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ISRAEL
הוועידה הבינלאומית

לנדל״ן, הנדסה ועיצוב 

מי שלא כאן לא בנדל״ן

מצפה לפגוש אתכם
                       ערן רולס

אביעד פרידמן
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

אלי לנקרי
ראש עיריית אילת מרים פיירברג איכר

ראש עיריית נתניה
שלומי הייזלר
יו"ר מטה התכנון הלאומי

ראול סרוגו
נשיא התאחדות בוני הארץ

כרמל שאמה הכהן 
ראש עיריית רמת גן

רן קוניק 
ראש עיריית גבעתיים

תומר גלאם
ראש עיריית אשקלון

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד

יעלה מקליס 
ראש עיריית יהוד מונוסון

אדריכל
אודי כרמלי 

מהנדס העיר תל אביב-יפו

עופר פלדמן
מנהל שותף ישראל קנדה

אסי טוכמאייר
יו"ר ישראל קנדה

אבירם דהרי 
ראש עיריית קריית גת

ז'קי לוי
ראש עיריית בית שאן 

יוסי ברודני
ראש עיריית גבעת שמואל

שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו

רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

יוסי פרשקובסקי
יו"ר דירקטוריון פרשקובסקי

שי אתרוגי
מנכ�ל אשטרום קבלנות

נחשון קיוויתי
בעלים ויו"ר קבוצת ב.ס.ר 

מיכה קליין 
מנכ"ל אפריקה ישראל

אשל ארמוני
יו"ר דירקטוריון נמל חיפה

אביב כרמל
מייסד שותף ומנכ"ל משותף 
בסקייליין עגורנים, יו"ר איגוד 
חברות עגורני צריח מטעם 
לשכת המסחר והתעשיה

יהודה הרציג
מנכ"ל ובעלים

קבוצת הרציג נדל�ן

ירון רוקמן
מנכ"ל אשטרום נכסים

ליאת פלד
סמנכ"לית מינהל התכנון 

מורדי שבת
מנכ�ל ICR ישראל קנדה 

ראם מגורים

מיכל גור
מנכ"לית אלמוגים

ערן לוי
מנכ�ל ושותף

מייסד אלטנוילנד

חזי שוורצמן
ר.מינהל הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי, 
זרוע העבודה מ.הכלכלה

עמוס דבוש
מנכ�ל קרדן 

ארנה פרי
בעלים ארנה פרי 
דוברות ויחסי ציבור

איילת רוסק
מנכ”לית מכלול

מימון נדל"ן

יואל אבן 
מהנדס העיר ירושלים

ברנרד רסקין
מנכ"ל ובעלים  רי/מקס 
ישראל מנכ"ל ובעלים 

MUHNI ייעוץ משכנתאות

כאיד אבו עיאש
מנכ"ל ובעלים האחים

אבו עיאש

ססיליה יצחק
מנכ"לית KONE ישראל

שמואל דונרשטיין
יו�ר רב-בריח

עו"ד קרן כהן
בלחרסקי 

בעלים משרד עורכי דין,
קרן כהן בלחרסקי ושות'

דפנה הרלב
מנכ�ל קבוצת אביב

ינקי קוינט
מנהל רשות מקרקעי ישראל

אלעזר במברגר 
מנהל הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

יאיר הירש
מנכ"ל משרד הפנים

עינת גנון 
סמנכ"לית הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

עמית יפרח
מזכ�ל תנועת המושבים ויו�ר 

התאחדות חקלאי ישראל

ישי בן אלי
סגן בכיר לחשב הכללי מנהל 

חטיבת מקרקעין ופנים

אוהד עיני
השמאי הממשלתי הראשי

איציק לארי
מנכ"ל עיריית ירושלים

חיים ברוידא
ראש עיריית רעננה

קובי אלירז
לשעבר יועץ שרי הביטחון 
להתיישבות, כיום מומחה 

לענייני מקרקעין ותכנון ביו�ש

דימה אפרצ'ב
ראש מועצת קצרין

ליאת שוחט
ראש עיריית אור יהודה

הרב אברהם 
רובינשטיין  
ראש עיריית בני ברק

ישראל גל 
ראש עיריית קריית אונו

איתן צור
מנכ�ל מרכז הבנייה

הישראלי

כרמית יוליס
משנה ליועץ

המשפטי לממשלה

אדריכלית 
סיגי בארי
מתכננת הוותמ"ל,

מינהל התכנון

אייל חיימובסקי 
מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים

דוד זבידה
מנכ"ל קבוצת מבנה

אבי מנדלר
יו"ר עץ השקד

יניב שפטניצקי
מנכ"ל עץ השקד הנדסה

ארנון פרידמן
מנכ"ל אשדר

איציק תשובה
 יו"ר קבוצת איציק תשובה

יאיר זילברשטיין
יו"ר עמידר

יגאל אהרוני 
מנכ"ל עמידר

אליאס טנוס
מנכ"ל קבוצת בסט

נחמה בוגין 
שמאית מקרקעין ומשפטנית

יהודה מורגנשטרן
מ"מ מנכ"ל החברה

הכלכלית לב"ב
חנן מור

MORE יו"ר ומייסד קבוצת
אדריכל

גיא מילוסלבסקי
מנכ"ל ובעלים מילוסלבסקי אדריכלים

רון אבידן
מנכ"ל אזורים

דורון כהן
יו�ר ובעלים

דן אנד ברדסטריט ישראל

ערן ניצן
יו�ר הועדה המחוזית
לתכנון ובניה ת�א

ענבל דוד
מנכ"לית דירה להשכיר

אבי יעקובוביץ
מנכ"ל גב – ים

עומר גוגנהיים
משנה למנכל ומנהל אגף פיתוח עסקי 

והתחדשות עירונית, אשדר

אדריכל
אבנר ישר

ישר אדריכלים

מיטל להבי
סגנית ראש עיריית

תל אביב-יפו

אמנון סלע
בעלים ונשיא, 

קבוצת אמנון סלע

שי אבוחצירה  
מנכ"ל סלע בינוי

מקבוצת אמנון סלע

טל אוחנה
ראש מועצת ירוחם

חזי נוראל 
יו"ר קבוצת נתון

עדי צים
בעלים צים בהרי נדל"ן,

אס אר אקורד

רוחמה אברהם
מנכ�לית השתתפויות

בנכסים

אלכס מריאש
מנכ"ל הכשרת הישוב 

התחדשות עירונית, סמנכ"ל 
בכיר לפיתוח וניהול נכסים 

בקבוצת הכשרת הישוב

יוסי אברהמי
יו"ר ובעלים יוסי אברהמי עבודות 

הנדסה אזרחית בע"מ

אילן גורדו
יזם, יקיר בניה והשקעות וגזבר 
התאחדות הקבלנים בוני הארץ

אלי גבאי 
בעלים וסמנכ�ל פיתוח

עסקי קבוצת גבאי

טל ספיבק
מנכ"ל ובעלים FRESH נדל"ן

דלית זילבר 
מנכ”לית מינהל התכנון לשעבר

רפי אלמליח
מנכ�ל מינהל התכנון

אדיר לוי
מנכ"ל קוסנטינו ישראל

משה ממרוד
מנכ�ל ובעלים תדיראן 
מוצרי צריכה וטכנולוגיה

מנהלי התוכן המקצועיים:

אדריכל גיל שנהב
שותף מייסד כנען
שנהב אדריכלים

מיכל כספי שפירא
יועצת פיננסית

ושמאית מקרקעין

רוני בריק
קבלן, יזם, נשיא הכבוד

של התאחדות בוני הארץ

ג קי מוקמל
מנכ�ל JM יעוץ

והשקעות

גיא קבילי
שותף, מייסד

Control ומנכ�ל

רוני כהן
מנכ�ל ושותף

אלדר שיווק נדל�ן

ישראל דוד
מנכ"ל ובעלים
דוד מהנדסים

מאיר מזרחי, עו�ד
משרד מאיר מזרחי

ושות  עורכי דין

דניאלה פז ארז
מנכ"ל ובעלים פז
כלכלה והנדסה

משינה

הופעות של מיטב אומני ישראל!

איתי לוי

יובל דיין

בניה ברבי

עדן בן זקן

איתי גלו

סקאזי

צילום: אוהד רומנו

צילום: סשה פרילוצקי

צילום: עירד נצר

צילום: אלון שפרנסקי

צילום: עמליה זילברשץ בנאי

צילום: שלומי פינטו

צילום: אור דנון

צילום: ערן לוי

מופע פתיחה חגיגי!

ישי איצקוביץ, עו�ד
אגמון ושות 

רוזנברג כהן ושות 
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מנהלי התוכן המקצועיים:

אדריכל גיל שנהב
שותף מייסד כנען
שנהב אדריכלים

מיכל כספי שפירא
יועצת פיננסית

ושמאית מקרקעין

רוני בריק
קבלן, יזם, נשיא הכבוד

של התאחדות בוני הארץ

ג קי מוקמל
מנכ�ל JM יעוץ

והשקעות

גיא קבילי
שותף, מייסד

Control ומנכ�ל

רוני כהן
מנכ�ל ושותף

אלדר שיווק נדל�ן

ישראל דוד
מנכ"ל ובעלים
דוד מהנדסים

מאיר מזרחי, עו�ד
משרד מאיר מזרחי

ושות  עורכי דין

דניאלה פז ארז
מנכ"ל ובעלים פז
כלכלה והנדסה

משינה

הופעות של מיטב אומני ישראל!

איתי לוי

יובל דיין

בניה ברבי

עדן בן זקן

איתי גלו

סקאזי

צילום: אוהד רומנו

צילום: סשה פרילוצקי

צילום: עירד נצר

צילום: אלון שפרנסקי

צילום: עמליה זילברשץ בנאי

צילום: שלומי פינטו

צילום: אור דנון

צילום: ערן לוי

מופע פתיחה חגיגי!

ישי איצקוביץ, עו�ד
אגמון ושות 

רוזנברג כהן ושות 



סקאזי

תומר גלאם
ראש עיריית אשקלון

עופר פלדמן
מנהל שותף ישראל קנדה

אסי טוכמאייר
יו"ר ישראל קנדה

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה

אבירם דהרי 
ראש עיריית קריית גת

רחמים מלול
ראש עיריית רחובות

ז'קי לוי
ראש עיריית בית שאן 

יוסי ברודני
ראש עיריית גבעת שמואל

שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו

רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

נחשון קיוויתי
בעלים ויו"ר קבוצת ב.ס.ר 

מיכה קליין 
מנכ"ל אפריקה ישראל

ירון רוקמן
מנכ"ל אשטרום

נכסים

חזי שוורצמן
ר.מינהל הבטיחות והבריאות 
התעסוקתית ומפקח עבודה

ראשי, זרוע העבודה מ.הכלכלה

ליאת פלד
סמנכ"לית

מינהל התכנון 

עמוס דבוש
מנכ�ל קרדן

ברנרד רסקין
מנכ"ל ובעלים  רי/מקס 
ישראל מנכ"ל ובעלים 

MUHNI ייעוץ משכנתאות

נועם גרייף
מנכ"ל חברת
עמרם אברהם

עו"ד זיו כספי
שותף מייסד

גינדי כספי ושות'

עו"ד קרן כהן
בלחרסקי 

בעלים משרד עורכי דין,
קרן כהן בלחרסקי ושות'

עו"ד אברהם 
ללום

שותף, מייסד פירמת
אברהם ללום ושות�

אלעזר במברגר 
מנכ�ל הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

עינת גנון 
סמנכ"לית הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

ישי בן אלי
סגן בכיר לחשב הכללי

מנהל חטיבת מקרקעין ופנים

אוהד עיני
השמאי הממשלתי הראשי

הרב אברהם
רובינשטיין

ראש עיריית בני ברק

איתן צור
מנכ�ל מרכז הבנייה

הישראלי

יהודית פרוכט
משנה למנכ�ל

מרכז הבנייה הישראלי

כרמית יוליס
משנה ליועץ

המשפטי לממשלה

עו"ד דוד עציוני
משנה למנכ”ל משרד

הבינוי והשיכון

שירה תלמי
באבאי

יו"ר הוועדה המחוזית
לתכנון ובניה ירושלים

דוד זבידה
מנכ"ל קבוצת מבנה

אמנון מרחב
מנכ�ל התאחדות

הקבלנים בוני הארץ

ארנון פרידמן
מנכ"ל אשדר

אבי יעקובוביץ
מנכ"ל גב – ים

עומר גוגנהיים
משנה למנכל ומנהל אגף 
פיתוח עסקי והתחדשות 

עירונית, אשדר

אדריכל
אבנר ישר

ישר אדריכלים

אלכס מריאש
מנכ"ל הכשרת הישוב 

התחדשות עירונית, סמנכ"ל 
בכיר לפיתוח וניהול נכסים 
בקבוצת הכשרת הישוב

דפנה הרלב
מנכ�לית קבוצת אביב

אדריכלית
סיגי בארי
מתכננת הוותמ"ל,

מינהל התכנון

דלית זילבר 
מנכ”לית מינהל
 התכנון לשעבר

מיכל גור
מנכ"לית אלמוגים

כאיד אבו עיאש
מנכ"ל ובעלים האחים

אבו עיאש

איציק תשובה
 יו"ר קבוצת איציק תשובה

קרן דנון
בעלים ומנהלת קרן דנון

פתרונות פשוטים בנדל�ן בע�מ, 
מתמחה בסטטוטוריקה ורישוי בנייה

אדריכל גיא
מילוסלבסקי

מנכ"ל ובעלים
מילוסלבסקי אדריכלים

יוסי אברהמי
יו"ר ובעלים יוסי 
אברהמי עבודות 

הנדסה אזרחית בע"מ

משה ממרוד
מנכ�ל ובעלים תדיראן 
מוצרי צריכה וטכנולוגיה

יאיר קפלן
מנכ"ל בנק ירושלים

אמיר רוזנבלום
יו"ר ובעלים עידן (ש.נ.י) 

