
31/07/15, 10:56 -  אופיר כהן י-ם יצר/ה את הקבוצה "פורום הפרקליטים 5"
31/07/15, 10:56 -  אפי נוה נוסף/ה לקבוצה

21/03/16, 14:44 - הילה רוזן: הי חברים, התיישנות 7 שנים: עילה ב 22.3.09. היום האחרון להגשה הוא 21 או 22 ב
?2016

  - 14:46 ,21/03/16972+ 50-744-6906 : 21.3.16
: לדעתי לפי כללי הפרשנות יום האירוע לא נחשב, אי אפשר לתבוע באותו יום. 54-464-0886 +21/03/16972, 14:47 -  

תתקני אותי אם אני טועה.
: תמיד מתחילים לספור מהיום שאחרי 54-464-0886 +21/03/16972, 14:48 -  

🏍 : סליית  50-945-1113 +21/03/16972, 15:27 -  
: נכון -יום אחרי. 54-990-0100 +21/03/16972, 15:36 -  
: מי כאן עוסק ברשלנות רפואית? 50-893-9187 +21/03/16972, 16:28 -  

21/03/16, 16:28 - משה טייב: אני
: אפשר לעשות פסיקתא בתביעות קטנות? 52-620-2585 +21/03/16972, 18:54 -  
: אם זה פסק דין בהעדר הגנה אפשר להגיש פסיקתא גם בתביעות קטנות. 52-336-1840 +21/03/16972, 19:03 -  
: תודה 52-620-2585 +21/03/16972, 19:03 -  
: יש למישהוא דוגמא של כתב הגנה בתביעות קטנות בוורד? 52-620-2585 +23/03/16972, 10:34 -  
: כתב הגנה רגיל רק בכותרת להוסיף ״ בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות״ 50-748-1929 +23/03/16972, 10:35 -  

23/03/16, 15:15 - יורם טערנשה: מי העו"ד המומחה בענייני עבודה
: מה השאלה 52-736-6822 +23/03/16972, 15:16 -  

23/03/16, 15:25 - רענן קריב: מה באמת השאלה?
😜 : נו? אז מה השאלה ?  54-459-8008 +23/03/16972, 15:33 -  

23/03/16, 15:53 - יורם טערנשה: בהסכם קיבוצי רשויות מקומיות דירוג משפטנים
: יש למישהוא בבקשה דוגמא של בקשה לבית משפט לאישור הסכם עם קטין 52-620-2585 +23/03/16972, 15:58 -  
  - 15:58 ,23/03/16972+ 52-620-2585 ? :

23/03/16, 21:09 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>
: חג פורים שמח לכול העמיתים 50-748-1929 +23/03/16972, 22:19 -  

24/03/16, 12:32 - הילה רוזן: חג שמח לכולם!!
: חג שמח ומהנה 54-990-0100 +24/03/16972, 12:36 -  

👑🎭 : חג שמח  54-216-0881 +24/03/16972, 12:55 -  
24/03/16, 13:23 - יובל אשכנזי: חג פורים שמח !��

😋👺😸🐰 : פורים שמח   50-795-1585 +24/03/16972, 13:25 -  
: פורים שמח לכולם. 52-336-1840 +24/03/16972, 14:59 -  

האם ניתן לתבוע על חוב כספי אישה שבזמן החוב הייתה נשואה ועל אותו חוב תבעו את הבעל.
כיום הם גרושים הבעל הוכרז כפושט רגל יש פס"ד והוצאה לפועל על החוב של הבעל אבל לא ניתן לגבות אותו. רציתי

לתבוע את האישה בנפרד בבמש"פ לתביעות קטנות על אותה תביעה האם זה ניתן??כי מהאישה נראה לי יהיה יותר
קל לגבות את החוב.
: נכון שעו"ד לא יכול לתבוע בתביעות קטנות . .רציתי להכין תביעה ללקוחה שלי 52-336-1840 +24/03/16972, 14:59 -  

 שהיא תגיש אותה שיהיה פסק דין ביד מהר ונוכל לרדוף אחרי הכסף מהצד של האישה והעבודה שלה.
: חוב משותף ניתן לתבוע גם את האישה. אבל אם יש סעיף בפסק הדין של 50-821-9756 +24/03/16972, 15:01 -  

הגירושין שכל החובות המשותפים עוברים לבעל, תהיה בעייה
: אוקיי זה העניין רציתי לשמוע תגובות מה יכולות להיות הבעיות... 52-336-1840 +24/03/16972, 15:04 -  
: איך אפשר לתבוע משהו פעמיים ? 52-736-6822 +24/03/16972, 15:06 -  
: אם תתבע אותה בנפרד, כביכול יהיה לך פיצוי כפול גם מהבעל וגם מהאישה 52-736-6822 +24/03/16972, 15:07 -  

וזה לא יתכן.
: פורים היום. לא הגיע הזמן לפסק זמן?! 50-945-1113 +24/03/16972, 15:09 -  
: לגבי זה יום טוב להתיעצויות כי אין לי פגישות... לא חייבים לענות 52-336-1840 +24/03/16972, 15:10 -  
: אבל הבעל לא משלם והחוב הוא גם של האישה. 52-336-1840 +24/03/16972, 15:11 -  
: זה חוב משותף...ברור שרק אחד מהם ישלם אותו בסוף. 52-336-1840 +24/03/16972, 15:12 -  
: אם החוב הוא גם של האישה , אז למה לא לפתוח הוצלפ לאישה בגין הפסד 52-736-6822 +24/03/16972, 15:20 -  

נגד הבעל
: היום הם גרושים כבר אמה שנים זה היה חוב מימיי הנישואים 52-336-1840 +24/03/16972, 15:21 -  
: כמה 52-336-1840 +24/03/16972, 15:22 -  



: יש למישהוא בבקשה, דוגמא של אישור הסכם מכירה של קטין? 52-620-2585 +25/03/16972, 12:28 -  
25/03/16, 13:01 - הילה רוזן: חזק!

25/03/16, 13:01 - הילה רוזן: מישהו מקיים את מצוות עדלאידע.. ��
: הסכם מכירה נדלני שקטין קיבל בירושה 52-620-2585 +25/03/16972, 14:17 -  

25/03/16, 15:01 - יואב ללום: הקטין מוכר או קונה?
: מוכר 52-620-2585 +25/03/16972, 15:01 -  

25/03/16, 15:02 - יואב ללום: זה הסכם רגיל שמוסיפים בו התניה שההסכם אינו בתוקף עד לאישור בית המשפט.
25/03/16, 15:02 - יואב ללום: יש לי דוגמא של קונה קטין, כולל הבקשה שיש להגיש לבית המשפט, אם לא הסתדרת

ביום ראשון אשלח לך
: האם מישהו מהחברים מכיר תקדים של תביעת נזיקין של בעל נבגד נ המאהב 52-287-3168 +25/03/16972, 15:03 -  

של אשתו על שהרס לו את המשפחה וזכה בתביעה שכזו
25/03/16, 15:04 - יואב ללום: נגד האישה יש קייס

25/03/16, 15:04 - יואב ללום: נראה לי שאני זוכר פסק דין שדוחה תביעה שכזו נגד המאהב
: זה לא שפיט 52-240-6030 +25/03/16972, 15:12 -  
: למרבה הצער 52-287-3168 +25/03/16972, 15:14 -  

למרות שזה נזק בלתי הפיך פרסלאנס
: עניינים שבלב 52-240-6030 +25/03/16972, 15:22 -  
: וביהמ"ש לא מתערב. יש פס"ד שדחה תביעה שכזו 52-240-6030 +25/03/16972, 15:23 -  
: בטח עבדה קשה היום 50-954-9901 +25/03/16972, 16:25 -  
: האם פרוטוקול של בית דין מהווה פסק דין שעם זה ניתן ללכת להוצלפ? 52-620-2585 +27/03/16972, 12:22 -  
: יש בו פסק דין?? 50-670-5008 +27/03/16972, 12:23 -  
: אין 52-620-2585 +27/03/16972, 12:25 -  

27/03/16, 12:25 - יואב ללום: הוא ראיה על מה שהיה בדיון
27/03/16, 12:25 - יואב ללום: ראה פקודת הראיות

: אי אפשר ללכת עם זה להוצלפ  52-620-2585 +27/03/16972, 12:26 -  
כן?

27/03/16, 12:34 - יואב ללום: בעיקרון לא
: תודה 52-620-2585 +27/03/16972, 13:12 -  
: בכל מקרה אתה צריך מקור. 54-990-0100 +27/03/16972, 16:15 -  
: בוקר 54-202-0917 +28/03/16972, 10:20 -  

מי מכיר מכון לתמלול הקלטת וידאו,  באזור המרכז, או לחילופין האם קביל לתמלל באופן עצמאי ?
 חן רצאבי.052-3171716 : 50-639-8477 +28/03/16972, 10:24 -  
: מקצועי מאד. 50-639-8477 +28/03/16972, 10:24 -  
: לא קביל לתמלל עצמאי. המתמלל עורך בעצם חוות דעת מומחה על התימלול 54-464-0886 +28/03/16972, 10:32 -  

 וזאת עדות מומחה בפני עצמה.
: יש פה עו״ד מבאר שבע במקרה ?! 50-639-8477 +28/03/16972, 10:40 -  
: אין בעיה לתמלל באופן עצמאי ...זה כמו כל מסמך אחר .... 54-459-8008 +28/03/16972, 10:44 -  
: במקרה מסויים הגשתי מספר הקלטות גדול ללא תמלול עם העתק של 54-459-8008 +28/03/16972, 10:52 -  

ההקלטות לנתבע ולבית המשפט. הצד השני הסכים לקבל את תמצית העובדות שנכתבו בכתב הטענות על סמך
ההקלטות וזאת לחסוך הוצאות שיפסקו כנגדו במקרה שיפסיד ...במקרה הזה סיכויי התביעה היא 99% ולכן הנתבע

הסתפק בהקלטות והודה בטענות המתומצתות בכתב התביעה
: בית המשפט קיבל זאת 54-459-8008 +28/03/16972, 10:52 -  
: כי היתה הסכמה של הצד השני. יש דרך להגיש הקלטות, לפי הדין, ואם אין 54-464-0886 +28/03/16972, 10:56 -  

הסכמה אז ביהמ"ש לא יקבל זאת. לא שווה לקחת את הסיכון. העדות היא על המומחיות בתמלול, על נכונות התימלול
וכדומה.

