משרד בן ארי ,פיש סבן ושות'
 Live Webinarללא עלות
סוף מעשה בצוואה תחילה
באופן טבעי לרבים יש רתיעה מעריכת צוואה ,לא פשוט לחשוב ולעסוק בנושא פטירתו של אדם ובוודאי במחשבות על
פטירתך שלך.
עריכת צוואה נתפשת בציבור ,מתוך טעות ואי ידיעה ,ככלי משפטי שנועד רק לאנשים בעלי רכוש רב או עבור הגיל השלישי.
ימים אלה של התמודדות עם נגיף הקורונה ,מעוררים אצל רובנו חששות טבעיים מפני הלא ידוע ומחשבות על עתידנו .הדבר
מדיר שינה מעיני רבים ,ואנו נתקלים ברשתות החברתיות בשאלות שונות שעולות בקשר לאפשרות לערוך צוואה בימים
אלה.
ביום חמישי  23.4.2020בין השעות  17:00-18:00ננסה להסביר ולעשות קצת סדר בעולם הצוואות באמצעות .Webinar
בין היתר נדון בשאלות ,האם כדאי (ולמי) לערוך צוואה? כיצד עורכים צוואה? האם ניתן לערוך צוואה בימי הקורונה ובאיזה
אופן? מה חשוב לדעת כאשר עורכים צוואה? מהי צוואה משותפת ומהי צוואה הדדית בין בני זוג? ועוד
המפגש יתקיים ב LIVEונשמח כמובן לענות על שאלות נוספות.
בהנחיית :
עו"

רחל בן ארי (בר רב האי) – שותפה
מייסדת

עו"ד חלי דנקנר-כהן –
שותפה ,ראש תחום צוואות וירושות

המעוניינים מוזמנים להירשם בקישור כאן
לשאלות ניתן לפנות במייל eyal@bf-law.co.il
ניתן להשתתף במפגש המקוון מכל מקום ,בית או משרד ,נדרש מחשב עם מצלמה או טלפון חכם.
במהלך האירוע ולצפות בו)
(להנגשה ניתן יהיה לצפות ישירות אמצעות בלחיצה על

כמובילים בולטים בתחום ניהול ההון המשפחתי ומתמחה בתחום הצוואות והירושות והכשרות
** משרדנו דורג ב
המשפטית ובכלל זה ,עריכת צוואות מורכבות ,הסכמים בין יורשים ,יפוי כח מתמשך ,הליכים למינוי אפוטרופוס,
ניהול עיזבונות של נפטרים ,מתן ייעוץ שוטף בעניינים אלה ,ייצוג בכל ההליכים מול הרשם לענייני ירושה ובפני
הערכאות המשפטיות בכל הסוגיות בתחום ,לרבות הגשת התנגדויות לקיום צוואה וייצוג בסכסוכי ירושה מורכבים.
עורכת הדין רחל בן ארי (בר רב האי) ,מייסדת המשרד ועורכת הדין חלי דנקנר-כהן ,העומדות בראש תחום זה
במשרד ,הינן בעלות ניסיון רב שנים בתחום ומעבירות באופן תדיר הרצאות בנושאים אלה בפורומים שונים ,לרבות
כנסי פורשים וכן במסגרת המכון להשתלמויות של לשכת עורכי הדין בישראל.
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