סדר יום  -כנס אילת 2018
יום רביעי • 9.5.18
16:30
17:30-19:00

19:00-20:30

18:30 - 19:15

מלון הרודס בוטיק

מנחה :יוסי לוינסקי
ביקור באוהל הטכנולוגי ובתערוכה
ברכות :אבנר לוי ,מ"מ נשיא התאחדות בוני הארץ
סקירת פעילות התאחדות בוני הארץ
אליאב בן שמעון ,מנכ"ל התאחדות בוני הארץ
מה חדש בתחום מיסוי מקרקעין?
עו"ד מאיר מזרחי
ארוחת ערב

צבי יחזקאלי

ראש הדסק לענייני ערבים ,חדשות 10
מה חדע"אש?
מהם הלכי הרוח מקהיר עד דמשק?
מהם הכלים הנדרשים לשדה הקרב החדש?
כל הסוגיות הבוערות במזרח התיכון!
19:15-20:15
20:30

חוף יו קוראל

אולם הפביליון ,מלון בוטיק
21:30

ארוחת ערב
הסעות לחוף יו קורל

ברכות :ערן סיב ,יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים
מאיר יצחק הלוי ,ראש העיר אילת

רותם אבוהב

חברת נשר מארחת את חברי ההתאחדות
בערב בלתי נשכח!!
ברכות  -משה קפלינסקי ,מנכ"ל נשר
ערן רולס ,יו"ר מרכז הבניה הישראלי
עו"ד חיים מסילתי ,יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל
הענקת אות הוקרה לאבנר לוי ,מ"מ נשיא התאחדות בוני הארץ
ו
הגרלות

21:30

במופע סטנד אפ
מצחיק אישי וחושפני

יש להצטייד בתג
משתתף ובכרטיס
כניסה למופע
(בפנקס)

בתום ההופעה של רותם אבוהב
(בשעה  ,23:00במתחם הפביליון)

בר משקאות
חופשי כל
הערב

יהודה קיסר

משה פרץ
מארח את
אגם בוחבוט

בנעימות ים תיכוניות שאסור להחמיץ

יום חמישי • 10.5.18
07:30-10:00
10:30-11:30

מלון הרודס בוטיק

ארוחת בוקר
פתיחת הכנס:
רוני בריק ,נשיא התאחדות בוני הארץ
אחד על אחד
ח"כ יואב גלנט ,שר הבינוי והשיכון
עופר פטרסבורג ,עורך נדל"ן ,ידיעות אחרונות וWinWin-
מנחה :הילה ציאון ,העורכת הכלכלית ,אתר וואלה! NEWS
ני/בנות
לב זוג

