
צווארון לבן
א. קלגסבלד ושות', עור

אדרת ושות' עורכי דין

גולדפרב זליגמן ושות'
ד"ר י. וינרוט ושות'

חן, יערי, רוזן�עוזר, משרד

יעל גרוסמן עורכי דין

כספי ושות' עורכי דין ונוטר

שינמן�נגב�ניב, משרד עו

איתן מעוז, עורכי דין

בעז בן צור ושות', עורכי
ברון ושות', משרד עורכ

גולדמן ושות' משרד עור
גורניצקי ושות' עורכי די
גרוס, קלינהנדלר, חודק

ושות'
הרצוג פוקס נאמן

ורדי לשם רון , עורכי דין
יאיר גולן, חברת עו"ד

ליבאי מן ושות', עורכי דין

מיתר ליקוורניק גבע לש
עורכי דין

רזניק, סרטל, סהראי משר

ש. הורוביץ ושות'

משפט מנהלי
א. קלגסבלד ושות', עור

אגמון ושות', רוזנברג הכ
גולדפרב זליגמן ושות'

גלעד שר, קדרי ושות' מ
ד"ר רענן הר�זהב

הרצוג פוקס נאמן
יגאל ארנון ושות' עורכי ד
לוי, מי-דן ושות', עורכי ד
מ. פירון ושות' עורכי-די

פישר בכר חן וול אוריון וש
ש. הורוביץ ושות'

אליעד שרגא ושות' עורכי ד

גורניצקי ושות' עורכי די
המבורגר עברון ושות', מ

דין ונוטריונים
חיים צדוק ושות', משרד
יהודה רוה ושות' - משר

יהודה רסלר משרד עורכי ד

כספי ושות' עורכי דין ונוטר

מיתר ליקוורניק גבע לש
עורכי דין

נשיץ ברנדס אמיר
עמית, פולק, מטלון ושו

פרופ' ביין ושות'- משרד
ראב"ד, מגריזו, בנקל וש

ונוטריונים
רחל בן ארי, אדם פיש וש
שרקון, בן עמי, אשר ושות'

אילן בומבך משרד עורכי ד

אפרים אברמזון ושות'

ארדינסט, בן נתן ושות' מ
ארז טיקולסקר ושות', עור

הרמן, מקוב ושות'
יעקב סלומון, ליפשיץ וש
משה נסים, רינקוב, סנדר
פרידמן, יונגר ושות' עור
צלרמאיר, פילוסוף, רוזו

טולידאנו ושות'

מסחרי בינלאומי
סין/מזרח אסיה

Yingke Israel � איל חי
ושות' עורכי דין

גרוס, קלינהנדלר, חודק
ושות'

דורון, טיקוצקי, צדרבוים ע

הרצוג פוקס נאמן
וינשטוק זקלר ושות', עורכ

זיסמן, אהרוני, גייר וש
(ZAG-S&W)

מיתר ליקוורניק גבע לש
עורכי דין

פרופ' יובל לוי ושות'

צלרמאיר, פילוסוף, רוזו
טולידאנו ושות'

שבלת ושות'

תקשורת
א. ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'

ארדינסט, בן נתן ושות' משרד עורכי דין
גולדפרב זליגמן ושות'

גורניצקי ושות' עורכי דין
הרצוג פוקס נאמן

יגאל ארנון ושות' עורכי דין
פישר בכר חן וול אוריון ושות'

צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, 
טולידאנו ושות'

רון גזית, רוטנברג ושות' משרד עורכי דין

ש. הורוביץ ושות'
AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'
גדעון קורן ושות', משרד עורכי דין ונוטריון

גלעד שר, קדרי ושות' משרד עורכי דין
גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג 

ושות'
לאמעי סידר רהט צידון פינק, עו"ד ונוטריונים

לוי, מי-דן ושות', עורכי דין
מ. פירון ושות' עורכי-דין ונוטריונים

מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', 
עורכי דין

קסוטו � נוף ושות' עורכי � דין

שבלת ושות'
מיזוגים ורכישות

ארדינסט, בן נתן ושות' משרד עורכי דין
ברנע ושות' עורכי דין

גולדפרב זליגמן ושות'
גורניצקי ושות' עורכי דין

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, 
גרינברג ושות'

