
התכנסות  14:00–13:30

דברי פתיחה   14:30–14:00
פרופ׳ נטע זיו, הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב  

היבטים מקצועיים ואתיים בייצוג בעלי דירות בהתחדשות עירונית —   
הצגת עיקרי המחקר

עו״ד )עו״ס( מתן רבינוביץ, מנהל תחום קהילה במרכז הגר   

כיצד לעודד ייצוג משפטי הולם לבעלי הדירות בהתחדשות עירונית?  16:00–14:30
יו״ר: פרופ׳ נטע זיו, מנהלת אקדמית מרכז הגר    

עו״ד מנחם מושקוביץ, יו״ר ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין   
ד״ר עו״ד איריס פרנקל כהן, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית   

עו״ד כרמית יוליס, ראש אשכול נדל״ן, ייעוץ וחקיקה )משפט אזרחי(, משרד המשפטים  
עו״ד אילן שרקון, שותף מייסד במשרד עוה״ד שרקון, בן עמי, אשר ושות׳  

עו״ד דולפין מינצר־כרמון, שותפה במשרד מינצר־כרמון, ניסים   

הפסקה — קפה וכיבוד קל   16:30–16:00

קניין, אחריות חברתית  והתחדשות עירונית — הורדת שיעור   18:00–16:30
ההסכמה הדרוש לצורך ביצוע עסקאות פינוי בינוי 

יו״ר: עו״ד אורי אטינגר, מנהלת קידום מדיניות במרכז הגר  
עו״ד  ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי(  

גב׳ עינת גנון, סמנכ״לית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית   
עו״ד ישי איציקוביץ, שותף במשרד אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳  

ד״ר רוית חננאל, ראש המעבדה להתחדשות עירונית, החוג למדיניות ציבורית,   
אוניברסיטת תל אביב

עו״ד שרון קרני, עמותת במקום  

לפרטים על מרכז הגר בקרו באתר האינטרנט  ובעמוד הפייסבוק  ׀  ההשתתפות הינה ללא עלות, אך כרוכה בהרשמה מראש

בחסות: CBA — שרקון בן עמי אשר ושות'

 מרכז הגר למחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי, 
מזמין אתכם ליום עיון בנושא:

בעל הדירה הוא 
בעל הדעה?

אתגרים בייצוג בעלי דירות ובהשגת הסכמות מהרוב 
הדרוש בקרב בעלי דירות בהתחדשות עירונית

יום חמישי, 12 במרץ 2020, 
בשעות 14:00–18:00

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, 
אוניברסיטת תל אביב, חדר 100

ביום העיון יוצגו לראשונה ממצאי מחקר 
חדש שעוסק בייצוג המשפטי של בעלי דירות 

בהתחדשות עירונית. 

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

הגר – מחקר ופיתוח 
דיור חברתי

הפקולטה למשפטים 
ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

هاجر – بحث وتطوير 
اإلسكان االجتماعي

كلية بوخمان 
للحقوق

جامعة تل ابيب
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https://www.facebook.com/affordablehousingcenter/?fref=ts
https://www.israhc.org/
https://www.israhc.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6BrZVgAhMVv8I-9oC0oZqUXMLojcJZwwSw3B5gjcdp6P1hQ/viewform

