
הפרטים שמסרת בטופס זה ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת על הופעת ספרים חדשים בהוצאת סדן באמצעות פקס וØאו דוא“לÆ הוצאת סדן מתחייבת שלא להעביר את 
פרטיך האישיים לכל גוף או גורם אחרÆ אם אינך מעוניין בקבלת דברי פרסומת כאמור נא לסמן כאן∫ 

טופס הזמנה סופשנה המחירון בתוקף עד ליום ∑±Æ±Æ±≤ או עד גמר המלאיÆ המחירים כוללים מע“מ ודמי משלוח מהיר בתוספת ∞≤ ש“ח 
    אל∫ הוצאת סדן בע¢מ ת¢ד ∂π∞∂±¨ תל אביב ≥∞∞∂±±∂Æ     נא לשלוח את הכותרים המסומניםÆ מצ¢ב המחאה לפקודתכם∫

שם __________________________________________________  כתובת ______________________________________________ 

טלפון ___________________________________ דוא¢ל _____________________________________________________________                                    

∞≥µ ש¢ח   
∞µ≤ ש¢ח 

∞µ¥ ש¢ח   
∞π≥ ש¢ח 

∞µ∞¨± ש¢ח   
∞µ∏ ש¢ח 

∞µµ ש¢ח   
∞¥¥ ש¢ח 

µπµ± ש¢ח   
∞∞¥¨± ש¢ח 

דיני ירושה ועיזבון
השופט שאול שוחט 

עו¢ד נחום פינברג  
עו¢ד¨ רו¢ח יחזקאל פלומין

פגמים בצוואות
השופט שאול שוחט 

החקירה שכנגד
עו¢ד ישעיהו לויט 

עו¢ד עדי לויט

סיומם של יחסי עובד≠מעביד
עו¢ד נחום פינברג 

השופט מנחם גולדברג

תכנון מס בעסק
עו¢ד ורו¢ח יחזקאל פלומין

בדרך מקובלת ובתום לב
ד¢ר ישראל וינבוים

חופש העיסוק והגבלתו
השופט מנחם גולדברג

סיכומים
עו¢ד ישעיהו לויט

דיני התכנון והבניה
ד¢ר שמואל רויטל¨ עו¢ד  

עו¢ד איל דÆ מאמו
המחיר כולל את עדכון 

 ™±Ø≤∞±∑

דיני עבודה
השופט מנחם גולדברג  

עו¢ד נחום פינברג
מהדורת ∂±∞≥  

עוקדן הביטחון 
הסוציאלי

השופט מנחם גולדברג 
עו¢ד רות הורן

מהדורת ∂±∞≥  

עבירות מס ועבירות
הלבנת הון

עו¢ד גיורא עמיר
מהדורת ¥±∞≥

דיני רישוי עסקים
ד¢ר שמואל רויטל¨ עו¢ד

≤∞∞π מהדורת

דיני בטיחות בעבודה
השופט מנחם גולדברג

≤∞∞µ מהדורת

∞∞≤ ש¢ח   
∞∏± ש¢ח 

∞µ≥ ש¢ח   
∞µ± ש¢ח 

µ≤µ ש¢ח   
µ∑¥ ש¢ח 

∞≥≤ ש¢ח   
∞µ≥ ש¢ח 

∞∞≥ ש¢ח   
∞µ± ש¢ח 

∞µ≥ ש¢ח   
∞µ± ש¢ח 

∞∏± ש¢ח   
∞≥± ש¢ח 

∞µ∂ ש¢ח   
∞µµ ש¢ח 

צמדי ספרים בהנחה נוספת

ספרים 
ועוקדנים
במחירים 
מיוחדים
לסוף שנת
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µ≥∑¨± ש¢ח   
∞∞µ¨± ש¢ח 

ש¢ח  סה¢כ כותר  כמות 

±¨µ≥∞  ™±Ø≤∞±∑ דיני התכנון והבניה  ¥ כרכי עוקדן ´ עדכון  

±¨¥≥∞ דיני עבודה  ≤ כרכי עוקדן   

∏∏∞ עוקדן הביטחון הסוציאלי  ≥ כרכי עוקדן   

¥∑∞   עבירות מס ועבירות הלבנת הון  עוקדן 

≥∏∞ דיני רישוי עסקים  עוקדן   

≥≤∞ דיני בטיחות בעבודה  עוקדן   

µ∏∞   דיני ירושה ועיזבון  

   µ∞µ פגמים בצוואות     

≤∏∞   החקירה שכנגד  

±∏∞ סיומם של יחסי עובד≠מעביד    

±∏∞   תכנון מס בעסק  

≤±∞ בדרך מקובלת ובתום לב    

±∏∞ חופש העיסוק והגבלתו    

±µ∞ סיכומים    

סה“כ דמי משלוח בסך ∞≤ ש“ח הוספו למחירון זה  ™יראה אור בקרוב 

ש¢ח  סה¢כ כותר  כמות 

דיני עבודה ´   
≤¨±∂∑ עוקדן הביטחון הסוציאלי   

דיני עבודה ´    
±¨µ∞∞ סיומם של יחסי עובד≠מעביד   

דיני תכנון ובניה ´   
±¨∑∏∏ דיני רישוי עסקים   

עוקדן הביטחון הסוציאלי ´  
π∏∞ סיומם של יחסי עובד≠מעביד   

פגמים בצוואות ´   
±¨∞∞µ דיני ירושה ועיזבון   

עבירות מס ועבירות הלבנת הון ´  
µπ∞ תכנון מס בעסק   

דיני בטיחות בעבודה ´  
¥¥∏ סיומם של יחסי עובד≠מעביד   

≥∏∞ החקירה שכנגד ´ סיכומים   

סה“כ    

חדש¸        ˛


