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אבירם ליאור

אברהם יוסי
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אלישע יוסי

אמיד דיויד

אמיר שרון

אפרת צבי

ארדינסט גיורא

ארליך אמיתי

בבלי חגית

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

א .קלגסבלד ושות' ,עור
אדרת ושות' עורכי דין
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בירן )רקם( ענת
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בראונשטיין עדי

ברגרזון שאול

ברון גלעד

ש .הורוביץ ושות'
 - AYRעמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
אגמון ושות' ,רוזנברג הכהן ושות'
גדעון קורן ושות' ,משרד עורכי דין ונוטריון
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ברנדס גיל

ברנדס חנינא

ברנט יעקב

ברנע מיקי

ג'פה סימון

גבע דן

גוט אהוד

גוטליב דוד

גולדבלט שלום

גולדמן אורי

גולדמן אמיר

גולדמן יעקב

גולן תמר

גורמן מנחם

גייר יוסף

גינדס אהוד

גלים הראל

גפני ענת

גרוס יוסי פרופ'

גרינברג איתן

גרפי ארנון

דגן טל

דונין )שוב( מרים
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הללבירנצויג איילת
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הר אבן עודד

הרטמן אלקס

הרינג דניאל

וול אברהם

ויזלסבן גילת

וילצ'יק אלי

וינדר אילן

וינטרוב חיים

וכט קרן

ורדי נמרוד

ז'אן רם

זהר אלי

זטורסקי יואב

זיסמן שמואל

זלבסקי אוהד
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חבר ארז

חודק דוד

חוזהאזרד אפרת

חורש יהושע

חלד אשר

חן אמיר

טולידאנו דוני

טולצ'ינסקי מנחם

טירר אהרון

טל אופיר
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פעיל סיגל
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פרידמן דן

פרסקי אורן

צ'צ'יק חיים

צוקרמן קארין

צור עופר

צלרמאיר מיכאל

צפריר גיא

צפריר עמיר

קדרי אמיר

קורן יעקב

קלאו לוין נעה

קלגסבלד אביגדור ד"ר

קלהמר לימור

קליינברגראתר מרים

קלינהנדלר ג'ין

קמחי חיים

קנובל אורן

קנר רועי

קריגל עמית

ראב"ד יורם

רבינוביץ אשר

רובין פנחס

רוברטס ריצ'רד

רוה יהודה

רוזובסקי איל

רוטמן עזריאל

רוטשילד גרשון
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רחמני עופר
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רינקוב מוטי
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שוב משה

שוב צבי

שוב שמואל

שוופי דורון

שוייצר עופר

שוכטוביץ אהוד

שוסטר ערן

שור אלישע

שורק אמנון

שחם דור

שטיינמץ יעקב

שטרן דורון

שילה יאיר

שלימוףרכטמן סיגל

שמואלי איתן

שמרון דוד נ.

שנהב איל ד"ר

שניצר יואב

שפיגלמן מיכאל

שפירא דוד

שפירא עופר

שקל יניב

שקל משה ד"ר

שר גלעד

שרגא אמיר

שרון זיו

תורן דרור

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'
 - AYRעמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות
א .ש .שמרון ,י .מלכו ,פרסקי ושות'
איתן ,מהולל & שדות
אפשטיין רוזנבלום מעוז )(ERM
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 בראון גלאון צין יגור ושות'  עורכי דין
שטיינמץ ,הרינג ,גורמן ושות' ,עורכי דין
שריר ,שיוו ושות'

אגודות שיתופיות

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

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
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יעקב סלומון ,ליפשיץ ושות'
ליפא מאיר ושות'
שלמה כהן ושות' ,משרד עורכי דין ומגשרים
שנהב קונפורטי שביט ושות'  עורכי דין

גולדפרב זליגמן ושות'
ד"ר י .וינרוט ושות'
חן ,יערי ,רוזןעוזר ,משרד
יעל גרוסמן עורכי דין
כספי ושות' עורכי דין ונוטר
שינמןנגבניב ,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 הרזהב

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 Israelאיל 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'

משרדי עורכי דין בכל אחד מתחומי הפעילות מופיעים על

