השתלמות צוואה וירושה
ריכוז אקדמי – רחל פריג' ,עו"ד ,רחל פריג' משרד עורכי דין
ההשתלמות תיערך ביום שלישי ה 03-בספטמבר  ,4302בבית התפוצות – אוניברסיטת תל אביב
עלות השתתפות  + ₪ 064מע"מ לנרשמים/ות עד ה .04/4//1420 -עלות ההשתתפות לאחר תאריך זה  + ₪ 024מע"מ.

מרכז הלכה ומעשה מסבסד  24מקומות לאוכלוסיית הסטודנטים/ות והמתמחים/ות 64% *,הנחה ברישום להשתלמות בצירוף צילום תעודה.
ההשתלמות תוליך את המשתתפים בצעדים הראשונים בתחום המורכב והמרתק של הצוואות והירושות 9במהלך ההשתלמות ירכשו
המשתתפים בה הן כלים מעשיים והן ידע בסיסי ותיאורטי ,לשם ניסוח צוואה עבור מוריש/ה ולשם ייצוג לקוחות בכל הכרוך בהגשת
בקשות לקיום צו ירושה וצוואה 9בהשתלמות יינתנו גם כלים אסטרטגיים לניהול סכסוך ירושה בבית המשפט בכל הנוגע להתנגדות
לצוואות 9ניגע גם בהיבט הכלכלי הרלוונטי לאחר מותו של אדם ,בהקשרי מיסוי והקשרי חלוקת עזבון בין יורשים9

מפגש ראשון – 0393.94302 ,המסגרת הנורמטיבית
01:21-01:01

רישום וחלוקת חומרים

01:01-01:01

מבוא לדיני ירושה  -המסגרת הנורמטיבית :חוק הירושה ,תקנות הירושה .ירושה על פי דין ועל פי צוואה" -מה בין
ירושה לצוואה" .גלעד בן עמי ,עו"ד ונוטריון בן עמי ,משרד עורכי דין.

01:01-01:03

הפסקת קפה וכיבוד קל

01:03-0.:03

האפוטרופוס הכללי ודיני ירושה :הליכים מול הרשם לענייני ירושה ,בית המשפט ,בית הדין .תפקידי האפוטרופוס
הכללי .רצון המצווה כערך עליון .האופן בו יש להגיש בקשה למתן צו ירושה ולמתן צו לקיום צוואה -הסברים עם עבודה
על נוסח הבקשות .יפה דואק הכט ,עו"ד סגנית מנהלת מחוז ת"א ,מנהלת מח' האפוטרופוס הכללי בתל אביב.

0.:03-43:01

מבוא לכתיבת צוואה :סוגי הצוואות ,תכנון וניסוח צוואה ,השגיאות בעשיית צוואה ,ביטול צוואה .אורי צפת ,עו"ד
אורי צפת משרד עורכי דין.

מפגש שני – 3190394302 ,פרקטיקום
01:33-01:03

רישום וחלוקת חומרים

01:03-01:03

כתיבת צוואה :סוגי צוואות .הוראות מוריש בצוואה – ניסוח צוואה – תנאים ותניות בצוואה .סדנא מעשית לניסוח
צוואה .אורי צפת ,עו"ד אורי צפת משרד עורכי דין.

01:03-01:03

תקיפת צוואה :אסטרטגיות בניהול התנגדות לצוואה ופגמים בצוואה .בועז קראוס ,עו"ד בעז קראוס משרד עורכי דין.

01:03-01:21

הפסקת קפה וכיבוד קל

01:21-43:33

היבטי מיסוי בירושה תכנון מס בנוגע לחלוקת עזבון ,מכירה נכסים ,הסכמים בין יורשים .חלוקה בעין ,כספים מחוץ
לעזבון .ד"ר רפעת עזאם ,המרכז הבינתחומי הרצליה.

לרישום דרך אתר המרכז לחץ/י כאן!
לטופס רישום לשליחה בפקס או במייל לחץ/י כאן!





לתשומת לבכם/ן ,מספר המקומות מוגבל9
עלות ביטול השתתפות עד  14שעות לפני פתיחת הכנס ב+ ₪ 11-
מע"מ 9לאחר מכן ,לא ניתן לקבל החזר כספי9
יתכנו שינויים בתוכן ההרצאות ובאורכן ובזהות חלק מהדוברים9
המחיר כולל חלוקת חומר מקצועי וכיבוד9

לנוחיותכם/ן ניתן להירשם באמצעות מייל או פקס9
אתר האינטרנט של המרכז:
במייל:
בפקס200-0-0242414 :

*ההנחה לסטודנטים בתואר ראשון ולמתמחים

www.knowit.org.il
office@knowit.org.il

