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ירושלים03/04/2011 :
סימוכין :מש44/1/
לכל המעוניין

ג.א.נ,.

הנדון 6תוכנת משפטית
ברצוני למסור כמה פרטים על עבודת משרדנו עם תכנת משפטית.
.6

משרדנו עובד עם התכנה משפטית מאז שנת  ,6552ויש לנו לפחות  53עמדות מחשב שבהם
אנחנו עובדים עם התוכנה.
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המערכת נוחה לשימוש ואנו משתמשים בה להנהלת חשבונות ,ניהול התיקים ,עבודה עם
מסמכים ,שילוב של תוכנות אופיס ,רישום שעות ועוד.
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השירות והתמיכה שאנחנו מקבלים מחברת משיג הוא אמין ומהיר ואנחנו מרוצים ממנו.

בכבוד רב

בלטר ,גוט ,אלוני ושות'  -עורכי דין
אהוד גוט ,עו"ד

תל אביב:
ירושלים:
חיפה:
טבריה:
באר שבע:

רחוב יגאל אלון 23456 ,52
רחוב הלל  ,50146 ,00ת.ד 56300 ,0003
רחוב פל-ים  ,0בנין אורן00351 ,
רחוב הקישון ,60036 ,ת.ד 60662 ,6241
רחוב הנרייטה סולד  4א'40050 ,
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טל30-1666666 6
טל30-2000013 6
טל30-4220033 6
טל30-2300461 6
טל34-2036203 6

פקס30-2002333 6
פקס30-2000004 6
פקס30-4220033 6
פקס30-2300640 6
פקס34-2033050 6

bgalaw@bgalaw.co.il
eguth@bgalaw.co.il
wasim@bgalaw.co.il
atzur@bgalaw.co.il
shtendel@bgalaw.co.il
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** נוטריון

משה בלטר *
בלטר* *
משה
אהוד גוט
שאול אלוני ()6505-0333
ד"ר מאיר רוזן
ישי לויט
יעקב לירז **
יוחנן וינר
אבנר צור
גילה אורגל **
זאב סלילת
אבי גרא (רו"ח)
גיורא מיכאלי**
ציונה חביב
חנן דורון
מוטי בניאן (אדריכל)
מרק פלורסהיים *
יצחק רוזנבאום♠ **
אסתר וינדר
זהר גרינברג
זיוה ציפין **
זמירה קוינט
רביד פז
גילה ליבר  -גולן
לימור סובול
וסים אבו חאטום
רינת שפרוט
שרון מונטיפיורי  -גילן
דוד בוטסזן**
לילך רזניק
טלי ענבר  -גולן
מיכל בר  -שלום
מירי אזולאי
כרמית ימיני **
הילה נודלר  -דונגי
נרם אבו  -ח'יט
עמית כהן
אסף שימשי
אורטל רימר
שלמה שטיינר
אייל בר אליעזר
גד אנושי
נאווה סנדר
אורלי פרימס  -וייס
אורי דדו
חלי תורן
מירב שלמה
הילה צור
רותם רוזן
בילי פיין
אמיר דותן
לבונטין קהואג'יאן
רחלי בנזקן
עינת דסברג
איתן ברקוביץ
חיים פרץ
ליאור אוחנה
אמיר ליאון
רני גוט
דוד בכר
עידית פורמן  -נוה
ספא סלמאן
לירן כהן
פלג אלימלך
ענבל אלקיים
רענן בר זוהר
סימון עשור
תמר אינגביר  -יקותיאל
קארין קנובל  -אורגל
איריס מנור
נעה גוט
יהונתן גוטליב
סיון טיירי
לי נבו
אורי גלט
גולן כלף
מיכל סירקוביץ
סיימון דונכין
אורי מנדלביץ
מיטל לוי
אסף חדי  -כהן
יהושע ליברמן
יאיר מרום
אורי אסא
ליאור וייס
לירון המר
רוני מילר
אביעד אמזלג
אפרת לוריא
דנה חן
נטע מוסאי

