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שכר לימוד:
מחיר ההשתלמויות מפורט
בטופס ההרשמה (עמוד )23

 10%הנחה יינתנו* :
e eלעורכי דין צעירים (ותק של
עד חמש שנים);
e eלנרשמים לשתי השתלמויות
ומעלה;
e eלשלושה נרשמים ויותר מאותו
משרד.
* אין כפל הנחות.

שכר הלימוד מוכר
כהוצאה לצורכי מס;
מוכר לגמול השתלמות
תעודת השתתפות:
משתלמים שיעמדו בחובת הנוכחות
יהיו זכאים לקבל בסיום ההשתלמות
תעודת השתתפות מהודרת מטעם
הפקולטה למשפטים.

דבר מנהלת המרכז
חברות וחברים יקרים,

המרכז למשפט מסחרי הפועל במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן גאה
להציג תכנית עשירה של השתלמויות לשנת הלימודים תשע"ד .המרכז
שואף ליצור זיקה בין האקדמיה לפרקטיקה ולספק השתלמויות עומק
איכותיות לקהל עורכי הדין .התכנית כוללת מגוון השתלמויות ברמה גבוהה
מאד הכוללת את מיטב המרצים מן האקדמיה ומן הפרקטיקה ,לרבות
שופטים מובילים מבית המשפט העליון ומיתר הערכאות.
בסמסטר החורף נקיים חמש השתלמויות :דיני תכנון ובנייה  -בהשתלמות
זו ייבחנו הרפורמות המוצעות בתחום התכנון והבנייה וחידושים בתחום
דיני התכנון והבנייה ביחס למגוון נושאים ,כגון :סמכויות ועדות מקומיות
וועדות ערר ,היבטים כלכליים של חוק התכנון והבנייה ,ומגוון נושאים
נוספים; חידושים בדיני מקרקעין  -היבטים מעשיים  -בהשתלמות זו יידונו
הרפורמות בתחום מיסוי מקרקעין ותכנון ובנייה ,רגולציה חדשה בתחום
המשכנתאות ,פסיקות חדשניות ביחס להיבטי מימון ושעבודי נדל"ן ,דיון ברשות מקרקעי ישראל,
ועוד; הפרקטיקה של דיני הירושה  -השתלמות זו תציע מבט מעמיק ביחס לתחום הסבוך
והמורכב של דיני הירושה תוך שימת דגש על עשיית צוואה ,ניהול עיזבון ,איזון משאבים עם
בן הזוג הנותר ,ניהול הליך התנגדות לצוואה ,ועוד; חידושים במיסוי מקרקעין  -בהשתלמות זו
יידונו מגוון חידושים בתחום מיסוי מקרקעין ובכלל זה הרפורמה במיסוי ,חבות במיסוי מקרקעין
וחישוב המס ,החבות במס הכנסה ומיסוי הפקעות ,חבות במע"מ בעסקאות מקרקעין ,עסקאות
קומבינציה ,היבטים מיסויים של עסקאות תמ"א  38ועסקאות פינוי-בינוי ,מיסוי חברות ,קבוצות
רכישה ,ועוד; חידושים במשפט האזרחי  -השתלמות רוחב בשיתוף המכון להשתלמות עורכי דין
של לשכת עורכי הדין בישראל ,שתעסוק בסקירת מגמות ,שינויים וחידושים בפסיקה ובחקיקה
חדשה במשפט האזרחי.
בסמסטר האביב נקיים ארבע השתלמויות :השתלמות מרחיבה לעוסקים בדיני ביטוח -
השתלמות זו ,בה ישתתפו עורכי הדין המובילים בתחום הביטוח ,תעסוק בסוגיות של ביטוח
דירקטורים ונושאי משרה ,דילמות אתיות בביטוח ממלכתי ,חובות גילוי של מבוטחים ,התיישנות
בביטוח ,היבטים ביטוחיים בתובענות ייצוגיות ,חידושי פסיקה באשר לרשלנות עורכי דין ועוד;
ניהול ויישוב סכסוכים  -עדכונים מן התאוריה ומן המעשה  -ההשתלמות תעסוק בניהול ויישוב
סכסוכים במישור האזרחי והפלילי מתוך התבוננות בהקשרים שונים של סכסוכים :תוך-ארגוניים,
באינטרנט ,תיירות ,איכות הסביבה ,ועוד .בנוסף ,תינתן התייחסות לקונפליקטים באמצעות
צפייה וניתוח של סרטים ואף תכלול חטיבה ייחודית שתעסוק בפרקטיקה של השתתפות וייצוג
לקוחות בהליכי גישור; חידושים והזדמנויות במסים  -מהתאוריה לפרקטיקה  -השתלמות זו
תדון בעדכונים וסוגיות במיסוי ישראלי ,מיסוי בינלאומי ,מיסוי נאמנויות ,מיסוי אמריקני ,מיסוי
חברות ,מיסוי מקרקעין ,מע"מ ,ואכיפה פלילית בתחום המיסוי; דיני משפחה  -השתלמות
עומק שתעסוק בדיני המשפחה בישראל על שלל היבטיהם  -האזרחי וההלכתי ,נוכח השינויים
שהתחוללו בתחום בשנים האחרונות (ועדת שניט ,ועדת שיפמן ,ועדת שוחט ,ועוד).
נוסף לכך ,יקיים המרכז גם סדנה ייחודית בנוירוביולוגיה שתסייע למשתתפים בהבנת פעילות
המוח בזמן מו"מ ,גישור והליכי יישוב סכסוכים.
לצד השתלמויות אלה ,יקיים המרכז גם השתלמויות סגורות לקהלים מיוחדים ,ובכלל זה
לרופאים ,עובדי משרדי ממשלה ,סוכני ביטוח ,בעלי עסקים משפחתיים וקהלים נוספים.
אני מעודדת אתכם להתעדכן באתר המרכז ובאתר הפקולטה למשפטים גם באשר לימי עיון
וכנסים הנערכים בפקולטה בכלל ובמרכז בפרט .רוב הפעילויות הללו הן ללא תשלום ,אך
עשויות לחייב רישום מוקדם.
תודתי והערכתי לדיקן הפקולטה ולסגנו ,לראש מינהל הפקולטה ,ולצוות המרכז  -עו"ד מיכל
גזית ,עו"ד עדן כהן ,גב' אביה סגל וגב' אורית ביננבוים המסייעים בידיהם ,בנאמנות ובחריצות.
תודה מיוחדת נתונה גם למרכזים האקדמיים הפועלים ללא לאות על ארגון השתלמויות איכותיות
ומרתקות.

נשמח לראותכם בהשתלמויות המרכז למשפט מסחרי.
שלכם,
ד”ר מרים ביטון
מנהלת המרכז

השתלמויות עומק השתלמויות עומק
דיני תכנון ובנייה
השתלמוי
עומק
השתלמויות
למויות
עומק
השתלמויותעו”ד
מרכז אקדמי :עו”ד אבי פורטן ,שותף בכיר ,אגמון ושות’ רוזנברג הכהן ושות’  -משרד

השתלמ

עומקשעות)
40( 20:00-16:30
עומק שני ,בין התאריכים  ,30.12.2013-21.10.2013בין השעות
ימי
השתלמויות
השת
מטרת הקורס:
בהשתלמות זו נעיין בכלל הרפורמות בתחום התכנון והבנייה ,מזווית ראייתה של הממשלה
ומזווית הראייה של המגזר הפרטי .כמו כן ,נלמד על הרפורמות המוצעות בהליכי הרישוי,
נעמוד על פרקים חשובים בדיני התכנון והבנייה לכל העוסקים בתחום זה ,כגון :הביקורת
השיפוטית על הליכי התכנון והבנייה; סמכויות הוועדות המקומיות (ביחס לתכניות ,תכנית
תמ”א  38והקלות ושימושים חורגים); סמכויות ועדות הערר השונות; אספקטים כלכליים
של החוק (פיצויים ,הפקעות והיטל השבחה); אכיפת דיני התכנון והבנייה; מדיניות התכנון
הלאומית ואופן עריכת תכניות המתאר ועוד.