: איך אני פועלת נגד ביטוח לאומי, ישנה החלטה בהוצלפ כי עליהם להשיב 54-587-9190 +28/03/16972, 11:02 -  
לחייב כספים שנגבו ממנו ביתר, מכתבים ובקשות לרשמת ליועמש למחלקה המטפלת בבל״ל וכו׳ לא הועילו.

: סמכות מקומית, 50-945-1113 +28/03/16972, 11:30 -  
חברת סלולרית תובעת (תביעות קטנות) את הלקוח בבימ"ש בחיפה, כאשר מקום מגוריו ברחובות.

העיסקה נעשתה דרך הטלפון. האם ניתן לתקוף סעיף זה או מכיוון שיש לתובעת מספר סניפים הרי שתוכל לתבוע היכן
 שתרצה?

: סליחה. התביעה על סכום קצוב בהוצל"פ בחיפה. 50-945-1113 +28/03/16972, 11:33 -  



: מקום מגורי הנתבע . 52-302-9029 +28/03/16972, 11:41 -  
: יכולים לפתוח בכח מקום. את ההתנגדות1 הנתבע יגיש במקום מגוריו שם 52-736-6822 +28/03/16972, 11:52 -  
הסמכות המקומית

🏍   - 11:57 ,28/03/16972+ 50-945-1113  :
: כמה נהוג לגבות עבור שעת עבודה עם חשבונית עבור כתיבת כתבי טענות 54-459-8008 +29/03/16972, 12:00 -  

לעו"ד אחר...תודה
: תלוי... 50-678-4978 +29/03/16972, 12:04 -  
: לכל הפחות 500 שח 50-678-4978 +29/03/16972, 12:04 -  
: מכתב דוגמא להתראה לפני הוצלפ 81א , יש למישהו ? 52-736-6822 +29/03/16972, 12:05 -  
: והאם צ׳ק צריך לשלוח מכתב התראה או שאפשר להגיש ישירות.  52-736-6822 +29/03/16972, 12:06 -  

תודה מראש
: יש. לא במשרד. אהיה עוד שעה. לא צריך התראה לבקשה לביצוע שטרות. 54-990-0100 +29/03/16972, 12:07 -  
: תודה רבה 52-736-6822 +29/03/16972, 12:15 -  

29/03/16, 13:46 - הילה רוזן: תביעה נזיקית שעילתה מלפני 15 שנה. התיישנה עפ הדין האזרחי. הוגשה בבית דין
רבני.האם ניתן להעלות טענת התיישנות בביד רבני? לחילופין דרך מנומסת אחרת מבלי לסרב לסמכות ולדרוש להעביר

 לבית משפט (מדובר ברב). תודה!
: מציעה שתתיעץ עם מי שבקיא בדין העיברי, האם חלה היישנות וכדומה. אם 54-464-0886 +29/03/16972, 13:50 -  

אתה לא רוצה לסרב לסמכות, אז אתה בפועל מסכים לסמכות וכללי המשחק הם שונים, כדאי שתיקח מומחה בתחום
הדין העיברי לפני שאתה נכנס לזה "מטעמי נימוס" בלבד.

: ותבין את ההשלכות. 54-464-0886 +29/03/16972, 13:50 -  
: הילה זאת בת. 50-945-1113 +29/03/16972, 13:51 -  
: סליחה, לא שמתי לב. 54-464-0886 +29/03/16972, 13:53 -  

29/03/16, 13:55 - הילה רוזן: תודה רבה! מצאתי תשובה עקרונית מורכבת למתעניינים:
http://www.yeshiva.org.il/midrash/15077 :29/03/16, 13:55 - הילה רוזן

29/03/16, 13:58 - הילה רוזן: לא נכנסת לתיק. לקוח שאל והוא מעדיף לא לסרב לסמכות, למרות שזו דעתי- ענייני
נימוס שלו כלפי בית הדין.

: לידיעתכם לבית דין רבני אין סמכות לדון בדיני ממונות שלא אגב גירושין 52-620-2585 +29/03/16972, 14:43 -  
29/03/16, 14:45 - יואב ללום: רק לבית דין רבני של המדינה אין לפי פסק דין סימה אמיר, בפועל הם עושים זאת. בתי

דין פרטיים אינם שונים מכל בורר לפי חוק הבוררות.
: ברור  52-620-2585 +29/03/16972, 14:46 -  

בורר יכול להיות גם עבריין מורשע
: בית דין רבני אינו דן בדיני ממונות שלא אגב גירושין כפי שאמר ישראל. 50-945-1113 +29/03/16972, 14:47 -  

בתי דין פרטיים בהחלט דנים. אני מכיר אפילו בקשה שהופנתה מבית הדין הרבני לבית דין לממונות שידונו בעניין.
: הי צריכה להגיש כתב הגנה בתביעה לפירוק שיתוף סכסוך בין אחים אנחנו 52-397-9681 +29/03/16972, 14:50 -  

רוצים ללכת לגישור חשבתי לבקש אורכה לכתב הגנה וכן בקשה כי תיק זה יועבר לגישור האם מקובל לבקש מבית
משפט טרם כתב ההגנה ?

: זה בפתח תקוה 52-397-9681 +29/03/16972, 14:52 -  
: כשהצד השני מעוניין בהליך, עדיף שהוא יבקש למשוך או להקפיא את 50-945-1113 +29/03/16972, 14:52 -  

התביעה בגין הליכי גישור.
את לא תוכלי לקבל אפשרות כזו אם הצד השני לא מעוניין.

: תנסי לקבל הסכמה מהצד השני. אם יש הסכמה לגישור, תהיה הסכמה 54-464-0886 +29/03/16972, 15:02 -  
לדחיית מועד לכתב הגנה ( כדי שזה לא יקלקל את הגישור). אפשר לבקש הפניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט.

: מישהו מכיר פסיקה על חיוב מלא עבור כל החודש של חברת סלולר בגין ניוד 50-945-1113 +29/03/16972, 15:20 -  
לחברה מתחרה?

: כפי הידוע לי מתנהלת עכשיו תביעה יצוגית בעניין 50-945-1113 +29/03/16972, 15:20 -  
: היצוגית טרם אושרה למיטב ידיעתי 52-736-6822 +29/03/16972, 15:36 -  
: דניאל, אני מנהל הליך כזה. 54-227-2747 +29/03/16972, 15:38 -  
: הבקשה לאישור התובענה היצוגית טרם אושרה. אני מנהל הליך מקביל 54-227-2747 +29/03/16972, 15:40 -  

והבוקר ביהמש דחה את בקשת הנתבעת לעכב הליכים בשל ״הליך תלוי ועומד״ וקיבל את טענותיי להמשיך בהליך.
: איילת- ניתן לסכם בלי קשר לערכאה המשפטית על גישור. אם יהיה הסכם אזי 54-990-0100 +29/03/16972, 16:36 -  

 המגשר יבקש ליתן לו תוקף של פסק דין וכולם הרויחו.
זאת ועוד, אני מגשר ואשמח לסייע. עפי"ר זו הדרך המהירה, ההוגנת והזולה ביותר.



: הכנסת אישרה את קיצור הזמן לפטור ממס שבח   52-554-7673 +29/03/16972, 17:57 -  
 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שקידם שר האוצר, משה כחלון יחד עם   
רשות המסים להגבלת תקופת הפטור ממס שבח במכירת דירה על ידי משפרי דיור.

מדובר בהוראת שעה שתהיה בתוקף עד שנת 2021. מרשות המיסים נמסר היום כי התיקון שהוצע נועד לתמרץ מכירת
דירות ובכך לתרום להגדלת היצע דירות בשוק הנדל"ן, וזאת על רקע התארכות משך זמן ההחזקה בדירות מגורים

הנובע, בין היתר, מציפייה לעליות מחירים מצד המוכרים. התיקון החדש ייכנס לתוקפו החל מה-1 במאי 2016.

התיקון (מספר 85 לחוק מיסוי מקרקעין) שאושר היום במליאת הכנסת קובע כי התקופה בה ניתן להחזיק בשתי דירות
מגורים ולהיחשב כבעל דירת מגורים יחידה (החזקה בדירת המגורים "הישנה" ורכישת דירת מגורים חדשה חלף דירה

זו) לצורך הטבת מס, תקוצר משנתיים לשנה וחצי. כך, רק מי שימכור את דירת המגורים הישנה בתוך שנה וחצי
מרכישת דירת המגורים החדשה, ייהנה משיעורי מס רכישה של דירה יחידה ומפטור ממס שבח. ברשות המיסים

מדגישים כי התיקון אינו חל על המועדים הקבועים כיום של מי שרוכש דירה מקבלן.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001113545#fromelement=hp_morearticles
: <המדיה לא נכללה> 50-670-5008 +29/03/16972, 21:33 -  

😂😂😂😂😂😂  חזק:  50-945-1113 +29/03/16972, 21:42 -  
: ישן. אבל לפעמים יש שופטים עם חוש הומור 50-945-1113 +29/03/16972, 21:44 -  
: הזיה! לראות ולא להאמין 52-549-2804 +29/03/16972, 21:45 -  
: כמה נהוג לקחת שכ״ט על בדיקת והצהרת על אי הלבנת הון של לקוח 54-587-9190 +30/03/16972, 11:08 -  
: שלום חברים. פלילי. האם בפרקטיקה ניתן להגיע לעסקת טיעון עם 52-240-6030 +30/03/16972, 11:11 -  

הפרקליטות לגבי בעל שתקף את אשתו בפעם הראשונה?
30/03/16, 11:46 - מעיין חיימוביץ: ניתן להגיע תמיד לעיסקת טיעון

30/03/16, 11:47 - מעיין חיימוביץ: גם בתקיפה השנייה והשלישית שלו
: תודה מעיין 52-240-6030 +30/03/16972, 11:49 -  

30/03/16, 11:51 - מעיין חיימוביץ: בשמחה
: מי צריך עו״ד חדש לעבוד וללמוד  52-681-5129 +30/03/16972, 11:55 -  

