
 
■  מרכז ספא חדשני הכולל בריכת זרמים מעסים המשקיפה 

   על הכינרת, מגוון טיפולים ועיסויים, סאונה יבשה וסאונה רטובה.

■  הכניסה לספא הינה חופשית בין השעות 08:00 עד 20:00

■  טיפולים - 20% הנחה ממחירי המלון

■  חדר כושר.

■  חלוקי רחצה בכל חדר.

■  עיתון סופ"ש יחולק לבאי הכנס.

■  מועדון ילדים עם פעילויות יצירה

■  מגוון טיפולים הוליסטיים ומסאז'ים מפנקים.

הארוע בחסותם האדיבה של:
במסגרת סוף השבוע תוכלו ליהנות

גם מהדברים הבאים:

תוכנית הכנס
מלון "רימונים גלי כינרת" טבריה

22-24 בינואר 2015

ללא תשלום

בתשלום
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תוכנית הכנס

אנו מאחלים לכם 
כנס מעניין

וחופשה מהנה!!

עידכונים משולחנו של
מנכ"ל התאחדות

בוני הארץ
עו“ד אליאב בן שמעון

17:30-18:30
בואו להתעדכן!!!

הגעה למלון קבלת פנים וקבלת חדרים  החל מ-13:30 
פעילות חופשית במתקני המלון המפוארים    

מועדון הילדים רימונצ‘יק   14:00 - 18:00
פתוח לפעילות יצירה ומשחקייה  

עידכונים משולחנו של   17:30 - 18:30
מנכ"ל התאחדות בוני הארץ   

עו“ד אליאב בן שמעון.  

ארוחת ערב במסעדת השף  18:30 - 20:30

ברכות   20:30 - 21:00
מר רפי זנזורי, יו"ר ארגון הקבלנים נתניה  

מר יוסי לוינסקי, סגן נשיא ויו"ר ארגונים המקומיים – התאחדות  בוני הארץ  
מר ניסים בובליל, נשיא התאחדות בוני הארץ  
מר יוסי בן דוד, ראש העיר המארחת טבריה   

פרידה מאינג' חיים כהן, מהנדס העיר ר"ג – הענקת מגן הוקרה  
תכנית אומנותית: סטנד אפ על חושי – שימי אטיאס  21:15 - 22:30

בלובי המלון – הזמר ישראל דיין – ריקודים, אלכוהול, וחטיפים עד אור הבוקר  

ארוחת בוקר ישראלית – במסעדת המלון  07:00-10:30

מועדון הילדים רימונצ'יק פתוח לפעילות יצירה ומשחקייה    10:00-14:00

יום חופשי, מנוחה, פעילות חופשית במתקני המלון והספא.   

פינוי חדרים שעה אחרי צאת השבת.

ארוחת בוקר ישראלית – במסעדת המלון  07:00 - 10:00
מר משה נחום, יו"ר ארגון הקבלנים מחוז דן  10:00 - 10:15 

מר רוני בריק, סגן נשיא ויו"ר אגף יזמות ובנייה-התאחדות בוני הארץ  10:15 - 10:30
עו"ד מיכה גדרון,  יו"ר ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה   10:30 - 11:00

של מחוז ת"א (לשעבר) - הוצאת היתרי בניה לפי תיקון 101 לחוק   
תכנון ובניה (רפורמת פרגולות)  

עו"ד אביבית מאור נמרודי –ס. רה"ע ויו"ר ו. תכנון ובניה ע. ר"ג   11:10 - 11:30
התחדשות עירונית בר"ג תמ"א 38 ותכניות עתידיות   

מר שלמה מוקאמל – מנהל פיתוח עסקי טמבור גבס פתרונות אש ומיגון   11:30 - 11:45
עו"ד יוני כהן-היבטי מס בעסקאות התחדשות עירונית תמ"א 38 ופינוי בינוי   11:45 - 12:15

לנשים – נעמה קוסטיקה – יועצת ומאמנת אישית   11:00 - 12:00
"כוחה של חשיבה ופעולה בעיצוב חיי"  

מועדון הילדים רימונצ'יק  10:00-16:00
פתוח לפעילות יצירה ומשחקייה.  

מנוחה ופעילות חופשית  
במתקני המלון והספא.  
הדלקת נרות שבת קודש  16:28

ארוחת ערב מסורתית ממטעמי  18:30-21:00
השף - במסעדת המלון  

שירים מכל הזמנים  21:00
עם ניסים מרי  

בלובי המלון  

בריכת זרמים
ומגוון טיפולים

סאונה יבשה ורטובה

ספא

הזמר

ישראל דיין
ריקודים, אלכוהול, 

וחטיפים עד אור הבוקר

שמח!
שירים מכל הזמנים

ניסים מרי

בואו לראות!
21:00

מועדון הילדים

רימונצ‘יק

לילדים

סטנד אפ על חושי

שימי
אטיאס

21:15-22:30
חובה לראות!

יום שבת  24/1/2015יום שישי  23/1/2015יום חמישי 22/1/2015 


