
 
 

  2016 אפריל 18 

  ן"נדל -  דין עורכי BdiCode 2016 דירוג

 נדל"ן -דירוג מובילים בולטים    נדל"ן דירוג קבוצת עלית

 אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'   ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין

 אפרים אברמזון ושות'   גולדפרב זליגמן ושות'

 בלטר, גוט, אלוני ושות'   גורניצקי ושות' עורכי דין

 ברנע ושות' עורכי דין   המבורגר עברון ושות', משרד עורכי דין ונוטריונים

 יעקב סלומון ליפשיץ ושות'   בסון ושות' משרד עורכי דין- בורנשטיין-הרטבי

 כספי ושות'   הרמן, מקוב ושות'

 ליפא מאיר ושות'   הרצוג פוקס נאמן

 AYRעמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'    דין- וקסלר, ברגמן ושות', עורכי

 ש. הורוביץ ושות'   יגאל ארנון ושות' עורכי דין

 עורכי דין -און גלאון צין יגור ושות'- שביט בר   משרד עורכי דין -יהודה רוה ושות' 

 שבלת ושות'   דין ונוטריונים- מ. פירון ושות' עורכי

 שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', עורכי דין   מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עורכי דין

 עורכי דין - שניצר, גוטליב, סאמט ושות'    נשיץ ברנדס אמיר ושות'

   עמית, פולק, מטלון ושות'
שפיגלמן, קורן, ברק, זמיר ושות' עורכי דין 

 ונוטריונים

     פישר בכר חן וול אוריון ושות'

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

     דין-ש. בירן ושות', משרד עורכי

     ש. פרידמן ושות', עורכי דין

     שוב ושות' עורכי דין

     שרקון, בן עמי, אשר ושות' משרד עורכי דין

 

  

 



 
 

 

 -דירוג מובילים בולטים  משרדי בוטיק 
 נדל"ן

 נדל"ן - דירוג מובילים  

 א. ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'   גולדמן, ארליך, אדלשטיין ושות'

 ארדינסט, בן נתן ושות' משרד עורכי דין   גיא פרבמן משרד עורכי דין

 גלעד שר, קדרי ושות' עורכי דין   כספי עורכי דין ונוטריונים- גינדי

 גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'   דן עופר ושות' עורכי דין

 ד"ר י. וינרוט ושות'   ורדי לשם רון , עורכי דין

 דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, צדרבוים עורכי דין ונוטריון   עורכי דין -חג'ג', בוכניק, ויינשטיין ושות' 

   שפירא, משרד עורכי דין -חגי שבתאי 
משרד עורכי  - צבי, לוכטנשטיין ושות' - זלינגר, קונפינו, בן

 דין

 דין- חיים צדוק ושות', משרד עורכי   שחור ושות'-חיים קוסובסקי

 טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות'   יהושע דיאמנט משרד עורכי דין

 קידר ושות', עורכי דין ונוטריון-נבו- כבירי   מירון, בן ציון ופריבס עורכי דין ונוטריונים

 מטרי, מאירי ושות', עורכי דין   דין - נתן מאיר ושות', עורכי

 רון גזית, רוטנברג ושות' משרד עורכי דין   ענת בירן, משרד עורכי דין

 תדמור ושות' יובל לוי ושות'   צבי שוב, משרד עורכי דין

תיק, גלעד, קינן, בלחרסקי משרד עורכי 
           דין

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 נדל"ן -דירוג מוערכים    נדל"ן -דירוג מובילים משרדי בוטיק 

 )ERMאפשטיין רוזנבלום מעוז (   אברהם ללום ושות' משרד עורכי דין

 ציגנלאוב ושות'קהן, - בלושטיין, בר   משרד עורכי דין - אברהם נאמן 

 גבריאל ראובינוף משרד עו"ד ונוטריון   בויאר, אור, שפרנט, מישור ושות' עורכי דין ונוטריונים

 עורכי דין -גולדבלט גינדס יריב    ברגרזון ושות'

 יוסי אברהם ושות', עורכי דין   ברון ושות', משרד עורכי דין

   גיל הירשמן ושות', משרד עורכי דין
לאמעי סידר רהט צידון פינק, עו"ד 

 ונוטריונים

 עורכי דין -משה נסים, רינקוב, סנדרוביץ    הררי טויסטר ושות'

 עורכי דין - פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני    ח. נועם ושות' חברת עורכי דין

 פרל כהן צדק לצר ברץ   חברת עורכי דין -לוי טילר ושות' 

   מילר ושות' משרד עורכי דין
שלמה כהן ושות', משרד עורכי דין 

 ומגשרים

 עורכי דין -שנהב קונפורטי רותם ושות'    מרים דונין (שוב), משרד עורכי דין

     נוב, קסנר ושות' עורכי דין

     משרד עורכי דין - פרופ' ביין ושות'