ולא כיפת לו לגבי שכר העיקר שילמד 
איזור : רמת גן תל אביב 

חדרה נתניה רמת השרון הרצליה
: מי רוצה? אחד + אחד ..... פתחנו כאן בסטה ? 54-459-8008 +30/03/16972, 12:00 -  
: הההה 52-681-5129 +30/03/16972, 12:00 -  
: למה בסטה  52-681-5129 +30/03/16972, 12:01 -  

לא שואלים ? לא דואגים
: זה נשמע כמו בסטה במכירת חיסול...לא מכבד אף אחד בטח לא את זה 54-459-8008 +30/03/16972, 12:02 -  

שמחפש עבודה
: מה בעיה שלך  52-681-5129 +30/03/16972, 12:04 -  

לחפש עבודה 
זה נקרא אצלך בסטה

: אולי תראו את החיוב בדבר יש לו כסף מספיק  ורוצה לצבור נסיון. ומה השלילי 50-795-1585 +30/03/16972, 12:04 -  
בכך לחפש עבודה הוא לא אמר בחינם

: בניצול? 54-459-8008 +30/03/16972, 12:04 -  
: לא יפה 52-681-5129 +30/03/16972, 12:05 -  
: כן בניצול 52-681-5129 +30/03/16972, 12:05 -  
: לעשות עבודה משרדית ולקבל כמה  52-681-5129 +30/03/16972, 12:05 -  

ההההה
: עם מי אני יכול להתייעץ בתחום דיני עבודה? 54-990-0100 +30/03/16972, 12:08 -  
: אשמח לעזור. 0507951585 50-795-1585 +30/03/16972, 12:09 -  

30/03/16, 12:13 - רענן קריב: איתי
: מזל טוב 54-990-0100 +30/03/16972, 13:20 -  
: מישהו מתמצא בקניין רוחני? 50-882-3669 +30/03/16972, 13:51 -  
: אשה שהתחתנה עם אזרח ישראלי וקיבלה אישור תושבות זמני בהליך 50-821-9756 +30/03/16972, 16:09 -  



לאזרחות, ועכשיו מתגרשת. מה היא יכולה לעשות כדי לקבל אזרחות
: יכולה להגיש בקשה להסדרת מעמדה מטעמים הומניטריים. זה בהתאם לנוהל 52-883-8158 +30/03/16972, 16:40 -  

 הפסקת ההליך המדורג. כמובן שיש עוד הרבה דברים שצריך לבדוק כמו הנסיבות הספציפיות, השנים שלהם יחד, ילדין
 משותפים וכדומה.
: תודה עינב 50-821-9756 +30/03/16972, 16:41 -  
: בשמחה 52-883-8158 +30/03/16972, 16:43 -  
: שני ילדים והם נשואים כחמש שנים. 50-821-9756 +30/03/16972, 16:52 -  
: עניתי לך בפרטי 52-883-8158 +30/03/16972, 17:01 -  
: תודה 50-821-9756 +30/03/16972, 17:01 -  
: תקיפת חיוב ארנונה בבימ 52-287-3168 +30/03/16972, 17:06 -  

האם בתביעה רגילה בשלום, או בעתירה מנהלית.
אם בעתירה מנהלית האם אפשר במסגרתה לבקש צו מניעה והשבה של כספים שנגבו ביתר

: מנהלי..ושים לב שזה לא השגה או ערר על השגה אלא טענות מנהליות 50-670-5008 +30/03/16972, 17:27 -  
: החל מיום 20.3.16 אין עוד צורך לפרט בעמודת תיאור המקרקעין את ההערות 52-620-2585 +30/03/16972, 21:33 -  

הרשומות (מכל סוג שהוא), ויש לרשום "כמפורט בפנקסי המקרקעין" בלבד.
רישום זה יהיה תקף כל עוד לא חל שינוי כלשהו בנסח הרישום בין מועד אימות חתימת הרוכשים על השטר בהתאם

לסעיף 14(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, לבין מועד הגשת התיק לרישום. 
ככל שחל שינוי ברישום, יש הכרח לתקן את השטרות בעמודת תיאור המקרקעין, ולציין את ההערות החדשות שנוספו. 

תיקון השטרות ייעשה או ע"י עוה"ד באמצעות ייפוי כוח, או בחתימות הרוכשים עצמם, כאשר בכל מקרה יש צורך
לאמת את החותמים על התיקון בהתאם להוראות סעיף 14(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב -2011.

ככל שמדובר במספר תיקונים מצומצם ניתן יהיה לתקן בכתב יד על גבי השטר, שאם לא כן יהא צורך בהגשת שטרות
חדשים.

נוהל זה מתייחס לכל סוגי ההעברות והמשכנתאות.
: בשורה טובה למי שמתעסק במקרקעין 52-620-2585 +30/03/16972, 21:33 -  
: סוף סוף 50-670-5008 +30/03/16972, 21:33 -  
: טמטום מוחלט 50-670-5008 +30/03/16972, 21:33 -  
: היי מחזירים על זה שטרות 50-670-5008 +30/03/16972, 21:33 -  
: וכל הכבוד לאפי והפורום הפלילי על ההמלצה למינוי סנגור פרטי במקביל 50-670-5008 +30/03/16972, 21:34 -  

לציבורי
: ברכות 50-945-1113 +30/03/16972, 21:35 -  
: כבר מחכה יותר משבוע להחלטה לפסק דין בהעדר הגנה בתביעות קטנות  52-620-2585 +31/03/16972, 12:07 -  

זה סביר?
31/03/16, 12:12 - יואב ללום: גם חודש זה סביר...

31/03/16, 12:15 - אופיר כהן י-ם: ישראל.
תבדוק שהוקלד/נסרק.

אם כן, תגיש תזכורת למתן החלטה
: קורה לי שהשופט בתיק לא פתח משימה ואז הוא לא נותן החלטה. לכן ודא עם 50-744-6906 +31/03/16972, 13:30 -  

 מרכז מידע שיש משימה לשופט.
: יש משימה 52-620-2585 +31/03/16972, 14:56 -  
: תודה 52-620-2585 +31/03/16972, 14:56 -  
: הסכם גירושין יכול ויכלול מזונות ילדים? 50-945-1113 +31/03/16972, 16:41 -  

31/03/16, 16:42 - אורלי רוט: חייב!!!!
: גם אם בהסכם הבעל לא משלם מזונות כלל או שיש חובת מינימום? 50-945-1113 +31/03/16972, 16:44 -  

31/03/16, 16:46 - אורלי רוט: אם  אתה  רוצה לסגור  את ההסכם מכל כיוון ולמנוע  בעיות בעתיד  אז כן
31/03/16, 16:47 - אורלי רוט: דניאל  תתקשר אליי..זנ לא שכר מינימום  אם ש ילדים אז כן  ולא ניתן להתנות על מזונות

: חברים, שאלה במס שבח : דירה שנמסרה עכשיו לבעלים במסגרת הסכם 50-821-9756 +31/03/16972, 20:16 -  
קומבינציה, ועכשיו נמכרת לצד ג׳. למוכר זאת הדירה היחידה שבבעלותו. האם יקבל מס לפי דירת מגורים יחידה או

שהעובדה שלא התגורר שנתיים בדירה תחייב אותו במס גבוה?



: שאלה ; 50-748-1929 +03/04/16972, 9:02 -  
מהו המועד להגשת ערר לועדת תכנון ובנייה מחוזית על החלטת שינוי ת.ב.ע של הועדה המקומית

: אלעד צריך להחזיק בדירה 18 חודש כדי לקבל פטור וזאת בהנחה שהיא דירה 50-375-0063 +03/04/16972, 10:03 -  
יחידה

: דורון מה המועד להגשת ערר לוועדה מחוזית על שינוי תב״ע שבסמכות 50-748-1929 +03/04/16972, 10:45 -  
מקומית?

: הי אלי...געגתי... 52-336-1840 +03/04/16972, 11:05 -  
נראה לי 30 יום.

: יש מצב לבקש הארכה. 52-336-1840 +03/04/16972, 11:05 -  
: דורון, אם אני לא מחזיק בה 18 חודש, כי זאת הסיטואציה 50-821-9756 +03/04/16972, 11:34 -  
: זוכה שקיבל צו פינוי מבית המשפט יכול להחליף צילינד של הדירה או חייב 52-620-2585 +03/04/16972, 12:16 -  

לפנות להוצלפ שיפנו אותו? ?
: רק הוצלפ 50-968-2664 +03/04/16972, 12:25 -  
: מתי פגרת פסח בבקשה? _ 52-620-2585 +03/04/16972, 13:22 -  
: דחוף ביותר ! מישהו יודע מי אחראי על האתר של ועד מחוז תל אביב ? תודה 52-329-5296 +03/04/16972, 13:28 -  

רבה !!!
03/04/16, 13:39 - איתן עמרם: נוגה

הראל כהן אחראי על אתר מחוז תל אביב
: ממתי תיקון 76 בנוגע לחיוב 8% לדירה שניה בתוקף? 52-287-3168 +03/04/16972, 13:40 -  
: תודה רבה !!! יש טלפון ? 52-329-5296 +03/04/16972, 13:40 -  
 ליוני232015 : 52-620-2585 +03/04/16972, 13:40 -  
: האם יש כאן עורך דין שניגש בעבר למבחני מיון למחלקת תביעות במשטרה? 50-893-9187 +03/04/16972, 14:43 -  
: שאלה לאלו העוסקים בענייני משפחה. הגשתי תביעה להפחתת מזונות.מלוא 52-549-2804 +03/04/16972, 15:32 -  

המזונות השוטפים עד להגשת התביעה שולמו במלואם אך נוצר חוב לאחר הגשת התביעה.אציין כי סיכויי התביעה
טובים לאור חוו"ד של מומחה מטעם בימ"ש שקבע כי חל שינוי משמעותי במצבו הבריאותי והנפשי של התובע.השאלה
היא מהו המקור ההלכתי שמתיר לי לבקש עיכוב ביצוע פסק דין למזונות לרבות הפחתה זמנית של המזונות השוטפים

עד למתן פסק דין (אם בכלל ישנו מקור כזה)
: אני הגשתי תביעה לביטול דמי מזונות ובגלל שהם נגבים דרך הותלפ על ידי 50-968-2664 +03/04/16972, 15:40 -  

עיקול הגשתי בקשה שעד להכרעה בתביעה יעוכבו הליכי הגביה
: אם תרצי שאשלח לך את הדוגמא אז בשמחה 50-968-2664 +03/04/16972, 15:41 -  
: היי רחלי גם אני צריכה דבר כזה...את יכולה להעלות לסיפריה או לשלוח אלי... 52-336-1840 +03/04/16972, 16:18 -  

Dorel275@gmail.com
תודה דורית.

