


הפירמה

משרד עורכי-דין לאור הוא משרד דינמי המשלב מצוינות 
מקצועיות, יצירתיות, נחישות ויושרה לצד חדשנות משפטית 

פורצת דרך! 

אנו מאמינים כי אמינות, יושרה, יצירתיות ומקצועיות הן הבסיס לקבלת התוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותינו. 

ולקוח, לקוח  בכל  התמקדות  ידי  על  המוכרות,  המשפטיות  השיטות  את  המאתגר  ויצירתי  דינמי  משרד  אנו 

הקשבה לצרכיו ומתן פתרונות צופים פני עתיד.

ההישגים את  להשיג  מנת  על  רבגוניים  צוותים  ומגבש  למעשה,  הלכה  השוויון  ערך  את  מיישם  הצוות 

הטובים ביותר עבור לקוחותינו. המצוינות המקצועית, השירות המעולה וההצלחה הם המדדים בהם נמדד המשרד.

מחד, ואסרטיביות  יצירתיות  דינאמיות,  בין  ייחודי  לשילוב  מביא  המשרד  של  המשמעותי  הגדילה  קצב 

מדורגת שהפרימה  שנה  אחר  שנה  מאידך.  המשפטיים  וההישגים  הרב  הידע  המקצועית,  המצוינות  לבין 

בין עשרת משרדי הבוטיק המובילים במדינה.
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ומרוכזת  תמציתית  בצורה  לכם  להציג  בחרנו  זו  קצרה  בחוברת 

השונות  המחלקות  את  בלאור,  הקיימות  האפשרויות  מגוון  את 

בפירמה ואת פועלינו לאורך השנים.

ורווחתם של אנשים, השאיפה שלנו היא לפעול למען שגשוגם 

משמשות ענייניהם  וקידום  טובתם  אשר  וקהילות  עסקים 

עבורנו ככוח מניע של ממש.

בתחומי  טיפול  אפשרויות  מגוון  הפירמה  הציבה  הקמתה,  מיום 

המשפט האזרחי ובתחום הנדל"ן. 

וכן  התרחבו  בפירמה  ההתמחות  תחומי  צמיחתה,  עם  יחד 

הועמקה רמת המקצועיות בכל אחד מן התחומים. כיום, פועלות

בתחומן החנית  לחוד  מהוות  אשר  מקצועיות  מחלקות  בפירמה 

ואשר קוטפות תוצאות, הכרה ופרסים. 

ומוכרים רוכשים   יזמים,  רב, מלווה  ניסיון  בעלת  מחלקת נדל"ן 

אישי וליווי  שירות  ומעניקה  חודש  מדי  עסקאות  בעשרות 

מוכרות יזמיות אשר  לחברות  והן  ללקוחות פרטיים  הן  ומקצועי 

מאות יחידות דיור מדי שנה. 

דברי פתיחה

עו״ד אביעד רייכמן
שותף

עו״ד אביעד סולימן
שותף

עו״ד יעקב לאור
בעלים

R
E

S
P

O
N

S
IV

E
 | C

R
E

A
T

IV
E

 | P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

L



03

עו״ד אביעד רייכמן
שותף

עו״ד יעקב לאור
בעלים

עו״ד אביעד סולימן
שותף

הפירמה מעניקה ליווי משפטי שוטף למאות חברות מהתעשייה 
הישראלית באמצעות חמש מחלקות מקצועיות. 

מעסיקים,  בייצוג  רב  מצטבר  ניסיון  עם  עבודה  דיני  מחלקת 
ומעניקה לעבודה  הדין  בבית  שנה  מדי  פעמים  מאות  המופיעה 

שקט בתחום מורכב זה עבור חברות רבות. 

בכלים  שימוש  עושה  אשר  לפועל   והוצאה  גבייה  מחלקת 
פוטנציאל  מלוא  את  למצות  מנת  על  מתקדמים  טכנולוגיים 

הגבייה אצל לקוחותינו.  

מחלקת ליטיגציה בעלת מומחיות בסכסוכים עסקיים בערכאות
המשפטיות השונות.  

