
יום ראשון  |  24.11.2019

קוקטייל במדשאות מלון דן 18:30-17:00

מושב פתיחה

יו"ר מושב, מר שאול רוזנברג, שמאי מקרקעין ויו"ר ועדת הכנס

מר אמיר אוחנה, שר המשפטים
ח"כ הגב' איילת שקד

מר חיים מסילתי, יו"ר הלשכה
מר מאיר יצחק הלוי, ראש עירית אילת

הגב' סיגל יעקובי, יו"ר מועצת שמאי מקרקעין
מר אוהד עיני, השמאי הממשלתי הראשי

מר אלכס אהרונסון, מנהל טכני )רכז( של ועדת התקינה לנכסים מוחשיים במועצה הבינל׳
מר ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

הגב׳ איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון, דברי סיכום מושב

18:30-20:00
BBH אולם

סיפורו מעורר ההשראה של סרן זיו שילון

עו"ד ששי גז – מאחורי הקלעים של המשפט הפלילי

21:30
BBH אולם

22:30

יום שני  |  25.11.2019

התחדשות עירונית, מחיר למשתכן, הסכמי גג ושלל תכניות – פנינו לאן?
מושב מס' 1

יו"ר מושב, הגב' תמר אברהם, שמאית מקרקעין

ח"כ יעקב אשר, סיעת יהדות התורה
ח"כ משה ארבל, סיעת ש"ס

מר ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס
מר אלכס אהרונסון, מנהל טכני )רכז( של ועדת התקינה לנכסים מוחשיים במועצה הבינל׳

מר חיים אביטן, יו"ר הרשות להתחדשות עירונית
הגב' מירי רימון, שמאית רשות מקרקעי ישראל 

מר אבירם דהרי, ראש העיר ק' גת
מר יהודה מורגנשטיין, מנכ"ל חכ"ל בני ברק

עו"ד יהודה רווה 

10:00-12:00
BBH אולם

טיול ג'יפים בהרי אילת
מותנה ברישום מוקדם, כרוך בעלות.

11:00-13:00

אוהד עיני, השמאי הממשלתי – לימוד משותף של טיוטת העדכון, פרק יח בקווים המנחים – שימוש בגישת 
העלות ובחירת הרווח היזמי

12:00-12:30

חידושים בעולם הפקעות המקרקעין בדו ובתלת מימד
מושב מס' 2

יו"ר מושב, מר ראובן כהן, שמאי מקרקעין

עו"ד שלומי הייזלר, הממונה על הרישום במשרד המשפטים
הגב׳ אירית ליברמן, מנהלת מחלקת עסקאות מקרקעין, עיריית תל אביב-יפו 

הגב' עינת כרובי, שמאית מקרקעין
עו"ד דודו ג'והן, משרד עו"ד בועז בן צור ושות'

עו"ד צדוק צדיק
מר אוהד עיני, השמאי הממשלתי הראשי

12:30-14:15

אולם תרשיש

השמאי בראי בתי המשפט
השפעת שמאי המקרקעין על החלטות בנושאי מקרקעין 

מושב מס' 3

יו"ר מושב, מר יוסי אמזלג, שמאי מקרקעין ורו"ח

כב' השופט שיינמן, סגן נשיא, בית המשפט המחוזי מרכז
מר יוסף זרניצקי, שמאי מקרקעין

עו"ד ענת בירן
עו"ד תמר מגדל

עו"ד שחר בן עמי

12:30-14:15
BBH אולם

"סדנת ניהול זמן"
מר תמיר ליפין 

15:00-16:00

"תפיסת הביטחון" 
הרצאת נלווים

סגן אלוף תומר ביצר
מפקד יחידת הלוחמה בטרור אילת לשעבר )לוט"ר(. מומחה לאבטחה בהרצאה על התמודדות עם איום מתמיד בגזרה

