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DUN’S 2018 לשנת 

 של השנתי המשות

המובילים הדי! עורכי
 המותג תחת המובילים, הדין עורכי משרדי של הנישות דירוג את ברדסטריט אנד דן מפרסמת שנה, כמדי

100 DUN'S - המובילות החברות את מציג שנים, 35ל- מעל המשק את המלווה בישראל, המובילות החברות דירוג 

 ומקצועית. מדויקת מהימנה, בצורה בישראל העסקית המציאות את ומשקף השונים בענפים
 ומהווה הישראלי, במשק והמצליחות המובילות החברות לקבוצת השתייכות על מעידה DUN'S 100 בדירוג הופעה

 המסייע אסטרטגי כלי ומהווה ומצוינות מובילות לאיתנות, הוכחה הוא זה חותם ולמנהליה. לחברה איכות של חותם

 ובעולם. בארן ומשקיעים ספקים לקוחות, מול - המדורגות החברות של העסקיות ההזדמנויות ולהרחבת לחשיפה

 המשפט בתחומי העוסקים של החנית חוד את המציג הנישות, דירוג מתפרסם שבה 14ה- השנה היא 2018 שנת
 דיני סייבר, חדשות; נישות 4 נוספו שהשנה לאחר (״נישות״), פעילות תחומי 37ב- המדורגים בישראל, השונים

לפועל. והוצאה גבייה ספורט, דיני תעבורה,

 המשרדים המובילים, המשרדים איכות: קבוצות בשלוש נישה, בכל המובילים המשרדים מדורגים שנה בכל
 על-סמך נערך הדירוג א״ב). לפי הוא איכות קבוצת כל בתוך המשרדים (סדר הידועים והמשרדים הבולטים

 השותפים ותק תחום, בכל העוסקים הדין עורכי הלקוחות, רשימת לרבות המשרדים, מן שמתקבלים חומרים

 במהלך ועוד. בולטים לקוחות עם ראיונות במשרדים, בכירים עם פגישות תקדימיים, דין פסקי על מידע המובילים,

 המשרד אופן ובאיזה ולהיקפם, המטופלים התיקים למהות המשרד, לקוחות לאופי רב דגש ניתן החומרים בחינת

 במשרדים; הבכירים השותפים עם פגישות נערכות בנוסף, נישה. לאותה הרלבנטיים הליבה בנושאי מעורב היה

 בולטים. מלקוחות והמלצות בענף מובילים גורמים עם ראיונות על־ידי נבדק פירמה כל של והמוניטין

 בקבוצת משרדים מדורגים וירושה, משפחה דיני ובתחום הנדל״ן בתחום הקבועות, האיכות קבוצות לשלוש בנוסף
אלה. בתחומים מובילה איכות קבוצת זוהי - DUN'S STARSה-

 מגוון הלקוחות, סוג הנדל״ן, מחלקות גודל .2017 בשנת בפעילותם בלטו אשר במשרדים מדובר הנדל״ן בתחום

 הנדל״ן. בענף אלו משרדים של עצמתם על מעידים אלה כל במשרד, המטופלים הפרויקטים והיקף התחומים

 סוג בתחום, בפעילותם מיוחד באופן בולטים אשר במשרדים מדובר והירושה, המשפחה דיני בתחום

זה. בתחום המשרדים של מובילותם על המעידים מורכבים בתיקים וטיפול התחומים מגוון הלקוחות,

.2018 לשנת המובילים □המשרדי את בפניכם להציג שמחים אנו

בברכה,

שגב, אפרת
 DUN'S 100 ומנהלת עסקי פיתוח סמנכ״ל

ברדסטריט אנד דן



בדל״ן

 ושחל בלום וקסלד ברקמן

 ושות' זליגנק גולדפרב

 שזת׳1 גורניצקי

 שות׳1 עבחן המבורגר

 נאמן פוקס הרצזג

 ושות' ברגמן וקסלר

 דץ עורכי ושות׳ ארנק יגאל

ושות׳ פירק מ.

 דין עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקחרניק מיתר

 ושחל מטלון פולק, עמית

ושות׳ אוריון וול חן בכר פישר

ושחל בחץ ש.

 דין עורבי משרד ושחל /!חב

 ושחל אביגד אדלשטיין, ארליך, גולדמן,

 ונוטרמן עזרכי־דין כספי - גינדי

 ושות׳ הרטבי-בורנשטיק-בסק

 ושחל ויינשטיין בוכניק, חג׳ג',

 דין עורכי משרד - ושחל רווז יהודה

 ושחל הוברמן נוף, מקו!/

אמיר ברנדס נשיץ

ושזת' בנקל מגריזז, ראב״ד, עם ושוול שבלזז

AB דין עורכי משרד ביק ענת 

AYR JJj - ושחל שוכטוביץ לאן רייטד עמר 

 ושות׳ הכהן רחנברג ועוות׳ אגמק 2

ושות׳ בלאו זהבי,

עורכי-דין משרד - ושות׳ ח.נועם | :

 ושות׳ קוסובסזןי-שחור חיים

ושות׳ מאיר ליפא
דין עורכי משרד שוב דונין מריס §|

ושות׳ לב זיז דץ עורכי משרד ;

 דין עורכי משרד שזב צבי :

 ושחל הורוביץ ש.

 ושחל פרידמן ש.

 ושחל גורמן הרינג, שטיינמץ,

 ושחל סאמט גוטליב, שניצר,

 ושחל זמיר קוק, שפיגלמן, §§

ושות׳ לוי יובל פרופ׳ ושות׳ תדמור
§j ,דין עורבי משרד - קינן גלעד, תיק 

RC P ,דץ עורכי ושות׳ פרשקר רז-בהן 

 ושחל סוכובולסקי א.

ושות׳ פרסקי מלכו, י. שמרון, א.ש.

J עו״ד משרד זשות׳ ללוט אברהם 

 עורכי-דין משרד נאמן אברהם
 תוטריתים דין עורכי ושחל אדורם

 ושות׳ אדלר שחר אדלר

 וטטריונים דין עורכי ושחל, אברמזון אפרים

 ושחל טולידאנו נתן, בן ארדינסט,

 דין עורכי רחנט אשלגי, אשל,

 דין עורכי משרד ושחל גרינגליק זקן, בן

ושזול גוטפריד

Jj דין עורכי משרד ושות', גלוזמן 

ושות׳ שר גלעד

 ושחל גרינברג הלוי, וחדק, קלינהנדלר, גרוס,

 דק עורכי משרד ושחל אריאל חרון

גרוס ועמית גוטמן קנטור, טיקוצקי, חרק,

ושות־ אחן אבן, הורוביץ, .

חאמנט יהושע

 חן עחכי - ושזת׳ ליפשיץ סלומק יעקב

 ושות׳ כספי

 ושחל מאירי מטרי,

 עורכי-חן משרד ושחל מילר 1

 מירק,בןציקופריבס

ושחל מאיר נתן

 ונוטחון דין עורכי שלוש אושרי פירמת

 ושחל קורן־גרח־ברג

ושות׳ ויתקק צין גלאון בראק שביט

דין עורכי משרד ושות׳ שטורם ספיר שיפמן
ושחל קינן נאמן & ושחל אשר בן־עמי, שרקק, ;

DUN'S STARS מקיא:

I

ובניה תבסן

AB דק עורכי משרד בירן ענת 

דין עורכי בר, אברהם

 ושחל הכהן דחנברג ושחל אגמק

 דק עורכי - ושחל אלתי חט, בלטר,

 ושחל זליגמן גולדפרב

 ושזת' גותיצקי

 ושחל עברק הממרגר

 ושחז׳ הרטבי-בותשטיק-בסק

 נאמן פוקס הוצזג

 ושות׳ טויסטר הררי

 ושחל ברגמן וקסלר

 דק עורכי ושחל אתון יגאל

 עו״ד ושחל וילצ׳יק כהן,

ושות' פירק מ.

 חן עורכי משרד - גדחן מיכה

 חן עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקחתיק מיתר

 חן עורכי טויסטר, עפר

 ושחל אוריק זול חן בכר פישר

 דק עורכי משרד /!חב צבי

 ושחל ויתקק צק גלאק בראק שביט

jj דק עורכי משרד ושחל שוב 

 ושחל קינן נאנק & ושחל אשר בן־עמי, שרקק,

 דק עורכי משרד - ושחל רחז יהודה

 דין עורכי משרד שוב דונין מרים

 נשיץברנדסאמיר

 גור - חיסמן

 ושחל ביק ש.