: בשמחה 50-968-2664 +03/04/16972, 16:18 -  
👍   - 16:29 ,03/04/16972+ 52-336-1840  :

: תבקש מאיתן את הפאלפון של יפית.... 50-613-6006 +03/04/16972, 16:55 -  
: בעיניין הבחינה לתובעת משטרתית 50-613-6006 +03/04/16972, 16:56 -  
: מחלקות במשפחה. מושב בן ממשיך....  מחוזי או משפחה? 50-533-0830 +03/04/16972, 18:22 -  

תודה.
: משפחה 50-670-5008 +03/04/16972, 18:25 -  
: עדיף לכולם 50-670-5008 +03/04/16972, 18:25 -  

👍   - 18:26 ,03/04/16972+ 50-533-0830  :
: שלום לכולם. בכמה הייתם מתמחרים הכנת הסכם שותפות והסכם פירוק של 50-821-9756 +04/04/16972, 7:37 -  

אותה שותפות שהוכן שלושה חודשים לאחר מכן, לא כולל רישום השותפות
  - 7:40 ,04/04/16972+ 50-670-5008 : 10

😉 : חחח מזכיר הסכם ממון ו-3 חודשים לאחר מכן הסכם גירושין 52-240-6030 +04/04/16972, 7:47 -  
: בדיוק כך :) 50-821-9756 +04/04/16972, 7:47 -  
 אבי?10 : 50-821-9756 +04/04/16972, 7:48 -  
: כן 10 פלוס מעמ לדעתי לכל הפחות 50-670-5008 +04/04/16972, 8:18 -  

: שבוע טוב לכולם. 52-393-6601 +04/04/16972, 10:12 -  
תיקון צו בית משותף, 15 דיירים. שכ״ט פחות או יותר??

: תלוי במה שצריך לעשות שם. 25 פלוס מעײמ לפחות. 50-375-0063 +04/04/16972, 10:26 -  



🏍   - 10:31 ,04/04/16972+ 52-393-6601  :
: יש אפשרות לחייב מישהוא לענות על סקר בבית מטעם המדינה? ? 52-620-2585 +04/04/16972, 14:11 -  
: כן 50-375-0063 +04/04/16972, 14:12 -  
: אבא לבן בלא תמורה האם יש מס שבח? 52-620-2585 +04/04/16972, 14:13 -  
: ישראל לפי החוק, אם מדובר בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 54-464-0886 +04/04/16972, 14:28 -  

חייבים לשתף פעולה.
: יש פטור ישראל 50-821-9756 +04/04/16972, 14:30 -  
: בטוח אלעד? 52-620-2585 +04/04/16972, 14:38 -  

לא היה איזה חוק חדש לאחרונה בעניין_
: ויש הבדל עם מעביר לבת או לחתן? 52-620-2585 +04/04/16972, 14:39 -  
: מס רכישה משולם, נכון? 50-744-6906 +04/04/16972, 14:54 -  
: אין מס שבח לקרבה ראשונה. עיין בהגדרות החוק. לגיס בעיקרון יש . אך אני 50-945-1113 +04/04/16972, 15:13 -  

מכיר מי שנותן פתרונות מס.
: מס רכישה שליש 50-945-1113 +04/04/16972, 15:13 -  
: ויש הבדל עם מעביר לבת או לחתן? 52-620-2585 +04/04/16972, 15:21 -  
: מישהו מכיר עו״ד שפועל גם באנגליה? 50-390-0083 +05/04/16972, 19:25 -  
: עם רישיון אנגלי 50-390-0083 +05/04/16972, 19:27 -  
: אברהם, אתה לא צריך בפנמה? 52-240-6030 +05/04/16972, 19:32 -  
  - 19:34 ,05/04/16972+ 50-390-0083 (: :
: באיזה תחום עיסוק באנגליה ? 50-794-3172 +05/04/16972, 19:53 -  
: בטוח 50-821-9756 +05/04/16972, 20:23 -  
: עובד שנפגע  בפגיעה בעבודה .האם מותר למעביד לפטרו?? 50-613-6006 +05/04/16972, 21:24 -  
: הוא יכול להפנות אותו לרופא תעסוקתי שיבדוק אם הוא מתאים לעבוד באותה 54-667-9578 +05/04/16972, 21:31 -  

 עבודה או בעבודה אחרת אצל אותו מעביד
: ואם לא כן מותר 54-667-9578 +05/04/16972, 21:31 -  
: האם במינוי אפוטרופוס צריך אישור עובדת סוציאלית מאגף הרווחה? 52-620-2585 +05/04/16972, 21:36 -  

05/04/16, 21:39 - אורלי רוט: החלטת ביהמש
05/04/16, 21:40 - אורלי רוט: זה לא  אישור זה תסקיר ..וזה החלטת ביהמש

: תודה 52-620-2585 +05/04/16972, 21:46 -  
: תודה 50-613-6006 +05/04/16972, 22:22 -  
: האם שיק הנקוב במטבע זר אפשר להגיש לביצוע בהוצלפ או שרק אפשר 52-287-3168 +06/04/16972, 13:41 -  
לתבוע עס השיק?

: מה שכר הטרחה לפתיחת חברה פרטית (קטנה) ? וכמה נהוג לקחת תשלום 54-459-8008 +06/04/16972, 14:12 -  
חודשי לייצוג ? תודה לעונים

: פתיחת חברה זה אותו הליך קטנה או גדולה... 52-336-1840 +06/04/16972, 14:21 -  
בסביבות 4 וחצי 5.

החודשי לקטנה תלוי בפעילויות החודשיות.
אבל לא פחות מאלף או 1,200 לא כולל מע"מ.

ותשים לב שלא יהפכו אותך לפקיד שלהם.
: תודה 54-459-8008 +06/04/16972, 14:26 -  
: יש למישהו להעביר לי דוגמא להסכם חלוקת עזבון בין שני אחים לאחר מתן צו 52-306-8999 +06/04/16972, 16:29 -  

 ירושה? אודה מראש.
: דורית, אני חושב שזה מופרז. סביבות אלפיים ש״ח לפתיחת החברה ועוד חמש 50-821-9756 +06/04/16972, 16:54 -  

מאות למסמכי פתיחת החשבון. לגבי החודשי, סגור איתם לפי שעות ותקפיד שלא חורגים איתך מהשעות, וכמובן תגביל
 אותם במה כולל הריטיינר. אני אשמח לשלוח לך דוגמא של הסכם ריטיינר. בכל מקרה, כמו שדורית אמרה, אלף

מינימום, וזה לארבע שעות גג לחודש
: אני לא מצליחה לרשום שעות...מתאים לי גלובלי 52-336-1840 +06/04/16972, 17:11 -  
: מי יכול לעזור לי עם מחיקת מידע בבי.די.איי? 54-990-0100 +06/04/16972, 17:22 -  

בנוסף-אשמח לצרף עו"ד לתיק פוטנציאלי בנושא ביטוח לאומי.
  - 17:59 ,06/04/16972+ 54-990-0100 ?bdi  בשנית -מי יכול לעזור לי עם מחיקת הערות ב :
: מה סוג ההערה? 52-336-1840 +06/04/16972, 18:56 -  

הוצלפ?



: דורית תודה. הסתדרתי. 54-990-0100 +06/04/16972, 19:26 -  
: דחוף בענייני הגירה, אדם שמשטרת ההגירה מסרבת לתת לו להיכנס לארץ, 50-821-9756 +06/04/16972, 19:42 -  

יש שופט תורן לבית הדין לעררים? מה עושים?
: לקוח מעוניין להזמין חברה שלו מתיאלנד לביקור בארץ...הוא ביקר אצלה 3 54-459-8008 +06/04/16972, 20:18 -  

פעמים ויש ברשותו הוכחות לקשר ביניהם...בשלב זה הוא רוצה להביא אותה כתיירת בלבד...מה הדרך המומלצת
לאפשר לה לקבל ויזת תייר ?

: מישהו? 50-821-9756 +06/04/16972, 20:54 -  
: לשלוח לה הזמנה אולי זה יעזור 54-667-9578 +06/04/16972, 20:55 -  
: לשלוח לשגרירות 54-667-9578 +06/04/16972, 20:56 -  
: מי שיש לו בן קטין נכה מקבל הנחה במס רכישה? 52-620-2585 +10/04/16972, 9:13 -  

: ערב טוב, יש למישהו דוגמה למכתב התראה לדייר בבית משותף עקב חוב 54-990-0100 +10/04/16972, 18:57 -  
לועד הבית?

: לי יש 50-821-9756 +11/04/16972, 7:46 -  
: אלעד בוקר טוב. יש מצב לשיחת טלפון? 54-990-0100 +11/04/16972, 8:04 -  
: בוודאי. עוד שעה כשאסיים את הפגישה 50-821-9756 +11/04/16972, 8:05 -  

👍👍👍   - 8:05 ,11/04/16972+ 54-990-0100  :
: בוקר טוב.  54-696-6057 +11/04/16972, 8:40 -  

שאלה-  בתביעות קטנות יש אפשרות שכמה תובעים באותה עילה בדיוק ,יתבעו בתביעה אחת. 
(תביעה כנגד חברת תעופה... איחור משמעותי של טיסה- לא כח עליון!) ?

