
27/07/15, 13:16 -  אופיר כהן י-ם יצר/ה את הקבוצה "פורום הפרקליטים 1"
27/07/15, 13:16 -  אפי נוה נוסף/ה לקבוצה

: מי מחבריי פה משרדו באילת ויכול לעזור לחברה (אני)? 54-446-2084 +21/03/16972, 10:18 -  
: מישהו יודע מה הפקס בלשכת הקשר בשלום תל אביב?? 54-307-8844 +21/03/16972, 13:12 -  
  - 13:26 ,21/03/16972+ 50-376-3400 : 03-6091451

21/03/16, 19:06 - איל בסרגליק: <המדיה לא נכללה>
21/03/16, 19:06 - איל בסרגליק: ממליץ בחום לכל עורך דין לבוא השבוע לוועדת הקשר קרית אונו הרצאות פרקטיות

לצורך שיווק מיתוג ופרזנטציה.
21/03/16, 19:10 -  אופיר כהן י-ם הסיר/ה את איל בסרגליק

23/03/16, 21:10 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>
23/03/16, 21:10 - ינון הימן: חג שמח !
23/03/16, 21:34 - אבי חימי: חג שמח

23/03/16, 21:36 - מעיין חיימוביץ: חג שמח לכולם
23/03/16, 21:38 - תמי פפיסמדוב: חג שמח!!!

  עזב/ה  50-565-6232 23/03/16+972, 21:38 -     
23/03/16, 22:02 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את איל בסרגליק

: חג פורים שמח לכל העמיתים 50-748-1929 +23/03/16972, 22:18 -  
: <המדיה לא נכללה> 52-347-0910 +23/03/16972, 22:25 -  
: סליחה טעות 52-347-0910 +23/03/16972, 22:26 -  
: חברים למישהו יש לקוח שנמצא בסדנת אלימות בשירות מבחן תל אביב ויודע 54-307-8844 +24/03/16972, 14:44 -  
אם יש היום או לא?
: אין שם מענה… 54-307-8844 +24/03/16972, 14:45 -  
: היי חברים מי יכול לעזור לי עם פסיקה או סעיף חוק על חיוב אפוטרופוס 54-446-2084 +28/03/16972, 15:09 -  

בהוצאות משפט ושכ"ט.
: 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
   54-797-7432 31/03/16+972, 8:55 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    
   50-333-3483 31/03/16+972, 8:55 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    

31/03/16, 8:55 - אופיר כהן י-ם: ברוכים הבאים לפורום עוה"ד מרים סרגוסי ואסף טופול
: תודה רבה ושיתוף פעולה פורה. 54-797-7432 +31/03/16972, 9:14 -  

: מחפש  עו"ד תותח בתחום רשלנות רפואית  להעברת תיק כבד תמורת % 52-313-2150 +31/03/16972, 13:39 -  
כמקובל

   54-450-5801 31/03/16+972, 13:45 -  איתן עמרם הוסיפ/ה את    
31/03/16, 13:45 - איתן עמרם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין ענת שניאור לביא

: הי ותודה.  54-450-5801 +31/03/16972, 14:53 -  
אשמח לקבל שם של עוד המתמצא בדיני צבא. יש לי לקוחה שהבן שלה זקוק לעזרה.תודה

:  שירלי לוז.vcf (קובץ מצורף) 54-639-3344 +31/03/16972, 14:55 -  
👍   - 14:55 ,31/03/16972+ 54-450-5801  :

: שירלי לוז - עוסקת בדיני צבא. יוצאת פרקליטות צבאית 54-639-3344 +31/03/16972, 14:56 -  



: תודה אמסור 54-450-5801 +31/03/16972, 14:56 -  
 בכיף:  54-639-3344 +31/03/16972, 14:56 -  
: דנה נוף מעולה +972 50-9100287 54-226-6027 +31/03/16972, 15:29 -  
: ממליצה על עו"ד יעל תותחני. יוצאת פצ"ר ועבדה במשרד הבטחון/ראש 52-887-1919 +31/03/16972, 15:57 -  

הממשלה. טלפון 0547946858
: עו"ד יחיאל לאמש, מנוסה ומלא בהישגים: 54-441-4241 +31/03/16972, 16:00 -  