ושחל הוחביץ ש.

AYR - ושחל שוכטוביץ לאן רייטר עמר 

RCP ,חן עורכי ושחל פרשקר רז-כהן 

 עורכי-דין משרד נאמן אברהם

 וטטריוניס דק עורכי ושחל סבן פיש, ארי, בן

 חן עורכי ושות' ברגרזק

 תזטחזן עורכי-דק כספי - גינח

 דין עורכי משרד - שפירא שבתאי, חגי

 ושחל קוסזבסקי-שוזור חיים

 חאמנט יהושע

 דין עורכי ושחל, לוי יוסי

 דין עורכי משרד - אשכנזי מאיה

 ושחל מאיד נתן

 ושנת׳ מטלק פולק, עמית

 דין עורכי משרד - לוי ענת

 דק עורכי חברת - ושחל שפיר עפר

 ושות׳ ריינהרץ שפרבר, פריש,

 דין עורכי ושות׳ קנולר

ושזול זמיר קורן, שפיגלמן,

הסביבה אימת

jj ושחל זליגמן גולדפרב 

נאמן פוקס הרצוג

ובטיחות לסביבה עו״״ד משרד לוינסון־ז־רור

jjj דין עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקוותיק מחזר 

5i אמיר בתדס נשיץ 

ושות׳ מטלק פולק, עמית

U ושחל בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ושחל שבלת 

 תוטריונים דק עורכי ושחל סבן פיש, אח, בן

 ושזת גרמברג הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוס,

 דין עורכי ושות׳ ישורון יוסף

 ושחל מאיר ליפא

ושות׳ רוטנברג גזית רזן

ושות׳ הורוביץ ש.

;22

עירונית התחדשות

AB דק עורכי משדד בחץ ענת

AE דק עורכי משרד אדטו, אלדד

KCB - עורכי משרד ושחל, בלחרסקי כהן קרן 
תוטחק דק «

RCP ,דק עורכי ושחל פרשקר רז-כהן 

 עז״ד משרד ושחל ללום אברהם

 ושחל זליגמן גולדפרב

 דק עורכי משרד - פרבנק גיא

 וסטריק עזרכי-דק כספי - גינח

 עו״ד משרד ועוות־ גחמן

 ושחז׳ עברון המבורגר

 ושזת׳ הדטבי-בותשטיק-בסק

 נאמן פוקס הרצוג

 דק עורכי ושות׳ אתק יגאל

 דק עורכי משרד ושחל, יהב

 דין עורכי בר-דיין יריב

ושחל פחון מ.

 דק עורכי משרד - גדרק מיכה

 נסים מינצר-כרמק,

 דק עורכי טויסטר, עפר

 ושחל אוריון חל וק בכר פישר

 גור - רייסנון

 ונוטחק דק עורכי משרד יזשע, - שובל

 ושחל גורמן החנג, שטיינמץ,

AY R - ושחל שוכטזביץ לאן רייטר עמר 

 ושחל הכהן רתנברג ושות' אגמון

 חן עורכי משרד - גלזר אילן

 יק חוטר עורכי-דק משרד ושחל, לוקסנבורג ארד |

 חן עורכי חתט אשלגי, אשל,

jj ,גרוס ועמית גתתק קנטור, טיקוצקי, חרק

ושות׳ אוזן אבן, הורוביץ,

m

II

2
^x'׳- 2,״

 וקסלרברגנקושחל

 חן עורכי משרד - ועוות׳ זילברמן

 ושות׳ קוסובסקי-שוזור חיים

 אמיר בתדס נשיץ

 ושות׳ מטלק פולק, עמית

 עו״ד משרד סיני רוית

 ושחל בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ושות׳ שבלת

 ושחל קיק נאמן & ושחל אשר בן־עמי, שרקק,

 ושחל לד יובל פרופ׳ ושחל תדמור

 דין עורכי משרד - טסה אביב

 ושות׳ חכים ענבר, וישניצקי, גראור, אטיאס,

 ושחל פנץ איתמר

דק עורכי משרד ושחל, בדק .

 ושחל אביגד אדלשטיין, ארליך, גולדמן,

jjj ,דין עורכי משרד ושחל גלעד קורחבה, גרוסמן 

 דין עורכי משרד ושחל אריאל חרון ץ

ושות' טויסטר הרח

דין הר-עורכי אבן זבולון, 2

 וטטו־יזן חן עורכי משרד גהוזרי י. - פחוזמן י.

 דין עורכי חברת ושות׳ גבסי יעקב,

 ונוטריון דין עורכי כבירי-נבו-קידר-בלום,

 דק עורכי חברת - ושחל טילר לוי » י

 ושחל מאח ליפא

 עורכי-חן משרד ושחל מילר

 ושחל הובדמן טף, מקוב,

jjj ושחל כהן מוזר פלס 

 מאיר גבעון שילה פרימס "

 תוטחתים עו״ד מנאי חלוף ||

 2002 דק עורכי חברת בתט, רק 21

ושות׳ סאמט גוטליב, שניצר, ®

מקומיות רשויות

ושות׳ גולדהמר אבי

p ,ונוטריונים חן עורכי ושחל סק פיש, ארי 

 ועוות׳ טויסטר הררי

 ערד ושחל וילצ׳יק כהן,

ושות׳ מאח נתן

דק עזתי חברת - ועוות׳ שפיר עפר

j ,ושות׳ ריינהרץ שפרבר, פריש

ושחל קיק נאמן & ועוות׳ אשר בן־עמי, שרקק,

דין עורכי בר, אברהם ■
f ושות׳ הכהן חתברג ושחל אגמק

T:; דין עורכי מיסטריאל - גיט - ברק 

ושות׳ פישר גדעון #ן

נאמן פוקס הרצוג

ושות׳ ברטנטל ויינברגר

j דק עורבי ושחל, טל לשם גבע ליקחרניק מיתר

 עו״ד סנדרוביץ, רינקוב, נסים, משה

סומך בראש הדין עורכי משרד

ושחל הוחביץ ש.

 ושות׳ ויתקק צין גלאק בדאון שביט 2

ושחל זמיר קוק, שפיגלמן,

מלונאות

1
1

I
I

 ועוות׳ גורניצקי

 עורכי-דק ושחל, עופר דן

 חן עורכי משרד - ושות׳ רוה יהודה

 מעת חזנבלום אפשטיין

ושחל ברגמן וקסלר

 דין עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקוותיק מיתר

ושחל בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ושות׳ שבלת

מתיציפאלי מיסוי

דין עורכי מיסטריאל - גיט - ברק

 ושחל זליגמן גולדפרב

נאנק פוקס הרצוג

KGI דין עורכי משרד איצקוביץ גבע כץ

חן עורכי משרד - אזתאל מוסקוביץ,

סומך בראש הדין עורכי משרד

דק עורכי חברת ־ ושחל שפיר עפר

 דין עורכי דויטש- כהן, פלג,

ושות' ריינהרץ שפרבר, פריש,

AYR - ושחל שוכטוביץ לאן חיטר עמר

דין עורכי בר, אברהם

 ונוטריונים חן עורכי ושחל סבן פיש, אח, בן

 ושחל גורניצקי

ושחל טויסטר הררי

ולדנק-חד-חכזביצקי-פחידק

 דין עורכי ושות׳ חמד 2

 דין עורכי משרד אביטן חן2

 דין עורכי משרדי קדש, טל !§

 ערד משרד - ושות׳ אנגלסמן מ. |«

 דין עורכי רוזן, מיכאל

 חן עורכי - ושחל ביק פרופ׳

 וטטריק חן עורכי חברת גל p בסיס חזן

 ושחל ויתקק צין גלאק בדאון שביט

ועוות׳ קיק נאמן & ושחל אשר בך־עמי, שרקק,
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בתחומם המובילים הדין עורכי משרדי
ותשתיות אנרגיה פרוייקטים, מימוןמיסיס דיניומימון בנקאות

1 ושות׳ הכהן רוזנברג ועוות׳ אגמק דק ברזלי-עורכי אוח
.;v/g

ועזות׳ לוינבוק ב.

