
 

 

 
 הלכה למעשה -עסקאות במקרקעין 

 היבטי רישום ובטוחות, תכנון מיסוי ורגולציה
 יועמ"ש יחידת המשכנתאות, הבנק הבינלאומי, ברוך קרסומרכז אקדמי: עו"ד 

 (אקדמיות שעות 21) 54:21 - 53:51, בין השעות 41.55.52-5.4.51י בין התאריכים לישימי ש

                                
 מטרת הקורס:

מטרת השתלמות זו להקנות כלים וידע פרקטי לעוסקים בתחום הנדל"ן על היבטיו השונים, לאור 
 ההתפתחויות האחרונות בתחום.
בהם חלו שינויים רבים ולעתים אף מהפכניים, המחייבים היערכות בהשתלמות יושם דגש בנושאים 

מתאימה, כגון בהיבטי מיסוי ותכנון ובנייה ובעסקאות נדל"ן מורכבות, וכן יושם דגש על מתן כלים 
 מעשיים וטיפים לפעילות נכונה וחסכון לעוסקים בתחום.

 
סיון רב בתחום, כמו גם ההשתלמות מיועדת לעו"ד העוסקים בתחום המקרקעין, לעו"ד ללא ני

לאנשים העוסקים בתחום הנדל"ן, בנקאים ולכל גורם המבקש להעמיק הידע בכל החידושים 
 בתחום המקרקעין והנדל"ן.

 
 המרצים בהשתלמות הם מומחים בעלי שם בתחום, הן מהפרקטיקה והן מהאקדמיה. 

 
 תכנית הקורס:

5. 41.55.4152 

מקדמיות נדרשות וחובות הגילוי מהצדדים לעסקה בדיקות  -עסקאות במקרקעין   00:11-03:61
  ומעו"ד

 , יעקב, סלומון, ליפשיץ ושות' עו"דיגאל בורוכובסקימרצה: עו"ד 
 לשעבר יועמ"ש ראשי, בנק דיסקונט למשכנתאות

 
  ומשפטי עסקי - מ"המו ניהול אומנות 00:01-04:91

 ד"עו' ושות ליפשיץ, סלומון יעקב,, בורוכובסקי יגאל ד"עו: מרצה
 למשכנתאות דיסקונט בנק, ראשי ש"יועמ לשעבר

4. 4.54.4152 

 , נכסים רשומים ולא רשומים - מקרקעין בעסקאות ובטחונות בטוחות  00:11-03:61
 , רשמת מקרקעין בדימ'צפורה בית אוןעו"ד 

 
  מקרקעין הסכמי בניסוח מעשיים היבטים  04:91-00:01

 גייר ושות' עו"ד , זיסמן, אהרוני,בניאן מוטי( אדריכל) ד"עו
 

5. 4.54.4152   

 חקלאית ועיקרי הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל בקרקע ייעוד שינוי  00:11-03:61
 ישראל מקרקעי רשות, חטיבת השירות מנהל, אברהם נסים ד"עו 

 

  חידושים בתשלומים לרשות מקרקעי ישראל -המדינה  נדל"ן במקרקעי עסקאות  00:01-04:91
 יועמ"ש ומנהל אגף ויצו העולמית, גיל אשכנזיעו"ד 

 

2. 53.54.4152  

 מורה נבוכים -עסקאות קומבינציה   00:11-03:61
 , מ. גלוסקה ושות' עו"דמוטי גלוסקהעו"ד 

 
  התחדשות עירונית: בטוחות, דייר סרבן והרשות להתחדשות עירונית 00:01-04:91

מחבר הספר מורה דרך בעסקאות  -ושות'  , עמית פולק מטלוןאברהם ללוםעו"ד 
 60תמ"א 

 ההשתלמות מוכרת לגמול השתלמות

 



 

 
 

 
1. 51.54.4152  

   מגורים דירות - מקרקעין במיסוי הרפורמה  00:11-03:61
 ד"עו' ושות מזרחי מאיר - סולומון אפרת ד"עו 

 
 כללי - ירושה והעברות בתוך המשפחה גירושין, נכסי בנכסי עסקאות מיסוי 00:01-04:91

 ממלכודות מס זהירות
 ד"עו' ושות מזרחי מאיר - סולומון אפרת ד"עו

  
3. 3.5.4151  

כללי זהירות  - 53היבטי מיסוי בעסקאות נדל"ן מורכבות מסוג קומבינציה ותמ"א   00:11-03:61
  ממלכודות מס

 ליבוביץ, שער עו"ד  - שניר שערעו"ד ורו"ח 
 

 המקרקעין לדיני הזוגי הרכוש דיני בין האינטראקציה - במשפחה ן"נדל עסקאות  04:91-00:01
 אילן-בר  אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה דיקאן, ליפשיץ שחר' פרופ 

 
7. 55.5.4151  

 מימון ואלטרנטיבות חקיקה, רגולציה עדכוני - ן"נדל ומימון משכנתאות  00:11-03:61
 הבינלאומי הבנק, המשכנתאות יחידת ש"יועמ, קרסו ברוך ד"עו 

 
 בחוזי מקרקעין וטיפים בביטוחי משכנתאסעיפי ביטוח   00:01-04:91

 , מנכ"ל הבינלאומי סוכנות לביטוח ליאורה יפתעו"ד 
 
3. 41.5.4151  

 שיש והמהמורות הדרך אבני תיאור  -מקרקעין למימוש והמהירה הארוכה הדרך  00:11-03:61
 מקרקעין של ומהיר תקין במימוש לעבור

 קטן שעיה ונוטריון ד"עו
 
 

, שוכר, מוכר) – מקרקעין מימוש בהליך שלישיים צדדים של וזכויותיהם מעמדם 00:01-04:91
 '(.וכו רגל פשיטת של משפט בית, רוכש, מציע, זוג בן, מוגן דייר

 קטן שעיה ונוטריון ד"עו
 

4. 47.5.4151  

 רישוי בנייה והיתרי בנייה  00:11-03:61
 עו"ד 'ושות טויסטר הררי לימור ספצ'ק ד"עו
 
 

 והבנייה התכנון בדיני הרפורמה לאור תכנון הליכי  04:91-00:01
 עו"ד 'ושות טויסטר הררי, שניר בראף אילנה ד"עו

51. 5.4.4151 

 לרישום? התכנון שבין הדמדומים אזור - וחלוקה איחוד  00:11-03:61
 , יגאל ארנון ושות' עו"דאסף אילוןעו"ד  

 
 מנופים ודרכי השפעה של הליטיגטור בעסקאות מקרקעין 00:01-04:91

 ד"עו' ושות, אמיר  ברנדס, נשיץ, לובצקי שרון ד"עו
 
 
 
 

 מוכרת לגמול השתלמות   בלבד. ₪ 555עלות השתלמות מלאה 

 לפרטים נוספים והרשמה :

 5505555אילן , רמת גן -המרכז למשפט מסחרי, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר

  '50-5081105טל   '50-5013535פקס 
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