הררי טויסטר ושות'
עורכי דין
תאריך:
מספרנו:

HARARI TOISTER & CO
LAW OFFICE
DATE:
REF:

א.ג.נ
שלום רב,
הנדון :מנוי על עיתון "פסיקרתא" לשנת 2017
משרדנו מוציא לאור ומפיץ באמצעות דוא"ל ,גיליון-עיתון "פסיקרתא" ,הכולל עדכוני פסיקה
.1
וחקיקה הרלבנטיים לתחומי העיסוק של המשרד בדיני הרשויות המקומיות ,לרבות בתחום
מיסוי מוניציפאלי ,תכנון ובניה ,הפקעות ,מכרזים ,מקרקעין ,תובענות ייצוגיות ,דיני עבודה
ועוד.
.2

העיתון מהווה כלי עבודה חשוב המסייע לעבודתם של עובדי הרשויות המקומיות ,לרבות ראשי
ערים ,מנכ"לים ,יועצים משפטיים ,מהנדסים ,גזברים ,מבקרים ,מנהלי הכנסות וארנונה ,מנהלי
נכסים ועוד .בנוסף משמש העיתון כלי יעיל וחיוני לעבודתם של עו"ד פרטיים ,המנויים לעיתון.

.3

אנו שמחים להודיע ,כי בימים אלה נערכת ההרשמה לעיתון "פסיקרתא" לשנת .2017

.4

ליצירת מנוי חדש או לחידוש מנוי ,אנא מלאו את הטופס המצורף והחזירו לפקס ,03-7553801
או באמצעות הדואר (לידי הררי ,טויסטר ושות' ,עו"ד ת.ד 912 .בני ברק  )51108או באמצעות
הדוא"לyossik@htlaw.co.il :

.5

לביצוע התשלום:

.6

.5.1

למשלמים בהמחאה ,נא לרשום לפקודת הררי ,טויסטר ושות' ולשלוח לכתובת :הררי,
טויסטר ושות' – עורכי דין ,ת.ד ,912 .בני ברק ,מיקוד .5110802

.5.2

למשלמים בהעברה בנקאית ,נא להעביר לבנק הבינלאומי  ,31סניף ויטה  023לחשבון
מספר  409-279870ולהודיענו במקביל על ביצוע העברה בנקאית לפקס'  03-6005026או
מייל yossik@htlaw.co.il

להלן מחירי מנוי חדש לשנת 2017
.6.1

לקוחות קבועים של המשרד העובדים על בסיס תשלום חודשי קבוע הופכים מנויים
קבועים של הפסיקרתא ,ללא תשלום נוסף.

.6.2

רשויות מקומיות אחרות -דמי המנוי עומדים על סכום סמלי של  + ₪ 1200מע"מ לשנה -
עד שלושה מנויים לרשות.

.6.3

משרדי עורכי דין –  + ₪ 1500מע"מ לשנה – עד שלושה מנויים.

.6.4

בעלי עניין אחרים –  + ₪ 2000מע"מ לשנה – עד שלושה מנויים.
עם קבלת התשלום תופק חשבונית מס/קבלה כדין.
בכבוד רב וקריאה מהנה,
מערכת פסיקרתא

בית ב.ס.ר 1
מיקוד 5257334
בן גוריון  2רמת גן
טל 972 -3 - 7553800 .פקס972-3-7553801 .

G222527-V001

www.htlaw.co.il
מען למכתבים
ת.ד912 .
בני-ברק 5110802

יצחק ברוש
אילנה בראף-שניר
בתיה בראף (מליכזון)
לימור ספצ'ק
תמר איגרא
רונית עובדיה
אפרת רשף
אסף הראל
לימור דניאלי שוסטר
הילה גרפינקל
אורטל טורג'מן
שי שמאי
מירב קנזי-נאמן
גילי שמואלי
אן ברלוביץ
שגיא טנא
אושרת מצליח
מעיין אזולאי
תמר מדר
דינה דן
עזרא רחמים
שוקי חן
רותם גוז
מורן מרוז
יונתן הראל
Isac Brosh
Ilana Braaf-Snir
)Batia Braf (Melichson

Limor Spachek
Tamar Igra
Ronit Ovadia
Efrat Reshef
Asaf Harel
Limor Danieli Shuster
Hila Garfinkel
Ortal Turgeman
Shai Shamai
Merav Kenzi-Neeman
Gili Shmueli
Anne Berlowitz
Sagi Tene
Oshrat Matzliach
Maayan Azulay
Tamar Mader
Dina Dan
Ezra Rahamim
Shuki Chen
Rotem Goz
Moran Maroz
Yonatan Harel

יזהר הררי 1908-1978
צבי טויסטר 1922-2010
אלברט מועלם

B.S.R Tower 1
2 Ben Gurion rd. Ramat Gan 52573
Tel. 972 - 3 - 7553800 Fax. 972 - 3 - 7553801

-2-

באמצעות פקס

לכבוד :מערכת פסיקרתא

03-7553801

אבקש לחדש מנוי  /להצטרף כמנוי חדש
לעיתון "פסיקרתא" לתקופה . 1-12/2016
(נא לכתוב בכתב ברור וקריא)

שם הרשות/תאגיד/עוסק____________________________________:
מס' מלכ"ר/ח.פ/עוסק מורשה_________________________________:
כתובת למשלוח דואר______________________________________:
שם איש קשר __________________:תפקיד____________________:
טלפון איש קשר __________:דוא"ל איש קשר____________________:

שם מלא

כתובת דוא"ל למשלוח העיתון

תפקיד

___________ _________________ ____________________)1
___________ _________________ ____________________)2
___________ _________________ ____________________)3

תאריך.______________:
חתימה.______________:

חותמת._____________:

_______________________________________________________________________________________________
הררי ,טויסטר ושות’ ,עורכי דין

•

