
           

 

 

 

 בנושא: ת השתלמותהמרכז למשפט מסחרי מתכבד להזמינכם לסדנ

 דיני בנקאות

 עו"ד ארי סירקין, משרד גלוזמן ושות': ריכוז אקדמי
 מחבר הספר "דיני בנקאות: זכויות וחובות הבנק, הלקוח, הערב וצדדים שלישיים"  

 19:45עד  16:30בין השעות  ,18.01.17 – 9.11.16, רביעיההשתלמות תתקיים בימי      
 11) פקולטה למשפטים( אולם  305בניין  

  
 מרצה
 

 תאריך נושא

 –גלוזמן ושות'  עו"ד ארי סירקין,
 עו"ד

מאפייניו מהותה של המערכת הבנקאית ו
 החוזה הבנקאישל 

9.11.16 
16:30-18:00 

 פרופ' דוד האן
 אפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי 

וב לאור הקפאת הליכים והסדרי ח
החקיקה החדשה וההשלכות על 

 הבנקאות עולם

9.11.16 
18:15-19:45 

 עו"ד –בראון ושות'  עו"ד אורי בראון
 

חוק חדלות הפירעון החדש והשפעתו על 
 הבנקים כנושים חזקים

16.11.16 
16:30-18:00 

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

 

 –וי בינוי ופינ תמ"א –תחדשות עירונית ה
 היבטים משפטיים, ממוניים ובנקאיים

16.11.16 
18:15-19:45 

מנהל מח' יעוץ , עו"ד זוהר משעולי
 וחטיבה עליונה בנק דיסקונט ישראל

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

בנק לא נוקט עת ה ריבית פיגוריםהזכות ל עו"ד –ון ושות' זברגר עו"ד אמיר דולב
  הליכים למימוש בטוחות ב

23.11.16 
18:15-19:45 

 כבוד השופט עמית יריב
 בית משפט השלום תל אביב 

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

 דורון, עו"ד-ד"ר מוריה הופטמן
בנק אגוד ראשית,  מ"שיועוסמנכ"ל 

 לישראל בע"מ

 30.11.16 האינסוף לואל  –עולם הציות הבנקאי 
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,
 למשפטים, אונ' בר אילן

עימותים בין נושים ממוסדים לבין בני 
 הזוג 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  עו"ד אסף אנגלרד
 עו"ד –ת' ושו

למימון פרויקטים  הסכמי סינדיקציה
 עם ריבוי מממנים לבניה

21.12.16 
16:30-18:00 

  דיין -אליאסף עו"ד שלומית 
 בנק הפועלים בע"מ סגנית יועמ"ש

 -מועדת בכר ותוצאותיה עד ועדת שטרום
 הפרדת כרטיסי האשראי

21.12.16 
18:15-19:45 

 כב' השופטת אפרת הלר 
 השלום טבריה שופטת בית משפט 

 4.1.17 מימוש משכנתאות בנקאיות 
16:30-18:00 

  עו"ד בן ציון אדורם 
 עו"ד –אדורם ושות'  

התמודדות לקוחות וערבים מול תביעות 
 תובנות מהפרקטיקה –בנקים 

4.1.17 
18:15-19:45 

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

של הבראה ופירוק  זכויות הבנקים בהליכי
 חברות

11.1.17 
16:30-18:00 

גולדמן, ארליך, עז אדלשטיין ועו"ד ב
 עו"ד –אדלשטיין, אביגד ושות' 

 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'  יןעו"ד ארי סירק
 וצדדים שלישיים 

18.1.17 
18:15-19:45 
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