ניהול ואחזקת מבנים

רונית שבירו
בעלים אגד

חברות שבירו

ססיליה יצחק
KONE מנכ�לית

מורדי שבת 
מנכ�ל ICR ישראל קנדה 

ראם מגורים

רן קוניק 
ראש עיריית גבעתיים

צביקה ברוט
ראש עיריית בת ים

אילן פיבקו
מייסד ובעלים

פיבקו יזמות נדל�ן 
ואילן פיבקו אדריכלים

אדריכלית
טלי דראל

שותפה v5 אדריכלים

דורון כהן
יו�ר ובעלים

דן אנד ברדסטריט ישראל

שי אבוחצירה  
מנכ"ל סלע בינוי

מקבוצת אמנון סלע

טל אוחנה
ראש מועצת ירוחם

חזי נוראל
יו"ר קבוצת נתון

יאיר זילברשטיין
יו"ר עמידר

יגאל אהרוני 
מנכ"ל עמידר

אמנון סלע
בעלים ונשיא, 

קבוצת אמנון סלע

עו�ד משה
שמעוני

יו"ר רכבת ישראל 

אלי ברדה 
ראש עיריית
מגדל העמק

אביחי שטרן
ראש עיריית קריית שמונה

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד

יעלה מקליס 
ראש עיריית יהוד מונוסון

אדריכל
אודי כרמלי 

מהנדס העיר תל אביב-יפו

יוסי פרשקובסקי
יו"ר דירקטוריון פרשקובסקי

שי אתרוגי
מנכ�ל אשטרום קבלנות

אשל ארמוני
יו"ר דירקטוריון נמל חיפה

יהודה הרציג
מנכ"ל ובעלים

קבוצת הרציג נדל�ן

ערן לוי
מנכ�ל ושותף

מייסד אלטנוילנד

איילת רוסק
מנכ”לית מכלול

מימון נדל"ן

יובל גביש
יו�ר פעיל אמפא קפיטל

יואל אבן 
מהנדס העיר ירושלים

שמואל  דונרשטיין
יו�ר רב-בריח

עמית יפרח
מזכ�ל תנועת המושבים ויו�ר 

התאחדות חקלאי ישראל

מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מרכז

אריה טל
ראש עיריית
טירת כרמל 

איציק לארי
מנכ"ל עיריית

ירושלים

אלון דוידי
ראש עיריית שדרות

ניסים גוזלן
ראש עיריית באר יעקב

קובי אלירז
לשעבר יועץ שרי הביטחון 
להתיישבות, כיום מומחה 

לענייני מקרקעין ותכנון ביו�ש

דימה אפרצ'ב
ראש מועצת קצרין

ליאת שוחט
ראש עיריית אור יהודה

ישראל גל 
ראש עיריית קריית אונו

אייל חיימובסקי 
מנכ"ל הרשות

לפיתוח ירושלים

אבי מנדלר
יו"ר עץ השקד

יניב שפטניצקי
מנכ"ל עץ השקד הנדסה

יונה גרין
מנכ"ל ושותף חברת

טרא-התחדשות

יהודה מורגנשטרן
מ"מ מנכ"ל החברה

הכלכלית לב"ב

רון אבידן
מנכ"ל אזורים

ערן ניצן
יו�ר הועדה המחוזית
לתכנון ובניה ת�א

ענבל דוד
מנכ"לית דירה להשכיר

יאיר שלו
עו�ד בעלים ומייסד

יאיר שלו ושות�
משרד עורכי דין

מיטל להבי
סגנית ראש עיריית

תל אביב-יפו

עדי צים
בעלים צים בהרי נדל"ן,

אס אר אקורד

אילן גורדו
יזם, יקיר בניה והשקעות

וגזבר התאחדות הקבלנים
בוני הארץ

אלי גבאי 
בעלים וסמנכ�ל פיתוח

עסקי קבוצת גבאי

טל ספיבק
 FRESH מנכ"ל ובעלים

 נדל"ן

דוד קפלן
שותף ומנכ�ל 
ולור ביירון נדל�ן

רפי רפאלי
בעלים ויו"ר דירקטוריון 

ראדקו התחדשות עירונית 
מקבוצת רפאלי

נחמה בוגין 
שמאית מקרקעין

ומשפטנית

חיים ברוידא
ראש עיריית רעננה

אביעד פרידמן
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

אלי לנקרי
ראש עיריית אילת

מרים פיירברג
איכר

ראש עיריית נתניה

שלומי הייזלר
יו"ר מטה התכנון הלאומי

ראול סרוגו
נשיא התאחדות בוני הארץ

כרמל שאמה
הכהן 

ראש עיריית רמת גן

ינקי קוינט
מנהל רשות מקרקעי

ישראל

יאיר הירש
מנכ"ל משרד הפנים

רפי אלמליח
מנכ�ל מינהל התכנון

בן מקס
בעלים קבוצת

מקס-נדל"ן

ארנה פרי
בעלים ארנה פרי דוברות

ויחסי ציבור 

ורד סולומון ממן
אדריכלית ראשית ומתכננת
ערים, מנהלת האגף הבכיר
לתכנון, משרד הבנוי והשיכון

אליאס טנוס
מנכ"ל קבוצת בסט

יצחק פז
מנכ�ל ומייסד סייפגארד

אהוד שטרנהיים
מנכ"ל מנרב נדל"ן

אלונה שפר
מנהלת הסכם 

גג נתיבות

 

שמגר ואקנין
בעלים ומנכ"ל
גשם אחזקות

סקאזי

תומר גלאם
ראש עיריית אשקלון

עופר פלדמן
מנהל שותף ישראל קנדה

אסי טוכמאייר
יו"ר ישראל קנדה

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה

אבירם דהרי 
ראש עיריית קריית גת

רחמים מלול
ראש עיריית רחובות

ז'קי לוי
ראש עיריית בית שאן 

יוסי ברודני
ראש עיריית גבעת שמואל

שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו

רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

נחשון קיוויתי
בעלים ויו"ר קבוצת ב.ס.ר 

מיכה קליין 
מנכ"ל אפריקה ישראל

ירון רוקמן
מנכ"ל אשטרום

נכסים

חזי שוורצמן
ר.מינהל הבטיחות והבריאות 
התעסוקתית ומפקח עבודה

ראשי, זרוע העבודה מ.הכלכלה

ליאת פלד
סמנכ"לית

מינהל התכנון 

עמוס דבוש
מנכ�ל קרדן

ברנרד רסקין
מנכ"ל ובעלים  רי/מקס 
ישראל מנכ"ל ובעלים 

MUHNI ייעוץ משכנתאות

נועם גרייף
מנכ"ל חברת
עמרם אברהם

עו"ד זיו כספי
שותף מייסד

גינדי כספי ושות'

עו"ד קרן כהן
בלחרסקי 

בעלים משרד עורכי דין,
קרן כהן בלחרסקי ושות'

עו"ד אברהם 
ללום

שותף, מייסד פירמת
אברהם ללום ושות�

אלעזר במברגר 
מנכ�ל הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

עינת גנון 
סמנכ"לית הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

ישי בן אלי
סגן בכיר לחשב הכללי

מנהל חטיבת מקרקעין ופנים

אוהד עיני
השמאי הממשלתי הראשי

הרב אברהם
רובינשטיין

ראש עיריית בני ברק

איתן צור
מנכ�ל מרכז הבנייה

הישראלי

יהודית פרוכט
משנה למנכ�ל

מרכז הבנייה הישראלי

כרמית יוליס
משנה ליועץ

המשפטי לממשלה

עו"ד דוד עציוני
משנה למנכ”ל משרד

הבינוי והשיכון

שירה תלמי
באבאי

יו"ר הוועדה המחוזית
לתכנון ובניה ירושלים

דוד זבידה
מנכ"ל קבוצת מבנה

אמנון מרחב
מנכ�ל התאחדות

הקבלנים בוני הארץ

ארנון פרידמן
מנכ"ל אשדר

אבי יעקובוביץ
מנכ"ל גב – ים

עומר גוגנהיים
משנה למנכל ומנהל אגף 
פיתוח עסקי והתחדשות 

עירונית, אשדר

אדריכל
אבנר ישר

ישר אדריכלים

אלכס מריאש
מנכ"ל הכשרת הישוב 

התחדשות עירונית, סמנכ"ל 
בכיר לפיתוח וניהול נכסים 
בקבוצת הכשרת הישוב

דפנה הרלב
מנכ�לית קבוצת אביב

אדריכלית
סיגי בארי
מתכננת הוותמ"ל,

מינהל התכנון

דלית זילבר 
מנכ”לית מינהל
 התכנון לשעבר

מיכל גור
מנכ"לית אלמוגים

כאיד אבו עיאש
מנכ"ל ובעלים האחים

אבו עיאש

איציק תשובה
 יו"ר קבוצת איציק תשובה

קרן דנון
בעלים ומנהלת קרן דנון

פתרונות פשוטים בנדל�ן בע�מ, 
מתמחה בסטטוטוריקה ורישוי בנייה

אדריכל גיא
מילוסלבסקי

מנכ"ל ובעלים
מילוסלבסקי אדריכלים

יוסי אברהמי
יו"ר ובעלים יוסי 
אברהמי עבודות 

הנדסה אזרחית בע"מ

משה ממרוד
מנכ�ל ובעלים תדיראן 
מוצרי צריכה וטכנולוגיה

יאיר קפלן
מנכ"ל בנק ירושלים

אמיר רוזנבלום
יו"ר ובעלים עידן (ש.נ.י) 

ניהול ואחזקת מבנים

רונית שבירו
בעלים אגד

חברות שבירו

ססיליה יצחק
KONE מנכ�לית

מורדי שבת 
מנכ�ל ICR ישראל קנדה 

ראם מגורים

רן קוניק 
ראש עיריית גבעתיים

צביקה ברוט
ראש עיריית בת ים

אילן פיבקו
מייסד ובעלים

פיבקו יזמות נדל�ן 
ואילן פיבקו אדריכלים

אדריכלית
טלי דראל

שותפה v5 אדריכלים

דורון כהן
יו�ר ובעלים

דן אנד ברדסטריט ישראל

שי אבוחצירה  
מנכ"ל סלע בינוי

מקבוצת אמנון סלע

טל אוחנה
ראש מועצת ירוחם

חזי נוראל
יו"ר קבוצת נתון

יאיר זילברשטיין
יו"ר עמידר

יגאל אהרוני 
מנכ"ל עמידר

אמנון סלע
בעלים ונשיא, 

קבוצת אמנון סלע

עו�ד משה
שמעוני

יו"ר רכבת ישראל 

אלי ברדה 
ראש עיריית
מגדל העמק

אביחי שטרן
ראש עיריית קריית שמונה

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד

יעלה מקליס 
ראש עיריית יהוד מונוסון

אדריכל
אודי כרמלי 

מהנדס העיר תל אביב-יפו

יוסי פרשקובסקי
יו"ר דירקטוריון פרשקובסקי

שי אתרוגי
מנכ�ל אשטרום קבלנות

אשל ארמוני
יו"ר דירקטוריון נמל חיפה

יהודה הרציג
מנכ"ל ובעלים

קבוצת הרציג נדל�ן

ערן לוי
מנכ�ל ושותף

מייסד אלטנוילנד

איילת רוסק
מנכ”לית מכלול

מימון נדל"ן

יובל גביש
יו�ר פעיל אמפא קפיטל

יואל אבן 
מהנדס העיר ירושלים

שמואל  דונרשטיין
יו�ר רב-בריח

עמית יפרח
מזכ�ל תנועת המושבים ויו�ר 

התאחדות חקלאי ישראל

מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מרכז

אריה טל
ראש עיריית
טירת כרמל 

איציק לארי
מנכ"ל עיריית

ירושלים

אלון דוידי
ראש עיריית שדרות

ניסים גוזלן
ראש עיריית באר יעקב

קובי אלירז
לשעבר יועץ שרי הביטחון 
להתיישבות, כיום מומחה 

לענייני מקרקעין ותכנון ביו�ש

דימה אפרצ'ב
ראש מועצת קצרין

ליאת שוחט
ראש עיריית אור יהודה

ישראל גל 
ראש עיריית קריית אונו

אייל חיימובסקי 
מנכ"ל הרשות

לפיתוח ירושלים

אבי מנדלר
יו"ר עץ השקד

יניב שפטניצקי
מנכ"ל עץ השקד הנדסה

יונה גרין
מנכ"ל ושותף חברת

טרא-התחדשות

יהודה מורגנשטרן
מ"מ מנכ"ל החברה

הכלכלית לב"ב

רון אבידן
מנכ"ל אזורים

ערן ניצן
יו�ר הועדה המחוזית
לתכנון ובניה ת�א

ענבל דוד
מנכ"לית דירה להשכיר

יאיר שלו
עו�ד בעלים ומייסד

יאיר שלו ושות�
משרד עורכי דין

מיטל להבי
סגנית ראש עיריית

תל אביב-יפו

עדי צים
בעלים צים בהרי נדל"ן,

אס אר אקורד

אילן גורדו
יזם, יקיר בניה והשקעות

וגזבר התאחדות הקבלנים
בוני הארץ

אלי גבאי 
בעלים וסמנכ�ל פיתוח

עסקי קבוצת גבאי

טל ספיבק
 FRESH מנכ"ל ובעלים

 נדל"ן

דוד קפלן
שותף ומנכ�ל 
ולור ביירון נדל�ן

רפי רפאלי
בעלים ויו"ר דירקטוריון 

ראדקו התחדשות עירונית 
מקבוצת רפאלי

נחמה בוגין 
שמאית מקרקעין

ומשפטנית

חיים ברוידא
ראש עיריית רעננה

אביעד פרידמן
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

אלי לנקרי
ראש עיריית אילת

מרים פיירברג
איכר

ראש עיריית נתניה

שלומי הייזלר
יו"ר מטה התכנון הלאומי

ראול סרוגו
נשיא התאחדות בוני הארץ

כרמל שאמה
הכהן 

ראש עיריית רמת גן

ינקי קוינט
מנהל רשות מקרקעי

ישראל

יאיר הירש
מנכ"ל משרד הפנים

רפי אלמליח
מנכ�ל מינהל התכנון

בן מקס
בעלים קבוצת

מקס-נדל"ן

ארנה פרי
בעלים ארנה פרי דוברות

ויחסי ציבור 

ורד סולומון ממן
אדריכלית ראשית ומתכננת
ערים, מנהלת האגף הבכיר
לתכנון, משרד הבנוי והשיכון

אליאס טנוס
מנכ"ל קבוצת בסט

יצחק פז
מנכ�ל ומייסד סייפגארד

אהוד שטרנהיים
מנכ"ל מנרב נדל"ן

אלונה שפר
מנהלת הסכם 

גג נתיבות

 

שמגר ואקנין
בעלים ומנכ"ל
גשם אחזקות

6-8/12 הרודס, אילת

ISRAEL
הוועידה הבינלאומית

לנדל״ן, הנדסה ועיצוב 

מי שלא כאן לא בנדל״ן

חברי נשיאות

מצפה לפגוש אתכם
ערן רולס

סקאזי

תומר גלאם
ראש עיריית אשקלון

עופר פלדמן
מנהל שותף ישראל קנדה

אסי טוכמאייר
יו"ר ישראל קנדה

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה

אבירם דהרי 
ראש עיריית קריית גת

רחמים מלול
ראש עיריית רחובות

ז'קי לוי
ראש עיריית בית שאן 

יוסי ברודני
ראש עיריית גבעת שמואל

שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו

רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

נחשון קיוויתי
בעלים ויו"ר קבוצת ב.ס.ר 

מיכה קליין 
מנכ"ל אפריקה ישראל

ירון רוקמן
מנכ"ל אשטרום

נכסים

חזי שוורצמן
ר.מינהל הבטיחות והבריאות 
התעסוקתית ומפקח עבודה

ראשי, זרוע העבודה מ.הכלכלה

ליאת פלד
סמנכ"לית

מינהל התכנון 

עמוס דבוש
מנכ�ל קרדן

ברנרד רסקין
מנכ"ל ובעלים  רי/מקס 
ישראל מנכ"ל ובעלים 

MUHNI ייעוץ משכנתאות

נועם גרייף
מנכ"ל חברת
עמרם אברהם

עו"ד זיו כספי
שותף מייסד

גינדי כספי ושות'

עו"ד קרן כהן
בלחרסקי 

בעלים משרד עורכי דין,
קרן כהן בלחרסקי ושות'

