
 סוף שבוע בנושא חידושים בדיני תכנון ובניה
 אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ד איל ד. מאמו“ריכוז אקדמי: עו

   , מלון ישרוטל ים המלח5102בדצמבר  52-52
 מ "מע + ₪ 553, עלות השתתפות ללא לינה:  ללנים/ות במלוןמ "מע + ₪ 053עלות השתתפות בהשתלמות: 
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 יום חמישי  

 איל ד. מאמועו״ד  -דברי פתיחה 

 אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳ אבי שפרמן,עו״ד  -: קו חלוקת סמכויות התכנון בין מחוזי למקומי בראייה ביקורתית131תיקון 

 ד איל מאמו“עו—: הרפורמה בשלבים ברישוי בניה. מפטור מהיתר ועד רישוי מלא ומכוני בקרה131תיקון 

  יפו-היועמ״ש לעיריית תל אביבעו״ד עוזי סלמן  –פאנל: עצמאות הועדות המקומיות, האם אנו בדרך הנכונה משפטי ותכנוני 

  מהנדס העיר מודיעיןאדר׳ צחי כץ                  

 אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳ד אבי פורטן, “עו                                                                                                         

 יום שישי 

 אבי פורטןעו״ד    –111צו שר הפנים לפי ס׳    131וד״ל, ותמ״ל, דיור בר השגה בתיקון    -רפורמות לטיפול במשבר שוק הדיור  

 אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳

 אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳. אבי פורטןעו״ד  –תזכיר הצעת החוק לתיקון הפרקים הכלכליים בחוק התכנון והבניה 

  – ההשלכות הכלכליות של הרפורמות, השפעה על מחירי הנדל״ן -פאנל 

 יו״ר לשכת שמאי המקרקעין בישראלדנוס מר אוהד 

  ר דלק ישראל“לשעבר ראש אגף תקציבים במשרד האוצר, יומר אודי ניסן 

 אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳ד איל מאמו, “עו

 מלון ישרוטל ים המלח
הוא אי ירוק של בריאות, שלווה, ספא ופינוק בתוך נוף קדומים של הרי מדבר וצוקים נישאים. במלונות ים המלח של   ישרוטל ים המלח

 .בריאות איכותיים, סדנאות בריאות וחבילות טיפולי ספא אטרקטיביות ישרוטל תוכלו ליהנות מחוויה רגועה לצד מגוון טיפולי ספא

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *לנרשמים בהזמנה מרוכזת של שבעה חדרים ויותר יוצעוו מחירים מיוחדים

 לילות במלון ישרוטל ים המלח 5מחיר לאירוח  בסיס האירוח )חצי פנסיון(

 מ“+ מע₪  5521 זוג בחדר

 מ“+ מע₪  5511 יחיד בחדר

 מ“+ מע₪  5521 (2-12זוג + ילד )גיל 

 מ“+ מע₪  2111 ( )כמות מוגבלת(2-12ילדים )גיל  2זוג + 

 מ“+ מע₪  2511 חדרים( 2ילדים ) 0זוג + 

 מ“+ מע₪  5521 שלישיית מבוגרים בחדר

 מ“+ מע₪  552 תוספת תשלום )פר לילה( לסוויטה

 מ“+ מע₪  211 וניור‘תוספת תשלום )פר לילה( לחדר ג

 מ“+ מע₪  21 תוספת תינוק בחדר הורים

  להורדת טופס רישום

http://www.isrotel.co.il/esprit_spa/
http://knowit.org.il/uploads/documents/rishum%20sofash.pdf