ארדינסט,בןנתן,טולידאנוושות׳ ן דין עורכי אלתר ושות׳ זליגנק גולדפרב

1*-V־

רשות׳ זליגמן גולדפרב !
■ ושחל זליגמן גולדפרב ועוות׳ גורניצקי

ושות׳ גורניצק׳
ושות׳ גורניצקי ■ ועוות׳ גחנברג הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוס,

#

II
נאמן פוקס הדצוג ן

דין עורכי ושות׳ אתון יגאל
נאמן פוקס הרצוג

ועוות׳ ברגמן וקסלר

נאמן פוקס הרצוג

דין עורכי משרד - ושות׳ רוה יהודה |
חן עורכי משרד ועוות׳ שרק חו

1 דין עורכי ועוות׳, לוי יוסי ועוות׳ שורץ פלר, אלדר, ירון Hf
דק עורכי ועחת׳ ארנון יגאל

1 ועוות׳ פירק מ. דק עורכי משרד יצחקי שידלו, ירק ושות' כספי

1 דק עורכי ועוות', טל לשם גבע ליקחרניק מיתר ||;
דק עורכי ועוות׳ מזרחי מאיר

דק עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקוורניק מיתר

1 ועוות׳ אוריק הל חן בכר פישר דק עורכי ועוות׳, טל לשם גבע ליקחרניק מיתר ■ ושות׳ אוריון חל חן בכר פישר

דק עורכי ושחו׳, בלכר רובינשטיין, קריספק, דין עורכי - קחגל נח, מזרחי, משה
ועוות׳ הורוביץ ש.

1 ועוות׳ הורוביץ ש. ועוות׳ אוחזן חל וק בכר פישר
ועוות׳ לוי יזבל פרופ׳ ושחל תדמור

ועוות׳ בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ועוות׳ שבלת

ועוות׳ לוי יובל פרופ׳ ועוות׳ תדמור

 ועזות׳ הכהן רוזנברג ועוות׳ אגמון

ועוות׳ טולידאנו נתן, בן ארדינסט,
דק עורכי - ועוות׳ ביין פרופ׳י

ן מעת רוזנבלזם אפשטיין
ושחל הורוביץ ש.

דק עורכי משרד ועוות׳ אחאל חרון 1
i§

בתע ||
עו״ד ועוות׳ שקל "'־׳'־ SB

ועוות׳ עברק המבורגר

$ ושחל גרינברג הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוס, :1 עורבי-דק ועוות׳ רפאל א. 1HI דין עורכי - ושות׳ ליפשיץ סלומון יעקב

דק עורכי ושחל, זקלר חנשטוק פטנטים ועורכי דק עורכי שחול & מהולל איתן, ill
ושחל מאיר ליפא

ועוות׳ מאיר ליפא ||
ועוות׳ ליבוביץ׳ אחה

ועוות׳ פיחן מ. 1
i .gj וטטריק דק עורכי ועוות׳, שנהב

דק עורכי משרד ושחל, ברון 1 אמיר ברנדס נשיץ

§s

 דין עורכי ועוות׳ מוזסק איזנברג, אורלנסק׳,

 דין עורכי - ושחל אלתי גוט, בלטר,

ושות׳ ציגנלאוב בר-קהן,

ועוות׳ עברק המבורגר ׳
עורבי-דק ועוות׳, אדלר אורן, הרפו,

דק עורכי משרד - ועוות׳ גולדמן

ועוות׳ גרינברג הלוי, וחדק, קלינהנדלר, גרוס,

ועוות׳ מ.דרוקר ד״ר

עו״ד משרד פוטשבוצק׳, ד.

8
1

ועזות׳ מטלק פולק, עמית,

ועוות׳ בהרב פחיז,

ועוות׳ בנקל מגחזז, ראב״ד, עם ועוות׳ שבלת

ושות׳ שפירא

ומגשרים דין עורכי - ושות׳ כהן שלמה ?2
ועוות׳ ברזילי דורון AYR - ושחל שזכטוביץ לאן רייטר עמר

i

דין עורכי - ושוול רותם קונפורטי, שנהב, || ועוות׳ לויצקי כהן מרציאנו שטק טולצ׳ינסקי 1 מעוז רוזנבלום אפשטיין 1
ועוות׳ זמיר קורן, שפיגלמן, דק עורכי ועוות׳ ארנון יגאל » ושות׳ סלוקי ברם ■

ועוות׳ קיק נאמן & ועוות׳ אשר ק-עמי, שרקק, דק עורכי ושחל, גזית יולוס ■ דק עורכי משרד - נרקיס גלעד 1
ועוות׳ קלדרק אלישע יוסי ;■ דק עורכי משרד - ועוות׳ תה יהודה

ן

*
i ועוות׳ מטלק פולק, עמית, חן עורכי חברת - ועוות׳ טילר לוי
■
i

גבוהה השכלה
ושחל פחדמן ש.

ושחל בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ועזות׳ שבלת

דין עורכי משרד קוטלר שאול

ועזות׳ גורמן הריע, שטיינמץ,
1
1

השקעה קרמת

ועוות׳ טולידאנו ׳נתן בן ארדינסט,

ושחל זליגמן גולדפרב

ועוות׳ גרינברג הלח, חודק, קלינהנדלר, גרוס,

נאמן פוקס הרצוג

דק עורכי ועוות׳ ארנון יגאל

דין עורבי ועחת', נול לעוס גבע ליקוורניק מיתר

אמיר ברנדס נעויץ

ושחל מטלק פולק, עמית,

ועוות׳ אוריון וול חן בכר פיעור

דין עורכי ושות׳ שניידר צמח

דין עורכי משרד - ושות׳ הבר רוה !

ועוות׳ בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ושות׳ שבלת

 תזטריון דק עורכי ועוות׳, שנהב
■ ■

ושות׳ שגב ארנון

ושות׳ גורניצקי

 דין עורכי משרד - ועוות׳ הורן 3

ועוות׳ חנוגרד

 ועוות׳ לויצקי כהן מרציאט שטרן טולצ׳ינסקי

 ועוות׳ מאירי מטרי,

 ועוות׳ פרייז,בהרב

 ברץ לצר צדק כהן פרל

 ועוות׳ גורמן הרינג, שטיינמץ,

דין עורכי ושות׳ שיוו שריר,

I

I

 דק עורבי - ועוות׳ ברכה

 גרוס ועמית גוטמן קנטור, נדקוצקי, דורון,

)ZAG-S&W(ועוות׳ גייר אהרוני, ויסמן,

דין עורכי משרד - בנימיני יאיר

מיסיס דק עריכת עמפלי

 דין עורכי משרד - ושות׳ הבר רוה

דין עורכי חב׳ ושות׳ אריה רמי

תוטריון דק עורכי ושות׳, שנהב

 דין עורכי ועוות/ כץ אופיר

 ונוטריונים דין עורכי ועוות׳ סבן פיש, ארי, בן

 דק עורכי ברמן, אדלעוטיין, הר-והב, רעק ד״ר

 ושחל הורוביץ ש.

ועוות׳ פרידמן ש.

-
>

י

1

שיתופיות אגודות

 עורכי-דין משרד - ושות׳ ודנועם

 דין עורכי משרד - שפירא שבתאי, חגי

ושות' סודאי חיימסון

ועוות׳ מאיר ליפא

 דין עורכי ושות׳ קנולר

 ומגשרים דין עורכי - ושות׳ כהן שלמה

ושות׳ חכים ענבר, וישניצקי, גראור, אטיאס,

 וגישור טטריון דק, עורכי משרד רייך־ איילת

 דק עורכי - ועוות׳ אלוני גוט, בלטר,
 גושן דין עורכי משרד ן§

;g ונוטריון עו״ד משרד סלוזוב אלי את יחיא תמיר

1
I
■
I

I
I
I

תקשורת

ושות׳ פרסקי מלכו, י. שמרון, א.ש.

 ועוות׳ טולידאנו נתן, בן ארדינסט,

 ועוות׳ זליגמן גולדפרב

 ועוות׳ גורניצקי

נאמן פוקס הרצוג

 דין עורכי ועוות׳, טל לשם גבע ליקחרניק מיתר

 ועוות׳ אוריק וול חן בבר פישר

 ועוות׳ רוטנברג גזיול רק

ועוות׳ הורוביץ ש.

