
מיילכתובתטלפוןתפקידאנשי קשרד"שם משרד עו

03-6087827שותףד אדם שפרוך"עו

דרך מנחם בגין 

מרכז עזריאלי , 132

א"ת. 1

adams@arnon.co.il

sivang@arnon.co.ilשכירהדותן- ד סיגל גדרון"עו

hilar@arnon.co.ilשכירהד הילה רוט"עו

03-5377676שותףד דוד שידלובר"עו

בית , 7ל "רחוב ריב

david@shidlo-law.co.ilא"ת (3קומה )עמגר 

eyal@shidlo-law.co.ilשכירד איל שידלובר"עו
שכירד דנה ישטוב"עו

03-7773939שותףד דיויד אמיד"עו

, 4' ברקוביץ' רח

david@biranlaw.comא"ת, מגדל המוזיאון

meir@biranlaw.comשותףד מאיר פורגס"עו

eranp@biranlaw.comשכירד ארן פלשקס"עו
andrey@biranlaw.comשכירד אנדריי פייר"עו

054-4973909שותףד אורי אביגד"עו

דרך אבא הלל 

, בית עוז, 14סילבר 

ori@geelaw.co.ilרמת גן

03-6139906eyal@geelaw.co.ilשכירד איל וינוקור"עו
yogev@geelaw.co.ilשכירד יוגב רוזן"עו

03-6254000שותףד דרור יוסף בולקינד"עו

, בית רובינשטיין

, 20רחוב לינקולן 

א"ת

052-6600605liron@zadokco.co.ilשכירלב-ד לירון לוי"עו
manuel@zadokco.co.ilשכירד מנואל ושטו"עו

03-6912265שותףד ליאור עמידור"עו

דרך מנחם  בגין 

lior@amidor.co.ilא"ת, 148

שותףד חן עמידור"עו

שכירד רונית ליבשין"עו
שכירד נועם יבלון"עו

03-9640777שותףד זיו כספי"עו

, 15רוטשילד 

ziv@gindi-caspi.co.ilראשון לציון

054-5929186chicco@gindi-caspi.co.ilד ציקו אברם"עו

03-9596045ד אדם צסוואן"עו

03-6789141שותףד זיו לב"עו

 98רחוב יגאל אלון 

 (מגדל אלקטרה)

ziv@lz-law.comא"ת

sharona@lz-law.com  03-6430301שותפהפור-ד שרונה חיים"עו

hagai@lz-law.comשותףד חגי ישראל"עו

elad@lz-law.comשכירד אלעד מורצקי"עו

שותףד רונן אשר"עו

 11רוטשילד ' שד

asher1adv@gmail.comא"ת

054-8185884שותףד גיל נבו"עו

, מגדל משה אביב

gnevo@knklaw.com רמת גן7בוטינסקי 'ז

054-818588203-5668665ztalimi@knklaw.comשותףד זיוון אלימי"עו

054-5554556tperez@knklaw.comשכירד טום פרז"עו

054-6556860guyw@knklaw.comשכירד גיא וייס"עו

עורכי דין , גינדי כספי

ונוטריונים
7

 2)רונן אשר + זיו לב 

(משרדים שהתאחדו
8

 

קידר , נבו, כבירי

ושות'

9

 

, ארליך, גולדמן

אדלשטיין ושות'

4

'חיים צדוק ושות 5

 

' עמידור ושות. ל
6

'יגאל ארנון ושות 1

עורכי - דוד שידלובר 

דין ונוטריון
2

'בירן ושות. ש 3
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03-7522722שותףד אברהם ללום"עו

בני , 1דרך בן גוריון 

avraham@lalumlaw.co.ilברק

052-4201810amitarad@013.netשכירד עמית ארד"עו
שכיריפת-ד אורית קים"עו

03-5662808שותףד אילן שרקון"עו

, V-Towerמגדל 

BBCilan@cbalaw.co.ilמרכז העסקים 

050-5651600שכירקצב-ד נורית כהן"עו

 23בר כוכבא ' רח

nurit@cbalaw.co.ilברק-בני
rotem.v@cbalaw.co.ilשכירד רותם וורטנפלד"עו

 רמת גן7מנחם בגין 03-6137730שותפהדינה יהב

שותפהעינת שקד

arnon@yahavco.comשותףארנון יהב

שכירהילה לביא

03-6915656שותףגיא יקותיאל

, 8שדרות יהודית 

guy@fyi-law.co.ilתל אביב

שותפהתמר אינגביר

שכירשרונה פורת

שכירעמיר פרידמן

03-6938408שותףיריב בר דיין

שדרות שאול המלך 

8 ,

yariv@ybdlaw.co.ilתל אביב

שכירנבו אלקבץ

שכירויטלי אנטין

שכירחגי אברהם

03-6201713שותףערן לאופמן

, 68בוגרשוב 

תל אביב

שותףניר בן חמו

שכיריוסף אוחנה

שכירמירי ברונו

050-5882680שותףאיתמר פנץ

, 23בר כוכבא 

itamar@itamar-law.comבני ברק

שכיראלעד קוטון

שכיריואב יאיר

איתמר פנץ 16

יקותיאל , פרידמן

עורכי דין- אינגביר 
13

דיין עורכי דין-יריב בר 14

ערן לאופמן 15

'אברהם ללום ושות 10

'שרקון בן עמי ושות 11

'דינה יהב ושות 12
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