
28/08/15, 14:45 -  אופיר כהן י-ם יצר/ה את הקבוצה "פורום הפרקליטים 8"
28/08/15, 14:45 -  אפי נוה נוסף/ה לקבוצה

: שלום חברים. יש מי שיכול להגיש עזרה בתחום דיני עבודה. מישהו יכול לסייע? 54-318-9229 +22/03/16972, 15:59 -  
22/03/16, 16:06 - מוטי חזיזה:  אילן קמינצקי.vcf (קובץ מצורף)

: גם אני אשמח לעזור. 0548072072 54-807-2072 +22/03/16972, 16:39 -  
: אני מאד אשמח לעזור 052-6619607 52-661-9607 +22/03/16972, 16:59 -  

22/03/16, 19:26 - מטי לשם: ייצגתי את דיירי שכונת מליבו בועדת ערר נגד הועדה המקומית שרצתה להפוך מתחם
של פארק בלב השכונה למתחם מבני מגורים וזכיתי בועדת ערר , הכתבה מת״ב

22/03/16, 19:27 - מטי לשם: <המדיה לא נכללה>
22/03/16, 19:27 - אורן אבלה: אחלה הישג

👏 : כל הכבוד  50-773-2133 +22/03/16972, 20:51 -  
22/03/16, 20:52 - ברק נבות: מטי, ישר כוח הישג מרשים ביותר!

: כל הכבוד  52-654-7071 +22/03/16972, 21:32 -  
: הישג אדיר אני גא בך 52-661-9607 +23/03/16972, 6:49 -  
: מצטרפת לברכות. הישג מרשים. ישר כח!  54-202-3320 +23/03/16972, 8:20 -  

ובהזדמנות זו חג שמח לכולם
23/03/16, 14:52 - 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???

23/03/16, 15:59 - חוה מרצקי: חייבת למסור הכול. מציעה לשמור העתק מכל המסמכים
: תסרקי הכל לעצמך ,תשאירי לעצמך  העתק קבלות ששולמו לך,ייפוי כוח 54-763-4029 +23/03/16972, 16:00 -  

,הסכם שכ"ט . היתר תיתני
23/03/16, 16:16 - אילנה גורן: תודה רבה למשי בים.

: שאלה בתחום דיני העבודה- אילו הוראות/חוקים/תקנות חלות על עובדי רשות 50-689-2221 +23/03/16972, 17:34 -  
מקומית חוץ מ״חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל״

: חלים 50-689-2221 +23/03/16972, 17:35 -  
: חוקת העבודה לרשויות .  52-661-9607 +23/03/16972, 17:45 -  

זה ההסכם הטוב ביותר מכל הסכם אחר אלה אם יש הסכם מיטב יותר
: האם יש הסכם אחר? לא בהכרח שמטיב 50-689-2221 +23/03/16972, 17:46 -  
: הסכם אישי 52-661-9607 +23/03/16972, 17:46 -  
: כמו לבעלי תפקידים של בכירים 52-661-9607 +23/03/16972, 17:47 -  
: בדרך כלל מה שחל ההסכם הטוב  מבין כל ההסכמים 52-661-9607 +23/03/16972, 17:48 -  
: תודה רבה 50-689-2221 +23/03/16972, 18:06 -  
: ברשויות המקומיות רק הסכם אישי שקיבל אישור ממונה על השכר יהיה תקף, 50-606-0611 +23/03/16972, 20:47 -  

  אחרת חוקת העבודה
: אם לא קיבל אישור ניתן יהיה לתבוע גם השבה 50-606-0611 +23/03/16972, 20:47 -  
: תודה רבה 50-689-2221 +23/03/16972, 20:49 -  

23/03/16, 21:08 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>
❤ : חג שמח לכולם... 52-654-7071 +23/03/16972, 21:10 -  