מבססת  לחברות,  שוטף  ייעוץ  מעניקה  מסחרית  מחלקה 
מגוונת,  עסקית  פעילות  ומאפשרת  בחברה  יסוד  מסמכי 

מוגנת ותקינה.

עם  מתמודדת  אשר  ותוצאה  מעשה  מהירת  נזיקין  מחלקת 
האתגרים המפתיעים המתעוררים בחייה של חברה.

ומקצועית  דיסקרטית  עזבונות  ניהול  מחלקת  בלאור  בנוסף, 
המאפשרת לתכנן קדימה ברגישות ובפרספקטיבה רחבה.

לנו  מאפשרות  שגובש  הנהדר  והצוות  המקצועיות  המחלקות 
להם המשפטיים  השירותים  מלוא  את  ללקוחותינו  להעניק 

הם נדרשים.
אנשים של  אדירה  חבורה  בגיבוש  היא  הפירמה  של  ההצלחה 
עם די.אן.אי דומה, מהירי מחשבה וביצוע, אנושי, מהימן ומחויב

להשגת תוצאה מיטבית עבור הלקוח בכל מפגש.





ליווי חברות
המעטפת המשפטית
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הצורך  עולה  רבות  חברות  פועלות  בה  והמהירה  המורכבת  העסקית  במציאות 

בליווי משפטי רחב במגוון תחומים אזרחיים מסחריים.

משפטית מעטפת  הישראלית  בתעשייה  רבות  לחברות  מספקת  הפירמה 

יחד המעניקות  מקצועיות  מחלקות  מ-5  מורכבת  המעטפת  ורחבה.  מלאה 

הכלים לפירמה  משפטית.  מחלקה  בפועל  ומהוות  מושלם  משפטי  פתרון 

עסקים לניהול  הנדרשים  המשפטיים  הנושאים  בכל  שוטף  בייצוג  והניסיון 

ייצוג הכולל  עבודה  בדיני  שוטף  מליווי  החל  הקיימת.  העסקית  במציאות 

וייצוג לליווי  המשך  בנושא,  העוסקים  השונים  ובטריבונלים  לעבודה  הדין  בבתי 

וכלה לפועל  והוצאה  בגבייה  נזקיים,  ובאירועים  עסקיים  בסכסוכים  משפטי 

בייסוד מסמכי בסיס בחברה. 

כן ועל  העסקית,  בזירה  החברות  עם  כתף  אל  כתף  העת  כל  פועלים  אנו 

וכמלווים עסקים  כאנשי  אמת.  בזמן  העולים  המשפטיים  הצרכים  את  מבינים 

ובכך ויסודי  מקצועי  מהיר,  שירות  להעניק  מחויבים  אנו  רבות  חברות  של 

לאפשר לעסק לצמוח ולהצליח. 



מחלקת
דיני עבודה

מחלקת
גבייה והוצאה לפועל

מחלקת
ליטיגציה

מחלקה
מסחרית

מחלקת
נזיקין
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מחלקת
דיני עבודה



תחום משפט העבודה הוא מורכב ודינמי. מחלקת דיני העבודה
בקביעות ומדורגת  במשרד  הגדולות  המחלקות  אחת  היא 

 .Duns במקומות הראשונים במדד
ומסייעת ממוקד   משפטי  ייעוץ  ללקוחותינו  מציעה  המחלקה 
בפרנסת תמיכה  תוך  רציפים  עבודה  קשרי  ליצור  למעסיקים 
עובדיהם ובתנאי עבודתם וכן בשיפור התפתחותם המקצועית. 

נושאים של  רחב  מגוון  פני  על  מתפרשים  שלנו  השירותים 
ללקוחותיו מעניק  המשרד  ולמעשה  העבודה  דיני  מתחום 
קבלת תהליך  משלב  החל  אותם  ומלווה  כוללת"  "חבילה 
היומיומית פעילותם  ליווי  תוך  העבודה  למקום  העובדים 
של המעסיקים באמצעות מתן תשובות לכל הסוגיות הקשורות

בהעסקת עובדים.