הרצוג פוקס נאמן
טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי 

ושות'
יגאל ארנון ושות' עורכי דין

כספי ושות' עורכי דין ונוטריונים

מ. פירון ושות' עורכי-דין ונוטריונים
מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', 

עורכי דין
נשיץ ברנדס אמיר

עמית, פולק, מטלון ושות'
פישר בכר חן וול אוריון ושות'

צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, 
טולידאנו ושות'

ש. הורוביץ ושות'
שבלת ושות'

אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'
אפשטיין, קנולר, חומסקי, אסנת, גילת 

טננבוים ושות'

בלטר, גוט, אלוני ושות'
זיסמן, אהרוני, גייר ושות' עורכי דין 

(ZAG-S&W)
יהודה רוה ושות' - משרד עורכי דין

יוסי אברהם ושות', עורכי דין
לוי, מי-דן ושות', עורכי דין

ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות' עורכי דין 
ונוטריונים

ש. פרידמן ושות', עורכי דין
שנהב ושות', עורכי דין ונוטריון

תדמור ושות'

AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות

א. ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'
איתן, מהולל & שדות 

(ERM) אפשטיין רוזנבלום מעוז

גלוזמן ושות'

הורן ושות' משרד עורכי דין

וינשטוק זקלר ושות', עורכי דין

וקסלר, ברגמן ושות', עורכי-דין
נאמן קינן ושות' � עורכי דין

פרל כהן צדק לצר ברץ

שביט בר�און גלאון צין יגור ושות' � עורכי דין

שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', עורכי דין
שריר, שיוו ושות'

אגודות שיתופיות
אפשטיין, קנולר, חומסקי, אסנת, גילת 

טננבוים ושות'

בלטר, גוט, אלוני ושות'
גושן גושן סיגל � משרד עורכי דין

ח. נועם ושות' חברת עורכי דין

חגי שבתאי � שפירא, משרד עורכי דין

יעקב סלומון, ליפשיץ ושות'
ליפא מאיר ושות'

שלמה כהן ושות', משרד עורכי דין ומגשרים

שנהב קונפורטי שביט ושות' � עורכי דין

משרדי עורכי דין בכל אחד מתחומי הפעילות מופיעים על

משרדי ע

שוייצר עופרשוב צבי שוכטוביץ אהודשוב שמואל שוופי דורון

בן צור בעזבן ארי (בר רב האי) רחל בנד טלבן אשר יצחקבן�יעקב אבי בנקל יוסףבן נתן (קליינברגר) רמיבן�ישראל דלית

וילצ'יק אליהרינג דניאלהר�צבי ליאור וינדר אילןוול אברהםהר אבן עודד ויזל�סבן גילתהרטמן אלקסהלל�בירנצויג איילת

טנא ענתטל ברקטולצ'ינסקי מנחם טפר נמרודטל דליהטירר אהרון טל חגיטל אופירטולידאנו דוני

לויטה גללוי יוסילוונברג עופר לוין עידולוי�לאטי תהילהלוי דורון לוי�טילר דוריתלוי יודי

נשיץ פטר גדנסים משהנח אלדד סאמט חייםנרדיה מורנייגר אריה נרקיס יצחקניסים דני

פירסט צדוקפינס שיפומרנץ אלון פיש אדםפירון צביפורגס מאיר פירון�סמורודינסקי תמרפילוסוף אבי ד.

קנר רועיקלינהנדלר ג'יןקלגסבלד אביגדור ד"ר קריגל עמיתקמחי חייםקלהמר לימור קנובל אורןקליינברגר�אתר מרים

תורן דרורשר גלעד שרגא אמיר שרון זיושקל משה ד"ר

אפרת צביאלישע יוסיאיתן טלי ארדינסט גיוראאמיד דיוידאלבוים עופראייל גיא ארליך אמיתיאמיר שרוןאלטמן יונתןאיש שלום הלל

בראונשטיין עדיברא"ז רן

2 0 1 4

מזרחי משהמור עוזימונוסביץ רונן מטלון מוריאלמורגנשטרן חנוךמוסקוביץ אביבית מושוביץ דודמוסרי טל דקלה