24/03/16, 6:48 - מטי לשם: לג שמח �🎈🎈🎈�
24/03/16, 6:48 - מטי לשם: חג שמח �🎈🎈�

24/03/16, 6:51 - אילנה גורן: <המדיה לא נכללה>
👍😂   - 7:58 ,24/03/16972+ 52-402-9600  :

🎭 : חג פורים שמח 52-402-9600 +24/03/16972, 7:58 -  
🏍 : חחח  50-773-2133 +24/03/16972, 8:32 -  

😂😂 : חחח  52-654-7071 +24/03/16972, 8:38 -  
🎉🎉 : חג שמח  52-642-7885 +24/03/16972, 8:59 -  

: שלום ,  54-756-3211 +24/03/16972, 17:19 -  
אם יש מישהו שמתעסק בנושא נדל״ן בעיקר במדינה צרפת אשמח לפנייה אישית תודה.

: תדבר עם עורך דין אלרן לוי יכול להיות שהוא יוכל לעזור 53-450-0054 +24/03/16972, 17:22 -  
: תודה רבה! 54-756-3211 +24/03/16972, 17:22 -  
: שלום לכולם, 52-654-7071 +27/03/16972, 13:50 -  



שואלת עבור חבר המחפש התמחות במועד ספטמבר 16.
אשמח לקבל כתובת מייל או פקס לצורך שליחת קורות חיים...��

: שאלה לחברים..האם ידוע לכם על הליך של הגשת בקשה לעיון חוזר על 52-402-9600 +27/03/16972, 17:53 -  
החלטה בבר״ע?

אני לא מכירה אבל נמסר לי שזה אפשרי..אודה לתשובתכם והאם מי מכם נקט בהליך זה.
תודה מראש לכל העונים :)

: שאלה:הלקוח רכש דירה . הדירה מושכרת יד אוגוסט לאדם שממנו נרכשה 54-621-2969 +29/03/16972, 9:23 -  
הדירה.

לפני זמן קצר התברר שקיימת בעיית רטיבותמ(מום נסתר) שלא גילה המוכר ללקוח.
הבעיה קיימת שנים והשכנה מלמטה סובלת מעובש בחדרים בביתה.

מומחה מטעם הלקוח ביקר בדירה וקבע כי יש לפרק גקןזי שהןתקן בחדר הורים ללא איטום. החלפת החול ברחצןף
חדר השינה והמרפסת העלות עד 50000 שח.

המוכר שעכשיו מתגורר בשכירות מסרב ורוצה לפתור הרטיבות עם רובה בלבד.
השכירות מסתיימת באוגוסט.

האם להגיש תביעה עכשיו או לאחר ביצוע תיקון מטעם הלקוח באוגוסט
: בוקר טוב, שאלה לחברים, אין ת ז של נתבע, יש לי את שמו את המשרד שהוא 52-311-4750 +29/03/16972, 9:28 -  

עובד, לקוח שלי פנה למשרד הפנים ואלו ביקשו צו מבית המשפט המורה להם למסור מידע אודות הנתבע, פתרונות?
תודה.

: איתור ת. ז.  אצל עמנואל אקרמן 52-471-4262 +29/03/16972, 9:31 -  
:  עמנואל אקרמן.vcf (קובץ מצורף) 52-471-4262 +29/03/16972, 9:31 -  
: תודה רבה. 52-311-4750 +29/03/16972, 9:33 -  

29/03/16, 10:00 - חני צרטובינסקי: <המדיה לא נכללה>
: שאלה: מה מצופה ממעסיק לעשות לאחר בירור מקרה בו עובדת מתלוננת על 50-689-2221 +29/03/16972, 10:19 -  

 הטרדה מינית מצד עובד אחר? 
האם יכול להשאיר את שניהם באותו תפקיד? עד כמה צריך להנמיק את ההחלטה שנותנת המעסיקה? ומה הנטל?

