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ההשתלמות תתקיים בימי ד',  בין המועדים 14.11.18 – 31.10.18, בין השעות  16:30עד 19:45 

הנכם מוזמנים להשתתף בסדנה מעשית לשנה"ל תשע"ט

מזונות ילדים, נכסים מיוחדים והסכמים משפחתיים
פרופ' שחר ליפשיץ בהשתתפות בכירי המשפטנים

 בניין 305 אולם 6 

תקופה האחרונה מתמודדים דיני המשפחה עם סוגיות חדשניות כגון חלוקת נכסים פיננסים מורכבים. בנוסף, מתחוללים שינויים 

משמעותיים בפסיקה העוסקת בנושאים המסורתיים כגון מזונות ילדים, והסכמים משפחתיים. עורכי הדין בתחום חווים בעקבות 

זאת חוסר וודאות המקשה על עבודתם. בסדנה שלפניכם פרופ' שחר ליפשיץ ועורכי דין מן השורה הראשונה מבקשים לעשות סדר 

בתוך אי הסדר תוך שילוב של לימוד עיוני עם השלכות מעשיות ופרקטיות לכל העוסקים בתחום. 

  31.10.18
מזונות ילדים בעקבות הלכת 919/15 

פרשנות הלכת 919/15     16:30-18:00

פרופ' שחר ליפשיץ וענת ליפשיץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
הרב שמעון יעקבי, יועמ"ש לשיפוט הרבני.

הלכת 919/15 ודיני מזונות בבתי הדין הרבניים   18:15-19:45

בהשתתפות: פאנל 
פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן  

עו"ד ענת ליפשיץ ממונה מחוזית על עוה"ד ביחידות הסיוע מחוז ת"א והמרכז.
הרב שמעון יעקבי, יועמ"ש לשיפוט הרבני.

  07.11.18
סוגיות מורכבות ביחסי רכוש בין בני זוג 

חלוקת אופציות   16:30-18:00

פרופ' שחר ליפשיץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

דגשים עסקיים בחלוקת רכוש משפחתי   18:15-19:45

עו"ד שמואל מורן, משרד עורכי דין שמואל מורן

  14.11.18
 הסכמים משפחתיים מהלכה למעשה

תקיפת הסכמי ממון   16:30-18:00

עו"ד דני שרמן, משרד עורכי דין דני שרמן 

הסכמים ירושתיים  18:15-19:45

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