
40 שעות אקדמיות, 10 מפגשים בימי שני

בין התאריכים: 10.02.20 - 11.05.20

בבית הלשכה, רח’ שופן 1, ירושלים

השתלמות תעודה בשיתוף הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
מוכרת לצורכי גמול השתלמות

המרכז למשפט מסחרי
הפקולטה למשפטים

ריכוז אקדמי: עו"ד דורון איתני, עו"ד חנן כהן, עו"ד )רו"ח( ג'ק בלנגה
קהל יעד: עורכי דין

מחיר
 ₪ 550

הנחיות
ההשתתפות  תנאי  לפיכך  השתלמות,  לגמול  מוגש  הקורס 
והדרישות חלים על כל המשתתפים ללא יוצא מן הכלל )גם 

אם אינם מעוניינים או זקוקים לגמול(.
לידיעת עובדי המגזר הציבורי, הסמכות להכרה בקורס לגמול 
בלבד  השתלמות  לגמול  הוועדה  בידי  מצויה  השתלמות, 
הוועדה(. באחריות המשתלמים לעקוב אחר פרסומי  )להלן: 

הוועדה ולעמוד בדרישותיה

תעודה
מטעם  אקדמיות  שעות   40 בת  תעודה  תוענק  זו  להשתלמות 
והמרכז למשפט מסחרי,  ירושלים לשכת עורכי הדין  ועד מחוז 
לעמידה  בכפוף   - אילן  בר  אוניברסיטת  למשפטים,  הפקולטה 

בתנאי הנוכחות ובכפוף לאישור הוועדה.

תנאי הנוכחות
100% במפגשי הקורס. במקרה של  נדרשת נוכחות מלאה של 
מחלה או מילואים תאושר היעדרות של עד 20% בתנאי שיצורפו 
אישורים מתאימים. את האישורים יש למסור לרכזת הקורס עד 
שבוע מיום ההיעדרות. ראוי להדגיש שעל פי ההוראות "נוכחות 
100%" כוללת - התייצבות לשיעורים בדיוק במועד הקבוע על פי 
לוח הזמנים של הקורס והשתתפות מלאה בשיעורים עד לסיום 
טופס  על  המשתלם  חתימת  נדרשת  בלו"ז.  מדויקת  ועמידה 
מהשעה  יאוחר  )לא  בתחילתו  מפגש:  בכל  פעמיים  הנוכחות 
הקבועה  מהשעה  )החל  ובסיומו  ההרצאה(  לתחילת  הקבועה 

לסיום ההרצאה(.

תנאים נוספים
66% מהתלמידים בכיתה  מפגשים שבהם יהיו נוכחים פחות מ 

לא יוגשו לגמול השתלמות ויקוזזו מהיקף השעות המוכרות. 

כתנאי להשתתפות בקורס יידרש כל משתתף לחתום על מידעון 
שיימסר לו בתהליך ההרשמה.

בעת  זאת  יציינו  השתלמות  גמול  לצורכי  בתעודה  המעוניינים 
יינתן החזר כספי אם  ולא  ההרשמה, אך הרשמתם היא סופית 

הקורס לא יאושר ע"י הוועדה לגמול השתלמות.

תנאי תשלום 
בכרטיס אשראי או בהמחאות.

הרישום להשתלמות מתבצע בעת קבלת מלוא התשלום. יובהר, 
כי לא ישוריינו מקומות. ניתן לשלוח המחאה בדואר לרחוב שופן 
לשכת  של  ירושלים  מחוז  "ועד  לפקודת   9219001 ירושלים   ,1

עורכי הדין בישראל".

שינויים וביטולים
בלבד  בכתב  בהודעה  יתקבלו  ביטולים  ו/או  שינויים  על  הודעות 
או   02-5416306 פקס  באמצעות  ירושלים  מחוז  ועד  למשרדי 

לכתובת: רחוב שופן 1, ירושלים 9219001.
למשרדי  תגיע  ההשתתפות  ביטול  על  בכתב  שההודעה  במקרה 
יוחזרו דמי  הועד לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, 
שההודעה  במקרה   .₪  50 בסך  ביטול  דמי   למעט  ההשתתפות, 
בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע למשרדי הועד פחות מ-14 ימים 
ועד 3 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס, יוחזרו דמי ההשתתפות 
למעט דמי ביטול בסך 100 ₪. במקרה שההודעה בכתב על ביטול 
ההשתתפות תגיע למשרדי הועד פחות מ-3 ימי עבודה לפני מועד 

פתיחת הקורס, לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
שינוי  או  ביטול  בדבר  הודעתם  כי  לוודא  המשתלמים  באחריות 

התקבלה במשרדי הועד במועד הרצוי.

מינימום  של  בהרשמה  מותנית  ההשתלמות  פתיחת 
משתתפים.

ניתנת  ואיננה  אישית  היא  בהשתלמות  להשתתף  הזכות 
להעברה.

התוכנית המקצועית כפופה לשינויים. 

