
המרכז למשפט מסחרי בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 
בשיתוף משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות' 

מזמינים אתכם לתוכנית לימודי תעודה בנושא: 

חידושים במיסוי מקרקעין
ריכוז אקדמי: עו"ד מאיה כרמי, מאיר מזרחי ושות' עורכי דין 

ההשתלמות תתקיים בימי ד', בין המועדים 30.10.19 – 08.1.20 , בין השעות 16:30 עד 19:45 

בניין 305, אולם 11 

 :ותלמשתהה תכניות

.19.1030   -ן  ושארש גפמ

 ובחישו פןוא וחב שסמב תבוחה תרונוקע18:00 – 16:30
 םיסיהמ תשור ין,ערק מקיסוי מריכב ל"כנסמ ץ',יבנורואה יש ד"עו

 ריםגומ תרודי סוימי19:45 –18:15
 יאבג יתרדו ח"רו

מפגש שני  -6.11.19  

םיורטפ ,םיורגמ תיר דתגדרה 00:18 -:3016
 )"דו(ע לוןיא ילס ח"רו

 היצניבומ קותעסקא19:45 – 18:15
 יןד יכרעו ',שות ורלתא ין,יטשנ הורינ ד"עו 

מפגש שלישי  -13.11.19  

 הנ מתותעסקא יויסמ18:00 – 16:30
 שות' ויחרז מריאמ, ירמכ יהאמ ד"עו

 סממ  שוניםריםטופ 18:15 -19:45 
 ד"עוה כתשל ין,עקר מקיסוי מדתע ור"יו ין,יפרוג ימוק ד"עו

מפגש רביעי  -20.11.19  

38 א" תמותעסקא18:00 -16:30
 שות' ויחרז מריא מכהן, יניו ד"עו 

 בינוי פינוי תאוקסע19:45– 18:15 
 םיסי המשותר גינצ

מפגש חמישי - 27.11.19  

תבוחיי ינןא שתאוקסע ותבוחיי תאוקסע18:00 -16:30
 יהרא ירמ ד"עו

 עיןקרקמ סוימיב הרדוצרופה ,עיןקרקמ סוימי קחול 89 קוןתי19:45 – 18:15
 רדכ שה מד"עו 



מפגש שישי-4.12.19  

 "מעבמ ותבחה ותנורעק - ממע"18:00 – 16:30
 שות' ויחרז מריאמ ין,נ וקילומש ד"עו 

 יוניב יוניפ ותעסקאו "א תמותעסקא ,היצניבומ קותעסקאב "מעמ - ממע"19:45 –18:15
 םיסי המשותר י,טפש המץעיו היתנגס, גרנבריו סיירא "דוע

מפגש שביעי  -  11.12.19

 תוינ מצאתהק ,ןיערקמק דיגואי קרופי סוימי18:00 – 16:30
 שות' ויחרז מריאמ ,מוןלוסו רתפא ד"עו

 הרבח דיבי קזחמוה "ןלד נמושמי19:45 –18:15
 )ח"ו(ר ,שער ירפוא ד"עו 

מפגש שמיני  -18.12.19

 סמ כנונית ,בוחיה תרונוקע - -החבהש לטהי18:00 – 16:30
 םיאשמ הכתשל ר"יו ,יןערק מקיאשמ י,לתיס מםייח רמ

 םכנוניית כיםליה סוימי19:45 – 18:15
הרדח "קסמ מלתנהמ, סאיטא היבאב 'בג

מפגש תשיעי  -1.1.20  

 קרופי וסכינו כיליה סוימי18:00 – 16:30
 םיסי המשותרב םיסנויכ וםירוקיפ לקתחמ להנמ שעברל,  הן,כ יב קוד"עו

 .ריםגומל תרודי תרוכהש ,הון תעוקהש דדועי קחו19:45 – 18:15
 יןד יכרעו ',שות וכהן ,  )ח"רו( ןכה יש ד"עו

מפגש עשירי -8.1.20   

 הנסכה למס חבש  מסןיב רפהת לע18:00 – 16:30
 םיסי המשותר גינצ

 עיןקרקמ סוימיל הקזיב מיאולבינ סוימי19:45 –18:15
 םיסי המשותרג יצנ

םיינוישל פהפוכ יתנכהתו
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