תכנית הקורס:
21.10.2013

הרפורמות בחוק התכנון והבנייה בפרספקטיבה היסטורית
עו"ד אבי פורטן ,שותף בכיר
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'  -משרד עו"ד
--הרפורמות המוצעות בחוק התכנון והבנייה
עו"ד שירה ברנד ,סגנית מנהלת מינהל התכנון לרגולציה
ברישוי הבנייה ,משרד הפנים

.1
		
		
		
		
		
		

28.10.2013

הליכי אישורן של תכניות מתאר ארציות ומחוזיות
עו"ד אפרת דון-יחיא סטולמן ,יועמ"ש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה ,משרד הפנים
--מדיניות התכנון הארצית והמחוזית
גב' תמר כפיר ,מנהלת אגף בכירה לתכנון משולב ,משרד הפנים

04.11.2013

הסמכת הוועדות המקומיות ותכניות כוללניות
אדר' ירון טוראל ,מנהל האגף לוועדות המקומיות ,משרד הפנים
--מדיניות התכנון בת"א  -דוגמא לתכנית מתאר כוללנית
עו"ד הראלה אוזן אברהם ,יועמ"ש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
תל אביב-יפו

11.11.2013

תכניות איחוד וחלוקה בדגש על שחזור זכויות
עו"ד אלי וילצ'יק ,שותף בכיר ,כהן וילצ'יק קמחי ושות'  -משרד עו"ד
--הקשר בין דיני הקניין ודיני התכנון והבנייה
ד"ר מרים ביטון ,הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן

18.11.2013

מדיניות המדינה בניהול עתירות וערעורים מנהליים
עו"ד שירלי אנגלרד ,ראש המחלקה המנהלית ,פרקליטות מחוז ת"א
--סמכויות ועדת הערר המחוזית
עו"ד גלעד הס ,יו"ר ועדות הערר של מחוז ירושלים ומחוז הדרום
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מויות עומק השתלמויות עומק
השתלמויות עומק
יות עומק השתלמויות עומק השתלמויות עומק
ק השתלמויות עומק השתלמויות עומק השתלמוי
השתלמויות עומק
תלמויות עומק

השתלמויות עומק

25.11.2013
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תמ"א  - 38לאן? היבטים תכנוניים ומיסויים
עו"ד מיכה גדרון ,יו"ר ועדת הערר של מחוז תל-אביב
--חידושי חקיקה לצורך התחדשות עירונית ויישום תמ"א 38
עו"ד ארז קמיניץ ,ראש תחום חקיקה (אזרחי) ,משרד המשפטים

 09.12.2013 .7מכוני בקרה  -חידושים ברישוי הבנייה
ד"ר אסנת רוזן קרמר ,אדר' ,מנהלת האגף לפיתוח תהליכי רישוי
		
במשרד הפנים
		
--		
מקורות מימון של הרשות המקומית לעבודות פיתוח לאחר פס"ד
		
		"דירות יוקרה"
עו"ד רועי בר ,שותף בכיר ,משרד אברהם בר  -משרד עו"ד
		
16.12.2013

תיקון  66לחוק סדר הדין הפלילי
עו"ד ציון אילוז ,סגן מנהל המחלקה לדיני אכיפת מקרקעין,
פרקליטות המדינה
--אכיפת חוק התכנון והבנייה  -הקשרים בין מוסדות התכנון
לבין התביעה
עו"ד דנה חפץ טוכלר ,יועמ"ש לעיריית מודיעין ומ"מ ראש איגוד
המשפטנים ברשויות המקומיות
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23.12.2013

עילות ההתערבות השיפוטית בהחלטות מוסדות התכנון
השופטת זהבה בוסתן ,בית-המשפט המחוזי מרכז
--משקלם של שיקולי איכות הסביבה בהחלטות מוסדות התכנון -
מצוי מול רצוי
עו"ד איריס האן ,ראש אגף תכנון ,המשרד להגנת הסביבה
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פיצויים  -תביעות מכוח סעיף  197לחוק התכנון והבנייה
עו"ד איל ד .מאמו ,שותף בכיר ,אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' -
משרד עו"ד
--תכנון על ידי מערכת הביטחון
ד"ר אתי רוזנבלום ,בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית ספיר

5

השתלמויות עומק השתלמויות עומק
היבטים מעשיים
מקרקעין -
חידושים בדיני
השתלמוי
עומק
השתלמויות
למויות
הראשוןעומק
השתלמויות
מרכז אקדמי :עו"ד ברוך קרסו ,יועמ"ש יחידת המשכנתאות ,הבנק הבינלאומי

השתלמ

( 40שעות)
20:00-16:30
עומק שלישי ,בין התאריכים  ,31.12.2013-22.10.2013בין השעות
ימי
עומק
השתלמויות
השת
מטרת הקורס:
מטרת השתלמות זו להקנות כלים וידע פרקטי לעוסקים בתחום הנדל"ן על היבטיו
השונים ,לאור ההתפתחויות האחרונות בתחום .ההשתלמות תשים דגש בנושאים בהם חלו
שינויים רבים ולעתים אף מהפכניים המחייבים היערכות מתאימה ,כגון :רגולציה וחקיקה
חדשה בעסקאות מקרקעין" ,רפורמת המרפסות" ומשכנתאות ,פסיקה חדשנית בהיבטים
של מימון ושעבודי נדל"ן (קבוצות רכישה ,פרויקטים של פינוי-בינוי וכו') ,רשות מקרקעי
ישראל ,התחדשות עירונית ועוד.
ההשתלמות מיועדת לעו"ד העוסקים בתחום המקרקעין ואף לעו"ד ללא ניסיון רב בתחום,
כמו גם לאנשים העוסקים בתחום הנדל"ן ,בנקאים ולכל גורם המבקש להעמיק את הידע
בכלל החידושים בתחום המקרקעין.
המרצים בהשתלמות הם מומחים בעלי שם בתחום ,הן מהפרקטיקה והן מהאקדמיה.

תכנית הקורס:
22.10.2013 .1
			
			
			
			

התחדשות עירונית ודיור בר השגה  -הפרטה חברתית
עו"ד שרגא בירן ,המכון לרפורמות מבניות
--ניהול נכסים עזובים על ידי האפוטרופוס הכללי
פרופ' דוד האן ,האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ,משרד המשפטים

29.10.2013 .2
			
			
			
			
			
			

חידושים בדיני קניין  -זכויות במקרקעין ,שיתוף ופירוק שיתוף,
התיישנות ,סרבנות פינוי-בינוי ,דרישת הכתב ועוד
עו"ד מוטי בניאן (אדר')
--עסקאות נוגדות במקרקעין וקניין שביושר -
התפתחויות והשלכות פרקטיות
ד"ר מרים ביטון ,הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן

05.11.2013 .3
			
			
			
			
			

הליכי הקצאת קרקע ברשות מקרקעי ישראל
עו"ד יעקב קוינט ,היועץ המשפטי הראשי ,רשות מקרקעי ישראל
--יסודות בשמאות מקרקעין-שווי שוק ,שיטות שומה ,היטל השבחה,
פיצויי הפקעה ועוד
גב' נחמה בוגין ,שמאית מקרקעין ומשפטנית

12.11.2013 .4
			
			
			
			

שינוי ייעוד בקרקע חקלאית  -הדרך להתעשרות מהירה?
עו"ד נסים אברהם ,מנהל אגף תורה ונהלים ,רשות מקרקעי ישראל
--חידושים ופסיקה בתכנון ובנייה
עו"ד ענת בירן ,לשעבר יו"ר ועדת ערר במחוז ת"א
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מויות עומק השתלמויות עומק
השתלמויות עומק
יות עומק השתלמויות עומק השתלמויות עומק
ק השתלמויות עומק השתלמויות עומק השתלמוי
השתלמויות עומק
תלמויות עומק

השתלמויות עומק

19.11.2013 .5
			
			
			
			
			

ייפוי כוח ברישום מקרקעין; שינויים בתקנות המקרקעין  -השלכות
פרקטיות על הגשת תיקים למרשם
עו"ד ציפי בית און ,רשמת מקרקעין בדימ'
--הערות אזהרה הלכה למעשה ורישום ירושות במרשם המקרקעין
עו"ד ציפי בית און ,רשמת מקרקעין בדימ'

26.11.2013 .6
			
			
			
			