בשעה  ,11:00אולם לורנס ,הרודס פאלאס

לוסי אהריש

לא מתנצלת
עיתונאית ,ישראלית ,מוסלמית ועצמאית
11:30-12:20

12:20-12:30
12:30-13:30

13:30-16:30
16:30-16:45
16:45-17:50

17:50-18:30

 - TEDסוגיות מרכזיות בתכנון ובניה
עדכונים מרכזיים בתכנון ובניה
עו"ד איל מאמו ,שותף בכיר ומנהל (משותף) ,אגמון ושות' משרד עורכי דין
היבטים מרכזיים בפינוי בינוי
עו"ד ענת בירן ,משרד עורכי דין ענת בירן
תמ"א  - 38תמונת מצב עדכנית
עו"ד מיכה גדרון ,משרד עו"ד גדרון גלקין גולן
מי צריך מכוני בקרה?
אינג' חמוטל בן יעקב ,האגף הטכני ,התאחדות בוני הארץ
שאלות ותשובות
הזדמנויות המסתתרות במשבר הדיור
דניאלה פז-ארז ,מנכ"ל ובעלים חברת פז כלכלה והנדסה
 - TEDערוץ ישיר למקבלי החלטות בתחום הביצוע
פתיחה  -צביקה חודרלנד ,סגן נשיא ויו"ר אגף תשתיות ,התאחדות בוני הארץ
גדי מארק ,סמנכ"ל בכיר הנדסה ופיתוח ,משרד הבינוי והשיכון
יובל בודניצקי ,סמנכ"ל ביצוע תשתיות ,החברה למשק וכלכלה
דורון נויוירט ,מנכ"ל חברת מוריה
ראובן קוגן ,סמנכ"ל כספים ,שירותי בריאות כללית
שאלות ותשובות
הפסקה
מנחה :עופר פטרסבורג ,עורך נדל"ן ,ידיעות אחרונות וWinWin-
ברכות  -יצחק מויאל ,יו"ר הסתדרות עובדי הבנין והעץ
ליווי פרויקט בשוק מאתגר
לירן עובדיה ,ראש סקטור נדל"ן ,אגף עסקי בנק ירושלים
פאנל :חברות זרות  -האם הן תורמות או פוגעות באינטרס המדיני?
מנחה :שלומית צור ,כתבת נדל"ן ,גלובס
חגי רזניק ,מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
שי לינדנר ,מנכ"ל כביש  6חלק צפוני
דן פרנס ,מנכ"ל חברת קרסו נדל"ן
אלי כהן ,יו"ר פורום חדשנות ובניה מתקדמת בהתאחדות התעשיינים
ארז כהן ,ראש אגף ההנדסה והבינוי ,משרד הביטחון
שאלות ותשובות
 CIZ - TEDחדשנות וטכנולוגיה משנות את ענף הבניה
פתיחה  -חיים פייגלין ,סגן נשיא ויו"ר אגף יזמות ובניה
חדשנות בראי הקבלן המבצע
ניר ינושבסקי ,סמנכ"ל חב' ינושבסקי א.הנדסה ובנין בע"מ
כלים דיגיטליים לשליטה וניהול בטיחות באתרי הבנייה
אהוד וולשטיין ,סמנכ"ל סייפגארד ישראל
ניהול שינויים
אודי מיכלסקי ,סמנכ"ל תפעול Shapedo
 BIMביישום יומיומי
אריק שיבי ,מנכ"ל We Bim
פיתוח מערכת בטיחות ועזר לעגורני צריח
צח רם-און ,מנכ"ל INTSITE
מערכת חדשנית לסינון בממ"ד
אל"מ (מיל') יוסי גריבי ,מנהל אגף מערכות דירתיות תיבת נוח

מופע סוחף ,מרגש עם כל הלהיטים הגדולים
יש להצטייד בתג
משתתף ובכרטיס
כניסה למופע
(בפנקס)

נשנושים
טעימים
בר משקאות
חופשי לאורך
חופשי!
כל הערב!

יום שישי • 11.5.18
07:30-10:00

10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:30
		
		
		
		
		

11:30-11:40

מלון הרודס בוטיק

ארוחת בוקר
מנחה :ערן בר-טל ,העורך הכלכלי ,ישראל היום
נתונים כלכליים על ענף הבניה והתשתיות
אייל ינאי ,מנכ"ל BDI
דני מריאן ,יו"ר איגוד המהנדסים
 - TEDראשית ביצוע בתכנון נכון
עדיאל שומרון ,מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל
עו"ד איתן גינזבורג ,ראש העיר רעננה
שלום בן משה ,ראש העיר ראש העין
אביבית נמרודי מאור ,סגנית ראש העיר רמת גן ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
דורון חזן ,מהנדס העיר אשדוד
סקס ,תשוקה ואדריכלות  -אדר' נאורה גולדברג
ני/בנות
לב זוג

בשעה  ,10:00אולם לורנס ,הרודס פאלאס

בת אל פאפורה

סיפור המסע יוצא הדופן של בת אל מוגש
בהומור בדרך להגשמה עצמית
11:40-12:30
		
		

		
12:30

אחד על אחד
מר אהוד אולמרט ,ראש ממשלת ישראל לשעבר
אדווה דדון ,כתבת התחקירים ,חדשות ערוץ 2
נעילת הכנס – רוני בריק ,נשיא התאחדות בוני הארץ

מלון הרודס בוטיק ,אולם KINGS

מקבלים את השבת עם

אביהו מדינה

בחסות

בשעה 17:00

שרים את השירים הבלתי נשכחים:
אל תשליכני ,הפרח ,ברכנו ועוד

שבת שלום
מלון הרודס בוטיק ,אולם פביליון

19:00-20:30

ארוחת ערב

בשעה 21:30

שלום חנוך
מופע להקה

ערב עם גדול היוצרים ברוק הישראלי,
מלווה בלהקת נגנים משובחת במיוחד!
יש להצטייד בתג
משתתף ובכרטיס
כניסה למופע
(בפנקס)

יום שבת • 12.5.18
07:30-10:00

ארוחת בוקר

בר משקאות
חופשי!