: שלום חברים יקרים, יש למישהו בקשה למתן עדות במהלך דיון הוכחות של עד 52-652-6337 +29/03/16972, 13:05 -  
 הנמצא בחו״ל? באמצעות שיחת וידאו?

: שאלה לעוסקים בדיני עבודה. עובדת יצור במפעל שהתפטרה בשל הריון. האם 54-202-3320 +29/03/16972, 13:25 -  
ניתן לראות בזה סיבה מספקת לסעיף 6 לחוק שמזכה בפיצויים מסיבות בריאותיות (אומרת שהיה לה קשה)

: אם יש אישור מרופא.  אפילו רופא משפחה 50-606-0611 +29/03/16972, 13:35 -  
: וזה מה שכתוב במכתב ההתפטרות 50-606-0611 +29/03/16972, 13:35 -  
: היא עובדת זרה ולא מסרה הודעה בכתב... וכמובן שהכל בדיעבד. 54-202-3320 +29/03/16972, 13:58 -  

תודה בכל אופן
29/03/16, 14:18 - מורן מתתיהו: קצת בעייתי. 

ניתן להתפטר בדין מפוטר לשם טיפול בילד (לאחר הלידה), 
או בשל סיבות רפואיות, בד'כ מחלה קשה. הריון זה לא מחלה, ואם מצבה הרפואי היה לא טוב, אז היתה יוצאת

לשמירת הריון..
: סיבות רפואיות לא מצריכות מחלה קשה 50-606-0611 +29/03/16972, 14:27 -  
: מספיק אישור של רופא משפחה שאומר שלא יכול לעבוד בעבודה 50-606-0611 +29/03/16972, 14:28 -  
: עדיף תעסוקתי אבל אפשר משפחה 50-606-0611 +29/03/16972, 14:28 -  
: אגב, לא כל עבודה בעייתית לעובדת בהריון מצריכה שמירת הריון. גם עובדת 50-606-0611 +29/03/16972, 14:29 -  

שצריכה לתייק, וההריון יוצר לה קושי נשימה, יכולה להמנע, או הרמה של משאות לדוגמא
29/03/16, 14:29 - מורן מתתיהו: נכון מאוד, אבל נרשם בשאלה שהתפטרה  בשל הריון. אם זו הסיבה סביר להניח

שהיתה מקבלת שמירת הריון. 
גם חופשת מחלה מעל 30 יום נחשבת לשמירת הריון

29/03/16, 14:30 - מורן מתתיהו: גם נכון, אבל לא מקנה לה באופן ישיר זכות להתפטר בדין מפוטר
: אכן הריון כשלעצמו הוא לא מחלה והמעסיק טוען שהעובדת נטשה את 54-202-3320 +29/03/16972, 14:39 -  

העבודה. אבל בתום לב העובדת עזבה מסיבה זו. אם היה אישור מפורש מרופא זה היה פשוט יותר. 
בכל מקרה תודה רבה לשניכם (טרם הוגשה תביעה זה בשלב מו"מ עם מעסיק)

: שלום חברים, שאלת שכר טרחה,  5 תיקי הוצל"פ, כ80,000 חובות, מעוניין 52-311-4750 +29/03/16972, 15:35 -  
באיחוד תיקים והסרת ההגבלות, שכר טרחתנו?

: בין 4,000-8,000 שח 54-763-4029 +29/03/16972, 16:26 -  



: תלוי אם דיון או בלי. 54-763-4029 +29/03/16972, 16:26 -  
: תודה. 52-311-4750 +29/03/16972, 16:30 -  
: <המדיה לא נכללה> 50-621-6706 +30/03/16972, 17:41 -  
: ממי לא שכחתי אותך 52-335-2699 +30/03/16972, 17:43 -  
: אדבר איתך כשאופיר יקח את עומר 52-335-2699 +30/03/16972, 17:43 -  
  עזב/ה  52-654-7071 03/04/16+972, 19:26 -     
: שאלה  50-769-4828 +04/04/16972, 17:07 -  