חידושים בשעבודי מקרקעין
פרופ' שלום לרנר ,הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן
--הרפורמה במיסוי מקרקעין  -דירות מגורים
עו"ד ורו"ח דורית בנימיני  -מאיר מזרחי ושות'  -משרד עו"ד

10.12.2013 .7
			
			
			
			
			
			

עסקאות נדל"ן מורכבות  -היבטי ייזום
עו"ד גלית רוזובסקי ,ברגרזון ושות'  -משרד עו"ד
--משכנתאות ומימון נדל"ן  -עדכוני רגולציה ,חקיקה
ואלטרנטיבות מימון
עו"ד ברוך קרסו ,יועמ"ש יחידת המשכנתאות,
הבנק הבינלאומי הראשון

17.12.2013 .8
			
			
			
			
			

הסכמי קומבינציה  -היבטי משפט ,כלכלה ומימון
עו"ד יגאל בורוכובסקי ,סלומון ליפשיץ  -משרד עו"ד
--מכירה ומימוש נכסי נדל"ן בהליכי הוצל"פ והליכי פינוי מושכר
בהליך מהיר (לאור תיקון מס'  35לחוק ההוצל"פ)
השופט אבי שליו ,בית-משפט השלום תל-אביב

24.12.2013 .9
			
			
			
			
			
			

הממשק של דיני המשפחה ודיני המקרקעין -
סוגיות מיוחדות והשלכות מעשיות (מתנות ,הסכמי ממון ,פירוק
שיתוף זוגי בדירות מגורים ,ועוד)
עו"ד קרן לגזיאל  -משרד עו"ד
--האינטראקציה בין דיני הרכוש הזוגי לדיני המקרקעין
פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן

31.12.2013 .10
			
			
			
			

שוק הנדל"ן למגורים  -סקירת מאקרו והיבטי אשראי בנקאי
רו"ח חיים פרייליכמן ,מנכ"ל בנק איגוד
--רשלנות בעסקאות מקרקעין  -ממה יש להיזהר?
עו"ד פגי שרון ,לויתן ,שרון ושות'  -משרד עו"ד

7

השתלמויות עומק השתלמויות עומק
מקרקעין
חידושים במיסוי
השתלמוי
עומק
השתלמויות
למויות
מרכז אקדמי :עו"ד יוני כהן ,מאיר מזרחי ושות'  -משרד עו"ד השתלמויות עומק

השתלמ

עומק שעות)
40( 20:00-16:30
עומקרביעי ,בין התאריכים  ,08.01.2014-23.10.2013בין השעות
ימי
השתלמויות
השת
מטרת הקורס:
הרפורמה במיסוי מקרקעין הביאה לשינויים מהפכניים בתחום .במסגרת החקיקה החדשה
אומצו שינויים רבים ,כגון :ביטול מסלול הפטור הכללי אחת לארבע שנים ,קביעת תנאים
חדשים למסלול הפטור לדירת מגורים יחידה וקביעת שיעור מס שבח חדש למכירת
דירות מגורים מזכות .נוסף לכך ,נערכו שינויים ביחס לפטור בעסקאות קומבינציה ,נעשו
שינויים ביחס לזכאות תושבי חוץ לפטור ,נעשו שינויים ביחס למיסוי דירות יוקרה ,העברות
ללא תמורה בין קרובים ועוד.
נושאים אלה יעמדו בלב ההשתלמות השנה ,כמו גם סקירת ההיבטים המשפטיים
והמיסויים של העסקאות העיקריות והמרכזיות בשוק המקרקעין הישראלי.

תכנית הקורס:
23.10.2013 .1
				
				
				
				
				
				

הרפורמה במס
פטור לדירת מגורים מזכה  -התייחסות לרפורמה החדשה
עו"ד ירדנה סרוסי ,יועמ"ש למסמ"ק ,רשות המסים
--הרפורמה במס רכישה ,הקצאת מניות ,חבות במס בשערוך נדל"ן,
מס שבח בקומבינציה
עו"ד שי אהרונוביץ ,מנהל אגף ,שומת מקרקעין ,רשות המסים

30.10.2013 .2
				
				
				
				
				
				

החבות במיסוי מקרקעין וחישוב המס
עקרונות החבות במס שבח ,שומה עצמית ,פחת וניכויים
עו"ד יוסי אברהם ,מנהל מדור שומה ,מסמ"ק ירושלים
--הקשר שבין מס הכנסה למס שבח ,פריסה ,קיזוז הפסדים
וביטוח לאומי
עו"ד ורו"ח משה כדר  -משרד עו"ד

06.11.2013 .3
				
				
				
				
				
				
				

החבות במס הכנסה ומיסוי הפקעות
מיסוי קבלנים ,פטור לפי סעיף  ,50עסקאות נדל"ן בקרקע 		
המהווה מלאי עסקי
רו"ח שלומי טבח ,רכז קבלנים בפשמ"ג
--פגיעה במקרקעין  -סעיף  197לחוק התכנון והבנייה ,מיסוי הפקעות
עו"ד ורו"ח ורד אולפינר ,מנהלת המחלקה המקצועית מסמ"ק,
רשות המסים

13.11.2013 .4
				
				
				
				
				
				
				

מיסוי חברות
איגודי מקרקעין ,חברת בית ,חברה משפחתית ,הקצאות ופירוקים
		
עו"ד אסף ישועה ,לשעבר עו"ד במחלקה המקצועית
מיסוי מקרקעין ,רשות המסים
--מיזוגים ופיצולים ,שינוי מבנה ,חוק עידוד השקעות הון
עו"ד ורו"ח שי כהן ,לשעבר מהמחלקה המקצועית מיסוי מקרקעין,
רשות המסים
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מויות עומק השתלמויות עומק
השתלמויות עומק
יות עומק השתלמויות עומק השתלמויות עומק
ק השתלמויות עומק השתלמויות עומק השתלמוי
השתלמויות עומק
תלמויות עומק

השתלמויות עומק

20.11.2013 .5
				
				
				
				
				

קומבינציה
עסקאות קומבינציה  -היבטים חוזיים
עו"ד אבי ללום ,עמית ,פולק ,מטלון  -משרד עו"ד
--עסקאות קומבינציה  -היבטים מיסויים
עו"ד דורון לוי ,עמית ,פולק ,מטלון  -משרד עו"ד

11.12.2013 .6
				
				
				
				
				

פינוי-בינוי
פינוי-בינוי  -היבטים משפטיים וחוזיים
עו"ד אילן שרקון ,שרקון ,בן עמי ,אשר ושות'  -משרד עו"ד
--התחדשות עירונית  -פינוי-בינוי ועיבוי-בינוי  -היבטים מיסויים
פרופ' אהרון נמדר ,נמדר ,בן עטר ,בנדל ושות'  -משרד עו"ד

18.12.2013 .7
				
				
				
				
				

החבות במע"מ בעסקאות מקרקעין
עקרונות החבות במע"מ
עו"ד איריס וינברגר ,סגנית היועמ"ש ,רשות המסים
--מע"מ בעסקאות קומבינציה ,תמ"א  ,38פינוי בינוי וקבוצות רכישה
עו"ד קרן מרציאנו ,מאיר מזרחי ושות'  -משרד עו"ד

25.12.2013 .8
				
				
				
				
				

קבוצות רכישה
קבוצות רכישה  -היבטים משפטיים ומימוניים
עו"ד דורון אריאל ,דורון אריאל ושות'  -משרד עו"ד
--קבוצות רכישה  -היבטים מיסויים
עו"ד רונית ברזילי ,מאיר מזרחי ושות'  -משרד עו"ד

01.01.2014 .9
				
				
				
				
				

היטל השבחה
היטל השבחה  -עקרונות החבות והפטורים
עו"ד חיים מסילתי ,מסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין בע"מ
--תכנוני מס בהיטל השבחה  -תמ"א  38ופינוי-בינוי
מר רן וירניק ,שמאי מקרקעין

08.01.2014 .10
				
				
				
				
				

תמ"א 38
תמ"א  - 38היבטים משפטיים וחוזיים
עו"ד מוטי גלוסקה ,מ .גלוסקה ושות'  -משרד עו"ד
--תמ"א  - 38היבטים מיסויים  -שינוי  ,3תיקון 74
עו"ד יוני כהן ,מאיר מזרחי ושות'  -משרד עו"ד

