
המרכז למשפט מסחרי מתכבד להזמינכם לסדנה בנושא:

"סוגיות מתקדמות במקרקעין - יזמות ובניה למגורים"

, אונ' בר אילןבפקולטה למשפטיםעו"ד יפעת נחמיאס, דוקטורנטית  :ריכוז אקדמי

132אולם ב, 16:00-17:30ין השעות בג', ההשתלמות תתקיים בימי 

 קורס זה תכליתו העשרת הידע המקצועי של המשתתפים במגוון סוגיות הנוגעות מטרת הסדנה:
 להליכי התחדשות עירונית. הקורס יקנה למשתתפים בסיס תיאורטי ומקצועי רחב להבנת המנגנונים

. 38ותמ"א  להתחדשות עירונית, לרבות, עסקאות פינוי בינויהקיימים 
תכנוניים ופיסקאליים של עסקאות אלו, כמו גם, אבני ס ידונו היבטים קניינים, חוזיים, במהלך הקור

דרך ואתגרים חברתיים ותכנוניים העולים במסגרתן.

הסדנה מתקיימת במסגרת לימודי התואר השני בלימודי משפט

תאריךנושאמרצה

6.3.2018סוגי עסקאות עם בעלי קרקעטרקצ'יעו"ד יעקב א
16:00-17:30 

 הסכמות בהליכי תכנון ביטון-ד"ר מרים מרקוביץ
13.3.2018 
16:00-17:30 

 ההיבט התכנוני -38תמ"א  ג'ובראן -ד"ר מנאל תותרי 
20.3.2018 
16:00-17:30 

 סרבנים ופעולה משותפת ד"ר שי שטרן
10.4.2018 
16:00-17:30 

 עו"ד ישי איציקוביץ
חוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון 

 2017 –עסקאות( תשע"ז 
24.4.2018 
16:00-17:30 

 ייצוג בעלי זכויות מול יזם עו"ד ארנון יהב
1.5.2018 
16:00-17:30 

 ליווי בנקאי בפרויקטים עו"ד דורון אריאל
8.5.2018 
16:00-17:30 

 בדגש על עסקאות עם בעלי קרקעמיסוי  עו"ד ורו"ח ורד אולפינר סקל
15.5.2018 
16:00-17:30 

 אדריכל גיל שנהב
תכנון פרויקטים תוך מתן דגש על 

 שמירת הסביבה הקיימת
22.5.2018 
16:00-17:30 

 ד"ר שוקי אמרני
התחדשות עירונית בראיית השלטון 

 המקומי והמרכזי
29.5.2018 
16:00-17:30 

 דוגמאלעסקה ניתוח  עו"ד יעקב אטרקצ'י
5.6.2018 
16:00-17:30 

 12.6.2018 פאנל סיום 
16:00-17:30
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