הכנס השנתי השני לתכנון ובניה
ריכוז אקדמי – עו"ד איל ד .מאמו ,אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
הכנס יערך ביום שני ה 22-באפריל  ,2102במלון דיויד אינטרקונטיננטל בתל  -אביב

עלות ההשתתפות בכנס  281ש"ח  +מע"מ לנרשמים/ות עד ה .20/12/2102-עלות ההשתתפות לאחר תאריך זה  061ש"ח  +מע"מ.
הכנס השנתי לתכנון ובניה הינו האירוע השנתי המרכזי בו נפגשים/ות משפטנים/ות ובעלי מקצוע העוסקים/ות בתחום ללימוד ושיחה הדדיים.

18:01-18:01

התכנסות ,כיבוד והרשמה.

18:01-14:01

פאנל  -התחדשות עירונית :יו"ר עו"ד איל ד .מאמו ,אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
גב' דלית זילבר הממונה על מחוז ירושלים ,עו"ד מיכה גדרון יו"ר ו .ערר מחוזית ת"א,
מר עודד גבולי מהנדס העיר תל אביב-יפו ,מר חיים כהן מהנדס העיר רמת גן.

14:01-01:01

פאנל  -מעורבות היועמ״ש בהליכי תכנון :יו"ר עו"ד אלי וילצ'יק ,כהן ,וילצ'יק ,קמחי ושות'
עו"ד ארז קמיניץ ייעוץ וחקיקה (אזרחי) משרד המשפטים ,עו"ד אבי פורטן ,אגמון ושות' רוזנברג הכהן
ושות' ,עו"ד רון צין ,שביט ,בר-און ,גלאון ,צין ,יגור ושות' ,עו"ד עופר טויסטר ,עופר טויסטר ,משרד עו"ד.

01:01-00:01

הפסקת קפה

00:01-02:01

פאנל  -היטל השבחה/פיצויים  -תיקון  80במבחן הזמן :יו"ר עו"ד צדוק צדיק ,חבר מועצת שמאי
המקרקעין ,משרד המשפטים ,עו"ד כרמית פנטון ,יו"ר ועדת ערר לפיצויים והשבחה מחוז מרכז ות"א ,עו"ד
גלעד הס ,יו"ר ועדות ערר מחוזיות י-ם ודרום ,גב' שושי שרביט שפירא שמאית מכריעה ,עו"ד גלית שיצר,
משרד בר עו"ד ,עו"ד תמי מגדל ,גולדפרב זליגמן ושות'.

 02:01-02:01פאנל  -שוק הנדל״ן לאן:
מר ניסים בובליל ,נשיא התאחדות בוני הארץ ,מר אוהד דנוס יו"ר לשכת שמאי המקרקעין ,גב' דניאלה פוסק,
מתכננת מחוז מרכז .אדריכל ירון טוראל ,מנהל אגף בכיר לוועדות מקומיות ומנהל התכנון.

 02:01-00:11ארוחת צהריים
00:11-01:11

פאנל  -תכנון ובניה במגזר הערבי והבדואי :יו"ר סיגל לחמני ,יו"ר ו .מקומיות קסם ,מזרח השרון וזמורה
עלי פורטי אדריכל סגן מתכננת מחוז דרום במשרד הפנים ,מר נאדר סרסור ראש עיריית כפר קאסם ,עו"ד
תאופיק ג׳ברין יועץ לרשויות ויזמים במגזר הערבי ,גלעד אטקס אדריכל ראש מנהל הנדסה ,הרשות להסדרת
ההתיישבות הבדואית בנגב.

01:11-06:11

פאנל  -אכיפת דיני המקרקעין ושיקולי תכנון :יו"ר עו"ד ענת בירן ,ענת בירן משרד עו"ד,
עו"ד ציון אילוז סגן מנהל המחלקה לאכיפת מקרקעין בפרקליטות ,עו"ד אורית קוטב יו"ר ועדת משנה
לעררים של המועצה הארצית ,עו"ד דיאנה ירום רייזנר ,יועמ"ש ועדה מחוזית דרום ,עו"ד חיים ויינטרוב,
משרד המבורגר עברון ושות' ,עו"ד צבי שוב ,צבי שוב משרד עו"ד.

06:11-06:21

קפה נעילה

לתכנית הכנס המפורטת
הכוללת פירוט על
המושבים ההרצאות

והמרצים לחץ/י כאן







לטופס רישום
לשליחה בפקס או
במייל לחץ/י כאן!

לתשומת לבכם/ן ,מספר המקומות מוגבל.
עלות ביטול השתתפות עד  22שעות לפני פתיחת הכנס + ₪ 81 :מע"מ.
ביטול השתתפות בסמוך יותר לפתיחת הכנס יחוייב במלוא העלות.
יתכנו שינויים בתוכן ההרצאות ובאורכן ובזהות חלק מהדוברים.
המחיר כולל חלוקת חומר מקצועי ,כיבוד וארוחת צהריים.

לרישום דרך אתר
המרכז לחץ/י כאן!

לנוחיותכם/ן מגוון דרכים לרישום[ :לרישום באמצעות מייל ופקס יש לשלוח טופס זה]

אתר האינטרנט של המרכז:
במייל:
בפקס012-2-1010141 :

www.knowit.org.il
office@knowit.org.il

