
 

 

בנושא:למושבים ולקיבוצים  כנס

 

 , רמת אפעל(1סמינר אפעל )רחוב היסמין כיתת תק"מ ב – 3.12.18' ביום יתקיים ב

 
 
 
 
 
 
 

 

 משפטנית נחמה בוגיןהמקרקעין והשמאית בהנחיית:  :   תוכנית הכנס
 הרשמה וכיבוד         8:30 - 9:00

 ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל תנועת המושביםמזכ"ל , מאיר צור –דברי פתיחה        9:00 - 9:15
 מנהלת מחלקת שומה בנתיבי ישראל, שמאית מקרקעין – גב' אירן רוזנטל       9:15 - 10:00

 הליך ההפקעה מנקודת מבט הרשויות 

    משרד עורכי דין קנולר ושות' – אביתר קנולרעו"ד        10:00 - 10:30 

 יך ההפקעהעקרונות משפטיים להתמודדות עם הל 

 וכיבוד הפסקה 10:30 - 10:45

 שותף, מנהל מחלקת מקרקעין, משרד שלמה כהן ושות' – עו"ד פלג רחמן     10:45 - 11:15

  היבטים משפטיים, תקדימים ופסיקות 

 ומשפטנית , אגרונומיתשמאית מקרקעין - גב' נחמה בוגין    11:15 - 12:00

 כיצד למקסם את פיצויי ההפקעה   

   וכיבוד הפסקה        12:00 - 12:15

 , תנועת המושביםיועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות – עו"ד עמית יפרח         12:15 - 12:45

 בג"צ הוותמ"ל של תנועות ההתיישבות                      

                                 "כלכלי , "עובד, גובי ייעוץ פיננסימנהל המחלקה הכלכלית – עובד נדברו"ח         12:45 - 13:15

 עסקים חקלאייםאומדן שווי                                 

 ארוחת צהריים                    13:15

או בהעברה בנקאית  03-6959770/768כולל מע"מ  ניתן לשלם באשראי בטלפון ₪  350 :הכנסעלות למשלמים לפני 
  393155, מס' חשבון 532, סניף 12-לפקודת מרכז הדרכה להתחדשות, בנה"פ

 )השיק לפקודת מרכז הדרכה(  03-6959769יש לשלוח אישור להעברה הבנקאית ולציין את שם יום העיון לפקס 
 כולל מע"מ   ₪  450 :כנסלמשלמים לאחר יום הכולל מע"מ ₪  400 :הכנסעלות למשלמים ביום 

 ימים לפני הכנס לאחר מועד זה יחוייבו הנרשמים שלא הגיעו  3שימו לב! הודעה על ביטול השתתפות תתקבל עד 

 חומר רקע מקצועי יחולק למשתתפים   ולא ביטלו הרשמתם בזמן.              

    03-6959770/768. בטלפונים: k_e40@netvision.net.il  3במייל . 2 .03-6959769. פקס מס' 1: לפרטים והרשמה
__________________________________________________________________ 

 3.12.18לקיבוצים בתאריך כנס למושבים והנני מאשר את השתתפותי ב
 ___ נייד____________-____________ כתובת____________ תפקיד _____________טל' בעבודה __________ שם         
 ___ נייד____________-שם ____________ כתובת____________ תפקיד _____________טל' בעבודה __________         

במסגרתם אלפי דונמים רבים מופקעים לטובת תשתיות במגזר הכפרי מתנהלים הליכי הפקעות נרחבים 

 ועוד.  רכבותכגון: כבישים, 

 תחומית, משפטית, שמאית ולעתים גם חברתית והנדסית.-הליכים אלו דורשים התמודדות רב

מטרת יום העיון היא להקנות למשתתפים כלים לצלוח את ההליך בדרך מיטבית, תוך מזעור נזקים ומקסום 

 ים.הפיצויים הראוי
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