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המדרשה
ן אקדמיה ארצית לעורכי די

מפגש 1 | 1.5.22
17:00-18:00

מבוא - ירושה על פי הדין, מהי צוואה, סוגי צוואות, מהו עזבון, ס' 25 לחוק 
הירושה, נכסים לבר עזבון, דרישות היסוד של הצוואה, אלו עניינים ניתן 

לכלול בצוואה, צוואות "רוחניות", הוראות בצוואה בנוגע למינוי מנהל 
עזבון, מינוי אפוטרופוס

עו"ד רננה קריגל, משרד עורכי דין יהושע מ. דויטש

18:15-19:15
שלבי עריכת הצוואה - למה צריך צוואה בכלל? למי נמליץ לערוך צוואה, 

השיחה הראשונית עם הלקוח, הפגישה עם הלקוח, עריכת הטיוטה
עו"ד עדי חן, משרד עורכי דין עדי חן

8.5.22 מפגש 2 | 
17:00-18:00

שלבי עריכת הצוואה המשך - מעמד חתימת הצוואה, העדים ותפקידם, 
עריכת תרשומת, תיעוד ותיוק הצוואה, הפקדת צוואה

עו"ד רוית טוב לי, משרד עורכי דין רוית טוב לי

18:15-19:15
הוראות הורשה בנכסי מקרקעין

עו"ד לירון קריגל, רשם המקרקעין פתח תקווה
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מפגש 3 | 15.5.22
17:00-18:00

"צוואות מיוחדות" - צוואה הדדית למי מומלצת? צורה ומהות, ביטול 
צוואות הדדיות 

עו"ד עירית רייך זיו, משרד עורכי דין יוסף מנדלסון

18:15-19:15
טעויות נפוצות בעריכת צוואות פגמים צורניים ומהותיים

כבוד השופט יחזקאל אליהו, בית משפט השלום לענייני משפחה תל-אביב

מפגש 4 |29.5.22
17:00-18:00

תנאים ותניות בצוואה - יורש אחר יורש, יורש במקום יורש, יורש על תנאי 
מתלה, יורש על תנאי מפסיק, תניית סילוקין

עו"ד אורי צפת, משרד עורכי דין אורי צפת

18:15-19:30
הגשת בקשה לצו ירושה/צו קיום צוואה - פרקטיקה ברשם הירושה ובבית 

הדין הרבני, הטפסים הנדרשים, הגשה ידנית/הגשה מקוונת, תהליך בדיקת 
הבקשה לצו אצל רשם הירושה והתערבות האפוטרופוס הכללי מהגשת, 

הבדיקה ועד מתן צו. השלמת מסמכים/דרישות פרטים
עו"ד ציפי סולומון-דרמר, רשמת הירושה תל-אביב

עו"ד יצחק שמואל רוזנטל, הלשכה המשפטית הנהלת בתי דין רבנים

צוואה - מעריכה לקיום - צעד אחר צעד
4 מפגשים | ימי ראשון | החל מ-1.5.22 | 17:00-19:15

השתלמות מס' 3
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אשכול משפחה

ריכוז אקדמי: 
עו"ד רננה קריגל, משרד עורכי דין יהושע מ. דויטש