תודה
: כן ובלבד שסך כל התביעה לא יעלה על הסכום של הסמכות של בימ"ש 54-464-0886 +11/04/16972, 8:44 -  

לתביעות קטנות
😍 : תודה סלעית 54-696-6057 +11/04/16972, 8:44 -  

: בעקרון לגבי איחור, אם אתה תובע לפי החוק ( מעל 8 שעות), אז הפיצוי הוא 54-464-0886 +11/04/16972, 8:45 -  
סטטורי ללא צורך בהוכחת נזק. אם אתה תובע נזקים לפי האמנה, כל תובע צריך להרטות את הנזק שנגרם לו באופן

ספציפי, מה שיכול להעמיס על כתב התביעה.
😕 : "אתה" הכוונה ל"את" כמובן  54-464-0886 +11/04/16972, 8:46 -  

👍👍   - 8:49 ,11/04/16972+ 54-696-6057  :
: כל עסק צריך ספרינקלרים לפי דרישות כיבוי אש? 52-620-2585 +11/04/16972, 20:12 -  
: אשמח לעזרתכם כי אני לא זוכרת חברה שמעוניינת לתבוע חברה אחרת 52-278-0868 +11/04/16972, 20:48 -  

יכולה לתבוע בתביעות קטנות (נושא ששיך להגנת הצרכן ) ? 
והאם ניתן לייצג מכיוון שזו חברה ?

: חברה לא יכולה לתבוע בתביעות קטנות 54-464-0886 +11/04/16972, 20:51 -  
11/04/16, 21:07 - אופיר כהן י-ם: רק אם היא נתבעת היא יכולה לתבוע תביעה שכנגד בתביעות קטנות

: תודה 52-278-0868 +11/04/16972, 21:16 -  
12/04/16, 9:49 - איתן עמרם: ברכות לחברי ושותפי לדרך יו"ר (משותף) פורום הפרקליטים עורך דין אופיר כהן על שלל

 המינויים בלשכת עורכי הדין.
בניהם: סגן יו"ר מחוז י-ם, ראש תחום דוברות וייעוץ תקשורת ליו"ר מחוז י-ם, חבר פורום בתי משפט (כללי - עליון,

מחוזי, שלום) במחוז י-ם וחבר בוועדה ארצית לקידום עו"ד ואנשים עם מוגבלות.
תמשיך בעשייה המבורכת שלך למען החברים, אותה אתה מבצע ללא ליאות.

יישר כח.
12/04/16, 9:50 - יואב ללום: אופיר המלך

12/04/16, 9:50 - יורם טערנשה: מצטרף לברכות  עלו והצליחו במעשיכם
: אופיר ברכות!! 52-620-2585 +12/04/16972, 9:58 -  

מינוי ראוי לאיש ראוי
: ברכות. המון הצלחה. 54-990-0100 +12/04/16972, 10:04 -  

12/04/16, 10:05 - רענן קריב: כל הכבוד, אופיר!
: כל הכבוד, זכינו בכם !! 54-696-6057 +12/04/16972, 10:15 -  
: ברכות והצלחה...השותפות ביניכם עושה רק טוב לסובבים אותכם...תודה על 54-459-8008 +12/04/16972, 10:41 -  

העשייה והתרומה ....זה לא ברור מאיליו. .��
: גאים בך עו"ד אופיר כהן.. 50-613-6006 +12/04/16972, 11:00 -  
: עלה והצלח אופיר 52-829-2223 +12/04/16972, 11:22 -  



👍👍 : בהצלחה אופיר  52-397-9681 +12/04/16972, 11:33 -  
12/04/16, 12:07 - אופיר כהן י-ם: תודה רבה לכל המברכים. מחמם את הלב. אשתדל להמשיך בעשייה לכלל החברים

: אופיר אהוב ויקר ברכות חמות לשלל התפקידים להם מונת בזכות ולא בחסד. 52-288-2994 +12/04/16972, 12:13 -  
עשייתכם המבורכת חשובה לכולנו מאוד

עלו והצליחו
: האם עו"ד יכול ליצג לקוח כנגד זוג שעשו אצלו הסכם גירושין שקיבל תוקף של 54-251-5667 +12/04/16972, 12:19 -  

 פס"ד בבית דין רבני?
: מוטב להימנע מלייצג נגד לקוחות שלך לשעבר. אבל לא כל מקרה הוא ניגוד 54-464-0886 +12/04/16972, 12:23 -  

עניינים. אם כתוצאה מהטיפול שלו בהם יש לו מידע שהוא יכול להשתמש בתיק הזה, אז זו יכולה להיות הפרה של כללי
 האתיקה. אפשר לשלוח שאילתא ללשכה בענין, כנונתים יותר פרטים על המקרה, כדי להראות שאין ניגוד עניינים,

ולקבל תשובה
: הבנתי. תודה 54-251-5667 +12/04/16972, 12:25 -  

12/04/16, 12:38 - אופיר כהן י-ם: תודה רבה אריאל היקר
: אסור לייצג אם ערכת את ההסכם 52-620-2585 +12/04/16972, 13:41 -  
: התיק החדש מדבר על בקשה לצו הטרדה מאיימת כנגד בני הזוג. אין קשר 54-251-5667 +12/04/16972, 13:44 -  

להסכם עריכתו ולאישורו בבית המשפט. האם לאחר פרטים אלו עדיין אסור?
: עדיף לשאול את הלשכה 52-620-2585 +12/04/16972, 13:45 -  
: אוקי. אנסה ראשית להימנע מייצוג ללא קשר. ואם לא תהיה ברירה אז אשלח 54-251-5667 +12/04/16972, 13:46 -  

שאילתא.
: תודה 54-251-5667 +12/04/16972, 13:49 -  
: קיבלתי פנייה לייצוג בהליך ערעור בתחום האזרחי שכבר הוגש מטעם הלקוח. 54-990-0100 +12/04/16972, 16:39 -  

מה מקובל לדרוש כשכ"ט - עבור כל דיון בנפרד וכן עבור כל בקשה שנזדקק לה בנפרד או שכט כולל?
מה השכט המקובל בנפרד או כולל?

: שאלה נוספת - מי מטפל בעובדים פלסטיניים שאישור העבודה שלהם בוטל? 54-990-0100 +12/04/16972, 16:47 -  
: שמעון- אני לא רואה מה הקשר בין צו למניעת הטרדה לבין הסכם גירושין. 52-549-2804 +12/04/16972, 17:43 -  

ההורדה הנטענת אינה נובעת מההסכם ולכן עורך ההסכם אינו רלוואנטי בהליך הזה
12/04/16, 17:54 - יורם טערנשה: מחפש משרת התמחות למתמחה צעירה   אשמח  לסיוע

12/04/16, 18:18 - אופיר כהן י-ם: שופט הגון ואמיץ פסק כי על המדינה לשלם סך 3,000 ש"ח ללקוחה אותה אני מייצג
 בגין אי התייצבות הפרקליטות לדיון.

מדובר בתיק פלילי בו יוחס ללקוחה 10 אישומים (עבירות מרמה והונאה) שבכל אחת מהם מספר סעיפי עבירה.
ב"כ המאשימה לא הגיעה לדיון לפני יומיים. הגישה בדיעבד הסבר לא מספק.

לפניכם ההחלטה...
12/04/16, 18:18 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>

12/04/16, 18:18 - אופיר כהן י-ם: שופט הגון ואמיץ פסק כי על המדינה לשלם סך 3,000 ש"ח ללקוחה אותה אני מייצג
 בגין אי התייצבות הפרקליטות לדיון.

מדובר בתיק פלילי בו יוחס ללקוחה 10 אישומים (עבירות מרמה והונאה) שבכל אחת מהם מספר סעיפי עבירה.
ב"כ המאשימה לא הגיעה לדיון לפני יומיים. הגישה בדיעבד הסבר לא מספק.

לפניכם ההחלטה...
12/04/16, 18:18 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>

: מי זה רמי פרימי? 52-620-2585 +12/04/16972, 18:25 -  
12/04/16, 19:20 - יואב ללום: רמי פנירי הוא חבר טוב למקצוי

12/04/16, 19:21 - יואב ללום: למקצוע
http://www.b7net.co.il/mobile/article/243 :12/04/16, 20:06 - דני אליגון

: ...והלוואי שההמלצות יתקבלו . 54-696-6057 +12/04/16972, 20:24 -  
   54-230-7504 12/04/16+972, 20:48 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    

12/04/16, 20:48 - אופיר כהן י-ם: ברוך הבא לפורום עו"ד אביעד הרץ
: ניסע עם הרכב שלי 50-954-9901 +12/04/16972, 21:59 -  
: חברים יקרים- קיבלתי פנייה ממעסיק שמעוניין בעזרה בעניין אישור כניסה 54-990-0100 +13/04/16972, 9:00 -  

שהוקפא לעובד פלסטיני ותיק אצלו.
 אנא העבירו לי פרטים על עו"ד בתחום. דחוף!!!!

: עורכת הדין הדס ברווה לדעתי תוכל לסייע בנושא 52-278-0868 +13/04/16972, 9:07 -  
:  עוד הדס ברוה.vcf (קובץ מצורף) 52-278-0868 +13/04/16972, 9:07 -  



: תודה. 54-990-0100 +13/04/16972, 9:07 -  
: בשמחה 52-278-0868 +13/04/16972, 9:08 -  
:  עוד מזל רוונסארי אשדוד.vcf (קובץ מצורף) 52-336-1840 +13/04/16972, 9:45 -  
: גם מזל מומחית בתחום 52-336-1840 +13/04/16972, 9:45 -  

13/04/16, 11:09 - משה טייב: מחפש שליח למסירה כפולה בכרמיאל יש מישהו מומלץ?
:  שי - מסירות וחקירות.vcf (קובץ מצורף) 52-736-6822 +13/04/16972, 11:11 -  

13/04/16, 11:12 - משה טייב: תודה
:  אלון בן משה שליחויות.vcf (קובץ מצורף) 50-744-6906 +13/04/16972, 11:16 -  
: עוד המר מתכבד גם לטפל נתן להתקשר אלי 52-287-3168 +13/04/16972, 12:22 -  
: חייב פרה רולינג בשאלת אתיקה בלשכה למי פונין בדחיפות??? 50-670-5008 +13/04/16972, 13:59 -  
: למי פונים? 50-670-5008 +13/04/16972, 13:59 -  
: מי יודע כיצד ניתן לבצע המצאה כדין לתושב חוץ?  50-945-1113 +13/04/16972, 14:27 -  

במסירה אישית.

