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לוי ושות׳ משרד עורכי דין
ונוטריונים;
שבלתושות׳.

BffS

לפי  bdiהגברתהרגולציה
הביאה להרחבתהפעילות
המייצגים

בשוק ההון
במשרדים

חברות ציבוריות.

שוק

בתחום

ההון ניכרתבולטות של
מהמשרדים
דולים ,כאשר פחות מרבע
נחשבים למשרדי בוטיק .לפי הסקר,
המשרדים הג-

חנבםרת
המנצםת

המשרדים המוערכים ביותר

מיתר
ליקוורניק גבע לשם טל ושות׳

התחום עו״ד

ראש

נאמן עורכי דין

פוקס
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ביטוח

התחום עו״ד

ראשי

ושות׳

מיבילים

משרדים

ושות׳;

השוואה :ב2009 -

היה עורך דין

786,1
אחד בלבד על כל

דירוג עורכי הדין

של

מן
$DN2$נאמן $DN2$עורכידין;יגאל
תושבים.

bdi-code

הנחשף כאן לראשונה,
לשנת 2013
מגלה מי משרדי עורכי הדיןהמובילים
בולטים .בכל רמת די-
במספר תחומים
רוג
המשרדים מופיעיםלפי סדר
הא׳-ב׳,
ואין בסקירה משום המלצהכלשהי.

עורכידין; יהודה

ארנון ושות׳

תה ושות׳

סלומון ,ליפשיץושות׳;
רכי דין; יעקב

וילצ׳יק,
כהן,

קמחי ושות׳ עורכי דין;

מ .פירון ושות׳ עורכי דיןונוטריונים;

עופר

שפירא

משרדים

חברת עורכי דין.

מיכרים (רמה ) :אביחי

ורדי ,ב.לוינבוק
דין;גלוזמן ושות׳ עורכי דין; י .זלצ־
$TS1$זלצמן$TS1$,
משרד
קנולר ,גראום ,ושות׳
$DN2$זלצמן$DN2$,גילת,
מן,
קשה בתחוםהכלכלי
עורכידין; נוב ושות׳ עורכידין; פישר
האשראי של חברות
בכר חןוול אוריוןושות׳; פרידמן יונגר
מספר החברות
bdi
ושות׳

 2012הייתה

והרעה

את

במשק .לפי
שניתן להן

ב־
%61

שנה
מצוקת
נתוני
צו

לעומת

פירוק

עלה

שנת 2011

לפי

בתחום

הם:

שנערך בקהילת עורכי הדין,

המוערכים
מאיר ושות׳;

ביותר

ד״ר

משרד עו-

אשתקד

הסקר,

עו״ד;

ש.

משרד עורכי

הורוביץושות׳;
שמעוני־פלם.

המשרדים

ליפא

שלמה נם ושות׳;

פוקס נאמן עורכי

הרצוג

דין; יגאל ארנון ושות׳ משרד עורכי־
$TS1$עורכידין;$TS1$

ליקוורניק גבע לשם טל
מיתר
דין;
$DN2$עורכידין;$DN2$
ושות׳; פישר בכר חןוול אוריוןושות׳;
שטיינמץ ,הרינג ,גורמן ושות׳ עורכי

דין; שמעונובושות׳; שניצר,גוטליב,
םאמט ושות׳ עורכי דין.

מיבילים:

גיא

וקסלר,
ושות׳;
קנולר,
זלצמן,גילת,

אפרים אברמזון

ברגמן ושות׳עורכידין;י.

