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הכנס יבחן מודלים עכשויים של בעלות על מגורים
מהשכרה ארוכת טווח דרך השקעות הון מוסדיות
ועד מגורים שיתופיים

31.5.2016 /9:00
המכללה למנהל,
אלי ויזל  ,2ראשון לציון

14:30—18:00

9:00—10:00

התכנסות ,ברכות שותפים ופתיחה
 1פרופ' אשר טישלר נשיא המסלול האקדמי ,המכללה למנהל  2גב׳ רוית הוברפלד ,מנהלת
מכון אלרוב לחקר הנדל״ן ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב

10:00—11:40

לא הבית שלי? מודלים חדשים לבעלות על מגורים

13

+
+
+
+
+

כיצד אנשים מתגוררים? מחקר שטח עם סטודנטים ד"ר שלי כהן
מגורים בשכירות רוכשת :חיים בליסינג ,בתשלומים או בזיכוי ארנון ברק,
ליעמי וייסמן
חיים בפרקים :מגורים במעגלי חיים רבקה שטרנברג
מגורים בבעלות חלקית :פתרונות דיור בשילוב המגזר הפרטי אורה בלום,
מאור מילגרום
מגורים בדיור קואופרטיבי :לא רק שלי חנה רדו ,אביב נגבי
מגורים שיתופיים  :Co-Livingשכנות בונה קרן אבני ,יפעת הובר

18:00—18:30

הצגת תוצרי השולחנות העגולים

 7מודלים של בעלות חלקית עו"ד אורה בלום  8חיים בשכירות עכשווית מיכאל וולה
 9כלכלה משתפת ועירוניות מקיימת ד"ר צפריר בלוך

12:00—14:00
מי יוזם מגורים?

 1 0העיריה כיזם :מגורים קואופרטיביים בציריך  -מגורים ברי השגה ושכונות בנות
קיימא ,רנסנס אורבני אנדריאס הופר  11אדריכל כיזם :פרמטרים לתכנון מגורים סאשה
זנדר ,זנדרוט' אדריכלים  1 2תושבים כיוזמי מגורים ,מעבר למדינה ולשוק ,סינדיקט
שיפר
מיטהאוזר ,בעלות משותפת כפתרון למשבר הדיור? ד"ר סבסטיאן ֶּ

הכנס הינו יוזמה של המרכז לפתרון בעיות מורכבות של המכללה למנהל,
בשיתוף 'דירה להשכיר'  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ,
מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב והמכון לרפורמות מבניות.
יזום ועריכה פרופ' כרמלה יעקובי-וולק | עריכת תוכן אדר' רבקה שטרנברג,
יפעת הובר ואדר' קרן אבני | ניהול האקתון ניצן ויסברג | הפקת הכנס שרון ירון ועמית טמשה
עוזרת הפקה רינת גרוברמן
לרישום עבור השתתפות בשולחנות פעילים ולפרטים נוספים :טל 073-2466430
מייל  | co-housing@colman.ac.ilאתר www.colman.ac.il/co-housing

איל זקין | יואב פרי

 3שכירות מוסדית בישראל עוזי לוי ,מנכ"ל 'דירה להשכיר'  -החברה הממשלתית לדיור
ולהשכרה בע"מ  4פתרון בעיות מורכבות פרופ׳ כרמלה יעקובי וולק ,סגן נשיא ,פיתוח
בינתחומי וחדשנות ,המכללה למנהל  5בין עוני נכסי לעושר נדל"ני הילה שואף-קולביץ,
מנהלת המכון לרפורמות מבניות  6חוזה חדש על המגורים —למה עכשיו? אדר' רבקה
שטרנברג' ,מגמה'

 :Idea-Thonמגורים במודל בעלות חדש — מרעיון למציאות

