
27/07/15, 13:18 -  אופיר כהן י-ם יצר/ה את הקבוצה "פורום הפרקליטים 3"
27/07/15, 13:18 -  אפי נוה נוסף/ה לקבוצה

: הי 54-587-7442 +22/03/16972, 10:33 -  
: יש כאן נוטריון מחולון? 54-587-7442 +22/03/16972, 10:34 -  
: דחוף.. 54-587-7442 +22/03/16972, 10:34 -  
: צלצל 0522522621 שמו דניאל אנושי. 50-573-8228 +22/03/16972, 10:58 -  
: תודה רבה 54-587-7442 +22/03/16972, 11:08 -  

👍   - 11:14 ,22/03/16972+ 50-573-8228  :
: חג שמח. חברה מאפרת רוצה לאפר ילדים ובתמורה לפרסם תמונות. היא 54-574-9625 +22/03/16972, 11:56 -  

שואלת- האם היא צריכה אישור פירסום מכל אחד מההורים של הילדים? או רק להחתים את " בעלת המסיבה"?
: הצילום ופרסום מותנים באישור הורי הקטינים . 58-667-8518 +22/03/16972, 11:58 -  

22/03/16, 11:58 - אופיר כהן י-ם: לדעתי מכל אחד
: לא הייתי מסתכנת בלפרסם תמונה של אפילו ילד אחד שההורה האישי שלו 54-457-7077 +22/03/16972, 11:58 -  

לא נתן את הסכמתו המפורשת
22/03/16, 11:58 - אופיר כהן י-ם: הסכמה בכתב

🎉 : מעולה תודה וחג שמח!  54-574-9625 +22/03/16972, 12:00 -  
22/03/16, 12:06 - יונה שהרבני: כפי שאופיר ענה הסכמה מפורשת מכל הורה

22/03/16, 12:10 - אופיר כהן י-ם: ��
🏍 : תודה  54-574-9625 +22/03/16972, 12:17 -  

: בעניין ביטוח לאומי 50-975-0703 +22/03/16972, 15:46 -  
האם ניתן להגיש בקונסטלציה מסויימת החמרת מצב לפני שחלפנו 6 חודשים?

מצב נפשי (אם זה רלוונטי)
תודה.

: פליליסטים שאלה , על אונס/הטרדה מינית של בגירה ...כמה שנים יש 54-225-8005 +22/03/16972, 16:47 -  
התיישנות ?

: זה עבירה במשפחה או לא? 50-784-9343 +22/03/16972, 17:08 -  
: אתה מתכוון להתיישנות עבירה ולא להתיישנות עונשים אם הבנתי נכון. אינוס 54-587-7442 +22/03/16972, 17:12 -  

זו עבירת פשע ולכן משך ההתיישנות הוא עשור אם אינני טועה. העניין מוסדר בחסדפ (נוסח משולב) ואם זו עבירה
במשפחה יש לדעתי שוני

: מי מתעסק בזכויות יוצרים? תודה 54-587-7442 +22/03/16972, 17:45 -  
: אני... פרקטיקה עיקרית 54-723-1221 +22/03/16972, 17:52 -  
  - 17:52 ,22/03/16972+ 54-723-1221 : 03 5711007.
: או בנייד 0547231221 54-723-1221 +22/03/16972, 17:52 -  
: תודה 54-587-7442 +22/03/16972, 18:00 -  

   50-565-8570 22/03/16+972, 18:00 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    
22/03/16, 18:01 - אופיר כהן י-ם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין רונית רם

💟 : ברוכים תהיו וחג שמח 50-565-8570 +22/03/16972, 18:10 -  
: ברוכה הבאה 54-587-7442 +22/03/16972, 18:40 -  
: חג שמח 54-587-7442 +22/03/16972, 18:40 -  
: חג שמח! 54-723-1221 +22/03/16972, 19:43 -  
: יום חמישי בתי משפט עובדים? 54-620-0979 +22/03/16972, 20:55 -  
: כן 54-464-0886 +22/03/16972, 21:38 -  
: בוקר אור, מישהו יודע לומר לי האם תצהיר שמוגש יחד עם תגובה בהליך של 52-895-9955 +23/03/16972, 11:02 -  

צו למניעת הטרדה מאיימת צריך להיות ערוך כתצהיר עדות ראשית או שמספיק תצהיר לאימות העובדות שנטענו
בתגובה?

: אני תמיד מצרםת תצהיר קצרנלאימות העובדות ולעולם לא ניתקלתי בבעיה. 54-272-8081 +23/03/16972, 11:03 -  
: מצרפת 54-272-8081 +23/03/16972, 11:03 -  
: אוקיי, ואם המשיב במסגרת תגובתו גם מבקש להוציא צו כנגד המבקש, זה 52-895-9955 +23/03/16972, 11:05 -  
משנה את העניין?

: לעניות דעתי לא הגשתי תגובות ובמסגרת התגובה ביקשתי גם צו הרחקה 54-272-8081 +23/03/16972, 11:06 -  
ותצהיר קצר. בהצלחה

: תודה רבה 52-895-9955 +23/03/16972, 11:06 -  



: בשמחה 54-272-8081 +23/03/16972, 11:07 -  
23/03/16, 11:09 - אילנה גורן: שלום,מעשהו יודע לומר האם כאשר בית המשפט מוציא צו עיכוב יציאה, המזכירות

מכינה את הצו וגם שולחת אותו לנתב ג לרישום בגבולות, או שאני צריכה לעשות זאת. כלומר תבוא לקחת מהם הצו
ולמסור בנתבג?

23/03/16, 14:53 - אילנה גורן: מי יודע לומר, כאשר לקוח עובר לעו"ד אחר, אילו מסמכים מתוך התיק אני חייבת
להמציא ואילו אני יכולה לשמור לעצמי? למשל, התכתבויות שלי עם הצד שכנגד, גם לצורכי מו"מ, שהם מבלי לפגוע

בזכויות וכו' - אני חייבת להמציא???
: שאלה לפליליסטים 54-587-7442 +23/03/16972, 18:08 -  
: אם היה הסדר טיעון בו הנאשם הודה ושילם פיצוי למתלוננת כדי לסיים את 54-587-7442 +23/03/16972, 18:08 -  

ההליך
: ואז המתלוננת מגישה תביעה נגררת אזרחית לפיצויים 54-587-7442 +23/03/16972, 18:08 -  
: האם היא יכולה לקבל שוב פיצוי? כלומר כפל פיצויים 54-587-7442 +23/03/16972, 18:08 -  
: אכן 50-855-5289 +23/03/16972, 18:09 -  
: בהחלט כן 54-202-7000 +23/03/16972, 18:09 -  
: יכולה 52-895-9955 +23/03/16972, 18:09 -  
: אוי 54-587-7442 +23/03/16972, 18:09 -  
: הפיצוי בהליך הפלילי הנו זניח בד"כ... 54-202-7000 +23/03/16972, 18:09 -  

23/03/16, 18:10 - איל בסרגליק: אין כפל פיצוי, הגם שהפיצויים נפרדים. היא יכולה לתבוע על כמה שמגיע על הנזקים
שלה והפיצוי הפלילי יהיה חלק מהפיצוי הנזיקי הכולל. הפיצוי הפלילי בדכ נמוך ביותר.

: הפיצוי הפלילי, מהווה חלק מהעונש. הפיצוי האזרחי, הנו נזיקי ודורש הוכחת 54-202-7000 +23/03/16972, 18:11 -  
נזק, 2 מטרות שונות...