9

השתלמויות עומק השתלמויות עומק
הירושה
הפרקטיקה של דיני
השתלמוי
עומק
השתלמויות
מרכז אקדמי :עו"ד אורי צפת  -משרד עו"ד
למויות
השתלמויות עומק

השתלמ

עומק שעות)
40( 20:00-16:30
עומקרביעי ,בין התאריכים  ,08.01.2014-23.10.2013בין השעות
ימי
השתלמויות
השת
מטרת הקורס:
הטיפול בענייני הירושה הינו סבוך ומורכב .לשם כך דרוש ידע רב ומומחיות בצד ניסיון
עשיר .שלב עשיית הצוואה הינו מקצוע בפני עצמו ,על כל ההיבטים הקשורים בו ,כגון:
מיסוי ,הכתובה וזכויות בן הזוג הנותר .לאחר הפטירה יש לנהל את העיזבון ,לערוך את
הסדר איזון המשאבים עם בן הזוג הנותר ,ולתבוע או להגן מפני תביעות .גולת הכותרת
הינה ניהול הליך ההתנגדות לצוואה ,הכולל חקירת מומחים רפואיים ,מומחים להשוואת
כתבי-יד ועוד.
ההשתלמות כוללת מגוון דוברים בעלי ידע וניסיון רב ,כגון :שופטים ,דיינים של בית-הדין
הרבני ,מומחים מקצועיים ,אנשי אקדמיה ,בעלי תפקידים ועוד.

תכנית הקורס:
23.10.2013 .1
			
			
			
			
30.10.2013 .2
			
			
			
			
06.11.2013 .3
			
			
			
			
			
13.11.2013 .4
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ההבדל בין הדין הדתי והדין האזרחי בדיני הירושה
הדיין הרב אליהו היישריק ,בית-הדין הרבני האזורי בתל-אביב
--פרשנות הצוואה
השופט ניל הנדל ,בית-המשפט העליון
חובות העיזבון
השופט יצחק שנהב (בדימ')
--תנאים ותניות בצוואה
עו"ד בעז קראוס  -משרד עו"ד
מיסוי ירושה והסכמי חלוקת עיזבון
עו"ד ורו"ח שי עינת  -משרד עו"ד
--חוות דעת מומחה בנושא כשירות לעשות צוואה
פרופ' שלמה נוי ,מנהל בי"ח שיקומי ושירות פסיכוגריאטרי,
מרכז רפואי שיבא ,תל השומר
הירושה על פי דין
פרופ' מיכאל קורינאלדי ,בית הספר למשפטים,
המכללה האקדמית נתניה
--מה בין צוואה להסכם ממון
פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן

מויות עומק השתלמויות עומק
השתלמויות עומק
יות עומק השתלמויות עומק השתלמויות עומק
ק השתלמויות עומק השתלמויות עומק השתלמוי
השתלמויות עומק
תלמויות עומק

השתלמויות עומק

20.11.2013 .5
			
			
			
			
			
11.12.2013 .6
			
			
			
			
18.12.2013 .7
			
			
			
			
			
			
25.12.2013 .8
			
			
			
			
01.01.14 .9
			
			
			
			
08.01.2014 .10
			
			
			
			

נכסי לבר עיזבון
עו"ד אורי צפת  -משרד עו"ד
--כתובה מן העיזבון
פרופ' ישראל גילת ,בית הספר למשפטים,
המכללה האקדמית נתניה
צו ירושה וצו קיום צוואה בבית-הדין הרבני
הדיין הרב שלמה שטסמן ,בית-הדין הרבני האזורי בתל-אביב
--עילות התנגדות לצוואה
עו"ד טל איטקין  -משרד עו"ד
תפקיד בא-כוח היועץ-המשפטי לממשלה בתיקי עזבונות
עו"ד מירי קידר ,לשעבר עו"ד במשרד האפוטרופוס הכללי
במחוז תל-אביב
--דגשים והיבטים שונים בעבודת הרשם לענייני ירושה
עו"ד בת שבע אברך בר טוב ,הרשמת לענייני ירושה
במחוז ירושלים
זיופי צוואות וחוות דעת מומחה להשוואת כתבי-יד
עו"ד יצחק חגג ,מומחה להשוואת כתבי-יד
--צוואות הדדיות ודיני החוזים
עו"ד יוסי מנדלסון  -משרד עו"ד
ניהול הליכי התנגדויות בבית המשפט
השופט דניאל טפרברג ,בית-המשפט לענייני משפחה בירושלים
--נאמנויות בצוואה
עו"ד נורמן פלאט  -משרד עו"ד
זכויות שארים
השופטת ורדה וירט לבנה ,בית-הדין הארצי לעבודה
--הורשת משקים חקלאיים
השופט צבי ויצמן ,בית-המשפט לענייני משפחה בפתח-תקווה
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השתלמויות עומק השתלמויות עומק
חידושים במשפט האזרחי בשיתוף
השתלמוי
עומק
למויות השתלמויות
השתלמויות עומק

השתלמ

מרכזים אקדמיים :פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת בר-אילן ועו"ד יוסי מנדלסון ,משרד עורכי-דין
ימי רביעי ,בין התאריכים  ,08.01.2014-23.10.2013בין השעות  40( 20:00-16:30שעות)

השתלמויות עומק השת

עומק

מטרת הקורס:
השתלמות רוחב העוסקת בסקירת מגמות ,שינויים וחידושים בפסיקה ובחקיקה החדשה בעולם
המשפט האזרחי .בהשתלמות יינתן דגש מיוחד על הפרקטיקה הקיימת בכל אחד מתחומי המשפט
השונים.
השתלמות זו מיועדת לעורכי דין ,משפטנים ועוזרים משפטיים אשר חפצים להרחיב דעת בעולם
המשפט הישראלי העכשווי.
צוות המרצים בהשתלמות מורכב מטובי המשפטנים בישראל ,ביניהם עורכי דין בכירים ,אנשי
אקדמיה ושופטים.

תכנית הקורס:

23.10.2013 .1
		
		
		
		

.2
		
		
		
		

30.10.2013

דיני ביטוח
עו"ד רחל לויתן ,לויתן ,שרון ושות'  -משרד עו"ד
--דיני מכרזים
ד"ר מיכל טמיר ,מכללת שערי משפט

06.11.2013

דיני ערבויות והוצאה לפועל
ד"ר רוי בר-קהן ,עו"ד ,בלושטיין ,בר-קהן ,ציגנלאוב ושות'  -משרד עו"ד
--סדר דין אזרחי
השופטת הילה גרסטל ,נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז

13.11.2013

יישוב סכסוכים בהליכים חלופיים
ד"ר דפנה קפליוק ,בית ספר רדזינר למשפטים,
המרכז הבינתחומי הרצליה
--דיני חברות
עו"ד יהודית קורן ,יריב גונן ושות'  -משרד עו"ד

20.11.2013

דיני תכנון ובנייה
עו"ד מיכה גדרון ,יו"ר ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז תל-אביב
--קניין רוחני
ד"ר מרים ביטון ,הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן

.3
		
		
		
		

.4
		
		
		
		
		

.5
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דיני נזיקין
עו"ד דוד אור חן  -משרד עו"ד
--תובענות ייצוגיות
ד"ר גיל אוריון ,עו"ד ,פישר ,בכר ,חן ,וול ,אוריון ושות'  -משרד עו"ד

מויות עומק השתלמויות עומק
השתלמויות עומק
יות עומק השתלמויות עומק השתלמויות עומק
ק השתלמויות עומק השתלמויות עומק השתלמוי
השתלמויות עומק
תלמויות עומק

השתלמויות עומק

11.12.2013

מיסוי מקרקעין
עו"ד אופיר סעדון ,מאיר מזרחי ושות'  -משרד עו"ד
--דיני קניין
עו"ד מוטי בניאן( ,אדר')

.6
		
		
		
		

18.12.2013

משפט חוקתי ומנהלי
פרופ' אריאל בנדור ,הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן
--דיני ירושה
עו"ד יוסי מנדלסון  -משרד עו"ד