של והזכויות  החובות  מערכת  את  מגדיר  עבודה  דיני  תחום 
הסכמים קיבוציים,  הסכמים  החוק,  מכוח  ומעבידים  עובדים 
הארצי. הדין  ובית  לעבודה  הדין  בתי  ופסיקת  אישיים 
מערכת משפטית של  בקיומה  מודגש  זה  תחום  של  ייחודו 
רגולטורית והסדרה  ענפה  מגן  בחקיקת  גם  כמו  נפרדת, 
והאישי, הקיבוצי  העבודה  בעולם  שונים  בתחומים  אחרת, 

ומשפט הביטחון הסוציאלי.

הסכמים צווי-הרחבה,  תקנות,  המונה  מסועפת  מערכת  זוהי 
והסדרים קיבוציים, ופסיקה רבה. 

ייחודיות זו, כמו גם היקף הנושאים והרגולציה הרבה, דורשות
התמחות ומקצועיות בתחום זה.

מחלקת דיני העבודה הינה אחת המחלקות הגדולות במשרדנו
ומנהלת תיקים רבים ובולטים בחשיבותם. מעניקה ללקוחותיה
העבודה, ויחסי  העבודה  דיני  בתחום  שוטף  משפטי  ייעוץ 

הכולל בין היתר:

-  ייעוץ שוטף בתחום יחסי העבודה
-  הצבת הגנה מקדימה וניהול סיכונים

-  עריכת חוזי עבודה
-  ניהול הליכים במקום העבודה )פתרון משברים(

-  הכנת הסכמי סודיות והגבלת תחרות
-  ניהול סכסוכי עבודה, סיוע בהליכי שימוע ופיטורין

-  ייצוג מעסיקים בבתי - הדין לעבודה, ועדות תעסוקה,
   ישיבות בוררות וגישורים
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מחלקת הגבייה בלאור מתמחה בניהול הליכים מול חייבים, תוך מתן פתרונות יצירתיים ומהירים בכדי להגדיל
חברות,  על  השתלטות  נכסים,  כינוסי  של  תיקים  מטופלים  המחלקה  במסגרת  בפועל.  הגבייה  סיכויי  את 

פשיטות רגל, בנקאות והסדרי חוב. 
והמקובלים. הנהוגים  הכללים  על  הקפדה  תוך  ואגרסיביים  מהירים  נכסים  כינוס  הליכי  מנהל  המשרד 
בהליכים  משמעותי  מוסף  ערך  מהווה  גבייה(  ליטיגציה-  )מקרקעין-  בפירמה  המחלקות  בין  הפעולה  שיתוף 

מסוג זה.
בבית משפטית  פעילות  רק  איננה  מחייבים  החובות  לגביית  ביותר  והמהיר  היעיל  הגורם  כי  הפנים  משרדנו 
החייב. אצל  תהליכית  תפיסה  ובניית  לחייבים  ישירה  פניה  ובמיוחד  אלא  לפועל  ובהוצאה  המשפט 
בטרם מקדימה,  גבייה  מאפשר  המשפטית  המעטפת  במסגרת  המוענק  מהשירות  חלק  כן,  על  אשר 

פתיחת תיקים משפטיים עניין החוסך זמן, אגרות והוצאות מיותרות.

מחלקת
גבייה והוצאה לפועל
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ההתדיינות סוגי  בכל  עוסקת  בלאור  הליטיגציה  מחלקת 
ובוררים. משפט  בתי  בפני  עסקיים  וגופים  יחידים  ומייצגת 
בסכסוכים ואזרחית,  מסחרית  בליטיגציה  עוסקת  המחלקה 

ובעלי  משרה  נושאי  דירקטורים,  ייצוג  בחברות,  פנימיים 
שונים.  צדדים  בין  ובסכסוכים  הסכמים  הפרת  שליטה, 
החיובים  אכיפת  בתחום  בייצוג  רב  ניסיון  למחלקה  בנוסף, 

והסידורים הכספיים.

המחלקה מתנהלת בפני כל הערכאות המשפטיות והרשויות 
בסכסוכים ויחידים  תאגידים,  חברות,  מייצגים  אנו  השונות. 

