
הכנס יערך בים המלח במלון לאונרדו פלאזה 
בין התאריכים  17-18/01/2018 

שמות המרצים והנושאים יפורסמו בהמשך

תוכנית הכנס:

17.01.18 יום רביעי 12:30-13:00 קבלת פנים, התכנסות, הרשמה והתארגנות.
• 13:00 רצף הרצאות עד הערב - פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

• מופע סטנד אפ

18.01.18 יום חמישי.
ארוחת בוקר

10:00 תחילת ההרצאות ועד השעה 14:00
פנל מומחים וסיכום הנושאים הבוערים להמשך העשייה לשנה הקרובה

• ארוחת צהריים
סיום הכנס וההגרלות בסביבות השעה 15:00 

העלות למשתתף לכל הכנס כולל דמי חבר לארגון לשנת 2018 הינה במחיר מיוחד
וחד פעמי בסך של 400 ש"ח בלבד.

המחיר כולל מלון ע“ב פנסיון מלא ללילה בחדר עם משתתף נוסף (2 בחדר), ארוחת ערב, 
ארוחת בוקר וארוחת צהריים.

באי הכנס יקבלו תיק עם ריכוז החומר של הכנס ותקציר החוקים.
במהלך הכנס יוצגו ע"י החברות חידושים אחרונים בתחום ונחזק את הקשר שלנו

הצרכנים, המנהלים, המפעילים, המתכננים והיזמים מול החברות הנותנות שרות יומיומי
ומיבאות את הציוד הנדרש לתפעול וניהול.

הכנס מופק בחסות החברות: י.ג.ל, הידרופארם, זיו בריכות שחיה, מפל, דור טק, ש.אל, מוזי 
בוטון בטיחות ואיכות הסביבה בע“מ, אגנטק, יבואנית מכשירי הכושר של טכנוג'ים איטליה

וריז שיווק מיתקנים להורדת נכים לבריכות שחיה, קירוי דגן בע"מ בניהול של יוסי דגן
גדיר מערכות בע"מ ומשאבות חום, אורן ציוד חימום בע"מ, אקספו ועוד.

טלפונים של הארגון : 052-3344012  | ניר עוז– 050-5269740 
פקס:  08-9152957

הכנס מופק ע“י חברת ”אורטל תיירות בע“מ“
לפרטים והרשמה יש ליצור קשר עם שמעון בטל‘: 052-5794550

מבין כל המשתתפים יוגרלו:
1. כרטיס טיסה ומלון לשלושה ימים לתערוכה הבינלאומית לבריכות שחיה 

וספא בליון, צרפת שתתקיים בחודש נובמבר 2018.
2. רובוט חדיש ומשוכלל מבית חברת מטרוניקס בחשיפה עולמית ראשונה

 שעלותו כ- 20,000 ש"ח לפני מע"מ.

מצפים לראותכם חברי ההנהלה:אסף בן חיים, יוסי בנימין ,ציון הלל, ספי צוק, גלעד זיתון

בברכה, ניר עוז
יו"ר ארגון מנהלי בריכות שחיה
 מרכזי ספורט ונופש בישראל



ברוכים הבאים לכנס הארצי השני

"קונגרס" של ארגון מנהלי בריכות השחיה

מרכזי ספורט ונופש בישראל
זו הפעם השנייה מאז הוקם הארגון בשנות ה - 70 אנו נתכנס ליומיים של הרצאות, חידושים, 

והמלצות לתכנון, בניה, ניהול, בטיחות והפעלה של בריכות שחיה ציבוריות, קאנטרי
קלבים, מרכזי ספורט, מתחמי מגורים ופרטיות ובדגש על רגולציה מול משרדי הממשלה השונים.

בכנס נארח:
•  מר עמיר יצחקי ראש מערך ארצי לבריאות הסביבה והגב' זוהר הוברמן-לנג מנהלת תחום

לבריאות הסביבה.
• רפ“ק בועז ליבנה משטרת ישראל מ"מ קצין רישוי עסקים ארצי 

• מר מוזי בוטון אחריות פלילית של מנהלים ונושאי משרה             
• מר צור שן מפקח משרד הבריאות מחוז חיפה לבריאות הסביבה, כמו כן נארח נציגי 

ממשלה נוספים אשר ישותפו בהרצאות נוספות.
• מר רזיאל אחרק יו“ר תאגיד המים הארצי.

• דוקטור עדנאן סולטאני ממונה חומרים מסוכנים וטב"ק, המשרד להגנת הסביבה מחוז מרכז.
• עו"ד אורלי לייבו עורכת דין לדיני עבודה בנושאי העסקת עובדים, נערים והטרדות מיניות.

• מר איציק שמעוני רמ“ח חקיקה ובקרה בכיבוי אש.
• מר אבישי לדיאני המשרד לבטחון פנים.

.LES MILLS ISRAEL מר יורם אילת ממקימי רשת ”גו אקטיב“ ובעלי חברת •
• מר בני גוז מומחה למועדוני ספורט ושימור לקוחות.

• הרצאות נוספות בנושאים: חידושים אחרונים שעדיין לא נחשפו בארץ בתחומי הסינון, החיטוי,
 כלור קשור, חימום ושימור אנרגיה, חידושים בספורט וחדרי הכושר.

הכנס מופק בשיתוף ובחסות החברות המובילות והמשפיעות בענף.
ברצונינו להוות אבן דרך בתחום מול הרגולטורים ולהשמיע את קולנו מהשטח מול

כל משרדי הממשלה השונים.
תוכניות העבודה שלנו בטווח הקצר ולטווח הארוך:

• מעורבות מול משרד הבריאות בתקנות אכיפה של חוקי תכנון ,בניה וניהול של 
בריכות שחיה, בקיבוצים, מוסדות חינוך, מושבים, מתחמי מגורים, בריכות שחיה

לתחרויות, צימרים, בתי מלון, קאנטרי קלאבים וחדרי כושר וספא.
• שיטות סינון וחיטוי

• המשרד לאיכות הסביבה, היתרי רעלים ואגרות.
• פיקוד העורף.

• עלויות המים של הבריכות מול עלויות המים של בריכות בבתי מלון.
• משטרת ישראל.

• כיבוי אש
• חוק החזרי תשלום על ביטולי מנוי.

• תשלום אגרות,  לאקו"ם , אקו"ם ארועים, הפדרציה לתקליטים, הפי"ל ועוד.
• עבודה מועדפת למצילים בכל הבריכות בארץ.

• הורדת גיל הכשרת המצילים לגיל 17.
• בטיחות ואחריות אישית של מנהל הבריכה, מפעיל הבריכה ובעלים של בריכות פרטיות.

• רישיון עסק לבריכות במתחמי מגורים, מושבים, קיבוצים.
• נושאים רבים ומגוונים נוספים.