: לכן אגב לא מדובר (משפטית) בכפל פיצוי. 54-202-7000 +23/03/16972, 18:11 -  
: תודה 54-587-7442 +23/03/16972, 19:16 -  

23/03/16, 21:08 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>
24/03/16, 6:52 - אילנה גורן: <המדיה לא נכללה>

: חג שמח 54-917-3699 +24/03/16972, 11:34 -  
האם מישהו מהחברים מכיר מטפל זוגי מאזור חיפה לזוג שעומד על סף גירושין?

: מכירה מגשרת תותחית מהבורסה... רלוונטי? 54-492-2459 +24/03/16972, 12:49 -  
: ייעוץ זוגי יותר רלוונטי 54-917-3699 +24/03/16972, 12:49 -  
: תודה 54-917-3699 +24/03/16972, 12:49 -  
: מכירה מגשרת זוגית משפחתית מרמת גן, מתחם הבורסה... רלוונטי? 54-492-2459 +24/03/16972, 12:50 -  
: מטפל/ת לא. 52-449-9019 +24/03/16972, 13:03 -  

מגשר אני מכיר.
מחיפה.

: מטפלת זוגית ומשפחתית מחיפה הרצלה צח 0544501925. בהצלחה 54-464-0886 +24/03/16972, 13:37 -  
:  מלכה דונסקי.vcf (קובץ מצורף) 52-952-6483 +24/03/16972, 14:26 -  

24/03/16, 14:26 - תמי אולמן: עילית לכטמן
תרצה יואלס

: מלכה דונסקי מקיסריה 52-952-6483 +24/03/16972, 14:28 -  
: אני יודעת שהשותפה שלי מפנה אליה הרבה והלקוחות מרוצים. 52-952-6483 +24/03/16972, 14:31 -  
: תודה לכם מסרתי ללקוח את האופציות 54-917-3699 +24/03/16972, 14:32 -  
: חג שמח 54-917-3699 +24/03/16972, 14:32 -  
: ערעור על בית הדין הרבני אזורי.(מזונות) לאחר שבית הדין הפך החלטה שלו 54-260-0446 +27/03/16972, 11:13 -  

עצמו,וכן החלטה של בית הדין הגבוהה. כעת הוגש ערעור ולמבקשת התגלו ראיות חדשות באמצעות חוקר האם בית
הדין יקבל? או להגיש בקשה לדיון חוזר באזורי על סמך הראיות?

: שלום, 54-695-6087 +27/03/16972, 12:21 -  
האם למישהו יש המלצה על עורך דין המתמחה בביטוח לאומי?

:  עוד שמואל דאנזאן - רחובות ביטוח לאומי.vcf (קובץ מצורף) 50-571-1368 +27/03/16972, 12:23 -  
: עו״ד קובי בן סימון 0506564231 52-532-1792 +27/03/16972, 12:41 -  
: יושב בשד רוטשילד תא. 52-532-1792 +27/03/16972, 12:41 -  
:  לוטם רכבת .vcf (קובץ מצורף) 50-789-6952 +27/03/16972, 13:44 -  
: לוטם נגב. 50-789-6952 +27/03/16972, 13:44 -  



: לוטם נגב 50-789-6952 +27/03/16972, 13:44 -  
: אחר צהריים טובים !האם יש בקבוצה עו"ד המתמחה בייצוג דיירים מול חברות 52-952-6483 +27/03/16972, 17:37 -  

 בניה בעניין  ליקויי בניה או שאתם ממליצים מנסיון או הכרות טובה על מי שמתמחה בתחום?
:  עוד הילי פרייס.vcf (קובץ מצורף) 54-464-0886 +27/03/16972, 17:47 -  
: מומלצת מאוד בכל תחום התכנון והבניה. 54-464-0886 +27/03/16972, 17:47 -  
: לרבות ייצוג דיירים בגין ליקויי בניה 54-464-0886 +27/03/16972, 17:47 -  
: חברה תובעת לקוח בהוצל"פ בתביעה לסכום קצוב. 50-945-1113 +28/03/16972, 16:52 -  

האם על החברה לצרף תצהיר?
: שאלה לעוסקים במשפחה: האם קיים הסכם בין יורשים על זכויות עתידיים? 52-500-0392 +28/03/16972, 17:18 -  

למיטב זכרוני הסכם כזה קיבל התייחסות בפסיקה... אודה לכם על מענה.
: עתידיות* 52-500-0392 +28/03/16972, 17:19 -  
: יש פה עו"ד אשר בקיא בסדרי הדין ברבני לייעוץ קצר? 54-260-0446 +29/03/16972, 16:01 -  
: בוודאי תתקשר אליי 54-262-6127 +29/03/16972, 16:07 -  

   54-438-2482 29/03/16+972, 17:51 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    
29/03/16, 17:51 - אופיר כהן י-ם: ברוך הבא לפורום עו"ד ירון סיני

: האם יש פה עו"ד בעל ניסיון באיתור והוצאת מידע מספרי אחוזה ופנוי לשיחה 52-952-6483 +29/03/16972, 17:52 -  
קצרה?

: תודה רבה, ברוכים הנמצאים 54-438-2482 +29/03/16972, 17:52 -  
: מי מתעסק בפטנטים? 54-587-7442 +29/03/16972, 19:44 -  
: רשיון עריכת פטנטים 54-587-7442 +29/03/16972, 19:45 -  

29/03/16, 19:47 - יונה שהרבני: 052-555-0840 דורית שם טוב עו"ד
: ג'ו פלבר +972549222231 53-540-2000 +29/03/16972, 19:47 -  
: עדין-ליס בתל אביב. משרד בוטיק העוסק רק בסימני מסחר ופטנטים 54-652-8696 +29/03/16972, 20:06 -  
: תודה 54-587-7442 +29/03/16972, 21:14 -  
  - 9:01 ,30/03/16972+ 54-744-4450 :

http://www.hakolhayehudi.co.il/news/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%96%D7%91-%D7%9E%D7%90
D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%
D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%A8%D7%92-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9%

3-5881
🏍🏍🏍   - 9:52 ,30/03/16972+ 50-773-2133  :

: שלום. 54-230-7504 +30/03/16972, 13:39 -  

לקוח שלי עובד על פיתוח מוצר, ועבור ייצור האב-טיפוס הוא הזמין מספק רכיב כלשהו.
הלקוח גילה שהספק הזמין את הרכיב גם עבור מישהו המקורב לקהל היעד...

אני מחפש הסכם מסחרי בין ספק ללקוח, אשר עיקרו הוא למנוע מהספק למכור רכיב מסויים ללקוחות אחרים או
לפעול באופן אשר יסייע למתחרי הלקוח/קהל היעד.

מישהו יכול לסייע לי עם פורמט בסיסי?
: צהריים טובים, מישהו מכם הגיש עתירה לבגצ צו עשה ןפנוי לכמה דקות 53-244-2442 +30/03/16972, 15:18 -  

לשיחה? 
אודה מאוד ��

30/03/16, 17:35 - מזל נייגו: משרד העוסק בדיני משפחה מחפש עו״ד צעיר היודע לכתוב כתבי בית דין. קורות חיים ל
Mom007@walla.com

: משרה מלאה או פרילנס ? 54-260-0446 +30/03/16972, 17:41 -  
: הי, למי יש אפשרות לשלוח דוגמא למכתב דרישה להחזר כספי בעקבות חיוב 54-587-7442 +30/03/16972, 17:44 -  

יתר? או משהו בסגנון.. תודה
: למישהו יש דוגמא למכתב התנגדות לועדת ערים? כאשר קבלן ביקש לבנות 52-895-9955 +30/03/16972, 17:55 -  

בניין שמסתיר את השמש של בית פרטי
30/03/16, 18:16 - מזל נייגו: לכל השאלות בעניין המשרה תעבירו במייל ישיבו

30/03/16, 18:16 - מזל נייגו: אני העברתי עבור חבר שאינו בקבוצה
: <המדיה לא נכללה> 54-652-8696 +30/03/16972, 19:15 -  



30/03/16, 19:34 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>
30/03/16, 19:34 - אופיר כהן י-ם: לעוסקים בתאגידים

: האם יש דרך ליורשים להתקשר עם רוכש בעניין דירת המגורים של העיזבון 50-945-1113 +31/03/16972, 16:47 -  
עוד טרם קבלת צו הירושה?

