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40 שעות אקדמיות, 10 מפגשים בימי ראשון
בין התאריכים: 05.02.17 - 07.05.17

בבית הפרקליט, רחוב שופן 1 ירושלים

ריכוז אקדמי: פרופ’ שחר ליפשיץ, פרופ’ דב פרימר ועו”ד אברהם אטיאס

קהל יעד: עורכי דין

השתלמות תעודה בשיתוף המרכז למשפט מסחרי אוניברסיטת בר אילן
מוכרת לצורכי גמול השתלמות

חידושים בדיני משפחה

05.02.1716:30-16:20

18:00-16:30

19:45-18:15

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

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

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

עו"ד אברהם אטיאס
סגן יו"ר ועד מחוז ירושלים, משרד עורכי דין אברהם אטיאס 

עו"ד הילה יפה 
הממונה הארצית על עוה"ד ביחידות הסיוע

עו"ס ענת ענבר 
מנהלת שירות יחידות הסיוע לבתי המשפט לענייני משפחה 

ובתי הדין הדתיים
כב' השופטת אורית בן-דור ליבל

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים
הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני האזורי בירושלים

דברי ברכה

דברי פתיחה

יישומו של חוק הסדר התדיינויות 
בסכסוכי משפחה )הוראה שעה(, 

התשע"ה – 2014: לקחים ראשוניים

מנקודת המבט השיפוטית

12.02.1718:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד ענת ליפשיץ
הממונה על עוה"ד ביחידות הסיוע, מחוז תל אביב והמרכז 

עו"ד מיכל שקד 
יו"ר פורום יישוב סכסוכים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי 

דין מיכל שקד
עו"ד מיכל פין 

משרד עורכי דין פין ושות'

אתגרים בגישור משפחתי 

גירושין בשיתוף פעולה

19.02.17 18:00-16:30

19:45-18:15

פרופ' דב פרימר, עו"ד
משרד עורכי דין פרימר גלמן ושות' 

כב' השופט משה דרורי
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים

דיני מזונות בדין האישי – יסודות 
והלכות 

תחולת החקיקה האזרחית על דיני 
מזונות

26.02.1718:00-16:30

19:45-18:15

הרב שמעון יעקבי, עו"ד
מנהל )בפועל( בתי הדין הרבניים בישראל 

כב' השופטת אורלי שמאי-כתב
בית המשפט לענייני משפחה בירושלים

חידושים בסמכויות בתי הדין הרבניים  

חידושים בהחזקת ילדים, הגירה וחטיפת 
ילדים

05.03.1718:00-16:30

19:45-18:15

הרב מאיר כהנא
דיין בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע 

הרב אלישע אבינר
ישיבת הסדר ברכת משה, מעלה אדומים ומבחירי רבני "צהר"

פרופ' דב פרימר, עו"ד
משרד עורכי דין פרימר גלמן ושות' 

הסכמי קדם נישואים למניעת עגינות – 
עקרונות הלכתיים 

ההסכם מאהבה 

19.03.1718:00-16:30

19:45-18:15

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

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

מבט אזרחי על דיני מזונות אישה 

פגמים בכריתה ותרופות בחוזים  
משפטיים  

26.03.1718:00-16:30

19:45-18:15

כב' השופט בן ציון גרינברגר
בית המשפט המחוזי בירושלים 

פרופ' אסף חמדני 
האוניברסיטה העברית בירושלים

השימוש בדיני נאמנות בדיני משפחה

היבטים תאגידיים של דיני משפחה 

02.04.1718:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד יורם ירקוני
משרד עורכי דין ירקוני, שנהב 

עו"ד שמואל מורן
משרד עורכי דין שמואל מורן 

עו"ד שמואל מורן
משרד עורכי דין שמואל מורן 

עו"ד יורם ירקוני
משרד עורכי דין ירקוני, שנהב 

דגשים בעריכת הסכמי קדם נישואים 
בעקבות חידושים בדין 

דגשים בעריכת הסכמי גירושים 
בעקבות חידושים בדין

23.04.1718:00-16:30

19:45-18:15

הרב אליהו היישריק
דיין בית הדין הרבני הגדול 

עו"ד אשר אקסלרד
יו"ר ועד מחוז ירושלים – לשכת עוה"ד בישראל

חיוב וגביית כתובה בבית הדין הרבני 

אתיקה מקצועית בדיני משפחה 

07.05.1718:00-16:30

19:45-18:15

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

כב' השופט ניל הנדל 
בית המשפט העליון

חידושים בהסדרת יחסי הרכוש בין בני 
זוג 

מגמות בדיני משפחה

חידושים בדיני משפחהחידושים בדיני משפחה

מחיר
 ₪ 250

הנחיות
ההשתתפות  תנאי  לפיכך  השתלמות,  לגמול  מוגש  הקורס 

והדרישות חלים על כל המשתתפים.
לידיעת עובדי המגזר הציבורי )למעט עובדי הוראה( המעוניינים 
בגמול השתלמות, הסמכות להכרה בקורס לגמול השתלמות, 

מצויה בידי הוועדה לגמול השתלמות בלבד )להלן: הוועדה(.
ולעמוד  הוועדה  פרסומי  אחר  לעקוב  המשתלמים  באחריות 

בדרישותיה.

תעודה
40 שעות אקדמיות מטעם  בת  תוענק תעודה  זו  להשתלמות 
ועד מחוז ירושלים לשכת עורכי הדין, בכפוף לעמידה בתנאי 

הנוכחות ובכפוף לאישור הוועדה.

תנאי הנוכחות
נדרשת נוכחות מלאה של 100% במפגשי הקורס. במקרה 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 
עד  בשיעורים  מלאה  והשתתפות  הקורס  של  הזמנים  לוח  פי 
לסיום ועמידה מדויקת בלו”ז. דף החתמה יועבר בתחילת כל 

מפגש ובסיומו.

תנאים נוספים
מפגשים שבהם יהיו נוכחים פחות מ 66% מהתלמידים בכיתה 
ויקוזזו מהיקף השעות המוכרות.  יוגשו לגמול השתלמות  לא 

ניתנת  ואיננה  אישית  היא  בהשתלמות  להשתתף  הזכות 
להעברה.

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

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

הקורס לא יאושר לגמול השתלמות.

תנאי תשלום 
בכרטיס אשראי או בהמחאות.

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

של לשכת עורכי הדין בישראל”.

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

לכתובת: רחוב שופן 1, ירושלים 9219001.
במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע למשרדי 
הועד לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, יוחזרו דמי 

ההשתתפות, למעט דמי  ביטול בסך 50 ₪.
במקרה שההודעה בכתב על הביטול ההשתתפות תגיע למשרדי 
פתיחת  מועד  לפני  עבודה  ימי   3 ועד  ימים  מ-14  פחות  הועד 

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.
כי הודעתם בדבר ביטול או שינוי  לוודא  באחריות המשתלמים 

התקבלה במשרדי הועד במועד הרצוי.

* התכנית המקצועית כפופה לשינויים. 
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