לשכת שמאי מקרקעי בישראל )ע"ר(
Real Estate Appraisers Association in Israel

בחסות:

אנו מתכבדי להציג את התכנית המקצועית של הכנס השנתי.
ג השנה תכנית הכנס גובשה באופ קל יחסית ,כשהנושאי הרלוונטיי ביותר לעבודתנו
המקצועית הונחו למעשה לפתחנו.
הרפורמות בחוק התכנו והבניה ובפקודת הקרקעות ,פוטנציאל בקרקע חקלאית ובכלל ,איכות
סביבה ואתיקה מקצועית ,הינ נושאי אשר יעסיקו אותנו רבות בעתיד וחשבנו ,שיהיה זה נכו
ללמד ,להבהיר ולסייע בהתמודדות מול המציאות המקצועית החדשה.
בנוס ,הוש דגש השנה ג בשינוי התכנית האומנותית ,המהווה מרכיב חשוב בכנס ,לאחר ימי
הלימוד וההרצאות הארוכי.
אנו תקווה כי תפיקו בהשתתפותכ בכנס השנה ,לצד ההנאה מהמפגש החברתי –מקצועי ,ידע רב
וחשוב אשר יסייע בעתיד.
בברכת כנס פורה ומהנה,

ועדת הכנס
אוהד דנוס מ"מ יו"ר הלשכה ,יו"ר ועדת כנס
מר רונ וגנר – חבר ועד
גב' דליה עסיס – חברת ועד
מר חיי מסילתי – חבר ועד
מר נחו אלוני רוכברגר– חבר לשכה
ארגו והפקת הכנס חב' "וגאס טורס בע"מ"

הלשכה באינטרנט WWW.LANDVALUE.ORG.IL

E-mail: landvalu@netvision.net.il

בית המהנדס ,דיזנגו  ,200ת.ד 2000 .תל אביב  ,61019טל 522596903 ,5277642 .פקס523941903 .
P.O.BOX 2000, TEL-AVIV 61019 ISRAEL TEL. 03-5225969, 5277642 FAX. 03-5239419
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תכנית הכנס
יו א' 14.11.2010
החל משעה 13:00

התכנסות ,הרשמה וקבלת חדרי

17:00 $ 17:30

קבלת פני כולל בני/בנות הזוג

17:30 $ 19:00

מושב פתיחה
יו"ר המושב$

מר אוהד דנוס ,מ"מ יו"ר הלשכה

משתתפי $

מר ארז כה ,יו"ר הלשכה
עו"ד שרית דנה $המשנה ליועמ"ש לממשלה ויו"ר
מועצת שמאי המקרקעי בישראל
מר אלי ישי – שר הפני וסג ראש הממשלה
מר מאיר יצחק הלוי – ראש עיריית אילת
ד"ר גיא רוטקופ $ $מנכ"ל משרד המשפטי
עו"ד יורי גיא רו – יו"ר לשכת עורכי הדי
מהנדס עו"ד צדוק צדיק – חבר מועצת שמאי מקרקעי
בישראל
מר משה ליכטמ – עיתו "גלובס"

20:00

ארוחת ערב חופשית במלו

יו ב' 15.11.2010
07:00 $ 10:30

ארוחת בוקר חופשית במלו

מושב בוקר

"הרפורמה בחוק התכנו והבניה"

10:30 $ 12:30

יו"ר המושב$

מר ארז כה ,יו"ר לשכת שמאי מקרקעי בישראל

משתתפי$

עו"ד שרית דנה – המשנה ליועמ"ש לממשלה
ויו"ר מועצת שמאי מקרקעי בישראל.
כב' השופט עודד מודריק – ס' נשיא ביהמ"ש המחוזי
תל אביב
עו"ד גלעד הס – יו"ר ועדת הערר מחוזות דרו
וירושלי
עו"ד רועי בר יועמ"ש לעיריות ראשל"צ ורחובות
עו"ד משה רז כה – רז כה ושות'
מר אוהד עיני – שמאי מקרקעי ,מנהל מחלקת היטל
השבחה בעיריית ירושלי

12:30 – 12:45

הפסקה

12:45 – 13:30

שאלות ותשובות ע חברי הפאנל

13:30 $ 14:30

מזנו צהריי קל ,עשיר ומגוו כולל בני/ות הזוג.

