
  משרד עורכי דין פוסטרנק

 .החיים מעמידים בפנינו בעיות ודילמות רבות שלעתים חסרים לנו הידע או היכולות להתמודד עימן

  .ישנם מצבים קריטיים בהם נדרשת החלטה חשובה שעשויה להשפיע רבות על מצבנו ודאגה לזכויות המגיעות לנו

  

עוצרים, מפעילים שיפוט נבון, והכי  -התשובה פשוטה  בכל הקשור לסוגיות משפטיות
 .פוסטרנק, משרד עורכי דין ונוטריון -חשוב, פונים אלינו

במשרדנו עומד לרשותכם צוות עורכי דין בעלי ניסיון משפטי ועסקי כאחד, המתמחים במגוון תחומים וסוגיות משפטיות. הצוות המשפטי 
ת, וייצג אתכם בכל הערכאות ובכל סוגי ההליכים המשפטיים. זאת כמובן, תוך שלנו יפעל לניתוח כל סוגיה, יבנה עבורכם אסטרטגיה מנצח

  .מתן יחס אישי ואנושי מהשנייה בה תכנסו למשרדנו

 -משרדנו מתמחה ב

 דיני עבודה. משרדנו מהמובילים בארץ ובעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעבידים 

 דיני נזיקין 

 דיני תעבורה 

 דיני משפחה 

 דיני מקרקעין 

 משפט פלילי 

 תביעות ביטוח לאומי 

 דיני חברות ותאגידים, לרבות הקמה או פירוק חברה 

 מתן שרות נוטריוני 

 מתן ליווי עסקי משפטי 

 ליווי משפטי ועסקי לפעילות עסקית ברוסיה 

 ייצוג אנשי עסקים יוצאי ברה"מ לשעבר 

  בתוך מספר שבועות עד חודשים -קבלת אזרחות לזכאים ולבני משפחותיהם  -סיוע בקבלת אזרחות ישראלית 

 ייצוג חייבים, גביית חובות וטיפול בחברות ועסקים בפשיטת רגל -הוצאה לפועל ופשיטת רגל 

  

 !כל לקוח הוא לקוח מועדף

 .א' עד ת', לכל אדם הפונה לייעוץ וסיוע משפטי -משרדנו דוגל במתן שרות מקצועי, מ

 .בכל שאלה וסוגיה משפטית נשמח לעמוד לשרותכם

  

 :להלן תמצית השאלות בהן כדאי לפנות אלינו



הנכם מועסקים החשים שתנאי העסקתכם רחוקים מלהיות הוגנים או חושבים שפציעה במהלך עבודה אינה עניינו של ביטוח לאומי  אם
 !היכנסו למשרדנו -בלבד

 !נפגעתם בתאונת דרכים או בתאונת עבודה הנכם זכאים לקבל פיצוי הולם אם

בדיקת כדאיות, סקרי שוק, בניית מודל משפטי ועסקי  -ים עסק, בארץ או ברוסיה, והנכם זקוקים לייעוץ והכוונה הכולליםהחלטתם להק אם
 !היכנסו למשרדנו -ועד פתיחת החברה וניהולה השוטף

היכנסו  -שכרותאתם מאמינים שמכמונת המהירות "דבורה" עקצה אתכם שלא לצורך ו"ינשוף" תקול הובילכם לתביעה בגין נהיגה ב  אם
 !למשרדנו

 !זומנתם לחקירה משטרתית בה כל מילה עלולה להוביל להפללה עצמית, פנו למשרדנו לקבלת ייעוץ בטרם החקירה אם

 !היכנסו למשרדנו -או שנושלתם מנכסי המשפחה על ידי בן משפחתכם  סכסוך הירושה עולה על גדותיו אם

 !היכנסו למשרדנו -לפנות לפירוק מרצון או מחמת העדר כושר פירעון אתם, כבעלי העניין והמניות בחברה, החלטתם אם

  

עומד לרשותכם בכל עת, וישמח לסייע ולפתור את הבעיות והדילמות המשפטיות והעסקיות שצצות  פוסטרנק, משרד עורכי דין ונוטריון
 .במהלך עבודתכם

 


