תוכנית הכנס
יום רביעי 11/9
 13:00 - 15:00קבלת פנים ,כיבוד קל וקבלת חדרים
 16:00 - 18:00מועדון הילדים פתוח ליצירה ומשחקייה
 17:00 - 18:30עדכונים משולחן המנכ"ל עם עו"ד אמנון מרחב מנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ
 19:00 - 20:30ארוחת ערב במסעדת המלון
" 20:00 - 21:00חיות וחיוכים" סיפורים וליטוף חיות לילדים עם טל (במדשאת המלון)
 21:30 - 22:45מופע סטנדאפ עם נדב אבוקסיס (באולם כינרת)
מוסיקה לריקודים בלובי המלון
23.00
רביעי | 21:30

נדב אבוקסיס
מופע סטנדאפ

יום חמישי 12/9
 07:00 - 10:00ארוחת בוקר במסעדת המלון
 14:00 - 17:00 11:00 - 13:00מועדון הילדים פתוח ליצירה ומשחקייה
מושב בוקר  10:30 - 11:15ברכות :מר יהושע שפונדר ,יו"ר הארגון
הגב' ורד צרפתי ,סגנית הנשיא ויו"ר הארגונים המקומיים
				
מר יצחק מויאל ,יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ
			
מר לירן עובדיה ,מנהל סקטור נדל"ן בבנק ירושלים
				
	11:15 - 12:00הצגת מטה הבטיחות ותכנית הבטיחות לאתרי הבנייה
אלוף (מיל ).אייל בן ראובן ,מנהל מטה הבטיחות בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ
			
 12:00 - 12:45ליווי שמאי לפרוייקט התחדשות עירונית ,נחמה בוגין ,שמאית מקרקעין ומשפטנית
 11:00 - 12:30אדונית הבריאות  -סדנא לפיתוח מודעות עצמית עם דנה כהן הלוי ,יועצת רוחנית
 13:00 - 15:00ארוחת צהריים קלה במסעדת המלון
מושב אחה”צ  16:00 - 17:00ניהול לוחות הזמנים ומדדי האיכות באתרי הבנייה
מר ארי אוריאלי מנכ"ל חברת JustManage
			
 17:00 - 18:00ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים ,מר יוסי זגדנסקי  ,סוכנות לביטוח ישראלית /האודן
 18:00 - 19:00לוקחים אחריות  -ענף הבניה בעידן הלקוח
מר אבנר לבציון ,עו״ד יזם ויועץ לאסטרטגיה וחדשנות
			
 17:00 - 18:00הצגת ילדים ( -לובי המלון)
 19:00 - 20:30ארוחת ערב במסעדת המלון
 21:30 - 22:45המופע המרכזי – אמן החושים נמרוד הראל במופע חדש ( -באולם כינרת)
מוסיקה לריקודים בלובי המלון
23:00
חמישי | 21:30

נמרוד הראל

יום שישי 13/9
 07:00 - 10:00ארוחת בוקר ישראלית במסעדת המלון
 14:00 - 17:00 11:00 - 13:00מועדון הילדים פתוח ליצירה ומשחקייה
מושב בקר  10:30 - 11:00מר ראול סרוגו ,נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ
" 11:00 - 11:30שמאי ויזם היילכו שניהם יחדיו?" חיים מסילתי ,יו"ר לשכת שמאי מקרקעין
 11:30 - 12:00מר רון קובי  ,ראש עיריית טבריה
'' 12:00 - 13:00שיחה מלב אל לב עם אילנה ראדה''  -עו"ד עידן אבוהב מארח את אילנה ראדה
לשיחה מרגשת על הצמיחה מתוך האסון ,הבחירה בחיים ,המאבק הציבורי והבת תאיר
		
 13:00 - 14:30ארוחת צהריים קלה במסעדת המלון
 17:00 - 18:00קבלת שבת (לובי המלון)
 19:00 - 21:30ארוחת ערב שבת מסורתית
 20:30 - 21:30מעשה בחמישה בלונים  -פעילות לילדים (במדשאת המלון)
שישי | 12:00
" 21:30 - 23:00אבי אסור" יוצא ראלטי "הכוכב הבא״
אילנה ראדה

מופע חושים
סוחף

בשיחה מלב אל לב

יום שבת 14/9
 07:00 - 10:30ארוחת בוקר ישראלית במסעדת המלון
 11:00 - 16:00מועדון הילדים פתוח ליצירה ומשחקייה
 11:00 - 12:00תצוגת אופנה מסביב לבריכה בגדי ים וחוף ,תיקים ואביזרים
 11:00 - 12:00פעילות בועות סבון מתחת לעץ האקליפטוס
 13:00 - 14:30ארוחת צהריים במסעדת המלון
פיזור
מוצ”ש
* יתכנו שינויים בתוכנית .עידכון יינתן בהתאם

הארוע בחסותם האדיבה של:

חברת הדלתות הגדולה בישראל!