16:00-17:00

אולם פיאסטה

ראיון אחד על אחד עם שר התחבורה

מר גיא ליברמן, עורך נדל"ן, "גלובס" - ראיון אחד על אחד

16:00-16:30

קפה ועוגה 16:30-17:00

מימון נדלני – בישראל
מושב מס' 4

יו"ר מושב )משותף( 
מר שמוליק כהן, שמאי מקרקעין

מר ערן רולס, יו"ר מרכז הבניה

הגב' דניאלה פז, שמאית מקרקעין
מר ירון בלנק, בעלים חברת מכלול - התחדשות עירונית

מר דרור פלדמן, מ. סקטור מטה משכנתאות, בנק מזרחי 
מר צבי רז, בנק מזרחי לשעבר

הגב׳ קלרה צברגל, בנק פועלים
מר לירן עובדיה, בנק ירושלים
מר סיסו יעקב, קרן "יסודות"

הגב' טלי ריצ'מן, בנק דיסקונט

17:00-19:30

BBH 1 אולם
30-15:30:

שני ערב

בוני הארץ – שמאי ויזם – ביחד או לחוד?
מושב מס' 5

יו"ר מושב, הגב' מוריה רבני - לוי, שמאית מקרקעין
מר יניב אסולין, שמאי מקרקעין

מר ג'קי סוויסה, חב' איילה אגם
מר יהודה כתב, יו"ר ארגון הקבלנים והבונים מחוז ת"א ומרכז

הגב' דברת אולפינר שמאית מקרקעין
מר ירון ספקטור, שמאי מקרקעין

עו״ד שמואל שוב
עו"ד קרן בלחרסקי

17:00-19:30

BBH 2 אולם

שני ערב

BBH מופע "הפרוייקט של רביבו" - אולם 21:30

יום שלישי  |  26.11.2019

חידושים בהיטל השבחה ובמיסוי
מושב מס' 6

מר מאור טביביאן – אביב , שמאי מקרקעין

הגב' קרן ברק, ח"כ מטעם הליכוד
עו"ד כרמית יוליס, ראש אשכול נדל"ן, משרד המשפטים

מר רון מוסקוביץ, יו"ר פורום הועדות המרחביות
עו"ד ציפי מרגלית

עו"ד דניאלה גז, יועמ"ש עיריית גבעתיים לשעבר
רו"ח ועו"ד ליאור רצון, משרד מאיר מזרחי

עו"ד עוזי סלמן, יועמ"ש עירית תל אביב-יפו
הגב' נורית ג'רבי שמאית מקרקעין, שמאית מכריעה

עו"ד צבי שוב
עו"ד ושמאי עידו שחם - יו"ר ועדת מיסוי

09:30-11:15

BBH אולם

מחירי הדיור לאן?
מושב מס' 7

מנחה פאנל – מר ערן בר טל, עורך כלכלי "בישראל היום"

ח"כ שלמה קרעי, סיעת הליכוד
מר זאב ביילסקי, ראש מטה הדיור

עו"ד ארז קמיניץ, משנה ליועץ משפטי לממשלה לענייני המשפט האזרחי 
עו"ד אבי ללום, סגן ראש לשכת עורכי הדין ויו"ר פורום המקרקעין הארצי

מר דורון סייג, אחראי נושא הדיור, הלהמ"ס
מר איציק מויאל יו"ר איגוד פועלי הבניין

מר אהוד המאירי שמאי מקרקעין
עו"ד זיו כספי

09:30-11:15
אולם תרשיש

שלישי בוקר

הפסקה 11:15-11:30

שינוי מדיניות תכנונית )ביטול תמ"א( והשפעותיה – בעד / נגד
מושב מס' 8

יו"ר מושב – מאיר נדלר, שמאי מקרקעין
הגב' עדי כהן - כתבת נדל"ן "דה מרקר"

ח"כ איתן גינזבורג, סיעת כחול לבן
ח"כ מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס

ח"כ יואב קיש סיעת הליכוד
עו"ד מירי כהן, ס' ראש מטה הדיור, חברת מועצת שמאי מקרקעין
מר ראדי נג'ם, שמאי מקרקעין - ראש המועצה המקומית בית ג'אן

