
 

 

   

 המרכז למשפט מסחרי מתכבד להזמינכם להשתלמות בנושא:                         

 פשיטות רגל, מתנות וירושות  ,יחסים כלכליים במשפחה: יחסי רכוש

 לטה למשפטים, אונ' בר אילןון הפק, דיקפרופ' שחר ליפשיץ ריכוז אקדמי:

 
  20:00 -16:45 , בין השעות 19.12.16עד  7.11.16מפגשים, ימי שני, בין התאריכים  7

 
 16:45 – 18:15 

 18:30 – 20:00 
 

 
התחשבות בפערים בכושר השתכרות חלוקת הון אנושי פיצוי על הפסדי  יחידה ראשונה :

 מהלכה למעשה –קריירה  ומזונות 
 

  הרצאת פתיחה:     7.11.16 .1

 
 התחשבות בפערים בכושר השתכרות משפט, אקטואריה ופרקטיקה                  
 לטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןן הפקודיקפרופ' שחר                  

               
 המודל לחלוקת כושר ההשתכרות                 
   רונן דליהו ושות'  עורכי דין ונוטריון משרד, ונן דליהוד"ר ר                 

 
               

 פיצוי על הפסדי קריירה   14.11.16 .2
 נפתלי שילה, סגן נשיא בית משפט לענייני משפחה בתל אביב השופט                  
                  

 מקומם שיקולי אשמה בקביעת יחסי הרכוש: בגידה, אלימות ורשלנות כלכלית                  
 עוזרת משפטית בית המשפט העליון  ד"ר ליאור משאלי                 

          
 

  ממשקים בין דיני המשפחה לבין דיני פשיטת רגל :יחידה שנייה
 

           
 ממשקים בין בית המשפט של פשיטת הרגל ליחסים המשפחתיים   21.11.16 .3

 המשפט המחוזי תל אביב, שופטת בית ענת רביד השופטת                  
 

 עימותים בין נושים לבין בני זוג של חייבים                 
 לטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןן הפקוליפשיץ, דיקפרופ' שחר                  

 
 היבטים של דיני המשפחה -הכללי למנהלים המיוחדים סהנחיות האפוטרופו  28.11.16 .4

 משרד המשפטים  -עו"ד קרן פלפל, מנהלת תחום ידע ומדיניות                 
 משרד המשפטים  -ללי הכ סבאפוטרופומנהל מחלקה  ,איתי הס עו"ד                

 
 מזונות, ייחוס הכנסות וחלוקת חובות במשפחה  המצב הקיים ואפשרות   פאנל:                
 לשינוי לנוכח דוח חריס                 
 משרד המשפטים - מנהלת תחום ידע ומדיניותקרן פלפל, עו"ד                 
 ( מחוז תל אביבמשפחה  השלום ), בית משפט גליס-נלי רוסמןהשופטת                 
 משרד  עורכי דין באשי ושות', שלמה באשיעו"ד                 
  רשם בית המשפט , יא סמולריץגעו"ד                 
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 עריכת דין בעידן חוק הסדר התדיינויות בין בני זוג   יחידה שלישית:
 

 בעידן חוק הסדר התדיינויות בין בני זוגתפקיד עורך הדין      5.12.16 .5
 יחידת הסיוע ממונה מחוזית של עוה"ד בעו"ד ענת ליפשיץ,                            

 מחוז ת"א והמרכז                            
               

                
 סוגיות בלתי פתורות בהסכמי גירושים כלכליים                  
 ת' ומשרד עורכי דין מורן וש שמואל מורן עו"ד                  

 
 
 

  ממשקים בין דיני הירושה והפנסיה לדיני הרכוש הזוגי    יחידה רביעית:
 

 כלכליים בין בני זוג לעת מוותהסדרה חוזית של יחסים    12.12.16 .6
 לטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןן הפקודיקליפשיץ, פרופ' שחר                  

 
 לחוק הירושה ודיני המתנה 8פרשנות ס'                  
 שופטת בית המשפט העליון ענת ברון,  תהשופט                 

 
 
 

 מבט מן השטח -הלכה למעשהחוק חלוקת חסכון פנסיוני    19.12.16 .7
 מנכ"ל עגן יעוץ אקטוארי  –ד"ר בועז ים, אקטואר                  

 
 צוואות הדדיות כמכשיר חוזי                  
 תל אביב  אוניברסיטתהפקולטה למשפטים, עו"ד יוסי מנדלסון,                  
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