
הכנס השנתי ה-32
לשכת שמאי מקרקעין

 אילת
26-29
 2017 נוב׳ 

 מלון דן

בחסות:

משתתפים נושא מושב
 אחראי - מר שאול רוזנברג, שמאי מקרקעין 

ויו"ר ועדת הכנס

חיים מסילתי - יו"ר הלשכה
נציג הכנסת 

מר מאיר יצחק הלוי - ראש עירית אילת
עו"ד דוד שני - יו"ר מועצת שמאי מקרקעין

אוהד עיני- השמאי הממשלתי הראשי
׳׳ בריק- נשיא התאחדות בוני הארץ

אפי נווה - ראש לשכת עורכי הדין

מושב פתיחה

פתיחה
יום ראשון

20:00-18:30

חה
תי

 פ
שב

מו

מרצה / אחראי נושא מושב
אחראי - מר איציק שפיגל , שמאי 

מקרקעין

עו"ד ארז קמיניץ - משנה ליועץ משפטי 
לממשלה לענייני המשפט האזרחי.

עו"ד זלמנוביץ, יו"ר ועדת 
ערר  המחוזית ת"א ודרום

שמאית מכריעה - הגב' נורית ג'רבי

מה התחדש בהכרעות ובפסיקה. 
היטל השבחה תביעות לפי סעיף 

197 ועדת השגות רמ"י
שני בוקר

11:30 – 9:30

1 
ס׳

מ
ב 

ש
מו

אחראית - הגב' מעיין פרטי - 
כתבת ערוץ 2.

תכניות מתאר כוללניות - 
השלכות על עבודת השמאי

שני צהרים

14:00- 12:00

מפוצל 1

2 
ס׳

מ
ב 

ש
מו

אדריכל יוסי פרחי. משמעות תכניות מתאר כוללניות באשר 
לתכנון המפורט בהמשך.

עו"ד אלי וילצ'יק היבטים משפטיים – תכניות מתאר 
כוללניות

אדר' אבנר אקרמן מהנדס העיר נתניה
יו"ר איגוד מהנדסי ערים

תכניות מתאר כוללנית, כלי תכנון 
מהותי

אריה קמיל, שמאי מקרקעין השלכות שמאיות – תכנית תא/ 5000

עו"ד כרמית יוליס - ראש אשכול נדל"ן, 
משרד המשפטים

אחראי - מר דן בן חיים, שמאי 
מקרקעין

התחדשות עירונית
האם אנו מנצלים את הפוטנציאל 

הגלום בה.

 שני צהריים

14:00- 12:00

מפוצל 2

3 
ס׳

מ
ב 

ש
מו

חגי רזניק, מנכ"ל משרד השיכון והבינוי "ארגז הכלים" למימוש התחדשות 
עירונית

אדריכל גיל שנהב מהלכים בעבודה התכנונית בפרוייקט 
של התחדשות עירונית.

דותן דרעי, שמאי מקרקעין - 
יועץ שמאי לוועדה מחוזית ת"א

מה חלקו של מבחן ההתכנות הכלכלית 
)חו"ד שמאי( בהחלטות על תכניות 

התחדשות עירונית.

שלמה בוחבוט - ראש עיריית מעלות 
תרשיחא

התחדשות עירונית וחשיבותה לחידוש 
פני העיר

ג'קי סויסה -מנכ"ל ובעלים חב' איילה 
-אגם בע"מ

התחדשות עירונית בראי היזם

נחמה בוגין, שמאית מקרקעין היבטים שמאיים - מבחני היתכנות 
כלכלית

תקן 21 - השימוש בו בעבודות השמאי 
ומוסדות התכנון

מר חיים אטקין - שמאי מקרקעין "שיווק מקצוע השמאות" 
)הרצאה נפרדת באולם תרשיש(

**17:00-17:30

מרצה / אחראי נושא מושב
 אחראית - הגב' מטי לשם, 

עו"ד ושמאית מקרקעין
תמא / 38 דרך  חתחתים או 

דרך המלך

שני ערב

19:30-17:30

 מפוצל 1

4 
ס׳

מ
ב 

ש
מו

ח"כ מיכאל מלכיאלי

מר אביגדור יצחקי – ראש מטה הדיור. עמדת המדינה באשר לתמא / 38.
תכנון ובניה מול משפטי

אביבית נמרודי, יו"ר הועדה המקומית 
רמת- גן

כיצד מתמודדת עיריה באופן חיובי עם 
תמ"א 38.

עו"ד דולפין מינצר כרמון פרקטיקה של ניהול פרוייקט תמא / 38

אהרון בוץ, שמאי מקרקעין השמאי כמלווה פרוייקט תמא/ 38

עו"ד גיא וייס

אחראי - מר נחום אלוני,  שמאי 
מקרקעין

שוק הנדל"ן המניב והשבחות 
הנדל"ן לאן

שני ערב

 מפוצל 2

19:30-17:30 5 
ס׳

מ
ב 

ש
מו

תמיר בן שחר )צ'מנסקי בן שחר( סקירת שוק הנכסים המניבים 
והשינויים הצפויים. 

פליקס שופמן, שמאי מקרקעין נקודת מבט  היזם 

שי צפדיה, שמאי מקרקעין - "קרן 
ריאליטי".