עו"ד אברהם 
ללום

שותף, מייסד פירמת
אברהם ללום ושות�

אלעזר במברגר 
מנכ�ל הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

עינת גנון 
סמנכ"לית הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

ישי בן אלי
סגן בכיר לחשב הכללי

מנהל חטיבת מקרקעין ופנים

אוהד עיני
השמאי הממשלתי הראשי

הרב אברהם
רובינשטיין

ראש עיריית בני ברק

איתן צור
מנכ�ל מרכז הבנייה

הישראלי

יהודית פרוכט
משנה למנכ�ל

מרכז הבנייה הישראלי

כרמית יוליס
משנה ליועץ

המשפטי לממשלה

עו"ד דוד עציוני
משנה למנכ”ל משרד

הבינוי והשיכון

שירה תלמי
באבאי

יו"ר הוועדה המחוזית
לתכנון ובניה ירושלים

דוד זבידה
מנכ"ל קבוצת מבנה

אמנון מרחב
מנכ�ל התאחדות

הקבלנים בוני הארץ

ארנון פרידמן
מנכ"ל אשדר

אבי יעקובוביץ
מנכ"ל גב – ים

עומר גוגנהיים
משנה למנכל ומנהל אגף 
פיתוח עסקי והתחדשות 

עירונית, אשדר

אדריכל
אבנר ישר

ישר אדריכלים

אלכס מריאש
מנכ"ל הכשרת הישוב 

התחדשות עירונית, סמנכ"ל 
בכיר לפיתוח וניהול נכסים 
בקבוצת הכשרת הישוב

דפנה הרלב
מנכ�לית קבוצת אביב

אדריכלית
סיגי בארי
מתכננת הוותמ"ל,

מינהל התכנון

דלית זילבר 
מנכ”לית מינהל
 התכנון לשעבר

מיכל גור
מנכ"לית אלמוגים

כאיד אבו עיאש
מנכ"ל ובעלים האחים

אבו עיאש

איציק תשובה
 יו"ר קבוצת איציק תשובה

קרן דנון
בעלים ומנהלת קרן דנון

פתרונות פשוטים בנדל�ן בע�מ, 
מתמחה בסטטוטוריקה ורישוי בנייה

אדריכל גיא
מילוסלבסקי

מנכ"ל ובעלים
מילוסלבסקי אדריכלים

יוסי אברהמי
יו"ר ובעלים יוסי 
אברהמי עבודות 

הנדסה אזרחית בע"מ

משה ממרוד
מנכ�ל ובעלים תדיראן 
מוצרי צריכה וטכנולוגיה

יאיר קפלן
מנכ"ל בנק ירושלים

אמיר רוזנבלום
יו"ר ובעלים עידן (ש.נ.י) 

ניהול ואחזקת מבנים

רונית שבירו
בעלים אגד

חברות שבירו

ססיליה יצחק
KONE מנכ�לית

מורדי שבת 
מנכ�ל ICR ישראל קנדה 

ראם מגורים

רן קוניק 
ראש עיריית גבעתיים

צביקה ברוט
ראש עיריית בת ים

אילן פיבקו
מייסד ובעלים

פיבקו יזמות נדל�ן 
ואילן פיבקו אדריכלים

אדריכלית
טלי דראל

שותפה v5 אדריכלים

דורון כהן
יו�ר ובעלים

דן אנד ברדסטריט ישראל

שי אבוחצירה  
מנכ"ל סלע בינוי

מקבוצת אמנון סלע

טל אוחנה
ראש מועצת ירוחם

חזי נוראל
יו"ר קבוצת נתון

יאיר זילברשטיין
יו"ר עמידר

יגאל אהרוני 
מנכ"ל עמידר

אמנון סלע
בעלים ונשיא, 

קבוצת אמנון סלע

עו�ד משה
שמעוני

יו"ר רכבת ישראל 

אלי ברדה 
ראש עיריית
מגדל העמק

אביחי שטרן
ראש עיריית קריית שמונה

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד

יעלה מקליס 
ראש עיריית יהוד מונוסון

אדריכל
אודי כרמלי 

מהנדס העיר תל אביב-יפו

יוסי פרשקובסקי
יו"ר דירקטוריון פרשקובסקי

שי אתרוגי
מנכ�ל אשטרום קבלנות

אשל ארמוני
יו"ר דירקטוריון נמל חיפה

יהודה הרציג
מנכ"ל ובעלים

קבוצת הרציג נדל�ן

ערן לוי
מנכ�ל ושותף

מייסד אלטנוילנד

איילת רוסק
מנכ”לית מכלול

מימון נדל"ן

יובל גביש
יו�ר פעיל אמפא קפיטל

יואל אבן 
מהנדס העיר ירושלים

שמואל  דונרשטיין
יו�ר רב-בריח

עמית יפרח
מזכ�ל תנועת המושבים ויו�ר 

התאחדות חקלאי ישראל

מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מרכז

אריה טל
ראש עיריית
טירת כרמל 

איציק לארי
מנכ"ל עיריית

ירושלים

אלון דוידי
ראש עיריית שדרות

ניסים גוזלן
ראש עיריית באר יעקב

קובי אלירז
לשעבר יועץ שרי הביטחון 
להתיישבות, כיום מומחה 

לענייני מקרקעין ותכנון ביו�ש

דימה אפרצ'ב
ראש מועצת קצרין

ליאת שוחט
ראש עיריית אור יהודה

ישראל גל 
ראש עיריית קריית אונו

אייל חיימובסקי 
מנכ"ל הרשות

לפיתוח ירושלים

אבי מנדלר
יו"ר עץ השקד

יניב שפטניצקי
מנכ"ל עץ השקד הנדסה

יונה גרין
מנכ"ל ושותף חברת

טרא-התחדשות

יהודה מורגנשטרן
מ"מ מנכ"ל החברה

הכלכלית לב"ב

רון אבידן
מנכ"ל אזורים

ערן ניצן
יו�ר הועדה המחוזית
לתכנון ובניה ת�א

ענבל דוד
מנכ"לית דירה להשכיר

יאיר שלו
עו�ד בעלים ומייסד

יאיר שלו ושות�
משרד עורכי דין

מיטל להבי
סגנית ראש עיריית

תל אביב-יפו

עדי צים
בעלים צים בהרי נדל"ן,

אס אר אקורד

אילן גורדו
יזם, יקיר בניה והשקעות

וגזבר התאחדות הקבלנים
בוני הארץ

אלי גבאי 
בעלים וסמנכ�ל פיתוח

עסקי קבוצת גבאי

טל ספיבק
FRESH מנכ"ל ובעלים

נדל"ן

דוד קפלן
שותף ומנכ�ל 
ולור ביירון נדל�ן

רפי רפאלי
בעלים ויו"ר דירקטוריון 

ראדקו התחדשות עירונית 
מקבוצת רפאלי

נחמה בוגין 
שמאית מקרקעין

ומשפטנית

חיים ברוידא
ראש עיריית רעננה

אביעד פרידמן
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

אלי לנקרי
ראש עיריית אילת

מרים פיירברג
איכר

ראש עיריית נתניה

שלומי הייזלר
יו"ר מטה התכנון הלאומי

ראול סרוגו
נשיא התאחדות בוני הארץ

כרמל שאמה
הכהן 

ראש עיריית רמת גן

ינקי קוינט
מנהל רשות מקרקעי

ישראל

יאיר הירש
מנכ"ל משרד הפנים

רפי אלמליח
מנכ�ל מינהל התכנון

בן מקס
בעלים קבוצת

מקס-נדל"ן

ארנה פרי
בעלים ארנה פרי דוברות

ויחסי ציבור 

ורד סולומון ממן
אדריכלית ראשית ומתכננת
ערים, מנהלת האגף הבכיר
לתכנון, משרד הבנוי והשיכון

אליאס טנוס
מנכ"ל קבוצת בסט

יצחק פז
מנכ�ל ומייסד סייפגארד

אהוד שטרנהיים
מנכ"ל מנרב נדל"ן

אלונה שפר
מנהלת הסכם 

גג נתיבות

שמגר ואקנין
בעלים ומנכ"ל
גשם אחזקות

אביעד פרידמן
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

אלי לנקרי
ראש עיריית אילת מרים פיירברג איכר

ראש עיריית נתניה
שלומי הייזלר
יו"ר מטה התכנון הלאומי

ראול סרוגו
נשיא התאחדות בוני הארץ

כרמל שאמה הכהן
ראש עיריית רמת גן

רן קוניק 
ראש עיריית גבעתיים

תומר גלאם
ראש עיריית אשקלון

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד

יעלה מקליס 
ראש עיריית יהוד מונוסון

אדריכל
אודי כרמלי 

מהנדס העיר תל אביב-יפו

עופר פלדמן
מנהל שותף ישראל קנדה

אסי טוכמאייר
יו"ר ישראל קנדה

אבירם דהרי 
ראש עיריית קריית גת

ז'קי לוי
ראש עיריית בית שאן 

יוסי ברודני
ראש עיריית גבעת שמואל

שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו

רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

יוסי פרשקובסקי
יו"ר דירקטוריון פרשקובסקי

שי אתרוגי
מנכ�ל אשטרום קבלנות

נחשון קיוויתי
בעלים ויו"ר קבוצת ב.ס.ר 

מיכה קליין 
מנכ"ל אפריקה ישראל

אשל ארמוני
יו"ר דירקטוריון נמל חיפה

אביב כרמל
מייסד שותף ומנכ"ל משותף 
בסקייליין עגורנים, יו"ר איגוד 
חברות עגורני צריח מטעם 
לשכת המסחר והתעשיה

יהודה הרציג
מנכ"ל ובעלים

קבוצת הרציג נדל�ן

ירון רוקמן
מנכ"ל אשטרום נכסים

ליאת פלד
סמנכ"לית מינהל התכנון 

מורדי שבת
ישראל קנדה  ICR מנכ�ל

ראם מגורים

מיכל גור
מנכ"לית אלמוגים

ערן לוי
מנכ�ל ושותף

מייסד אלטנוילנד

חזי שוורצמן
ר.מינהל הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי, 
זרוע העבודה מ.הכלכלה

עמוס דבוש
מנכ�ל קרדן 

ארנה פרי
בעלים ארנה פרי 
דוברות ויחסי ציבור

איילת רוסק
מנכ”לית מכלול

מימון נדל"ן

יואל אבן 
מהנדס העיר ירושלים

ברנרד רסקין
מנכ"ל ובעלים  רי/מקס 
ישראל מנכ"ל ובעלים 

ייעוץ משכנתאות MUHNI

כאיד אבו עיאש
מנכ"ל ובעלים האחים

אבו עיאש

ססיליה יצחק
ישראל KONE מנכ"לית

שמואל דונרשטיין
יו�ר רב-בריח

עו"ד קרן כהן
בלחרסקי 

בעלים משרד עורכי דין,
קרן כהן בלחרסקי ושות'

דפנה הרלב
מנכ�ל קבוצת אביב

ינקי קוינט
מנהל רשות מקרקעי ישראל

אלעזר במברגר 
מנהל הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

יאיר הירש
מנכ"ל משרד הפנים

עינת גנון 
סמנכ"לית הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

עמית יפרח
מזכ�ל תנועת המושבים ויו�ר 

התאחדות חקלאי ישראל

ישי בן אלי
סגן בכיר לחשב הכללי מנהל 

חטיבת מקרקעין ופנים

אוהד עיני
השמאי הממשלתי הראשי

איציק לארי
מנכ"ל עיריית ירושלים

חיים ברוידא
ראש עיריית רעננה

קובי אלירז
לשעבר יועץ שרי הביטחון 
להתיישבות, כיום מומחה 

לענייני מקרקעין ותכנון ביו�ש

דימה אפרצ'ב
ראש מועצת קצרין

ליאת שוחט
ראש עיריית אור יהודה

הרב אברהם 
רובינשטיין  
ראש עיריית בני ברק

ישראל גל 
ראש עיריית קריית אונו

איתן צור
מנכ�ל מרכז הבנייה

הישראלי

כרמית יוליס
משנה ליועץ

המשפטי לממשלה

אדריכלית 
סיגי בארי
מתכננת הוותמ"ל,

מינהל התכנון

אייל חיימובסקי 
מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים

דוד זבידה
מנכ"ל קבוצת מבנה

אבי מנדלר
יו"ר עץ השקד

יניב שפטניצקי
מנכ"ל עץ השקד הנדסה

ארנון פרידמן
מנכ"ל אשדר

איציק תשובה
 יו"ר קבוצת איציק תשובה

יאיר זילברשטיין
יו"ר עמידר

יגאל אהרוני 
מנכ"ל עמידר

אליאס טנוס
מנכ"ל קבוצת בסט

נחמה בוגין 
שמאית מקרקעין ומשפטנית

יהודה מורגנשטרן
מ"מ מנכ"ל החברה

הכלכלית לב"ב
חנן מור

MORE יו"ר ומייסד קבוצת
אדריכל

גיא מילוסלבסקי
מנכ"ל ובעלים מילוסלבסקי אדריכלים

רון אבידן
מנכ"ל אזורים

דורון כהן
יו�ר ובעלים

דן אנד ברדסטריט ישראל

ערן ניצן
יו�ר הועדה המחוזית
לתכנון ובניה ת�א

ענבל דוד
מנכ"לית דירה להשכיר

אבי יעקובוביץ
מנכ"ל גב – ים

עומר גוגנהיים
משנה למנכל ומנהל אגף פיתוח עסקי 

והתחדשות עירונית, אשדר

אדריכל
אבנר ישר

ישר אדריכלים

מיטל להבי
סגנית ראש עיריית

תל אביב-יפו

אמנון סלע
בעלים ונשיא, 

קבוצת אמנון סלע

שי אבוחצירה 
מנכ"ל סלע בינוי

מקבוצת אמנון סלע

טל אוחנה
ראש מועצת ירוחם

חזי נוראל 
יו"ר קבוצת נתון

עדי צים
בעלים צים בהרי נדל"ן,

אס אר אקורד

רוחמה אברהם
מנכ�לית השתתפויות

בנכסים

אלכס מריאש
מנכ"ל הכשרת הישוב 

התחדשות עירונית, סמנכ"ל 
בכיר לפיתוח וניהול נכסים 

בקבוצת הכשרת הישוב

יוסי אברהמי
יו"ר ובעלים יוסי אברהמי עבודות 

הנדסה אזרחית בע"מ

אילן גורדו
יזם, יקיר בניה והשקעות וגזבר 
התאחדות הקבלנים בוני הארץ

אלי גבאי 
בעלים וסמנכ�ל פיתוח

עסקי קבוצת גבאי

טל ספיבק
נדל"ן FRESH מנכ"ל ובעלים

דלית זילבר
מינהל התכנון לשעבר מנכ”לית

רפי אלמליח
מנכ�ל מינהל התכנון

אדיר לוי
מנכ"ל קוסנטינו ישראל

משה ממרוד
מנכ�ל ובעלים תדיראן 
מוצרי צריכה וטכנולוגיה

מנהלי התוכן המקצועיים:

אדריכל גיל שנהב
שותף מייסד כנען
שנהב אדריכלים

מיכל כספי שפירא
יועצת פיננסית

ושמאית מקרקעין

רוני בריק
קבלן, יזם, נשיא הכבוד

של התאחדות בוני הארץ

ג קי מוקמל
יעוץ JM מנכ�ל

והשקעות

גיא קבילי
שותף, מייסד

Control ומנכ�ל

רוני כהן
מנכ�ל ושותף

אלדר שיווק נדל�ן

ישראל דוד
מנכ"ל ובעלים
דוד מהנדסים

מאיר מזרחי, עו�ד
משרד מאיר מזרחי

ושות  עורכי דין

דניאלה פז ארז
מנכ"ל ובעלים פז
כלכלה והנדסה

משינה

הופעות של מיטב אומני ישראל!