מורד

וקסלה

גראום ,ושות׳ מש־
$TS1$משרד$TS1$

רד
$DN2$משרד $DN2$עורכידין; מ .פירון ושות׳עורכי דין
ברגמן ושות׳ עורכי דין; יגאל

$TS1$בלטר$TS1$,
בל־
נסון
$DN2$אהדנסון$DN2$
אבולעפיה ושות׳ עורכי דין;
נתןושות׳; גורניצקי ושות׳ עורכידין;
$DN2$בלטר $DN2$,גוט,אלוניושות׳;גולדפרב
טר,
חברת
הולין-הדם; הרמן ,מקוב ושות׳
זליגמן
פילוסוף ,רחוב־
$TS1$רחובסקי$TS1$,
עופרושות׳;צלרמאיר,
פי ושות׳ עורכי דיןונוטריונים; מיתר
$DN2$כספי$DN2$
עורכי דיןונוטריונים; זיסמן ,אהרוני,
ושות׳; גרום אורעדשלימוףושות׳; חיים
ושות׳; ש .הורוביץ
טולידאנו
$DN2$רחובסקי $DN2$,צפריר,
סקי,
ליקוורניק גבע לשם טלושות׳; פישר
משרד
זלצמן ,זליכובושות׳;יגאל ארנון ושות׳
);י.
גייר ושות׳ עורכי דין
zag
ושות׳; שבלתושות׳; תדמורושות׳.
בכר חןוול אוריוןושות׳; ש .הורוביץ
גילת,
לויתן ,שרון ושות׳עורכי דין
עורכידין;
קנולר ,גראום ,ושות׳ משרד עו־
$TS1$עורכי$TS1$
ארנון ושות׳

רכי
$DN2$עורכי$DN2$דין; משרד עו״ד כהןבנימין; נעמי
לנדאו חברתעו״ד; סטריקובסקי ,גל,
ברוך משרד עורכי דין; עמית,פולק,
מטלוןושות׳; ענת רוזנר משרד עורכי
דין; פישר בכר חן וול אוריוןושות׳;
ושות׳; ש .פרידמן
רחל בן ארי ,אדם פיש
ושות׳ עורכי דין.

תהילה ינאי,מנכ״לית

2012

משותפת

הייתה

קשה

והרעה

של

bdi

מלכו,

שנה

בתחום הכלכלי
את

האשראי של

במשק.

מצוקת

חברות

מספר

החברות שניתן להן
בשנה
צו פירוק עלה

משרדים

מיכרים :א.ש .שמרון; י.

פרםקיושות׳; אליהו

משרדעורכי דין
ונוטריון;

בן טובים

אפרת דויטש

משרד עורכי דין;גלוזמן ושות׳ עורכי
דין;גלעד שרושות׳;יגאל ארנוןושות׳;

כהן ושות׳ עורכי דין ומגשרים;

ושות׳עורכי דין
ונוטריון;

אלרום,

משרדים

שנהב

משרד שנהב,

וול אוריוןושות׳; ש .הורוביץושות׳.
משרדים

משרדעו״ד; הרמן ,מקוב ושות׳ עורכי

ונוטריונים; חייםקליר ושות׳
דין

וילצ׳יק,
כהן,

מתמודדים עם

השאר
$DN2$העבודה $DN2$חוו פריחה ב־  2012בין
מטרי ,מאיריושות׳; ומשרד חיים צדוק
בודה
אריאל שמר ושות׳ עורכי דין;
לין ושות׳ משרד עורכותדין; אשר חלד
על רקע ריבוי
ושות׳.לדברי תהילה ינאי ,״בתחום הזה
התארגנויות עובדים
$TS1$זליגמן$TS1$
זליג־
ושות׳ משרד עורכידין;גולדפרב
במשק ,וכן ניסיונות
וסכסוכי עבודה
אנחנו רואים שגודל המשרד אינו קובע:
הלוי,
קלינהנדלר ,חודק,
ושות׳; גרוס,
מן
$DN2$זליגמן$DN2$
התארגנות של עובדים במגזר הפרטי.
מהמשרדים המדורגים הם מש־
$TS1$משרדי$TS1$
כשליש
ארנה

קמחי ושות׳ עורכי דין;

משהקפלנםקי עורכי

מרדכי תגרעו״ד;

דין; סהר ,םטוביצקי ושות׳ עורכידין; ש.

מוכרים:

משרדים

ברנרם ,עופר אבנון

ושות׳.

