
ההשתלמות תעסוק במייחד את התכנון והבניה במקרקעי ישראל, המנהל כגוף מתכנן מול חולשת מוסדות 
התכנון ובהיותו בעל שליטה על שימושי הקרקע מתוקף בעלות בקרקע והכתבת תנאי החכירה, תנאי הסכמי 

 .פיתוח והקצאת זכויות

 סוף שבוע בנושא תכנון ובניה במקרקעי ישראל
 ‘רוזנברג הכהן ושות‘ אגמון ושותד איל ד. מאמו, “ריכוז אקדמי: עו

 , מלון הרודס ים המלח.01-01.01.01
 , ללנים במלוןמ “מע₪+ 011עלות השתתפות בהשתלמות: 

 מ.“מע₪+ 111עלות השתתפות ללא לינה: 

  01.01.01יום חמישי 

 00.01.01יום שישי 

 לילות במלון הרודס ים המלח 2מחיר לאירוח  בסיס האירוח )חצי פנסיון(

 מ“+ מע₪  2022 זוג בחדר

 מ“+ מע₪  2552 יחיד בחדר

 מ“+ מע₪  0022 (2-22זוג + ילד )גיל 

 מ“+ מע₪  0252 ( 2-22ילדים )גיל  2זוג + 

 מ“+ מע₪  5022 חדרים( 2ילדים ) 0זוג + 

 מ“+ מע₪  022 תוספת תשלום לחדר אקזקיוטיב שמש

 מ“+ מע₪  2022 תוספת תשלום לחדר אקזקיוטיב גן

 מוגבל. למעוניינים מומלץ להזמין מבעוד מועד.  *תכנית ההשתלמות כפופה לשינויים    ** מס' חדרי האקזקיוטיב

 מלון הרודס ים המלח
מלון הרודס ים המלח החדש מזמין אתכם לחוות את קסמי ים המלח בדרך היוקרתית והמפנקת ביותר. בהרודס ים המלח הממוקם על חוף ים פרטי 

כפי שתקבלו רק במלונות הרודס. במלון ממתינה לכם חוויית אירוח מושלמת: עיצוב מרהיב ומרגש  –תיהנו מנופש שקט, אינטימי ואקסקלוסיבי 
עם מזנון מתחלף המגיש ארוחות חלביות, שתייה קלה  VIPבתכנונו של מעצב העל אנדראס נויידם, מתחם ספא עשיר עם חמאם טורקי, טרקלין 

ביניהם חדרי גן עם גישה פרטית לבריכה צמודה, חגיגה קולינרית מלאת טעמים וריחות  –ואלכוהולית, מגוון חדרים עם אבזור עשיר ומתקדם 

 המורכבת מחומרי הגלם הטובים ביותר, ונוף מרהיב לים מכל חלון ומרפסת.
 

 התכנסות וכיבוד 00:11-00:01

 יפעת גזית הולצמן‘ פרופ| מאפייני התכנון במקרקעי ישראל, היבטי צדק חלוקתי  00:01-00:11

 ד איל ד. מאמו“עו| יחסי כפר ועיר בעידן של מצוקת הדיור בישראל  00:11-00:01

 גזרות ונגזרות -י“תכנון במגזר הכפרי, נהלי והחלטות רמ 00:01-00:11
 מר משה דדון, ראש המועצה האזורית מטה יהודה

 הפסקת קפה 00:11-00:01

   ד אבי פורטן“מנחה: עו| פאנל: תכנון ומימוש זכויות במגזר הכפרי  00:01-03:01
 ד איל ד. מאמו.“יפעת הולצמן, מר משה דדון ועו‘ בהשתתפות: פרופ

ל, מתקנים “ל ולותמ“הסדרי חקיקה המיטיבים עם המדינה: היטל השבחה, הגשת תכניות לוד 01:11-01:01 
 ד אבי פורטן“עו| ביטחוניים, פטורים מהיתר 

 ש עיריית מודיעין“טוכלר יועמ-ד דנה חפץ“עו|הסכמי הגג מנקודת מבטה של רשות מקומית  01:01-00:11

 הפסקה 00:11-00:01

 תכנון במקרקעי ישראל במגזר העירוני ויחסי גומלין בין הרשות המקומית ורמ"י   00:01-00:11
 אבנר אקרמן, מהנדס העיר נתניה ויו"ר איגוד מהנדסי ערים‘ אדר

 פאנל: התמודדות שלטון מרכזי ורשויות מקומיות עם מצוקת הדיור בישראל   00:11-00:11
 ד איל ד. מאמו“מנחה: עו

 ד אבי פורטן“טוכלר ועו-ד דנה חפץ“אבנר אקרמן, עו‘ בהשתתפות: אדר