: הסכם על תנאי (מאד בעייתי אבל כך קניתי את הדירה שלי) 54-620-0979 +31/03/16972, 16:48 -  
: כן. 54-230-7504 +31/03/16972, 16:48 -  

31/03/16, 16:49 - מזל נייגו: תשלום ראשון בנאמנות עד קבלת צו ירושה 
ותנאי מתלה

: הואיל וזכאים להירשם, על פי צו ירושה וכו'.. 54-230-7504 +31/03/16972, 16:49 -  
בכל מקרה - רק תשלום ראשון, עד הסדרה, וגם הוא יוחזק בנאמנות עד הרישום, ותנאי חוזי לאפשרות ביטול אם לא

יוסדר בתוך X זמן.
: *על פי דין/צוואה 54-230-7504 +31/03/16972, 16:50 -  
: ז.א. שאין ה. אזהרה? 50-945-1113 +31/03/16972, 16:51 -  
: נכון 54-230-7504 +31/03/16972, 16:51 -  
: התשלום הראשון יכול להישאר בנאמנות עד למתן הצו 54-620-0979 +31/03/16972, 16:52 -  
: ורישום ה. אזהרה 54-620-0979 +31/03/16972, 16:52 -  

👍👍   - 16:54 ,31/03/16972+ 50-543-2622  :
: תודה לעונים 50-945-1113 +31/03/16972, 16:57 -  
: חברים שלום, התייעצות ברשותכם, תביעה אזרחית נגד גנב (גנב חיית מחמד) 54-587-7442 +03/04/16972, 10:57 -  

כדאי בתביעות קטנות או בימש רגיל?
: מהו הסעד 50-945-1113 +03/04/16972, 10:58 -  
: מה שמעניין בעיקר את התובע הוא עגמת הנפש שנגרמה לו 54-587-7442 +03/04/16972, 10:59 -  
: תודה 54-587-7442 +03/04/16972, 10:59 -  
: בהתאם לגובה התביעה. אגב, אל תצפי ליותר מידי כשזה עיקר ראש הנזק... 50-945-1113 +03/04/16972, 11:00 -  
: עוגמת נפש זה תמיד"נזק נלווה", מהו הנזק "העיקרי"? 54-464-0886 +03/04/16972, 11:02 -  
: שווי הנזק, הכוונה 54-464-0886 +03/04/16972, 11:02 -  
: אני פסקתי בתיק דומה לא מעט.לא מעבר לסמכות של תביעות קטנות. 52-449-9019 +03/04/16972, 11:02 -  

יש לקחת בחשבון הוצאות ואי יכולת יצוג.
: אבל אתה זה "לא כולם" ואפילו, לצערי, לא הרוב. 54-464-0886 +03/04/16972, 11:03 -  
: תודה לכולם 54-587-7442 +03/04/16972, 11:48 -  
: אם אין כדאיות בהגשת תביעה בשל שווי הנזק. בלי קשר לעגמת הנפש 54-587-7442 +03/04/16972, 11:49 -  

שנגרמה... מה כן ניתן לעשות. אם בכלל
  - 11:49 ,03/04/16972+ 54-587-7442 ? :
: מי יכול להפנות לסעיף ספציפי שמותר לערער על חלק מפסק הדין ולא חייב על 50-945-1113 +04/04/16972, 9:24 -  

 כולו?
: דחוף. בדיון. 50-945-1113 +04/04/16972, 9:26 -  

: תקנה 411? 54-587-7442 +04/04/16972, 10:53 -  
: השגה על החלטות שאינן פסק דין 54-587-7442 +04/04/16972, 10:54 -  
: הי יש פה מישהו שעוסק בדיני עבודה ואפשר להתייעץ עימו ? 54-804-7372 +04/04/16972, 11:03 -  
: <המדיה לא נכללה> 52-532-1792 +04/04/16972, 12:08 -  
: אם זה מעניין מישהו, כמובן מוזמנים. 52-532-1792 +04/04/16972, 12:09 -  
: תודה טלי 54-587-7442 +04/04/16972, 12:11 -  

05/04/16, 17:55 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את אריאל קצובר
05/04/16, 17:55 - אופיר כהן י-ם: ברוך הבא לפורום עו"ד אריאל קצובר

: ברוך הבא 54-587-7442 +05/04/16972, 17:58 -  
  - 18:23 ,05/04/16972+ 50-724-2848 : http://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3685239

נהי פרטי עקב מספר לקוחות שלא שילמו לי והם בהליך פש"ר ואני אקבל שקלים, אם בכלל, ועוד גרושים שהחלו חיים
חדשים ויצרו משפחה חדשה, אך חובם לגרושה/ לילדיהם הקודמים לא שולם ולא ישולם לעולם (נכון, החוב לא יימחק,

אבל גם לא ישולם, אז היינו הך..). רשאים לוותר על הקריאה הזועקת:
זה פשוט מרגיזני. 6 מיליון נהיה עשירית.. נגיד שמחצית זה נשך מופרז. עדיין.. מוציא את החשק להתפרנס חוקית,

ועושה חשק לבזבז בשכרון חושים, או לשים את מה שאין בחשבון בפנמה.. (בצחוק..)



מה ההיגיון? שומע "לא יוכל לשלם" - אז שלא יקנה ויבזבז, אלא שיישא באחריות. הרתעה. פש"ר אינה הרתעה, כי אם
מתנה לאביון במו ידיו.

הטיפשים הם הנושים הכבדים, שנותנים לאדם להגיע לחוב שכזה (מיליון ₪ חוב לרשויות המיסים?! איפה היו כל
השנים? אל תענו..), במקום להכניסו לכלא (יש חייבים שגם זה לא ירתיע אותם), או להטיל בחוק סנקציה על קרוב

מדרגה ראשונה, כמו ערבות.
נגיד שישנן נסיבות מקלות - רפואי.. אני מכיר אישית כמה חייבים בריאים שעובדים בשחור, אבל הם בהליך פש"ר בדרך

המלך, בטענה שהם חולים ולא יכולים לשלם.. (לא לקוחות שלי..), או כאלו שלא אכפת להם הסנקציות הנלוות לחוב,
ופשוט לא ישלמו עד שיקבלו הפטר, כי "מה יעשו לי? אין מאיפה לקחת.." ואז.. דף חדש. משתלם.

