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מקצועיות יצירתיותמקצועיות מסירותיצירתיות מסירות
20 שנות פעילות משפטית
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חג הפסח, תשע”ה – אפריל 2015   

נכבדי,

היום, במבט לאחור, אני מבין שמקצוע עריכת הדין בחר בי ולא להיפך. אז, לא ידעתי 
ובוודאי לא הבנתי, שמדובר בזכות גדולה.

הזכות להיאבק עבור הדרך, הצדק והאמת של מישהו אחר.  היכולת לטפח את השם 
הטוב של הזולת, כבודו ונכסיו.

לעולם לא אשכח את הלקוח הראשון שנכנס למשרדי, ששכן באותם ימים בבית דירות 
בכיכר )רבין( מלכי ישראל; ״תגרום לכך שהצדק ינצח״, הוא ביקש ממני, ״זה כל מה 

שאני רוצה״.

מאז ועד היום, כבר עשרים שנים, משרדנו פועל נמרצות כדי שיד הלקוח תהא על 
העליונה.

בתחילת העשור השלישי של העשייה המשפטית של משרדנו, אנו - השותפים, עורכי 
הדין וצוות המשרד מביעים הוקרתנו על שהנכם מאפשרים לנו למצות עבורכם את 

המיטב.

צוות המשרד ואני מאחלים לכם ולנו שנמשיך לפעול  עוד שנים רבות, בחדוות יצירה, 
כדי שהצדק שלכם תמיד ינצח.

שיהיה לכולנו חג פסח כשר ושמח,

עו”ד גדעון פישר וצוות המשרד
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