
מושב עבור וועדי בתים - כך תדעו לעבור תהליך 
נכון ובטוח עם המנוסים ביותר

מושב - התחדשות עירונית מחוץ לקופסא

מנחה המושב:
גיורא אברהם,

 מנהל פיתוח עסקי 
האתר המרכזי תמ”א 38

מנחה המושב:
עו”ד מעיין אבנברג

20:30
20:40

צפריר כהן,
מנכ”ל ובעלים חברת אשד

ראיון 2/1 האם יש פתרון חניה?

20:30
20:45

אפי מגן,
מנכ”ל פרומוט 20:40

20:50
איגור רוטשטיין,

מנכ”ל ובעלים א.א. רוטשטיין

יוסף בזל 
מנכ”ל תל אביב החדשה 20:50

21:00
ליאור וימן,

VML בעלים ומנכ”ל חברת

21:00
21:10

יוסי חסון,
מנכ”ל החברה לחיזוק מבנים 

בישראל 

20:45
21:00

שיווק תמ”א 38 - חסמים, 
התנגדויות, הזדמנויות

שי רונן,
My House בעלים ומייסד

21:10
21:20

ירון אריאל,
מנכ”ל ובעלים י.א. בינוי ופיתוח

21:00
21:15

כך משווקים תמ”א 38
משה פלדמן,

בעלים ומייסד של אתר 
כאן בונים

21:20
21:30

יוסף בזל,
מנכ”ל תל אביב החדשה

21:15
21:30

 ליווי בנקאי 
לפרויקט פינוי בינוי

עו”ד מעיין אבנברג 

21:30
21:40

אלעד פורטל,
בעלים פורטל גרופ נדל”ן 

והשקעות

21:30
21:40

אייל אוכמן,
מנהל תוכנית התחדשות עירונית 

ותמ”א 38 במרכז פישמן לנדל”ן

פאנל - התחדשות עירונית כמענה לפתרון הדיור18:20-19:10

מנחה הפאנל:
מתן חודורוב, כתב לענייני כלכלה

אילן שרקון, עו”ד 
שותף בכיר משרד שרקון בן עמי ושות’

אלי רוזנטל,
מנכ”ל ארגון הקבלנים תל אביב-בת ים

חיים כהן,
מהנדס עיריית רמת גן

אוהד דנוס,
יו”ר לשכת שמאי מקרקעין

עודד גבולי,
מהנדס עיריית תל אביב

צפריר כהן,
מנכ”ל ובעלים חברת אשד

יוסי חסון,
מנכ”ל החברה לחיזוק מבנים בישראל 

אלעד פורטל,
בעלים פורטל גרופ נדל”ן והשקעות

משה פלדמן,
בעלים ומייסד של אתר כאן בונים

מומחה לרעידות אדמה

הפסקה20:00-20:30

ארוחת ערב21:40

 | 02 03 | 

 דר’ שוקי אמרני, מנכ”ל משרד הפניםדברי ברכה17:50-18:10

“התחדשות עירונית בפריסה 18:10-18:20
ארצית” יוצא לדרך

 קרן חיות, מנכ”ל משותף מידע עסקים

19:10-20:00

מנחה הפאנל:
מתן חודורוב, כתב לענייני כלכלה

איגור רוטשטיין,
מנכ”ל ובעלים א.א. רוטשטיין

יורם אסידון,
יועץ תכנון סביבה וניהול פרוייקטים

ירון אריאל,
מנכ”ל ובעלים י.א. בינוי ופיתוח

שי רונן,
My House בעלים ומייסד

ליאור וימן,
VML בעלים ומנכ”ל חברת

אייל אוכמן,
 יו”ר איגוד חברות תמ”א 38 

והתחדשות עירונית בלשכת המסחר

יוסף בזל,
מנכ”ל תל אביב החדשה

אפי מגן,
מנכ”ל פרומוט

פאנל - היזמים המובילים בשיתוף מידע עסקים מציגים: תמ”א 38 ופינוי בינוי איך עושים את זה נכון

סדר יום:

קבוצת

 התחדשות עירונית 
בפריסה ארצית
 2014-2015