איתי לוי

יובל דיין

בניה ברבי

עדן בן זקן

איתי גלו

סקאזי

צילום: אוהד רומנו

צילום: סשה פרילוצקי

צילום: עירד נצר

צילום: אלון שפרנסקי

צילום: עמליה זילברשץ בנאי

צילום: שלומי פינטו

צילום: אור דנון

צילום: ערן לוי

מופע פתיחה חגיגי!

ישי איצקוביץ, עו�ד
אגמון ושות 

רוזנברג כהן ושות 

אביעד פרידמן
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

אלי לנקרי
ראש עיריית אילת מרים פיירברג איכר

ראש עיריית נתניה
שלומי הייזלר
יו"ר מטה התכנון הלאומי

ראול סרוגו
נשיא התאחדות בוני הארץ

כרמל שאמה הכהן
ראש עיריית רמת גן

רן קוניק 
ראש עיריית גבעתיים

תומר גלאם
ראש עיריית אשקלון

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד

יעלה מקליס 
ראש עיריית יהוד מונוסון

אדריכל
אודי כרמלי 

מהנדס העיר תל אביב-יפו

עופר פלדמן
מנהל שותף ישראל קנדה

אסי טוכמאייר
יו"ר ישראל קנדה

אבירם דהרי 
ראש עיריית קריית גת

ז'קי לוי
ראש עיריית בית שאן 

יוסי ברודני
ראש עיריית גבעת שמואל

שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו

רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

יוסי פרשקובסקי
יו"ר דירקטוריון פרשקובסקי

שי אתרוגי
מנכ�ל אשטרום קבלנות

נחשון קיוויתי
בעלים ויו"ר קבוצת ב.ס.ר 

מיכה קליין 
מנכ"ל אפריקה ישראל

אשל ארמוני
יו"ר דירקטוריון נמל חיפה

אביב כרמל
מייסד שותף ומנכ"ל משותף 
בסקייליין עגורנים, יו"ר איגוד 
חברות עגורני צריח מטעם 
לשכת המסחר והתעשיה

יהודה הרציג
מנכ"ל ובעלים

קבוצת הרציג נדל�ן

ירון רוקמן
מנכ"ל אשטרום נכסים

ליאת פלד
סמנכ"לית מינהל התכנון 

מורדי שבת
ישראל קנדה  ICR מנכ�ל

ראם מגורים

מיכל גור
מנכ"לית אלמוגים

ערן לוי
מנכ�ל ושותף

מייסד אלטנוילנד

חזי שוורצמן
ר.מינהל הבטיחות והבריאות 

התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי, 
זרוע העבודה מ.הכלכלה

עמוס דבוש
מנכ�ל קרדן 

ארנה פרי
בעלים ארנה פרי 
דוברות ויחסי ציבור

איילת רוסק
מנכ”לית מכלול

מימון נדל"ן

יואל אבן 
מהנדס העיר ירושלים

ברנרד רסקין
מנכ"ל ובעלים  רי/מקס 
ישראל מנכ"ל ובעלים 

ייעוץ משכנתאות MUHNI

כאיד אבו עיאש
מנכ"ל ובעלים האחים

אבו עיאש

ססיליה יצחק
ישראל KONE מנכ"לית

שמואל דונרשטיין
יו�ר רב-בריח

עו"ד קרן כהן
בלחרסקי 

בעלים משרד עורכי דין,
קרן כהן בלחרסקי ושות'

דפנה הרלב
מנכ�ל קבוצת אביב

ינקי קוינט
מנהל רשות מקרקעי ישראל

אלעזר במברגר 
מנהל הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

יאיר הירש
מנכ"ל משרד הפנים

עינת גנון 
סמנכ"לית הרשות הממשלתית

להתחדשות עירונית

עמית יפרח
מזכ�ל תנועת המושבים ויו�ר 

התאחדות חקלאי ישראל

ישי בן אלי
סגן בכיר לחשב הכללי מנהל 

חטיבת מקרקעין ופנים

אוהד עיני
השמאי הממשלתי הראשי

איציק לארי
מנכ"ל עיריית ירושלים

חיים ברוידא
ראש עיריית רעננה

קובי אלירז
לשעבר יועץ שרי הביטחון 
להתיישבות, כיום מומחה 

לענייני מקרקעין ותכנון ביו�ש

דימה אפרצ'ב
ראש מועצת קצרין

ליאת שוחט
ראש עיריית אור יהודה

הרב אברהם 
רובינשטיין  
ראש עיריית בני ברק

ישראל גל 
ראש עיריית קריית אונו

איתן צור
מנכ�ל מרכז הבנייה

הישראלי

כרמית יוליס
משנה ליועץ

המשפטי לממשלה

אדריכלית 
סיגי בארי
מתכננת הוותמ"ל,

מינהל התכנון

אייל חיימובסקי 
מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים

דוד זבידה
מנכ"ל קבוצת מבנה

אבי מנדלר
יו"ר עץ השקד

יניב שפטניצקי
מנכ"ל עץ השקד הנדסה

ארנון פרידמן
מנכ"ל אשדר

איציק תשובה
 יו"ר קבוצת איציק תשובה

יאיר זילברשטיין
יו"ר עמידר

יגאל אהרוני 
מנכ"ל עמידר

אליאס טנוס
מנכ"ל קבוצת בסט

נחמה בוגין 
שמאית מקרקעין ומשפטנית

יהודה מורגנשטרן
מ"מ מנכ"ל החברה

הכלכלית לב"ב
חנן מור

MORE יו"ר ומייסד קבוצת
אדריכל

גיא מילוסלבסקי
מנכ"ל ובעלים מילוסלבסקי אדריכלים

רון אבידן
מנכ"ל אזורים

דורון כהן
יו�ר ובעלים

דן אנד ברדסטריט ישראל

ערן ניצן
יו�ר הועדה המחוזית
לתכנון ובניה ת�א

ענבל דוד
מנכ"לית דירה להשכיר

אבי יעקובוביץ
מנכ"ל גב – ים

עומר גוגנהיים
משנה למנכל ומנהל אגף פיתוח עסקי 

והתחדשות עירונית, אשדר

אדריכל
אבנר ישר

ישר אדריכלים

מיטל להבי
סגנית ראש עיריית

תל אביב-יפו

אמנון סלע
בעלים ונשיא, 

קבוצת אמנון סלע

שי אבוחצירה 
מנכ"ל סלע בינוי

מקבוצת אמנון סלע

טל אוחנה
ראש מועצת ירוחם

חזי נוראל 
יו"ר קבוצת נתון

עדי צים
בעלים צים בהרי נדל"ן,

אס אר אקורד

רוחמה אברהם
מנכ�לית השתתפויות

בנכסים

אלכס מריאש
מנכ"ל הכשרת הישוב 

התחדשות עירונית, סמנכ"ל 
בכיר לפיתוח וניהול נכסים 

בקבוצת הכשרת הישוב

יוסי אברהמי
יו"ר ובעלים יוסי אברהמי עבודות 

הנדסה אזרחית בע"מ

אילן גורדו
יזם, יקיר בניה והשקעות וגזבר 
התאחדות הקבלנים בוני הארץ

אלי גבאי 
בעלים וסמנכ�ל פיתוח

עסקי קבוצת גבאי

טל ספיבק
נדל"ן FRESH מנכ"ל ובעלים

דלית זילבר
מינהל התכנון לשעבר מנכ”לית

רפי אלמליח
מנכ�ל מינהל התכנון

אדיר לוי
מנכ"ל קוסנטינו ישראל

משה ממרוד
מנכ�ל ובעלים תדיראן 
מוצרי צריכה וטכנולוגיה

מנהלי התוכן המקצועיים:

אדריכל גיל שנהב
שותף מייסד כנען
שנהב אדריכלים

מיכל כספי שפירא
יועצת פיננסית

ושמאית מקרקעין

רוני בריק
קבלן, יזם, נשיא הכבוד

של התאחדות בוני הארץ

ג קי מוקמל
יעוץ JM מנכ�ל

והשקעות

גיא קבילי
שותף, מייסד

Control ומנכ�ל

רוני כהן
מנכ�ל ושותף

אלדר שיווק נדל�ן

ישראל דוד
מנכ"ל ובעלים
דוד מהנדסים

מאיר מזרחי, עו�ד
משרד מאיר מזרחי

ושות  עורכי דין

דניאלה פז ארז
מנכ"ל ובעלים פז
כלכלה והנדסה

משינה

הופעות של מיטב אומני ישראל!

איתי לוי

יובל דיין

בניה ברבי

עדן בן זקן

איתי גלו

סקאזי

צילום: אוהד רומנו

צילום: סשה פרילוצקי

צילום: עירד נצר

צילום: אלון שפרנסקי

צילום: עמליה זילברשץ בנאי

צילום: שלומי פינטו

צילום: אור דנון

צילום: ערן לוי

מופע פתיחה חגיגי!

ישי איצקוביץ, עו�ד
אגמון ושות 

רוזנברג כהן ושות 

 מנכ״לית הסכם
הגג נתיבות
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משפחה
קבוצת אנשים המקושרים בקרבת דם וחולקים מאפיינים משותפים. המשפחה מהווה קבוצת שיוך ראשונית 

ומרכזית בחיי האדם, מייצגת ערכים חיוביים של תמיכה, אהבה הגנה, קבלה, חום, ערבות וביטחון. 

• קהילה קבוצה של אנשים המקושרים בקשרים חברתיים, שהתגבשו סביב מיקום, תחום עיסוק, תחום עניין, רעיון 
או ערכים משותפים ואינטרסים. העולם היהודי נבנה במשך 3,000 שנה סביב קהילות שבהן סיפקו אנשים  זה 
לזה השתייכות, הגנה, ערבות ועזרה הדדית וצרכים פיזיים ורוחניים. מחקרים הוכיחו כי אנשים החיים במסגרת 

משפחתית ובקהילה בריאה ותומכת, מאופיינים במדדים גבוהים של אושר ושמחה ובתוחלת חיים ארוכה יותר. 
• ַׁשָּייכּות תחושה מולדת ואוניברסלית של בני אדם השואפים להיות חלק ממשפחה או מקהילה. תחושת השייכות 

הינה אחד הגורמים המשפיעים ביותר על מפלס האושר והשמחה של האדם. 
• ביטחון תחושה אישית וסובייקטיבית, המבוססת על אמונת האדם המרגיש בטוח שסדר החיים השוטף שלו יציב 
וידוע. תחושת ביטחון תגבר בקרב אנשים המסוגלים לסמוך על אנשים החיים סביבם שיוכלו לספק להם הגנה 

וודאות בנוגע למתרחש בחייהם.  
• נאמנות ערך מוסרי, המתקשר לאחריות חברתית ומחויבות לקולקטיב. האדם בבסיסו שומר אמונים לסביבתו 

הקרובה ברבדים הבינאישיים, קהילה, מדינה או מקום עבודה. 

נתינה
ההדדית  הערבות  הגברת  תוך  בזולת  ולתמוך  אכפתיות,  ולגלות  לתרום  אנשים  המעודד  חברתי  ערך  
והלכידות החברתית. הנתינה משפיעה על הנותן כמו על המקבל ומהווה נדבך משמעותי ביצירת תיקון 

עולם וחברת מופת. מחקרים הוכיחו כי הנתינה תמלא את האדם בתחושת סיפוק, אושר ושמחה. 

• ֶׁשַפע מילה בעברית המבטאת ריבוי יתר, כמות גדולה ורבה מאוד. בדרך כלל היא נאמרת בקונוטציה חיובית.   
• מחויבות חברתית מחויבות חברתית הינה נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות, אחריות, רצון לעזרה 

הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי. 
• רגישות רגישות היא תכונה חברתית המצביעה על מודעות עצמית והתחשבות בזולת.

"הרגש יכול להיות רגיש בהרבה מיכולתו של השכל להיות הגיוני" )ויקטור פרנקל(.

מצוינות
אינה  המצוינות  ביעילות.  אפקטיביות  לתוצאות  ומביאה  נכונה  בצורה  דברים  ביצוע  המאפשרת  תכונה 
של  בסגולות  רוב  פי  על  מאופיינים  למצוינות  נטייה  בעלי  אנשים  חיים.  אורח  אלא  פעמית  חד  פעולה 
להתייעל  רצון  מורכבות,  עם  התמודדות  אחריות,  יצירתיות,  לסקרנות,  בהתמדה  המניעה  מוטיבציה 

ולהתמקצע ולייצר ערך עצמי.

משפחה
קהילה | שייכות | ביטחון

חברות | נאמנות

נתינה
שפע | מחויבות חברתית

ערבות | רגישות

מצוינות
מקצוענות | דיוק | התמדה

יושר
הגינות | כנות | ערכיות

ידע
חדשנות | יצירתיות ועוצמה

• מקצוענות תכונה המאפיינת אנשים בעלי ידע רחב בתחום מסוים היודעים להשתמש בכישוריהם בצורה יעילה 
ולפתחם מתוך חתירה להתקדמות ולמושלמות. 

• דיוק תכונה המתאימה מצבים למציאות, לזמן שנקבע למטרות, ליעדים, לטובת ביצוע המשימה. ערך הדיוק 
מסייע לאנשים לומר דברים ברורים ולא משוערים להבדיל מהערכה ופרשנות אישית. 

• התמדה תכונה מאפיינת עשייה מתמשכת לאורך זמן. בעקביות, נחישות, שקדנות ועקשנות ללא פשרות לטובת 
עמידה ביעדים. 

"כל ההתחלות קשות, אך קשה מהן היא ההתמדה" )חיים נחמן ביאליק(.

יושר
תכונה המאפיינת התנהגות אמינה, כנה וטהורה הבנויה מהשורש י.ש.ר המעיד על היעדר עקמומיות.  

ידע
מצבור של ידיעות בתחום מסוים הנמצא ברשות אדם או ארגון. 

את  לנצל  מבלי  זאת  ואמינות,  יושר  כבוד,  של  ערכים  לאור  הפועל  אדם  המאפיינת  חברתית  תכונה  הגינות   •
חולשותיו ומצוקותיו. 

• כנות תכונה המאפיינת התנהגות מוסרית של אדם הפועל לאור ערכים של אמת, יושרה הגינות, גילוי לב וללא 
הסתרה שלל מחשבות ורגשות. 

 "כל דבר אשר יצא מן הלב ייכנס בלב, וכל אשר לא יצא כי אם מן הפה, לא יעבור האוזן" )מתוך ספר הישר(. 
• ערכיות תכונה המאפיינת התנהגות מוסרית בעלת קוד אתי חברתי, ומהווה את המצפן והמגדלור של האדם 
או הארגון. הערכיות מהווה ילקוט ערכים עליהם בונים את התשתית הנורמטיבית של חברה ואת אמות המידה 

לאבחנה בין טוב ורע.

וסמויים. החדשנות  גלויים  יצירתיים לצרכים  הינה תכונה המייצרת ערך מוסף באמצעות פתרונות  חדשנות   •
מאפשרת לנוע לכיוונים חדשים ובלתי ידועים מראש מתוך הסתגלות לסביבה ולתהליכי העבודה וחשיבה.

• יצירתיות היא תכונה המורכבת ממקוריות, גמישות ושימושיות, לטובת הפקת רעיונות מקוריים. 
השגת  לטובת  המופעל  ועוז  חוזק  לכוח,  לתרגמה  המסוגלים  אנשים   המאפיינת  תכונה  היא  עוצמה  עוצמה   •

השפעה וסמכות. 
"דבר אינו בעל ערך גדול יותר מאשר להגיע לרמה גבוהה של עוצמה" )פרידריך ניטשה(.

