המרכז למשפט מסחרי ן

הפקולטה למשפטים

המרכז למשפט מסחרי שמח לבשר על קיום הכשרה בנושא:

COLLABORATIVE DIVORCE

גירושין בשיתוף פעולה

ההכשרה תתקיים בימים רביעי-שישי בתאריכים :י"ב-י"ד באדר תשע"ד 14-12 ,בפברואר 2014
בין השעות ,16:00-8:30 :וביום שישי ,13:30-8:30 :ההכשרה תתקיים בפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן ,בניין 305
גירושין בשיתוף פעולה הינו הליך המיושם בארץ בשנים האחרונות ,המאפשר פרידה בין בני זוג בראיית המשפחה כולה וטובת
הילדים בייצוג עורכי דין בהליך ,אנשי טיפול ויועץ פיננסי העובדים בצוות רב-תחומי .ההליך מתנהל ללא פניה לערכאות משפטיות
והצדדים ועורכי דינם מתחייבים לכך בהסכם השתתפות בתחילת ההליך.
ההכשרה תועבר בשפה העברית ע”י מר יובל ברגר מטפל זוגי ומשפחתי (קנדה) המומחה לשיטת גירושין בשיתוף פעולה ,ועו”ד
עידית שחם מוסמכת לשיטת הגירושין בשיתוף פעולה ומייסדת בארץ מספר קבוצות העובדות בשיטה זו.
מסיימי ההכשרה יוכלו להתקבל כחברים בארגון הבינלאומי ( )IACPבהתאם לסטנדרטים של הארגון
.Internationl Academy of Collaborative Professionals
מספר המשתתפים מוגבל ויתקבלו על בסיס מקום פנוי .כל הקודם זוכה.
כל מסיים הכשרה יקבל תעודה המעידה על השתתפותו בהכשרה אך המרכז אינו אחראי להכשרה הנ”ל שהינה באחריות המנחים
בלבד.
ההכשרה מיועדת לעו”ד ,עו”ס מטפלים בתחום משפחה ,פסיכולוגים רשומים באגודת הפסיכולוגים ,פסיכותרפיסטים בעלי תואר
שני טיפולי ,מטפלים משפחתיים בעלי תואר שני טיפולי ,כלכלנים ,רו”ח ,אקטוארים.
עלות ההכשרה₪ 2,500 :
תנאי תשלום :ניתן לשלם בשני תשלומים ללא ריבית ,בכרטיס אשראי או בצ'קים.
יש לשלוח את ההמחאות יחד (לפקודת אוניברסיטת בר-אילן).
המחיר כולל :דמי השתתפות ,כיבוד ,ארוחת צהריים קלה ומסמכים של ההכשרה (חלקם בעברית וחלקם באנגלית).
ביטול השתתפות :ניתן לבטל את הרישום עד למועד תחילת ההכשרה בלבד .הביטול יהיה כרוך בתשלום של .₪ 250
ביטול לאחר תחילת ההכשרה יחויב בתשלום מלא.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------טופס הרשמה - Collaborative Divorce :גירושין בשיתוף פעולה
שם משפחה ______________________ שם פרטי (ז/נ) _________________________
ת.ז _______________________________ .מקצוע ____________________________
מקום עבודה ____________________________________________________________
טל’ __________________ מס’ פקס __________________ טל’ נייד ___________________
כתובת ________________________________________________________________
דוא”ל __________________________________@_____________________________
אני מסכים/ה  /לא מסכים/ה לקבל מידע פרסומי (באמצעות דרכי התקשורת לעיל) אודות השתלמויות
וימי עיון נוספים מטעם המרכז למשפט מסחרי ,הפקולטה למשפטים  -אוניברסיטת בר-אילן.
אופן בצוע התשלום:
1 .1המחאות :ההמחאות תכתבנה לפקודת אוניברסיטת בר-אילן (בלבד)
ניתן לחלק את התשלום לשתי המחאות.
מצ”ב המחאה בסך __________ ( :המחאה )1 / 2
שם הבנק ______________________ מס’ בנק ______ מס’ המחאה ______________
2 .2כרטיס אשראי :אמריקן אקספרס  /ויזה  /ישראכרט  /אחר _____________________
תוקף_______________
__________________________________________
מס’:
תשלום אחד  2 /תשלומים  /חתימה _________________________________
הוצאת קבלה :נא סמן  Xבמקום המבוקש:
קבלה ע”ש ____________________________
המרכז למשפט מסחרי ,הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן5290002 ,
ג  ,03-5318837פקס03-7384045 :
דוא"לcomcenter.law@mail.biu.ac.il :
אתרwww.law.biu.ac.il/he/comcenter :

קבלה ע”ש המשתלם

