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עמוד הבית

לשכת עורכי הדין

לוחות מודעות

צרו קשר

התראות )סוכן חכם(

הודעות הדוברות

English

חיפוש ב אתר הקלד כאן טקסט לחיפוש
לחיפוש מתקדם

חיפוש עו"ד :
משפחה
לחיפוש מתקדם

שם

הלשכה והמחוזות
עורכי דין

הודעות דוברות הלשכה
ל שכת עורכי הדין
עמוד הבית
בעקבות התערבות הלשכה ,הודבקו הפי גורים בהקלדות של הבק שות המו גשות לרשם לענייני ירו שה במחוז תל אביב

הציבור הרחב

הודעות דוברות הלשכה

מתמחים

בעקבות התערבות הלשכה ,הודבקו הפיגורים בהקלדות של הבקשות המוגשות
לר שם לענייני ירושה במחוז תל אביב
14.07.2014
דוברות הלשכה

אפליקציית
ספר עורכי הדין
עכ שיו להורדה
לסמארטפון

הבקשות שהוגשו באמצעות הכספת או בדואר עד  1.6.14ובקשות שהוגשו בקבלת קהל עד  ,28.4.14טופלו וקיבלו מספר .זאת בזכות
שיתוף פעולה בין יו"ר ועדת ירושה בלשכה ,עו"ד אהובה פרידמן ,לבין הר שמת לענייני ירו שה ,מנהלת מחוז ת"א והמרכז והאפוטרופוס
ה כללי ,עו"ד רותי מזר חי.

הבקשות שהוגשו באמצעות הכספת או בדואר עד  1.6.14ובקשות שהוגשו בקבלת קהל עד  ,28.4.14טופלו וקיבלו מספר .חשוב
לציין ,כי מומלץ להגיש בקשות לצו ירושה בטפסים המקוונים ובקשות אחרות בטיפול מהיר יותר באמצעות הכספת או בדואר.
בנושא הגשת בקשה לצו ירושה בטופס מקוון ,סיכמו עו"ד פרידמן ועו"ד מזרחי ,לערוך סדרת השתלמויות לחברי פורום משפחה
ולחברי ועדת ירושה בלשכה ,שייערכו במהלך חודש אוגוסט.
כמו כן ,בשיחות שקיימה עם משרד המשפטים והרשם לענייני ירושה ,הבהירה עו"ד פרידמן את החשיבות של התצהיר בבקשות
אלה גם בטופס המקוון והסבירה כי לא ניתן לוותר עליו.

שלח לחבר

לראש העמוד

גר סה להדפסה

ארכיון

חזרה

לשכת עורכי הדין בישראל
אהבתי !

את ו  22,757-נוספים אוהבים את לשכת עורכי
הדין בי שראל.
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