במקרקעין,  לזכויות  בנוגע  סכסוכים  מורכבים,  מסחריים 
מכרזים(,  בענייני  )לרבות  מנהליות  בעתירות  עותרים  ייצוג 

סכסוכים כספיים לסוגיהם ועוד.

אנו תהומות,  ביצירת  ולא  גשרים  בבניית  שמאמינים  כמי 
וכן סכסוכים  ויישוב  שונים  גישור  בהליכי  לקוחות  מייצגים 

התמקדות במניעת סכסוכים עתידיים. 
מחלוקות  לפני  התייעצויות  המשרד  ללקוחות  מספקים  אנו 

פוטנציאליות, בחינה משותפת של סיכוי/סיכון ועוד. 
ויכולת ידע  ניסיון,  בעלת  במשרדנו  הליטיגציה  מחלקת 
הליטיגציה רחבי  בכל  תיקים  עם  להתמודדות  גבוהה 

האזרחית בישראל.  
השילוב של רמה מקצועית מעולה, ניסיון רב שנים, התמחות
הערכאות עם  עמוקה  והיכרות  רבים  משפטיים  בתחומים 
בקרב המחלקה  של  באיכויותיה  להכרה  הביא  השונות 

לקוחותיה, בחוגי המקצוע ובדירוגים המקצועיים השונים.

מחלקת
ליטיגציה
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כמשרד מסחרי רב תחומי,  אנו מעניקים ללקוחותינו מעטפת 
מלאה של שירותים משפטיים ובכללם מערך מסחרי שוטף 

לחברות בהתנהלות היומיומית.
במסגרת מערך זה תקבלו ייעוץ משפטי שוטף המותאם לצרכי
שונים. מסחריים  בהסכמים  הקשורים  ותוצרים  החברה 
כל  בעריכת  לקוחותיה  את  מלווה  המסחרית  המחלקה 
של העסקית  לפעילות  הקשורים  המסחריים  החוזים  סוגי 
הסכמים של  משפטית  מסגרת  בניית  עסק,  ובתי  חברות 
שירותים, למתן  הסכמים  ושיווק,  הפצה  הסכמי  ובכללם 
זיכיון, הסכמי תיווך, הסכמי עבודות  הסכמי הלוואה, הסכמי 
ועוד. פעולה  שיתופי  הסכמי  משנה,  קבלנות  הסכמי  בנייה, 

הנחיות  מתן  תוך  לקוח  פתיחת  טופס  התאמת  כן  כמו 
קבלת לרבות  החברה  של  המסחרית  בהתנהלות  הקשורות 
הקשורים הסיכונים  את  להקטין  בכדי  והכל  בטחונות 

בניהול חברה ובפעילות העסקית.
רישום על  אמונה  תהא  במשרדינו  המסחרית  המחלקה 
החברות שבבעלותכם ברשם החברות, פתיחת חברות חדשות, 
/ פעילות,  מניות  והסכמים למכירת  מייסדים  עריכת הסכמי 
בפירוק וטיפול  וליווי  ברשם החברות  רישומים  וביצוע  תיקון 

חברה מרצון.
שילוו יסוד  מסמכי  בחברתכם  תבסס  המסחרית  המחלקה 

את החברה לאורכם של שנים בבטחון ובשלווה.
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תחום תביעות הנזיקין דורש ניסיון עשיר והתמקצעות מיוחדת,
את והן  התביעה  סיכויי  את  הן  נכונה  לאמוד  ויכולת 

נזק  של  הערכתו  נפגע.  של  נזקיו  של  הכספי"  "השווי 
משפטית  מומחיות  בגדר  הינו  כספי  לסכום  וכימותו 
בתחום. רבה  ובקיאות  שנים  רב  ניסיון  המצריכה  מיוחדת, 
חברות אותן  של  מוביל  כמייצג  משמש  משרדנו  היתר,  בין 
תביעות שלישיים,  צדדים  תביעות  כגון  עקרוניים  בנושאים 

