
 www.tabar.org.il ההרשמה באתר מחוז תל-אביב
או באמצעות מענה טלפוני במס' 077-9555020 )על הזמנה טלפונית יתווסף תשלום של 4 ש"ח לכל הזמנה(

  17:00-17:15
התכנסות וכיבוד קל

17:15-17:30
דברי ברכה

עו"ד אפי נוה, ראש לשכת עורכי הדין
עו"ד אבי חימי, ממונה מחוז מרכז

עו"ד, פסיכולוג, ד"ר (קרימינולוגיה) ינון היימן,  יו"ר מחוז תל-אביב 

17:30-20:30
שיח על תמורות בדיני המשפחה והשלכותיהן על המתדיינים ועורכי הדין   

עו“ד, ד“ר יאיר שיבר, משרד עורכי-דין שיבר ושות‘.
עו"ד שמואל מורן, משרד עורכי-דין שמואל מורן.

ועדת הקשר - מזכרת בתיה וקריית עקרון
מזמינה את ציבור עורכי הדין לערב

” משפחה על הבר"
ערב עיון בנושא דיני משפחה

נשיאות הוועדה:
עו"ד מאיה הרצברג אלון, יו"ר ועדת מזכרת בתיה-קריית עקרון
עו"ד טליה גרידיש, סגנית יו"ר ועדת מזכרת בתיה-קריית עקרון

עו"ד מאיה גבריאלי גולדשטיין, סגנית יו"ר ועדת מזכרת בתיה-קריית עקרון
עו"ד אושרית נבון, סגנית יו"ר ועדת מזכרת בתיה-קריית עקרון

יום רביעי | 17.10.18 | 17:00-20:30 | מרכז המבקרים, חדר vip, יקב ברקן

מספר המקומות מוגבל - הכניסה על בסיס הרשמה מראש

עו"ד מאיה הרצברג
עו"ד מאיה גבריאליעו"ד טליה גרידישאלון

עו"ד אושרית נבוןגולדשטיין

maya@get-luch.co.il
talia.gridish1972@gmail.com
mgmg1@netvision.net.il
navonlaw2@gmail.com

עו"ד מאיה הרצברג אלון
עו"ד טליה גרידיש

עו"ד מאיה גבריאלי גולדשטיין
עו"ד אושרית נבון

פרטי נשיאות ועדת הקשר:

ועדת קשר

ועדת כפר קאסם

נשיאות הוועדה:
עו"ד עארף פריג', יו"ר ( משותף) ועדת קסם
עו"ד מסעד בדיר, יו"ר (משותף) ועדת קסם

יום שני | 22.10.18 | 16:00-19:15 | מרכז קהילתי, מתנ"ס כפר קאסם

ערב עיון בנושא: היבטי מיסוי ומסחר בדירות מגורים ובנייה רוויה 

16:30-16:45
התכנסות וכיבוד קל

16:45-17:00
דברי ברכה

עו"ד אפי נוה, ראש לשכת עורכי הדין
עו"ד אבי חימי, ממונה מחוז מרכז

עו"ד, פסיכולוג, ד"ר (קרימינולוגיה) ינון היימן,  יו"ר מחוז תל-אביב 
עו"ד שאכר בלעום, סגן ממונה מחוז מרכז 

17:00-18:00
סוגיות במיסוי נדל"ן

הנושאים שיידונו בהרצאה: 
• מלכודות מס בדירות מגורים

• בניין להשכרה
• הוראת שעה לבניה רוויה 

עו"ד (חשבונאי) רועי עזרא, יו"ר משותף ועדות מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין- מחוז מרכז
ומחוז ת"א, משרד עורכי-דין רועי עזרא

18:15-19:15
"עשה ואל תעשה" בסוגיות של הסכמי קומבינציה ובנייה רוויה 

הנושאים שיידונו בהרצאה: 
• ביצוע נכון של עסקאות קומבינציה 

• בדיקת מקדמיות טרם חתימה על הסכמי קומבינציה 
• עשה ואל תעשה בעסקאות בנייה רוויה 

עו"ד בועז אופק, בועז אופק- משרד עורכי דין 

עו"ד מסעד בדירעו"ד עארף פריג'

adv-arifrij@013.net
masadb@hotmail.com 

עו"ד עארף פריג' 
עו"ד מסעד בדיר

פרטי נשיאות ועדת הקשר:
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