משרדים

מיבילים :אגמוןושות׳;

משרדים

רוזנברג

ושות׳;

צדוקושות׳;

חיים

יהודה

נשיץ

בסקי,

שגבושות׳;

ד״ר זאב הולנדר

רוה

ברץ ושות׳

משרד עורכי דין;

זיםמן ,אהרוני ,גייר ושות׳ עורכי דין

); חיים צדוקושות׳; יוסי
zag

רחו-

אברהם

ושות׳ עורכידין; יורםל .כהן,אשלגי,
משרד עורכי דין; עופר שפירא
אשל
חברת עורכי דין; עמית,פולק,מטלון

$TS1$רוזנבלום$TS1$
אפשטיין רוזנ־
מיכרים:

משרדים

איתן ,מהולל

עורכי דיןונוטריונים;גלוזמןושות׳;

סלומון ,ליפשיץושות׳;
ושות׳; יעקב

פילוסוף,
ברנדס,צלרמאיה
טולידאנוושות׳.
צפריר,

מיכרים:

שדות; ארנון

הכהןושות׳;גולדפרבזליגמן

);לוי טילר ושות׳ ,מ.
erm

בלום
פרידמן ושות׳ עורכי דין.
$DN2$רוזנבלום $DN2$מעוז

ושות׳ עורכי

פיני רובין.

בנקאות

ונוטריון; ראב״ד ,מג־
$TS1$מגריזו$TS1$,
דין

ריזו,
$DN2$מגריזו $DN2$,בנקל ושות׳ עורכי דין
פיתן ושות׳ עורכי דין
ונוטריונים;
ונוטריונים;
עו־
$TS1$עופר$TS1$
שריר ,שיווושות׳.
$DN2$עופר $DN2$שפירא חברת עורכידין; פרופ׳יובל
פר
אבי אלרום

דין; רון־פסטינגר עורכי דין.

לפי

משרדי עורכי הדין

מיבילים־בילטים:

משרד

סלומון,ליפשיץושות׳;
עורכידין; יעקב

הסקר,

$DN2$עורכי $DN2$הדין,
רכי

2011

מובילים גבריאל

ראובינוף

בתחום

הביטוח

תביעות רבות המוג־
$TS1$המוגשות$TS1$

החברות.

המשרדים

המוצגים

בדירוג מייצגים לרוב
המבטחות .יותר
על האינטרסים של
מהמשרדים המדורגים כאן הם
משליש
נתבעים ומגנים

משרדי

איך

קונפורטי ושביט.

0/°61
שעברה ב־

לעומת

ונוטריונים; נשיץ ברנדם,

פישר בכר חן

משרד עורכי דין; כס־
$TS1$כספי$TS1$

ונוטריונים;

נשיץ

גד נשיץ .ניסוח

ליפא מאיר ושות׳; לפידור דן עו״ד; ושות׳; ג׳ון גבע שניאורסון;וימגלס
אלמגורושות׳; כפרי קהן ,עמיקם חר־
$TS1$חרל״פ$TS1$
מיתר
ליקרררניק גבע לשם טלושות׳;
ל״פ
ש .הורוביץושות׳; שבלתושות׳; שלמה
$DN2$חרל״פ $DN2$ושות׳עו״ד; צבייעקובוביץ עורכי

$DN2$המוגשות $DN2$נגר
שות

משרדי עורכי הדין בתחום דיני הע־
$TS1$העבודה$TS1$

הכהןושות׳;גולדפרב

רוזנברג

נברג
$DN2$גרינברג$DN2$ושות׳;

