
 מושב פתיחה - שלישי ערב - 17:30 עד 19:30.
 נושא - התחדשות עירונית - המוצא האחרון?

 יו״ר המושב – עופר פטרסבורג, עורך מוסף הנדל״ן של “ישראל היום״.
משתתפים: 

מר חיים מסילתי, יו״ר הלשכה. דברי ברכה: 
חה״כ מר יעקב אשר, מסיעת ״יהדות התורה״.    

חה״כ מיכאל מלכיאלי, סיעת ש״ס.    
חה״כ ולדימיר בליאק, מסיעת ״יש עתיד״.    

אדר’ שני אלדן, מהנדס העיר טבריה.     
מר ראול סרוגו, נשיא התאחדות בוני הארץ והבעלים של ראובן סרוגו חב’ לבנייה ושל מלון סופיה.      

מר אוהד עיני, השמאי הממשלתי הראשי. שיח מקצועי: 
מר חיים אביטן, ראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לשעבר.     

עו״ד אברהם ללום, הבעלים והמייסד של ללום אברהם ושות’ משרד עורכי דין.     
עו״ד תמר איגרא, שותפה ב״הררי טויסטר ושות’, משרד עורכי דין״.     

עו״ד איל מאמו, שותף במשרד אגמון ושות’ עורכי דין.    

דברי סיכום – רון מזור, השמאי הראשי של בנק לאומי.

הרצאה - יום שלישי – 21:00 עד 22:00 
מר אלון בן דוד, בנושא “וילה בג’ונגל״.

 מושב רביעי בוקר -  10:00 עד 12:30
 נושא - פינוי בינוי בפריפריה - כלכלי? אפשרי?

יו״ר המושב - מר ערן בר טל , עורך הכלכלה ב”ישראל היום”.
 משתתפים:

 עו״ד גיל נבו, שותף בנבו, קידר בלום – משרד עורכי דין.
 אדר’ רותי הרשקוביץ, הבעלים של בר הרשקוביץ - אדריכלים ומתכנני ערים בע״מ. 

מר יאיר עיני, מנכ״ל אפיק הירדן ייזום בע״מ. 
עו״ד כספי זיו, שותף ומייסד גינדי – כספי עורכי דין.

מר ניר מסיקה, סמנכ”ל מטה הדיור הלאומי ורכז פורום יישובי קו העימות בצפון לשעבר

סיור רגלי מודרך – 17:00 עד 19:00 
 נושא - “טבריה – כינרת ונדל״ן״

 מושב סיכום חמישי בוקר 09:30 עד 11:00
 נושא - יצירתיות משפטית ותכנונית - האם אפשר בהתחדשות עירונית?

 יו״ר מושב - אריק מירובסקי, כתב ופרשן נדל״ן בעיתון “גלובס״. 
 משתתפים:

 עו״ד תמר מגדל, משרד עוה״ד מיתר. 
 אדר’ עדנה מור, מייסדת משרד עדנה מור – אדריכלות ובינוי ערים.

מר אודי בלום, מנכ״ל מטרופוליס יזמות אורבנית בע״מ.
עו״ד בני זלמנוביץ, יו״ר ועדת ערר מחוז ירושלים והדרום.

מחיר לזוג ל-2 לילות - 2,850 ₪.
מחיר ליחיד בחדר ל-2 לילות - 2,250 ₪. מוגבל ל-5 חדרים בלבד

תוספת מבוגר שלישי בחדר ל-2 לילות - 1,250 ₪.
תוספת לילד ל-2 לילות - 600 ₪.

תוספת לחדר פרימיום LAKE VIEW - עד 3 מבוגרים או זוג + 1 - 170 ₪.
תוספת לחדר ג׳וניור סוויט נוף לעיר - עד זוג + ילד - 200 ₪.

תוספת ג׳וניור סוויט לכנרת - עד זוג + ילד - 250 ₪.
תוספת לחדר FAMILY - עד זוג+3 או 4 מבוגרים - 300 ₪.

תוספות פרימיום:

אירוח על בסיס חצי פנסיון, כולל מאפים, שתייה חמה וקרה במשך כל 

שעות פעילות באולם.

המלון פועל לפי התו הירוק, על האורחים להיות מחלימים או מחוסנים, 

לפחות שבוע לאחר החיסון השני )תעודת מתחסן בתוקף(.