השאלה היא טכנית ומשפטית.
: הוא בישראל?  52-620-2585 +13/04/16972, 14:47 -  

יש לו עורך דין בישראל?
: פנה אלי בפרטי לעניין המצאה בחו"ל 50-794-3172 +13/04/16972, 15:02 -  

13/04/16, 15:20 - הילה רוזן: מצטערת לעדכן בידיעה לא רשמית על נזיקיסט ירושלמי שהתאבד ממגדל העיר היום.
: שלא נדע 52-287-3168 +13/04/16972, 15:21 -  

מי מדובר
: עצוב !! 54-696-6057 +13/04/16972, 15:28 -  
: מצער לשמוע... 54-990-0100 +13/04/16972, 15:29 -  
: הייתי במקום (ככונן מדא ואיחוד הצלה). מזעזע 54-230-7504 +13/04/16972, 16:14 -  
:  עודצדוק.vcf (קובץ מצורף) 54-216-0881 +13/04/16972, 17:46 -  
: שואל עבור עו"ד צדוק מי עוסק במתן אשרות לעובדים/שוהים זרים מרוסיה? 54-216-0881 +13/04/16972, 17:46 -  

צרו בבקשה קשר עימו
:  מיטל סודרי עוד.vcf (קובץ מצורף) 52-278-0868 +13/04/16972, 18:15 -  
: היא מומחית בתחום אתה מוזמן להעביר אליו את המספר שלה :) 52-278-0868 +13/04/16972, 18:15 -  

13/04/16, 18:49 - יואב ללום:  הפנים בן זרואל עו״ד מומי עובדים זרים מ..vcf (קובץ מצורף)
13/04/16, 18:49 - יואב ללום: הוא גם מומחה לתחום

: שליח משפטי להמצאת אזהרות בהוצלפ במרכז.  52-736-6822 +13/04/16972, 19:14 -  
המלצה על מישהו ?

תודה
:  אלון בן משה שליחויות.vcf (קובץ מצורף) 50-744-6906 +13/04/16972, 19:16 -  
: תודה 52-736-6822 +13/04/16972, 19:18 -  
: בשמחה 50-744-6906 +13/04/16972, 19:19 -  

13/04/16, 19:51 - הילה רוזן:  שליחויות תא.vcf (קובץ מצורף)
: איפה במרכז הארץ? 50-748-1929 +13/04/16972, 19:51 -  
:  אלון לוי.vcf (קובץ מצורף) 50-968-2664 +13/04/16972, 20:10 -  
: בכל הארץ במחירים זולים ועם שירות סופר מקצועי. 50-968-2664 +13/04/16972, 20:11 -  

עובדת איתו שנים
: גם שליחויות רגילות? 50-375-0063 +13/04/16972, 21:38 -  
: בקשה לשחרור מייצוג בשל עניינים אישיים של עוהד המייצג- האם מחייב 54-571-3271 +14/04/16972, 10:52 -  

תצהיר מלווה של עוה"ד המייצג?
: לא נראה לי.במידת הצורך בימש יבקש שתוסיף 52-549-2804 +14/04/16972, 10:53 -  
: תודה רבה 54-571-3271 +14/04/16972, 10:53 -  
: חברים 52-288-2994 +14/04/16972, 17:59 -  

בנישואי קפריסין שנרשמו כאן במשרד הפנים
איך הגירושין מתבצעים?

( לצדדים יש הסכם ממון על בסיסו ערכתי להם הסכם גירושין אותו אני אגיש לביהמש למשפחה)
האם ביהמש יאשר את הגירושין ואת זה נגיש אחכ במשרד הפנים?



: הזוג יהודים? 52-620-2585 +14/04/16972, 18:05 -  
: הבעל כן האשה לא 52-288-2994 +14/04/16972, 18:05 -  
: כן בבית משפט לענייני משפחה 52-620-2585 +14/04/16972, 18:10 -  
: תודה רבה 52-288-2994 +14/04/16972, 18:10 -  

זה יכול להיות במסגרת הבקשה לאישור הסכם הגירושין?
: כן 52-620-2585 +14/04/16972, 18:11 -  
: שוב תודה 52-288-2994 +14/04/16972, 18:11 -  
: זו התרת נישואין. מגישים בקשה לאישור הסכם והתרת נישואין. 54-464-0886 +14/04/16972, 18:19 -  
: וואי ממש תודה רבה 52-288-2994 +14/04/16972, 18:20 -  
: יש דוגמא למישהו? (להתרת נישואין) 52-288-2994 +14/04/16972, 18:20 -  
: אשמח גם לדוגמא 52-620-2585 +14/04/16972, 18:22 -  
: לי יש תיק הפוך הבעל גוי 52-620-2585 +14/04/16972, 18:22 -  

😜😜 : סלעית... נפלנו עליך..  52-288-2994 +14/04/16972, 18:23 -  
: אפשר לרכז לסלעית את כל השאלות שעפו בנושא הזה פה בשבועות 50-821-9756 +14/04/16972, 18:31 -  

האחרונים ��
: אני לא בטוח שניתן באותה הבקשה, מאחר ובקשות להתרת נישואין יש בית 50-213-1313 +14/04/16972, 18:33 -  

משפט (למשפחה) אחד בכל מחוז שעוסק בכך..
: לדוג' במחוז מרכז יש להגיש לרשל"צ בלבד.. 50-213-1313 +14/04/16972, 18:34 -  
: מגישים בקשה להתרת נישואין עם הפרטים הרלוונטים לפי החוק- דת הצדדים 54-464-0886 +14/04/16972, 18:37 -  

 מקום הנישואין, מועד הנישואין ועם זה בהסכמה ובמשוף לא צריך חוות דעת בענין הדין במקום בנישואין. הבקשה
מועברת לבדיקה בביה"ד הרבני ואח"כ מאושרת. את ההסכם הייתי מגישה בנפרד בבקשה לאישור הסכם.

: תודה רבה 52-288-2994 +14/04/16972, 18:51 -  
: האם התרת הנישואין בבית המשפט למשפחה יכולה לשמש כאישור להתרת 54-459-8008 +14/04/16972, 21:00 -  

הנישואים בארץ המוצא של הבן זוג? כמובן לאחר שתתורגם ותאושר ע"י משרד החוץ...
: חברנו אופיר מופיע בעיתון ירושלים 50-748-1929 +15/04/16972, 7:31 -  
: <המדיה לא נכללה> 50-748-1929 +15/04/16972, 7:32 -  
: <המדיה לא נכללה> 50-748-1929 +15/04/16972, 7:32 -  
: ברכות ידידי אופיר 50-748-1929 +15/04/16972, 7:32 -  

🌸 : אופיר, המשך הצלחה ועשייה ברוכה 54-696-6057 +15/04/16972, 7:36 -  
15/04/16, 9:27 - הילה רוזן: אופיר ואיתן כל הכבוד! גאים בכם מאד! �🌺🌺�

15/04/16, 9:46 - רענן קריב: כל הכבוד!
: למה הזכרת רק את אופיר ולא את איתן הענקקקק 52-620-2585 +15/04/16972, 10:12 -  
: כל הכבוד! 54-227-2747 +15/04/16972, 10:33 -  

15/04/16, 11:29 - אופיר כהן י-ם: תודה רבה לכל המברכים
: מזכיר וועד בעמותה יכול להיות יושב ראש_ 52-620-2585 +15/04/16972, 11:30 -  
  - 11:31 ,15/04/16972+ 52-620-2585 ? :

15/04/16, 12:08 - יואב ללום: אין תפקיד כזה מזכיר ועד
15/04/16, 12:08 - יואב ללום: חבר ועד יכול

: מזכיר עמותה 52-620-2585 +15/04/16972, 12:11 -  
  - 12:11 ,15/04/16972+ 52-620-2585 * :

👏👏 : כל הכבוד לאופיר ואיתן הגדולים  54-696-6057 +15/04/16972, 12:36 -  
15/04/16, 12:49 - יואב ללום: אין תפקיד כזה מזכיר עמותה. ואין בעיה שיהיה היו״ר ובתנאי שהוא חבר עמותה

: בואו נשאיר בבקשה את הקבוצה לייעוץ. ולא לבמת פרסום.  52-479-9443 +15/04/16972, 12:49 -  
שבת שלום חברים.
: <המדיה לא נכללה> 50-748-1929 +15/04/16972, 12:53 -  
: תומר מותר לפרגן לאלו שעושים למען הקבוצה . 50-748-1929 +15/04/16972, 12:55 -  
: לא דיברתי על זה בכלל. 52-479-9443 +15/04/16972, 12:55 -  

15/04/16, 12:56 - הילה רוזן: חברים, מגיע לאופיר ואיתן היקרים מאד, שבלעדיהם הפורום לא היה קיים המון פירגון
והערכה. במיוחד כאן. �🌺🌺�

: אין ספק שבלעדיהם הפורום המבורך הזה לא היה קיים. מאוד מעריך ומפרגן . 52-479-9443 +15/04/16972, 13:04 -  
וחוץ מזה מאוד נהניתי לצפות בכתבה על איתן. בן אדם מדהים וראוי להערצה.  אלי תספור עד שלוש לפני שאתה מגיב.

: בית משפט בישראל חא מאשר הסכמי גירושין, רק הסכמיי ממון...חיים 52-336-1840 +15/04/16972, 15:38 -  



משותפים...וכיו"ב....
הסכם גרושין יש להגיש לבית הדין הרבני יחד עם הסכם ממון מאושר ע"י בימש"פ משפחה.

: לא 52-336-1840 +15/04/16972, 15:38 -  
: סורי...לא נכנסתי כמה ימים להודעות וזו ההודעה הראשונה שקפצה לי. 52-336-1840 +15/04/16972, 15:42 -  

תבורכו כולכם על העשיה וההדדיות והעזרה.
ולאופיר ואיתן עלו והצליחו והמשיכו....שבת שלום.

דורית...�🍉🍐🍅🌹�
15/04/16, 15:57 - אופיר כהן י-ם: ��
15/04/16, 15:57 - איתן עמרם: ��

: דורית, אם יש נישואים מעורבים שלא 2 הצדדים יהודיים אין סמכות לבית דין 52-620-2585 +15/04/16972, 15:59 -  
לדון

: זה התרת נישואין בבית משפט לענייני משפחה 52-620-2585 +15/04/16972, 16:00 -  
: האם חוב מים לתאגיד המים דינו כחוב ארנונה לעניין שיהוי בהגשת התביעה 52-287-3168 +15/04/16972, 16:27 -  

ואו התישנות הזכות לתבוע?
15/04/16, 16:27 - אופיר כהן י-ם: הודעת מנהל הפורום:

נא להמשיך את השיח במוצאי שבת.