AYR - ושות׳ שוכטוביץ דאן רייטר עמר

תוטריונים דין עורכי ועוות', אברמזון אפרים

דין עורכי ועוות׳ אתון יגאל

 דק עורכי פינק, צידון רהט סידר לאמעי
ונוטריונים

דק עורכי ושות', בלכר רובינשנחק, קריספק,

 דין עורכי משרד רימון, אבי

 ונוטריון דין עורכי משרד ושות׳ קורן גדעון

ושות׳ שר גלעד

ועוות׳ פירק מ.

התק שוק

 ועוות׳ הכהן רחנברג ושות׳ אגמק

 ושות׳ וליגמן גולדפרב

ועוות׳ גותיצקי

 ושות׳ גרינברג הלוי, וחדק, קלינהנדלר, גחס,

 נאמן פוקס הרצוג

 דק עורכי ושות׳ ארנק יגאל

ועוות׳ פירק מ.

 דין עורכי ועוות', טל לעוס גבע ליקוותיק מיתר

 אמיר ברנדס נשיץ

 ועוות׳ אורחן וול חן בכר פישר

 ועוות׳ בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ועוות׳ שבלת

 ועוות׳ שמעוטב

 דין עורכי משרד - רוזנבוך אח

 ושות׳ שגב ארנון

ועוות׳ ברגמן וקסלר

 )ZAG-S&W(ועוות׳ גייר אהרתי, ויסמן,

 ברץ לצר צדק כהן פרל

 ושות׳ פרידמן ש.

 ושות׳ גורמן הרינג, שטיינמץ,

 ושות׳ סאמט גוטליב, שניצר,

 פטנטים ועורכי דק עורכי שדחק & מהולל איתן,

 וטטריתים דק עורכי ועוות', אבדמוק אפרים

בתע

 דין עורכי ועוות׳, גיסק

 גרוס ועמית גוטמן קנטור, טיקוצקי, חרק,

 חן עורכי משרד - ועוות׳ הורן

ועוות׳ וינוגרד

 דק עורכי ושות׳, אברהם יוסי

 ושות׳ מאירי מטח,

 ושות׳ מטלק פולק, עמית,

 חמנט קצנל

ועוות׳ הורוביץ ש.

ועוות׳ קינן נאמן & ועוות׳ אשר בן־עמי, שרקק,

פלילי משפט

אביחימי
 דין עורכי משרד הלוי, ירום |

 עו״ד משרד - שרמן משה
דין עורכי משרד אמיר ציון |§

שרקנהח

דק עורכי משרד גז, ששי

 עו״ד משרד אולמן תמי

ערד משרד פלדמן, אביגדור 1!:
דק עורכי משרד עטרי, אחאל ||

jj דין עורכי משרד היון- ושוש נהרי בני 

 ערד משרד יפתח, דוד ||

עו״ד משרד גולן, יאיר

דק עורך כץ מרדכי(מוטי)

 עו״ד מרוז, משה

 כהן אלי עורכי-דין משרד ||

דין עורכי משרד אבוהב, אח

 דק עורכי משרד קובי בן־שעיה

 חן עורכי משרד - ועוות׳ שחיבר בסרגליק

פרידמן גיל

 דין עורכי משרד כמאל- זכי

עו״ד משרד זמר יזבל

עו״ד גיגי, ירון

משפטי ייעוץ - יעקובי ישר

עורכי-דק משרד שחרץ־נרקים



מסחרית ליסנציה
 ושות׳ הכהן רוזנברג ז/׳וות' אגמון

 דין עורכי משרד ושות/ לירז איתן

 ושות׳ טולידאמ נתן, בן ארדינטט,

 דין עורבי ושות', צור בן בעז

 ועוות׳ בלום וקסלר ברקמן

 ושות׳ זליגמן גולדפרב

ושות׳ גורניצקי

 דק עורכי ועוות', קלגסבלד א. ד״ר

 נאמן פוקס הרצזג

 דין עורכי ושחל, שרף זאב

דין עודבי ועוות׳ ארנון יגאל

ושות׳ כספי

נשות׳ פירון מ.

 דין עורכי ושות', טל לשס גבע ליקוורניק מיתר

 ושזת׳ לשם כהן, ניר

 ושות׳ אוריון וול חן בכר פישר

ושזת׳ הורוביץ ש.

 ושוזז׳ בנקל מגו־יזו, ראב״ד, עם ועוות׳ שבלת

AYR - ועזות׳ שובטוביץ דאן רייטר עמר 

 ועוות׳ לוינבוק ב.

ברנע

ועוות׳ וינרוט י. ד״ר

דין עורכי משרד בר-אילן, ארידור יעל ד״ר

 ושות׳ עברון המבורגר

ועוות׳ ברגמן וקסלר

 )ZAG-S&W(ועוות׳ גייר אהרוני, זיסמן,

 ועוות׳ לזיצקי בהן מח״אט pro טולצינסקי

 דק עורכי משרד - ושות׳ דוה יהודה

 דק עורכי - ועוות׳ ליפשיץ סלומון יעקב

 ושזת׳ מאיר ליפא

 אמיר בונדס נשיץ

 ושות׳ מטלון פולק, עמית,

 דק עורכי - כנעני מזרחי, וילנסקי, פירט,

 ברץ לצר צדק כהן פדל

 עורכי-דין ועוות׳, צברי-פרקש

 ועוות׳ פרידמן ש.

 ועוות׳ טאמט גוטליב, שניצר,

 ושות׳ זמיר קורן, שפיגלמן,

 ועוות׳ לוי יובל פחפ׳ ועוות׳ תדמור

 ושות׳ פרסקי מלכו, י. שמרון, א.ש.

 פטנטים ועורכי דין עורכי שחוב & מהולל איתן,

 ונוטריונים דין עורכי ועוות', אברמזון אפרים

 דק עורכי משרד - ושות׳ גרפי ארנק

 דין עורכי רזזנט אשלגי, אשל,

 דק עורכי משרד - ועוות׳ בננסק

 ושות׳ סלוקי ברם

 ועוות׳ ציגנלאוב בר־קהן,

דין עורבי ועוות', גיסץ

 ושדת׳ גרינברג הלוי, וחדק, קלינהנדלד, גרוס,

 דין עורבי שלו, הולדעוטיין,

 דין עורבי רק, לשם ורדי

 דק עורבי ושות׳ שמיר קדרי, טל,

 דין עורכי ועוות׳, לוי יוסי

 עורכי-דין ועוות׳, כרמי כהנוב,

 ועוות׳ מאירי מטרי,

 ועוות׳ מאיר נתן

 ועוות׳ וינרזט אבי פחפ׳

 ועוות׳ יונגר פרידמן,

 עורכי-דק ושחל, קוסטליץ

 דק עורכי נאור, קלינמן

 דין עורכי ושות׳ קנולר

 ושורד קסוטו

 ושנת׳ רוטנברג גועל דק

 דין עורבי משרד ושות׳ עדיני רונן

 ושות׳ גורמן הרינג, שטיינמץ,

ועזות׳ קיק נאמן & ועוות׳ אשר בן־עמי, שרקק,

וירושה משפחה דיני
 דין עורכי משרד - ושזת׳ זינגר א.

 ונוטריון עורכי-דין טירר א.

עו״ד פרי, אפי

 דין עורכי משרד קראוס בעז

ועוות׳ דיבק

 דין עורבי משדד ושחל, מנדלסון יוסף

 אביב פיני עו״ד משרד

 עו״ד משרד סירי

 דין עורכי משרד סמוכה

 דין עורכי משדד ועוות׳ קניר

 עו״ד משרד דיין רות

 עז״ד משרד - מורן שמואל

 דין עורכי משרד - ושות׳ רייכמן אירית

 תוטריק דין עורכי משרד זשזת׳ דתן דליהו ד״ר

 דק עורכי משרד ולנר זאב

 עו״ד משרד מייזלס, יהודית

 דין עורכי משרד שנהב, - ירקוני
 דק עורכי משרד ושות׳ פטרן ליבט

 ושות׳ שלם נסים עו״ד משרד

 מוחא בר מאיר עו״ד

 דין עורכי משרד פרח קופלמן

 דין עורכי חברת מזסקוביץ אביבית

עו״ד צפת, אורי

 ונוטריון דין עורכי משרד הראל, דרור אורית

 דק עורכי חברת בכור-בוני איימי

 עו״ד משרד - קוהלי איתן

 דק עורכי משדד ליבוביץ אלתור

 ירון קוק - דרור בן אמנון

 דין עורכי משרד - שרמן דני

 דין עורכי משרד - חקלאי ורדה

 עו״ד חברת - הרשקוביץ יוסי

 דין עורכי גייזלר לזרי

 דמבינסקי כהן ליהיא

 שגיא אדי דק עורך משדד

 עו״ד חברת פלסנר, מתת

 דק עורכי משרד פרס, נאוה

 דק עורבי ועוות׳ קנבל

ושות' שיבר

דין עורכי משרד מלכה שירי

דין עורכי שינפלד א.

