
בתוכנית:

14:00–13:30 | התכנסות

 14:00-14:20 | דברי פתיחה וברכות 
מרדכי כהן - מנכ"ל משרד הפנים, זאב ביילסקי - ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר, שי חג'ג' - יו"ר מרכז 

המועצות האזוריות,  חיים אביטן - מנכ"ל הרשות להתחדשות עירונית

 14:20-14:40 | הצגת המחקר "השלכות הותמ"ל על דמותה של הארץ"
פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית

 14:40-15:40 | "לאן פנינו"
 בהנחיית מילכה כרמל - ראש תחום תכנון וקרקעות במרכז המועצות האזוריות

 "אגדות ועובדות - ארבע שנים לותמ"ל" - דקלה פרסיקו – מנהלת אגף בכיר ומתכננת הותמ"ל, מינהל התכנון
פאנל בהשתתפות: עו"ד איריס האן - מנכ"לית החברה להגנת הטבע, אורי אילן - יו"ר הועדה המחוזית צפון - 

נציג מטה הדיור, רענן אמויאל - הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות, עו"ד עמית יפרח - תנועת המושבים, 
פרופ' נורית אלפסי - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הפסקה

 15:50-16:50 | "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו" 
 בהנחיית אופיר פינס - מנהל המכון לשלטון המקומי

פאנל בהשתתפות: ראשי רשויות ומועצות אזוריות שבתחומן מקודמות תכניות ותמ"ל: אילן שדה - ראש מוא"ז 
מנשה, משה דוידוביץ - ראש מוא"ז מטה אשר, אושרת גני גונן - ראש המוא"ז דרום השרון, יעלה מקליס - ראש 

העיר יהוד מונוסון, רפי סער - ראש עיריית כפר סבא, ד"ר מטי צרפתי הרכבי - ראשת מוא"ז יואב, אבירם דהרי - 
ראש עיריית קריית גת

 16:50-18:00 | "הותמ"ל בראי שיווק ופיתוח"
 בהנחיית יעל דראל, עורכת נדל"ן, עיתון דה מרקר

 "הותמ"ל ככלי ליישום פתרון משבר הדיור" - עו"ד עדיאל שמרון - ראש רשות מקרקעי ישראל
 פאנל בהשתתפות: עוזי לוי - מנכ"ל "דירה להשכיר", חיים פייגלין - סגן נשיא התאחדות בוני הארץ, 

 ניר פפאי - סמנכ"ל שימור סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע, ד"ר רווית חננאל - אוניברסיטת תל אביב, 
עו"ד מיכה דרורי - התנועה הקיבוצית, משה פישר - יו"ר מטה המאבק לבינוי שפוי

 18:00-18:20 | "על משבר הדיור"
אופיר פינס עם פרופ' אבי שמחון - יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה 

כניסה לבניין נפתלי דרך שער 4 או 5
מומלצת הגעה בתחבורה ציבורית: מתחנת רכבת האוניברסיטה ברגל 12 דק‘ )עלייה של 80 מדרגות( 
או באוטובוס קו 13 ישיר וקווים נוספים 24, 25, 7, 289, חניה בחניון סמולרש בקרבת שער 4 לקמפוס.

22.01.2019 יום שלישי, 18:30 – 13:30
 אוניברסיטת ת"א, בניין נפתלי, אולם אפטר 001, קומת כניסה 

עתיד החקלאות והשטחים הפתוחים 
לנוכח משבר הדיור

*התכנית נתונה לשינויים

להרשמה <<

למפת הקמפוס <<

הכניסה ללא עלות 
אך נדרשת הרשמה מראש 

https://www30.tau.ac.il/map/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJSlpXd9-PL_ECIr-rYZ4kYn9JEKfQPJgyLKQ7LuF-n2z4UQ/closedform