0523932998
: ממליץ על שני האחרונים 52-554-7673 +31/03/16972, 16:02 -  

31/03/16, 18:58 - איל בסרגליק: אשמח לסייע
: ממליץ על אייל הוא תותח 50-748-1929 +31/03/16972, 18:59 -  
: תודה לכולם..הסתדרנו. 54-450-5801 +31/03/16972, 19:05 -  
: שאלה ; 50-748-1929 +03/04/16972, 9:03 -  

מהו המועד להגשת ערר לועדת תכנון ובנייה מחוזית על החלטת שינוי ת.ב.ע של הועדה המקומית
. ביטול הערות אזהרה וצווי מניעה בנסח טאבו4 : 54-446-2084 +05/04/16972, 11:24 -  

5. רישום זכויות בטאבו לאחר ניקוי נסח טאבו.  

בכמה הייתם מתמחרים את כל זה????

חייבת תשובה דחוף!!
: שלום חברים, אבקש את התייחסותכם לנ"ל: 54-446-2084 +05/04/16972, 11:24 -  

1. הוגשה עתירה מנהלית, היה דיון אחד, סיכומים וסיכומי תשובה. 

2. בקשה לצו תשלומים בהוצלפ  
3. בקשה לעדכון חוב (לאחר הצלחה בעתירה)

: חברים: 50-621-0013 +05/04/16972, 12:16 -  
מזמינה את כולם להצטרף למהפכה!!! *״יותר ממחשבון״ היא התוכנה היחידה שלוקחת אחריות על השומה!!!*

הצטרפו גם אתם לעורכי הדין הרבים שנרשמו ותהיו זכאים ל 5 שומות חינם!!!
  עזב/ה  50-333-3483 05/04/16+972, 12:17 -     
: מישהו מכיר פסיכיאטר דובר רוסית כדי שיהיה נוכח במעמד חתימת צוואה ? 54-446-2084 +06/04/16972, 10:24 -  
: כן. דברי איתי בפרטי 54-450-5801 +06/04/16972, 10:48 -  
: אבקש לצרף את עו״ד חוברה 50-337-8794 +06/04/16972, 11:56 -  

.0522-435194
עו״ד ותיק שיכול ורוצה לסייע.

: ועדת השחרורים דחתה את הבקשה של קצב. 54-441-4241 +06/04/16972, 12:25 -  
מתי לדעתי רואים שהחלטה היא פסולה? כשהיא מתבססת על דברים לא הגיוניים - הוועדה כנראה קבעה שקצב

מסוכן לנשים.
נו באמת.

נו... באמת!
😂😂   - 12:56 ,06/04/16972+ 54-498-7536  :

: דקלה, מה את צוחקת?  54-441-4241 +06/04/16972, 13:14 -  
אני מרגיש שנכשלתי בחינוך שלך.��

לא מבין למה צריך לכפות על אדם להודות, במשהו שהוא בטוח שלא עשה ועוד לנסות להכריח אותו לעבור טיפול,
כשברור לכל בעל הכנה למוח, שהוא לא מסוגל בימינו לאנוס זבוב.

: אגב, הוא הודיע שיערער. 54-441-4241 +06/04/16972, 13:17 -  
אני מהמר שהערעור יתקבל.

: עסק של שלושה עובדים. אחד העובדים מפסיק להגיע לעבוד בראשון לחודש 54-302-7982 +06/04/16972, 13:25 -  
מבלי להודיע כלום ומתחיל לעבוד בעסק מתחרה. האם ניתן לעכב משכורת עקב אי מתן הודעה מוקדמת?

: התאם לסעיף 25(ב) לחוק הגנת השכר רשאי המעביד לנכות משכרו האחרון 54-530-3888 +06/04/16972, 14:56 -  
של עובד "כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות". בהתאם לפסיקה, סעיף זה מתייחס רק לסכום קצוב

ומוכח או בלתי שנוי במחלוקת. במקרה של פיצוי הודעה מוקדמת, מדובר בניכוי חוב בסכום קצוב בשיעור ידוע, מאחר



והחוק קובע כי התשלום יהיה סכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה
המוקדמת, ולא בניכוי סכום לא קצוב בגין נזק ששיעורו לא הוכח, שאותו אכן אסור למעביד לנכות חד צדדית מהשכר או

מפיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. לפיכך מותר למעביד לנכות את הפיצוי בעבור אי הודעה מוקדמת, משכרו האחרון
של העובד (ע"ע 33791-11-10 נובכוב מיכאל נ' ר-צ פלסט בע"מ, ניתן ביום 24/05/2012 בבית הדין הארצי לעבודה).