תובע הגיש תביעה כנגד שלושה בגין עוולת התקיפה , באישון לילה מגיע השלישי להסכם ויצא מהתביעה בפס״ד חלקי
האם השניים (הנתבעים) יכולים להוציא הודעת צד ג נגד השלישי שיצא בפס״ד לכאורה

: בהחלט 54-812-7007 +04/04/16972, 17:33 -  
: <המדיה לא נכללה> 50-621-6706 +04/04/16972, 17:58 -  
  - 17:58 ,04/04/16972+ 50-621-6706 :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1470099646367720&id=145711348806563
:  חני;עודvcf.1 (קובץ מצורף) 54-621-2969 +05/04/16972, 16:37 -  
: בבקשה לצרף את עורכת הדין חני אביטן אזולאי 54-621-2969 +05/04/16972, 16:37 -  
  עזב/ה  50-769-4828 05/04/16+972, 20:13 -     

05/04/16, 21:03 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את חלי אביטן
05/04/16, 21:04 - אופיר כהן י-ם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין חני אביטן אזולאי

: חברים,  אני יודע שזה לא המקום,  אבל התבקשתי להעביר ומכיר את האנשים 50-606-0611 +05/04/16972, 21:04 -  
 ממקור ראשון

: בטוחה ששמעתם על התאונה הנוראית אתמול בחיים לבנון. לצערי הרב 50-606-0611 +05/04/16972, 21:05 -  
האישה שנפצעה עם הבן הקטן שלה (בן שנתיים) היא ורה- מורה למוזיקה בגנים בשכונה. ורה היתה גם מורה למוזיקה

 של הגדולה שלי וגם היתה איתי בגן של הקטנה. 
נכון לכרגע היא עם שברים מרובים והקטן עם שבר בגולגולת.

ורה עצמאית ומפרנסת יחידה ולא תוכל לתפקד בתקופה הקרובה, 
לקחתי על עצמי לנסות לעזור לה... אני מנסה לגייס עבורה ועבור משפחתה כסף כדי שיוכלו להתקיים בתקופה

הקרובה.
זהו סניף הבנק שלה:

441482
778 בארט
ורה קפלן

ת.ז 320502305
בנק הפועלים

אני מוכנה לאסוף צ׳קים לפקודתה או כל פורמט שתבחרו.
מקווה שתבינו מדוע פניתי אליכם ותוכלו להעביר הלאה בתקווה שנעזור לה. 

מודה לכם �🙏🙏�
שלי

05/04/16, 21:06 - חלי אביטן: תודה רבה עו"ד אופיר כהן��
05/04/16, 21:06 - אופיר כהן י-ם: ��

   50-606-0611 05/04/16+972, 21:09 -  אופיר כהן י-ם הסיר/ה את    
: בוקר אור לכל החברים, 52-402-9600 +06/04/16972, 10:50 -  

מי בקיא בהסדר חובות עם בנקים?יש לי שאלה ואשמח להיוועץ עמו!
: אנוכי 54-763-4029 +06/04/16972, 10:51 -  

06/04/16, 11:44 - ווליד כבוב: אבי חברי היקר מאחל לך את כל מה שמאחל לעצמי. נעים הליכות, ג'נטלמן וצנוע
בקיצור אדם נפלא. עיד סעיד יא חביבי ��

: רעיה המון המון תודה!! 52-402-9600 +06/04/16972, 12:03 -  
סייעת לי מאוד ניחנת במקצועיות רבה בתחום הסדר עם בנקים��

👍  העונג כולו שלי.:  54-763-4029 +06/04/16972, 12:16 -  
06/04/16, 19:40 -  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
06/04/16, 20:54 - מוטי חזיזה: <המדיה לא נכללה>

07/04/16, 9:35 - חלי אביטן: בוקר טוב לכולם...