ביטוח, רשויות מקומיות, תאונות אישיות ותביעות בגין תאונות 
הרכוש,  נזקי  הביטוח,  תחומי  בכל  עוסקת  המחלקה  דרכים. 
חבות  עבודה,  תאונות  מקצועית,  אחריות  גוף,  נזקי  שריפות, 
ולנתבעים כאחד. לתובעים  ומעניקה את שירותיה  מעבידים 

הדין עורכי  רכשו  המחלקה  פעילות  במסגרת  כי  לציין  ראוי 
במשרד התמחויות ייחודיות המקנות יתרון מהותי ללקוחותינו. 
ביניהן יכולת ללמוד את פרטיו של כל תיק לעומק תוך הבנת
אסטרטגית,  מגישה  כחלק  וזאת  המקצועיים  היבטיו 

רעננה ויצירתית. 
שוטף סיכונים  לניהול  משפטי  ייעוץ  מספקת  המחלקה 
השירותים ממעטפת  כחלק  וזאת  תביעות  ומניעת 
השלמה והמלאה שמקבלים לקוחותינו תחת קורת גג אחת.

מחלקת
נזיקין
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ההיכרות המעמיקה של המחלקה עם תחום מרכזי זה, לצד היכרות מקיפה עם המערכת 
הבנקאית בישראל, מאפשרים למחלקה לספק הן ללקוחות פרטיים והן לבעלי חברה ערך 
מוסף בחיבור שבין הצרכים הפיננסיים לצרכים המשפטיים העולים בליווי עסקאות שונות.

מביצוע החל  העסקאות  שלבי  בכל  הלקוחות  את  מלווה  המקרקעין  מחלקת 
במכירה, ליווי  הבנייה,  בהליך  ליווי  המקרקעין,  נכסי  של  המשפטית  הנאותות  בדיקת 

שיקולי מס, רכישת נכסי מקרקעין על כל מרכיבי הטיפול. 
קומבינציה, עסקאות  רכישה,  קבוצות  מספר  מלווה  המחלקה  האחרונות  בשנים 

מכרזים, מכירה והשכרה של דירות או יחידות מסחריות עוד. 

המחלקה מייצגת את הלקוחות בעת עסקאות יד שנייה, מכירה של פרויקט או חלקים ממנו 
מתחילתו ועד סופו. לרשות הלקוחות עומד צוות משפטי המעניק פתרונות מקיפים בכל 
שלבי הרכישה, התכנון, הפיתוח וההקמה. כמו כן, משרדנו מתמחה בליווי יזמים ודיירים 
השונים(, סוגיו  )על   38 תמ"א  מכוח  עירונית  והתחדשות  בניה  בעסקאות 
שיתוף. והסכמי  משותפים  בתים  רישום  למשתכן",  "מחיר  בינוי״,  ״פינוי  עסקאות 



יזמות

התחדשות עירונית

ניהול נכסים

ייצוג לקוחות פרטיים
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יזמות, המקרקעין,  תחומי  בכל  עוסקת  בפירמה  הנדל"ן  מחלקת 
תכנון, פיתוח, בניה ושיווק של פרויקטים מכל הסוגים. 

מתחום ולחברות  ליזמים  מייעצת  המשרד  של  הנדל"ן  מחלקת 
המקרקעין, לחברות תעשייתיות, לחברות ממשלתיות, לזכיינים של 
יזמים  ו/או  פרויקטים בתחומי הנדל"ן, ללקוחות פרטיים, לחברות 
ישראלים המשקיעים בנדל"ן וחברות אחרות אשר נזקקות לייעוץ 

וליווי משפטי בנושאים הקשורים למקרקעין. 
המשרד  מעורב  המחלקה  לקוחות  של  השוטף  הליווי  במסגרת 
לתכנון  הקשורים  ההליכים  כל  של  המשפטי  בליווי  לרוב 
ולהקמה של הפרויקט, החל מהשלב התכנוני של אישור תוכניות 
מתאר והוצאות היתרי הבניה, דרך מימון הפרויקט, בנייתו, שיווקו 
להשלמתו הנדרשים  האישורים  קבלת  השכרתו(,  או  )מכירתו 

מעורבת  זו  במסגרת  גם  כך  הפרויקט.  של  ברישומו  וכלה 
בעלי  לרבות,  שלישיים  צדדים  עם  ומתן  משא  בניהול  המחלקה 

קרקע, קבלנים, רשויות מקומיות, מוסדות התכנון ועוד.