אופיר כהן
😜 : שבת מוקדמת? 52-240-6030 +15/04/16972, 16:28 -  

15/04/16, 16:28 - אופיר כהן י-ם: ראה תקנון
🌺 : עם תקנון לא מתעסקים. שבת שלום ומבורך 52-240-6030 +15/04/16972, 16:28 -  

: לידידי ורעי עו"ד אופיר כהן 52-384-9006 +15/04/16972, 17:11 -  
ישר כח על מנויך בלשכה .

אין לי ספק שכל ציבור עו"ד יהנו מעשיתך.
שבת שלום

15/04/16, 18:04 - ענת שטיינמץ: בהצלחה אופיר ושבת שלום...
: שבוע טוב לכולם. 52-336-1840 +16/04/16972, 20:22 -  
: חברים , 52-336-1840 +16/04/16972, 20:22 -  

כמה לגבות על הסכם העברה במתנה דירות בין אמא לילדה שלה.
האם זה שני הסכמים הבית האחד של הבת עובר לאמא והבית של האמא עובר לבת בתוספת כספית שהבת מוסיפה

ועל ישבון חלקה בירושה.
או שזה הסכם אחד. .

מה שכר הטירחה?
תודה.

: נראה שאפשר הסכם אחד 52-336-1840 +16/04/16972, 20:22 -  
: שבוע טוב. 54-230-7504 +16/04/16972, 21:16 -  

אני הייתי שואל את עצמי ראשית אם מדובר במתנה או עסקאות בתמורה
: אביעד, מדובר בעסקאות בין בני משפחה. זה לא חד משמעי. כי האמא נקבלת 52-336-1840 +16/04/16972, 21:24 -  

דירה ללא תשלטם לנותן והבת מקבלת דירה עם תשלום ראשון בהסכם ובסוף זה מצקזז עם הירושה והבת מוותרת על
 חלקה בירושת האם הדירה שצעבור לאם.

: *תשלום 52-336-1840 +16/04/16972, 21:25 -  
*מתקזז

: דורית לפי איך שאת מתארת מדובר במכירה שבתמורה 50-748-1929 +16/04/16972, 21:29 -  
: כפי שהדברים מוצגים זה בהחלט שתי עסקאות בתמורה. 54-230-7504 +16/04/16972, 21:29 -  
: תמורה היא לא רק בכסף 54-230-7504 +16/04/16972, 21:29 -  
: חברים  50-748-1929 +16/04/16972, 21:31 -  

יש משהו שמכיר את עניין גט לחומרא בין בני זוג יהודיים ופנוי לשאלה?
: אלי שבוע טוב. 52-336-1840 +16/04/16972, 21:32 -  

מה התמורה בעסקת האם? היא מקבלת בית לחא תמורה
: ללא 52-336-1840 +16/04/16972, 21:33 -  



: הקיזוז והוויתור על הירושה 50-748-1929 +16/04/16972, 21:33 -  
: הויתור והקיזוז זה החלק של הבת. 52-336-1840 +16/04/16972, 21:34 -  
: נראה לי שיש פה הסכם אחד שהוא מתנה לחא תמורה מהבת לאם. 52-336-1840 +16/04/16972, 21:35 -  

והסכן בתמורה מהאם לבת.. אולי אני טועה..
: יש לי רעיון ותגידו לי אם הדבר אפשרי.... 52-336-1840 +16/04/16972, 21:41 -  
: הבת מעבירה לאם דירה והאם מעבירה לבת דירה בהסכם מתנה אחד ללא 52-336-1840 +16/04/16972, 21:44 -  

תמורה.
את הסכום הראשון של 200,000 שח אני אישה הסכם הלואה בנפרד בין האם לבת.

והחלק של הירושה יכנס לצוואת האם ולמיכתב ויתור או הסתלקות מחלק מהירושה של הבת
האם מה שכתבתי מובן?

: לי לא. הסתבכתי...... 50-533-0830 +16/04/16972, 21:57 -  
: גם אני 50-748-1929 +16/04/16972, 22:02 -  
: יש 2 דירות שהאמא והבת מתחלפות האמא לוקחת את הדירה הקטנה ונותנת 52-336-1840 +16/04/16972, 22:07 -  

 לבת את הדירה הגדולה.
זה עסקת מתנה??

: כן עצם ההחלפה היא תמורה 50-748-1929 +16/04/16972, 22:08 -  
: א. הסכם ה׳מתנה׳ שאת מציעה זו עסקת חליפין, כלומר, שוב, שתי עסקאות. 54-230-7504 +16/04/16972, 22:08 -  

ב. כל המסביב זה בעצם המלצה שחורגת לגמרי מ׳תכנון׳. וד"ל.
ג. את נכנסת כאן גם לשאלות של עסקאות בירושה.

כמו כן, נראה משאלתך שאמורה להיות לך גם אחריות כלפי יורשים נוספים (האם את ערבה להם שהאם לא תשנה
בעתיד את צוואתה?).

: אחרכך הבת נותנת לאמא 200,000 שח זה הסכם הלוואה? 52-336-1840 +16/04/16972, 22:08 -  
: אז תכלס זה 2 הסכמים או הסכם 1? 52-336-1840 +16/04/16972, 22:09 -  
: ואם זה הסכמי תמורה אז יש מיסים של שבח ורכישה 52-336-1840 +16/04/16972, 22:11 -  

כמו כל הסכם גם אם מדובר באמא ובת?
: השבח הוא על הדירה הקטנה והרכישה על הגדולה.? 52-336-1840 +16/04/16972, 22:12 -  
: לא, מדובר בשתי עסקאות מקרקעיו שונות, כלומר שבח ורכישה פעמיים 52-736-6822 +16/04/16972, 22:31 -  
: כמובן שבשבח יכולה להשתמש בפטר לפי סעיף 62 לחוק וברכישה תקנה 20 52-736-6822 +16/04/16972, 22:32 -  

לתקנות מיסוי מקרקעין
: תודה ינון. אני אמשיך מחר 52-336-1840 +16/04/16972, 22:40 -  
: בוקר טוב חברים.  54-990-0100 +17/04/16972, 8:41 -  

בית משותף מורכב. חלוקה בין דיירים ועסקים. חלק מן העסקים התחברו אחרי מד המים של העירייה לשעון של
הפרטיים עקב נוחות אך לא ברשות. הסעד המבוקש:ניתוקם והתחברות דרך שעון הראשי של העסקיים שמחייב חפירה

 והעברת צנרת.
השאלה: יש כאן תביעה לסילוק יד, מה שמקנה סמכות לשלום ולא למפקח על רישום המקרקעין?או בעצם צו עשה

למפקח... ?
: הי שלומי האם המקרה הזה נמצא בשדרות ??? 52-336-1840 +17/04/16972, 9:55 -  
זה נשמע מוכר לי.
: לא.רמת גן. 54-990-0100 +17/04/16972, 9:56 -  
: אהההה 52-336-1840 +17/04/16972, 9:56 -  
: את מי אתה מייצג את הגונבים או את הדיירים? 52-336-1840 +17/04/16972, 9:57 -  
: את הדיירים. 54-990-0100 +17/04/16972, 9:57 -  

: יש פה מקום לתביעה מנהלית בבית משפט השלום לענינים מקומיים בגין 52-336-1840 +17/04/16972, 10:00 -  
ההתחברות החדשה.

ותביעה כספית לשלום בגין השימוש באם לא הוחזר הכסף לדיירים.
לדעתי אין ממש מקום למפקח על בתים משותפים. גם אם תגיע אליו הוא יעביר את התביעה לבית המשפט.

: למה מנהלית. גניבת המים היא אחרי השעון הראשי של התאגיד? 54-990-0100 +17/04/16972, 10:01 -  
: אפשר להתקשר אלייך? 54-990-0100 +17/04/16972, 10:01 -  
: לא מנהלית סליחה 52-336-1840 +17/04/16972, 10:02 -  
: אלא תביעה נגד העירייה בבית משפט לענינים מקומיים. 52-336-1840 +17/04/16972, 10:02 -  
: אני בפגישה עוד מעט... 52-336-1840 +17/04/16972, 10:03 -  

👍   - 10:03 ,17/04/16972+ 54-990-0100  :



: פניה לתאגיד המים - ליידע שיש גניבת מים לדרוש את הטיפול שלהם ולבקש 54-464-0886 +17/04/16972, 10:17 -  
לתקן את החשבונות . יש תהליך של דרישה לבירור חשבון, מה שמחייב אותם לעשות בדיקות כדי לוודא שהחשבון שלך
הוא אכן תקין.  תבדוק בכללי המים   שנמצאים באתר של רשות המים בענין השירות. אם הם מסרבים לנתק ולתקן את

 החשבון בהתאם, אז יש לך עילה מנהלית נגד התאגיד ועילה נגד בתי העסק על השבה. תשלח מכתב ות
👍👍👍   - 10:17 ,17/04/16972+ 54-990-0100  :

: אין דבר כזה תביעה מנהלית בבית משפט לעניינים מקומיים. בית משפט 50-375-0063 +17/04/16972, 10:36 -  
לעניינים מקומיים הוא בית משפט שבו נדונים כתבי אישום בלבד. תובענה מנהלית מוגשת בבית משפט לעניינים

מנהליים והיא אפשרית בנושאים ספציפיים בלבד.
: ברור....תודה. 54-990-0100 +17/04/16972, 10:36 -  
: דרך אגב זו הזדמנות נהדרת להעלות לתודעה את כללי המים בענין אמות 54-464-0886 +17/04/16972, 10:46 -  

המידה לשירות, שחייבים את תאגידי המים. כשעבדתי במועצה לצרכנות, עסקתי רבות בניסוח הכללים כך שיתנו גם
זכויות לצרכנים ולא רק חובות ( כמו שהיה בתקופת העיריות). יש אפשרות לדרוש בירור חשבון ולהקפיא את התשלום
שנמצא במחלוקת , ולשלם רק מה שלא נמצא בבירור. הריבית שמוטלת על התאגיד, אם הוא מאחר בתשלום לצרכן (

בתנאים שכתובים בכללים), שווה לריבית שהתאגיד זכאי לה אם הצרכן מאחר בתשלום. יש שם סידרת בדיקות, ללא
תשלום, שהתאגיד חייב לעשות אם מוגש מכתב הדורש בירור חשבון ומה הבדיקות שחייב לעשות בתשלום ועוד. מומלץ

 מאוד לקרוא ולהכיר, זה חשוב לכל אחד מאיתנו ולצערי חוסר ההיכרות גורם לכך שאנשים לא פונים בזמן ובכתב,
ומפסידים זכויות סתם. כמו במקרה של גניבת מים שאין כל קושי להראות שיש גניבה ולהצביע על הגנב, הם חייבים

לטפל בזה וגם לתקן חשבונות.
: תודה. המון חומר למחשבה וטיפול. 54-990-0100 +17/04/16972, 10:49 -  
: איזה מסמכים יש להגיש בסדר דין מהיר לכתב התביעה? 50-678-4978 +17/04/16972, 10:51 -  
: כתב תביעה,תצהיר תובע ורשימת מסמכים. 54-990-0100 +17/04/16972, 10:54 -  
: תודה. נתבקשתי גם "אסמכץאות משפטיות"...נ.ב. רק רשימת מסמכים או את 50-678-4978 +17/04/16972, 11:00 -  
המסמכים עצמם?