מי בקיא בנושא תקנות התקשיר (ועדות רפואיות)?
07/04/16, 13:24 - חלי אביטן: מישהו יכול לעזור בנושא???

:  עו״ד אבי סורקיס.vcf (קובץ מצורף) 53-450-0054 +07/04/16972, 13:28 -  
: ממולץ בחום 53-450-0054 +07/04/16972, 13:28 -  

07/04/16, 14:59 - חלי אביטן: תודה
: <המדיה לא נכללה> 52-661-9607 +07/04/16972, 15:46 -  
: לא מתאים תי יום שישי הבא זה ערב חג ויש הרבה מה לעדות אולי בחול 52-661-9607 +07/04/16972, 15:47 -  

המועד אני אבדוק  עוקשי יצחק
07/04/16, 16:01 - אילנה גורן: יום שישי הבא לא ערב חג.

07/04/16, 16:02 - אילנה גורן: ערב החג חל ב-22.4.
: היי שאלה לעוסקים בדיני עבודה. מי בקיא בצו ההרחבה בענף החקלאות? 54-202-3320 +11/04/16972, 11:06 -  

11/04/16, 17:08 - רעות שדה: היי חברים,
אני בתהליך גיוס של עו״ד נוסף למשרדי

שדה ושות׳ משרד עורכי דין
המשרד ממוקדם ביבנה.

משרה מלאה
ביון 3-10 שנות ניסיון

תחומים: מקרקעין, משפחה, עבודה,פש״ר ואזרחי....
יתרון לתושבי יבנה והסביבה 

קו״ח למייל
Sadelawoffice@gmail.com

אשמח לקבל המלצות

תודה מראש ויום נפלא ☺
רעות שדה

: בוקר טוב: ביטוח נהג צעיר הופעל לארבעה ימים. 54-621-2969 +12/04/16972, 8:46 -  
הרכב עשה תאונת פח ונהג הרכב לא היה הנהג הצעיר בכלל.

מהביטוח מבקשים השתתפות עצמית של 2,500 שח במקום 1,680 בטענה כי עצם הפעלת הביטוח נהג צעיר לארבעה
 ימים ההשתתפות העצמית גבוהה יותר גם אם הנהג בפועל בעל ותק של 30 שנות נסיון.

דעתכם בבקשה. (גילוי נאות, הרכב שלי .)
: יש לראות את פרוט התוספת של נהג צעיר. 50-524-5875 +12/04/16972, 8:48 -  

ישנן חברות ביטוח שמחייבות השתתפות לפי הנהג שנהג בפועל על הרכב ויש חברות שחוששות מסילוף העובדות
ומחייבות לפי הרשום בפוליסה.

: האם החשש הזה לא מהווה תנאי מקפח בחוזה האחיד? הרי באותה מידה ניתן 54-621-2969 +12/04/16972, 8:50 -  
לטעון שיסלפו עובדות גם שלנהג בפועל לא היה רשיון

: ד"א- ניתן להפחית בכ-1000 ש"ח את ההשתתפות אם יבחר המבוטח לתקן את 50-524-5875 +12/04/16972, 8:50 -  
 רכבו במוסך הסדר.

: זה מתוקן במוסח הסדר של הביטוח הישיר 54-621-2969 +12/04/16972, 8:50 -  
: הם קבעו תעריף גבוה רק כי הופעל הנהג הצעיר למרות שבזמן קרות התאונה 54-621-2969 +12/04/16972, 8:51 -  

הוא לא נה
.במקרה של נזק קיימת דרישה להציג גם רישיונות.1 : 50-524-5875 +12/04/16972, 8:52 -  

2.במוסך הסדר ההשתתפות מוקטנת.
3.יש לראות התוספת לפוליסה וממנה להתחיל הברור.

: אשמח לעזור. 50-524-5875 +12/04/16972, 8:53 -  
תתקשרי לנייד כשהתוספת לפוליסה בידך.