25.12.2013

בית המשפט הכלכלי  -מגמות וחידושים
השופט חאלד כבוב ,המחלקה הכלכלית ,בית-המשפט המחוזי ת"א
--דיני עבודה
עו"ד ארנה שר ,פיינברג ושות'  -משרד עו"ד

01.01.2014

דיני בנקאות
עו"ד דליה טל ,קנטור אלחנני ושות'  -משרד עו"ד
--רשלנות רפואית
השופט אליעזר ריבלין ,המשנה לנשיאת בית-המשפט העליון (בדימ')

.7
		
		
		
		
.8
		
		
		
		

.9
		
		
		
		

08.01.2014 .10
		
		
		
		

חוק חוזה קבלנות
השופט יצחק עמית ,שופט בית המשפט העליון
--דיני חוזים
פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן

השתלמות מלאה ( 40שעות)  ₪ 680 -השתלמות מלאה עבור עו"ד צעיר
(שקיבל/ה רישיון ב 5-השנים האחרונות ,נכון למועד הרישום) ₪ 620 -
מפגש בודד  ₪ 90 -הרצאה בודדת ₪ 60 -
ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי מספר המקומות מוגבל ההרשמה להרצאות
הבודדות תיפתח שבוע לפני תחילת ההשתלמות על בסיס מקום פנוי בלבד (מומלץ לברר
טלפונית מראש) הזכות להשתתף בהשתלמות הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה.
לעיון בהנחיות כלליות ,לפרטים נוספים ולהרשמה,
היכנסו לאתר המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עוה"ד:
 | www.machonlaw.org.ilטל'  | 03-5616550פקס 03-5616551
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השתלמויות עומק השתלמויות עומק
בדיני ביטוח
לעוסקים
השתלמות מרחיבה
השתלמוי
עומק
השתלמויות
למויות
השתלמויות עומק

השתלמ

מרכזת אקדמית :עו"ד רחל לויתן ,לויתן שרון ושות'  -משרד עו"ד

השתלמויות
עומק
עומקשעות)
40( 20:00-16:30
ימי שני ,בין התאריכים  ,09.06.2014-03.03.2014בין השעות
השת
מטרת הקורס:
השתלמות זו מציגה תכנית חדשנית של המצוי והרצוי בדיני הביטוח ,תוך שילוב בין הפן
האקדמי המרחיב בדיני הביטוח מול הפן המעשי שלהם.
ההשתלמות משלבת הרצאות של אנשי אקדמיה בתחומי הביטוח ביחד עם מגוון נושאים ,כגון:
איכות הסביבה ,קניין רוחני ,תובענות ייצוגיות והיבטים מוסריים ,בשילוב עם הרצאות ספציפיות
מהפרקטיקה שתינתנה על ידי עורכי-דין מובילים בתחום הביטוח.

תכנית הקורס:
03.03.2014

חבות דירקטורים ונושאי משרה
פרופ' ציפורה כהן ,הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו
והפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן (אמריטוס)
--ביטוח חבות דירקטורים ונושאי משרה
עו"ד רחל לויתן ,לויתן שרון ושות'  -משרד עו"ד

.1
		
		
		
		
		

10.03.2014

דילמות אתיות בביטוח ממלכתי -
מניסיונו של פילוסוף בוועדת סל התרופות
פרופ' נעם זוהר ,הפקולטה למדעי הרוח ,אונ' בר-אילן
--השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל  -הלכה למעשה
עו"ד ערן יעקובוביץ ,צבי יעקובוביץ  -משרד עו"ד

24.03.2014

חובות גילוי של מבוטחים
ד"ר שחר ולר ,מרצה בכיר ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים
--התיישנות בביטוח
עו"ד תמי גרינברג ,לויתן שרון ושות'  -משרד עו"ד

31.03.2013

ניהול תביעת ביטוח על ידי המבוטח
עו"ד חיים קליר ,חיים קליר ושות'  -משרד עו"ד
--היבטים ביטוחים בתובענות ייצוגיות
עו"ד פגי שרון ,לויתן ,שרון ושות'  -משרד עו"ד

07.04.2014

קניין רוחני  -חשיבותו בעולם הווירטואלי
ד"ר מרים ביטון ,הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן
--קניין רוחני  -דוגמאות בשטח והחשיבות הביטוחית
עו"ד ליאת הר-טוב ,מנכ"ל חברת בטח

.2
		
		
		
		
		

.3
		
		
		
		

.4
		
		
		
		
.5
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מויות עומק השתלמויות עומק
השתלמויות עומק
יות עומק השתלמויות עומק השתלמויות עומק
ק השתלמויות עומק השתלמויות עומק השתלמוי
השתלמויות עומק
תלמויות עומק

השתלמויות עומק

12.05.2014

רשלנות מקצועית של עורכי דין  -חידושי פסיקה
עו"ד עופר מוטולה ,נשיץ ברנדס ושות'  -משרד עו"ד
--ביטוח אחריות מקצועית של רואי חשבון
עו"ד דרור זמיר ,לויתן שרון ושות'  -משרד עו"ד

.6
		
		
		
		

19.05.2014

יורשים ומוטבים  -טיפים מעשיים
עו"ד ג'ון גבע ,ג'ון גבע  -משרד עו"ד
--ד.נ.א .וביטוח  -ומה שביניהם
השופט ד"ר אחיקם סטולר ,בית-המשפט המחוזי מרכז

26.05.2014

התפתחות ברגולציה בתחום איכות הסביבה
פרופ' אורן פרז ,הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן
--חשיפות סביבתיות והפתרונות הביטוחיים
עו"ד שרון שפר ,לויתן שרון ושות'  -משרד עו"ד

02.06.2014

סוגיות ברשלנות רפואית ,הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה
עו"ד דפנה צדיקריו-אלי ,צדיקריו  -א.ל.ש  -משרד עו"ד
--הולדה/חיים בעוולה ,בעקבות פסה"ד בעניין ע"א  1326/07המר נ' עמית
השופט אליעזר ריבלין ,המשנה לנשיאת בית המשפט העליון (בדימ')

.7
		
		
		
		

.8
		
		
		
		

.9
		
		
		
		

09.06.2014 .10
		
		
		
		

שמאות בביטוח  -תאוריה ופרקטיקה
עו"ד אורי נס ,אורי נס שמאים
--פאנל בנושא חידושים בדיני ביטוח
מנחה :עו"ד רחל לויתן ,לויתן שרון ושות'  -משרד עו"ד
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השתלמויות עומק השתלמויות עומק
ניהול ויישוב סכסוכים  -עדכונים מן התאוריה ומן המעשה
השתלמוי
למויות השתלמויות עומק השתלמויות עומק

השתלמ

מרכזות אקדמיות :פרופ' מיכל אלברשטין ,הפקולטה למשפטים וראש התכנית לניהול ויישוב סכסוכים,
אוניברסיטת בר-אילן וד"ר קרני פרלמן ,עו"ד ומגשרת ,המסלול האקדמי ,המכללה למינהל
ימי שני ,בין התאריכים  ,09.06.2014-03.03.2014בין השעות  40( 20:00-16:30שעות)

השתלמויות עומק השת

עומק

מטרת הקורס:
ההשתלמות תעסוק בניהול ויישוב סכסוכים מתוך התבוננות בזוויות רלוונטיות ומרתקות של
תחומי עשייה ופעילות שונים .זוויות ראיה אלו תתמקדנה בהקשרים שונים של סכסוכים :תוך-
ארגוניים ,אינטרנט ,תיירות ,איכות סביבה ועוד .תיסקרנה זוויות ראיה ועשייה של עורכי-הדין
המייצגים לקוחות בהליכים שונים לפתרון סכסוכים ,במישור האזרחי ובמישור הפלילי .תוצג
זווית ראיה של ניהול סכסוכים מנקודת מבטם של שופטים ,אנשי אקדמיה ומגשרים.
חטיבה ייחודית בהשתלמות תציע התייחסות לקונפליקטים באמצעות צפייה וניתוח של סרטים
(העוסקים בין היתר בצדק מאחה ובעבירות מין וכן בשסעים בחברה הישראלית) .חטיבה
ייחודית נוספת תעסוק בפרקטיקה של השתתפות וייצוג לקוחות בהליכי גישור .חטיבה זו
תכלול גם מפגש אופציונלי של סדנה מעשית בייצוג בהליכי גישור.
ההשתלמות מיועדת לאנשי מקצוע רב-תחומיים העוסקים ביישוב סכסוכים :עורכי-דין,
מגשרים ,אנשי מקצוע טיפוליים ,שופטים ועוד.
תכנית ההשתלמות מוכרת לגמול השתלמות ,וניתנת להכרה במסגרת ניקוד מיטיב במכרזים
לקבלה לתכנית מגשרי המהו"ת בבתי-המשפט.

