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הפרטים שמסרת בטופס זה ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת על הופעת ספרים חדשים בהוצאת סדן בלבד באמצעות פקס ו/או דוא"ל. 
הוצאת סדן מתחייבת שלא להעביר את פרטיך האישיים לכל גוף או גורם אחר. אם אינך מעוניין בקבלת דברי פרסומת כאמור, נא לסמן כאן: 

 ___________________________ המזמין  שם   _______________________________________ החברה  שם 

____________________________ המשרד  התמחות  תחום   ____________________________ תפקיד/מחלקה 

 ______________ מיקוד   ___________________________ עיר   _______________________________ רחוב 

טלפון __________________________________________  פקס __________________________________ 

________________________________________________________________________________ דוא"ל 

טופס הזמנה ספרים ועוקדנים

סה”כ  הכותר             
עוקדנים

 1,350 דיני עבודה - השופט מ' גולדברג ועו"ד נ' פינברג - 3 כרכי עוקדן 4/2019     

 1,080 עוקדן הביטחון הסוציאלי - השופט מ' גולדברג ועו"ד ר' הורן - 2 כרכי עוקדן 4/2019   

680 דיני בטיחות בעבודה - השופט מ' גולדברג ועו"ד ס' דור - עוקדן 2019     

  1,590 דיני התכנון והבניה - ד"ר ש' רויטל ועו"ד א' מאמו - 4 כרכי עוקדן 6/2018                                     

 500 עבירות מס ועבירות הלבנת הון - עו"ד ג' עמיר - עוקדן 2014        

 עדכונים אחרונים

   520 דיני עבודה - השופט מ' גולדברג ועו"ד נ' פינברג - קובץ דפי עדכון 4/2019    

 510 עוקדן הביטחון הסוציאלי - השופט מ' גולדברג ועו"ד ר' הורן - קובץ דפי עדכון 4/2019   

   520 דיני התכנון והבניה - ד"ר ש' רויטל ועו"ד א' מאמו - קובץ דפי עדכון 6/2018   

 200 עבירות מס ועבירות הלבנת הון - עו"ד ג' עמיר - קובץ דפי עדכון 1/2014      

ספרי משפט ועסקים
  590 דיני ירושה ועיזבון - השופט ש' שוחט, עו"ד נ' פינברג ועו"ד רו"ח י' פלומין     

490  פגמים בצוואות - השופט ש' שוחט          

  300 החקירה שכנגד - עו"ד י' לויט ועו"ד ע' לויט          

 250 סיומם של יחסי עובד-מעביד - עו"ד נ' פינברג והשופט מ' גולדברג     

   250 תכנון מס בעסק - עו"ד ורו"ח י' פלומין          

 300 בדרך מקובלת ובתום לב - ד"ר י' וינבוים            

 200 חופש העיסוק והגבלתו - השופט מ' גולדברג          

180 סיכומים - עו"ד י' לויט             

 40               (oxford) תכתובת עסקית - מדריך אנגלי-עברי בסחר בינלאומי 

 40       (bilingual guide) תכתובת אנגלית בעסקים: מדריך אנגלי-עברי

    40 תכתובת עסקית רב־לשונית (שש שפות)            

נא לבחור אפשרות משלוח:    מ            (30 ש”ח)     דואר חבילות (32 ש”ח)     שליחות עד הדלת (50 ש”ח)
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