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חדשות משפטיות

11:09 05/09/2019
לא רק פייסבוק 5 :דרכים
מקוריות לשווק את המשרד
שלכם ברשת
11:09 05/09/2019
בעל משרד עו"ד התקין
מערכת ניטור ומעקב
במחשבי העובדים – ויפצה

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט
בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

חיפוש
ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות .לדוגמא" :מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו ,ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא ,יש לרכוש אותו.
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11:09 04/09/2019
תחנת מוניות בירושלים
שסירבה להסיע נוסעים

הסכמי עבודה

 .2אסא מיראש

הסכמי שכירות

בבית המשפט העליון

הסכמי משכון
לכל החוזים וההסכמים

-Bugsweepשרותי
בדיקות כנגד האזנה
חוקרים
פרטיים
צפה בפרופיל

נגד

חוזים לרכישה

צוואות

צפה בפרופיל

מדינת ישראל

 .1דניאל אמבש

הסכם ממון

ד"ר שגית משגב מומחית
בפסיכיאטריה
מומחים
רפואיים

][21.10.2012

כבוד השופט ע' פוגלמן
בשם המבקשת  -עו"ד אבי וסטרמן
בשם המשיבים  -עו"ד מיקי חובה
ניתנה היום ,ה' בחשון התשע"ג ).(21.10.2012

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :בתפ"ח 6749-08-11

החלטה

נוכח הסכמת הצדדים ,מוארך מעצרם של המשיבים בתשעים ימים ,החל מיום  ,30.10.2012או עד למתן פסק-דין
בתפ"ח  6749-08-11בבית המשפט המחוזי בירושלים ,הכל לפי המוקדם.
ניתנה היום ,ה' בחשון התשע"ג ).(21.10.2012
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להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן
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