וגישור דק עורכי חברת חן, אודליה

דין עורכי משרד לטין, - אונגר

וגישור דק עורכי משרד - שני מנע אורלי

דין עורכי משרד דרור אריאל
דין עורכי משרד דון־יחייא, בני |

דין עורכי משרד זיס, דפנה

דק עורכי פרידנברג, & הופמן

דק עורבי משרד - איטקק טל

דין עורכי משרד גיל, יעל

ונוטריק דק עורכי משרד בלס, יעקב

וגישור טטריק דק עורכי משרד קהת ליאן

דק עורבי חברת כ״ץ, שטחה בן לירז

דק עורכי משרד - אלק הרצברג מאיה

חן עורכי משרד טמון, מורן

 משרד - ונוטריון מגשרת על׳ד מוזס, מיכל
חן עורכי

 חן עורכי משרד רנן, עח

 הלפרין מגי עו״ד

 דק עורבי משרד ושות׳ לב עינבר

 דק עורכי משרד - עזרא ערן

 דק עורכי משרד אויזרוביץ, - קורן

ושות׳ קורץ חעי

 דין עורכי משרד רייכנק, רן

שדמי רפי
עו״ד משרד באשי, שלומי

עו״ד שובר, שמעון |

עו״ד משרד ליבמן, שני

 נאמנויות פרטיים, לקוחות
משפחתי הון וניהול

 ושות׳ ליבוביץ׳ אריה

 ושות׳ זליגמן גולדפרב

 ושחל גזרניצקי

זשות׳ גינסבורג

ונוטריון עו״ד קפלן, אלון ר״ד '

 נאמן פוקס הרצוג

 דין עורכי ושות׳ ארנון יגאל

ושחל שיין מיכאל §

 דק עורכי ושות', טל לשם גבע ליקוורניק מיתר

ושות׳ אוריון וול חן בכר פישר

ושות׳ הורוביץ ש.

 פטנטים ועורכי דק עורכי שדות, & מהולל איתן, :

בינע
ונוטריון דין עורכי משרד ושות' קורן גדעון

jj ,ושות׳ אביגד אדלשטיק, ארליך, גולדמן 
 ושות׳ עברון המבורגר §§

jj דין עורכי תן, לשם ורדי 

 ושות׳ שורץ פלד, אלדד, ירון .

ושות׳ פירק מ.

דין עורכי רוזאק, ||

jjj דין עורכי משרד מלכה שירי

לבן צווארון
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 ושחל זליגמן גולדפרב

דין עורכי משרד אדרת גיורא
 ושות׳ וינרוט י. ד״ר

 נאמן פוקס הרצוג

 ושזת׳ רוק-עוזר יערי, חן,

דק עורכי משרד גרוסמן, •על

ושות׳ כספי
 דין עורכי ושות׳, טל לשם גבע ליקוורניק מיתר

 ושות׳ אוריון וול חן בכר פישר

 עורכי-דק ושחל, קוסטליץ

 דין עורכי משרד ניב, - נגב - שינמן

 דין עורכי מעוז, איתן
 דק עורכי ושחל, צור בן בעז

 דין עורכי כהן, ברטל,

 ושחל גורניצקי

 דין עורכי ושחל, דחזח

 דק עורכי רק, לשם ורח

 דק עורבי משרד רזניק, יהושע

 דק עורכי משרד - לונדק סטרשנוב, כהן,

 דין עורכי ושות', מן ליבאי,

 דק עורכי משרד לזר סהראי, סרטל,

 ושות׳ לזר ליטבק עיני

 דק עורבי ושח!׳, בלבד רובינשטיין, קריספק,

 ושחל קיק אורי

 דין עורכי חברת כץ בני

 דק עורכי משרד ושחל, בחן

 ושות׳ סלוקי ברם

 דין עורבי משרד - ושחל גולדמן

 ושחל גרינברג הלוי, חזדק, קלינהנדלר, גרוס,

 דין עורכי חברת פטמן, מיכה

 חן עורכי משרד - קיסר נקחמון,

 דין עורכי נאור, קלינמן

 חן עריכת משרד - צמח דחית

 עזרכי-דק משרד שחרץ־נרקיס

 ושחל זמיר קורן, שפיגלמן,

דין עורכי בר-זיק, כפרי שפירא

תעבורה דיני

דין עורכי חברת מלמה אהוד

jjj דין עורכי חברת גולן ודוד אילת

דק עורכי משרד עמדי ארגמן

 תעבורה דין עורכי ושות׳ סטולר

דין עורכי משרד חורש, עופר

בתחומם ניחיתם שנתפסים משרדיםבתחומם מןובילים שנתפסים משרדיםDUN’S STARSמקרא:
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 ושות׳ שמר אריאל

 דין עורכות משרד ושות', לין ארנה

דין עורכי משרד ושות׳ חלד אשר

 ושזת׳ כהן מ. בנימין(בני)

 דין עורכי הולק-הדס,

 נאמן פוקס הרצוג

ושות׳ פירק מ.

דין עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקוורניק מיתר

ונוטריון דין עורכי ושות׳, פינברג נ.
ושות׳ אוריון וול וק בכר פישר

 עו״ד שמואלביץ, - רובין

 דין עורכי משרד ושות' שילוני אהוד

ושות׳ דויטש אפרת

 ושחל טולידאנו נוק, בן ארדינסט,

 תוטריונים דק עורכי ושות׳ סבן פיש, ארי, בן

 סבוראי זבידה בשה

 ושחל זליגמן גולדפרב

 ושות׳ גרינברג הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוס,

 דין עורכי משרד ושות׳ ברנזון חיים

 ושחל מאיר ליפא

 ונוטריונים דין עורכי ושות׳ פסי מ.

 דין עורכי משרד ושות׳ גל סטריקובסקי,

 ושות׳ פעיל סיגל

 ושחל מטלון פולק, עמית,

 ברץ לצר צדק כהן פרל

ושות׳ הורוביץ ש.

 ושחל בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ושחל שבלת

 דין עורכי משרד גוטרמן־כספי שלומית

ושחל לח יזבל פחפ׳ ושחל תדמור

דין עורכי שבתאי בכר

ברנע

ונוטריונים דין עורכי - ושות׳ גורודיסקי

ושות׳ גורניצקי

דין עורכי משרד ושות', אליגון דני

ושוח' ברגמן וקסלר

 )ZAG-S&W(ושחל גייר אהרתי, זיסמן,

 ושחל לויצקי כהן מרציאנו שטרן טולצ׳ינסקי

חן עורכי ושות׳ שמיר קדח, טל,

ונוטריון דין עורכי משרד דוד, יאיר
דין עורכי ושות׳ ארנק יגאל

דין עורכי - ושות׳ ליפשיץ סלומק יעקב

 דין עורכי משרד זאב, כפיר

 דין עורכי - ושות׳ לפידור

ושות׳ לנדאו נעמי

נשיץברנדסאמיר

דין עורכי משרד - ושות׳ דקל עפר

ושות׳ פחדמן ש.

