הכנס השנתי ה – 5לתכנון ובנייה
ריכוז אקדמי :עו“ד איל ד .מאמו ,אגמון ושות‘ רוזנברג הכהן ושות‘
יום שלישי |  | 61.30.92מלון דיויד אינטרקונטיננטל | תל אביב
הכנס השנתי לתכנון ובניה הינו האירוע השנתי המרכזי בו נפגשים/ות משפטנים/ות ובעלי מקצוע מהתחום ללימוד
ושיחה הדדיים .בכנס משתתפים מיטב המרצים בתחום ונידונות סוגיות חדשניות | עלות ההשתתפות+ ₪ 553 :
מע“מ.

00:00-00:80

התכנסות
פתיחה

עו"ד איל ד .מאמו

00:00-00:98

הרצאה :שוק הנדל“ן לאן?

כב‘ שר הבינוי והשיכון ,מר יואב גלנט

09:30-09:50

הרצאה :המאבק במצוקת הדיור

00:98-90:98

פאנל:
המאבק במצוקת הדיור—פתרונות
ותהליכים

וארוחת בוקר קלה

00:80-00:80

90:98-90:80
90:80-90:80

הרצאה :היערכות הועדות המקומיות
וועדות הערר למהפכה ברישוי בניה
הפסקה וכיבוד קל

90:80-99:80

פאנל :תביעות  901והיטל השבחה-
סימטריה או עולמות שונים

99:80-90:00

הענקת אות הוקרה למועמד/ת
נבחר/ת בתחום התכנון והבניה

90:00-90:20

פאנל:
עליות ומורדות בתמ“א  - 80חוסר
ודאות

90:20-98:80

ארוחת צהריים

98:80-92:80

פאנל:
שוק הנדל“ן לאן?

92:80-92:28

הרצאה :התנגדות להתנגדות

92:28-98:80

פאנל:
מצוקת הדיור ותכנון במגזר הערבי

98:80-93:80

פאנל:
ול“ל ,וד“ל ,ותמ“ל—ערוץ עוקף או תכנון
ראוי

93:80-93:28

סיום וקפה

מר אביגדור יצחקי ,רמ “ ט הדיור באוצר ויו “ ר המועצה הארצית לתכנון
ובנייה
יו“ר :עו“ד איל ד .מאמו ,אגמון ושות‘ רוזנברג הכהן ושות
בהשתתפות :עו“ד ומתכנן ערים ניר שטרן  -יועמ“ ש הועדה המחוזית חיפה |
עו“ד בני דרייפוס ,מנהל אגף בכיר שיווק מ .השיכון | עו“ ד מאיר פורגס ,ש.
בירן ושות‘ | עו“ ד אמיר הלר סמנכ“ ל התאחדות בוני הארץ | עו“ד ד“ר אתי
רוזנבלום יועמ“ש ו .מחוזית ירושלים
עו“ד שרון מונטיפיורי -גילן ,יו“ד ועדת ערר מחוזית לתו“ב מרכז

יו“ר :עו“ד רונית אלפר יו"ר ו .ערר לפיצויים והשבחה מחוז מרכז
בהשתתפות :גלית אציל לדור שמאית מקרקעין | מנחם מלוכנא שמאי מכריע
| עו“ד תמר מגדל ,מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות‘ | עו“ד צבי שוב ,צבי
שוב משרד עורכי דין

יו“ר :עו“ד אלי וילצ‘יק ,כהן וילצ‘יק ושות‘.
בהשתתפות :עו“ ד אירה יעקב סלוביצ‘יק יועמ“ש בעיריית ר“ג | עו “ד ענת
בירן ,ענת בירן משרד עורכי דין | עו “ ד ישי איציקוביץ ‘ ,אגמון ושות ‘
רוזנברג הכהן ושות‘ | עו“ד חיים מסילתי שמאי מקרקעין

מנחה :דרור מרמור ,עורך גלובס נדל“ ן .בהשתתפות :מר חיים ביבס ראש
עיריית מודיעין ויושב ראש מרכז השלטון המקומי | עו “ ד ארז קמיניץ
המשנה ליועמ“ ש | עדיאל שמרון מנהל רשות מקרקעי ישראל | אוהד דנוס
יו“ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל| רוני בריק נשיא התאחדות בוני הארץ
עו“ד רון צין -שביט בראון גלאון צין יגור ושות‘
יו“ר :עו“ד תאופיק ג‘ברין ,יו“ר ועדת משנה לתכנון ובניה עירון
בהשתתפות :ח“ כ ד “ ר יוסף ג‘ בארין | ערן ניצן סגן הממונה על התקציבים
בנושאי נדל “ ן ופנים במשרד האוצר | אדר‘ ענאיה בנא ,מהנדסת הועדה
המקומית לתכנון ובניה — עירון | איימן סייף ,מנהל הרשות לפיתוח כלכלי
במגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה
יו“ר :עו“ד אבי פורטן אגמון ושות‘ רוזנברג הכהן ושות‘
בהשתתפות :ערן ניצן יו “ ר הותמ “ ל ,סגן הממונה על התקציבים במשרד
האוצר | אביבית מאור נמרודי סגנית ראש עיריית רמת גן | ניר פפאי סמנכ“ל
החברה להגנת הטבע | עמיר ריטוב—ראש המועצה האזורית לב השרון

* התוכנית אינה סופית .ייתכנו שינויים ומרצים נוספים *

להורדת טופס רישום

להרשמה דרך האתר

מספר המקומות מוגבל | עלות ביטול השתתפות עד  10שעות לפני פתיחת הכנס ב + ₪ 08-מע"מ .ביטול השתתפות בסמוך יותר לפתיחת הכנס כרוך במלוא העלות | יתכנו שינויים בתוכן ההרצאות ובאורכן
ובזהות חלק מהדוברים | המחיר כולל חלוקת חומר מקצועי וכיבוד.

