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שירן בן עזרא ושות'

עו"ד שירן בן עזרא
בליווי  רבות  שנים  מתמחה  בראשו,  והעומדת  המשרד  מייסדת 
וייעוץ משפטי למשקיעים, יזמים, קבלנים ורוכשים בתחום הנדל"ן, 

וזאת במקביל לעיסוקה בתחום המשפט האזרחי מסחרי.

אודות המשרד:
משרד עורכי הדין שירן בן עזרא ושות',  הינו משרד בוטיק הנמנה 
על הפירמות המובילות בתחום הנדל"ן, התכנון והבניה והמשפט 

האזרחי-מסחרי. 
פעילות  של  עשור  לאורך   .2008 בשנת  נוסד  הוותיק  המשרד 
משפטית מקצועית, נמרצת ונחושה, הפך לשותף מועדף ואהוד 

על חברות נדל"ן, יזמים ומקבלי החלטות בכירים בזירה העסקית.
משרד שירן בן עזרא ושות' מספק שירותי מומחה מקצה לקצה, 
ניסיון  למשרד  התמחויות.  של  רחב  במגוון  משפטי  וייצוג  בליווי 
ומיומנות, בניהולן של עסקאות הנדל"ן החשובות והמורכבות ביותר 

בשנים האחרונות.
בתחומים  בישראל  והמסחר  הנדל"ן  בזירת  מתמחה  המשרד 

הבאים:

לקבוצות  ניתנים  מקצועיים  משפטיים  שירותים  נדל"ן:  משפט 
ניסיון  למשרד  פרטיים.  ולקוחות  קבלניות  חברות  יזמים,  רכישה, 
בינוי  פינוי  בניהול עסקאות קומבינציה מורכבות, עסקאות  מוכח 
נכסים  השבחת  שכירות,  מכר,  עסקאות  עירונית,  והתחדשות 

והסכמי מימון.

תאגידים  חברות,  נמנים  המשרד  לקוחות  על  מסחרי:  משפט 
משפטיים,  שירותים  מגוון  המשרד  מעניק  להם  עסקיים  וגופים 
בין היתר ניהול חוזים מסחריים, עריכת הסכמי בעלי מניות, ייעוץ 
משפטי בהקמת חברות, ייעוץ משפטי וליווי חברות קטנות ובינוניות 

וניהול סכסוכי בעלי מניות.

עו"ד שירן בן עזרא 
בעלים, מייסדת

ייצוג בבתי משפט: למשרד התמחות בליטיגציה מסחרית ונדל"ן, 
וכספיות  הצהרתיות  תביעות  נגזרות,  תביעות   בניהול  היתר  בין 

לביהמ"ש, תביעות פירוק שיתוף וכינוס נכסים.  
הליווי המשפטי המקצועי מאפשר ללקוח ביטחון ושקט נפשי, מתוך 
ידיעה כי המשרד חותר בנחישות להשגת התוצאות המשפטיות 

האופטימאליות, בכל תיק ובכל שלב.
במשרד 9 עורכי דין בעלי ניסיון מוכח בתחומי ההתמחות, ידע יקר 

ערך ויכולת לספק פתרונות חדשניים, פורצי דרך.
השותפה המייסדת, מקימת המשרד ובעליו - עו"ד שירן בן עזרא, 
היא עורכת דין ותיקה, יוצאת מחלקת המקרקעין של משרד בלטר 

גוט אלוני ושות' והסנגוריה הציבורית.
ת"א,  מאוניברסיטת  מסחרי  במשפט  שני  תואר  עזרא  בן  לעו"ד 
הספר  בית  בשיתוף  הבינלאומית,  המנהלים  תכנית  במסגרת 

למשפטים של אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה.