משרד
משרד

בילטים :אגמון

ליפא

מאיר .פירוקים וכינוסים

הלוי ,גרי־
$TS1$גרינברג$TS1$
קלינהנדלר ,חודק,
דין; גרוס,

וקםלר,
דוברוביצקי
מאת ליטל
דין; ד״ר שלמה נםושות׳;
ושות׳ עורכידין; חיים צדוקושות׳;לוי
טילרושות׳; ליפא מאירושות׳; מטרי,
צריכים עורך דין? כנראה שלא
£|7%
ליקוור־
$TS1$ליקוורניק$TS1$
מאירי ושות׳ עורכי דין; מיתר
תצטרכו לחפש הרבה .לפי די-
$DN2$ליקוורניק $DN2$גבע לשם טלושות׳; עמית,פולק,
ניק
שנת  2012התאפיינה
רוג חברת bdi
מטלוןושות׳.
בעלייהבפעילותם של משרדי עורכי
הדין .״מספר עורכי הדין בישראל עלה
משרדים מיבילים (רמה ):גולד-
בהשוואה
058,05
ל־
גידול של כ־%6
פרב
לאשתקד ,ועומד כיום על עורך דין אחד
זליגמןושות׳; גורניצקי ושות׳ עו־
$TS1$עורכי$TS1$
רכי
לכל 154נפשות׳ /מציינת תהילה ינאי,
$DN2$עורכי$DN2$דין;גיל הירשמן משרד עורכידין;
הלוי ,גרינברג
קלינהנדלר ,חורק,
גרום,
משותפת בחברת  bdiלשם
מנכ״לית
על כל  183תושבים ,וב־  1950היה עו״ד

איתי

זליגמןושות׳; גורניצקי ושות׳ עורכי

ברגמן

אחד

גבי

ראשי

$DN2$גורניצקי $DN2$ושות׳
רניצקי
ראשי התחוםעו״ד
גפןועו״ד חיים
פרידלנד.

איור:

ושות׳;

הייק ועו״ד

ראש תחום עו״ד איהיופה; גו־
$TS1$גורניצקי$TS1$

משרדים

עורכי דיןונוטריונים;

ושות׳

נחמהברין;יגאל
התחום עו״דגיל אורןועו״ד שירי שחם;
הלוי ,גרינברג
קלינהנדלר ,הודק,
גרוס,

המרכזיים בחיינו?

המבורגר עברון ושות׳

ראש

התחום

ארנון ושות׳

עורכידין,

הרצוג פוקס נא־
$TS1$נאמן$TS1$

נועם שרון; הרצוג

זליגמן
עו״ד אהודסול;גולדפרב

בישראל
סקר bdi
תושבים
אחד על כל 154
שנחשף כאן לראשונה מגלה:
ל־ 2013
מי הם
בתחומים
המשרדים המובילים
יש יותר

מ־  50אלף

בתחום הם:

שלמה

נס .פירוקים וכינוסים

בוטיק,

שהביטוח

הוא

תחום

המשרדים
מרכזי
בפעילותם.
$TS1$המוערכים$TS1$
המוער־

בתחום
בזכות

הדירוג לפי

המשרדים המוערכים

הבנקאות
המיזוג

ביותר

ליקוורניק
הם :מיתר
והצטרפותה של עו״ד

דליה טל; הרצוג פוקס
התחוםעו׳׳ד אלן םאקס;יגאל

נאמן

ראש

ארנון

מובילים
מבוצע

כך

ראש

התחוםעו״ד

בהם

השותף הבכירעו״ד פינירובין .רוב

משפטיים.

תחום המובל על

המשרדים

בתחום

ידי

הזה
גדולים.

במשקהישראלי.

גופים

הדירוג

שהמשרדים מעבירים

בדירוג

כבל שלקוחות
גבוה

יותר

החברותהמובילות.
המשרד

bdi

ברירוגי

משרד עורכי הדין

כך

גבוה יותר.