דמי רישום לחבר לשכה - 220 ₪.

דמי רישום לאורחים - 550 ₪.

דמי רישום עבור בן/ת זוג של חבר לשכה בסך של 110 ₪.

קבלת חדרים במלון: החל מהשעה 15:00.  .2

פינוי חדרים במלון: עד השעה 11:00.  .3

במקרים מיוחדים, חריגה משעות ההגעה והעזיבה תתואם ישירות     .4
מול המלון ובכפוף לזמינות באותה העת.  כל חריגה כרוכה בתוספת    

תשלום ע״ס 350 ₪ לחדר נטו למלון.  

במעמד סגירת העסקה, ישוריינו חדרים על בסיס ההסכם בלבד,     .5
חדרים משודרגים יש לשריים מראש ובתוספת תשלום.  

הסכם זה הנו עבור הקבוצה הרשומה בנדון בלבד ועבור הפרטים     6
המצוינים בו בלבד, ולא ניתן להשתמש במחירים אלו עבור קבוצות     

ו/או גופים אחרים.  

הסכם זה תקף להזמנת 11 חדרים ומעלה, ככל שמספר החדרים     .7
המוזמנים חפחת מ-11 )למעט במקרים של ביטול בעקבות בידודו     
או מחלה בשל  נגיף הקורונה(, ייגבו מחירים לפי מחיר לבודדים     

הנהוג באותה העת במלון.  

מובהר כי כל המחירים במוזכרים לעיל, הינם לליל שהייה,      .8
כוללים מע״מ כחוק - נטו למלון.  

מועדי שליחת שמות אורחי הקבוצה:  .9

בעונה רגילה - 30 ימים לפני הגעת הקבוצה לסלון א. 

בחגים ובעונות שיא: 45 ימים לפני הגעת הקבוצה למלון. ב. 

המלון שומר לעצמו הזכות לקבוע מועד אחר לשליחת רשימת השמות, בהתאם לתפוסות המלון, כל שינוי שמי ברשימה יעשה בתיאום ובאישור מראש. ג. 

לא יאושר שינויים בהרכב החדרים למעט מקרים חריגים ובתאום מול מנהל המכירות של המלון.שינוי בהרכב החדרים יאושר עד 24 שעות טרם   ד. 
הגעת הקבוצה למלון.  

לתשומת - ליבך, ביום הגעת הקבוצה למלון, על נציג הקבוצה להסדיר את התשלום בהתאם לנקבע בהסכם זה.  .10
דמי ביטול:  .11

• ממועד חתימת ההסכם ועד 45 ימים )כולל( לפני מועד הגעת הקבוצה לעיל, ניתן לבטל את כל הקבוצה ללא דמי ביטול, למעט המקדמה שתוחלט 	
בכל מקרה של ביטול.

• מ 45 ועד 30 ימים )כולל( לפני מועד ההגעה ניתן לבטל עד 25% ממספר החדרים, ללא חיוב.	

• מ 30 ועד 14 ימים )כולל( לפני מועד ההגעה ניתן לבטל עד 15% ממספר החדרים, ללא חיוב.	

• מ - 14  יום עד 7 ימים ניתן לבטל עד 2 חדרים ללא דמי ביטול החל מהחדר השלישי כל ביטול יחוייב דמי ביטול בגובה של 50% ממחיר בודדים 	
על בסיסי bb )ממחיר מחירון מעודכן לתקופת האירוח(

• תוך 7 ימים ממועד האירוח ועד למועד האירוח דמי ביטול של לילה ע״ב bb ממחיר מחירון בודדים מעודכן לתקופת האירוח.	

• כל ביטול שיחרוג משיעורי הביטול המוגרים לעיל, יחוייב במחיר מלא לסך השהות על פי הנקבע בהסכם זה. הודעה על ביטול חדרים תהיה 	
בכפוף לאישור בכתב בלבד של המלון.

• במקרים של ביטול בשל בידוד או מחלה בשל הגיף הקורונה, או  במקרה של סגר לא יחולו דמי ביטול, זאת גם אם המועד קצר מהרשום 	
מהמועדים לעיל.

חיים מסילתי
יו״ר הלשכה

בברכה, 

תמר אברהם
יו״ר ועדת רשויות 

מקומיות

מוריה רבני - לוי
יו״ר )משותפת(

ועדת השתלמות מקצועית

מחירון נלווים
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