שחררתי.
: גן עדן לחייבים.... 53-540-2000 +05/04/16972, 18:26 -  
: פנתה אליי לקוחה לפני כשנה, ביקשה הצעה להליך פש"ר, הצעתי, אמרה 50-724-2848 +05/04/16972, 18:30 -  

שקיבלה בחינם מהסיוע המשפטי (אז למה לשאול..). מי משלם לפתיחת ההליך? היא בהליך. הכי זול בחינם. שווה.
הולך ללמוד רפואה..
: שלום לחברים 54-917-3699 +05/04/16972, 18:51 -  

מחפש שותף מאזור חיפה  לעריכת תקנון /תנאיי שימוש לאפליקציה.
05/04/16, 19:07 - תמי אולמן: דבר עם חיים פרוכטר0508663344

: בוקר טוב! אדם בן 77 מעוניין לתת במתנה את ביתו לביתו. הבת טוענת שהיא 52-952-6483 +06/04/16972, 10:15 -  
חשה בהתדרדרות במצב הזכרון שלו לאחרונה. האם הייתם מסתפקים באישור רופא על כשירות או מבקשים חוות דעת

 של גריאטר?
: פסיכוגריאטר 54-493-3365 +06/04/16972, 10:19 -  

06/04/16, 10:24 -  אילן שדי עזב/ה
06/04/16, 10:46 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את אילן שדי

: הדרדרות* 52-952-6483 +06/04/16972, 10:57 -  
: תודה רינת 52-952-6483 +06/04/16972, 10:57 -  

   52-616-7561 06/04/16+972, 16:06 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    
06/04/16, 16:06 - אופיר כהן י-ם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין אופיר בילו

☺ : תודה תודה  52-616-7561 +06/04/16972, 16:08 -  
06/04/16, 16:10 - אופיר כהן י-ם: ��

💐 : היי אופיר, ברוכה הבאה יקירה  50-869-4066 +06/04/16972, 16:13 -  
: <המדיה לא נכללה> 53-540-2000 +06/04/16972, 16:55 -  
: אני ישמח לעזור לו. 50-724-2848 +06/04/16972, 16:56 -  
: חחחחח 54-587-7442 +06/04/16972, 17:59 -  
: אגף, אני תמיד במצב לחץ כשיש ראש גדול בסביבה. 50-724-2848 +06/04/16972, 18:00 -  

השליחהו לבור.
: חברים, מהו שכ"ט מקובל בתביעה כספית רגילה? תודה לעונים 54-587-7442 +06/04/16972, 18:08 -  
: זה מזכיר לי שהיה לי לקוח שהראש שלו היה ככ גדול שבבקשה שלו לויזה לא 54-587-7442 +06/04/16972, 18:10 -  

יכלנו להגיש באינטרנט את הטפסים כי המערכת איתרה זיוף תמונה. חחחח
: מחפשת פסיקה בה גברה הוראה בצוואה הסותרת קביעת מוטבים בקופת 54-620-0979 +06/04/16972, 18:15 -  

גמל למרות סעיף 147 בחוק הירושה. בנקרה בו הצוואה או הודעה עליה לא נמסרו לקופת הגמל לפני פטירת העמית.
06/04/16, 19:39 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את חאלד זועבי

06/04/16, 19:40 - אופיר כהן י-ם: ברוך הבא לפורום יו"ר מחוז צפון בלשכה עו"ד חאלד זועבי
: ברוך הבא! 52-532-1792 +06/04/16972, 19:57 -  
: האם יש דרך להוציא תעודת יושר מבלי להגיע פיזית למשטרה? 54-804-7372 +07/04/16972, 9:56 -  

: לא 54-587-7442 +07/04/16972, 10:00 -  
: גם עו"ד לא יכול לקבל עבור הלקוח אלא עליו לגשת בעצמו 54-587-7442 +07/04/16972, 10:00 -  

07/04/16, 10:02 - איל בסרגליק: לא מדויק. אפשר עם יפוי כוח
: גם צד ג יכול להוציא עם יפוי כח מהמבקש 50-784-9343 +07/04/16972, 10:37 -  
: לא ניתן עם יפוי כוח רק בנסיבות חריגות 52-895-9955 +07/04/16972, 10:44 -  
: ורק עורך דין 52-895-9955 +07/04/16972, 10:44 -  
: אי אפשר עם יפוי כח 54-587-7442 +07/04/16972, 12:03 -  
: <המדיה לא נכללה> 50-510-0510 +07/04/16972, 15:59 -  
: לא מסתיימת הסאגה הזו... 54-202-7000 +07/04/16972, 16:03 -  



: אז על מה קיבל המנכ"ל עבודות שירות? 54-922-9225 +07/04/16972, 16:06 -  
: חצי שנה עבודות שירות, לא יודע אשאל אותו . יש לו חובת התייצבות לדיון 50-510-0510 +07/04/16972, 16:19 -  

איתי יום שני :) וזה רק על העלמות מס. המשפט על הונאת איקיוטק עוד לא התחיל אפילו
: ביום ראשון 17 לאפריל, מזה הרבה שנים חוזרת וועדת הקשר של הרצליה 50-510-0510 +07/04/16972, 16:32 -  

לפעול - תעזרו לי בבקשה שהארוע יצליח אם בהגעה ואם בהפצה של הקישור הרשמה לכל עורכי הדין שאתם מכירים
 שעובדים או גרים בהרצליה, רמת השרון והסביבה - תודה מראש ביום ראשון 17 לאפריל אני מחזיר את וועדת הקשר

הרצליה לחיים - לראשונה מזה מספר שנים יש פעילות מינגלינג לעורכי דין של הרצליה ללא עלות. יהיו הרצאות
מעניינות, יהיה כיבוד, יהיו ראשי הלשכה - בבקשה בבקשה, גם להגיע וגם להפיץ את הקישור ולהרשם כדי שנוכל

להמשיך על זה למסורת
http://www.tabar.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2-14695-%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7

A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D%
7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94-17-04.aspx

👍 : מעולה אני מהרצליה.  54-587-7442 +07/04/16972, 16:43 -  
: מוסיף אותך לוואטפ של עורכי דין מהרצליה. נשמח לראותך 50-510-0510 +07/04/16972, 16:46 -  
: ש: מה העלות? 50-724-2848 +07/04/16972, 16:49 -  

א.ל.: ללא עלות.
ש: אני עו"ד, אין דבר כזה "ללא עלות"..

👍   - 17:37 ,07/04/16972+ 54-587-7442  :
10/04/16, 11:57 - יונה שהרבני: חברים יש לי שאלה במיסוי מקרקעין של זוג הנשוי נישואים אזרחיים באנגליה ולהם

דירה משותפת שם. מעוניינים לקנות דירה בארץ והבעל תושב חוזר ותיק. אודה למי שיתפנה להתייעצות.
: אפשר אליי אבל בערב 54-493-3365 +10/04/16972, 11:59 -  

10/04/16, 12:01 - יונה שהרבני: בשמחה אהובה. באיזו שעה להתקשר?
  - 12:03 ,10/04/16972+ 54-493-3365 : 6-5

😘   - 12:03 ,10/04/16972+ 54-493-3365  :
10/04/16, 12:12 - יונה שהרבני: תודה

: הי חברים מי מתמחה בעבודה? 52-244-1858 +10/04/16972, 17:27 -  
: שיאון מורבצ׳יק 0525671701 52-532-1792 +10/04/16972, 17:52 -  
: אודה על צירופו לפורום 52-532-1792 +10/04/16972, 17:52 -  
 052-2445387 : דיני עבודה - עו"ד מנחם הר-לב    54-202-7000 +10/04/16972, 17:56 -  
: האם ניתן להחתים לקוח (אשר נמצא בישראל) על ייפוי כח לייצוג משפטי 54-202-7000 +11/04/16972, 11:38 -  

באמצעות פקס?
11/04/16, 11:39 - אופיר כהן י-ם: אמיר בהחלט

11/04/16, 11:39 - אופיר כהן י-ם: מותר
😃 : מעולה. חוסך לי כאב ראש גדול  54-202-7000 +11/04/16972, 11:40 -  

: באמת? ומה עם אימות חתימה? 54-457-7077 +11/04/16972, 11:40 -  
11/04/16, 11:40 - אופיר כהן י-ם: בפקס:

יפוי כח מותר.
תצהיר אסור.