     כהן, פרשקר ושות'- רז

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 נדל"ן -דירוג מוערכים משרדי בוטיק 

 א. סוכובולסקי ושות' עורכי דין

 א. שילה ושות' עורכי דין

 עורכי דין -אברהם בר 

 אורלנסקי איזנברג מוזסון ושות'

 אשל, אשלגי, רוזנט עורכי דין

 ב.ז.א בן זקן, גרינליק ושות' משרד עו"ד

 גונן קסטנבאום חברת עורכי דין

 הורוביץ, אבן, אוזן ושות'

 עורכי דין-צמח שניידר ושות' 

 רוזנברג אברמוביץ שנלר, עורכי דין

 שירן בן עזרא

 שרגא בודה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  עירונית התחדשות -  דין עורכי BdiCode 2016 דירוג

 דירוג מובילים בולטים התחדשות עירונית   דירוג קבוצת עלית התחדשות עירונית

 )ERMאפשטיין רוזנבלום מעוז (   אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'

 גורניצקי ושות' עורכי דין   ברון ושות', משרד עורכי דין

 גלעד שר, קדרי ושות' עורכי דין   גולדפרב זליגמן ושות'

 דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, צדרבוים עורכי דין ונוטריון   גיל הירשמן ושות', משרד עורכי דין

 המבורגר עברון ושות', משרד עורכי דין ונוטריונים   כספי עורכי דין ונוטריונים- גינדי

 דין- וקסלר, ברגמן ושות', עורכי   בסון ושות' משרד עורכי דין- בורנשטיין-הרטבי

 יגאל ארנון ושות' עורכי דין   הרמן, מקוב ושות'

 ליפא מאיר ושות'   הרצוג פוקס נאמן

 פרל כהן צדק לצר ברץ   דין ונוטריונים- מ. פירון ושות' עורכי

 ש. פרידמן ושות', עורכי דין   ברנדס אמיר ושות'נשיץ 

 עורכי דין -און גלאון צין יגור ושות'- שביט בר   עמית, פולק, מטלון ושות'

 שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', עורכי דין   פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 שרקון, בן עמי, אשר ושות' משרד עורכי דין   שבלת ושות'

 תדמור ושות' יובל לוי ושות'   עורכי דין - שניצר, גוטליב, סאמט ושות' 

           תיק, גלעד, קינן, בלחרסקי משרד עורכי דין

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 
 

 

דירוג מובילים בולטים התחדשות עירונית 
 משרדי בוטיק -

 דירוג מובילים התחדשות עירונית   

 אפרים אברמזון ושות'   א. סוכובולסקי ושות' עורכי דין

 ארדינסט, בן נתן ושות' משרד עורכי דין   אברהם ללום ושות' משרד עורכי דין

 בן ארי פיש סבן ושות'   אשל, אשלגי, רוזנט עורכי דין

 עורכי דין - גלוזמן ושות'    גונן קסטנבאום חברת עורכי דין

 ד"ר י. וינרוט ושות'   גיא פרבמן משרד עורכי דין

 קידר ושות', עורכי דין ונוטריון-נבו- כבירי   דן עופר ושות' עורכי דין

 דן ושות', עורכי דין-לוי, מי   הורוביץ, אבן, אוזן ושות'

 מטרי, מאירי ושות', עורכי דין   הררי טויסטר ושות'

 'רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות עמר-AYR   עורכי דין -חג'ג', בוכניק, ויינשטיין ושות' 

 רכניץ, קסלר ושות', עורכי דין ונוטריונים   מילר ושות' משרד עורכי דין

 דין-ש. בירן ושות', משרד עורכי   מירון, בן ציון ופריבס עורכי דין ונוטריונים

 ש. הורוביץ ושות'   נוב, קסנר ושות' עורכי דין

 עורכי דין -שנהב קונפורטי רותם ושות'    כהן, פרשקר ושות'- רז

 שפיגלמן, קורן, ברק, זמיר ושות' עורכי דין ונוטריונים    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

משרדי  -דירוג מובילים התחדשות עירונית 
 בוטיק

 א. שילה ושות' עורכי דין

       אביחי נ. ורדי  משרד עורכי דין

 משרד עורכי דין - אברהם נאמן 

 ברגרזון ושות'

 ורדי לשם רון , עורכי דין

 ח. נועם ושות' חברת עורכי דין

 שפירא, משרד עורכי דין -חגי שבתאי 

 עו"ד ונוטריון -יוסף ישורון ושות' 

 כהן, ערב ושות'

 חברת עורכי דין -לוי טילר ושות' 

 ענת בירן, משרד עורכי דין

 משרד עורכי דין - פרופ' ביין ושות'

 צבי שוב, משרד עורכי דין

  

  

  

  

  

  

  