: תודה רבה רפי! 54-302-7982 +06/04/16972, 15:00 -  
👍 : יפה  54-498-7536 +06/04/16972, 15:50 -  
   50-546-0918 06/04/16+972, 17:37 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    

06/04/16, 17:37 - אופיר כהן י-ם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין נטע משה אסרף
06/04/16, 17:37 - אופיר כהן י-ם: משרדה באילת לכל המעוניין...

: ברוכים הנמצאים! אשמח לעזור לכל מי שיצטרך באילת! 50-546-0918 +06/04/16972, 17:39 -  
06/04/16, 17:41 - בילי מצגר: ברוכה הבאה יקירה!

💖 : תודה אהובה  50-546-0918 +06/04/16972, 17:41 -  
06/04/16, 17:55 -  מורן סמון עזב/ה

06/04/16, 19:39 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את חאלד זועבי
06/04/16, 19:39 - אופיר כהן י-ם: ברוך הבא לפורום יו"ר מחוז צפון בלשכה עו"ד חאלד זועבי

: מהי הפרוצדורה והמסמכים הדרושים לצורך רישום בעלות בטאבו? (לאחר 50-696-7777 +08/04/16972, 12:06 -  
שנעשתה פרצלציה ע"י החברה המשכנת, אך הדירה הספציפית לא נרשמה על שם הרוכשים וכעת דורשים סכומי

עתק לצורך רישום).
: לא שלמו לעו"ד החברה  עם הרכישה?הוא אמור לבצע. 54-450-5801 +08/04/16972, 14:01 -  
: המבקש כעת הוא רוכש גלגול שני ולא ישירוצ מהחברה. 50-696-7777 +08/04/16972, 14:41 -  

   52-823-7030 08/04/16+972, 15:15 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    
08/04/16, 15:15 - אופיר כהן י-ם: ברוך הבא לפורום עו"ד גיל קלופשטוק

   54-505-0505 09/04/16+972, 20:06 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    
09/04/16, 20:06 - אופיר כהן י-ם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין שני אליהו

: תודה ושבוע טוב לכולם. 54-505-0505 +09/04/16972, 20:31 -  
: שבוע טוב כמה נוהגים לקחת להסכם לחיים משותפים בין בני זוג? 52-397-9681 +10/04/16972, 8:45 -  

: יש לי שאלה בעניין חישוב ממוצע שעות עבודה לצורך פיצויי פיטורין, אשמח 54-530-3888 +10/04/16972, 11:09 -  
לעזרה בפרטי

: חברים 52-288-2994 +10/04/16972, 13:34 -  
הרם ניתקלתם היום בבעיה בנט המשפט?

: האם? 52-288-2994 +10/04/16972, 13:34 -  
: אני לא.. 54-302-7982 +10/04/16972, 13:40 -  

👍   - 13:43 ,10/04/16972+ 52-288-2994  :
10/04/16, 13:59 - תמי פפיסמדוב: אני הרגע..

: אם אני מייצגת עובד בתביעה בדיני עבודה.ותובעת כל הרכיבים למעט פנסיה 50-678-4978 +10/04/16972, 15:01 -  
שאכן הופרש...האם מגיע לי שכר טרחה גם מהפנסיה?

10/04/16, 15:04 - אמיר טיטנוביץ: וכי למה ומדוע שיגיע לך משהו שכבר שולם ושאינו נתבע?!
10/04/16, 15:18 - אתי שליכטר: לא

: מחפש משרד שליחויות טוב בצפון. אזור מועצה גליל עליון... המלצות? 50-232-1251 +11/04/16972, 9:28 -  
: בוקר טוב מישהו יודע אם בעיריית ראשון שובתים?  (צריכה את המחלקה 54-307-8844 +11/04/16972, 10:07 -  

המשפטית)
: יש למשהו ניסיון עם תקיפה של היתר שניתן ע"י ועדה מקומית להתקנת 50-644-3207 +11/04/16972, 10:56 -  

אנטנה סלולארית בגג ביניין לפי תמ"א 36א1?
   54-397-0986 11/04/16+972, 11:56 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    

11/04/16, 11:56 - אופיר כהן י-ם: ברוך הבא לפורום עו"ד גל בביוף
: רב תודות 54-397-0986 +11/04/16972, 12:00 -  