: האם קיימת אמירה של הלשכה בעניין? 54-202-7000 +11/04/16972, 11:41 -  
11/04/16, 11:42 - אופיר כהן י-ם: קראתי כמה פעמים החלטות ועדת אתיקה בעניין.

מוזמן לחפש באתר הלשכה
: מותר 54-587-7442 +11/04/16972, 11:42 -  
: זו חתימה על יפוי כח 54-587-7442 +11/04/16972, 11:43 -  
: אחפש. תודה! 54-202-7000 +11/04/16972, 11:43 -  

11/04/16, 11:48 - אופיר כהן י-ם: ��
: היתרון הגדול בלהיות לקוח של ענבל אור זה שלקראת פסח אין לך בית לנקות 54-260-0446 +11/04/16972, 12:29 -  

😱 : טעות  54-260-0446 +11/04/16972, 12:32 -  
😱 : חלק מהשירות שלה הנו לנקות ל"לקוחות" את חשבון הבנק...  54-202-7000 +11/04/16972, 12:32 -  

11/04/16, 12:33 - אופיר כהן י-ם: הודעת מנהל הפורום:

נא להקפיד על שיח משפטי בלבד.



אופיר כהן
11/04/16, 12:53 - יונה שהרבני: האם אשה לא יהודיה הנשואה ליהודי הרשומים כנשואים בארץ ומרכז חייה בישראל

לאחר הליך הגיור בישראל תיחשב כעולה חדשה?
: יש כאן מישהו שעוסק בדיני משפחה? 54-804-7372 +11/04/16972, 12:54 -  
: לא. הרעיון של עולה חדש זה שמרכז חייו המקוםצאחר ונוא מגיע לישראל ולכן 54-464-0886 +11/04/16972, 12:55 -  

נותנים לו הטבות.
: עוסקת בדיני משפחה, מה השאלה? 54-464-0886 +11/04/16972, 12:55 -  
: בשביל להוציא קטין לחו״ל לזוג הורים גרושים איזה אישור צריך? 54-804-7372 +11/04/16972, 12:56 -  
: הסכמה של הצד השני. אם אין הסכמה צריך לפנות לבימ"ש, אחרת עלול 54-464-0886 +11/04/16972, 12:58 -  

להחשב לחטיפה.
11/04/16, 12:58 - יונה שהרבני: סלעית תודה אבל תשובתך לא ברורה

: יש הסכמה , נדרש תצהיר אבל השאלה היא האם הוא צריך להיות חתום על 54-804-7372 +11/04/16972, 12:58 -  
ידי נוטריון ?

: לאיזה צורך האישור? מספיק הסכמה בכתב, רצוי תצהיר אבל לא חובה. אם זה 54-464-0886 +11/04/16972, 12:59 -  
 ההורה שמוציא את הקטין ויש הסכמה לא יעשו בעיות בשום מקום.

: עונה, האשה לא עולה חדשה אם היא מתגיירת. המטרה של מעמד עולה חדש 54-464-0886 +11/04/16972, 13:04 -  
היא לעודד הגירה של יהודים לישראל. אדם שחי בישראל  ומתגייר אינו הופך לעולה חדש.

🏍   - 13:05 ,11/04/16972+ 54-493-3365  :
11/04/16, 13:11 - יונה שהרבני: תודה סלעית��

: חברים שלום, 52-479-6833 +11/04/16972, 14:59 -  
אודה להכוונה מכם לעניין סכום השכ"ט שצריך לגבות מלקוח עבור ייצוג בפני בית הדין למשמורת. אשמח לקבל הסכם

 שכ"ט מתאים.

תודה!!
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.
  - 9:49 ,12/04/16972+ 50-945-1113  :

👍👍👍👍   - 9:50 ,12/04/16972+ 50-467-7752  :
12/04/16, 9:50 - אילן שדי: יישר כח

12/04/16, 9:50 - ברק נבות: אופיר, כל הכבוד וישר כח!
12/04/16, 9:51 - קרן אלימלך זילברמן: ישר כח אופיר יקר! המשך לעשות חיל בדרכך הצנועה והכה מיוחדת.

12/04/16, 9:56 - אריאל קצובר: ברכות אופיר! כל הכבוד
: מזלטוב! 54-587-7442 +12/04/16972, 10:06 -  
: זקוקה לדוגמא לתביעה לפינוי מושכר. למי יש? תודה 54-587-7442 +12/04/16972, 10:07 -  
  - 10:07 ,12/04/16972+ 54-587-7442 : daphnys10@gmail.com
: שאלה עקרונית לעניין התיישנות. ראובן קיבל הלוואה מבנק. שמעון ערב 54-202-7000 +12/04/16972, 10:13 -  

להחזר ההלוואה. לימים ראובן לא עמד בהחזרי ההלוואה ועל כן נדרש שמעון (כערב) לשלם את החוב וכך אכן עשה.
מסיבות שונות שמעון לא הגיש תביעה כנגד ראובן. עברו כ-10 שנים ממועד התשלום. האם שמעון עדיין יכול להגיש

תביעה כנגד ראובן או שמא כללי ההתיישנות ימנעו זאת?
: כל הכבוד אופיר 54-574-9625 +12/04/16972, 10:37 -  
: אמיר, התיישנות זה לא בתחום שלי, אבל ממש בשבוע שעבר בעדכוני פסיקה 54-457-7077 +12/04/16972, 10:51 -  

של פסק דין קראתי על ענייני ערבויות לתשלום והמתנה של שנים טרם ננקטה פעולה (נסיבות אחרות לגמרי), והשופט
הסכים שסדר גודל כזה של זמן מציג תמונה של מי שישן על זכויותיו וויתר עליהן

: אני בהחלט מסכים. במקרה שתיארתי... ישנו פרט נוסף... שמעון הנו.. בנו של 54-202-7000 +12/04/16972, 10:54 -  
ראובן. קיים סכסוך קשה במשפחה, סכסוך אשר מעולם לא הגיע לבית משפט. לשמעון לא היה את הכוחות הנפשיים

לפתוח שוב את הסכסוך. אני תוהה האם עדיין שופט יסבור שמדובר בתמונה של אדם אשר ישן על זכויותיו.
: בבית משפט לענייני משפחה, כללי הפרוצדורה פחות חשובים ולכן שם יש 54-464-0886 +12/04/16972, 10:56 -  

סיכוי שביהמ"ש לא ישתמש בכללים הרגילים של התיישנות.



