תנאי שימוש והערות משפטיות
אתר זה אינו מכוון לספק ,ואף אינו מספק ,ייעוץ משפטי או מקצועי כלשהו :החומרים הכלולים באתר זה
מסופקים כמידע כללי בלבד .המידע באתר ניתן ללא התחייבות או חיוב ,ואנו לא נהיה אחראים לכל נזק
שעלול להיגרם
מהסתמכות עליו.
המידע באתר אינטרנט זה מוגן בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות .אתה רשאי לקרוא ולהדפיס חומרים
מתוך האתר אך ורק לשימושך האישי הלא מסחרי .אם אתה מעוניין להשתמש בחומרים לכל מטרה אחרת,
בקש את
רשותנו מראש.
איננו מתירים להשתמש בכתובות הדואר האלקטרוני המופיעות באתר למטרת שליחה של דואר פרסומי שלא
ביקשנו )"ספאם"( .אין לשלוח לנו הודעות כאלה.
המידע הזמין באתר זה מסופק אך ורק בתגובה לבקשתך המפורשת לקבלו ,המתבטאת ב"הקלקה" על קישוריות
) (linkזה באתר.
נשמח לקבל פניות מלקוחות פוטנציאליים ,אך נזכיר כי פניה כשלעצמה ,באמצעות אתר זה או בכל דרך אחרת,
אין בה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח .לפיכך ,נא לא לשלוח לנו מידע סודי או מוגן בחיסיון עד שנסכים במפורש לקבל
על עצמנו את הטיפול בעניינך.
קרדיטים:
צילומי עורכי הדין :אופיר אייב.

תמונות אוירה של המשרד :אינסה בינבאום

תמונות אילוסטרציה:

Blue Oﬃce Windows – NicholasBPhotography
Ramat Gan city & Ayalon freeway – Moti Meiri
Server room interior in datacenter – scanrail
Commuter Train Speeding – TommL
Behind the screen of corporate success – gradyreese
Blurred People on Escalators – MACIEJ NOSKOWSKI
Night Traﬃc – LeeYiuTung
Defocused Urban Highway Traﬃc – Sasa Nikolic
Woman holding smartphone – ShotShare
Sunset reﬂections in skyscraper wall – j-wildman
Building crane at sunset reﬂected in tower windows – David Hyde
האתר עיצובHastudeö :
האתר תכנותBeaverglobal :
כל הזכויות שמורות ל 2016 .AYR,
תודה רבה.
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Feel free to browse the site, but please remember that this site is not intended to, nor does
it, provide legal or professional advice. Rather, the materials contained in this website are
provided for general information purposes only. We make no warranties whatsoever as to
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arise from reliance on information contained in this site.
The materials on this website are protected by copyright and other intellectual property
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We welcome communications from prospective clients, but respectfully remind that simply
by contacting us through this website or any other means does not mean that an
attorney-client relationship is created, so please do not send us conﬁdential or privileged
information until we agree speciﬁcally to undertake representing you.
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