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21.3.2017 
 

 לכבוד

 לקוחותינו הקיבוציים

  אלקטרוני בדואר     

 

 , לכולכם שלום

 27.4.17 –יום עיון וכנס לקוחות שלמה כהן ושות' הנדון: 

 

שנים  15אנו מבקשים להזמין אתכם לקחת חלק בכנס לקוחות שנתי ויום עיון שאנו עורכים במלאת 

 להקמת המשרד.

 .קיבוץ יקוםב 27.4.17ביום  14:00-ל 09:00הכנס יתקיים בין השעות 

אצל הקיבוצים לקוחותינו, הקבועים, המזדמנים  לכל בעלי התפקידיםיום העיון והכנס מיועדים 

 והעתידיים ואנו מצפים לראות את כולכם!

מעבר למפגש הנעים עם קבוצת הלקוחות המובחרת שלנו, אנו מבקשים לנצל את הכנס ליום עיון קצר 

 :עיסוק של המשרדהמגוון תחומי על שבו ירצו השותפים 

 סוגיות מיוחדות בגישור וגישור קהילתי בקיבוצים; –עו"ד שלמה כהן  .1

 תקנות הערבות ההדדיתמהן;  בהן ווחריגה שימוש סמכויות רשם האגודות   - עו"ד עומר כהן .2

 מהות, מגבלות ופרשנות; סקירת פסיקה בה היה מעורב המשרד. –

 ניות לניתוח הסכמי משבצת והחלטות מינהל; היטלי השבחה.גישות חדש –עו"ד פלג רחמן  .3

 פרקטיקה של הגנה על זכויות חברים. –כלים משפטיים וסוגי בטוחות  –עו"ד מיכל ינאי  .4

 סוגיות נבחרות בקליטה ומקרי מבחן מהשטח.  -רותם ליכטנשטיין עו"ד  .5

 חינוך, נגישות ועוד. –סוגיות רוחב קיבוציות מול הרשויות  –עו"ד יואב שמשי  .6

 .שאלות ותשובות ודיון בין לקוחותינו ועורכי הדין במשרד .7

  נתון לשינויים בהתאם לנסיבותוהדוברים סדר היום 

 

אם תוכלו לקחת אך אנו מבקשים כי תודיעונו בהקדם  אינה כרוכה בתשלוםההשתתפות בכנס 

 חלק בכנס על מנת שנוכל להיערך בהתאם.

 וחיזרו אלינו בהקדם. 27.4.17אנא שריינו את המועד 

 

 נא ראו מכתב זה כהזמנה אישית! 

 בברכה ובידידות,      

 עומר  

 

 שלמה כהן

 * עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 נעה חשמונאי

 סאאל -עינת פינטו 

 פלג רחמן

 ליאת לפיד

 גיל דגן

 ערד  -אורטל  גל 

 איתי ציון

 אבידן רם

 יניר שמחה

 יואב שימשי

 מורן קורן

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 טל וייסבוך

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 תמר מורד

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 שי נותקין פולינצר

 מיכל יפרח

 אלירן יוסף

 רומן צ'רני

 ספיר חזן

 אביטל אופק

 אריאל לווינגר

 

 נוטריון *

 