16:30 $ 17:30

קפה ,תה ועוגיות במבואה כולל בני/ות הזוג.
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מושבי ערב
"שומת מקרקעי וסיכוני סביבתיי – מתי ואיפה משיקי?" )אול (1
17:30 $ 19:30

יו"ר המושב$

ענת הירשברג – שמאית מקרקעי

משתתפי $

ד"ר יעל מייסו – המסגרת הרגולטיבית לנושא זיהו
הקרקעות
עו"ד עידית רייכר – שומת מקרקעי ע היבטי איכות
סביבה
גב' רוני בריל – סיכוני איכות סביבה במקרקעי

"התיקו לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(" )אול (2
17:30 $ 19:30

יו"ר המושב$

מר רונ וגנר – יו"ר וועדת השתלמויות

משתתפי $

גב' איר רוזנטל – שמאית מקרקעי ,מנהלת מח' שומה
ופיצויי בחברה הלאומית לדרכי
גב' נחמה בוגי – אגרונומית ,משפטנית ושמאית מקרקעי
עו"ד יור חגבי )חגי( – משרד יור חגבי ושות'
עו"ד דוד כחלו – משרד דוד כחלו ושות'
עו"ד ענת קוברסקי – היועמ"ש ללשכת שמאי המקרקעי
בישראל

19:30

ארוחת ערב

22:00

תכנית אומנותית – מופע " "WOWהחדש בתיאטרו ישרוטל

יו ג' 16.11.2010
07:00 $ 10:00

ארוחת בוקר חופשית במלו

מושבי בוקר
"אתיקה מקצועית ועבירות משמעת" )אול (1
10:00$12:00

יו"ר המושב$

גב' דליה עסיס – שמאית מקרקעי

משתתפי$

ד"ר אס $יעקב – המרכז הבינתחומי בהרצליה ,יו"ר
ועדת פיקוח על הבחינות במועצת שמאי המקרקעי.
עו"ד אס $שטר – משרד הברמ ,דובב ,שטר ושות' –
התובע במועצת שמאי המקרקעי.
עו"ד ארז שניאורסו – מומחה לנושא ביטוח אחריות
מקצועית
עו"ד ענת קוברסקי – היועמ"ש ללשכת שמאי
המקרקעי בישראל
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"פוטנציאל בקרקע חקלאית ובכלל ,הטרנד הבא?!" )אול (2
10:00$12:00

יו"ר המושב$

מר חיי מסילתי – עו"ד ושמאי מקרקעי

משתתפי$

עו"ד אייל מאמו – משרד אגמו ושות' ,יו"ר ועדת ערר
מחוז מרכז לשעבר.
עו"ד גלית שיצר – משרד אברה בר ושות'
מר עדי צביקל – שמאי מקרקעי ,חבר מועצת שמאי
מקרקעי בישראל ויו"ר הלשכה לשעבר
גב' מיכל שימקבי – +שמאית מקרקעי

13:30 $ 14:30

מזנו צהריי קל כולל בני/ות הזוג.

16:30 $ 17:30

קפה ,תה ועוגיות במבואה כולל בני/ות הזוג.

מושב ערב

מושב "גלובס" – "מחירי הדירות בישראל"
מר דרור מרמור – עור ,מוס הנדל" בעיתו "גלובס"

17:30 $19:00

יו"ר המושב$

19:30

ארוחת ערב

22:00

דברי ברכה מר אוהד דנוס  ,מ"מ יו"ר הלשכה ,יו"ר ועדת הכנס
מר ארז כה ,יו"ר הלשכה

22:30

תכנית אומנותית – טברנה יוונית – הופעת אמ אורח )הפתעה(.

משתתפי $

השר אריאל אטיאס – שר הבינוי
והשיכו
גב' מרי פיירברג – ראש עיריית
נתניה
אתי לנגרמ – מנכ"לית בנק דיסקונט
למשכנתאות
מר אייל יצחקי – השמאי הממשלתי
הראשי
מר יגאל דמרי – בעלי ומנכ"ל י.ח.
דמרי בנייה ופיתוח בע"מ
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יו ד' 18.11.2009
07:00 $ 10:00

ארוחת בוקר חופשית במלו

מושב בוקר

חידושי בפסיקה ובחקיקה

09:30 $ 11:30

יו"ר המושב $
משתת

11:00$12:00

$

מר אסא זוהר – עו"ד ושמאי מקרקעי
עו"ד עפר טויסטר

הפסקת קפה כולל בני/ות הזוג

* התכנית כפופה לשינויי ,נוסח מעודכ מופיע באתר האינטרנט של הלשכה.