11/04/16, 12:01 - אופיר כהן י-ם: ��
11/04/16, 12:15 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את רוני סמימי

11/04/16, 12:15 - אופיר כהן י-ם: ברוכה הבאה לפורום עורכת הדין רוני סמימי
11/04/16, 12:16 - רוני סמימי: תודה אופיר

11/04/16, 12:17 - אופיר כהן י-ם: ��
: מישהו מכיר פסיקה השוללת פיצויי פיטורים מעובד שעבר דירה מעבר ל 40 52-313-2150 +11/04/16972, 13:13 -  



ק"מ ?
11/04/16, 13:18 - רוני סמימי: מני העובד התפטר או פוטר?

: מצטרפת לשאלה בדבר עובד שעבר לפני חצי שנה, תודה 54-797-7432 +11/04/16972, 13:19 -  
: העובד עזב את עבודתו עקב מעבר דירה 52-313-2150 +11/04/16972, 13:30 -  
: כן 54-797-7432 +11/04/16972, 13:31 -  

11/04/16, 13:36 - רוני סמימי: עומד בתנאי החוק? גר לפחות חצי שנה? לרגל נישואיו? קיים קשר סיבתי
11/04/16, 13:37 - רוני סמימי: ?

: גר חצי שנה. לא לרגל נישואין. עבר לגור אצל הורי אשתו במושב כדי לחסוך. 52-313-2150 +11/04/16972, 13:59 -  
בנוגע לקש"ס ? על פניו יוכל לטעון כי הצטרף לבת זוגו שעברה דירה.

: לא פוטר אני מניח... 54-397-0986 +11/04/16972, 14:01 -  
ניתן לטעון על מעבר למגורים משותפים בעקבות נישואין..

: המעבר היה בסמוך לנישואין?? 54-397-0986 +11/04/16972, 14:01 -  
: שנה וחצי לאחר מכן 52-313-2150 +11/04/16972, 14:05 -  
: לא פוטר. 52-313-2150 +11/04/16972, 14:05 -  
: מישהו אולי יודע על משרד בתחום אזרחי שמחפש עו״ד לחצי משרה באזור 54-226-6027 +11/04/16972, 14:12 -  

חיפה / קריות עבור חברה
12/04/16, 9:48 - 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 - אילן שדי: יישר כח

: באמת כל הכבוד,  הרבה כבוד, יישר כח.... 52-282-9280 +12/04/16972, 9:51 -  
: ויכוח עם קולגה. אני טוענת שחייב שלו רק חובות מזונות (לגרושתו ולביטוח 54-446-2084 +12/04/16972, 9:53 -  

הלאומי) אינו מתאים כלל להליך פש"ר, כי כה וכה אין הפטר על חוב מזונות.  
היא טוענת אחרת.  

מה דעתכם??
12/04/16, 9:57 - יוסי ויצמן: יש הפטר במזונות רק במקרים חריגים

12/04/16, 9:58 - אתי שליכטר: ראי ערך גמזו
12/04/16, 9:58 - יוסי ויצמן: בדיוק. ויש גם פסקי חדשים מאז

: אופיר היקר, כל הכבוד! מגיע לך את זה בזכות. אני בטוח שזה יסייע לך 52-660-1000 +12/04/16972, 10:15 -  
להמשיך בעשייה ללא לאות.

: בוקר טוב למישהו יש טלפון של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?  לא של 54-307-8844 +12/04/16972, 10:34 -  
המענה הממוחשב שלא קולט כלום.

12/04/16, 10:37 - אופיר כהן י-ם: תודה רבה לכל המברכים. אשתדל להמשיך בעשייה לכלל החברים
   52-650-8852 12/04/16+972, 10:37 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    
   54-466-2266 12/04/16+972, 10:37 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    

12/04/16, 10:37 - אופיר כהן י-ם: ברוכים הבאים לפורום עורכי הדין ארז חיימי ואייל מרדיקס
: תודה על הצירוף 52-650-8852 +12/04/16972, 10:39 -  

המשך שבוע טוב לכולם
12/04/16, 10:41 - אופיר כהן י-ם: ��

: אלוף! 52-554-7673 +12/04/16972, 11:14 -  
12/04/16, 12:07 - אופיר כהן י-ם: תודה גלעד היקר