תכנית הקורס:
03.03.2014

.1
		
		
		
		
		
		
10.03.2014
.2
		
		
		
		
		
24.03.2014
.3
		
		
		
		
		
31.03.2014
.4
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התנצלות ופיוס בחסות החוק :ריפוי טראומה אישית וקולקטיבית
באמצעות מנגנונים משפטיים
פרופ' מיכל אלברשטין ,הפקולטה למשפטים וראש התכנית
לניהול ויישוב סכסוכים ,אונ' בר-אילן
--תורת משפט טיפולי ,קוד טיפולי ויישומו בהליכי שפיטה
ד"ר קרני פרלמן ,עו"ד ומגשרת ,המסלול האקדמי ,המכללה למינהל
סכסוכי איכות סביבה ויישובם
עו"ד חנן מנדל ,הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו
--סכסוכים ופרשנות מעצבת של התודעה  -תובנות פסיכולוגיות
ד"ר דוד סגל ,בית הספר למדעי ההתנהגות ,המסלול האקדמי,
המכללה למינהל
צדק מאחה בעבירות מין :מהמשפט הנוהג ומהקולנוע
עו"ד כרמית קלר-חלמיש ,מגשרת ,חוקרת צדק מאחה
--צדק מאחה בעבירות מין :מהמשפט הנוהג ומהקולנוע
עו"ד בת עמי ברוט ,ראש יחידת הסיוע לנפגעי עבירה,
פרקליטות המדינה
קרימינולוגיה חיובית  -יישוב 'הסכסוך' הפלילי
פרופ' נתי רונאל ,המחלקה לקרימינולוגיה ,אונ' בר-אילן
--משפט ויישוב סכסוכים בקולנוע האמריקני
ד"ר נרית גרוסמן ,אונ' אריאל

מויות עומק השתלמויות עומק
השתלמויות עומק
יות עומק השתלמויות עומק השתלמויות עומק
ק השתלמויות עומק השתלמויות עומק השתלמוי
השתלמויות עומק
תלמויות עומק

השתלמויות עומק

 07.04.2014 .5הקרנת הסרט" :בגרות לוחמים"
גב' סילבינה לנדסמן ,במאית וצלמת
		
--		
ניתוח ודיון הסרט "בגרות לוחמים" :לימוד אזרחות ויישוב 		
		
סכסוכים בהקשר הישראלי
		
גב' סילבינה לנדסמן ,במאית וצלמת;
		
פרופ' מיכל אלברשטין ,הפקולטה למשפטים וראש התכנית
		
לניהול ויישוב סכסוכים ,אונ' בר-אילן
		
 12.05.2014גישור שיפוטי
.6
השופטת ד"ר דפנה אבניאלי ,בית המשפט המחוזי תל-אביב
		
--		
שופט מגשר? על שפיטה הסדרית בישראל והצעה לעדכון הדין
		
ד"ר קרני פרלמן ,עו"ד ומגשרת ,המסלול האקדמי ,המכללה למינהל
		
 19.05.2014ניהול ויישוב סכסוכי תיירות
.7
עו"ד רוני גולן ,מגשר ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית
		
--		
תפקידו של בית-הדין לעבודה כמיישב סכסוכים במשפט 		
		
העבודה הקיבוצי והאישי
		
השופטת ורדה וירט-ליבנה ,בית הדין הארצי לעבודה
		
 26.05.2014 .8קונפליקטים פנים ארגוניים  -נטל או נכס?
גב' אפרת אגמון ,פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ,יועצת ארגונית
		
--		
ניו מדיה וטכנולוגיית המידע  -משא ומתן ופתרון מחלוקות
		
בעולם הדיגיטלי
		
עו"ד רועי אחיעזר  -משרד עו"ד
		
 02.06.2014 .9מעורך-הדין הגלדיאטור לעורך-הדין פותר הבעיות
ד"ר קרני פרלמן ,עו"ד ומגשרת ,המסלול האקדמי ,המכללה למינהל
		
--		
משא ומתן  -לקחים מעשיים
		
עו"ד דליה טל ,מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'  -משרד עו"ד
		
 09.06.2014 .10הכנה לייצוג בהליכי גישור
עו"ד חגית שקד ,מגשרת ,גבריאלי-גבל ושות'  -משרד עו"ד
		
--		
תקשורת בין צדדים בהליכי גישור
		
גב' רבקה אלבק-סלומון מגשרת ,מומחית ליישוב סכסוכי משפחה
		
ומשא ומתן
		
 16.06.2014 1סדנה מעשית :ייצוג בהליכי גישור
ד"ר קרני פרלמן ,עו"ד ומגשרת ,המסלול האקדמי ,המכללה למינהל
		
ועו"ד חגית שקד ,מגשרת ,גבריאלי-גבל ושות'  -משרד עו"ד
		
* הסדנה היא ללא תשלום כהטבה לנרשמי התכנית המלאה בלבד ,אך מחייבת רישום
מוקדם .הסדנה מיועדת בעיקר לעו"ד ועוסקת בייצוג משפטי של לקוח במסגרת
הליך הגישור .כמו כן ,הסדנה תעסוק בהתנסות מודרכת בסימולציה של ייצוג.
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השתלמויות עומק השתלמויות עומק
מהתאוריה לפרקטיקה
במסים -
חידושים והזדמנויות
השתלמוי
עומק
השתלמויות
למויות
השתלמויות עומק

השתלמ

מרכז אקדמי :ד"ר אמיר חנצ'ינסקי ,עו"ד
ארנסט אנד יאנג ישראל  -קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון
ימי רביעי ,בין התאריכים  ,28.05.2014-05.03.2014בין השעות  40( 20:00-16:30שעות)

השתלמויות עומק השת

עומק

מטרת הקורס:
עולם המס בישראל ובעולם הוא דינמי ונתון לשינויים תכופים .מטרת ההשתלמות היא לתת
לציבור עורכי-הדין ,המשפטנים ,ורואי החשבון ,כלים מעודכנים לזיהוי הסוגיות הרלבנטיות
ולתרגומן לעזרה מעשית ללקוחות .מיטב המומחים מהפרקטיקה המיסויית ,עורכי דין ,רו"ח,
אנשי רשות המסים ובתי המשפט ,ונציגי האקדמיה ,חברו לתכנית ייחודית אחת ,העוסקת
בסוגיות האקטואליות ביותר בדיני המסים.

תכנית הקורס:
05.03.2014

.1
		
		
		
		

12.03.2014 .2
		
		
		
		

סוגיות במיסוי ישראלי
רו"ח עופרי שלו ,מנהל המחלקה המקצועית ,רשות המסים
--עו"ד (רו"ח) אייל רובין ,מנהל אשכול מסים ,זיו האפט - BDO
משרד רו"ח

19.03.2014

סוגיות במיסוי בינלאומי  -עדכון בעקבות חוק ההסדרים
רו"ח שרון אהרוני ,מנהל היחידה למיסוי בינלאומי ,רשות המסים
--עו"ד (רו"ח) מוטי ארניה  -משרד עו"ד

26.03.2014

חידושים במיסוי נאמנויות בינלאומיות
עו"ד ד"ר יהודית טייק  -משרד עו"ד
--עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן ,גורניצקי ושות'  -משרד עו"ד

02.04.2014

מגמות ועדכונים במיסוי אמריקני
עו"ד ד"ר אמיר חנצ'ינסקי ,ארנסט אנד יאנג ישראל  -קוסט פורר
גבאי את קסירר ,רואי חשבון
--עו"ד אילן בן אלי ,מנהל דסק המיסוי האמריקאי ,ארנסט אנד יאנג
ישראל  -קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון

