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 ?מי אנחנו

המעניק שירותים  , בעל ידע מקצועי רב ומגוון, הינו משרד דינאמי  -' רוקח ושות –משרד עורכי דין ויזל 

עמותות וחברות  , עסקים, ן"יזמי נדל, בנקים, הן לחברות ביטוח, ן והבנקאות"משפטיים בעיקר בתחומי הנדל

 .והן לאדם הפרטי

שם לו למטרה להעניק שירות מקצועי ויעיל ללקוחות המשרד בתחום  ' רוקח ושות –משרד עורכי דין ויזל 

המשרד מתמחה בתחום הבנקאות ובתחום המקרקעין לרבות הסכמי מכר ורכישה ועסקאות  .  האזרחי מסחרי

האופן בו הוא פועל ובתיאום מלא עם  , המשרד נותן שרות מתוך הכרות מעמיקה עם הלקוח. 38א "תמ

על מנת להתאים את צרכי הלקוח אל מול הפעולות המשפטיות הנדרשות וזאת תוך   הכל, פעילותו העסקית

 .הצגת אופן הפעולה המשפטי ללקוח ושיתוף פעולה מלא עמו

הטוב  , תוך דגש על השגת מטרתו של הלקוח באופן הנכון, משרדנו מקפיד על מתן יחס אישי לכל לקוח

 .והמהיר ביותר

 .קהל לקוחותינו -אנו מחויבים לייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר תוך שמירה על האינטרסים שלכם 

 !!כי אם נר לרגלינו, וזו איננה אך סיסמא, אנו מאמינים כי טובת הלקוח הינה מעל לכל

 

עליכם להתרשם  , ואין זה חשוב באיזה תחום -אנו מאמינים כי בבואכם לבחור משרד עורכי דין שייצג אתכם 

 .טוהר מידותיו ומבקיאותו ברזי המשפט, מיושרו המקצועי, ראשית מאישיותו של עורך הדין

 .אנו עומדים לשירותכם תמיד ונשמח לשתף פעולה ולהוביל להצלחה
 

 



בנק  , מ"בע סיקסטחברת שלמה , מ"חברת כלל ביטוח בע, בין היתר, על לקוחותיו של המשרד נמנים

קרן  , מ"חברת גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע, מ"בנק לאומי בע, מ"הפועלים בע

יזמי  , מ"ן בע"חברת חן ייעוץ ושווק  נדל, מ"בר בניה ופיקוח בע–טל , (אדי כספי ואבירן חרט)  פלטיניום

 .ן ומארגני קבוצות רכישה"נדל

 

  

  מצד והן היזמים מצד הן 38 א"ותמ בינוי פינוי של פרוייקטים בליווי ן"הנדל בתחום מתמחה המשרד

  עסקאות ,ן"נדל קרנות הקמת ,הדירות מסירת ועד הקרקע איתור משלב רכישה קבוצות ליווי ,הדיירים

 .ועוד מכר
 
 

 



 

 :ן במשרד"קצת על צוות הנדל

 
בעלת  , א"בעלת תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת ת - ויזלד לימור "עו

שנה   20בעלת ותק של , בוגרת תואר ראשון במשפטים בהצטיינות, ע"רישיון ייעוץ בהשקעות מהרשות לני

מכהנת כדירקטורית בחברת רציו . בבנק לאומי ובתפקידיה האחרונים הייתה חלק מהנהלת הבנק הבכירה

קריה האקדמית  "ב תאגדיםמרצה בקורס דיני . חברה בוועדת הבנקאות של לשכת עורכי הדין. חיפושי נפט

 ".  אונו

 

מרצה , סיימה את בחינות הלשכה בהצטיינות, בוגרת תואר ראשון במשפטים בהצטיינות -ד פז רוקח "עו

ן גדולה  "חברת נדל -ר.ס.בעבדה חמש שנים בחברת , "מחשבות"בחברת ההכנה לבחינות הלשכה 

חברה בוועדת  . בוגרת קורס דירקטורים של לשכת עורכי הדין. ן"המתמחה בקבוצות רכישה ושווק נדל

 ".קריה האקדמית אונו"המקרקעין של לשכת עורכי הדין ומרצה בקורס דיני תאגידים ב

 

מומחה בכל היבטי ההתנהלות  , מפקח על הבניה בעריית גבעתיים, במשרדמתמחה  –מר משה בן שושן 

 .מול הרשויות המקומיותן "פרויקט נדלב


