השתלמות חדשנית
ההליך האזרחי בעידן התקנות החדשות
מרכזים אקדמיים :ד"ר אורי אהרונסון ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
עו"ד אסף אלרום ,אלרום ,רום ,סלומון ושות'

ימי שני |  | 19:45 – 16:30בzoom-
 5.4.21הרצאת פתיחה :השינוי התרבותי בתקנות סדר
הדין החדשות
כב' השופט (בדימוס) אשר גרוניס ,נשיא בית המשפט
העליון לשעבר

אתיקה של עריכת דין בעידן התקנות החדשות
עו"ד שמעון כץ ,יו"ר ועדת האתיקה של מחוז תל אביב,
לשכת עורכי הדין ויו"ר פורום הנזיקין הארצי

 12.4.21לוח הזמנים של ההליך האזרחי

 24.5.21סעדים זמניים
כב' השופטת (בדימוס) נחמה צימרינג מוניץ,
בית המשפט המחוזי נצרת

מומחים
פרופ' אריה הרמן ,לשעבר מנהל מחלקת נשים ויולדות בבית
החולים אסף הרופא ויו"ר איגוד הגניקולוגים

 31.5.21חקירות עדים והליכי גישור
כב' השופטת (בדימוס) אסתר דודקביץ ,בית המשפט המחוזי מרכז

עו"ד אסף אלרום ,אלרום ,רום ,סלומון ושות'

סיכומים בע"פ – נאום הסיכום :מבט קולנועי

כתבי הטענות :סודות הכתיבה בקיצור

ד"ר נרית גרוסמן ,בית הספר לתקשורת ,אוניברסיטת אריאל

ד"ר אורלי אלבק ,האקדמיה ללשון העברית

 19.4.21גילוי מוקדם – מבט השוואתי
Melinda A. Davis, Esq., Denenberg Tuffley
(Detroit MI, USA) ; Dr. Andrea Zorzi, Associate
Professor, University of Florence, Italy

ליטיגציה בתיקי נדל"ן
עו"ד נורית פלג ,מומחית בדיני מקרקעין

 26.4.21הדיון המקדמי
פרופ' יששכר רוזן-צבי ,סגן דיקן הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל אביב

תרגול :מודלים של דיון מקדמי
עו"ד אסף אלרום ,אלרום ,רום ,סלומון ושות'

 3.5.21בקשות
עו"ד ד"ר סער פאוקר ,הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות'

תביעות נגזרות
עו"ד עמית הירש ,טולצ'ינסקי ,מרציאנו ,כהן ,לויצקי
ושות'

 7.6.21הליכים מקוונים
כב' השופט טל חבקין ,בית משפט השלום תל אביב

הערעור
כב' השופט טל חבקין ,בית משפט השלום תל אביב

 14.6.21תביעות ביטוח
עו"ד אילנה סגיס ,סמנכ"לית תחום תביעות ביטוח בחברת ביטוח

התקנות החדשות בערכאות מתמחות
כב' השופט רועי פוליאק ,בית הדין הארצי לעבודה; כב' השופטת
איריס אילוטוביץ' סגל ,בית המשפט לענייני משפחה תל אביב

 21.6.21חצי השנה הראשונה – רשמים מן הפסיקה
ד"ר אורי אהרונסון ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן

מושב סיום :ההליך האזרחי מכאן ולהבא
עו"ד לירון בנית-ששון ,ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים
כב' השופט גרשון גונטובניק ,בית המשפט המחוזי תל אביב
ד"ר שי נ .לביא ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
עו"ד פגי שרון ,לויתן שרון ושות'

לטופס הרשמה מקוון>>