עמירם חיים 0505245875
: תודה רבה, עוד מעט אעלה למשרד ואתקשר 54-621-2969 +12/04/16972, 8:54 -  

12/04/16, 9:51 - 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, 9:55 - ברק נבות: אופיר, כל הכבוד וישר כח!
👍  כה לחי:  54-756-3211 +12/04/16972, 10:28 -  

: מי נמצא בשלום תל אביב בעוד שעה? 54-434-0041 +12/04/16972, 10:30 -  
: אף אחד? 54-434-0041 +12/04/16972, 10:36 -  
: ישר כח 52-642-7885 +12/04/16972, 11:12 -  

12/04/16, 12:08 - אופיר כהן י-ם: תודה רבה לכל המברכים. אשתדל להמשיך בעשייה לכלל החברים
12/04/16, 12:08 -  חאלד זועבי עזב/ה

12/04/16, 18:20 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>
12/04/16, 18:20 - 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...
: שופט הגון ויי וג מעולה 54-621-2969 +12/04/16972, 18:21 -  
: ייצוג מעולה 54-621-2969 +12/04/16972, 18:21 -  
: כל הכבוד!  54-756-3211 +12/04/16972, 18:24 -  
תודה על השיתוף.

http://www.b7net.co.il/mobile/article/243 :12/04/16, 20:07 - דני אליגון
   54-634-4617 12/04/16+972, 21:34 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    

12/04/16, 21:34 - אופיר כהן י-ם: ברוך הבא לפורום עו"ד יאיר זהבי
: בוקר טוב חברים מי עוסק זכויות החולה ? 53-450-0054 +13/04/16972, 10:09 -  
: ערב טוב, מישהו יכול להמליץ לי על חברת תמלול או תמלילן פורוטוקולים 52-335-2699 +13/04/16972, 21:51 -  

המוכרים בבית משפט. תודה לעונים.
: איגמי אחת מיני רבים. 52-449-9019 +13/04/16972, 21:57 -  
: תודה 52-335-2699 +13/04/16972, 21:58 -  
:  חנן תמלול.vcf (קובץ מצורף) 52-471-4262 +13/04/16972, 21:58 -  
: עלית תירגומים בע"מ 52-471-4262 +13/04/16972, 21:58 -  

😘   - 1:16 ,15/04/16972+ 52-550-0277  :
15/04/16, 9:18 - אורן אבלה: הגורם היעיל בביצוע העיסקה . 

כתבה נוספת 15/4/16 עיתון ערים .
15/04/16, 9:18 - אורן אבלה: <המדיה לא נכללה>

: מי מבין בדיני עבודה וזמין לשאלה מהירה בפרטי? 54-318-9229 +17/04/16972, 10:32 -  
17/04/16, 11:31 - מורן מתתיהו: 

: רק חבל שלא עונים לקולגות בענין  שנתבקשים 52-661-9607 +17/04/16972, 11:39 -  
: ומשאירים אותת ל תייבש על הקו 52-661-9607 +17/04/16972, 11:39 -  
: וכדאי לא לפנות  בשאלות  שמטרידות אותכם או שמעניינות אותכם תודה וחג 52-661-9607 +17/04/16972, 11:41 -  

שמח
: לא תמיד מי שיכול לסייע זמין ורואה השאלה. 54-621-2969 +17/04/16972, 12:00 -  

17/04/16, 12:04 - ווליד כבוב: שבוע טוב. אגרת שימוש חורג לעסק. האם ניתן להפחית את סכום האגרה?
: שבוע טוב 52-642-7885 +17/04/16972, 15:34 -  

האם מישהו מכיר פסיקה בעניין חישוב הכנסות של בן בגיר במשק בית ? האם ניתן לחייב את הבגיר להשתתף בחובות
ההורים ?