איסור הלבנת הון



תוכנית איסור הלבנת הון

להרשמה מקוונת לחץ כאן   טלפון להרשמה: 02-5416316/7   פקס: 02-5416306

110.02.2017:00-16:30

18:00-17:00

19:45-18:15

עו"ד אשר אקסלרד, יו"ר ועד מחוז ירושלים, לשכת עוה"ד
עו"ד מנחם מושקוביץ, סגן ראש לשכת עורכי הדין

עו"ד ארקדי אליגולאשוילי, יו"ר )משותף( פורום השתלמויות 
ויו"ר פורום עו"ד צעירים במחוז ירושלים 

עו"ד ד"ר איהאב אבו גוש, יו"ר )משותף( פורום השתלמויות 
במחוז ירושלים

עו"ד חנן כהן, נציג לשכת עוה"ד בירושלים
עו"ד דורון איתני, ג. בלנגה, איתני ושות'

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון

עו”ד נעם עוזיאל
מנהל מחלקה בפרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה(

דברי פתיחה והסבר על מבנה ההשתלמות

מדינת ישראל במרחב הלבנת הון

הלבנת הון בישראל וטיפולוגיות

217.02.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו”ד איתי פרוסט
ראש צוות כלכלי בפרקליטות מחוז תל אביב )פלילי(

עו”ד איתי פרוסט
ראש צוות כלכלי בפרקליטות מחוז תל אביב )פלילי(

היכרות עם חוק איסור הלבנת הון

היכרות עם חוק איסור הלבנת הון

324.02.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד אבי וסטרמן
ממונה במחלקה הפלילית, פרקליטות המדינה, ירושלים

עו”ד שילה ענבר
נוי, סננס, שפרלינג, חצרוני-משרד עו"ד

חילוט וסעדים זמניים מנקודת מבטה של 
הפרקליטות

חילוט וסעדים זמניים מנקודת מבטה של סניגורית

402.03.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד אסתי ששון
מנהלת היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים

עו”ד דורון איתני
ג. בלנגה, איתני ושות’ 

עבירות מכס ומע”מ כעבירות מקור

עבירות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין כעבירות 
מקור 

516.03.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד שרון פרידמן
ראש תחום אכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה

מנחה: עו”ד יעל גרוסמן, יעל גרוסמן, משרד עורכי דין
עו"ד דורון איתני, ג. בלנגה, איתני ושות'
נציג משפטי/קצין ציות של בנק מסחרי

נציג חברות ביטוח/גופים פיננסיים

התפתחות בפסיקה בעבירות הלבנת הון

מושב: חובות דיווח

623.03.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד דנה נאמן
מנהלת יחידת החילוט, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי 

ניצב גדי סיסו
ראש אגף החקירות והמודיעין, משטרת ישראל או מי מטעמו

עו”ד אהרון עוז
לשעבר מנהל יחידת החקירות יהלום, ברשות המסים

ניהול רכוש

ניהול חקירות כלכליות

730.03.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד אדוה יגואר גל 
יגואר עורכי דין

מנחה: עו”ד יעלה הראל, מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה
מר ארז קריינר, לשעבר ראש הרשות הממלכתית לאבטחת 

מידע בשב”כ
קצין ציות באחד הבנקים-עו”ד רמי ששון מדיסקונט-או רו”ח 

ליאת שוב מלאומי 
עו”ד אדוה יגואר גל, יגואר עורכי דין

סייבר ומטבעות מבוזרים 

מושב: סייבר ומטבעות מבוזרים

806.04.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד עדי קומרינר פלד
הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטי

מנחה: עו”ד בועז פיינברג, זיסמן, אהרוני, גייר ושות'
עו”ד עדי קומרינר פלד

רו”ח אריאל פטל

חובות נותני שירות עסקי

מושב: חובות נותני שירות עסקי - דילמות 
המתעוררות במסגרת יישום חובות נותני שירות 

עסקי
904.05.2018:00-16:30

19:45-18:15

הגב' תמר ברכה, הנהלת רשות המסים
מנחה: הגב’ פזית קלימן, רשות המסים

סמנכ”לית בכירה לשומה וביקורת
ח”כ ניסן סלומינסקי 

עו"ד אורי גולדמן, גולדמן ושות
עו"ד )רו"ח( ג'ק בלנגה, ג. בלנגה, איתני ושות'

חוק צמצום השימוש במזומן
מושב: חוק צמצום השימוש במזומן

1011.05.2018:00-16:30

19:30-18:15

19:45-19:30

עו"ד יובל קפלינסקי
מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה

מנחה: עו"ד )רו"ח( ג'ק בלנגה, ג. בלנגה, איתני ושות'
מר רון חכם, סמנכ"ל בכיר של רשות המסים לחקירות מודיעין

נציג בנק ישראל
נציג לשכת עורכי הדין    

תיקים בעלי השלכות בינלאומיות

מושב: העברות כספים שדווחו בהליך גילוי מרצון 
לחשבונות בנק של הנישומים בישראל

סיכום ודברי פרידה


