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 בס"ד 

 ססילבוס הקור
 טוען רבני 

 

 ְ  ) פסוק כ', ט"ו, פרק יםדבר (ספר  ""צֶֶדק צֶֶדק ּתְִרדֹּף לְַמעַן ּתְִחיֶה וְיַָרׁשְּתָ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר יְהוָה ֱאלֶֹהיךָ נֵֹתן לָך

אים  נושר'. בכל הקשור ל'אבן העז' וגם משפטא בכל הלכות 'חושן היות בקיכשיר את התלמיד לטוען רבני נועד כדי להקורס 
את השיעורים מעבירים מיטב   דיני מקרקעין, דיונים בבנייה ושיפוצים, דיני גירושין ומשפחה.: םס, שהמדים אצלנו בקורלנה

שונה כדי לתת כמה טיפים  הרא כי דין מין השורהבמהלך הקורס יגיעו עוררבניים הוותיקים בתחום. ובנוסף ם ההמרצים והטועני
 קשים.גדול להיות טוענים רבניים מאוד מבורו לתלמידים לשיעז

 

 מבנה הקורס 
 .משימה שבועית (שיעורי בית)שעות, ובנוסף  3של עור שי עפעם בשבו שנה וחצי הלימודים מתקיימים במשך

 

 בקורס   השיעורים הנלמדים

 ה.דיני משפח ,ני מקרקעיןדי: שני הנושאיםנתמקד על קורס אנו במהלך ה

 אים בדיני מקרקעין: הנוש

 .םקבלנים ויזמי של סעיפיםוים ת מחירויהטע •
 ס. טעויות קבלן מחמת כשל המהנד •
 .השומת עבודו הפסקת התקשרות עקב רשלנות •
 . כללי הייצוגו םציחוזה בנייה ושיפויצירת  •
 בעיות בתשלום. מודדות עם תה •
 עסקאות. ביטול  •
 בין שכנים.סכסוך  •
 ים לבית דין.בחירת עדים ראוי •
 וררות. ובעריכת פשרות  •
 ומוכר. קונה דיונים וייצוג של  •
 קויי בנייה. לי •
 . ויתור על זכות בקרקע •
 מו.ם שנגרה או בנזקיפיצויים על איחור קבלן במסירת דיר •
 . כרזיםרות ומגרלת דיה •
 .מפקח בנייהאחריות של  •
 ייריה וארנונה.אישורי ע •
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 . עזתביעות על לשון הרע ול •
 . תהליך קניית דירה •
 . בנייה בגג באישור •
 ל. אינסטלציה וחשמביוב ני די •
 . זמני עבודהעמידה באי  •
 ועוד... •

 : משפחהאים בדיני הנוש

 ת. מזונו וחישובגדר חיוב  •
 .רות ילדיםחלוקת משמ •
  .נהמענקים מהמדי •
  .תחישוב קצבת נכות בחיוב מזונו •
   .פטור אב ממזונות ילדיו •
  .ילדים בעלי צרכים מיוחדים •
   .'ניכור הורי' •
   .חיוב האם במזונות ילדים •
 . כללים בחיוב אב ואם במזונות •
 ביטוחים ועוד. אבמשכנתחובות  •
 תפות. משמרות משו •
  .השוהה במעצר אב אסיר •
   .חובת 'די מחסורם' במזונות ילדים •
 . תקנת הרבנות הראשית משנת תש"ד •
 .המגמה החדשה מבתי המשפט •
 ית.רבנות הראשהתמודדות עם ה •
 . שימוש בכספי פיצויים •
 . הלכת שרגאי וכריכת מזונות גבולות וסייגים •
 . חיוב מזונות במורדת בבעלה •
 . מזונות הקטנת דמי בקשות להגדלת •
 . הוצאות חינוכיות חריגות •
   .מקום מגורי הילדים •
 ת. חיוב גט ושלילת מזונו •
 .ועוד.. •

 טקס סיום וחלוקת התעודות 

התורנית   בנוסף בסוף הקורס יקבלו התלמידים תעודה מטעם האקדמיה,  )65%עודה מהרבנות הראשית לישראל (ציון עובר  ת
 ומטעם הבד"ץ.  'לומדים'
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 טוען רבני בנושא קורס  מידע נוסף

 ₪. 24,000ומד על שית של טוען רבני ממוצע בישראל עהחוד כנסהההידעת! 

 אקדמיה התורנית 'לומדים'?למה כדאי לך לבחור ב

 ל"ס. כתהלך הקורס יהיה חומר מכך שהחומר הנלמד בומדים הינו המכון היחידי בארץ ובעולם שמקפיד על ל

 

 מהרו להירשם כדי לתפוס מקום בקורס הקרוב.   -₪  9,000הקורס: עלות 

 2740-997-077 –טלפון לבירורים נוספים והרשמה לקורס 
 וען רבני טקורס  –לחצו על הקישור כדי לקבל פרטים נוספים 

https://lomdim.org/
tel:0779972740
https://lomdim.org/courses/rabbinical-claim-course/