בין היתר, מטפלת מחלקת הנדל"ן של המשרד בנושאים שלהלן:

לרבות    סוגיהן,  כל  על  מקרקעין  עסקאות  של  משפטי  ליווי 
עסקאות ורכישה,  מכר  עסקאות  קומבינציה,  עסקאות 

שכירות, עסקאות פינוי-בינוי, קבוצות רכישה ועוד.
ושיווקם של  בכל הקשור להקמתם  יזמים  ליווי משפטי של 
פרויקטים למסחר ו/או משרדים ו/או מגורים, בכל ההיבטים
מרכישת  החל  כאמור,  לפרויקטים  הקשורים  המשפטיים 

הזכויות במקרקעין ועד לרישום הבית המשותף. 
עסקאות  במסגרת  ובניה  תכנון  בנושאי  משפטי  ליווי 
ייצוג  וכן  פרויקטים,  או  לקוחות  של  ליווי  במסגרת  או 
מנהליות. ועתירות  ערר  ועדות  תכנון,  מוסדות  בפני  לקוחות 
ביצוע בדיקות נאותות משפטית של נכסי מקרקעין במסגרת

ליווי משפטי שניתן לעסקאות של רכישת חברות.
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צמיחה ובעקבות  האחרונות  בשנים  השוק  מהבנת  כחלק 
העירונית ההתחדשות  בתחום  העסקאות  בהיקף  משמעותית 
מתמחה אשר  ייעודית  מחלקה  הוקמה  משרדינו,  שבטיפול 

בעסקאות מסוג התחדשות עירונית על כל גווניה.
ההתחדשות  בתחום  פרויקטים  עשרות  כיום  מלווה  משרדנו 
ופינוי  38 תמ"א  של  בפרויקטים  יזמים  הן  ומייצג  העירונית 
להנחיות בהתאם  הנ"ל  מהסוג  בפרויקטים  דיירים  והן  בינוי 

המתעדכנות מעת לעת מהרשות להתחדשות עירונית.
הניסיון הרב שהמשרד צבר במהלך הפרויקטים מאפשר לקהל 
לקוחותינו ליהנות מייעוץ וליווי רחב יריעה בתחום ההתחדשות 
העירונית. כל זאת החל משלב התכנון המוקדם, סיוע בבחירת 
ההתקשרות הסכמי  והכנת  ומתן  במשא  השתתפות  היזמים, 
הזכויות בעלי  להחתם  בין  הנדרשים  הנלווים  והמסמכים 

ובעלי  יזמים  עירונית  התחדשות  של  בפרוייקטים  היזם.  לבין 
דירות יוצאים למסע ארוך ומייגע. במסע הזה מוצאים את עצמם

הצדדים בדילמות משפטיות רבות.
דין עורך  באמצעות  ההליך  בניהול  עליונה  חשיבות  קיימת  
ברזי  ובקיא  העירונית  ההתחדשות  בתחום  המתמחה 
בחובו וטומן  טווח  ארוך  הינו  המשפטי  הליווי  המקרקעין.  דיני 
אספקטים רבים מעולם המשפט ומכלולים מסחריים הנהוגים

בפרויקטים מהסוג הזה. 

מחלקת
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שירות מיוחד במשרדינו מוענק ללקוחות המשרד בעלי צבר נכסי מקרקעין. במסגרת הליווי ניתנת מעטפת 
משפטית מלאה ורחבה הכוללת את בדיקת המצב הרישומי, קידומו והסדרתו. ניהול מסמכי המקרקעין
לעת מעת  עדכונם  שלהם,  מסודרת  ושמירה  בטוחות  יצירת  שכירות,  הסכמי  ועריכת  ליווי  ושמירתם, 
ייעוץ מעניק  משרדינו  ועוד.  מפרים  כנגד  הליכים  פתיחת  השונים,  ההסכמים  אכיפת  לצורך,  ובהתאם 
משפטי שוטף בכל הנוגע לשאלות משפטיות שמתעוררות עם הטיפול בנכסים ולמעשה במקרים רבים 
מפחיתים קונפליקטים בצורה משמעותית מבעלי הנכסים אשר לא נדרשים להתעסק עם חידוש הסכמי 

שכירות, ארגון החומר, שמירה עליו, עמידה על זכויותיהם ועוד.

