
המרכז למשפט מסחרי מתכבד להזמינכם להשתלמות בנושא: 

 משפט, תכנון ומקרקעין
היועצת המשפטית לוועדה המחוזית ירושליםריכוז אקדמי: ד"ר אתי רוזנבלום, 

25.10.17ביום ד',  יערךמפגש פתיחה ייחודי מסוגו 
01.01.18 –30.10.17ים בין התאריכ, ב' ביוםתקיימו יאשר נוספים מפגשים  9ועוד 

19:45עד  16:30בין השעות 
11) פקולטה למשפטים( אולם  305בניין 

תאריךנושאמרצה

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

חידושים ואתגרים  –הרצאת מבוא 
משפטיים בתחום התכנון והמקרקעין

25.10.17
16:30-18:00
 יום ד'

 יחהמפגש פת
ח"כ רועי פולקמן

יוזם חוק דיור בהישג ו לנויו"ר סיעת כו
יד 

למות בתכנון וקניין, דיור בהישג יד ועירוב די
שימושים

25.10.17
18:15-19:45
 יום ד'

 מפגש פתיחה
עו"ד אפרת ברנד 

הלשכה המשפטית, מנהל התכנון
30.10.17היבטים תכנוניים וקנייניים -הותמ"ל 

16:30-18:00
יום ב'

, כרמית יוליסעו"ד 
ראש אשכול נדל"ן, מחלקת יעוץ 

משרד המשפטיםוחקיקה, 

היבטים תכנוניים  –התחדשות עירונית 
וקנייניים

30.10.17
18:15-19:45
יום ב'

עו"ד שרון מונטיפיורי
יו"ר ועדת הערר המחוזית מרכז

הרחבת סמכויות הוועדות המקומיות, הקלות 
וקניין והיבטים של תכנון

06.11.17
16:30-18:00
יום ב'

 עו"ד הראלה אברהם אוזן
משנה ליועמ"ש ויועמ"ש הוועדה 
המקומית לתכנון ובנייה תל אביב

לחוק התכנון  101היבטי הרישוי בתיקון 
והבניה ותקנות הרישוי החדשות

06.11.17
18:15-19:45
יום ב'

פרופ' יפעת הולצמן גזית
בית הספר למשפטים, המכללה למנהל

13.11.17חידושים בדיני הפקעות
16:30-18:00
יום ב'

 עו"ד שרית דנה
משרד עו"ד זינגר דנה ושות'

13.11.17תכניות איחוד וחלוקה ושחזור זכויות
18:15-19:45
יום ב'

עו"ד רפי אטינגר
אטינגר  ,אפיק ,משרד עו"ד אזולאי

'ושות

לחוק התכנון  197פי סעיף תביעות פיצויים ל
והבנייה, עדכוני פסיקה וחקיקה

20.11.17
16:30-18:00
יום ב'

רונית אלפר עו"ד 
יו"ר ועדת ערר לפיצויים והיטלי 

השבחה מחוז מרכז

20.11.17היטלי השבחה, עדכוני פסיקה וחקיקה
18:15-19:45
יום ב'

 עו"ד יעקב קוינט
להיועץ המשפטי, רשות מקרקעי ישרא

27.11.17תכנון ומדיניות קרקעית
16:30-18:00
יום ב'

 עו"ד בני דרייפוס
מנהל אגף בכיר לשיווק, משרד הבינוי 

והשיכון

27.11.17החיבור בין התכנון לשיווק, קשיים ואתגרים
18:15-19:45
יום ב'

מנהל המחלקה , עו"ד שלומי הייזלר
משרד המשפטיםבלרישום מקרקעין 

ושים בתחום רישום תהליכים וחיד
המקרקעין

04.12.17
16:30-18:00
יום ב'
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 עו"ד שולי אבני שוהם
מנהלת היחידה הארצית לרישום 

תשתיות לאומיות ופרצלציה

רישום פעולות  –איך תכנית הופכת לקניין 
תכנון במקרקעין

04.12.17
18:15-19:45

יום ב' 

הלשכה המשפטית, , עו"ד בני ארביב 
מנהל התכנון

התיקונים לתמ"א, סוגיות  –38תמ"א 
טיות ותכנוניותמשפ

11.12.17
16:30-18:00
יום ב' 

רן שמל
יועץ תחבורה במנהל התכנון

201611.12.17תקנות החניה 
18:15-19:45
יום ב' 

 עו"ד עמית אופק
 סגן מנהלת המחלקה להנחיית תובעים

בפרקליטות המדינה

25.12.17לחוק 116אכיפת דיני התכנון והבנייה ותיקון 
16:30-18:00
יום ב'

 השופט גלעד הס
בית משפט השלום בהרצליה

25.12.17פינוי במקרקעין
18:15-19:45
יום ב' 

עו"ד אורי קידר
מנהל המחלקה לעניינים מנהליים, 

פרקליטות מחוז מרכז )אזרחי(

01.01.18עתירות בענייני תכנון ומקרקעין
16:30-18:00
יום ב'

 קובי כחלון
ויו"ר הוועדה  לשעבר סגן ראש העיר

המקומית לתכנון ובנייה ירושלים

הרצאת סיכום: הקשר בין התכנון והקניין 
במבט צופה פני עתיד

01.01.18
18:15-19:45
יום ב' 
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