
                                           

 

  
 

 מד"כנס ארצי "תכנון ורישום בתלת מ      
27/02/2020 

  תוכנית הכנס 

 והרשמההתכנסות  09:15- 08:30

 
 אולם המליאה –מושב פתיחה 

 ירח דויטשר 'פרופ :המושב יו"ר

 מושב פתיחה

11:50-09:15 

 : ברכות    - 10:05-09:15

 רותי שוורץ, סגנית מנהלת מינהל התכנון

 מודד מוסמך רונן רגב, מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל

 עו"ד שלומי הייזלר, מנהל הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין 

 עו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(

 בישראל יו"ר לשכת המודדים המוסמכים פרופ' ירח דויטשר,
  

 פרופ' ירון פלוס, מדען ראשי, המרכז למיפוי ישראל     -  25:10 -05:10

 רב ממדיות כתשתית למדינה חכמה טכנולוגיות

 אדר' ארז בן אליעזר, יועץ בכיר למנהלת מינהל התכנון     -  45:10 -25:10

 התלת ממדי ככלי לפתרון בעיית צפיפות האוכלוסין ויוקר הדיור התכנון

 מהנדס ומודד מוסמך שמעון ברזני, סמנכ"ל הקדסטר, המרכז למיפוי ישראל    -  10:11 - 45:10

 תלת ממדי קדסטר

 זכויות מקרקעין והסדר  מנהל הרשות לרישוםעו"ד שולי אבני שוהם, המשנה ל   -   30:11 - 10:11

 בראי המרשם חלקה תלת ממדית

 אטי בן עטר, מנהלת אגף בכיר בעלות ורישום, רשות מקרקעי ישראל     -   50:11- 30:11

 ישראל התיקון לחוק המקרקעין על פעילות רשות מקרקעי השפעת

 כיבוד קל – הפסקה 12:30-11:50

חלוקה 

 למושבים

14:30-12:30 

 מדידות ורישום בתלת ממד –א' מושב 

 גד סגל, ארז בן אליעזר ן ברזני, שולי אבני,שמעוחברי הפאנל: |    יו"ר המושב: יאיר דוידובסקי

 מודד מוסמך שמעון ברזני, סמנכ"ל קדסטר, מפ"ימהנדס ו  -   12:50-12:30

 השינויים בתקנות המדידות והנחיות המנהל

 מודדת מוסמכת קסניה חסנשין, ראש תחום קדסטר תלת ממדי, מפ"י   -  13:10-12:50

 והצגת מפות דוגמה השינויים במפרט חני"ת

 המשנה למנהל הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעיןעו"ד שולי אבני,    -  13:50-13:10

 בקשה לרישום מקרקעין ונסחי רישום

 אדר' אילון ברנהרד, אדריכל מחוז ירושלים משהב"ש   -  14:10-13:50

 תכנון תוך התחשבות במרקם אורבני קיים

 דיון פתוח  -  14:30-14:10

 ייזום ותכנון בתלת ממד – ב'מושב 

 הד עיני, בשאר פאהום, ורד סלומוןונטה, אאחברי הפאנל: יאשי סער, תמר פרי|   יו"ר המושב: אטי בן עטר 

 במינהל התכנוןרישוי תקנות ומכונים אדר' יאשי סער, מנהל אגף בכיר    -  12:50-12:30

 השינויים בתקנות התכנון והבניה ואופן הגשת תכנית הכוללת הוראות תלת ממד

 עו"ד תמר פריאנטה, מפקחת על רישום מקרקעין, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין   -  13:10-12:50

 מפגש בין רישום תלת ממד והבית המשותף

 אטי בן עטר, מנהלת אגף בכיר בעלות ורישום, רשות מקרקעי ישראל  -  13:30-13:10

 עסקאות ופרויקטי דוגמה בתלת ממד

 עיני, השמאי הממשלתי הדוא  -  13:50-13:30

 שמאות בתלת ממד

 דיון פתוח  -   14:30-13:50

 ארוחת צהריים 16:00-14:30

 