מחלקת
ניהול נכסים
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מעסקאות  הן  למגורים,  המיועדות  דירות  של  רכישה  או  מכירה 
הנדל"ן הנפוצות בישראל. על אף השכיחות הגבוהה של עסקאות
היקרה הכלכלית  בהחלטה  שמדובר  לזכור  חשוב  כאלה, 
סיוע ולכן  האנשים  מרבית  של  בחייהם  ביותר  והמשמעותית 

הדין  עורך  של  תפקידו  חיוני.  הוא  מקצועי  דין  של עורך 
החתימה לפני  הרבה  מתחיל  פרטיות,  נדל"ן  בעסקאות 
על חוזה המכירה. אלא כבר מביצוע בדיקות לפני בחירת הנכס

ועד  הדירה  עבור  המימון  מסלול  על  ההחלטה  דרך  הרלוונטי, 
לשלב הרישום של זכויות הרוכש ברשויות.

הליך ישנו  ונחתמת,  לדרך  יוצאת  נדל"ן  שעסקת  לפני  הרבה 
המקרקעין בתחום  דין  של עורך  בסיוע  המתבצע 
של צרכיו  כל  על  שעונה  בדירה  מדובר  כי  לוודא  כדי 

הרוכש העתידי. 

ישירות  לחלוטין,  חדשה  דירה  של  רכישה  על  מדובר  אם  בין 
יד שנייה, כדאי לבדוק  ובין אם הרוכש מעוניין בדירת  מהקבלן, 
לעומק את מאפייני הדירה מכל היבט, לרבות היבטים משפטיים, 

מיסויים ותכנוניים.
בבירוקרטיה  בטיפול  מסתכם  אינו  הדין  עורך  של  תפקידו 
בהליך משמעותית  דמות  מהווה  אלא  השונים,  ובטפסים 
ובבדיקות השונות שיש לבצע, תוך קידום האינטרסים  הרכישה 

של הרוכש או המוכר בהתאמה.
נתפסות שנייה,  יד  נדל"ן  של  רכישה  או  מכירה  של  עסקאות 
של ליווי  רק  זאת  עם  יחד  יחסית.  פשוטות  כעסקאות 
לשלב  המשך  הבדיקות,  משלב  החל  בתחום,  מומחה  דין  עורך 
בהסדרת וכלה  ההסכם  וגיבוש  המשפטי  המו"מ  עריכת 

ובסיום הרישום, יכול לחסוך עוגמת נפש רבה.

מחלקת
ייצוג לקוחות פרטיים

29





360 0     
NEW KIND OF LAW FIRM



עמידה תוך  ברשת,  המחוברות  מחשב  עמדות  עשרות  במשרדנו 
הדין.  עורכי  לשכת  שהציבה   ISSA המידע  אבטחת  בתקן 
תוך  ודייקנות  מהירות  ומאפשרת  העבודה  את  מייעלת  המערכת 

קבלת נתונים שוטפים, בכל רגע, לגבי כל פרט המטופל בה. 
מערכות אלה ומערכות נוספות מאפשרות למשרדנו לבצע דו”חות 
מורכבים ומותאמים אישית, שאילתות On-Line, תזכורות, התראות 
ועוד. כמו כן קיים מנוע תהליכים העוקב ומנתר את הפעילות בכל 

רגע נתון ובאופן אוטומטי ללא מגע יד אדם. 
ויישומים ייחודיים  פיתוחים  היתר  בין  כוללות  המערכות 
משרדנו לצרכי  במיוחד  והותאמו  פותחו  אשר  ספציפיים 
שליטה השונות  למחלקות  להעניק  כדי  והכל  ולקוחותינו, 

מוחלטת במינימום עלויות על כל פעולות השונות הנדרשות.
365 ושרתי   SQL שרתי   ,NT בשרתי  מצויד  משרדנו 
וירוסים מפני  הגנה  במערכת  וכן  שיש.  מהמתקדמים 

ובמערכת Fire Wall מהמתקדמות בעולם. 