נקודת מבט  היזם 

עו"ד אבי ללום - סגן יו"ר לשכת עורכי 
ופורום המקרקעין הארצי 

דגשים מסחריים – שמאיים 
בעסקאות נדל"ן מניב

ענת הירשברג, שמאית מקרקעין איך ראוי לבחון השקעה בפרויקט 
חדש - צד השמאי.

עו"ד גדעון פישר

תכנית כנס אילת  2017
יום ראשון 26/11/17

יום שני 27/11/17



הכנס השנתי ה-32
לשכת שמאי מקרקעין

 אילת
26-29
 2017 נוב׳ 

 מלון דן

בחסות:

**  התכנית כפופה לשינויים!!

תכנית כנס אילת  2017

מרצה/ אחראי נושא מושב

אחראי - עופר פטרסבורג, 
עיתונאי

מהלכים לפתרון סוגיית הדיור

שלישי בוקר

מפוצל 1

12:00-10:00

6 
ס' 

מ
ב 

ש
מו

ח"כ מיקי זוהר - יו"ר הוועדה המיוחדת 
לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי.

חקיקה שמאית בכנסת

אביגדור יצחקי, ראש מטה הדיור היכן עומדת המדינה בסוגיה זו. 
בתחילת הדרך, באמצע?

דלית זילבר - ראש מנהל תכנון איך מתמודד מינהל התכנון  עם המטלה 
של פתרון שוק הדיור.

מירי רימון, שמאית רמ"י פעילות רמ"י לפתרון סוגיית הדיור

נעם רווחה -  מהנדס עירית קרית 
מלאכי

התמודדות העיר עם פרוייקטים חדשים 
למגורים

אחראית - הגב' יפעת רוזוליו  מיסוי מקרקעין ושוק הנדל"ן – 
חלק א'

שלישי בוקר

מפוצל 2

12:00-10:00

7 
ס׳

מ
ב 

ש
מו

אורנית קלרו - שמאית מקרקעין קביעת השווי במיסוי מקרקעין, תמורה 
או שווי שוק

עו"ד מאיר מזרחי הערכות לתקופת הקבע במיסוי דירות

ירון גינדי - נשיא לשכת יועצי המס הדקויות בייעוץ מס מקרקעין

IFRS – חלק ב'

אחראית - הגב' יפעת רוזוליו חלקו של השמאי בקביעת השווי ההוגן.

עו"ד אילן פלטו, יו"ר איגוד החברות 
הציבוריות

חשיבות שמאי המקרקעין בחברות 
הציבוריות

אייל שבח, חברת פרומתאוס אומדני שווי חברות = רלבנטיות לענין 
נכסי מקרקעין ואומדנים

יזהר קנה - יו"ר לשכת רואי חשבון  שיתוף הפעולה בין רואי החשבון לשמאי 
המקרקעין

 אחראי - מר אוהד ורטש, 
שמאי מקרקעין 

איחוד וחלוקה מחדש

שלישי צהריים

מפוצל 1

12:00-14:00 8 
ס׳

מ
ב 

ש
מו

עו"ד אייל מאמו  שחזור זכויות והוראות סעיפים
8.5 +  8.6 לתקינה

שאול רוזנברג הגבלת שטחים נכללים בתכנית איחוד 
וחלוקה

עו"ד צביקה שוב סוגיות בתכניות איחוד וחלוקה

עדי צביקל איחוד וחלוקה בפינוי בינוי- מקרה אזור

ברי צ'רניאבסקי איחוד וחלוקה בפינוי בינוי

 אחראי - מר הדר מירום, 
שמאי מקרקעין

סוגיות שמאיות במגזר הכפרי

שלישי צהרים

מפוצל 2

12:00-14:00

9 
ס׳

מ
ב 

ש
מו

ח"כ ד"ר אכרם חסון

ארז כהן, שמאי מכריע

הדר מירום, שמאי מקרקעין מעבר מדמי הסכמה לדמי רכישה

עו"ד דודו קורמן

מנכ"ל האיחוד החקלאי

עו"ד עמית יפרח יו"ר אגף קרקעות 
בתנועת המושבים

ניצן מקובר - שמאי מקרקעין

מר שאול רוזנברג - שמאי 
מקרקעין ויו"ר ועדת הכנס

מושב מסכם

שלישי ערב

18:45 - 17:00

10
ס׳ 

מ
ב 

ש
ח"כ דודי אמסלם - יו"ר ועדת הפנים מו

והגנת הסביבה

אלי כהן - שמאי מקרקעין סקירה - ענף המגורים

דלית זילבר, ראש מנהל התכנון מדיניות התכנון הכוללת למדינת ישראל
מבט לעתיד

שר האוצר משה כחלון ריאיון "אחד על אחד" עם קרן מרציאנו, 
כתבת ערוץ 2

19:30 – 18:45

שי אברהם - אחראי
עו"ד עופר טויסטר

חידושי פסיקה רביעי בוקר

11
ס׳ 

מ
ב 

ש
מו

יום שלישי 28/11/17

בכבוד רב,
שאול רוזנברג
יו"ר ועדת הכנס