: באמת יש צורך להגיש אסמכץאות משפטיות בשלב זה? 50-678-4978 +17/04/16972, 11:05 -  
: גם את המסמכים. בגדול בית המשפט אמור להכיר את החקיקה והפסיקה. עם 54-990-0100 +17/04/16972, 11:08 -  

 זאת מומלץ להוסיף זאת לכתב התביעה.
: במסגרת תיק פרו בונו אני אמורה להגיש לבימ״ש בקשה למינוי אפוטרופוס 54-696-6057 +17/04/16972, 14:58 -  

לקטין שאביו אריתראי, אמו אינה בקשר עימו . 
בשל הנסיבות המיוחדות - אין קרובי משפחה .. פליט, כמה זמן עד שבימש עשוי ליתן את הצו? 

אנו צריכים את הצו במהירות לצורך ועדות והקלות במשרה״ח. 
תודה רבה

: יש למישהוא בבקשה בקשה לפירוק שיתוף דוגמא? 52-620-2585 +17/04/16972, 15:38 -  
: מהי הדרך להמציא דו"ח כניסות ויציאות של המשיב לארץ? 50-945-1113 +17/04/16972, 15:39 -  
: צריך לגשת למשרד הפנים ולהגיש בקשה. 54-230-7504 +17/04/16972, 15:43 -  

הטופס נמצא באתר.
שים לב-אם אתה ניגש בעצמך, אתה חייב להגיע עם תעודת הזהות שלך (לא יסתפקו בשום תעודה אחרת). יפוי

כח-כמובן...

אם איני טועה, מי שבידו תעודה ביומטרית יכול להוציא לעצמו את הדו"ח בעמדות האוטומטיות וכך לחסוך את תור
האימים...

🏍   - 16:01 ,17/04/16972+ 50-945-1113  :
: כינוס נכסים: 52-336-1840 +17/04/16972, 22:34 -  

מעסיק שלא משלם לעובד משכורת ושומר את שכרו בקופת העסק עד למתן צו כינוס, כמה דמי נסיעות וכלכלה הוא
צריך לתת לעובד ליום?

18/04/16, 10:30 - אורלי רוט: תביעה כספית  תצהיר בגצי ??
18/04/16, 10:51 - אופיר כהן י-ם: תביעה כספית בשלום עד 75 אלף סדר דין מהיר עם תצהיר בגצי

18/04/16, 10:53 - אורלי רוט: תודה
18/04/16, 10:57 - אופיר כהן י-ם: ��

😪 פעם ראשונה בחיי מעל 20 שנה נהגת...חוץ: חטפתי רפורט נסיעה באדום 50-678-4978 +18/04/16972, 20:41 -  
מהמלצה לשלם...האם ניתן לבטל את הנקודות באיזו דרך?

: מצלמה או שוטר? 54-598-7119 +18/04/16972, 20:46 -  
: שוטר.ללא מצלמה 50-678-4978 +18/04/16972, 20:49 -  



: אפשר לבטל את הנקודות-בקשה להישפט 54-598-7119 +18/04/16972, 20:52 -  
: יש מישהוא שיש נסיון בפלתד להעביר תיק כבד? 52-620-2585 +18/04/16972, 20:54 -  
: סבבה תודה יוסי עזרת לי... 50-678-4978 +18/04/16972, 20:55 -  
: ישראל, אשמח להעברה 50-744-6906 +18/04/16972, 20:55 -  
: לעזרה יותר פרטנית, מוזמנת בפרטי 54-598-7119 +18/04/16972, 20:55 -  

18/04/16, 20:56 - אורלי רוט: מי שעוסק בדיני עבודה
מה עלות שכט להכנת הסכם עבודה כולל חתימת הצדדים??

: תשלחי לי בפרטי את צילום הדוח. ואדריך אותך מה לעשות . 52-479-9443 +18/04/16972, 20:58 -  
👍 : תומר אצלם מחר ואשלח לך...האור כאן כרגע ממש חלש.תודההההההה 50-678-4978 +18/04/16972, 21:12 -  

👍   - 21:20 ,18/04/16972+ 52-479-9443  :
   58-667-8518 19/04/16+972, 10:33 -  איתן עמרם הוסיפ/ה את    

19/04/16, 10:33 - איתן עמרם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין אורה תמן
19/04/16, 12:35 - הילה רוזן: ברוכה הבאה! למישהו יצא כבר לבדוק במדויק תאריכים לועזיים לפגרת פסח?

: רשום בנט המשפט 52-224-4875 +19/04/16972, 12:36 -  
: דרכי התקשרות עם התובע העירוני של עיריית חולון, יש למישהו ? 52-736-6822 +19/04/16972, 12:45 -  
: עו״ד לרגולציה/ציות/ איסור הלבנת הון - מישהו? 50-821-9756 +19/04/16972, 14:36 -  
:  עוד קרין גורביץ'.vcf (קובץ מצורף) 50-375-0063 +19/04/16972, 15:24 -  
: תודה דורון 50-821-9756 +19/04/16972, 15:25 -  
: היום בערב שעה 2000 ערוץ 1 תכנית על הריביות המטורפות בערוץ 1. אני 50-678-4978 +19/04/16972, 16:02 -  

מופיעה כעורכת דין...סמדר בוכובזה�🔔🨇�
👍   - 16:04 ,19/04/16972+ 52-479-9443  :

: כל הכבוד. נצפה 50-821-9756 +19/04/16972, 16:33 -  
👍 : יפה  54-696-6057 +19/04/16972, 17:26 -  

  - 17:37 ,19/04/16972+ 50-639-8477 : http://reshet.tv/Shows/your_family_Haolam_Haboker/vml,390/
: לקוח שצבר ריביות של שנים על חובות לעירית תל אביב מעוניין לשלם את 54-571-3271 +20/04/16972, 9:17 -  

הקרן ולהגיע להסדר בעניין הריביות.  מישהו מכיר הליך כזה או מישהו מכיר מישהו רלוונטי לעניין בעיריית תל אביב
שאפשר לדבר איתה/איתו?

: עו"ד שמתמחה בסימני מסחר? 54-990-0100 +20/04/16972, 15:51 -  
:  עוד סער גרשוני.vcf (קובץ מצורף) 54-464-0886 +20/04/16972, 15:55 -  
: מקצועי מאוד, וגם בחור מקסים 54-464-0886 +20/04/16972, 15:56 -  
: תודה. 54-990-0100 +20/04/16972, 16:03 -  

20/04/16, 17:03 - יורם טערנשה: מחפש  משרת  התמחות  למתמחה צעירה בהקדם   מקרקעין  מסחרי  משפחה
מודה מראש על הסיוע

: מי מעודכן בסכום ערבות מוגנת נכון ל אוקטובר 2013? 54-990-0100 +20/04/16972, 20:47 -  
: בגין הלוואה שלא לבית. 54-990-0100 +20/04/16972, 20:48 -  
: בוקר טוב , אני מבקשת להודות מכל הלב  לעו"ד איתן עמרם על עזרה בבעיה 52-329-5296 +21/04/16972, 7:39 -  

אישי וקריטית .
21/04/16, 8:18 - איתן עמרם: ��

: הנה התגובה: "אני מברך על כך, שהזיכוי של מרשתי בפרשה שנמשכה מזה 52-329-5296 +21/04/16972, 8:19 -  
כשש שנים קיבל גושפנקא של בית המשפט המחוזי. חג פסח זה תחגוג עורכת דין ויזל כשהעלילה הזאת תהיה כבר

מאחוריה"  מה דעתך?
: חברים , יש איסור פרסום על שמי . 52-329-5296 +21/04/16972, 8:20 -  
: ברכות לך "נ"  ולך איתן על הזיכוי. מן הסתם חג חירות "תרתי משמע". 54-990-0100 +21/04/16972, 8:22 -  

21/04/16, 9:23 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 9:24 - דני אליגון: <המדיה לא נכללה>

: חברים יש מי שמתעסק עם ביטוח לאומי לשאלה אישית,  בדגש על תושבי חוץ 54-587-9190 +21/04/16972, 11:15 -  
 שמשלמים ביטוח לאומי בארץ אך לא צברו מספיק ימי שהות בארץ לצורך ניתוח בארץ

21/04/16, 13:59 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 13:59 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 13:59 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 13:59 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>

21/04/16, 13:59 - איתן עמרם: ברכת קברניטי הלשכה לחברי "פורום הפרקליטים" לרגל חג הפסח: 



עו"ד אפי נוה ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דר' ינון היימן יו"ר מחוז ת"א, עו"ד אבי חימי יו"ר מחוז מרכז, עו"ד אשר
אקסלרד יו"ר מחוז י-ם, עו"ד תמי אולמן יו"ר מחוז חיפה, עו"ד דני אליגון יו"ר מחוז דרום, עו"ד חאלד זועבי יו"ר מחוז צפון.

בברכת חברים,
עו"ד איתן עמרם סגן יו"ר מחוז מרכז 

עו"ד אופיר כהן סגן יו"ר מחוז ירושלים