הגברת הטוב בעולם ועשיית ישראל למקום יותר טוב, באמצעות חיבורים בין אנשים טובים.
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הדיונים במושבים )וועדות מומחים וקבינטים( מתקיימים בדלתיים פתוחות לקהל. 
אל תחמיצו את ההזדמנות לשמוע, להשמיע ולהשפיע:

תוכן וועידת העיצוב והאדריכלות -במלונות דן ומלכת שבא
הכניסה לאירועים הפרטיים למוזמנים בלבד.

הכניסה לטרקלין יזמים באמצעות תג וצמיד ייעודיים.
הכניסה לכל אירועי הוועידה באמצעות תג וצמיד.

התפילות יערכו במלונות מלכת שבא והרודס

רישום והתכנסות13:00-10:00

קרן מרציאנו בקבינט פביליון13:00 –  14:30
עם ההנהגה של תחום 

המגורים

מנחה: קרן מרציאנו )פרשנית כלכלית, ערוץ 12(
 דברי פתיחה : ערן רולס )יו"ר, קבוצת מרכז 

 הבניה הישראלי( 
ראיון 1X1 עם: ראול סרוגו )נשיא, התאחדות בוני הארץ(

 הילה ערן זיק )סמנכ"לית בכירה, ראש 
החטיבה העסקית, בנק דיסקונט(

דן פרנס )מנכ"ל, קרסו נדל"ן(
דפנה הרלב )מנכ"לית, קבוצת אביב(

) ICR ,מורדי שבת )מנכ"ל
מיכה קליין )מנכ"ל, אפריקה ישראל מגורים( 

שי אבוחצירה  )מנכ"ל, סלע בינוי(
אהוד שטרנהיים )מנכ"ל, מנרב נדל"ן ( 

עו"ד רונית שבירו )בעלים, אגד חברות שבירו(
14:50 – 14:35 –  Urban Dashboard - הצצה לעתיד – חשיפת טכנולוגיה חדשנית השקת 

דניאלה פז ארז )מייסדת ובעלים, פז כלכלה והנדסה(            
קרן מרציאנו בקבינט פביליון15:45-14:50

עם קובעי המדיניות 
הממשלתיים

הענקת אות הוקרה לדלית זילבר )מנכ"לית, מינהל 
התכנון היוצאת(

מנחה: קרן מרציאנו )העורכת הכלכלית, ערוץ 12(
אמנון מרחב )מנכ"ל, התאחדות בוני הארץ( - הצגת 

תכנית החירום הלאומית
אביעד פרידמן )מנכ"ל, משרד הבינוי והשיכון(
אלעזר במברגר )מנכ''ל, הרשות הממשלתית 

להתחדשות עירונית(
ינקי קוינט )יו''ר, רמ"י(

עו"ד כרמית יוליס )המשנה ליועצת המשפטית 
לממשלה, משפט אזרחי(

צחי דוד )ס׳ הממונה על התקציבים, נדל"ן ושלטון 
מקומי, משרד האוצר(

רפי אלמליח )מנכ"ל, מינהל התכנון(
שלומי הייזלר )יו"ר, מטה התכנון הלאומי( 

C° 16-22יום ג' | 6.12.22

16:30-15:30WOW מתן חודורוב בקבינט
עם ההנהגה של 

הנדל"ן המניב 
בישראל

מנחה: מתן חודורוב )הפרשן הכלכלי, חדשות 13(
דברי פתיחה : אלי לנקרי )ראש עיריית אילת(

אבי יעקובוביץ' )מנכ"ל, גב ים( 
אורן הוד )מנכ"ל, שופרסל נדל"ן הנכנס(

דודו זביידה )מנכ"ל, קבוצת מבנה( 
ירון רוקמן )מנכ"ל, אשטרום נכסים(

נחשון קיויתי )יו"ר ובעלים, קבוצת ב.ס.ר( 
רמי לוי )מנכ"ל ובעלים, שיווק השקמה( 

שי ווינברג )משנה למנכ"ל ומנכ"ל ייזום נדל"ן 
ומשרדים, מליסרון( 

 )JTLV עמיר בירם )מנכ"ל ומייסד, קרן

אולם אלוני 16:00-14:30
)לורנס(

בונים על זה .... 
הנדל"ן באיו"ש

זרקור על הנדל"ן באיו"ש
 מנחה: אהרוני נויבואר )מנכ"ל, החברה לפיתוח 

גוש עציון( 
 עו"ד אבינעם גואלמן ) )יו"ר, ועדת הסדרת איו"ש, 

לשכת עוה"ד(
דביר דימרי )יו"ר דמרי השקעות(

ישי מרלינג )יו"ר, החט' להתיישבות, ההסת' הציונית(
קובי אלירז )יועץ שרי הביטחון לשעבר לענייני 

התיישבות, מומחה לענייני מקרקעין, תכנון ותהליכי 
רגולציה מול משרד הביטחון והמנהא״ז(

שילה אדלר )מנהל, מינהל ההתיישבות משרד השיכון(
שלומי ורבשטיין )שותף ויועץ, ''הרי זהב''(

עומר אלפרן  )שותף ומנהל פיתוח עסקי, רובי קפיטל( 

אולם מבנה 16:30-15:00
)חוף(

הפתרונות  הריאליים 
להסרת מכשול 

היתרי הבנייה

מנחה: קרן דנון )בעלים ומנהלת, קרן דנון פתרונות 
 פשוטים בנדלן בע"מ. מתמחה בסטטוטוריקה 

ורישוי בניה(
מהנדס אלי אלישע )מנהל, מגזר הנדסת חלוקה, 

אגף הנדסת רשת, חברת החשמל(
אסף אריכא )סמנכ״ל תכנון, רותם שני( 

גיל שטיין )מנכ"ל, מכון בקרת הבנייה הישראלי( 
אדר׳ דנה וישקין  )החזית החמישית ארגון(

אדריכלים(מהנדס יואל אבן )מהנדס, העיר ירושלים(
יחזקאל ליפשיץ )יו"ר, תאגידי מים(

מאיר שמחה )סמנכ"ל תכנון והנדסה, אזורים(
מלאת שכטר )מנהלת תחום תכנון, אשטרום נכסים( 

 מתן יגל )רכז רמ"י ותכנון באגף התקציבים, 
משרד האוצר( 

עו"ד ניצן פלדמן )סמנכ"לית יזמות ובנייה, 
התאחדות בוני הארץ( 

רות שוורץ-חנוך )סמנכ"לית רגולציה ברישוי, מינהל 
התכנון(

תפילת מנחה 15:00 | תפילת ערבית 19:30
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אולם פרי 16:30-15:00
)חוף(

בולענים עליכם !!!
הרצאה מטלטלת ודיון 

 

מנחה: מהנדס ישראל דוד )מנכ"ל, בעלים ישראל 
דוד מהנדסים, מ"מ יו"ר איגוד המהנדסים לבנייה 

ותשתיות וסגן יו"ר לשכת המהנדסים(

אולם אוקס 17:30-16:00
)אולם קינג 4, 
הרודס בוטיק(

הוועידה 
השנתית 

למיזוג אויר 
ואקלים

"מיצמצת פיספסת"
פורום הצעירים 

)UNDER 40(

דברי פתיחה: ערן רולס )יו"ר, קבוצת מרכז הבנייה 
הישראלי(

יהודית פרוכט )משנה למנכ''ל, קבוצת מרכז הבנייה 
הישראלי(

זרקור על תוכן עיר הנדל״ן אילת 2022
עומרי רולס )צוות תוכן עיר הנדל''ן, רכז פורום הצעירים( 

הרצאה: מיתוג אישי בכנס 
 דנה שלום כהן )יועצת שיווק עם התמחות בשיווק 

מעבר לים, מנהלת שיווק נרקיס, מייקל לואיס ושות׳(

מנחים: אדריכל אריה קוץ )מנכ"ל, ניר קוץ אדריכלים(בנייה  ירוקה וקיימות15:30-13:30
 מיכל ויטל-ברון )יועצת בניה ירוקה, 

בעלת משרד היועצים ויטל הררי מתכננים ויועצים(
 הרצאות: 

מפת הרגולציה בתחום הבניה הירוקה בישראל ,
ד''ר בני ברוש )מנהל אגף הבנייין, מכון התקנים 

הישראלי( 
כיצד מנצחים את תנאי האקלים במונדיאל בקטאר?

יובל בריק )מנכ''ל, התאחדות קבלני המיזוג
מהפכה ירוקה - איך סוללים את הדרך אליה כבר 

היום?
ערן לוי )מנכ"ל ושותף מייסד, קבוצת אלטנוילנד(

תחבורת העתיד 
פרופ' אדריכל חיים דותן )אדריכל ישראלי ובינלאומי, 

מחנך, פילוסוף, אמן ומשורר(
שחר סולר )סמנכ"ל אסטרטגיה, מינהל התכנון(

ראובן לוביאנסקי )סגן ראש עיריית ת׳׳א(

ארוחת צהריים 15:00 – 16:30

אולם אלוני 16:00 – 17:00
)לורנס(  

 השקעות נדל"ן 
בארה"ב

הרצאות ודיון : בכירי קהילת הנדל"ן של מרכז הבנייה 
הישראלי בניו יורק:

Eyal Reggev )Funder, Durhamite Holdings LLC(
Former CEO, Habas Group

Former President, Stonehenge NYC(

Kane Manera )Corcoran Real Estate Agent(

Asaf Bar-Lev )Co founder Hechter | Bar-Lev Team at 
Corcoran(

Asaf Shuster )Senior Vice President, Victor Group(

צילום:  קובי מימון: עדי אורני | אקי אבני: אלכס ליפקין | הפרויקט של עידן רייכן: שלומי פינטו | איתי לוי: אור דנון | יובל דיין: אוהד רומנו| סקאזי : אלון שפרנסקי | גיל שוחט:  דני מילר

אולם אלוני 17:00 – 18:00
)לורנס( 

הבלתי אפשרי הופך 
לאפשרי

אבנר מכטינגר )בעלים ומנכ"ל, משרד פרסום מכטינגר( 
גיל שוחט, יבגני זרובינסקי, דודו אוטמזגין

טרקלין 17:30 – 18:30
דיסקונט

אירוע קוקטייל 
למוזמנים בלבד

בנק דיסקונט

אירוע פרטי פביליון19:30-18:00
למוזמנים בלבד  
חברת וולור ביירון

 מנחה: אלי יצפאן 
מופע ברי סחרוף

רויאל גארדן 16:30 – 18:00
WOW

השקת פרוייקט 
סיגנאצ'ור בעיר נשר 

למוזמנים בלבד 
היזמים שמגר ועקנין 

ובן מקס 

 מנחה: אקי אבני  
מופע קובי מימון

 הפרויקט מופע מרכזימלון ספורט23:00 - 21:30
של עידן רייכל

איתי לוי מופע לילה פביליון 24:00 - 23:15

יובל דיין מופע לילה מלכת שבא 24:00 - 23:15

 DJ - סקאזי  מסיבת הלילה פביליון 02:00 - 01:15
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אמפי 10:40-09:30
סייפגארד

)חוף(

מתן חודורוב עם 
הנהגת הביצוע 

וההנדסה
בחסות 

SAFEGUARD

דברי פתיחה: יצחק פז )מנכ"ל ומייסד, סייפגארד( 
מנחה: מתן חודורוב )הפרשן הכלכלי, חדשות 13(

גיא שם טוב )מנכ"ל, מנרב הנדסה(
דוד יהלומי )יו״ר, מטה תשתיות ובניה חוזית, הקרן 

לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל(
יאיר אהרון )מנכ"ל, אלקטרה בניה(

יוסי שלו )מנכ"ל, וקסמן גוברין גבע(  
שי אתרוגי )מנכ"ל, אשטרום קבלנות( 

שמואל דונרשטיין )נציג תעשיות הבנייה 
והטכנולוגיות, בעלים קבוצת רב בריח(

כך תוכנן ובוצע 11:30-10:40
המגדל הגבוה בעולם

  BurJ Khalifa
בחסות 

SAFEGUARD

 ,S.O.M ,ביל בייקר )שותף מהנדס 
המהנדס הראשי בורג׳ כליפה(

 Bill Baker )Consulting Partner S.O.M(

אולם קינג 3 11:00-09:30
הרודס בוטיק

מנסחים את מגילת 
העצמאות של ענף 

הבנייה

מנחים: דניאלה פז ארז )מייסדת ובעלים, פז כלכלה 
והנדסה( 

עו"ד רונית שבירו )בעלים, אגד חברות שבירו( 
אייל כהן )סמנכ"ל הנדסה, אשטרום נכסים(

דני מור )מנכ"ל, בסט ייזום( 
חיים פייגלין )מנכ״ל ,צמח המרמן וסגן נשיא, 

התאחדות הקבלנים בוני הארץ( 
יוסי פרשקובסקי )יו"ר, פרשקובסקי(

יורי גמרמן )סמנכ"ל, מנהל חטיבת בניה חדשה, 
משרד הבינוי והשיכון(

ישי בן אלי )סגן החשב הכללי, משרד האוצר(
)ICR ,מורדי שבת )מנכ"ל

מיכל גור )מנכ''לית, אלמוגים אחזקות(
מריו קופל )מנכ"ל, אורון נדל"ן(

נעם רביב )סמנכ"ל הנדסה, אלקטרה השקעות( 
עו"ד אדם צסוואן ) גינדי כספי עו"ד(

אולם אלוני 11:00-09:30
)לורנס( 

 הפסיקות החמות 
של וועדות הערר 

מנחים: עו"ד רונית אלפר )משרד עו"ד רונית אלפר, 
לשעבר יו"ר ועדת ערר מחוז מרכז(

עו"ד זיו כספי )שותף מייסד, גינדי כספי ושות'(
עו״ד בני זלמנוביץ )יו"ר, ועדת ערר ירושלים(

גבע בלטר )שמאית מכריעה בדימוס( 
חיים מסילתי )יו"ר, לשכת השמאים (

עו״ד מאיה אשכנזי )יו"ר, ועדת ערר מרכז(
עו״ד מיכל הלברשטם )יו"ר, ועדת ערר חיפה( 

עו״ד סילביה רביד )יו"ר, ועדת ערר ת"א(
רחמים מלול )ראש עיריית רחובות( 

שירה ברנד )סגנית ראש מטה התכנון הלאומי(   

אולם פרי 11:00-09:30
)חוף(

 מהפכות 
בהתחדשות עירונית 

מנחים: עו"ד ישי איציקוביץ' )עו"ד אגמון ושות', 
רוזנברג כהן ושות'(

אדריכלית טלי דראל )שותפה V5 אדריכלים(
איילת רוסק )מנכ"לית ובעלים, מכלול מימון נדל"ן(

אתי רוזנבלום )יועמ"ש, ועדה מחוזית ירושלים(
יצחק רפאלי )נשיא, קבוצת רפאלי(

מושיק גולדשטיין  )משנה לראש עיריית גבעתיים 
ויו"ר הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה חריש(

מיכה קליין )מנכ"ל, אפריקה ישראל מגורים(
נועם גרייף )מנכ"ל, עמרם אברהם(  

 אדריכלית סיגי בארי )מתכננת הוותמ"ל, 
מינהל התכנון(

עינת גנון )סמנכ"ל, הרשות להתחדשות עירונית(
עמי פליישר )סמנכ"ל, פיתוח עסקי תדהר גמרים(

