדול. 

חדר דלקס נוף למפרץ )עד זוג+ילד או 3 מבוגרים(
חדרים מפוארים ומרווחים, כל אחד עם מרפסת פרטית הפונה צפונה 

ומשקיפה על מפרץ חיפה. 
חדר אמבטיה גדול ומצויד עם מקלחון נפרד. מסך LED גדול. 

חדר אקזקיוטיב נוף למפרץ )עד זוג(
חדרים מפוארים ומרווחים, כל אחד עם מרפסת פרטית המשקיפה על 
מפרץ חיפה ונופי הגליל והגולן. חדר אמבטיה מצויד וגדול במיוחד עם 

 .LCD מקלחון נפרד וטלוויזיית
מסך LED גדול עם אפשרויות חיבורי מולטימדיה מגוונים. גישה 

חופשית ללאונג' האקסקלוסיבי "קינג דיוויד" הממוקם בקומה 
העשירית )החל מגיל 18(.

מחיר פרוט

 ₪ 2,330 יחיד

 ₪ 2,590 זוג

 ₪ 3,365 טריפל

 ₪ 1,950 שני ילדים בחדר

 ₪ 2,590 שלושה ילדים בחדר

 ₪  650 תוספת ילד

₪  80 תוספת תינוק

₪  217 תוספת לדלקס נוף למפרץ

₪  483 תוספת לאקזקיוטיב נוף למפרץ

מחירון חדרים:

ט.ל.ח למחיר כל חדר יתווספו דמי רישום לחברת ההפקה בסך: 200 ₪
*בסיס האירוח הוא על חצי פנסיון
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