
 

 

 

 שפיס פריש-ד וגישור בוטל"פרופיל משרד עו

יצירתיות ומקוריות  ,שפיס פריש הינו משרד עורכי דין ייחודי בעל יכולות משפטיות-בוטל ד וגישור"עו משרד
 .אזרחי-ידע מקצועי מגוון בתחומי המשפט המסחרי, כמו גם, בהתבסס על ניסיון משפטי עתיר

, שותפויות, חברות, ועצמאיים לצד לקוחות עסקיים, משרדנו מעניק שירותים משפטיים ללקוחות פרטיים
 .ועמותות

היות שותף להצלחתם ושגשוגם של על דגלו את איכות השירות ושם לעצמו מטרה לסייע ולחרט המשרד 
 .           לקוחותיו

לצד מקצועיות והבנה מעמיקים של צרכי , הצוות המשפטי של המשרד ממזג יכולות משפטיות מעולות
-ד והמגשרת טל בוטל"בראשו של הצוות המשפטי עומדת עוה .ומסירות אישית לקידום עסקיהם, הלקוחות

 .מגשרת מוסמכתו, במשפטים ובפסיכולוגיהאקדמאיים בעלת תארים שפיס פריש אשר הינה 

 . כי שירות טוב ומקצועיות הולכים יד ביד, אנו מאמינים

כמו גם ההכרה ביושרנו , המוניטין המקצועי שצברנו לעצמנו. משלבת מקצועיות והגינות פעילותנו המשפטית
 . מניבים ללקוחותינו תוצאות אופטימאליות, המקצועי

 . תוך דגש על זמינות מקסימאלית ומתן מענה מהיר ככל הניתן -ה ויחס אישיכל לקוח מקבל מענ
 

 תחומי עיסוק 

 :בתחומי המשפט הבאים, בין היתר, משרדנו מעניק שירותים משפטיים

 ליטיגציה בכל הערכאות המשפטיות. 

 דיני בנקאות. 

 משפט מסחרי ודיני חברות. 

 כינוס נכסים ופשיטות רגל, פירוק חברות. 

  לפועל וגבית חובותהוצאה. 

 דיני עבודה   . 

 דיני מקרקעין. 

 דיני לשון הרע. 

בתחום הליטיגציה המסחרית והאזרחית עוסק משרדנו בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות על כל סוגיהן 
 .ומופיעים בטריבונלים שיפוטיים בכל רחבי הארץ

 :חלק מהנושאים בתחום הליטיגציה בהם משרדנו עוסק הם

 תביעות אזרחיות על כל סוגיהן . 

 סכסוכים כספיים . 



 

 

 צים"הגשת עתירות ולרבות בג . 

 צווי עשה, צווי מניעה . 

 צווים הצהרתיים . 

 תביעות בגין ליקויי בניה . 

  מ"ר ומוגישו

    .במציאת פיתרון לסכסוכים, המשרד עוסק בהליכי גישור על ידי עורכי דין הנושאים תואר של מגשר מוסמך
  

תוך שאנו סמוכים כי תוכלו להפיק תועלת מרובה , להעמיד את ניסיוננו הנצבר והמוכח לשירותכם נשמח
 .מקשר זה

 
 :פרטי התקשרות עם המשרד

 
 450-5525955שפיס  נייד -ד ומגשרת טל בוטל"עו :איש קשר

 351-00-1925203' פקס 400-1925203' טל  
 tal@bsf-law.co.ilמייל   
   

 

 

 