ושות׳ בכור שלמה

הרע לשון

 עורכי-חן משרד טיטוטביץ, אמיר

 נאנק פוקס הרצוג ד

 ונוטחק דין עורכי ושוול, ליאתד זאב

 ושחל מושקט י.

jjj מתר - ליבליך

 ושות׳ אוריק חל חן בכר פישר

fg דק עורכי משרד ,וינברג שלומי 

jj ,דק עורכי ושחל מתסק איזנברג, אורלנסקי 

iff ושחל בומבך אילן 
Jf ,דק עורבי משרד - קיסר נקדימון 

jjj ושות׳ לוינטל חן 

 עו״ד משרד ,דולב שנהר '

 ושות׳ שמר אריאל

ושות׳ זליגמן גזלדפרב

ושות׳ חי דן

עורכי-דק משרד שזורץ־נרקיס
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פרעון חדלות
 ושזת׳ טזלידאנו נתן, בן ארדינסט,

 דק עורכי - יריב גינדס גולדבלט

 ועוות' זליגמן גולדפרב

 ושחל גורניצקי

דק עורכי ועוות', גיסק

ועוות׳ גרינברג הלוי, וחדק, קלינהנדלר, גרוס,

 ועוות׳ נס שלכוה ד״ר חב׳

 דק עורכי משרד - ועוות׳ רוח יהודה

 דק עורכי חברת - ועוות׳ טילר לוי

ועוות׳ מאיר א לים
§jj ,ועוות׳ מאירי מטת

 דק עורכי ועוות׳, טל לשם גבע ליקחרניק מיתר

 ועוות׳ מטלק פולק, עמית,

 ועוות׳ אוריון וול חן בכר פישר

 ועוות׳ בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ועוות׳ שבלת

 ועוות׳ שפירא

 עו״ד משרד ורדי, ג אביחי

 ושות׳ חכים ענבר, וישניצקי, גראור, אטיאס,

ושות׳ ארז ש. איתן

 פטנטים ועורכי דק עורכי שדות, & מהולל איתן,
 דק עורכי ועוות׳, פלמר אמיר ||

 ועוות׳ לוינבוק ב.

 עורכי-דין משרד לאבל, בניהו

 דק עורכי ושות׳ ברגרזון

 הירעומן גיל

 דין עורכי ושות׳ גרנות

 נאמן פוקס הרצוג
 ועוות׳ ברגמן וקסלר

 דק עורכי ועוות׳ ארנק יגאל

 ושות׳ אמסטר יעקב

 עו״ד ועוות׳ וילצ׳יק כהן,

 ועוות׳ פירק מ.

 ושות׳ שניר קסנר, נוב,

אמיר ברנדס נשיץ
 דק עודכי - כנעני מזרחי, וילנסקי, פירט,

ושות׳ יתגר פרידמן,
 דין עורכי ושות׳ קנולר ||

ועוות׳ הורוביץ ש. ||

 דק עורכי משרד קוטלר שאול

ועוות׳ שמעונוב נ
AYR - ושות׳ שוכטוביץ דאן רייטר עמר 

ושות׳ פרסקי מלכו, י. שמרון, א.ש.
 דק עורכי ועוות׳ וכקסטנבאום |

 דין עורכי - ועוות׳ אפרתי גיל

 דק עורכי משרד ושות׳ אריאל דורק

 ועוות׳ דינשטיק וולפסק

 ונוטריונים דין עורכי משרד וייל-ארז,

 דין עורכי משרד ביטק חובב

 דק עורכי חברת גרינברג, חיות

 דק עורכי ועוות׳ צדוק חיים

 דק עורכי חברת סונדרס יוסק

 דק עורכי - ועוות׳ ליפשיץ סלומון יעקב

 ומגשריס דק עורכי חברת - סנדה לירום

jj מזור I דין עורכי חברת הלחמי בית 

jj ושות׳ ספיבק פריימן

ורכישות מיחגיס
H-F J ושות׳ הירש-פלק

 ועוות׳ טולידאנו נתן, בן ארדינסט,
 ושזת׳ זליגנק גולדפרב
ועוות׳ גורניצקי

 ועוות׳ גרינברג הלוי, חודק, קלתהנדלר, גרוס,

 נאמן פוקס הרצוג
 דין עורכי ועוות׳ אתון יגאל

ועוות׳ פירק מ.
 דק עורכי ועוות׳, טל לשם גבע ליקחרניק מיתר

 אמיר בתדס נשיץ
 ושחו׳ מטלק פולק, עמית,
ועוות׳ אוריק חל וק בכר פישר

._ mושזת' הורוביץ ש
ושחל בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ועוות׳ שבלת

m§§ מעוז רוזנבלום אפשטיק 

בתע
 דין עורכי משרד - ושות׳ הורן

דק עורכי ושחל, זקלר דנשטוק |§

1 f ,ושחל גייר אהתני, זיסנק)ZAG-S&W(
S|
g ושחל לויצקי כהן מרציאס שטרן טולצ׳ינסקי

ושות׳ כספי
 דק עורכי - כנעני מזרחי, וילנסקי, פירט, §§
U .ועחת׳ פרידמן ש 

IJ ונוטריון דין עורכי ועוות׳, שנהב
m§§ ושחל לד יובל פחם׳ ועוות׳ תדמור 
!(AYR - עמררייטרלאןשוכטוביץושות׳ 
ועוות׳ הכהן רוזנברג ושחל אגמון ||

 פטנטים ועורכי דק עורכי שדזול & מהולל איתן,
 ועוות׳ ברגמן וקסלר |
 דין עורכי ושח!׳, לוי יוסי |§

 ועוות׳ מאיר ליפא !
 ושות׳ בהרב פרייז, §§

 מאיר גבעון שילה |§פרימס

ברץ לצר צדק כהן פדל §|
MB

קצנלדימנט
 ועוות׳ דוטנבדג גדול רון §§
 דק עורכי משרד - ועוות׳ דלוגק רז, |§

ושות׳ גורמן הרינג, שטייעוץ,
דין עורכי ־ ושות׳ רותם קונפורטי, שנהב, §|

עסקיים *ים7והגב תחרות דיני
 ועוות׳ הכהן רוזנברג ועוות׳ אגמון

 ועוות׳ זליגמן גולדפרב
 דין עורכי ,’ועוות זקלר דנשטוק

 ועוות׳ וריק א חל תן בכר פישר
ועוות׳ לד יובל פרופ׳ ושחל תדמור

 ושחל טולידאנו נתן, בן ארדינסט, )

 דין עורכי תזנט אשלגי, אשל,
ועוות׳ גורניצקי

נאמן פוקס הרצוג ,
דק עורכי ועוות׳ אתון יגאל■י)

\• י

 דק עורכי ושחל, לוי יתד
ועוות׳ פירק מ. ||

 דק עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקחרניק מיתר
 ושחל מטלק פולק, עמית, |§

ועוות׳ הורוביץ ש. |§

AYR - ועוות׳ שוכטוביץ לאן רייטר עמר
 ועוות׳ ציגנלאוב בר-קהן, |§
|f אמיר ברנדס נשיץ 

 ושחו׳ תטנברג גדול רק
ועחת׳ בנקל מגריזז, ראב״ד, עם ועוות׳ שבלת

לפועל והוצאה גבייה
 תן זח, שוואב, פרג, האן־מרקוביץ, גלר,

)ZAG-S&W(ועוות׳ גייר אהחני, זיסנק,
 דין עורכי משרד פישר חן |§

דין עורכי ושות׳ שפירא י.

דק עורכי ושחל אתק יגאל

ומגשרים דין עורכי חברת - סנדה ליחס

 עו״ד סנדרוביץ, רינקוב, נסים, משה

 דין עורכי משרד רועי, אהרוני
 דין עורכי חברת ־ ושות' מלך אליהו
דין עורכי - חגי |זאריה

 ושות׳ מישור שפרנט אור בויאר
ושות׳ סלפוי ש. |§ד״ר

 דין עורכי חברת סונדדס יונתן
 דין עורכי ושות׳ ישורון יוסף

ושות׳ ערב כהן,

■

I

ר

בעלאומי מסחרי
■ M . .

H-F ושות׳ הירש-פלק

 ועוות׳ טולידאנו נתן, בן ארדינסט,

 ועוות׳ זליגמן גולדפרב

 ועוות׳ גותיצזץי

 ועוות׳ גרינברג הלוי, וחדק, קלינהנדלד, גרוס,

נאמן פוקס הרצוג
 )ZAG-S&W(ועוות׳ גייר אהותי, דסמן,

 ועוות׳ לויצקי כהן מרציאנו שטרן טולצ׳ינסקי

 דק עורכי ועחול אתון יגאל

ועוות׳ פירק מ. ך

 דין עורכי ועוות׳, טל לשם גבע ליקחרניק מיתר

 נשיץברנדסאמיר
 ועוות׳ אוריון חל חן בכר פישר

 ברץ לצר צדק כהן פרל

ועוות׳ הורוביץ ש.

