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חידושים 
בדיני קניין

ריכוז אקדמי:
ד"ר מרים מרקוביץ-ביטון

ד"ר יעקב פונקלשטיין

40 שעות אקדמיות, 
10 מפגשים בימי שני

בין התאריכים:  
03.06.19 - 25.03.19
קהל יעד: עורכי דין

בבית הפרקליט, 
רחוב שופן 1 ירושלים.

המרכז למשפט מסחרי
הפקולטה למשפטים

השתלמות תעודה 
בשיתוף המרכז למשפט 

מסחרי, הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת בר אילן

המוכרת לצורכי גמול השתלמות

מחיר
 ₪ 370

הנחיות
הקורס מוגש לגמול השתלמות, לפיכך תנאי ההשתתפות והדרישות חלים על כל המשתתפים 

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

www.marmanet.co.il ולעמוד בדרישותיה

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

בתנאי הנוכחות ובכפוף לאישור הוועדה.

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

מהשעה הקבועה לסיום ההרצאה(.

תנאים נוספים
יוגשו לגמול השתלמות  66% מהתלמידים בכיתה לא  מפגשים שבהם יהיו נוכחים פחות מ 
ניתנת  ואיננה  אישית  היא  בהשתלמות  להשתתף  הזכות  המוכרות.  השעות  מהיקף  ויקוזזו 

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

ההרשמה.
המעוניינים בתעודה לצורכי גמול השתלמות יציינו זאת בעת ההרשמה, אך הרשמתם היא 

סופית ולא יינתן החזר כספי אם 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 
ירושלים של  "ועד מחוז  9219001 לפקודת  ירושלים   ,1 לשלוח המחאה בדואר לרחוב שופן 

לשכת עורכי הדין בישראל".

שינויים וביטולים
הודעות על שינויים ו/או ביטולים יתקבלו בהודעה בכתב בלבד למשרדי ועד מחוז ירושלים 

באמצעות פקס 02-5416306 או 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 
ימי   3 ועד  ימים  מ-14  הועד פחות  תגיע למשרדי  ביטול ההשתתפות  על  בכתב  שההודעה 
 .₪ 100 יוחזרו דמי ההשתתפות למעט דמי ביטול בסך  עבודה לפני מועד פתיחת הקורס, 
במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע למשרדי הועד פחות מ-3 ימי עבודה 

לפני מועד פתיחת הקורס, לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
באחריות המשתלמים לוודא כי הודעתם בדבר ביטול או שינוי התקבלה במשרדי הועד במועד 

הרצוי.

פתיחת ההשתלמות מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים.
הזכות להשתתף בהשתלמות היא אישית ואיננה ניתנת להעברה.

התוכנית המקצועית כפופה לשינויים. 
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תוכנית חידושים בדיני קניין
125.03.1916:30-16:20

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

כב' השופט רם וינוגרד
בית המשפט המחוזי בירושלים

עו"ד אורית קוטב 
המשנה לפרקליט המדינה )אזרחי(

דברי ברכה

עסקאות נוגדות במקרקעין

המדינה כבעלת קניין וכנאמנת הציבור

201.04.1918:00-16:30

19:45-18:15

ד"ר שי שטרן
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן 

ד"ר שי שטרן
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן 

"השימוש לרעה בזכות הקניין: האם יש סרבנות מוצדקת?"

חידושים בדיני נטילה שלטונית של מקרקעין
 

308.04.1918:00-16:30

19:45-18:15

ד"ר מרים מרקוביץ-ביטון
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן 

עו"ד אברם פורטן
אגמון ושות’, רוזנברג הכהן ושות’, משרד עורכי דין

קניין שביושר 

חידושים בחקיקת התכנון והבנייה

415.04.1918:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד איילת פלדמן 
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

כב' השופט אליקים רובינשטיין
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון )בדימוס( 

חוק העיצובים, תשע”ז-2017

קניין והיסטוריה

529.04.1918:00-16:30

19:45-18:15

ד"ר מרים מרקוביץ-ביטון 
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

עו"ד ישי איציקוביץ
אגמון ושות’, רוזנברג הכהן ושות’, משרד עורכי דין

מה נותר מהלכת א.ש.י.ר? היחס בין דיני עשיית עושר ולא 
במשפט ודיני הקניין הרוחני

התחדשות עירונית )פינוי בינוי ותמ”א 38( 
מבוא וחידושים

606.05.1918:00-16:30

19:45-18:15

כב' השופטת חיה זנדברג
בית המשפט המחוזי בירושלים

פרופ' חיים זנדברג 
המכללה למנהל

היבטים חוקתיים בדיני הקניין 

חדשנות וטכנולוגיה בדיני מקרקעין

713.05.1918:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד אלון פלד
גורניצקי ושות', משרד עורכי דין, לשעבר ממונה 

תחום רישום מקרקעין ביועמ"ש איו"ש

עו"ד רותי אפריאט
היועצת המשפטית של מחוז ירושלים, רשות 

מקרקעי ישראל

אדמות היהודים באיו”ש

מקרקעי ישראל במבט על – מקרקע חקלאית על סוגי החוזים 
השונים, דרך הליך התכנון והפדיון ועד קרקע עירונית על 

סוגיה
820.05.1918:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד אפרת סולומון 
מאיר מזרחי ושות', משרד עורכי דין 

ד"ר דובי סולומון
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 

חידושים במיסוי דירות מגורים

משכנתא במקרקעין – רפורמות בחקיקה

927.05.1918:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד רחל שקרג'י
מנהלת יחידת הרישום והפיקוח על ההקדשות 

הדתיים בבית הדין הרבני

עו"ד איתי אהרונסון 
איתי אהרונסון, משרד עורכי דין, לשעבר היועץ 

המשפטי של מנהלת תנופה )סל”ע(

הקדשות ציבוריים והקדשות דתיים – היבטים קניינים

הסכמיי הגג לפתרון מצוקת הדיור

1003.06.1918:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד מאיר הלר 
א' לנדוי, משרד עורכי דין

עו"ד שרית דנה 
זינגר דנה ושות’, משרד עורכי דין, לשעבר המשנה 

ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(

קנין ונכסי תרבות – תיאוריה ופרקטיקה

תכנון פוגש קניין 