עו"ד אייל מאמו
עו"ד רונן ירדני

עו"ד מיכה גדרון

11:30-13:15

אולם תרשיש

שלישי צהריים

חלק א' - השפעות ייחודיות סביבתיות על שווי מקרקעין
מושב מס' 9

יו"ר המושב – הגב' ענת הירשברג, שמאית מקרקעין

נכסים עם היבטים סביבתיים - מה למדנו? – הגב' ענת הירשברג, שמאית בנק מזרחי טפחות
מגורים על קרקע מזוהמת – ארבע שנים לפרויקט שיקום קרקעות המדינה –מר עפרי חזיז, ראש תחום

קרקעות מזוהמות
קרקע מזוהמת יד ראשונה - זוית המבט של הקונה והמוכר בעסקת מקרקעין בקרקע מזוהמת – עו"ד עידית ריטר

"הח"מ אינו מומחה לנושא איכות הסביבה" איך שמאים יכולים לדעת – הגב' רוני בריל, יועצת סביבה
ושמאית מקרקעין

בונים על קרקע מזוהמת – מר יוסי שלו, מנכ"ל וקסמן גוברין

11:30-13:00

BBH אולם

שלישי צהריים

חלק ב' – המגזר החקלאי - שינוי גישה או הצמדות לעקרונות הישנים?

יו"ר המושב – מר ראובן שם טוב, שמאי מקרקעין

עו"ד עמית יפרח יו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים
עו"ד שי פולק, מנכ"ל התאחדות האיכרים בישראל

הגב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין
מר ניצן מקובר, שמאי מקרקעין

מר שלמה בן אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות

13:00-14:00
BBH אולם

ראיון אחד על אחד עם ח"כ משה גפני, "לאן הולך הכסף?"

ח"כ משה גפני, סיעת יהדות התורה

עו"ד אלה לוי וינריב כתבת לפרשנות מיסוי והלבנת הון "גלובס"

14:00-14:30
BBH אולם

קפה ועוגה 16:15-16:45

הקצאות כלכליות לרשות מקומית בתכניות איחוד וחלוקה
מושב מסכם

מושב מס' 10

יו"ר מושב שאול רוזנברג - שמאי מקרקעין ויו"ר ועדת הכנס

מר רמי גרינברג, ראש העיר פתח תקווה
מר רמי דואני, מנכל חכ"ל נתניה
מר עדי צביקל שמאי מקרקעין 

עו"ד שרית דנה
מר רוני קינסברונר, עיריית תל אביב

עו"ד רמי מנוח

16:45 - 18:30

BBH אולם

תודות והענקת תואר יקירי לשכה 18:30 - 19:15
BBH מלא

המופע של מוש בן ארי  - 21:30

יום רביעי  |  27.11.2019

חידושי פסיקה
מושב מס' 11

יו"ר מושב סיכום - מר אסי אבני, שמאי מקרקעין

עו"ד ורד אולפינר
חידושי פסיקה במיסוי מקרקעין

עו"ד עופר טויסטר
חידושי פסיקה

09:30 - 10:45
BBH אולם

09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

תכנית כנס אילת, 2019

*התכנית כפופה לשינויים.              
*ארוחות צהריים - ברישום מראש בלבד.  

* ארוחות גלאט ללא תוספת תשלום ברישום מראש עד ליום 15.11.19.
*תפילות בבית הכנסת, מלון דן: שחרית - 07:30, מנחה - 14:30, ערבית- 19:30.

* סיור חינמי במכרות אילת יצא ממלונות הכנס - רישום לסיור יתבצע בדלפקי הכנס.
* טיול הג'יפים כרוך בתשלום ורישום מוקדם, מותנה במינימום משתתפים.

* ב-26.11.2019 בשעה 15:00 יתקיים מטווח לבעלי נשק פרטי. רישום למטווח יתבצע ישירות
מול השמאי אריה קמיל.

מותנה באישור סופי לקיום המטווח.

בכבוד רב,                                              
שאול רוזנברג, יו"ר ועדת הכנס