12/04/16, 12:08 -  חאלד זועבי עזב/ה
: אופיר יקר, המשך עשיה פורה ומוצלחת! אין ראוי ממך! 50-202-8206 +12/04/16972, 12:12 -  

12/04/16, 12:37 - אופיר כהן י-ם: תודה מירית היקרה
: אופיר חברי היקר ישר כח אין מתאים ממך לתפקידם אלו 50-748-1929 +12/04/16972, 12:41 -  
: מי פנוי לטפל בהתאזרחות של אזרחית זרה. איזור חיפה והקריות? 50-644-3207 +12/04/16972, 14:40 -  
 עו"ד שני050-842-2751 : 50-995-2031 +12/04/16972, 14:42 -  
: אופיר, מצטרפת למברכים,  אתה איש של עשיה ופעילות, ואני בטוחה 54-498-7536 +12/04/16972, 16:09 -  

שהוועדות שאתה חבר בהם בורכו מעצם הצטרפותך. 



בהצלחה רבה.
12/04/16, 17:08 - אופיר כהן י-ם: תודה מקרב לב חברים

👏👏👏 : אופיר - כל הכבוד!!!  50-621-0013 +12/04/16972, 17:30 -  
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>
: כל הכבוד לך אופיר . יחד עם זאת, מעניין שלא ראיתי שכשעובדים אחרים 54-466-2266 +12/04/16972, 18:36 -  

שובתים, אזרחים שנפגעים זוכים להוצאות נדיבות כאלו מבתי המשפט . 
אני עם עמיתיי למקצוע - פרקליטי המדינה, במאבקם הצודק, בין היתר כנגד העליהום שמתנהל נגדם באחרונה וכנגד

גוף הביקורת הכוחני והמיותר שהושת עליהם.
12/04/16, 18:38 - אופיר כהן י-ם: אייל.

די מעניין שהשופט הרבסט יוצא פרקליטות..
עוד לפני שמונה לשיפוט הופעתי מולו במספר תיקים

: "מיותר"...זה נתון לויכוח.... 54-450-5801 +12/04/16972, 18:39 -  
: נכון. יפה שפסק הוצאות, כי האחרונה שאשמה בכך זו הלקוחה שלך. 54-466-2266 +12/04/16972, 18:40 -  
: לדעתי משרת את האינטרס של הפרקליטים 52-554-7673 +12/04/16972, 18:41 -  
: ענת נכון, זה נתון לויכוח וזו דעתי. הווטסאפ אינו פורום נוח לתכתובות ארוכות, 54-466-2266 +12/04/16972, 18:44 -  

אשמח לשבת על כוס קפה מתישהו על זה. צריך גם לשמוע אותם ממקור ראשון בשביל להבין. בכל מקרה אני סבור
שכעורכי דין עלינו לעמוד לצד עמיתינו ולתמוך בהם.

: נכון..ואנו כולנו עושים זאת. כל יום. אך אסור לנו כמייצגים לשכוח שבצד השני 54-450-5801 +12/04/16972, 18:48 -  
נמצאים הלקוחות שלנו..שגם להם אנו חבים מידה גדולה של נאמנות ואף יותר מזה...הכל במידה...ועל משקל האיזון

הראוי. גם שופטים אינם חסינים מבקורת..וכך .גם אנחנו
😉😉 : שאפו לעורכי הדין שייצגו אותה  54-446-2084 +12/04/16972, 18:49 -  

👏   - 18:50 ,12/04/16972+ 54-450-5801  :
: הם לא שוללים ביקורת, אלא שתבוצע בפורמט אחר. אין סיבה שיהיו נתונים 54-466-2266 +12/04/16972, 18:52 -  

לביקורת של כמה גופים במקביל. אין לזה אח ורע לא בארץ ולא בעולם. נציבות הביקורת צריכה לעסוק רק בביקורת
על הפרקליטות ולא על הפרקליטים באופן אישי.  בשביל זה קיים כבר גוף מוסמך לכך.

: עם זה אני מסכימה בהחלט.. 54-450-5801 +12/04/16972, 18:53 -  
👍   - 18:54 ,12/04/16972+ 54-466-2266  :

: היי חברים שאלה קטנה בנושא רישום משכון בהרחבה בקיבוץ... ים מי אפשר 50-232-1251 +13/04/16972, 16:10 -  
לדבר?