אולם נגב 11:00-09:30
)החדר השקט, 
הרודס ויטליס(

מרכז הארץ מתכסה 
במגדלים 

ישראל דוד )מנכ"ל, בעלים ישראל דוד מהנדסים, 
מ"מ יו"ר איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות וסגן יו"ר 

לשכת המהנדסים(
אדריכל  גיא מילוסלבסקי )מנכ"ל ובעלים 

מילוסלבסקי אדריכלים(

מנחה: מהנדס  ישראל דוד 
מנכ"ל, בעלים ישראל דוד מהנדסים, מ"מ יו"ר 

איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות וסגן יו"ר לשכת 
המהנדסים(

) Ilan Pivko Architect( אדריכל אילן פיבקו
דלית זילבר )מנכ"לית מינהל התכנון היוצאת( 

עופר פלדמן )מנהל שותף, ישראל קנדה(
רועי ברזילי )סגן ראש עיריית ר"ג(

אולם מבנה 11:00-09:30
)חוף(

עידן חדש של עירוב 
שימושים במרקם 

עירוני 

מנחה: דוד קפלן )שותף ומנכ״ל, ולור ביירון נדל״ן(
עו"ד איתמר פנץ )שותף, סלומון ליפשיץ(
אמיר רוזנבלום )יו"ר ובעלים, עידן ש.נ.י(

אדר' ארז בן אליעזר )מתכנן מחוז תל אביב(
איתי בן אבי )מנכ"ל, נתון תפעול ואחזקה, קבוצת 

נתון(
יעלה מקליס )ראש עיריית יהוד-מונוסון( 

בני אוסמו )סמנכ"ל ייזום, אשטרום נכסים(
ורד סולומון ממן )אדריכלית ראשית, משרד השיכון( 

נחשון קיויתי )מנכ"ל ובעלים, קבוצת ב.ס.ר( 
סיגל חורש )מהנדסת העיר ר"ג(

סמי מצלאווי )יו"ר, חברת מצלאווי(

C° 15-24יום ד' | 7.12.22
תפילת שחרית 07:00

תפילת מנחה 15:00 | תפילת ערבית 19:30

צילום:  מתן חודורוב: רונן אקרמן 
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אולם קינג 3 13:05-11:30
הרודס בוטיק

מדיניות דיור 
מהפכנית בערים 

הגדולות  

הרצאה: Urban Diversity אורבניזם וארכיטקטורה, 
דוגמאות מהארץ והעולם 

 ,Head of Design( אדריכלית עינב זיו 
מילוסלבסקי אדריכלים(

מנחה: עו"ד יאיר שלו )בעלים ומייסד, יאיר שלו ושות' 
משרד עו''ד(

 הרצאה: אדריכל אודי כרמלי )מהנדס העיר, 
תל אביב-יפו( 

 גיל מעין )שותף, סמנכ׳׳ל פיתוח עסקי, 
ולור ביירון נדל"ן(

דפנה לנדאו )ראש מערך בניה ונדל"ן, חט' עסקית, 
בנק לאומי( 

מהנדס יואל אבן )מהנדס העיר, ירושלים(
 נדב לחמן לזר )מנהל מחוז מרכז, משרד 

הבינוי והשיכון(
 ערן ניצן )יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה 

בתל אביב ובצפון( 
אדר' קיקה ברא״ז )קיקה ברא״ז אדריכלים ומתכנני 

ערים בע״מ(
שירה תלמי-באבאי )יו"ר, הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה ירושלים(

אולם אלוני 13:00-11:30
)לורנס(

יהודה ושומרון 
הפתרון למשבר 

הדיור  

מנחה: עמית סגל )פרשן פוליטי ומגיש פגוש את 
העיתונות, חדשות 12(

אדריכלית אביטל ויזנפלד )ויזנפלד אדריכלים(
זאב אפשטיין )בעלים ומנכ"ל, הרי זהב( 

יאיר כהן )מנכ"ל, אבני דרך(
יוסי דגן )ראש מועצה אזורית, שומרון( 

יורם שי )מנכ"ל, אוניברסיטת אריאל(
עודד רביבי )ראש המועצה, אפרת(

קובי אלירז )יועץ שרי הביטחון להתיישבות לשעבר, 
מומחה לענייני מקרקעין, תכנון ותהליכי רגולציה מול 

משרד הביטחון והמנהא״ז(
רמי לוי )מנכ"ל ובעלים, שיווק השקמה(
שירה ליבמן ) מנכ"לית, מועצת יש"ע(

אולם פרי 13:00-11:30
)חוף(

ערכים חברתיים 
להצלחת פרויקטים 

בהתחדשות עירונית 

מנחים : אדריכל גיל שנהב )בעלים כנען שנהב 
אדריכלים(

מימון 1X1 עם יאיר קפלן )מנכ"ל בנק ירושלים(
אלי אהרוני מנכ"ל קבוצת נתון(
אלון דוידו )ראש עיריית שדרות(

חגי טולדנו )מנה"ל אגף קשרי קהילה, הרשות 
להתחדשות עירונית(

כרמל שאמה הכהן )ראש עיריית ר"ג(
עומר גוגנהיים )משנה למנכ"ל אשדר התחדשות 

עירונית(
חיים ברוידא  )ראש עיריית רעננה(

אדריכלית טלי דראל )V5 אדריכלים(
עו״ד סיגלה בנון )מנהלת מחלקת ליטיגציה ושותפה 

מייסדת בפירמת SBA בנון, אביטן ושות׳(
לירן עובדיה )מנהל חטיבת הנדל"ן בנק ירושלים(

עו"ד קרן בלחרסקי )בעלים משרד עו"ד kcb ושות'(
רוני בריק )נשיא היוצא של התאחדות בוני הארץ(

אולם נגב 13:00-11:30
)החדר השקט, 
הרודס ויטליס(

רוב מהומה בגלל 
התיקון לחוק 

המכר....

מנחה: עדי כהן )כתבת נדל"ן דה מרקר(
אבי מנדלר )מנכ"ל, עץ השקד(

חיים מסילתי ) יו"ר ,לשכת השמאים(
חיים פייגלין )מנכ״ל ,צמח המרמן וסגן נשיא 

התאחדות הקבלנים בוני הארץ( 
יונה גרין )שותף ומנכ"ל, טרא נדל"ן התחדשות(

ישי בן אלי )סגן החשב הכללי( 
עו"ד כרמית יוליס )המשנה ליועצת המשפטית 

לממשלה, משפט אזרחי(
עו''ד מיכל כהנא-לוי )סמנכ"לית ויועצת משפטית, 

ICR ישראל קנדה ראם החזקות בע"מ(
נעמה ברנר ) סמנכ''לית כספים, סלע בינוי( 

עמית גריידי )ממונה חוק המכר( 

אולם אוקס 10:00-09:30
)אולם קינג 4, 
הרודס בוטיק(

הוועידה 
השנתית 

למיזוג אויר 
לאנרגיה

אירוע פתיחת 
ומתדולוגיית 

התנהלות בועידה 
 

קובי לנגלייב )יו״ר, מכללת מרכז הבנייה הישראלי( 
משה אור חי שמואלי )סגן יו"ר, התאחדות מיזוג 

האוויר(

11:00-10:00HVAC חדשנות
ערכות וטכנולוגיות 

בשילוב תכנון הבניין 
ותפעולו

מנחה: יובל בריק )מנכ''ל, התאחדות קבלני המיזוג( 
חן בן דוד )מנהל חטיבת המיזוג, קבוצת ח.י(

משה ברמן )מנהל אנרגיה וממונה תקינה, תדיראן(
ארז יובל )מנכ"ל חברת ארייה פתרונות אקלים 

בע"מ( 
 AUX( דרור ריזנברג )מנכ"ל, שיראור סחר ישיר בע"מ

ישראל(

מועדון 10:00 – 11:00
הקצינים

שיח קשוב עם בכירי 
רמ"י

אילן דגני )מנהל מרחב חיפה, רמ''י(
אפרת שטראוס )שמאית הרשות, רמ''י(

גילי טסלר )מתכננת מרחב תל אביב, רמ''י(
מניה לייקין )יועמ"ש, רמ"י (
ערן ראובני )סמנכ"ל, רמ"י(
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אולם מבנה 13:00-11:30
)חוף(

מגדירים מחדש את 
חווית המשתמש  

בנדל"ן לתעסוקה

מנחה: יעל פרי )סמנכ"לית שיווק, קבוצת מבנה( 
אלון עמרם )מייסד ,חברת עמרם אברהם(  

הרצאה: הגדרת המרחב החדש )פרוייקט קיסריה(
אדריכל גיל אבן צור )בעלים, של משרד בניו-יורק 

ובישראל(
גל זוננשיין )מנכ"ל מרגולין טק(

אדריכלית ורד גינדי )בעלים, גינדי סטודיו(
יאיר בן עמי )מנכ"ל תדהר גמרים(

מיכאל כרסנטי )מנכ"ל , החברה לפיתוח קיסריה 
ונכסי קיסריה(

נדב בר נר )סמנכ"ל תפעול ותשתיות, אינטל ישראל ( 
) ROOMS ,נדב פתאל ) מנכ"ל

עידן סיגל )סמנכ"ל שיווק, אשטרום נכסים(
) team8 ,רועי אדלשטיין )שותף מנהל

מועדון  12:00-11:00
הקצינים

שיח קשוב עם בכירי 
משרד השיכון

מנחה : אורי חודי )עורך מוסף ידיעות הנדל"ן ומגיש 
אולפן ידיעות הנדל"ן, ידיעות אחרונות(

אהרון ישראל )מנהל אגף בכיר תקצוב ובקרה, משרד 
השיכון(

אריאל רוזנברג )מנהל אגף בכיר שיווק, משרד השיכון(
שילה אדלר )מנהל מנהל התיישבות במשרד הבינוי 

והשיכון ולשעבר מנכ"ל מועצת יש"ע(

שיח קשוב עם בכירי 13:00-12:00
הרשות להתחדשות 

עירונית

מנחה: דניאלה פז  )מייסדת ובעלים, פז כלכלה 
והנדסה( 

אלעזר במברגר )מנכ''ל, הרשות הממשלתית 
להתחדשות עירונית(

גורי נדלר )מנהל א' תכנון, הרשות להתחדשות עירונית( 
חגי טולדנו )מנהל אגף קשרי קהילה, הרשות 

הממשלתית להתחדשות עירונית(
רו"ח צליל צבי נהרי 

ראיון עם יאיר הירש )מנכ"ל משרד הפנים(משרד הפנים13:15-13:00

שיח קשוב עם בכירי 14:15-13:15
מינהל התכנון

מנחה : עדי כהן )כתבת נדל"ן דמרקר( 
רפי אלמליח )מנכ''ל, מינהל התכנון(

אדר' סיגי בארי )מתכננת הוותמ"ל, מינהל התכנון(
ליאת פלד )סמנכ"לית לתכנון מרחבי, מינהל התכנון( 

רות שוורץ-חנוך )סמנכ"לית רגולציה ברישוי, מינהל 
התכנון(

ארז בן אליעזר )מנהל מחוז ת"א(
רונן סגל ) מתכנן מחוז חיפה(

אדריכן דן קינן)מ"מ מתכנן ועדה מקומית ירושלים, 
מינהל התיכנון(

שיח קשוב עם בכירי 15:00-14:15
חברת החשמל

ראיון מאיר שפיגלר )מנכ"ל, חברת החשמל(
+ מפגש עם בכירי חברת חשמל

מנחה: קרן דנון 

אמפי חוף 13:10-11:40
סייפגארד

  תחבורת עיר 
העתיד- הסעת 

המונים מעל ומתחת 
לקרקע במרחב 

האורבני החדש של 
עיר  העתידית 

בחסות

מנחה : יוסי שלו )מנכ"ל, וקסמן גוברין גבע(  
)KONE ,דברי פתיחה : ססיליה יצחק )מנכ"לית

 Sascha Brozek - Senior Vice President, Major
Projects - KONE

תפקידו החברתי של המרחב הציבורי בעיר 
העתידית

ד"ר הלה אורן )מנכ"לית קרן תל אביב(
ניו יורק כמעבדה לאורבניזם החדש ותכנון 

ממשקים של תחבורה אופקית עם צרכי המגדלים 
והתחבורה האנכית העתידית

 Janette Sadik Khan )Principal, Bloomberg
 Associates and former Commissioner New

 )York City Department of Transportation
להצטופף בסטייל - עתיד האדריכלות העירונית

אדריכל גיא מילוסלבסקי  )מנכ"ל ובעלים 
מילוסלבסקי אדריכלים(

האירוע השנתי של פביליון14:00-11:30
קהילת שיווק הנדל"ן

טקס הענקת פרסי 
INSPIRE

מנחה : אקי אבני
רשימת השופטים:

אבנר מכטינגר )בעלים, משרד פרסום מכטינגר(
אופיר שמואל )סמנכ"ל שיווק דן & ברדסטריד(

אייל חכם )בעלים, חברת שיווק מניבים(
 INHOUSE ,אירית הופר )בעלים ומנכ"ל משותף

שיווק פרויקטים(
בת אל נור )סטאר מדיה(

גיא דגן )סמנכ"ל, מכירות כנען מדיה(דן גינגס - 
)סמנכ״ל שיווק אקרו נדלן(

דרור אוהב ציון )בעלים, ד.ר.א(
טל ספיבק )מנכ"ל FRESH נדל"ן(

טלי שרון  רם אדרת )סמנכ"לית שיווק ומכירות(
טלי כהן )סמנכלית שיווק, חברת שפיר(

)Friendz יוסי עוז )בעלים , קבוצת
מנהלי שיווק מצייצים 

ניר שמול  )בעלים, שניר נדל"ן(
עופר פלדמן )מנהל שותף, ישראל קנדה(

עמי לאור )ידיעות אחרונות(
רויטל זומר )בעלים, רויטל זומר- ייעוץ שיווקי 

ואסטרטגי בנדל"ן( 
רוני כהן )מנכל, אלדר שיווק(

רקפת להב )סמנכ"לית שיווק, קבוצת אלמוג(
שחף ליבוביץ )סמנכ"ל סלע בינוי(

שלמה לוסטיג  משנה למנכ"ל, עוז קרמיקה(

C° 15-24יום ד' | 7.12.22
תפילת שחרית 07:00

תפילת מנחה 15:00 | תפילת ערבית 19:30



2021

אמפי חוף 14:15-13:15
סייפגארד

מנחה: יובל ניסני )כתב נדל"ן, גלובס(קבינט הבטיחות
עו״ד אלדן דנינו )אלדן דנינו ושות׳ - חברת עורכי דין(

גיא רז )מנהל מחלקת בטיחות, דניה סיבוס(
יניב שפטנצקי )מנכ"ל, עץ השקד הנדסה(  

חזי שוורצמן )ראש מינהל הבטיחות והבריאות 
התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי, משרד הכלכלה 

והתעשייה(
רפ"ק ורד ליכטר סול )ר' מחלק חקירות פלס, יאלכ, 

להב 433(
משה סער )סמנכ"ל תפעול ומשאבי אנוש, אלקטרה 

בנייה(
 מתי רביבי )מהנדס מטה הבטיחות, התאחדות 

בוני הארץ(
יצחק פז )מנכ"ל ומייסד, סייפגארד( 

אתגרי הביצוע 15:00-14:15
הבוערים  

מנחה: אורי חודי )עורך מוסף ידיעות הנדל"ן ומגיש 
אולפן ידיעות הנדל"ן, ידיעות אחרונות( 

