
תכנון ובנייה והתחדשות עירונית 
לזכרו של עו"ד משה שוב ז"ל

יום שלישי, 20 בפברואר 2018
אולמי אפקה, רח' בני אפרים 228 תל אביב

תכנון ובנייה והתחדשות עירונית 

מושב ראשון - תכנון ובנייה )איחוד וחלוקה, תביעות 197, הפקעות, היטל השבחה ותכנון ורישוי(

התכנסות - רישום, קפה ומאפה.   9:00-9:30
פתיחת המושב:  מר חיים מסילתי - יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, שמאי מקרקעין ועו"ד  9:30-9:45

הרצאה: איחוד וחלוקה - "חידושים בפרקטיקה השמאית והתכנון בתכניות איחוד וחלוקה".    9:45-10:15
מר שאול רוזנברג, שמאי מקרקעין.  

הרצאה: "חידושים בפסיקה - תביעות 197 והפקעות"   10:45-10:15
עו"ד עוזי סלמן, היועץ המשפטי של עיריית תל אביב - יפו  

הפסקה    10:45-11:00
פאנל יו"ר ועדות ערר לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה בנושא:  11:00-12:00

"חידושים בהחלטות ועדות ערר בנושא תכנון ורישוי, תמ"א 38, פיצויים והיטלי השבחה"  
יושבי ראש עוה"ד: אליעד וינשל, דקלה מוסרי טל, רונית אלפר, יריב אבן חיים, אייל תאודור שרון,    

הילה סירוטה ליבנה, תמר עיני ורדון, בנימין זלמנוביץ.    
מנחה: עו"ד צבי שוב, צבי שוב משרד עורכי דין  

הפסקה: ארוחת צהריים בשרית.    12:15-13:15

מושב שני - התחדשות עירונית )חידושים בתחום פינוי בינוי ותמ"א 38(

פתיחת המושב:  מר חיים אביטן, ראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, משרד הבינוי והשיכון   13:15-13:30
הרצאה: תמ"א 38 לאחר תיקון 3א' - "תמ"א 38 - מי לנו ומי לצרינו )תמונת מצב עדכנית("   13:30-14:00

עו"ד מיכה גדרון, מיכה גדרון משרד עורכי דין )לשעבר יו"ר ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז תל אביב(  
הרצאה: חידושים בתחום פינוי בינוי    14:00-14:30

גב' עינת גנון, מנהלת אגף התחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון.  
הפסקה.    14:30-14:45

פאנל "תמ"א 38 מול פינוי בינוי - חסמים ופתרונות", בהשתתפות:     14:45-15:45
עו"ד יעלה מקליס, ראש עיריית יהוד מונסון  
גב' שרית צולשן, מהנדסת העיר גבעתיים.  

ד"ר חוה ארליך, מהנדסת העיר פתח תקווה.  
מר ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר חברה לבניה ונדל"ן.  

מר אבישי קימלדורף, סמנכ"ל חברת שיכון בינוי.  
מר אסף סימון, מנכ"ל חברת אפריקה התחדשות עירונית.  

הגב' נחמה בוגין, נחמה בוגין משרד שמאי מקרקעין.   

עלות יום העיון הינה 250 ₪ בתוספת מע"מ. לנרשמים עד ליום 21.12.17 תינתן הנחה של 10%, לנרשמים עד ליום 31.12.17 תינתן הנחה של 5%.
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד 14 ימים לפני יום העיון, כל ביטול יחויב ב-50 ₪ עמלת טיפול  |  ביטול מאוחר ל- 14 ימים לפני 

יום העיון, יגרור אחריו חיוב מלוא עלות יום העיון  |  יום העיון עשוי להתארך מעט מעבר לשעה הייעודה, ייתכנו שינויים בתכנים ו/או במרצים.
<<<<<  לינק להרשמה: ______________ או בטל': 03-5757170.

לרגל עלון 100 של הניוזלטר המשפטי 
עו"ד על נדל"ן 
בחסות משרד עו"ד צבי שוב

תכנון ובנייה והתחדשות עירונית 
לזכרו של עו"ד משה שוב ז"ל

יום שלישי, 20 בפברואר 2018
פרקטיקה אולמי אפקה, רח' בני אפרים 228 תל אביב

מקצועית