ועוות׳ בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ועוות׳ שבלת
פי.איי. טראוריג זס־גרינברג |

 ושות׳ הכהן רוזנברג ועוות׳ אגמון ־

 מעוז רוזנבלוס אפשטיין
|בתע

ועוות׳ מטלק פולק, עמית,

ונוטריק דין עורכי ועוות', שנהב ,

ושחל לוי יובל פתפ׳ ועוות׳ תדמור
||Yingke Israel - נייגר זולטי, חיאט, אייל 
דין עורכי משרד ושות׳ 1||

פטנטיס ועורכי דין עורכי שדות, & מהולל איתן,

וסטריזנים דק עורכי ועוות׳, אברמזון אפרים
דק עורכי - ושחל אלוני גונו, בלטר, $
jj ושות׳ גרוס דרדיק

דק עורכי משרד - ועוות' וזירן
|f דק עורכי ועוות', זקלר וינשטוק

ושחל ברגמן וקסלר
בן־דרור י. )

jj ושות׳ כספי
ועוות׳ מאיר ליפא י

דימנט קצנל

ועוות׳ פרידמן ש
 דין עורכי - ושות׳ רותם קונפורטי, שנהב, )

דין עורכי ושות׳ שיוו )שריר,

ייצוגיות בענות1ת
AYR - ועוות׳ שוכטזביץ לאן רייטר עמר 

 ועוות׳ הבהן רחנברג ועוות׳ ק אגם

ועוות׳ טולידאט נתן, בן אדדינסט,

 וסטריק דק עורכי משרד ועוות', לדרמן בך,

 ועוות׳ בלום וקסלר ברקמן

 ועוזת׳ זליגמן גולרפרב

 ועוות׳ גורניצקי

 נאמן פוקס הרצוג

 דק עורבי ושוזז', שרף זאב

 דק עורכי ועוות׳ ארנון יגאל

 ושחד כספי

ועוות׳ פירק מ.
 דין עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקחרניק מיתר 1!

 ושות׳ לשם כהן, ניר

 אמיר ברנדס נשיץ
 ערד שמש, יוקי - מנור )עמית

 ועוות׳ אוריון חל חן בכר פישר

 דין עורכי משרד ועוות׳ עדתי רונן

ושנת׳ חביץ1ה ש.

 פטנטים ועורכי דק עורכי שדות, & מהולל איתן,
IJ דק עורכי משרד - ושחל גרפי אתק 

 ועוות׳ ברגמן !;וקסלר
ועוות׳ מאיר ליפא |§

 דק עורכי - כנעני מזרחי, וילנסקי, פירט,

jj דין עורכי משרד שאשא, צמח 
ועוות׳ פרידמן ש

 ושחל בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ועוות׳ שבלת ||

 ועוות׳ לד תבל פתפ׳ ועוות׳ תדמור )

ועוות׳ לוינבוק נ
 דין עורכי - ועוות׳ אלוני גוט, בלטר, )

דק עורכי ועוות׳, צור בן בעז

ערד יוחי, גבע -
 ועוות׳ גרינברג הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוס, )

ועחת׳ עברק המבורגר
 דק עורכי ושחל, זקלר דנשנחק )
 ועוות׳ חזן־עחר יערי, חן, §

 דין עורכי חברת דק- עורכי טנוס
 דין עורכי ושחל, לוי מסי

 ושחל לויתן,שרק ||

 טומשין את מרקמן
 ושחל מטלק פולק, עמית,

ועוות׳ תטנברג גזית, רק
 ונוטריון דין עורכי משרד ושות׳, קסלר רכניץ, | :

Ijj דין עורכי משרד - דקל רם
f M ,ועוות׳ סאמט גוטלי^ שניצר

משפסימי
ונוטריון דין עורכי משרד ושות; אורלי אילן

 דק עורכי משרד ושחו׳ גלעד קורדובה, גרוסמן,

 נשיץברנדסאמיר
 ועוות׳ פרידמן ש

ועוות׳ זליגמן גולדפרב
ושות׳ הריס ון ג )

ונוטריון דין עורכי משרד קיפרמן, - לשם )

דק עורכי - ועוות׳ ביק פרום׳



הייטק
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H-F ושות׳ הירש-פלק

 ועוות׳ טולידאנו נתן, בן ארדינסט,

 ושזת׳ דליגנון גולדפרב

 ועוות׳ גרינברג הלזי, וחדק, קלינהנדלר, גרוס,

 דק עורכי משרד - ושות׳ הוק

 נאמן פוקס הרצוג

 דין עורכי ושות׳ ארנק יגאל

 דין עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקוודניק מיתר

 אמיר ברנדס נשיץ

 ושות' מטלק פולק, עמית,

 ושות׳ אוריון חל חן בכר פישר

 ברץ לצר צדק כהן פדל

 ושות׳ בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ושות׳ שבלת

 ומטריק דין עורכי ושות; שנהב

 מעוז רחנבלוס אפשטיין

ברנע

ושות׳ גורניצק׳

 )ZAG-S&W(ושות׳ גייר אהרתי, זיסמן,

 ושות׳ לויצקי כהן מרציאנו שטק טולצ׳ינסקי

 ועוות׳ פירק מ.

ושות׳ מאירי מטרי,

 דין עורכי - כנעני מזרחי, וילנסקי, פירט,

 דק עורכי ועוות׳ שניידר צמח

דימנט קצנל

דין עורכי משרד - ושות׳ דלוגין רז,

ושחל לוי חבל פרופ׳ ועוות' תדמור

AYR - ושות׳ שוכטוביץ דאן רייטר עמר

Yingke Israel - נייגר זולטי, חיאט, אייל 
דין עורכי משרד ושות׳

רוחני וקניין טכנולוגיות אור-חוף

פטנטים ועורכי דק עורכי שדות, & מהולל איתן,

דין עורכי משרד ושות', גלוזמן

 ושות׳ עברון המבורגר

ושות׳ מאיר ליפא

 פטנטים עורכי דין, עורכי ושות׳- אסיא נעמי
ונוטריון

 ושות׳ הורוביץ ש.

ושות׳ פרידמן ש.

דין עורכי - ושות׳ רותם קונפורטי, שנהב,

דין עורכי ושות׳ שיוו שריר,

סייבר

1

1

רוחני וקניין טכנולוגיות אור-חוף

 נאמן פוקס הרצוג

 דין עורכי ועוות׳ ארנק יגאל

ועוות׳ אוריון חל חן בכר פישר

ושות׳ חי דן

ושחל הורוביץ ש.

ושחל בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ושחל שבלת

H-F ושות׳ הירש-פלק

 ושחל טולידאנו נוק, p ארדחסט,

ברנע

ושות׳ זליגמן גולדפרב

 דין עורכי ושות', טל לשם גבע ליקחרניק מיתר

אמיר ברנדס נשיץ

ביטוח

fj דין עורכי משרד כהן, - נוה - אטיאס

 דין עורכי - ושחל אלוני גתו, בלטד, -

 ושחל זליגמן גולדפרב |

 ועוות׳ שלימוף אורעד, גרוס,

דין עורכי ושחל, p-p זליבוב,
 ושות׳ קליר חיים §|

f ושות' כספי

 ושחל שרק לויתן,

ושחל פיתן מ.
J .דין עורכי - תגר מ

 אמיר ברנדס נערץ
ושחל דיאב שניאורסק, א. |

דין עורכי משרד ושות', האזרחי איתן ||

 דק עורכי חברת שפירא, - אלמוג ||
דק עורכי ושחל, סלומון רום, אלחם, §§

 ושות' צמח קין אמודאי

ראובינוף גבריאל

I ומגשרים דין עורכי - ושות׳ הדר גבע, ג׳ון
 דק עורכי משרד ושחל בחמר זמר, §|

דק עורכי ושחל ארסן יגאל ||
 ונוטריון דין עורכי משרד ושחל, שניצקי עמוס )

עו־יז־ משרד ושות; חרל״פ עמיקם |

 דק עורכי משרד יעקובוביץ, צבי

 דין עורכי ושחל, גתות ש.

