
 מי עיון, השתלמויות, כנסים ואירועיםי

 15.12.15 -השתלמות מקרקעין, מיסוי מקרקעין ותכנון ובניה תחל ב

15.12.2015 
 צוות מחוז חיפה

 
 הנכם מוזמנים להשתלמות בנושא:

 מקרקעין, מיסוי מקרקעין ותכנון ובניה

 , חיפה6שתתקיים בימי שלישי, בבית הפרקליט, שד' בן גוריון 

 עוה"ד ד"ר אריאל פלביאן, עופר גראור ועמית קורן ריכוז אקדמי:

 עו"ד יעל פנקס

 משרד עורכי דין, נוטריון ומגשרים

 15.12.15 בדיקות מוקדמות לפני חתימת חוזה המכר

16:30-18:00 

 עו"ד מירי זוהר

 רון ברנט ושות' משרד עורכי דין

 15.12.15 עריכת חוזה מכר יד שניה ועסקות מכר קבלן

18:15-19:45 

 עו"ד טל אבריאל

 יו"ר ועדת האתיקה במחוז חיפה

 22.12.15 דגשים בנושא אתיקה בעסקאות מקרקעין

16:30-16:50 

 עו"ד יעל ליבוביץ

 מפקחת על רישום מקרקעין חיפה

 רישום העסקה בלשכת רישום מקרקעין

 ההיבט הקנייני 38תמ"א -ו

22.12.15 

16:50-18:10 

 עו"ד )אדריכל( מוטי בניאן

 זיסמן, אהרוני, גייר ושות' עורכי דין

 22.12.15 עסקאות נוגדות במקרקעין

18:20-19:50 

 עו"ד יהושע גבעון

 פרימס שילה גבעון מאיר

קבוצות רכישה + הסכמי שיתוף + הסכמי אופציה 
 במקרקעין

29.12.15 

16:30-18:00 

 עו"ד רעות הירשהורן

 יועצת משפטית של רמ"י חיפה

 29.12.15 הסכמי שכירות וחכירה

18:15-19:45 

 סקל-עו"ד רו"ח ורד אולפינר

ראש תחום מיסוי נדל"ן, קוסט פורר גבאי את 
 קסירר

תחומי  -מכירת מקרקעין או פעילות עסקית 
 ההשקה ותוצאות המס

5.1.16 

16:30-18:00 

 אברהם סומך

 מנהל מיסוי מקרקעין, חיפה

 5.1.16 ביטול שומה, תיקון שומה ופריסת מס

18:15-19:45 

 עו"ד אפרת סולומון

 משרד עו"ד מאיר מזרחי ושות'

התא המשפחתי לצורך פטור ממס שבח וחישוב 
 שלמי( 3178/12מס רכישה )בעקבות ע"א 

12.1.16 

16:30-18:00 

 עו"ד אופיר סרולוביץ'

 אזרחי -פרקליטות מחוז חיפה 

 12.1.16 פטור וחישוב מס "לינארי" –מכירת דירות מגורים 

18:15-19:45 

 גולן-עו"ד מיכל גלקין

 גולן-גלקין-משרד עו"ד גדרון

 19.1.16 הליכי שומה וערר -היטל השבחה 

16:30-18:00 

 עו"ד עפר שפיר

 עפר שפיר ושות' משרד עורכי דין

 19.1.16 חידושים ועדכוני פסיקה –היטלי פיתוח 

18:15-19:45 

ארצי, חיבה,  רו"ח ומשפטן יובל אבוחצירא,
 פתרונות מיסוי בע"מ -אלמקייס, כהן 

 26.1.16 הכנסות שכירות וגילוי מרצון מיסוי

16:30-18:00 

 השופטת אורית ויינשטיין

 בית המשפט המחוזי בחיפה

 26.1.16 ו"פינוי בינוי" 38היבטי מס בעסקאות תמ"א 

18:15-19:45 

 עו"ד ניר שטרן, מתכנן ערים,

 היועץ המשפטי, ועדה המחוזית חיפה

מוסדות התכנון בחוק, והיררכיית הסמכויות לפי 
 101תיקון 

2.2.16 

16:30-18:00 

 פרל-עו"ד ענת באור

 פרל, משרד עורכי דין-ענת באור

 2.2.16 סיטרי-ייצוג לקוח במוסדות התכנון, מבט דו

18:15-19:45 

ד"ר ניר מועלם, עו"ד ומתכנן 
 ארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניוןערים,

 9.2.16 101ות מקומית לפי תיקון תוכניות בסמכ

16:30-18:00 

 ,גרנות-עו"ד חגית דרורי

 יו"ר ועדת הערר המחוזית, מחוז צפון

 9.2.16 הקלות, שימושים חורגים וסטייה ניכרת מתוכנית

18:15-19:45 

 איל יצחקי, שמאי מכריע

 )לשעבר השמאי הממשלתי הראשי(

 16.2.16 דגשים בתוכניות איחוד וחלוקה

16:30-18:00 

 ,עו"ד לילך גפני, תובעת מדינתית

יועמ"ש ותובעת ו"מ גליל מזרחי, מעלה חרמון 
 וגליל עליון

דגשים וחידושים ביישום דיני תכנון ובניה במישור 
 פלילי

16.2.16 

18:15-19:45 

 מוזמנים –עורכי דין, מתמחים וסטודנטים 
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