: ים = עם* 50-232-1251 +13/04/16972, 16:10 -  
: מישהו עוסק במכס יבוא חלקים למוסך? 50-232-1251 +13/04/16972, 17:39 -  
: עסקתי בזה. עברת קודם דרך עמיל? 54-466-2266 +13/04/16972, 17:46 -  
: לא בשבילי 50-232-1251 +13/04/16972, 18:34 -  
: <המדיה לא נכללה> 52-650-8852 +14/04/16972, 18:43 -  
: חברנו אופיר מופיע בעיתון ירושלים 50-748-1929 +15/04/16972, 7:35 -  
: <המדיה לא נכללה> 50-748-1929 +15/04/16972, 7:35 -  
  עזב/ה  50-644-3207 15/04/16+972, 8:30 -     

👍👍👍   - 9:36 ,15/04/16972+ 52-869-3839  :
15/04/16, 10:01 - תמי פפיסמדוב: נהדר!!!

15/04/16, 10:08 - אבי ללום: ביום שני הקרוב נקיים במסגרת פורום המקרקעין הארצי ישיבת חירום בנושא קבוצות
הרכישה. הישיבה תתקיים בשעה 1300 בלשכה בתל אביב. באותה הזדמנות נשמח לראות את חברי הפורום בערב עיון

מיוחד לרגל הוצאת הספר מורה דרך בעסקאות תמ"א 38  ביום ראשון הקרוב  בשעה 1630 בהשתתפות המרצים
המובילים בתחום ההתחדשות העירונית במדינת ישראל. שבת שלום

: תביעה נגד משרד הבטחון (נזיקין- קצין תגמולים), להעברה כמקובל. 50-696-7777 +15/04/16972, 10:34 -  
: יש דברים לא הגיוניים, ואני נזהר בלשוני, וזה אחד מהם. 54-302-7982 +15/04/16972, 14:39 -  

http://news.walla.co.il/item/2953197
נדמה



: האם ליום העיון ביום ראשון נדרש להרשם מראש ואם כן היכן? 52-952-6483 +15/04/16972, 16:05 -  
: חברים  50-748-1929 +16/04/16972, 21:34 -  

יש משהו שמכיר את עניין גט לחומרא בין בני זוג יהודיים ופנוי לשאלה?
😀 : שלח לי בפרטי אשתדל לעזור  52-857-7768 +16/04/16972, 21:38 -  

: בוקר טוב, המלצה לסניגור דובר ספרדית מאיזור המרכז? 50-202-8206 +18/04/16972, 7:24 -  
: או סניגור שמתמחה בעבירות סייבר 50-202-8206 +18/04/16972, 7:33 -  

18/04/16, 8:19 - איל בסרגליק: אשמח לסייע לגבי סייבר
: לגבי ספרדית ליאון אמיראס תיכף טלפון 52-887-1919 +18/04/16972, 9:20 -  
  - 9:21 ,18/04/16972+ 52-887-1919 : 0523347274

yad2.co.il/s/t/13t3o9 18/04/16, 10:29 - רוני סמימי: בוקר טוב, להשכרה חדר מרוהט במשרדי שברחוב רוגוזין באשדוד
יום מהמם

18/04/16, 11:38 - אתי שליכטר: חברים היום הרמת כוסית בועדת הקשר רחובות והמשך השתלמות מקרקעין מצפים
לראותכם! שעה חמש בנין העריה!

18/04/16, 11:38 - אתי שליכטר: סליחה טעות
: משהוא להתייעצות קלה מזונות אישה בזוג מעורב שנשוי אזרחי 52-477-7656 +18/04/16972, 14:59 -  

😪 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?

18/04/16, 20:48 - אמיר טיטנוביץ: עורך דין המתמחה בדיני תעבורה ושמכיר את האנשים הנכונים יוכל אולי להקל את
העבירה לכזו בלי נקודות.