: שווה להגיש לשם תביעה 54-464-0886 +12/04/16972, 10:56 -  
: כנראה שאעשה כן. תודה. 54-202-7000 +12/04/16972, 10:57 -  

12/04/16, 10:58 - אופיר כהן י-ם: תודה רבה לכל המברכים. אשתדל להמשיך בעשייה לכלל החברים
   54-730-3080 12/04/16+972, 10:59 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    

12/04/16, 10:59 - אופיר כהן י-ם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין שני פישמן
🌸👍👍   - 11:26 ,12/04/16972+ 54-730-3080  :

12/04/16, 11:45 - יונה שהרבני: בהצלחה��
: אופיר - יישר כוח על המינויים ובכלל!! כל הכבוד לך על כל העשייה המבורכת 54-565-1173 +12/04/16972, 11:46 -  

לרווחת פורום הפרקליטים. לא מובן מאליו בכלל.
12/04/16, 12:05 - אופיר כהן י-ם: תודה ירון היקר

12/04/16, 12:09 -  חאלד זועבי עזב/ה
12/04/16, 12:15 - ציפי רוזנברג: בהצלחה

: בהצלחה!! 52-952-6483 +12/04/16972, 12:16 -  
: חברים יש פה משהו שעושה ייצוגיות נגד עיריות דגש על חיובי ארנונה? או 52-890-1113 +12/04/16972, 12:25 -  

בקיא במהלך חיובי ארנונה עיריית תל אביב
: דברי איתי 52-952-6483 +12/04/16972, 12:30 -  

12/04/16, 12:38 - אופיר כהן י-ם: ציפי ומיטל היקרות תודה
: אופיר המינויים הם הפרי אחרי העץ אותו נטעת ביושרה ובצדק רב! 50-336-0847 +12/04/16972, 12:41 -  
: אין ספק שאופיר ראוי לכך 54-312-5152 +12/04/16972, 13:01 -  

עלה והצלח
: הי לכולם , אני מנפיקה חותמת של נאמן למקור באנגלית 54-804-7372 +12/04/16972, 13:28 -  
: מה הנוסח המקובל? 54-804-7372 +12/04/16972, 13:28 -  
: היי, שאלה קטנה : 53-540-2000 +12/04/16972, 13:33 -  

העירייה מבקשת שינוי תבע ואישור ועדה מקומית ותוכניות אדריכל עבור בניית גלריה בלופט.האם יכולה?מכח איזה
סעיף? אדגיש כי מדובר בשינוי פנימי בלבד.

תודה
12/04/16, 18:19 - 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, 18:19 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>
: חבל שלא חייב את ועד הפרקליטים ישירות ובחר לחייב את המדינה.  52-872-1518 +12/04/16972, 18:34 -  

בכל מקרה כל הכבוד
: נהדר 54-587-7442 +12/04/16972, 18:49 -  

http://www.b7net.co.il/mobile/article/243 :12/04/16, 20:07 - דני אליגון
13/04/16, 11:10 - משה טייב: מחפש שליח למסירה כפולה בכרמיאל יש מישהו מומלץ?

: הי 54-587-7442 +13/04/16972, 14:42 -  
: למי יש לשלוח לי את הפקס של פמ"מ 54-587-7442 +13/04/16972, 14:42 -  

🌸 : מזכירות פלילי/צילום תיקים. תודה! 54-587-7442 +13/04/16972, 14:43 -  
  - 15:07 ,13/04/16972+ 54-202-7000 : 02-6467639
: תודה 54-587-7442 +13/04/16972, 15:18 -  

🏎   - 15:18 ,13/04/16972+ 54-202-7000  :
13/04/16, 15:22 - קרן אלימלך זילברמן: היי,

מי מהחברים יכול להמליץ על פסיכולוג לצורך מתן חוות דעת מקצועית על עצור בכלא?
: הערכת מסוכנות? 52-532-1792 +13/04/16972, 15:48 -  

13/04/16, 15:50 - קרן אלימלך זילברמן: כן
: למיטב ידיעתי הערכת מסוכנות מתבצעת על ידי קרימינולוג קליני עם רישיון 52-532-1792 +13/04/16972, 15:53 -  

של משרד הבריאות לתת הערכות מסוכנות פרטיות. אם זה מה שאת צריכה יש לי. כותבת לך בפרטי
13/04/16, 16:02 - קרן אלימלך זילברמן: תודה מותק

  עזב/ה  54-438-2482 13/04/16+972, 16:09 -     
: חברי היקרים, האם הליך שימוע, שהוא כידוע חובה בעבירות פשע, אינו חל על 50-565-8570 +13/04/16972, 18:31 -  



עבירות פשע באלמ"ב?
תודה מראש ורציתי להוסיף שכייף לקרוא את הדברים העולים כאן ולחוש את הרוח החברית!!!

: אכן אין חובת שימוע 52-895-9955 +13/04/16972, 18:34 -  
: מה העבירה? 52-895-9955 +13/04/16972, 18:35 -  
: תקיפה ואיומים. למה??? 50-565-8570 +13/04/16972, 18:36 -  
: שאלת לגבי שינוע באלמ״ב. יש עבירות שבהן אין חובת שימוע 52-895-9955 +13/04/16972, 18:37 -  
: תקיפה הגורמת חבלה של ממש לבן זוג - אין חובה 52-895-9955 +13/04/16972, 18:38 -  

😂   - 18:38 ,13/04/16972+ 50-565-8570  :
: היכן זה מעוגן? 50-565-8570 +13/04/16972, 18:38 -  
: תודה רבה שני 50-565-8570 +13/04/16972, 18:44 -  
: בכיף. לדעתי מעוגן בחוק סדר הדין הפלילי או בתקנות סדר הדין הפלילי 52-895-9955 +13/04/16972, 18:57 -  

14/04/16, 16:02 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את מל  רוזן
14/04/16, 16:02 - אופיר כהן י-ם: ברוך הבא לפורום עו"ד משה מל רוזן

: ברוך הבא 54-587-7442 +14/04/16972, 16:21 -  
: היי חברים 52-616-7561 +14/04/16972, 17:39 -  

שאלה: מה קורה כשלפני תום התיישנות שלחתי תביעה לבית המשפט ואז נעצר מירוץ ההתיישנות
אבל מאחר והתביעה תלויה בהחלטת וועדת ערר של ביטוח לאומי, אשר טרם ניתנה, בית המשפט רוצה למחוק את

התביעה מחוסר מעש.
האם לאחר מחיקה זה פוגע בזכויותיו של הלקוח לתבוע את חברת הביטוח בשל התיישנות

: מדובר בבטוח תאונות אישיות 52-616-7561 +14/04/16972, 17:40 -  
14/04/16, 17:44 - אילנה גורן: אפשר להסביר זאת לבית המשפט ולבקש להקפיא התביעה עד להחלטת הועדה.

תסתכל בתקנות סדר יש סעיף של הקפאה לפרק זמן ממושך, נדמה לי חצי שנה. תבקש את זה במקום מחיקה מחוסר
מעש.

14/04/16, 18:07 - מל  רוזן: חס וחלילה. הפסקת תובענה לפי סעיף 154 כמוהה כמחיקה. תודיע לבית משפט שיש
סכנת התחישנות ולכן שיקבע לעיון עוד ארבעה חודשים. האם בפוליסה יש קביעה שהקביעה של המלל היא זו

שמחייבת?
: כן 52-616-7561 +14/04/16972, 18:22 -  

14/04/16, 18:22 - אילנה גורן: אני מדברת על דחייה ללא מועד לפי תקנה 153
😳 : אז מה לבקש חברים 52-616-7561 +14/04/16972, 18:22 -  

: חח 52-616-7561 +14/04/16972, 18:22 -  
14/04/16, 18:24 - מל  רוזן: עיון בעוד 120 יום

: ולציין שהתביעה עומדת בפני התיישנות כמובן 52-616-7561 +14/04/16972, 18:25 -  
14/04/16, 18:26 - מל  רוזן: להסביר את הסיטואציה

: תודה רבה 52-616-7561 +14/04/16972, 18:31 -  
☺   - 18:31 ,14/04/16972+ 52-616-7561  :

: בהצלחה! 54-730-3080 +14/04/16972, 19:50 -  
: בוקר טוב, שאלה לגבי פרסום אסור של קטין. ידועים בציבור שנפרדו, האב 54-587-7442 +15/04/16972, 8:54 -  

מעלה תמונות של הקטין ברשת ללא הסכמת האם. האם מותר? תודה
: בחיי אנשים לאן נגיע במלחמות?   52-890-1113 +15/04/16972, 9:04 -  

זה הבן שלו!!  
הוא בטח לא מעלה תמונות שלו בעירום! 