2014 BdiCode נבחרת עורכי הדין המובילים

גל�ים הראלגולדמן אורי גפני ענתגולדמן אמיר גינדס אהודגייר יוסףגורמן מנחםגולדמן יעקבגולדבלט שלום גולן תמר

בבלי חגית

ברון גלעדברגרזון שאול

גרינברג איתןגרוס יוסי פרופ'

ורדי נמרודוכט קרן וינטרוב חיים

יומטוב איריתיוליש נויהיאראק רנאטו

לורך אמנוןלוצאטו כפיר ד"רלוצאטו אסתר ד"ר לויצקי אמיר

מלכו יצחקמילשטיין ארימיכאלי שבי (שבתאי) מי�דן נעה

סולומונוביץ מיכלסול אהודסוכובולסקי אריה סאקס אלן

פעיל סיגלפלח יוסיפלדמן צחי פלג הלה

רוברטס ריצ'רדרובין פנחסרבינוביץ אשר ראב"ד יורם

שורק אמנון שחם דורשור אלישע שוסטר ערן

הופעת עורכי הדין מופיעות על-פי סדר א"ב של שמות 
המשפחה של עורכי הדין מהמשרדים המודגשים בטבלאות.

אייזדרופר עידיתאבירם ליאור

בן�טל גיורא

אהרונסון אלינוראגולסקי רינה

גוטליב דודגוט אהוד

אדלשטיין בועז אהרוני ארזאברמוביץ דב

הירש יואבדיין�וולפנר רותדגן טל הירשמן גילדנון שנהב טלדונין (שוב) מרים הוברמן משהדורות אביגדורגרפי ארנון

חודק דודזלבסקי אוהדזהר אלי חוזה�אזרד אפרתזמיר יורםזטורסקי יואב חבר ארזזיסמן שמואלז'אן רם

כהן דודישראלי יעקביונגר יצחק כהנא לירוןכהן אבנרינאי�נוה אתי כהן דודיריב הראל

לשם שמוליקליקוורניק מיהליבא רפאל מאיר יוסףלנדה זהרליכטנטל סנדרה לשם ישראל ד"רלינזן מאיר

מרידור מתןמלר ורדמלכוב דוד מרציאנו יצחקמנור טומימלמן רפאל מנזורלה עמנואל פרופ'מלצר יעקב

צלרמאיר מיכאלצ'צ'יק חייםפרי עמיחי צפריר גיאצוקרמן קאריןפרידמן דן צור עופרפרסקי אורן

רחמני עופררוטשילד גרשוןרוה יהודה ריבנוביץ יעקברון אלוןרוזובסקי איל רז אמיררוטמן עזריאל

שניצר יואבשמואלי איתןשטרן דורון שמרון דוד נ.שילה יאיר שנהב איל ד"רשלימוף�רכטמן סיגלשטיינמץ יעקב

אורעד יאיראוריון גיל ד"ר אטיאס שמוליקאוסטרובסקי שילה איריס

בכר ראובןבירן אורןביין�אלון ליאורה בלטר משהבירן שרגא פ.ביינרט ישיביין דן פרופ' בליזובסקי איילבירן (רקם) ענתביינרט נוריתביין יואב

ברנע מיקיברנדס גילברזלי אהוד ג'פה סימוןברנדס חנינאברם אסף גבע דןברנט יעקבברם תומרברונר קיטי

הלל�אברהם דנההלוי אמיר הכהן דן

חן אמירחלד אשר חורש יהושע

לבנפלד ברילבנון פורת מיכלכראזי�גוף אפרת כורש אלדד

נוימן זיונוי אורינדלר אריאל נאמן משה צ.

פוזנר ניצהפוזנר אסף ב.ענבי איתמר עמר אמיר

קלאו לוין נעהקורן יעקבקדרי אמיר צפריר עמיר

שוב משהשביט�שטריקס אילןרינקוב מוטי רייטר ירון

שקל יניבשפירא עופרשפיגלמן מיכאל שפירא דוד

עזיאל ישראלסמית ג'קסירוטה הולנדר דפנה עמירן�סין אוריתסנדרוביץ אביסלוקי רועי עדיקא אמירסלטון�ישועה טלי

אברהם יוסי

מולכו שריתמויאל�מאור גבריאלמהולל ירוןמגריזו דוד

דני
Highlight