.3
		
		
		
.4
		
		
		

.5
		
		
		
		
		

18

מבוא  -מיסוי בעידן גלובאלי
פרופ' צילי דגן ,הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן
--עו"ד ירדנה סרוסי ,מנהלת המחלקה למיסוי בינלאומי,
החטיבה המשפטית ,רשות המסים

מויות עומק השתלמויות עומק
השתלמויות עומק
יות עומק השתלמויות עומק השתלמויות עומק
ק השתלמויות עומק השתלמויות עומק השתלמוי
השתלמויות עומק
תלמויות עומק

השתלמויות עומק

30.04.2014 .6
		
		
		
		
.7
		
		
		

שינויים ותהליכים במיסוי חברות ובמגזר ההיי-טק
עו"ד (רו"ח) אלדר בן-רובי ,הרצוג ,פוקס ,נאמן  -משרד עו"ד
--רו"ח שרון שולמן ,מנהל מחלקת מסים ,ארנסט אנד יאנג ישראל 		 -
קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון

07.05.2014

עדכונים וסוגיות במיסוי מקרקעין ,בתגמולי בכירים ותגמולי עובדים
עו"ד אופיר סעדון ,מאיר מזרחי ושות'  -משרד עו"ד
--עו"ד טל עצמון ,מנהל מחלקת המסים ,גולדפרב זליגמן  -משרד עו"ד

14.05.2014

היבטים ועדכונים במע"מ ובמחירי העברה
עו"ד טלי ירון-אלדר ,ירון-אלדר ,פלר שוורץ ושות'  -משרד עו"ד
--ד"ר תמיר שאנן ,עו"ד ורו"ח ,בית הספר למשפטים ,המסלול האקדמי,
המכללה למינהל

.8
		
		
		
		

21.05.2014 .9
		
		
		

מסים  -היבטים פלילים
השופט חאלד כבוב ,בית-המשפט המחוזי תל-אביב
--עו"ד אלי יצחקי ,ירון שידלו יצחקי  -משרד עו"ד

28.05.2014 .10
		
		
		
		

מפגש סיכום
רו"ח אבי בכר ,פשמ"ג רשות המסים
--עו"ד ד"ר אמיר חנצ'ינסקי ,ארנסט אנד יאנג ישראל  -קוסט פורר 		
גבאי את קסירר ,רואי חשבון
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השתלמויות עומק השתלמויות עומק
דיני משפחה
השתלמוי
עומק
השתלמויות
למויות
השתלמויות עומק

השתלמ

מרכזות אקדמיות :עו"ד עדי רז ועו"ד אסנת קרפלוס-גלעם ,מנהלות הקליניקה
לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
ימי רביעי ,בין התאריכים  ,28.05.2014-05.03.2014בין השעות  40( 20:00-16:30שעות)

השתלמויות עומק השת

עומק

מטרת הקורס:
נושאי ההשתלמות יעסקו בדיני המשפחה בישראל על שלל היבטיהם  -האזרחי וההלכתי ,נוכח
השינויים שהתחוללו בתחום בשנים האחרונות (ועדת שניט ,ועדת שיפמן ,ועדת שוחט ,ועוד).
ההשתלמות מיועדת לעורכי-דין העוסקים בדיני משפחה ,ובהרצאות יושם דגש על ההיבטים
הפרקטיים העדכניים ביותר .מרצי ההשתלמות הינם מומחים בתחום  -הן מהפרקטיקה והן
מהאקדמיה ,לרבות שופטים ודיינים.

תכנית הקורס:
05.03.2014 .1
		
		
		
		
		
12.03.2014

שמיעת קולו של הקטין
שיתוף ילדים בהליכים בענייני משפחה
השופטת תמר סנונית-פורר ,בית-המשפט לענייני משפחה ברמת-גן
--הילד כמרכז הסכסוך המשפחתי  -תפקידו של האפוטרופוס לדין
עו"ד שירי מלכה  -משרד עו"ד

19.03.2014

צרכי הילדים בסכסוכי גירושין
התמודדות המערכת המשפטית עם צרכי הילדים בעקבות ועדת
שיפמן וועדת שניט
עו"ד עדי רז ,מנהלת הקליניקה לסיוע משפטי לנשים
בענייני משפחה ,אונ' בר-אילן
--חידושים בהליכי גביית מזונות (בהוצאה לפועל ובמוסד לביטוח לאומי)
עו"ד עדי בלוטנר ,ראש תחום חקיקה במרכז רקמן ,אונ' בר-אילן

26.03.2014

חידושים בדיני משפחה
חקיקה ופסיקה עדכנית בדיני משפחה
פרופ' רות הלפרין-קדרי ,הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן
--ההסדרים הרכושיים בין בני זוג
עו"ד יוסי מנדלסון  -משרד עו"ד

02.04.2014

משפחות שונות
היבטים פרקטיים ועקרוניים של "הורות חדשה"
ד"ר צבי טריגר ,בית הספר למשפטים ,המסלול האקדמי,
המכללה למינהל
--פרקטיקה של הסכמים
עו"ד שמואל מורן  -משרד עו"ד

.2
		
		
		
		
		

.3
		
		
		
		
		
		
		
.4
		
		
		
		
		
.5
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ערכאות עליונות ודיני משפחה
בג"צים בענייני משפחה
ד"ר אביעד הכהן ,דיקן מכללת שערי משפט
--יישוב סכסוכים בענייני משפחה
דיין בית-הדין הרבני (ט.נ)

מויות עומק השתלמויות עומק
השתלמויות עומק
יות עומק השתלמויות עומק השתלמויות עומק
ק השתלמויות עומק השתלמויות עומק השתלמוי
השתלמויות עומק
תלמויות עומק

השתלמויות עומק

30.04.2014

יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות
יחידות הסיוע בבתי-הדין הרבניים
גב' ענת ענבר ,הממונה הארצית ליחידות הסיוע לבתי-המשפט
לענייני משפחה ובתי-דין דתיים
--גירושין בשיתוף פעולה  -הצגת המודל ויישומו בשטח
עו"ד עידית שחם

.6
		
		
		
		
		
		

07.05.2014

פרקטיקות בבית-הדין הרבני
עילות גירושין
הרב שלמה שטסמן ,דיין בית-הדין הרבני האזורי בתל-אביב
--פתרונות לסרבנות גט
עו"ד אסנת קרפלוס-גלעם ,מנהלת הקליניקה לסיוע משפטי
לנשים בענייני משפחה ,אונ' בר-אילן

.7
		
		
		
		
		
		

14.05.2014 .8
		
		
		
		
		

משברים משפחתיים ודרכי התמודדות במערכת המשפטית
אלימות במשפחה  -רב הנסתר על הגלוי
עו"ד שירלי גלילי אורלובסקי  -משרד עו"ד
--דיני הנזיקין במרחב המשפחתי
השופט צבי וייצמן ,בית-המשפט לענייני משפחה בפתח-תקווה

21.05.2014 .9
		
		
		
		
		
		

זכויות כלכליות בחיים משותפים
כתובה והסכמי קדם-נישואין
הרב יאיר בן-מנחם ,דיין בית הדין הרבני בנתניה
--חלוקת פנסיה והון אנושי  -מתאוריה למעשה ובצפיית פני עתיד
לנוכח מסקנות ועדת שוחט
פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן

28.05.2014 .10
		
		
		
		
		

סדרי דין במשפחה
סדרי דין בבית-המשפט לענייני משפחה
השופט יהורם שקד ,בית-המשפט לענייני משפחה ברמת-גן
--סדרי דין בבית-הדין הרבני
ד"ר רפי רכס ,עו"ד ,עוזר ליועמ"ש בתי-הדין הרבניים
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סדנה ייחודית בנוירוביולוגיה