האישה לא מעלה תמונות של הילד שלה..??  
יש גבול לצורך בנקמה..  והחובה שלנו בתור מייצגים היא להדוף ולהכניס את הדברים לפרופורציות נכונות ולא להיגרר

אחרי לקוחות נקמנים..
: יש רק פסק דין אחד שעוסק בזה, למיטב ידעתי ( בימ"ש למשפחה) ולצערי 54-464-0886 +15/04/16972, 9:05 -  

השופט קיבל את העמדה שזו פעולה רגילה ויומיומית בימינו ולכן מותר לו לעשות זאת גם ללא רשותה.
: מדוע… לצערך? 54-202-7000 +15/04/16972, 9:06 -  
: למה הוא צריך רשות להעלות תמונות של הילד ברשת ? 53-540-2000 +15/04/16972, 9:06 -  
: שירלי , זה לא נקמנות. אני לא מעלה תמונות של הילדים שלי ואהא שלהם, 54-464-0886 +15/04/16972, 9:07 -  

למרות רצונו העז להשוויץ בהם, מקבל עליו את הדין ונמנע מלהעלות תמונות לרשתות חברתיות. הפגיעה בפרטיות
שלהם, החשיפה שמסכנת אותם ( נורא קל לפתות ילדים כאשר מראים להם שמכירים את אבא ואמא, איפה הם

עובדים וכו') והידיעה שאין לי מושג מה קורה עם התמונות הללו הלאה, גורמים לי להמנע.



: אני גם לא כותבת עליהם כמעט בכלל. יש לי מספיק אמצעים אחרים להשוויץ 54-464-0886 +15/04/16972, 9:10 -  
מבלי לשדר לכל העולם את כל "החוכמות" שלהם, או הפאשלות שלהם. זוכרים את התמונות באלבום שאתם לא

רוצים שאף אחד יראה היום? להם אין את האופציה להמנע מלהראות....
: נכון שיש בכך סיכון, אך יש לקחת את החיים בפרופורציה…  כמעט כולם עושים 54-202-7000 +15/04/16972, 9:10 -  

זאת.
: התמונות מועלות עם כיתוב נגד האם. כוללות את שם הקטינה. האם חוקי? 54-587-7442 +15/04/16972, 9:10 -  
: וזה רק מוכיח שכמעט כולם אדיוטים שלא מבינים את הסכנות שהם מעמידים 54-464-0886 +15/04/16972, 9:10 -  

את הילדים שלהם.
: התמונות הם עם בגד ים 54-587-7442 +15/04/16972, 9:11 -  
: כיתוב נגד האם יכול ליפול בגדר לשון הרע או הפרה של פרטיות של האם ( בית 54-464-0886 +15/04/16972, 9:12 -  

משפט וכו) ואז זה כבר דבר אחר לגמרי. פגיעה בזכויות לגיטימיות של האם לשם טוב או פרטיות.
: דברי איתי בפרטי, זה תחום שאני מבינה בו 54-464-0886 +15/04/16972, 9:13 -  
: תודה 54-587-7442 +15/04/16972, 9:13 -  

15/04/16, 9:16 - אורן אבלה: הגורם היעיל בביצוע העיסקה . 
כתבה נוספת 15/4/16 עיתון ערים .

15/04/16, 9:16 - אורן אבלה: <המדיה לא נכללה>
: סלעית סכנות נמצאות בכל פינה שבהם נמצאים הילדים אי אפשר לא לחיות 52-890-1113 +15/04/16972, 9:41 -  

ולא לתת לילדים לחיות בכדי אולי למנוע סכנה אבל זה דיון ארוך שלא לפורום הזה.  
אני פשוט חושבת שיש דברים שאנחנו לא צריכים לתת להם יד כעורכי דין .  היום זה לא לעלות תמונות של הילדים

ומחר זה לא לפגוש אותם..  אני אומנם לא עו"ד של משפחה אבל אני חושבת שתפקידנו זה לעצור את השגעונות של
הלקוחות אחרת זה חוזר אלינו כמו בומרנג.  ודפנה כמובן שזה לא אישי במעט שנפגשנו פגשתי אישה מקסימה.  שבת

שלום חברים
: לכל אחד זכות לדיעה משלו. אני כן עו"ד במשפחה והסיכוי במקרה של רק 54-464-0886 +15/04/16972, 9:53 -  

פרסום תמונות יחד הוא קטן, כי לצערי הרוב חושב כמוך ( וברוב זה כנראה כולל שופטים), אבל כאשר מדובר בתמונות
שמשמיצות את האם עם הכתוביות, אז בוודאי שיש מה לעשות וכן צריך לעשות. זו בריונות רשת שצריך להפסיק אותה.

: וזה לא שגעון, אבל ברגע שיתחילו תביעות של ילדים נגד הורים על נזקים שניגמו 54-464-0886 +15/04/16972, 9:54 -  
 להם, כולם יתעוררו
: אני רציתי לדעת מה המצב המשפטי דיעות אישיות לכל אחד לעצמו זכותו 54-587-7442 +15/04/16972, 10:04 -  
: שירלי..  מסכים עמך לחלוטין 54-202-7000 +15/04/16972, 10:42 -  
: סעיף 19 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. 54-620-0979 +15/04/16972, 12:50 -  
: אדם הורשע בעבירת אונס ומבקש להוציא רישיון נשק - האם בקשת חנינה 52-895-9955 +15/04/16972, 13:13 -  

למחיקה הרישום תסייע לו בכך או שבכל מקרה המשטרה תוכל לראות את מחיקת ההרשעה?
15/04/16, 13:27 - תמי אולמן: יהיה רשום בטופס רישום שניתנה חנינה ולכן ההרשעה נמחקה

בהנחה שתימחק
: אבל למשטרה יש גישה למידע הזה 52-895-9955 +15/04/16972, 13:28 -  
: יפה אורן. אשמח לקבל את מס' ההליך 54-652-8696 +15/04/16972, 13:42 -  
: חנינות כמעט לא מתקבלות וצריך נסיבות קשות אז שלא יבנה על זה לדעתי 54-587-7442 +15/04/16972, 14:32 -  
: תודה 52-895-9955 +15/04/16972, 14:38 -  
: צהריים טובים. אם בין החברים יש עו"ד שלקוחותיו מעוניינים למכור דירה 52-952-6483 +15/04/16972, 15:13 -  

בשכונת נווה אביבים או בית פרטי בהרצליה, אשמח אם יצור עימי קשר.
: אשמח אם תגיעו, כדי להשיק עמנו מחדש את וועדת הקשר הרצליה... תודה 54-492-2459 +17/04/16972, 9:07 -  
: <המדיה לא נכללה> 54-492-2459 +17/04/16972, 9:07 -  
: חברים בוקר טוב, 54-730-3080 +17/04/16972, 9:11 -  

משהו מכם אולי יודע ( בשלוף) איזו הוראת סעיף בחוק מיסוי מקרקרעין מתייחסת למצב בו לא הוגשו קבלות לצורך
חישוב מס שבח לינארי ולכן מכח הסעיף דורש לציין את כל אנשי המקצוע אשר בנו את הבית ולהם שולמו התשלומים

אותם אני דורשת להפחית ממס השבח.