המידע. ואבטחת  המערכת  יציבות  על  שומרים  אלה  כל 
ITCARE חברת  ע"י  מקיפה  בדיקות  סדרת  נערכה  במשרדנו 
לקביעת נהלי אבטחת הרשת ואף עמדנו בביקורת חיצונית שנערכה

במשרדנו בנושא חומת אש וניהול מידע.
כל המידע שברשותנו מגובה בשעת אמת במהלך היום, וכן בצורה
מנקודה  ביותר  זה  מידע  על  לשמור  דואגים  ואנו  בלילה,  יסודית 
גיאוגרפית אחת. יצוין כי במשרדנו מצוי נוהל עבודה למקרה אסון 

.DRP/BCP

בכל ומובילה  דרך  פורצת  להיות  למטרה  לה  שמה  הפירמה 
זה  ובתוך  למסורתי  שנחשב  בענף  טכנולוגיות  לעידוד  הקשור 
פיתוח כלים טכנולוגיים ממתודולוגיות מתקדמות כדי ליצור ערך 
לטובת לקוחותינו. אנו משפרים כל העת את המעודכנות הנחוצה
דרך פורצים   , ועל אף האתגרים  באמצעים טכנולוגיים 
משאבים. במינימום  שיא  ביצועי  שמאפשרת  משמעותית 

אנו חיים בתקופה של סכנות רבות ברשת. פריצות מתרחשות מידי יום ומסכנות את הפעילות העיסקית השוטפת.
אנו בלאור רואים באבטחת מידע נושא בעל חשיבות מרכזית ומשקיעים משאבים רבים, טכנולוגיים ואנושיים כדי לשמור

על פרטיות הלקוח וסודיות המידע המשפטי והכלכלי שקיים אצלנו, תוך שימוש בשיטות אבטחה מתקדמות.

אבטחת מידע וטכנולוגיה

32
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כתבי תביעה
בשנה

עסקאות נדל״ן
בשנה
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 עשרות מכשירים
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מלאים בכל טוב
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אנו רואים בצוות הפירמה גורם מרכזי בהצלחתה. כמעט לכולם מסלולי קידום, חניכה, בקרה, מקצועי- משפטי
ואישי – ניהולי. 

עבודה ראיונות   15 כל  על  בלאור,  ואחראית.  נאותה  נעימה,  דינמאית,  העסקה,  סביבת  להם  מספקים 
לפירמה. לקבלה  בסיסי  תנאי  וזהו  בלבד,  מצטיינים  לקבל  רף  הצבנו  אחד.  דין  עורך  מתקבל 
כאלה שיש להם את הבסיס הערכי – הנכון והמתאים לעבוד בפירמה צומחת, מהירה, מתקדמת ופורצת דרך. 

הצבנו יעד לפיו כל מנהל מחלקה יהיה בעל תעודת ד"ר במשפטים. ואנחנו בכיוון )!!(.
שמירה  תוך  ולקוחותיה  הפירמה  טובת  לבין  הצוות  של  האינטרסים  בין  הלימה  ליצור  שואפת  הפירמה 

על העסקה הוגנת ועידוד מצויינות.

אנחנו גאים ונרגשים להציג בפניכם בדף המצורף את הצוות המשפטי המלא
ואת המטה הנהדר שלנו

צוות הפירמה

40









יצירתיותפשטות מקצועיות
 ויוזמה

אחריות

ערכי היסוד

לצד הנורמות המקצועיות הגבוהות שסגלנו לעצמינו, 
פעילותינו מתנהלת לאורם של ערכי יסוד בהם אנו דוגלים.

הם אלו שמלווים אותנו למן יום הקמת הפירמה בפעילות גדולה ומורכבת 
ובפעילות קלה ושגרתית.



השקט להצליח



@laorlawfirm@laorlawoffice@laorlawfirm