דברי פתיחה : משה בן זקן )מנכ"ל, הקרן לעידוד 
הבנייה(

דותן חזן ) מנכ"ל, אשטרום הנדסה ובנייה(
 Associate director ARCADIS( דיוויד טראוב- וורנר

)IBI GROUP
יוסי ולאס )מנכ''ל, אחים מרגולין ירושלים(

Movelift( יעקב כרמלי )בעלים, חברת
שירי בכר מסאמי )סמנכ"ל תשתיות ובניה חוזית, 

התאחדות הקבלנים בוני הארץ(

אולם קינג 3 13:30 – 15:00
הרודס בוטיק

שכירות ארוכת טווח 
ודיור מכליל   

מנחים: דניאלה פז ארז )מייסדת ובעלים, פז כלכלה 
והנדסה( 

ערן לוי )מנכ"ל ושותף מייסד, קבוצת אלטנוילנד(
עו"ד אסף זקמן )משרד עו"ד אברהם ללום( 

ארבל אלטשולר )מנהל תחום בכיר שיכון ומקרקעין, 
אגף החשב הכללי, משרד האוצר(

גילי טסלר )מתכננת מרחב תל אביב, רמ"י(
דוד עציוני )משנה למנכ"ל, משרד השיכון(

יוסי פרשקובסקי )יו"ר, פרשקובסקי( 
עו"ד עדיאל שמרון )ע.ש.ג אסטרטגיות נדל"ן בע"מ(

ענבל דוד )מנכ"לית, דירה להשכיר( 
עו"ד רונית שבירו )בעלים, אגד חברות שבירו( 

שירלי מישאל )ראש מערך הנדל"ן, בנק דיסקונט(
ישי אשלגי )סמנכ"ל פיתוח עסקי, אשטרום מגורים 

להשכרה(

קארים ראשידפביליון15:00-14:00
עיצוב ואדריכלות 

ככלי לשיווק נדל"ן

Karim Rashid קארים ראשיד
Industrial and interior Designer( 

)Karim Rashid, 

אולם אוקס 12:00-11:30
)אולם קינג 4, 
הרודס בוטיק(

הוועידה 
השנתית 

למיזוג אויר 
לאנרגיה

הרקע לאסדרת 
ענף המיזוג, מדוע 

נדרשת? ומה ההליך 
המתוכנן?

מנחה: יובל בריק )מנכ''ל התאחדות קבלני המיזוג(
הרקע לאסדרת ענף המיזוג, מדוע נדרשת? ומה 

ההליך המתוכנן?
מיכל אבגנים )מנהלת אגף בכיר אסדרת עיסוקים, 

זרוע העבודה(

מנחה: יובל בריק )מנכ''ל, התאחדות קבלני המיזוג(דיון בנושא כוח אדם13:00-12:00
עמית נקר )אסדרת עיסוק קירור ומיזוג אוויר, אגף 

בכיר לאסדרת עיסוקים(
עו״ד דליה שילי יריחובר )יועצת למנכ״לית זרוע 

העבודה(
יוליה נוביק אלוש )מנהלת המעסיקים( 

ירון צוברי )מנכ"ל, חברת מד קור( 
יגאל כהן )מנכ"ל, חברת מטאור( 

שלום כהן )סמנכ"ל, חברת מטאור(

מלונות – הדור הבאאולם סמל13:00-11:30
 BEYOND

EXPECTATIONS

מנחים: 
ליאון אביגד )מייסד ובעלים משותף, מלונות בראון(

אילנית מלכיאור )סמנכ''לית, קבוצת מרכז מרכז 
 ULTIMA ,הבנייה הישראלי. סמנ''כלית פיתוח עסקי

ירושלים( 
 רפי מוסרי )יזם ובעלים רשת מלונות סלינה(

דניאל  רודסבסקי )יזם ובעלים רשת מלונות סלינה(
רות ארד )עיצוב פנים, בעלים עיצוב מלונות רות ארד(

מיכאל אזולאי )מעצב פנים, בעלים מיכאל אזולאי 
סטודיו(

אד’ אושיר אסבן )אושיר אסבן אדריכלים(
אד’ רון רוזן )רוזן ליננברג אדריכלים(

סמי אל קרנאווי )יזם(
אייל דה ליא )סמנכ״ל מותג, אלקו הוספיטליטי. 

לשעבר נציג סוהו האוס בישראל(.
עופר פלדמן  )מנהל שותף, ישראל קנדה(

פרופ' יניב פוריה )מומחה לתיירות, אונ' בן גוריון(
מוריה חצב רוקמן )יזמית בתחום האירוח, שותפה 

להקמת SMILING HHOUSES LUXURY,  ניהול נכסי 
יוקרה להשכרה מסביב לעולם(

רן ינוב, )בעלים שותף , רן&מוריס אדריכלים(
מוריס אלגזי, )בעלים שותף, רן&מוריס אדריכלים(

Andre Avedian, Interior designer , ARA Design

צילום: יובל ניסני: אייל יצהר
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אולם אלוני 15:00-13:30
)לורנס(

מפריפריה למרחבים
צפון

מנחים : ניר שמול )מנכ"ל החברה לפיתוח 
והתחדשות עירונית , שניר(  
חגי רזניק )ראש מכון ריפמן(

אביחי שטרן )ראש עיריית קריית שמונה(
אורי בוסקילה )יו"ר, ועדה מרחבית יישובי הברון( 

ג'קי סויסה )שותף מנהל, אילה א.ג.מ נדל"ן(
רונן סגל )מתכנן מחוז חיפה, מינהל התכנון(

רות שוורץ-חנוך )סמנכ"לית רגולציה ברישוי, מינהל 
התכנון(

שמגר ואקנין )בעלים ומנכ"ל, גשם החזקות(

מפריפריה למרחבים
דרום

מנחים : ניר שמול )מנכ"ל החברה לפיתוח 
והתחדשות עירונית(  

חגי רזניק )ראש מכון ריפמן(  
אלונה שפר )מנכ״לית, הסכם הגג נתיבות(

גורי נדלר )מנהל אגף תכנון, הרשות להתחדשות 
עירונית( 

יאיר כהן )מנכ"ל, קבוצת אבני דרך( 
אדר' יואל ריבלין )אדריכל, החטיבה להתיישבות(

שי קרפ )מנהל מרחב דרום, רמ"י(

אולם פרי 14:15-13:30
)חוף(

פינוי בינוי  והאינטרס 
המוניציפאלי – 

מהו הקונפליקט

מנחים: גילי שקד )מנהל זרוע התחדשות עירונית, 
אביב ייזום (

אסף אריכא )סמנכ"ל תכנון, רותם שני( 
הרצאה: הקונפליקט שבדיאלוג 

רחמים מלול )ראש עיריית רחובות( 
אדר׳ אודי כרמלי )מהנדס, העיר תל אביב-יפו(

גידי מוזס )סמנכ"ל התחדשות אקרו נדל"ן( 
עו"ד רחלי וייזר פלד )שותפה ומנהלת מחלקת 

עירונית ונדל"ן משרד אברהם ללום( 

פינוי בינוי 15:00-14:15
והאינטרס 

המוניציפאלי – 
בסיס לדיאלוג

מנחים: גילי שקד )מנהל זרוע התחדשות עירונית, 
אביב ייזום(

אסף אריכא )סמנכ"ל תכנון, רותם שני ( 
הרצאה: התחדשות עירונית , צורך בטחוני ולא רק 

נדל"ני 
רועי לוי )ראש עיריית נשר( 

יואל אבן )מהנדס, העיר ירושלים( 
ישראל גל )ראש עיריית קריית אונו( 

עו"ד כרמית יוליס )המשנה ליועצת המשפטית 
לממשלה, משפט אזרחי(

עו''ד מיכה גדרון )יו"ר, ועדה מחוזית מרכז, משרד 
הפנים( 

 נחום רוזנברגר )בעלים, קבוצת א.ב.נ.ר 
אבן ישראל רזידנס(

אולם נגב 15:00-13:30
)החדר השקט, 
הרודס ויטליס(

מימון – איפה הכסף?
 ההנפקות 

והעסקאות 
המוצלחות של הענף

מנחות: מיכל כספי )יועצת פיננסית ושמאית 
מקרקעין( 

 רו׳׳ח איטה קולודצקי )בעלים משותף ומנכ"ל, 
קרנות תשרי( 

1X1 מתן חודורוב עם משה ברקת )הממונה על שוק 
ההון היוצא(

ג׳ואנה ויסמן )מנהלת תחום אשראי, ערבויות ואקוויטי 
תשתיות(

גיל דויטש )קרדן,שקד,ברקת(
דן פרנס )מנכ"ל, קרסו נדל"ן(

דודי לוי )מנכ"ל, אמפא קפיטל(
רונן יפו )מנכ״ל, דוניץ-אלעד(

 )JTLV עמיר בירם )מנכ"ל ומייסד, קרן

אולם מבנה 15:00-13:30
)חוף(

מנועי צמיחה 
בנדל"ן המניב 

בישראל 

פרזנטציה פרויקט כפר קאסם 
מינוף היזמות הפרטית העסקית לצרכים ציבוריים 

אדריכל בני פרי )V5 אדריכלים( 
מנחים:

יעל פרי )סמנכ"לית, שיווק קבוצת מבנה( 
עופר פלדמן )מנהל שותף, ישראל קנדה(

אור שחף )מנכ"ל, החברה הכלכלית חיפה(
אלכס מריאש )סמנכ"ל בכיר, הכשרת הישוב(

אריאל מזוז )מנהל אגף דאטה, רמ"י(
גיא עמוסי )שותף, מנכ"ל משותף, אביסון יאנג 

ישראל(
טל אוחנה ) ראשת עיריית ירוחם (

נטע לוקסנבורג נעמני )סמנכ"ל פיתוח עסקי, 
אשטרום נכסים(

עו"ד עאדל באדיר )ראש עיריית כפר קאסם(\

אולם אוקס 14:00-13:00
)אולם קינג 4, 
הרודס בוטיק(

הוועידה 
השנתית 

למיזוג אויר 
לאנרגיה

תפעול ותחזוקת 
מערכות אלקטרו 

מכניות 

הרצאה: מהנדס אייל ניב )חברת איל ניב מהנדסים 
ויועצים בע"מ( 

מנחה: משה אור חי שמואלי )סגן יו"ר, התאחדות תקן 15:00-14:001001
מיזוג האוויר(

מהנדס אייל ניב )חברת איל ניב מהנדסים ויועצים 
בע"מ( 

 אמיל אסולין )מהנדס מכון התקנים(
 גדעון קפלן )מהנדס ובעלים, חברת תכלית( 

 שגיא שחורי  )מנכ"ל ובעלים, חברת שון רון בע"מ(
ארז פרידמן )מנכ"ל ובעלים, עתיד מיזוג אוויר בע"מ(
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אולם אלוני 18:00-17:00
)לורנס( 

מנחה דודו סעדה )מנכ"ל ,קבוצת בשבע( :שבע בשבע
 לילך וינשטוק, סמנכ"ל שיווק החברה לפיתוח גוש עציון. 1

קלאס באפס מאמץ - שיווק נדל"ן  ביהודה ושומרון
 תא"ל במיל' אמיר אביבי, מנכ"ל 'הביטחוניסטים'. 2

אתגר המשילות בזירת הפנים
 יהודית קצובר ונדיה מטר - ראשי תנועת הריבונות. 3

'זזים מזרחה'- הוזלת הדיור ביו"ש
 מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת 'רגבים' . 4

הפתרונות לבעיית הנגב
חנה שוורץ, סמנכ"ל שיווק והתחדשות עירונית 'אבני . 5

 דרך'
השינוי כבר כאן

  אליסף פרשן, יו"ר החברה לפיתוח שומרון . 6
בניה ביו"ש

 איתי זר, מנכ"ל הר וגיא- גאולת קרקע ויזמות. 7
הקרקעות ביו"ש כמנוע צמיחה להתחדשות ובניה

אירוע פרטיפביליון 18:00-16:30
מוזמנים בלבד   

עמרם אברהם

אדיר מילר

18:15-17:15AGT הרצאה: דברים אולם
שלמדתי ממנהיגים 

ישראליים

 עמית סגל 
 )פרשן פוליטי ומגיש 

פגוש את העיתונות, חדשות 12(

אירוע פרטיפביליון19:00-18:00
מוזמנים בלבד   

אשטרום תעשיות

נמרוד הראל

פורום הצעיריםמלכת שבא 17:30-16:30
)UNDER 40(

בא לקבל תשובות  
על משבר הדיור 

עם קובעי המדיניות הממשלתיים - בלעדי

 ישראל קטורזה – מלכת שבא 17:30 – 18:30 
 אירוע פרטי למוזמנים בלבד 

חברת טופולסקי - רצף

זהבי עצמון  וועידת העיצובאירוע פרטימלון דן 17:30 - 18:30

מועדון 16:30 - 17:30
מנכ"לים
)בריכה(

שיבולת משרד עורכי דיןקוקטייל

Dun’s 100  ערב גאלה  וחלוקת אותותאירוע פרטי קינגס18:45 - 21:30
מנחה אלמז מנגיסטו  

תמיר גרינברג

משינה מופע מרכזיספורט 20:30 - 23:00

בניה ברבי הופעהמלכת שבא23:00 - 00:00

עדן בן זקן מסיבת לילה פביליון 23:30 - 00:15

DJ- איתי גלו מופע לילהפביליון 00:00-02:00

שולי רנד הטיש המסורותי הטיש המסורתימלכת שבא 00:00-02:00
עמותת צהר 

מנחה:הרב סתיו

C° 16-24יום ה' | 8.12.22

אולם אלוני 10:00-09:30
)לורנס(  

מלחמת מאה השנים 
הבאות 

 ערן ניצן )יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה 
בתל אביב ובצפון( 

אולם קינ ג 9:30-10:053
+ אולם אוקס 
)אולם קינג 4, 
הרודס בוטיק(

פרידה והבעת תודה 
לשרת הפנים ושר 

הבינוי והשיכון היוצאים

מנחה: מנחה עופר חדד )עיתונאי ומגיש, חדשות 12(
פרידה מאיילת שקד )שרת הפנים היוצאת(  

פרידה מזאב אלקין )שר הבינוי והשיכון היוצא(

צמרת הפוליטיקה 10:05-11:20
הנכנסת - ראיונות 

אישיים

מנחה:  עופר חדד )עיתונאי ומגיש, חדשות 12(
קובי שבתאי )מפכ''ל המשטרה( 
ערן יעקב )מנהל רשות המסים( 

ח''כ אלמוג כהן )נציג הנגב, סגן שר הכלכלה( 
ח''כ עמיחי שיקלי )מפלגת הליכוד(

איך בולמים לאלתר 11:10-12:00
את הפשיעה הכלכלית 

בענף הנדל"ן?