תודה רבה מראש ושבוע טוב לכולם��❤
   54-200-0477 17/04/16+972, 12:23 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    

17/04/16, 12:23 - אופיר כהן י-ם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין רבקה שוורץ
17/04/16, 12:38 - ציפי רוזנברג: <המדיה לא נכללה>

17/04/16, 12:38 - ציפי רוזנברג: מוזמנים היום בשמחה



: הי, למישהו יש את הפקס של תביעות ראשלצ? תודה 54-587-7442 +17/04/16972, 13:04 -  
: חג שמח! 54-723-1221 +17/04/16972, 18:44 -  
: <המדיה לא נכללה> 54-723-1221 +17/04/16972, 18:44 -  
: בוקר טוב. קטינה ירשה סכום כסף נאה מהדודה מאמריקה. סכום הירושה 54-202-7000 +18/04/16972, 11:14 -  

הועבר לחשבון בנק ע"ש הקטינה בישראל. הוריה של הקטינה מעוניינים למשוך את הכסף בכדי לחלקו בין כל האחיות.
אין כל הוראה מיוחדת בצוואה אשר אוסרת זאת. הבנק בישראל מסרב לאפשר להורים לגעת בכסף, לפני שהקטינה

תגיע לגיל 18. האם יש בסיס חוקי לסירוב זה?
: צריכה להיות הוראה אוסרת כדי למנוע מההורים מלגעת בכסף השייך הלעדית 54-230-7504 +18/04/16972, 11:17 -  

 לקטינה?!
: לא. אך הוראה כזו, יכולה לכאורה להוות בסיס לסירוב. הבנק מסרב מנדטורית. 54-202-7000 +18/04/16972, 11:19 -  

אני מנסה להבין מהו הבסיס החוקי (ככל שקיים) להוראת המחלקה המשפטית של הבנק לא לאפשר את משיכת
הכספים כאמור.

18/04/16, 11:46 - אילנה גורן: חברים. בפשיטת רגל, אם בחמש הורה לחייב להזמין נושים לדיון בבקשתו להפטר. האם
 עלי להזמין את כל הנושים, או רק את אלה שהגישו תביעת חוב?

18/04/16, 11:46 - אילנה גורן: בימי"ש הורה
: את כל הנושים 54-272-8081 +18/04/16972, 11:46 -  

18/04/16, 11:48 - אילנה גורן: בטוחה? יש גם נוסח מיוחד? לא מצליחה למצוא כל טופס
: היה לי תיק שביהמש הורה ועשיתי שאלת הבהרה ואמר את כל הנושים עפ 54-272-8081 +18/04/16972, 11:49 -  

טופס 5
18/04/16, 11:49 - אילנה גורן: סבבה. וטו פס?

: צהריים טובים, האם בין החברים יש עו"ד ( עדיפות למגשר) משפחה מבאר 52-952-6483 +18/04/16972, 13:55 -  
שבע או סביבתה?  מעוניינת להפנות

: כן ...בבאר שבע רסקו סיטי מול ביהמ"ש. 58-667-8518 +18/04/16972, 13:56 -  
: רוצה לחוות דעתך? 54-230-7504 +18/04/16972, 14:03 -  
: וגם, אשמח להתייעצות קצרה עם מי שמתמחה בהוצלפ 52-952-6483 +18/04/16972, 14:35 -  
: ביטוח לאומי: מקבל קצבת זקנה, נפגע בתאונת עבודה. א.נאמר לו שהסכום 50-724-2848 +19/04/16972, 11:27 -  

יהיה חופף ולא מתווסף. האם תקין?
ב. בועדה השנייה בעקבות הפציעה נקבעו אחוזי נכות ועלו מ-30% ל-50%. נאמר שייעשה היוון ויתקבל סכום חד פעמי

על כל התקופה, ולאחריו לפי 50%. האם זה פוגע בזכויות כלשהן?
תודה וחג"ש

: יצוין שאין לו מקור הכנסה נוסף ושאינו יכול לעבוד. 50-724-2848 +19/04/16972, 11:27 -  
: להבנתי, הסיכון בהיוון הוא ניתוק הקשר בין הנכה למוסד לביטוח לאומי. נכה 50-724-2848 +19/04/16972, 11:30 -  

שמצבו הוחמר, לא תהא לו זכות למענק נוסף למרות גידול בדרגת נכותו.
: שלום חברים, כמה הייתם לוקחים על ייעוץ להסכם שירותים באנגלית ? 54-804-7372 +19/04/16972, 11:32 -  
: מי עוסק בתעבורה ויכול לייעץ? תודה 54-587-7442 +19/04/16972, 19:15 -  

19/04/16, 19:22 - אריאל קצובר:  עורך דין תעבורה דודי דויטש.vcf (קובץ מצורף)
: תודה. מישהו מהקבוצה? 54-587-7442 +19/04/16972, 19:25 -  

19/04/16, 19:31 - אריאל קצובר: לא
: יש כאן עו"ד תעבורה בקבוצה לשאלה קצרה? 54-587-7442 +19/04/16972, 19:44 -  
: כן. שאלי דפנה 52-872-1518 +19/04/16972, 20:03 -  

19/04/16, 20:27 - איל בסרגליק: אשמח לסייע
: למישהו יש מושג אם הטאבו פתוח מחר? 54-751-4942 +20/04/16972, 17:53 -  
: פתוח 50-855-5289 +20/04/16972, 18:01 -  

👍   - 18:14 ,20/04/16972+ 54-751-4942  :
: בוקר טוב! חובות הרשות כלפי תושב משלם ארנונה. האם מישהו מחברי 52-952-6483 +21/04/16972, 6:58 -  

הקבוצה מכיר את הנושא ופנוי לשיחה קצרה היום?
21/04/16, 9:21 - יונה שהרבני: בוקר טוב האם דוחות חנייה עירוניים לא יאפשרו העברת בעלות על רכב?

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

: איתן,  אופיר וכל החברים !!! 58-667-8518 +21/04/16972, 9:30 -  
חג שמח , שנצליח לצאת "ממצרים הפרטית" שלנו ולהיות בני חורין ...

שנעז לחלום ולהגשים,שנהיה



 "אביב" לעצמינו ולסובבים.
: ככל הידוע לי אין כל מניעה להעביר בעלות על רכב במצב בו יש דוחות חנייה 54-202-7000 +21/04/16972, 9:42 -  
: מניסיון, יש בעיה להעביר בעלות 54-464-0886 +21/04/16972, 9:44 -  

21/04/16, 9:44 - יונה שהרבני: סלעית של חנייה לא משטרה
21/04/16, 9:44 - יונה שהרבני: איך הדואר מדווח?

: חניה רשום ברשות המקומית ולא במשרד התחבורה. 54-202-7000 +21/04/16972, 9:46 -  
: הבנתי. שבן הזוג שלי מכר את הרכב ורצה להעביר בעלות הוא נאלץ לשלם את 54-464-0886 +21/04/16972, 9:46 -  

כל דוחות החניה. יכול להיות שהיה לו כבר עיקול על הרכב, אבל אני לא זוכרת.
21/04/16, 9:50 - יונה שהרבני: תודה לאמיר וסלעית��

21/04/16, 14:01 - 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
21/04/16, 14:01 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 14:01 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 14:01 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 14:01 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>

21/04/16, 15:17 - ארתור גורביץ: חג פסח שמח וכשר לכל החברים. �🌻🌹�
21/04/16, 15:20 - גלי לב רן: <המדיה לא נכללה>


