
40 שעות אקדמיות, 10 מפגשים בימי ראשון

בין התאריכים: 19.01.20 - 22.03.20

בבית הלשכה, רח’ שופן 1, ירושלים

השתלמות תעודה בשיתוף הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
מוכרת לצורכי גמול השתלמות

המרכז למשפט מסחרי
הפקולטה למשפטים

ריכוז אקדמי: פרופ' אריה רייך ועו"ד דורון תמיר 
קהל יעד: עורכי דין

מחיר
 ₪ 550

הנחיות
ההשתתפות  תנאי  לפיכך  השתלמות,  לגמול  מוגש  הקורס 
והדרישות חלים על כל המשתתפים ללא יוצא מן הכלל )גם 

אם אינם מעוניינים או זקוקים לגמול(.
לידיעת עובדי המגזר הציבורי, הסמכות להכרה בקורס לגמול 
בלבד  השתלמות  לגמול  הוועדה  בידי  מצויה  השתלמות, 
הוועדה(. באחריות המשתלמים לעקוב אחר פרסומי  )להלן: 

הוועדה ולעמוד בדרישותיה

תעודה
מטעם  אקדמיות  שעות   40 בת  תעודה  תוענק  זו  להשתלמות 
והמרכז למשפט מסחרי,  ירושלים לשכת עורכי הדין  ועד מחוז 
לעמידה  בכפוף   - אילן  בר  אוניברסיטת  למשפטים,  הפקולטה 

בתנאי הנוכחות ובכפוף לאישור הוועדה.

תנאי הנוכחות
100% במפגשי הקורס. במקרה של  נדרשת נוכחות מלאה 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 פי 
לוח הזמנים של הקורס והשתתפות מלאה בשיעורים עד לסיום 
טופס  על  המשתלם  חתימת  נדרשת  בלו"ז.  מדויקת  ועמידה 
מהשעה  יאוחר  )לא  בתחילתו  מפגש:  בכל  פעמיים  הנוכחות 
הקבועה  מהשעה  )החל  ובסיומו  ההרצאה(  לתחילת  הקבועה 

לסיום ההרצאה(.

תנאים נוספים
66% מהתלמידים בכיתה  מפגשים שבהם יהיו נוכחים פחות מ 

לא יוגשו לגמול השתלמות ויקוזזו מהיקף השעות המוכרות. 

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

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

הקורס לא יאושר ע"י הוועדה לגמול השתלמות.

תנאי תשלום 
בכרטיס אשראי או בהמחאות.

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

עורכי הדין בישראל".

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

לכתובת: רחוב שופן 1, ירושלים 9219001.
למשרדי  תגיע  ההשתתפות  ביטול  על  בכתב  שההודעה  במקרה 
יוחזרו דמי  הועד לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, 
שההודעה  במקרה   .₪  50 בסך  ביטול  דמי   למעט  ההשתתפות, 
בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע למשרדי הועד פחות מ-14 ימים 
ועד 3 ימי עבודה לפני מועד פתיחת 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.
שינוי  או  ביטול  בדבר  הודעתם  כי  לוודא  המשתלמים  באחריות 

התקבלה במשרדי הועד במועד הרצוי.

מינימום  של  בהרשמה  מותנית  ההשתלמות  פתיחת 
משתתפים.

ניתנת  ואיננה  אישית  היא  בהשתלמות  להשתתף  הזכות 
להעברה.

התוכנית המקצועית כפופה לשינויים. 

דיני מכרזים ציבוריים ופרטיים - 
היבטים פרקטיים, מגמות וחידושים



119.1.2016:30-16:20

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

פרופ' בנימין שמואלי
הפקולטה למשפטים, אונ' בר אילן

פרופ' בנימין שמואלי
הפקולטה למשפטים, אונ’ בר אילן

דברי ברכה

הרצאת מבוא: המכרז הציבורי – בין המשפט 
המינהלי לדיני החוזים

שרשרת השלבים של המכרז הציבורי וההליך 
המשפטי

226.01.2018:00-16:30

19:45-18:15

פרופ' עומר דקל

עו"ד ירון זפט
יועמ”ש החברה הממשלתית נתיבי ישראל

עיצוב וכתיבת מכרז

מבט על דיני המכרזים מזוית המזמין הציבורי

302.02.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד איילת סימון-וקסלר
סימון וקסלר, שפירר מעוז ושות' 

פרופ' משה גלברד
המכללה האקדמית נתניה

מכרזים מורכבים

מכרזים פרטיים

409.02.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד איתי אופיר
היועץ המשפטי למערכת הביטחון 

השופט ארנון דראל
בית המשפט המחוזי ירושלים

אספקטים מיוחדים של מכרזי מערכת הביטחון

פגמים בהצעות המוגשות במכרזים ואפשרות 
תיקונם 

516.02.2018:00-16:30

19:45-18:15

ד"ר אסף הראל
 אוניברסיטת בר אילן

עו"ד רונית אמיר יניב
יגאל ארנון ושות’

תחולת דיני המכרזים על גופים דו – מהותיים

מבט על דיני המכרזים מזוית דיני התחרות 
)מהו תיאום הצעות, מותר ואסור(

623.02.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד כוכבית נצח דולב 
פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי

עו"ד אורן רוט 
יגאל ארנון ושות’ 

ניהול הליך משפטי בעתירות מכרזים מנקודת המבט 
של הפרקליטות

עילות לתקיפת הצעות במכרז

701.03.2018:00-16:30

19:45-18:15

פרופ' אריה רייך
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' אריה רייך
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

סעד הפיצויים בדיני מכרזים

מכרזים בינלאומיים והעדפת תוצרת הארץ

808.03.2018:00-16:30

19:45-18:15

ד"ר אורן שבת, עו"ד
משרד עו"ד ד"ר אורן שבת

עו"ד אלי מלכה
היועץ המשפטי, עיריית ירושלים

סעדים זמניים בעתירות מנהליות במכרזים

מכרזי רשויות מקומיות

915.03.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד מיכל עקביה
המשנה ליועץ המשפטי במשרד האוצר

עו"ד טלי מורלי ועו"ד מלי וגנר
רשות מקרקעי ישראל

דיני מכרזים – חקיקה, מגמות וחידושים

סוגיות מרכזיות במכרזי רשות מקרקעי ישראל

1022.03.2018:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד דורון תמיר
יגאל ארנון ושות'

פרופ' אריה רייך, הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת בר אילן

מר נחמיה קינד, סגן בכיר לחשב הכללי 
במשרד האוצר

לשעבר  וממשל,  משפט  שירותי  בריס,  יואל  עו"ד 
יועמ״ש משרד האוצר

עו"ד דורון תמיר, יגאל ארנון ושות' 

מעמד ועדת המכרזים וארגז כלים למתמודדים 
במכרזים

אתגרים בניהול מכרזים בישראל – רב שיח

תוכנית דיני מכרזים

טלפון להרשמה: 02-5416316/7   פקס: 02-5416306


