
           

 

 בהליכים משפטיים  ו של הבנקרגולציה ומקוממהות, חידושים בדיני בנקאות: 

 עו"ד ארי סירקין, משרד גלוזמן ושות'ריכוז אקדמי: 

 מחבר הספר "דיני בנקאות: זכויות וחובות הבנק, הלקוח, הערב וצדדים שלישיים"

 
 שעות( 40) 20:00 – 16:30, בין השעות 18.1.17 – 9.11.16בין התאריכים , רביעיימי בהקורס יתקיים 

 
 

 :הקורס מטרת
 

שינויים מפליגים במובנים רבים. שינויים אלה מתבטאים בהכנסת  ענף הבנקאות בישראל עבר ועובר

כספקי  וכוחם מעמד הבנקיםבשאלת  בדיון לאחרונהו חובות ציות מיוחדות,מכשירים פיננסיים חדשים, 

התפתחויות אלו, והחשיבות הרבה של סקטור הבנקאות, מחייבים את  שירותים חיוניים למשק ולציבור.

להכיר היטב את התשתית המשפטית  , בנקאים מקצועיים ואנשי עסקים(תחום )עורכי דיןב עוסקכל מי ש

 זה. סקטורהחלה על 

 

 עבודתםהבאים במגע עם הבנקים במסגרת  ו"דלע פרקטיים כלים הקניית הנה ההשתלמות מטרת

 גורם ולכל םיבנקאיהידע ל ה נרחבת של, וכן העמקבנקים כמייצגי ובין לקוחות כמייצגי בין, השוטפת

 עניין ימצאו זו בהשתלמות בנוסף .הבנקאות תחום שעובר והשינויים החידושים כלאת  להכיר המבקש

 שעבודי, בנקאיות בטוחות בנושא דגש בה יינתן שכן והמקרקעיןהנדל"ן  בתחום העוסקיםעו"ד  גם

 .ועוד, התחדשות עירונית משכנתאות, יןמקרקע

 
  

 מרצה
 

 תאריך נושא

מאפייניו של המערכת הבנקאית ו מהותה עו"ד –, גלוזמן ושות' עו"ד ארי סירקין
 החוזה הבנקאישל 

9.11.16 
16:30-18:00 

הקפאת הליכים והסדרי חוב לאור החקיקה  , הכונס הרשמי פרופ' דוד האן
 אותהבנק החדשה וההשלכות על עולם

9.11.16 
18:15-19:45 

חוק חדלות הפירעון החדש והשפעתו על  עו"ד – , בראון ושות'עו"ד אורי בראון
 הבנקים כנושים חזקים

16.11.16 
16:30-18:00 

סלומון, ליפשיץ , עו"ד יגאל בורוכובסקי
 עו"ד –ושות' 

 –ופינוי בינוי  תמ"א –תחדשות עירונית ה
 םהיבטים משפטיים, ממוניים ובנקאיי

16.11.16 
18:15-19:45 

, מנהל מח' ייעוץ עו"ד זוהר משעולי
  לחטיבה העסקית בנק דיסקונט

 23.11.16  היבטים משפטיים – מסגרת האשראי
16:30-18:00 

בנק לא נוקט עת ה ריבית פיגוריםהזכות ל עו"ד –ון ושות' ז, ברגרעו"ד אמיר דולב
  בהליכים למימוש בטוחות 

23.11.16 
18:15-19:45 

, בית משפט כבוד השופט עמית יריב
 אביב-השלום תל

 30.11.16 חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות
16:30-18:00 

סמנכ"ל , דורון-ד"ר מוריה הופטמן
 בנק אגוד לישראל בע"מראשית,  מ"שיועו

האינסוף ומעבר אל  –עולם הציות הבנקאי 
 לו 

30.11.16 
18:15-19:45 

שיקולים  –בין הליך הוצל"פ להליך פש"ר  עו"ד –, הראל ושות' עו"ד אורן הראל
 פרקטים

7.12.16 
16:30-18:00 

חתימת מוכר על מסמכי משכנתא לבקשת   עו"ד –, פולק ושות' עו"ד דוד פולק

  קונים לקבלת הלוואה

7.12.16 
18:15-19:45 

, דיקן הפקולטה פרופ' שחר ליפשיץ
 אילן -למשפטים אוני' בר

ן בני הזוג עימותים בין נושים ממוסדים לבי
 של החייבים

14.12.16 
16:30-18:00 

, בית משפט כב' השופט רפי ארניה
 לציון-השלום ראשון

סדרי עדיפות בנשייה בעת מימוש משכון או 
 משכנתא

14.12.16 
18:15-19:45 



, המבורגר, עברון ושות' עו"ד אסף אנגלרד
 עו"ד –

 למימון פרויקטים לבניה הסכמי סינדיקציה
 םעם ריבוי מממני

21.12.16 
16:30-18:00 

 , דיין -אליאסףעו"ד שלומית 
 בנק הפועלים בע"מסגנית יועמ"ש 

 -בכר ותוצאותיה עד ועדת שטרום מועדת
 הפרדת כרטיסי האשראי

21.12.16 
18:15-19:45 

, בית משפט כב' השופטת אפרת הלר
  השלום טבריה

 4.1.17 מימוש משכנתאות בנקאיות 
16:30-18:00 

התמודדות לקוחות וערבים מול תביעות  עו"ד –, אדורם ושות' ון אדורםעו"ד בן צי 
 תובנות מהפרקטיקה –בנקים 

4.1.17 
18:15-19:45 

, ראש צוות עו"ד כלנית הרמלין
 פרקליטים כנ"ר ת"א

הבראה ופירוק של  זכויות הבנקים בהליכי
 חברות

11.1.17 
16:30-18:00 

, גולדמן, ארליך, עז אדלשטייןועו"ד ב
  עו"ד –שטיין, אביגד ושות' אדל

 11.1.17 בנקאי וחוץ בנקאי – ליווי פיננסי
18:15-19:45 

זכויות חייבים במימוש דירות מגורים  עו"ד –, בודה ושות' עו"ד ישראל בודה
 בהוצל"פ

18.1.17 
16:30-18:00 

הלקוח, הערב  מול זכויות וחובות הבנק עו"ד –, גלוזמן ושות' עו"ד ארי סירקין
 שלישיים  וצדדים

18.1.17 
18:15-19:45 

 
 
 

 


