
 

  
                          

 המרכז למשפט מסחרי מתכבד להזמינכם להשתלמות בנושא:                     
 
 

 ם וגישוריםעיוני היבטיםיחסי ממון במשפחה: 

 מרצים אורחים פרופ' שחר ליפשיץ בשיתוף  ו שלבהנחיית

 11:30עד  08:00, בין השעות  15.09.17עד  04.08.17, בין התאריכים שישיימי ב מפגשים 6

 
 
 

שינויים דרמטיים בתחום הסדרת היחסים הכלכליים במשפחה ובכללם: הרחבת  ואירעבשנים האחרונות 
השיתוף הזוגי גם לגבי נכסים מלפני הנישואים ירושות ומתנות, האפשרות לחרוג מחלוקה שוויונית בשל 
פערים בכושר השתכרות, החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג, מתן אפשרות לתביעת מזונות משקמים 

רושים, רפורמות בדיני מזונות ילדים והממשקים בין דיני הירושה לדיני הרכוש הזוגי.  לשינויים לאחר גי
הללו השלכה דרמטית, הן על הדרך שבה על עורכי הדין להכין את עצמם לקראת התדיינות והן על הדרך 

 שבה על עורכי הדין להתנהל בעת משא ומתן לקראת הסכם ובעת גישור משפחתי. 
ממון במשפחה היבטים עיונים וגישוריים שיועבר על ידי פרופ' ליפשיץ מבקש לסקור את  הקורס יחסי

השינויים המרכזיים בתחום היחסים הכלכליים במשפחה תוך התייחסות הן  לחלופה של התדיינות והן 
לדינאמיקה ההסכמית והגישורית. הקורס יועבר ברובו על ידי פרופ' ליפשיץ אך ישולבו בו גם הרצאות 

 ורח וסימולציות פרקטיות. א
 

 תכנית הקורס: 
 

   

1. 04.08.17    
     
 חידושים והלכות  –יחסי רכוש בין זוג     09:30 – 08:00

 דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןליפשיץ פרופ' שחר                             

 

 מחזה ארבע מערכות –הלכת השיתוף הספציפי מכוח הדין הכללי     11:30 – 10:00

 דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןליפשיץ פרופ' שחר                  

         
 
2. 11.08.17    

  
 התחשבות בפערים בכושר השתכרות: פסיקה ופרקטיקות הסכמיות וגישוריות   09:30 – 08:00

 אוניברסיטת בר אילןדיקן הפקולטה למשפטים, ליפשיץ פרופ' שחר                        

 

 מזונות  בן זוג ומזונות משקמים  ככלי במשא ומתן הזוגי   11:30 – 10:00
 פרופ' שחר ליפשיץ דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן                      

              
 

3. 25.08.17    

 
 ההיבט המשפטי החוק לחלוקת חסכון פנסיוני    09:30 – 08:00      

 פרופ' שחר ליפשיץ דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן                             
 

 ההיבט האקטוארי וההסכמי    11:30 – 10:00      
 מנכ"ל עגן יעוץ אקטוארי  –ד"ר בועז ים, אקטואר                              

 

 המרכז למשפט מסחרי | הפקולטה למשפטים

 



 
 
 
 
 
 

 
4. 01.09.17    

 
 הדדיותתכנון כלכלי של המוות בהסכמי ממון ובצוואות     09:30 – 08:00      

 פרופ' שחר ליפשיץ דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן                              
 ועו"ד יוסי מנדלסון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב                               

 
 ונות ילדים מז    11:30 – 10:00      

 רות הלפרין קדרי, ראש מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, פקולטה  פרופ'                              
 אוניברסיטת בר אילן למשפטים                               

 
 
 

5. 08.09.17    

  
 גישור משפחתי דגשים אתיים טיפוליים ומשפטיים     09:30 – 08:00      
 עו"ד ענת ליפשיץ, ממונה מחוזית של עוה"ד ביחידת הסיוע מחוז ת"א                               

 והמרכז                              
 

 סימולציה בקבוצות של גישור העוסק ביחסים כלכליים     11:30 – 10:00      
 מוסמכיםבהנחיית מגשרים                               

                                  
    

 
6. 15.09.17 

 
 הסכמי ממון       09:30 –  08:00      

 משרד עורכי דין דני שרמן ושות', עורך דין דני שרמן                       
 
           

 דברי סיכום וסימולציה מסכמת גישור והסכמה במשפחה     11:30 – 10:00      
 והדרכת מגשרים מומחים ומוסמכים.ופ' שחר ליפשיץ פרדברי סיכום של                         
                 

 
 
 
  למשפטנים בפקולטה למשפטים. לימודי תואר שניקורס מתקדם לההשתלמות נערכת במסגרת 

 רק למשתלמים שהשתתפו בהשתלמות "גישור במשפחה ויישוב ה במשפח הקורס זה ייחשב כקורס מגשר 
 חשב הדבר  יי ,חדהרשמה לשתי ההשתלמויות יסכסוכים בעידן החוק להסדר התדיינות בסכסוכים"  רק 

 תנאי התקנות שתאושרנה ולחוק. לכ"מגשר משפחתי" בכפוף 

  והדבר מקנה תעודת   עיונים וגישוריםיחסי ממון במשפחה: היבטים  רק  בקורס םלהירשמשתתפים יוכלו 
 השתתפות.

 


