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מטרת הקורס:
היבטיו  על  הנדל״ן  בתחום  לעוסקים  פרקטי  וידע  כלים  להקנות  זו  השתלמות  מטרת 
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:
התחדשות עירונית ודיור בר השגה - הפרטה חברתית   22.10.2013  .1

עו״ד שרגא בירן, המכון לרפורמות מבניות    
---    

ניהול נכסים עזובים על ידי האפוטרופוס הכללי     
פרופ׳ דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, משרד המשפטים    

חידושים בדיני קניין - זכויות במקרקעין, שיתוף ופירוק שיתוף,    29.10.2013   .2
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     

הליכי הקצאת קרקע ברשות מקרקעי ישראל   05.11.2013   .3
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    

שינוי ייעוד בקרקע חקלאית - הדרך להתעשרות מהירה?   12.11.2013   .4
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    

חידושים בדיני מקרקעין - היבטים מעשיים
מרכז אקדמי: עו״ד ברוך קרסו, יועמ״ש יחידת המשכנתאות, הבנק הבינלאומי הראשון

ימי שלישי, בין התאריכים 31.12.2013-22.10.2013, בין השעות 20:00-16:30 )40 שעות(
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ייפוי כוח ברישום מקרקעין; שינויים בתקנות המקרקעין - השלכות    19.11.2013   .5
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׳    

חידושים בשעבודי מקרקעין  26.11.2013   .6
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    

עסקאות נדל״ן מורכבות - היבטי ייזום   10.12.2013   .7
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    

הסכמי קומבינציה - היבטי משפט, כלכלה ומימון  17.12.2013   .8
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' 35 לחוק ההוצל״פ(    
השופט אבי שליו, בית-משפט השלום תל-אביב    

הממשק של דיני המשפחה ודיני המקרקעין -  24.12.2013   .9
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     

שוק הנדל״ן למגורים - סקירת מאקרו והיבטי אשראי בנקאי  31.12.2013  .10
רו״ח חיים פרייליכמן, מנכ״ל בנק איגוד    

---    
רשלנות בעסקאות מקרקעין - ממה יש להיזהר?     

עו״ד פגי שרון, לויתן, שרון ושות׳ - משרד עו״ד    

חידושים בדיני מקרקעין - היבטים מעשיים
מרכז אקדמי: עו״ד ברוך קרסו, יועמ״ש יחידת המשכנתאות, הבנק הבינלאומי הראשון

ימי שלישי, בין התאריכים 31.12.2013-22.10.2013, בין השעות 20:00-16:30 )40 שעות(



ך
אופן בצוע התשלום:

המחאות: ההמחאות תכתבנה לפקודת אוניברסיטת בר-אילן )בלבד(. 1
ניתן לחלק את התשלום לשתי המחאות.

______________ המחאה  מס’   ______ בנק  מס’   ______________________ הבנק  שם 

מס’ המחאה ___________________________

2 ._____________________ אחר   / ישראכרט   / ויזה   / אקספרס  אמריקן  אשראי:  כרטיס 

תוקף_______________  __________________________________________ מס’: 

 ____________________ חתימה  ההעדפה(,  את  )סמן/י  קרדיט   / תשלומים   2  / אחד  תשלום 

אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למשפטים, המרכז למשפט מסחרי 

טופס הרשמה - שנה”ל תשע”ד 2014-2013

_________________________ )ז/נ(  פרטי  שם   ______________________ משפחה  שם 

_____________________________ עבודה  מקום   _________________________ ת.ז. 

_________________________ פקס  מס’   ______________________________ )ע(  טל’ 

תפקיד__________________  ____________________________ העבודה  מקום  כתובת 

______________ רישיון  מס’   _________________________ )פרט(  עו”ד/רו”ח/אחר  תואר 

 ________________________@____________________________________ דוא”ל 

כתובת פרטית ___________________ טל’ )ב( _______________ טל’ נייד ______________

אני מסכים/ה / לא מסכים/ה לקבל מידע פרסומי )באמצעות דרכי התקשורת לעיל( אודות השתלמויות 
בר-אילן. אוניברסיטת   - למשפטים  הפקולטה  מסחרי,  למשפט  המרכז  מטעם  נוספים  עיון  וימי 

עלות שכר-הלימוד בהשתלמויות: 880 ₪ )10 מפגשים, 40 שעות( *
ניתן להירשם, על בסיס מקום פנוי, גם למפגשים בודדים )2 הרצאות צמודות( במחיר של 160 ש”ח.

הקורסים שברצוני להירשם אליהם:
סמסטר א':

דיני תכנון ובנייה       1
חידושים בדיני מקרקעין - היבטים מעשיים   1

חידושים במיסוי מקרקעין   1
הפרקטיקה של דיני הירושה    1

חידושים במשפט האזרחי - )ראו עמ׳ 13-12(   1
ההרשמה דרך אתר מכון השתלמות  

www.machonlaw.org.il :לשכת עוה”ד בלבד  

למעט הסדנה בנוירוביולוגיה, שמחירה בצידה.  *

הערות כלליות:
10% הנחה יינתנו לעו”ד צעירים - עד 5 שנים 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 125 ₪ כדמי טיפול. 

ביטול לאחר תחילת ההשתלמות יחויב בתשלום מלא.

קבלה ע”ש ____________________________

קבלה ע”ש המשתלם

הוצאת קבלה: נא סמן X במקום המבוקש:

סמסטר ב': 
השתלמות מרחיבה לעוסקים בדיני ביטוח  1

ניהול ויישוב סכסוכים - עדכונים מן התאוריה      1
ומן המעשה  

חידושים והזדמנויות במסים -   1
מהתאוריה לפרקטיקה  

דיני משפחה   1
סדנה ייחודית בנוירוביולוגיה - כלים מסייעים     1

לקבלת החלטות במו”מ וגישור )990 ₪(  
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