עורכי דין מומלצים בפתח תקוה והסביבה
משתפים מהחוויות בתחום
מקצוע עריכת הדין נוגע כיום בכל תחום ובכל היבט בחיינו .על
שאף שעורכי הדין המקצועיים והאיכותיים עוסקים במגוון
תחומים מגוון ושונה ,המשותף לכולם הוא ראיית הלקוחות במרכז
והשאיפה להשיג הצלחה ולזכות בתיק עבור כל לקוח אותו הם
מייצגים .הכירו את עורכי הדין המומלצים בפתח תקווה ,שפועלים
ללא לאות עבור לקוחותיהם
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מייק את אספיר
עורך הדין של היום הוא האביר של אתמול .עבור אנשים רבים הוא מהווה את המגן והחרב בעזרתם ניתן
להכריע סכסוכים המתגלעים בין שני צדדים ,כשהקרב עצמו נערך ברחבת בית המשפט.
אבירים מודרנים לא חסר ,אך כשמחפשים עורך דין מקצועי שיודע להביא תוצאות ,חשוב ללכת למקום
עשיר בניסיון וידע וכזה שמתמחה בדיוק בתחום אותו אתם צריכים.
משרד עורכי דין "מייק את אספיר" הקיים כבר קרוב לעשור הוקם במטרה לעמוד כ"one stop shop"-
עבור כל לקוח שמעוניין לטפל בענייניו בבית המשפט או מחוצה לו .שני השותפים הבכירים של המשרד,
טל מייק ומעיין מייק אספיר )שבזמנם הפנוי מתפקדים כזוג מאוהב( מתמחים בתפירת "חליפה משפטית"
כוללת של ליווי וייצוג משפטי לעסקים ופרטיים.

עורכי הדין מייק ואספיר
אתם ודאי מכירים את הסיטואציה הבאה ,אתם מגיעים למשרד עורכי דין כדי לטפל בסוגיות ועניינים
שונים ומגלים לפתע שעליכם להתרוצץ מעורך דין אחד למשנהו ומבעל מקצוע אחד לרעהו כדי להרכיב
למקשה אחת את כל השירותים להם אתם זקוקים .על מנת להקל על לקוחותיהם ,משרד עורכי דין "מייק
את אספיר" יצרו מערך משרדי שמטרתו לספק מענה שלם לכל צורך שעלול לצוץ במהלך הדרך .בין
הסוגיות בהן המשרד מטפל:
•
•
•
•
•
•

ייעוץ משפטי שוטף
הנפקת מכתבים בגין נושאים שונים כמו :חובות ,מכתבים לרשויות ,מכתב הנוגע למחלוקות
ועוד.
גביית חובות
בחינת הסכמים קיימים
עריכת מסמכים משפטיים
ייצוג מכל סוג לרבות גישור או בוררות

"השאיפה שלנו היא לספק מענה רחב לכלל צרכי לקוחותינו ולעמוד בשבילם בכל צורך או בעיה שצצה
אצלהם .ברור שאנחנו לא המשרד היחיד באזור ובדיוק לשם כך אנחנו עושים הכל כדי להיות המשרד
האיכותי והמקצועי ביותר באזור ,כשהדבר מתבטא בשירות ובתוצאות החד משמעיות שאנחנו מביאים".
משתף עו"ד מייק.

המשרד מחולק לשני תחומי עיסוק עיקריים המתחלקים בין טל למעיין ,כשמצד אחד מטפל טל בכל
הקשור לפן המסחרי-אזרחי )פירוק חברות ,ליווי ,שותפויות ,חוזים ועוד(  ,לדיני מקרקעין )מכר/רכש,
טאבו ועוד( ,דיני עבודה )ייצוג עובדים ,מעסיקים( וסוגיות גישור ובוררות .מצד שני מטפלת מעיין בדיני
משפחה הנוגעים לנושאים כגון גירושים ,אפוטרופסות ,צוואות וירושות ,ייפוי כוח מתמשך וכו'.
לאורך השנים רשמו השניים מספר הישגים יוצאי דופן שהעמידו אותם תחת אור הזרקורים והעבירו
אותם לקדמת הבמה ,כל אחד בתחום העיסוק שלו.
לפני מספר שנים ,עו"ד טל היה מהראשונים שהגישו בקשת פירוק נגד קובי אורן וחברת אדמה שביצעו
הונאת פירמידה בקנה מידה של עשרות מיליוני שקלים ,שפגעה בעשרות אנשים ונישלה אותם מכספם.
הפעילות שהוביל הגיעה לעיתונות וקיבלה סיקור נרחב שגרם בתורו לאפקט דומינו של פירוק כל
החברות שבראשות אורן ,הכרזת פשיטת רגל וכינוס כל נכסיו.
מעיין מצידה ,גם היא פורצת דרך ומובילה בתחומה ,ואף אחראית על תקדים משפטי כנגד צו הרבנות.
התקדים איפשר להוכיח בעזרת בדיקה מדעית ,כי על אף שלא עברו  300ימים מרגע הגירושים של
זוג ,עדיין ניתן לקבוע כי התינוק הנולד איננו ממזר ואכן שייך לבעל הנוכחי ולא לבעל לשעבר באופן
חוקי.
"אנחנו מסתכלים בראש ובראשונה על טובת הלקוח וחותרים להפוך את החיים פה לטובים והוגנים יותר,
אין לנו שום רצון למהר ולהגיע לפשרה רק כדי לסגור תיק ,גם אם הדבר מתבטא בירידת הרווחיות שלנו.
אנחנו מעדיפים את היושרה והמקצועיות על פני הרווחיות" מספרים השניים.
משרד עורכי דין "מייק את אספיר" מנוהל על ידי טל ומעין ,שניהם יוצאי משרד המשפטים .טל יוצא
רשות התאגידים ומעין יוצאת הפרקליטות האזרחית בתל אביב .יחד הם מרכיבים משרד מקצועי ואמין,
שמבטיח לכם התחייבות לעבודה קשה וליווי אישי לאורך כל הדרך.
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