בצמרת

מדורגים

מקבל

הדירוג

code
דירוג
קיימת

אריאל

שמר .דיני עבודה

$TS1$מוביליםבולטים$TS1$
מובילים־בו־
חלוקה לשלוש רמות:
ל־
מידע ובו פירוט העסקאות
והפרויקטים בהם היו מעורבים עם לטים
$DN2$מוביליםבולטים) $DN2$רמה ),מובילים (רמה
מוכרים (רמה ) .בתוך
ומשרדים
שמותהלקוחות ,היקפי
הפעילות,

שותפים,

מספר

העסקית בה

המשרדים בייצוג

פסקי דין

שירי שחם; וגורניצקי

ברצע

התמהות מבו־
$TS1$מבוסס$TS1$
תחומי
רגים
$DN2$מדורגים$DN2$

סס
$DN2$מבוסס $DN2$על איכות
הפעילות
שנערך בקרב קהל עו־
$TS1$עורכי$TS1$

מעורבים

הדיררג?

BD1

משמעותיים

נמסר

כי

צוות

ותקדימים

הדירוג

הרמות עצמן

לפי

המשרדים

מסודרים

סדר האלף־בית וללא

דירוג

פנימי.

המשרדים לק־
$TS1$לקבלת$TS1$
שמתמחים בתחום הספציפי
$משרדי $DN2$בוטיק,
רדי
כים
ברמת הדירוג הראשונה יש רוב מוחץ
עורך ראיונות עפ
$DN2$המוערכים $DN2$לפי הסקר ,שנערך בקרב עורכי
גרינברגושות׳; הרצוג פוקס נאמן עור־
$TS1$עורכי$TS1$
$DN2$לקבלת$DN2$
בולטים :ב.
מובילים
משרדים
בראשות עו״ד גד
דין ,הם נשיץ ברנדס
$DN2$עורכי$DN2$דין; חיים ברנזון משרדעו״ד; מ .פסי
כי
למשרדי בוטיק
של פירוקיםוכינוסים״.
בלת מלוא האינפורמציה על פעי־
$TS1$פעילותם$TS1$,
שמתמחים בתחום על
ראשונה
לותם,
$DN2$ולראשונה $DN2$צוינו גם ראשי התחומים
לוינבוק ושות׳ משרד עורכידין; גורני־
$TS1$גורניצקי$TS1$
בראשות
נשיץ; גרוס אורעד שלימוף
ונוטריונים; נ .פינברג
ושות׳ עורכי דין
מחל־
$TS1$מחלקות$TS1$
פני המשרדיםהגדוליםשכוללים
$DN2$פעילותם $DN2$,מצליב ובודק את המידע עם
המשרד על ירי
המוערכים בתוך
זה שמתקבל
מהחברות עצמן ,ואז
קלינהנדלר,
$DN2$גורניצקי $DN2$ושות׳ עורכידין; גרוס,
צקי
לויתן שרון
שלימוף; ומשרד
עו״דסיגל
קות
ושות׳ עורכידין;
משרדים מובילים בילטים (רמה
רובין־שמואלביץ עו-
$DN2$מחלקות $DN2$של דיני עבודה.לפי הסקר ,שנערך
שתוצאותיו
קהילת עורכי הדין,
מבצע שקלול של הדירוג עם זה
חודק,
ושות׳.
רכידין; תמרגולןושות׳.
הלוי ,גרינברגושות׳; המבורגר
ו) :א.ש .שמרון;י.מלכו ,פרםקיושות׳;
בקרב עורכי הדין ,המשרדים המוערכים
משוקללות אף הן בדירוג.
מדו־
$TS1$מדורגים$TS1$
המשרד כפי שהם
שללקוחות
ונוט־
$TS1$ונוטדיונים;$TS1$
משרד עורכי דין
עברון ושות׳
ביותר הם נחום פינברג ושות׳ ואשר
חברת
איתן ש .ארזושות׳; ברגרזון
ארדינםט ,בן
משרדים מיבילים:
חלדושות׳.
משרדים מיבילים בולטים :אהד־
$TS1$אהדנסון$TS1$
$DN2$ונוטדיונים; $DN2$הרצוג פוקס נאמן עורכי דין;
דיונים;
עורכידין;
גולדבלט ,גינדס ,יריב עורכי
כמו כן ,נערך

נבחרו

סקר

שבמסגרתו

המשרדים המוערכים ול־
$TS1$ולראשונה$TS1$

אהודסול.

שוק ההון