מנחה: גלעד שלמור )יוצר סדרות דוקו, חדשות 12(
הצגת נייר עמדה - הפשיעה הכלכלית

אלון אלטמן )המשנה ליועמ"ש לממשלה תפקידים 
מיוחדים )ויועמ"ש מחוז דרום(

ח''כ אלמוג כהן )נציג הנגב, סגן שר הכלכלה
ח''כ עמיחי שיקלי )מפלגת הליכוד(

אמיר אביבי )מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים(
מורין אמיתי )חוקרת פרוטקשן בפורום קהלת(

ארנון הרפז )מפקד כוח משימה פרוטקשן( 
אלי אקשטיין )ממונה בכיר ברשות המיסים( 

שירה תם )ראש יחידת אכיפת קרקע, רמ׳׳י(
און ריפמן )מנכ׳׳ל השומר החדש(

ארנון הרפז )מפקד כוח משימה פרוטקשיין(
אשר גרין )מנכ"ל גרין מבנים(

תפילת שחרית 07:00

צילום:  תמיר גרינברג: דניאל קמינסקי | משינה: עמליה זילברשץ בנאי | בניה ברבי: סשה פרילוצרקי | עדן בן זקן: ערן לוי | DJ איתי גלו: עירד נצר | אדיר מילר:  אריאל בלאק ודנה קרן | עמית סגל: אריק סולטן  | גלעד שלמור: גיא גלעד | שולי רנד: ים לביא

לוחות עץ, נאנו, דקור
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"ואהבת לרעך כמוך"

היתר.  בין  עוסק  הישראלי  הבנייה  מרכז   , כולה  השנה  במהלך  שלנו,  הייעוד  מתפיסת  כחלק 
בנתינה. על פי הערך המקודש הזה. גם בעיר הנדל"ן אילת 2022 החלטנו השנה לפעול באותה 
הרוח, ולתת במה לפעילות העמותות החברתיות בישראל. כדי שכולנו נרווה נחת מהאנשים 
היפים והטובים התורמים מזמנם וממשאביהם, לטובת חיים טובים יותר עבור אחרים ושימת 

לב של כולנו לזולתו. 

נותנים תקווה                                       
ובני משפחותיהם בבית החולים לילדים ספרא בתל השומר. וסיוע לילדים חולים  עמותה לתמיכה 
מרכז  השירות,  בנות  בעזרת  לאחריה.  וגם  האשפוז  תקופת  כל  לאורך  ותמיכה  מעטפת  נותנים 
המוזיקה שלנו ומגוון תחומי פעילות, אנחנו הופכים כל אשפוז של ילד לחוויה טובה וחיובית ומקלים 
עליו את הכאבים והחרדות המלווים בטיפול הרפואי. פועלים בכל מחלקות הילדים במהלך כל ימות 

השבוע.

לב ח"ש
עמותת לב ח"ש הפועלת למען ילדים חולי סרטן, ניצולי שואה ומשפחות נזקקות. בימים אלו, מקימה 

מלונית לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם בסמוך לבי"ח רמב"ם בחיפה.
תמיכה  סיוע,  מתן  ע"י  בחברה,  המוחלשות  השכבות  את  לחזק  פועלת  ח"ש  לב  עמותת 

והזדמנות שווה לכולם. 

הכל מהלב
עמותת הכל מהלב מסייעת לילדים חולים אונקולןגים מושתלים ולבני משפחותיהם, מסייעת בהכוונה 

רפואית וקישור לרופאים ולבתי חולים בארץ ובחול, בהתאם לאופי ודחיפות הבעיה.
דואגת להלנת משפחות החולים בקראוון מפנק אש ממוקם בסמוך לבתי החולים. ניידת השמחה , 
מגיעה לבתי החולים ומאפשרת לילדים לצאת מהחולי ולהיות בשמחה לשיר ולהקליט את עצמם, 
ולבני משפחותיהם, בעזרת פודטארק שמחלק אוכל חם  ימי כיף ופעילויות נוספות לילדים  עורכת 

וטעים באירועים אלה.

אפיקים
עמותת אפיקים , מטפלת ב550 ילדים ונוער בסיכון עם סיכוי, עם משפחותיהם, לאפיקים 16 מרכזי 

חינוך והעשרה בכל רחבי הארץ!!
אפיקים פרופיל של הצלחה

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו"
600 ילדים ונוער בסיכון עם סיכוי והצלחה!

עמותת אפיקים 15 שנות הישגים חברתיים משמעותיים בישראל
לצאת  כדי  זקוקים  הם  להם  הכלים  את  ולהוריהם  לילדים  ומעניקה  מחבקת  "אפיקים"  משפחת 

ממעגל העוני ולהפוך לאזרחים יצרניים ותורמים.
חמה ותומכת.

"אפיקים" פיתחה תוכנית הנקראת "10 להצלחה תכנית מעצבת עתיד" התוכנית  מספקת מענה 
לילדים ולהורים כאחד בתוכנית ארוכת טווח מכיתה ג עד י"ב.

לכ-600  חם  בית  המעניקה  אפיקים  עמותת  בפעילות  שנה   15 מזה  שותף  הישראלי,  הבניה  מרכז 
ועידות  ונוער בסיכון עם סיכוי, השותפות ארוכת הטווח מתבטאת בבמה באירועים, כנסים,  ילדים 

ותמיכה כספית.

התפיסה שלנו במודל ,היא שרק שילוב מעגלים בין ביה"ס, ההורים, הילד והמועדונית יוצרו 
תנאים המאפשרים להתפתחותו של ילדים ונוער בסיכון. 

תנופה בקהילה
עמותת 'תנופה בקהילה' הינה הארגון היחיד בארץ, אשר משפץ מאות בתים מידי שנה של משפחות 
מעוטות יכולת ובמצוקה, המתגוררות בתנאי דיור מסוכנים, קשים וללא תשתיות. העבודות בבתים 
מתבצעות ב-20 ערים ברחבי הארץ, ע"י עובדי שיפוץ מקצועיים המועסקים בשכר ובמשרה מלאה 

ע"י העמותה ותוך מתן תמיכה סוציאלית לבני המשפחות ע"י עו"סית של העמותה.
העמותה שמה לה למטרה למגר את תופעת 'העוני בדיור' בכל רחבי הארץ ופרוסה כיום ב-20 רשויות 
מקומיות. בשנת 2021 שיפצו צוותי העבודה 483 בתים, ב-2022 היעד הוא שיפוץ 600 דירות ועד כה 

שופצו למעלה מ-6500 בתים של משפחות מעוטות יכולת. 
הרווחה  ומחלקות  העיריות,  עם  פעולה  ושיתוף  עבודה  הסכם  מתקיים  הפעילות  מערי  אחת  בכל 
מאתרות את המשפחות הזקוקות לשיפוץ דחוף בביתן ומעבירות אותן לטיפול העמותה באופן שוטף 

ומוסדר לאורך כל שנת הפעילות.    

משפחה אחת
משפחה אחת - ארגון הסיוע המרכזי לנפגעי טרור- תומך, משקם ומלווה כ- 3,320 אזרחים וחיילים 
שנפגעו בקרבות ובפעולות איבה, פצועים, נכים, נפגעי טראומה ובני משפחה שכולים. אנו נמצאים 
רובם,  שעבור  מסע  להחלמה.  המסע  לאורך  ביד  יד  לצידם  וצועדים  הראשונים,  מהרגעים  איתם 

יימשך כל חייהם.

מל"י
עמותת מל"י למען ילדים בסיכון היא הגוף הגדול ביותר המפעיל כפרי ילדים ומשפחתונים במדינת 
ישראל ונותנת מענה לכ-800 ילדים ובני נוער שהוצאו מבתיהם על ידי לשכות הרווחה בגילאי 6-18.
26.הארגון מפוקח ומתוקצב על ידי  העמותה מלווה את הבוגרים גם בזמן שירותם הצבאי ועד גיל 

משרד החינוך.

איילים
ובגליל.  בנגב  והמעורבות החברתית  איילים הוקמה במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות  עמותת 
ואל  האזור  אל  וצעירים  צעירות  חושפים  אנחנו  הארץ,  בכל  הפזורים  הסטודנטים  כפרי  באמצעות 
הפוטנציאל הענק הטמון בו. למעשה, איילים היא תנועה התיישבותית ששמה לה למטרה לחזק את 

הנגב, הגליל והפריפריות החברתיות.

בת מלך
עמותת בת מלך מפעילה את שני המקלטים היחידים בארץ, שנותנים מענה לנשים נפגעות אלימות 
במשפחה מהמגזר הדתי והחרדי וילדיהן. העמותה מפעילה גם דירות מעבר לנשים יוצאות מקלט, 
מפעילה קו סיוע וייעוץ חינם לנשים שנמצאות במעגל האלימות, ופועלת רבות להעלאת המודעות 

לתופעה ולסיוע הניתן לנשים במעגל האלימות הן במגזר הדתי-חרדי והן בציבור הכללי
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הבית של בנג'י
הבית של בנג'י שהוקם לזכר רס"ן בנג'י הילמן הי"ד, מעניק ל-87 חיילים/ות בודדים/ות לוחמים/ות 
בית אמיתי, במשך כל שירותם הצבאי ומתחיל לבנות בית נוסף בקרוב. כמוכן מלווה בשנה מעל 500 

חיילים בודדים לאזרחות על ידי מלווים צמודים.

צוהר
ארגון צהר שם לו למטרה לטפח את הזהות היהודית של מדינת ישראל, זהות יהודית מלאת משמעות 
ישראל.  ולעתידה היהודי של מדינת  ולדאוג להמשכיות היהודית  יהודי באשר הוא,  ורלוונטיות לכל 
במשך למעלה משני עשורים, צהר ממלא תפקיד חשוב בעיצוב זהותה היהודית של המדינה, על ידי 
קידום מודעות ועיצוב דעת הקהל הישראלית, חקיקה ועשייה משמעותית בסוגיות הליבה של החברה 
הישראלית. צהר משפיע על מאות אלפי אנשים בישראל, על ידי נתינת מענה הלכתי בדרך סובלנית 

ומכילה לציבור הישראלי על כל גווניו. 

מאירים 
במסגרת  הקהילה.  למען  וייחודית  מגוונת  בעשייה  העוסקת  התנדבותית  עמותה  הנה  'מאירים' 
הארץ,  רחבי  בכל  אוכלוסיות  של  רבים  למעגלים  מקיפה  תמיכה  של  מעטפת  ניתנת  הפעילות, 
נפגעות  בנשים  *תמיכה  מוגבלויות.  עם  ואנשים  לילדים  בפרט.*סיוע  הדרומית  ובפריפריה 
אלימות.*תמיכה וליווי משפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן בדגש על ליווי ילדים של חולי סרטן- 

"החולים השקופים

אהבה
פנימייה,  מפעילה  בסיכון.  וצעירים  נוער  ילדים,   250 בכ  מטפלת  אהבה  ונוער  ילדים  כפר  עמותת 

מרכז חירום, ביס לחינוך מיוחד ובתים חמים לבוגרי פנימיות ואומנה.מציינת השנה 100 שנים 
"אהבה" הוקמה בשנת 1922 בברלין כבית יתומים לילדים יהודיים. עם עליית האיום הנאצי בשנת 
להצילם  מנת  על  ילדים  לארץ  ומביאה  לישראל  "אהבה"  בית  את  ברגר  ביאטה  מעבירה   ,1933
מהשואה. מאז ועד היום שומרת "אהבה" על צביון טיפולי לילדים ומרחיבה את עשייתה ופעילותה 

הטיפולית חינוכית.  
עמותת "אהבה" מטפלת בילדים, נוער וצעירים בסיכון ובני משפחותיהם.

יוצאים למצויינות
ועל  היוצאים בשאלה בעוברם צד לחברה החילונית,  יותר עבור  טובה  החזון שלנו למען הזדמנות 
הראשונה  המילגות  תוכנית  זו  הישראלית.  בחברה  להשתלבות  כתנאי  ההשכלה  של  החיוניות 
שמיועדת ליוצאים ויוצאות בשאלה, שהוכיחו הצטיינות במכינות הפרה-אקדמיות למרות שלא למדו 
לימודי ליבה. הצלת הפוטנציאל האבוד הזה, פרט לכך שהיא מצווה אנושית אישית, היא גם משימה 

חברתית – לאומית.

בית לכל ילד
וטראומה  מצוקה  במצבי  בילדים  בטיפול  בישראל  מובילה  חברתית  עמותה  היא  ילד  לכל  בית 
בילדים  ובטיפול  במשפחה  אלימות  מצבי  עם  בהתמודדות  מומחית  העמותה  ובמשפחותיהם. 

הסובלים מהזנחה ורואה שליחות בקידום שלומם ורווחתם של ילדים בישראל.

עוגן
קבוצת עוגן היא קבוצה פיננסית-חברתית ללא כוונת רווח, הפועלת לקדם שוויון הזדמנויות פיננסי 

בישראל. בחמש השנים האחרונות סייעה עוגן לכ- 2,000 זוגות בתהליך

ג'ינדאס
באמצעות  חברתית  מוביליות  לקידום  פועלת  חברתית  עירונית  להתחדשות  העמותה   – ג'ינדאס 
קהילתיות  תוכניות  וקידום  ישראל  של  והחברתית  הגיאוגרפית  בפריפריה  עירונית  התחדשות 
ופרטניות. אנו מובילים ומיישמים תהליכי התחדשות עירונית במודל הוליסטי ייחודי, בשותפות עם 
התושבים, על מנת לקדם מוביליות חברתית בשכונות במדרג סוציו-אקונומי נמוך בישראל. ג'ינדאס 

פועלת כיום בלוד, במגדל העמק ואופקים ועתידה להתרחב לערים נוספות בשנים הקרובות.

שיר 
עמותת שיר הוקמה לזכרה של סגן שיר חג'אג' שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב 8.1.17. העמותה הינה 
מיזם קהילתי חברתי שבו קהילות לוקחות אחריות על השכבה המוחלשת.  העמותה מספקת מאות 
סלי מזון מזינים בחודש .סיוע כלכלי לחיילים בודדים ולנזקקים, סיוע לנוער בסיכון.פינוקים לחיילי 
צהל.הפרויקט הגדול הבא שלנו הוא סיוע לימודי פרטני  לילדים אשר המשפחות שלהם מסתיעות 

בסלים של עמותת שיר בכדי למנוע דור שני/שלישי לעוני.

עמותת דרך כפר – יוזמות חינוך                   
בישראל כ-400,000 ילדים ובני נוער בסיכון וכ-200,000 צעירים בסיכון בגילאי 18 עד 25. עמותת 
"דרך כפר - יוזמות חינוך" פיתחה מודל חינוכי מקורי, המתייחס באופן מערכתי ופרטני לצרכים של 

אוכלוסיות צעירות בסיכון ומעלה אותם על מסלול של הצלחה.
העמותה פעילה כיום במספר תחומים מרכזיים:

1. טיפוח מנהיגות צעירה מהפריפריה החברתית באמצעות מכינות קדם צבאיות  
למנהיגות, המיועדות לנערים ונערות מרקע מוחלש.     

2. הכשרת מחנכי בתי ספר ופנימיות במודל "דרך כפר". המודל הוטמע עד כה בעשרות  
מסגרות חינוך ברחבי הארץ, בהם כ-3300 מחנכים וכ-34,000 בני נוער מכלל מגזרי  

החברה.  
3. פיתוח מנהיגות חינוכית בעלת השפעה חברתית, באמצעות תוכניות ייעודיות למנהלים  

ומחנכים מובילים וכן על ידי קורסים באקדמיה עבור פרחי הוראה.   
4. ייעוץ וליווי בגיבוש תפיסה חינוכית כוללת ברמה הישובית, בערים כגון:  

חריש, טמרה, בית שמש.  
5. הכשרת מפקדים בכוחות הביטחון לעבודה בסביבה רב-תרבותית.  
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