לשם כך יהיה עלייך לפנות לעו“ד כזה, לבקש להשפט ולקוות שיגיע להסדר מוצלח. בהצלחה
: סמדר, מכירה מישהו, מקווה שיוכל לעזור 52-282-9280 +18/04/16972, 20:51 -  
: עוד אופיר כהן מתעסק בתעבורה 54-498-7536 +18/04/16972, 20:52 -  
: בין היתר 54-498-7536 +18/04/16972, 20:52 -  
: צלצלי אלי בפרטי. 50-573-8228 +18/04/16972, 20:56 -  
: אי אפשר להמיר דוח של עבירה בניגוד לרמזור אדום לאזהרה. 54-735-0750 +18/04/16972, 21:09 -  
: היי אלי ניסיתי זה עתה...לא נעים לי מהשעה מאוחרת...אתקשר מחר 50-678-4978 +18/04/16972, 21:11 -  

תודדדדה��
: סד"א - האם קנויה לבעל דין האפשרות להגיש תשובה לתגובה לבקשה 54-530-3888 +19/04/16972, 11:50 -  

לאיחוד דיונים שהוגשה לבית משפט העליון (סעיף 7 לתקסד"א)?
: מישהו מכיר עו"ד טוב  שחזק בנושא הגנת הדייר בבית עסק? 50-232-1251 +19/04/16972, 13:48 -  
: כן אברהם ורבנר תיכף טלפון 52-887-1919 +19/04/16972, 13:53 -  
  - 13:53 ,19/04/16972+ 52-887-1919 : 0544253000
: חברי הפורום הנכבדים צריך את עזרתכם.  54-707-1894 +19/04/16972, 15:07 -  

הסכם שנערך במולדובה.  אחד מהצדדים להסכם אזרח ישראלי.  התובע הינו אזרח ממולדובה.  האם האזרח ממולדובה
 יכול לתבוע בישראל את מימוש ההסכם למרות שאין לו כל זיקה לארץ מלבד היותו של הנתבע אזרח ישראל. 

תודה מראש! 

אם אפשר תשובה וסימוכין בחוק.  אודה מאוד! 

מני אברהם.
   50-722-5588 19/04/16+972, 15:49 -  אופיר כהן י-ם הוסיפ/ה את    

19/04/16, 15:49 - אופיר כהן י-ם: ברוך הבא לפורום עו"ד מתי ידיד
: תודה 50-722-5588 +19/04/16972, 15:52 -  
: היום בערב שעה 2000 ערוץ 1 כתב על הריביות המטורפות בהוצאה 50-678-4978 +19/04/16972, 16:01 -  

לפועל...אני מופיעה...
: 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�🔔🨇�
👍👍👍👍   - 16:19 ,19/04/16972+ 50-748-1929  :

: מה הריבית השנתית על חוב בהוצל"פ? 54-466-2266 +19/04/16972, 17:02 -  



21/04/16, 9:24 - אופיר כהן י-ם: <המדיה לא נכללה>
🍷🍷🍷🍷 : תודה על פועלכם במהלך השנה..וחג שמח לכולם. 54-450-5801 +21/04/16972, 10:56 -  

: מישהו מכיר שליח ירושלמי שיכול לבצע מסירות באזור ירושלים בחג 54-530-3888 +21/04/16972, 12:56 -  
: צ'יטה מומלצים מאוד 54-463-4133 +21/04/16972, 13:12 -  

21/04/16, 13:57 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 13:57 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 13:57 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>
21/04/16, 13:57 - איתן עמרם: <המדיה לא נכללה>

21/04/16, 13:57 - 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
: חברים יקרים,  50-838-5858 +21/04/16972, 14:30 -  

אם אתכם מכירים עו"ד עם ניסיון של שנתיים בנזיקין, אשר מחפש/ת עבודה באיזור ראשל"צ, אנא העבירו לו/ה את
המודעה הבאה. 

תודה רבה לכולם וחג שמח:)

למשרד בוטיק בראשל"צ 
דרוש עו"ד נזיקיסט, ניסיון של שנתיים. 

המשרד חם באוירה ביתית, תנאים טובים.
hyrlaw21@gmail.com :קו"ח למייל

*המודעה נכתבה בלשון זכר אך פונה לשני המינים כמובן.
: חברים חג שמח לכולם, 52-650-8852 +21/04/16972, 14:42 -  

אני עצמאי בתחום דיני משפחה , חוזי מכר דירות ותביעות לשון הרע ומחפש שיתופי פעולה, עבודה חלקית נוספת או
פרילנסר עם עורכי דין אחרים.

אם הודעתי זו רלוונטית למישהו אשמח שתחזרו אליי.
ושוב, חג שמח

21/04/16, 14:53 - אמיר טיטנוביץ: חג שמח, חברים יקרים.
חג אביבי ומחויך. ��
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