
  10.11.13 -יום ראשון 

קוקטייל פתיחה במדשאת מלון דן" טרופי אקזוטי" 18:30 - 17:00

 

מושב הפתיחה   20:00 - 18:30

ר ועדת הכנס"יו -מר חיים מסילתי  -ר המושב "יו                        

ר הלשכה"יו, דנוסמר אוהד                         
הפנים והגנת הסביבהר ועדת "יו, מירי רגבכ "ח         

)אזרחי(לממשלה  ש"ליועהמהמשנה –קמינץד ארז "עו                        

ראש עיריית אילת -מר מאיר יצחק הלוי                         

ראש לשכת עורכי הדין -ד דורון ברזילי "עו                        

כל אחד במלון האירוח שלו -ארוחת ערב                20:00

מופע של ישראל קטורזה במלון דן               21:30

תכנית הכנס



11.11.13 -יום שני 

רשות מקרקעי ישראל ופיצוי הפקעה -ועדת השגות    11:45 - 10:00

שמאי מכריע, פרימו ניקי -ר המושב "יו                        

מח׳ ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, קמינץארז עו״ד                          

השמאי הממשלתי הראשי, אלדרוטיטל מר          

ר ועדת השגות מינהל"יו -כוכבית נצח דולב   ד"עו                        

ר ועדת השגות הפקעות"יו - חסדיאלד יאיר "עו                        

שמאי מכריע  , ניזרימר אמנון                         
  ר ועדת חקיקה בלשכה"יו, מקרקעיןשמאי  -אריה קמיל מר                          

חידושים ועקרונות בפסיקה -החלטות שמאי מכריע    14:00 - 12:15

שמאי מקרקעין, שפיגלאיציק  -המושב ר "יו                        

ענת בירן משרד עורכי דין, בירןד ענת "עו                        

שמאי מקרקעין - וירניקמר רן                         

וחיפההדרום , ערר ירושליםת וועדר "יו, גלעד הסד "עו                        

צהרים במלון דןארוחת     15:00 - 14:00

                       



?פתח לרשלנות  -אתיקה מקצועית    19:15 - 17:15

ד ושמאית מקרקעין"עו, מטי לשם' הגב -ר המושב "יו                        

ר ועדת אתיקה"הדין ויולשכת עורכי , יו״ר מחוז ת״א והמרכז, ד אפי נווה"עו                        

דוגמאות לתלונות אודות שמאים, התובע מטעם מועצת השמאים, ד אסף שטרן"עו                        

דן הלפרט משרד עורכי דין  , הלפרטד ונוטריון דן "עו                        

ריאלטיבקרן  עיסקימנהל יזום ופיתוח , שמאי מקרקעין, צפדיהשי מר                         

כל אחד במלון האירוח שלו -ארוחת ערב                19:30

ערב חופשי                 21:00

                       



12.11.13 -יום שלישי 

הבוקר הכנס מתפצל לשני אולמותבשעות * 

)1  אולם(אשראי בנקאי מקרקעין כבטוחה למתן שומות   11:45 - 10:00

               שמאי מקרקעין, רוכברגרמר נחום אלוני  -המושב ר "יו                       

.נכסים מניבים ומיסוי 19דגשים לתקן , טפחותמזרחי , הירשברגענת ' גב                       
  חוק עידוד השקעות הון מכחהטבות מס , )ד"מאיר מזרחי עומשרד (כהן שי ד "עו       

  תשלומים נלווים במימוש נחלה, שמאית מקרקעין, בוגיןנחמה ' גב                       

הערבידגשים על שומות במגזר , שמאית מקרקעין, עדאלה-עאידהגבאלי ' גב       

)2  אולם( ני"נדלהשמאי כיועץ כלכלי   11:45 - 10:00

                     שמאי מקרקעין, חבנישלמה מר  -ר המושב "יו                       

 שמאי מקרקעין כיועץ לחברה יזמית , אזורים' מנכל חב, נגלמר דרור                        
גישות כלכליות בהשבחת בניינים, ל חברת ביטוח הראל"סמנכ, גיל מעייןמר        

ן המסחרי"מגמות עתידיות בשוק הנדל, מקרקעיןשמאי , אטקיןמר חיים        

)'אשר ושות, בן עמי, ד שרקון"משרד עו(, ד אילן שרקון"עו                       

)ד"צבי שוב משרד עו(, ד צבי שוב"עו       



12.11.13 -שלישי המשך יום 

אולמותבשני הכנס המשך * 

)1  אולם(   ?פתרון למצוקת הדיור  -בר השכרה דיור   14:00 - 12:15

                   שמאית מקרקעין, ארזדניאלה פז ' גב -המושב ר "יו                      

י"רמיועץ לשר הבינוי והשיכון לענייני , דרייפוסבני ד "עו                        

)משרד מאיר מזרחי עורכי דין(מזרחי מאיר ד "עו        
י"רממתכננת מחוז תל אביב , טסלרגילי ' גב        

אגף התקציבים  משרד האוצר, יוצראריאל מר         

)'ושות מטלון, פולק, שותף במשרד עורכי דין עמית(, ד אברהם ללום"עו        

)2  אולם(ומשמעויות סיכונים  -חקלאית קרקע  14:00 - 12:15

                     שמאית מקרקעין, דליה עסיס' גב -המושב ר "יו                      

אביב והמרכז-ערר מחוזות תלועדות ר "יו, מיכה גדרוןד "עו                         

המשפטיםמחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד , יוליסכרמית עו״ד          

)משרד אברהם בר עורכי דין(בר רועי ד "עו            

)'רוזנברג הכהן ושות', שותף במשרד אגמון ושות(מאמו אייל ד "עו        

שמאי מקרקעין, המאיריאהוד מר         

ארוחת צהרים במלון דן    15:00 - 14:00

                      



12.11.13 -שלישי המשך יום 

חוזרים להרצאות באולם אחד* 

גורמי ההשפעה העיקריים -מחירי הדיור    19:15 - 17:15

ביזפורטלל "מנכ, לירן סהרמר  -ר המושב "יו                       

שתציג סקר שערך המכון בדיוק בשאלה זו גיאוקרטוגרפיהמנכ״ל מכון , ד״ר רינה דגני                       

ראש עיריית קריית גת, מר אבירם דהרי                       
התאחדות בוני הארץנשיא , בובלילניסים מר                        

אחרונות  ן ידיעות "עורך הנדל, פטרסבורגמר עופר                        

 "ן"כל סודות הנדל"יזם ומנחה , בלושינסקימר גיא 

כל אחד במלון האירוח שלו -ארוחת ערב               20:00

 

פנחס שפירא–לשכה טקס חלוקת יקיר               21:30

ריקודיםשל להקת לייב מארחת את דנה אינטרנשיונל ומסיבת מופע        

על ידי מר לאון פרץ בבית הכנסת של מלון דן 19:45דף יומי יימסר מידי ערב בשעה * 



  13.11.13 -יום רביעי 
יתקיים באולם סיאסטה בקומת הלוביהמושב * 

חידושים ופסיקות במקרקעין   11:30–09:00

שמאי מקרקעין, אדרימר יוסי  -המושב ר "יו         

טויסטרעופר ד "עו         

פורה ומהנה, מאחלי
 לכול
 כנס מוצלח

ר ועדת הכנס"יו, מסילתיחיים 

ועדת הכנס

נתיבי לכתוצוות 