ושחל הוחביץ ש.

 דין עורכי ־ ברמן גלעד

Jjl דין עורכי משרד - ושווד פייל דוד 
דין עורכי משרד - ושות׳ אסף ורשה ||

§|j טומשק את מרקמן
|jj דין עורכי משרד פסטינגר, - רון

וזחני קניין

jj כהן חינהולד קבוצת - ועוות׳ ברקת גילת 

jjjf נאמן פוקס הרצוג
 רוחני לקניין דין עורכי - ושות׳ לוטי ■||

f ושות׳ וטשטיין ליעד

 דין עורכי ושוול, טל לשם גבע ליקוורניק מיתר

 ברץ לצר צדק כהן פדל
ושחל הוחביץ ש. |§

jSj ,פטנטים ועורכי דין עורכי שחת & מהולל איתן
jj ערד ושות; כהן שלמה ד״ר

חן עורכי משרד - ושחל הורן
jj פטנטים ועורכי דין עורכי - ושות׳ גבריאלי זליגסון

jg דק עורכי ושחל ארנק יגאל
jj{ ערד עדי, לויט

ושחל פירק מ. ל;,
if ושחל אוחק חל חן בכר פישר

gf ארליך קבוצת

AYR - ושחל שוכטוביץ לאן חיטר עמר 

G&A if ,ושחל אפלבאום גלסברג
|| H-F ושות׳ הירש-פלק 

 רוחני וקניין טכנולוגיות אור-חוף |

fjj ושות׳ שנקמאן אלן
ושות׳ זליגמן גולדפרב |§
 דין עורכי משרד ושנת', גלוזמן |§

 בע״מ ושות׳ ברסלר איל ד״ר |§

jjl ,דין עורכי דרורי-וירז׳נסקי-אורלנד 
דין עורכי משרד גרינמן טוני §|

דק עורכי - ושחל ליפשיץ סלומק יעקב
 פטנטים עורכי דין, עורכי ושות׳- אסיא נעמי §1

ונוטריון |§
אמיר בתדס נשיץ ||

רפזאית ורשלטת נזיקץ דיני
דק עורכי אבימור-שדמי, ל

דין עורכי משרד כהן, - נוה - אטיאס ||

דק עורכי ושחל, סלומק רום, אלחם,

עו״ד משרד ש.יקירביץ, - רובינשטיין א. ד״ר
jj ,דק עורכי ושחל, בן־דן זליכוב 

ושות׳ סחר כספי

 אמיר ברנדס נשיץ

חן עורכי ושות׳, סנמביצקי סהר,
j ושות׳ אבולעפיה אהרנסון

 דין עורכי משרד ושות', האזרחי איתן
 דין עורכי חברת בלגה אלון |§

if ושות׳ צמח קין אמודאי

דק עורכי - ושחל אלתי גוט, בלטר,

 עו״ד משרד קרנר גלית

דין עורכי וינברג, את וינברג

 דין עורכי משרד ושחל ברימר זמר,

ושחל שרון לויתן,
jj| .דין עורכי - תגר מ

טומשק את מרקמן ן|

If מולסון נבו

IJ ערד משרד ושות; חרל״פ עמיקם 

דין עורכי חברת פרחי פרויליך §ן

חן עורכי משרד יעקובוביץ, צבי
ושות' שילה פוזנר, פלד, קמחי, §|

דין עורכי משרד פסטינגר, - רון ®

דק עורכי ושחל מחסון איזנברג, אורלנסקי,
דין עורכי משרד סבג, איילת }

jj דק עורכי משרד - טאובר דוידוב אלוני 

fg דק עורבי חברת שפירא, - אלמוג
 ראובינוף גבריאל |

 דין עורכי משרד - ושות' פייל דוד £ (

ושות' קליר חיים ]}

j חן עורכי ושות׳ ארמן יגאל 

דק עורכי ושחל דייויס יונוק ע
ישעיה - קהן כפרי |!||

. as11 כרמלי-ארנון 

p מוזר - ליבליך

 דק עורכי משרד ושות׳ מנע
 תוטריון עו״ד משרד קפלנסקי משה §|
jj שינדלר אבי(אברהם) עו״ד משרד

S ומגשרים מטריק דק, עורכי משרד גינזבורג, ענת

י -י'

I
p ושוול בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ושחל שבלת

 ועריכת דין עריכת נורדמן, אגמון סורוקר
פטנטים

ושות' ריינהרץ שפרבר, פריש,
 דין עורכי משרד באסטאקאר, - קנר |

 דין עורכי שטרנברג ||

§j ונוטריון עורכי-דין משרד בכר- תומר

דיניספח־ט
AYR- ושוול שוכטוביץ לאן רייטר עמר 

 דין עורכי ושחל מחסון איזנברג, אורלנסקי, :
jj ,ושנת' גייר אהרתי, זיסמן)ZAG-S&W( 

 חן עורכי ושמז׳ ארנון יגאל

ושחל מאירי מטרי,
f דק עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקוותיק מיתר

 דין עורכי משרד רוזן, רועי

ושות׳ פישר גדעון

 חן עורכי - ושחל מילר ד״ר

ושות׳ חי דן י,|

 חן עורכי הולק-הדס,

 נשיץברנדסאמיר

 ושחל אורחן חל חן בכר פישר

ברץ לצר צדק כהן פדל |

הערות:
דעה. הבעת בגדר והינו ברדסטריט אנד דן הערכת ע״פ נעשה הדירוג

.2018 לשנת DUN'S 100 שנתון פרסום למועד עד שיתקבל נוסף למידע בהתאם להשתנות עשויים הדירוגים

מנהלי משפט
 ועוות׳ הכהן רוזנברג ושחל אגמון

 ועוות׳ בומבך אילן

 ושחל טולידאנו נתן, בן ארדינסט,

 ושחל זליגמן גולדפרב

ושחל גורניצקי

 חן עורכי ושחל, קלגסבלד א. ד״ר

 נאמן פוקס הרצוג

 דק עורכי ושחל ארנק יגאל :

דק עורכי ושחל, לד חסי

ושות' כספי

f .ושחל פירק מ

;g דין עורכי ושחל, טל לשם גבע ליקחרניק מיתר 

ועוות' אורחן חל חן בכר פישר

ושחל הורוביץ ש.

ושחל לוי יובל פרופ' ושחל תדמור ||

דין עורכי בליזובסקי, אייל ■

 ומטחתים דין עורכי ושחל, אברמזק אפרים

p תוטחונים דק עורכי ושוול סבן פיש, אח, בן

B ושות׳ פישר גדעון 

M ושות׳ שר גלעד

j|J דין עורכי משרד - ושות' שרגא אליעד ד״ר

jjj ושות׳ וחרוט י. ד״ר

jj דין עורכי ברמן, אדלשטיין, הר-זהב, רעק ד״ר 

 דין עורכי ושות׳ שמיר קדח, טל,

jj דק עורכי משרד - ושחל רוה יהודה 

 נשיץברנדסאמיר

 ושחל מטלון פולק, עמית,

S ושחל בנקל מגריזו, ראב״ד, עם ועוות׳ שבלת 

f ,ועוות׳ קחן נאמן & ועוות׳ אשר בן־עמי, שרקק 

 ושוול גולדהמר אבי |§

 ועוות׳ גחנברג הלוי, חודק, קלחהנדלר, גרוס, -
jj ושות' ברטנטל ויינברגר 

JJ דין עורכי - ועוות׳ ליפשיץ סלזמק יעקב 

 ונוטריון דין עורכי כבירי-נבו-קידר-בלום, 11

 עו״ד ושות׳ דלצ׳יק כהן, ||

 ועוות׳ מאח ליפא |

a עו״ד סנדרוביץ, רינקוב, נסים, משה 

Jj ועוות׳ מאיר נתן

 חן עורכי חברת - ושחל שפיר עפר §|

Jj ,ושחל יתגר פרידמן 
M ,ושות' ריינהרץ שפרבר, פריש

f .ועוות' פרידמן ש

ועוות׳ דתקק צק גלאק בראק שביט
ועוות׳ זמיר קורן, שפיגלמן, 8
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