כלים מסייעים לקבלת החלטות במו"מ וגישור
 09.03.2014בין השעות 16:30-08:30
הנכם מוזמנים לסדנה מרתקת ומיוחדת במינה שמטרתה
לסייע למשתתפים בהבנת פעילות המוח בזמן מו"מ,
גישור והליכי יישוב סכסוכים
בהנחיית:
,Jeremy Lack, MA (Oxon), Attorney-at-Law & ADR Neutral
JAMS International Panelist and Co-Founder of
;Neuroawareness Consulting Services Ltd.
עו"ד חגית שקד ,מגשרת ,גבריאלי-גבל ושות'  -משרד עו"ד.
הסדנה תעסוק ,בין היתר ,בשאלות להלן:
y yכיצד אנו פועלים כאשר עלינו להתמקד בקבלת החלטה?
y yכיצד ניתן לנתח את התנהגותו של הצד שכנגד?
y yמהו ההליך הביולוגי המניע את פעולתם של הצדדים לסכסוך?
y yמהו ההליך הביולוגי המניע את פעולתו של המגשר?
y yכיצד ניתן להסתייע במידע זה במסגרת הליכי גישור ומו"מ?
הסדנה תקנה למשתתפים כלים מעשיים לגיבוש אסטרטגיות במו"מ,
אבחון וקבלת החלטות עסקיות ומשפטיות.
הסדנה תתקיים בשפה האנגלית עם תרגום סימולטני לעברית.
קהל היעד המומלץ:
עורכי דין ,יועצים משפטיים ,מנהלים בכירים ,מגשרים,
בוררים וכל המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום.
דמי רישום 990 :ש"ח
* מוגבל ל 24-משתתפים בלבד .כל הקודם זוכה.
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אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למשפטים ,המרכז למשפט מסחרי
טופס הרשמה  -שנה”ל תשע”ד 2014-2013
שם משפחה ______________________ שם פרטי (ז/נ) _________________________
ת.ז _________________________ .מקום עבודה _____________________________
טל’ (ע) ______________________________ מס’ פקס _________________________
כתובת מקום העבודה ____________________________ תפקיד__________________
תואר עו”ד/רו”ח/אחר (פרט) _________________________ מס’ רישיון ______________
דוא”ל

____________________________________@________________________

כתובת פרטית ___________________ טל’ (ב) _______________ טל’ נייד ______________
אני מסכים/ה  /לא מסכים/ה לקבל מידע פרסומי (באמצעות דרכי התקשורת לעיל) אודות השתלמויות
וימי עיון נוספים מטעם המרכז למשפט מסחרי ,הפקולטה למשפטים  -אוניברסיטת בר-אילן.
עלות שכר-הלימוד בהשתלמויות 10( ₪ 880 :מפגשים 40 ,שעות) *
ניתן להירשם ,על בסיס מקום פנוי ,גם למפגשים בודדים ( 2הרצאות צמודות) במחיר של  160ש”ח.
הקורסים שברצוני להירשם אליהם:
סמסטר א':
סמסטר ב':
 1דיני תכנון ובנייה
				  1השתלמות מרחיבה לעוסקים בדיני ביטוח
 1חידושים בדיני מקרקעין  -היבטים מעשיים
 1ניהול ויישוב סכסוכים  -עדכונים מן התאוריה		
 1חידושים במיסוי מקרקעין
ומן המעשה
 1הפרקטיקה של דיני הירושה
 1חידושים והזדמנויות במסים -
 1חידושים במשפט האזרחי ( -ראו עמ' )13-12
מהתאוריה לפרקטיקה
ההרשמה דרך אתר מכון השתלמות
 1דיני משפחה
 1סדנה ייחודית בנוירוביולוגיה  -כלים מסייעים		
לשכת עוה”ד בלבדwww.machonlaw.org.il :
לקבלת החלטות במו”מ וגישור ()₪ 990
*

למעט הסדנה בנוירוביולוגיה ,שמחירה בצידה.

הערות כלליות:

 10%הנחה יינתנו לעו”ד צעירים  -עד  5שנים מיום קבלת הרישיון; לנרשמים לשתי השתלמויות ויותר; לקבוצה של 3
נרשמים ומעלה מאותו מקום עבודה .אין כפל מבצעים .ייתכנו שינויים בלתי צפויים בתכניות המקוריות.

ביטול הרשמה:

ניתן לבטל את הרישום עד למועד תחילת ההשתלמות בלבד .הביטול יהיה כרוך בתשלום  ₪ 125כדמי טיפול.
ביטול לאחר תחילת ההשתלמות יחויב בתשלום מלא.

אופן בצוע התשלום:
1 .1המחאות :ההמחאות תכתבנה לפקודת אוניברסיטת בר-אילן (בלבד)
ניתן לחלק את התשלום לשתי המחאות.
שם הבנק ______________________ מס’ בנק ______ מס’ המחאה ______________
מס’ המחאה ___________________________
2 .2כרטיס אשראי :אמריקן אקספרס  /ויזה  /ישראכרט  /אחר _____________________
תוקף_______________
__________________________________________
מס’:
תשלום אחד  2 /תשלומים  /קרדיט (סמן/י את ההעדפה) ,חתימה ____________________
הוצאת קבלה :נא סמן  Xבמקום המבוקש:

ך

קבלה ע”ש ____________________________
קבלה ע”ש המשתלם
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תכנית ההשתלמויות
לשנה״ל תשע”ד 2014 - 2013
1.1דיני תכנון ובנייה

סמסטר חורף

מרכז אקדמי :עו"ד אבי פורטן
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'  -משרד עו"ד
ימי שני |  40( 20:00-16:30 | 30.12.2013-21.10.2013שעות)

2.2חידושים בדיני מקרקעין  -היבטים מעשיים

מרכז אקדמי :עו"ד ברוך קרסו
יועמ"ש יחידת המשכנתאות ,הבנק הבינלאומי הראשון
ימי שלישי |  40( 20:00-16:30 | 31.12.2013-22.10.2013שעות)

3.3חידושים במיסוי מקרקעין

מרכז אקדמי :עו"ד יוני כהן ,מאיר מזרחי ושות'  -משרד עו"ד
ימי רביעי |  40( 20:00-16:30 | 23.10.2013-08.01.2014שעות)

4.4הפרקטיקה של דיני הירושה

מרכז אקדמי :עו"ד אורי צפת  -משרד עו"ד
ימי רביעי |  40( 20:00-16:30 | 08.01.2014-23.10.2013שעות)

5 .5חידושים במשפט האזרחי

(בשיתוף המכון להשתלמות של לשכת עוה"ד)

מרכזים אקדמיים :פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים,
אונ' בר-אילן ועו"ד יוסי מנדלסון ,משרד עו"ד
ימי רביעי |  40( 20:00-16:30 | 08.01.2014-23.10.2013שעות)

6.6השתלמות מרחיבה לעוסקים בדיני ביטוח

מרכזת אקדמית :עו"ד רחל לויתן ,לויתן שרון ושות'  -משרד עו"ד
ימי שני |  40( 20:00-16:30 | 09.06.2014-03.03.2014שעות)

סמסטר אביב

7.7ניהול ויישוב סכסוכים -
עדכונים מן התאוריה ומן המעשה

		
מרכזות אקדמיות :פרופ' מיכל אלברשטין ,הפקולטה למשפטים
וראש התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ,אונ' בר-אילן; ד"ר קרני			
פרלמן ,עו"ד ומגשרת ,המסלול האקדמי ,המכללה למינהל
ימי שני |  40( 20:00-16:30 | 09.06.2014-03.03.2014שעות)

8.8חידושים והזדמנויות במסים -
מהתאוריה לפרקטיקה

מרכז אקדמי :ד"ר אמיר חנצ'ינסקי ,עו"ד ,ארנסט אנד יאנג ישראל
קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון
ימי רביעי |  40( 20:00-16:30 | 28.05.2014-05.03.2014שעות)

9.9דיני משפחה

מרכזות אקדמיות :עו"ד עדי רז ועו"ד אסנת קרפלוס-גלעם ,הקליניקה 		
לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה ,הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן
ימי רביעי |  40( 20:00-16:30 | 28.05.2014-05.03.2014שעות)

 1סדנה ייחודית בנוירוביולוגיה -
כלים מסייעים לקבלת החלטות במו"מ וגישור

מנחיםJeremy Lack, MA (Oxon), Attorney-at-Law & ADR Neutral, :
JAMS International Panelist and Co-Founder of Neuroawareness
 ;Consulting Services Ltd.עו"ד חגית שקד ,מגשרת ,גבריאלי-גבל ושות'
יום ראשון | 16:30-08:30 | 09.03.2014
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