  עזב/ה  50-422-8004 17/04/16+972, 21:30 -     
: פירוק חברה, עם מי אפשר להתייעץ? תודה. 52-311-4750 +18/04/16972, 14:59 -  

👍   - 15:07 ,18/04/16972+ 54-318-9229  :
: תודה. 52-311-4750 +18/04/16972, 15:13 -  

18/04/16, 15:21 - אילנה גורן: יונה שהרבני
: <המדיה לא נכללה> 50-621-6706 +18/04/16972, 19:36 -  

18/04/16, 21:00 - אורלי רוט: מי שעוסק בדיני עבודה
מה עלות שכט להכנת הסכם עבודה כולל חתימת הצדדים??



  עזב/ה  50-506-7947 18/04/16+972, 22:45 -     
  עזב/ה  52-269-7004 19/04/16+972, 7:59 -     

19/04/16, 11:21 - מורן מתתיהו: בוקר טוב, 
תלוי בהסכם, אבל סביב 4000₪

   50-915-0219 19/04/16+972, 16:43 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    
19/04/16, 16:43 - אופיר כהן י-ם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין מורן בן חיים

: ברוכים הנמצאים 50-915-0219 +19/04/16972, 16:44 -  
: חברים שלום, 54-721-2635 +19/04/16972, 19:15 -  

לאלו שעוסקים במקרקעין מי יכול לתת מענה  בעניין קבוצות רכישה
לא מהיום,

תודה מראש
: לא מהתחום סליחה 54-721-2635 +19/04/16972, 19:16 -  
: שלום עמיתים, מחפשת עוד שמתמחה בתאונות דרכים 54-556-0604 +20/04/16972, 15:18 -  
: הי אנחנו מטפלים שנים ובמקצועיות , משרד לנציאנו פרייז 50-739-9047 +20/04/16972, 15:19 -  
: בית הלחמי חלבני סבג, מתמחים בת.ד אשמח לעזור ולייעץ 52-335-2699 +20/04/16972, 15:32 -  

21/04/16, 9:26 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
: חג שמח לחברי הפורום. תודה על שיתוף הפעולה. שאו ברכה עד בלי דיי 50-562-3843 +21/04/16972, 9:40 -  

😃 : חג שמח וכשר  52-642-7885 +21/04/16972, 9:42 -  
: חג שמח 54-434-0041 +21/04/16972, 9:55 -  
: חברי הפורום 52-449-9019 +21/04/16972, 9:57 -  

חג חרות שמח.
הרבו במנוחה ושיהיה המשך שנה מוצלחת טובה ורגועה.

שמעון שר
🍷🌹 : חג שמח לכולם 52-339-0999 +21/04/16972, 10:14 -  

: בוקר טוב ,  54-756-3211 +21/04/16972, 10:38 -  
אם יש כאן מישהו שמתעסק בתביעות מול משרד הביטחון ? יש לי לקוח שמחפש.

חג שמח לכולם ולמנהלי הפורום.
21/04/16, 10:40 - יוסי ויצמן:  עוד דנה נוף.vcf (קובץ מצורף)

: חברי היקרים חג פסח שמח 53-450-0054 +21/04/16972, 10:41 -  
: תודה . 54-756-3211 +21/04/16972, 10:47 -  
: אני מכיר כמה עורכי דין שעוסקים בתביעות משרד הביטחון אתה מוזמן ליצור 53-450-0054 +21/04/16972, 12:13 -  
קשר 0534500054
: תודה אשלח לך בפרטי. 54-756-3211 +21/04/16972, 12:13 -  
: שלום אני מייצג נגד משרד הביטחון. 39 שנים. 0548127007. עורך דין יואב צח 54-812-7007 +21/04/16972, 12:42 -  

וכס
  עזב/ה  50-867-2350 21/04/16+972, 14:01 -     

21/04/16, 13:58 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 13:58 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>

21/04/16, 13:58 - 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, 13:58 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 13:58 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>


