
 דיני עבודה
 אסנת רזין

 

איתן מימוני  חרס-כוכבה גבזה מרגלית בוטרמן
 ושות'

 עפר שפיר ושות'

ויינברגר 
 ברטנטל ושות'

שרקון, בן עמי,  דרור לזר עו"ד
אשר, נאמן, קינן 

 ושות'

חיימסון סודאי 
 ושות'

לפידות, עורכי 
 דין

 גדעון פישר 

 ושות'

י.  -י. פירוזמן ב.צ. שפר ושות'
 גהוורי בע"מ

פריש, שפרבר, 
 ריינהרץ ושות'

 קוסטליץ ושות'

גרוס, 
קלינהנדלר, 
חודק ושות' 

באמצעות  עו"ד 
 דולב

סומך -בראש
 משרד עורכי דין

   

 מנהלי וחוקתי
איתן מימוני 

 ושות'
ויינברגר ברטנטל  עפר שפיר ושות'

 ושות'
לניאדו 

 אפשטיין עו"ד
אחיקם שוסטר 

 עו"ד

אליאס בן  לזר עו"ד-דרור גיא ממן מ. זוהרי ושות'
 אריה& חן עו"ד

-גיט-ברק
 מיסטריאל

שרקון, בן עמי, 
אשר, נאמן, קינן 

 ושות'

לפידות, עורכי 
 דין

גדעון פישר 
 ושות'

כהן, וילצי'יק  ב.צ. שפר ושות'
 ושות'

און, -שביט, בר
גלאון צין, 

ויתקון ושות' 
 עו"ד

שפרבר, פריש, 
ריינהרץ ושות', 

 עו"ד

הררי טויסטר  זינגר דנה ושות'
 ושות', עו"ד

 קוסטליץ ושות'

-בראש סומך
 משרד עורכי דין

    

 מכרזים וחוזים
יה, -אמסטר רן

 עו"ד
איתן מימוני 

 ושות'
ויינברגר  עופר שפיר ושות'

 ברטנטל ושות'
לניאדו אפשטיין 

 עו"ד

אחיקם שוסטר 
 עו"ד

 דרור לזר, עו"ד אריה חגי, עו"ד גיא ממן מ. זוהרי ושות'

אליאס בן 
 אריה& חן, עו"ד

שרקון, בן עמי, 
אשר, נאמן, קינן 

 ושות'

חיימסון סודאי 
 ושות'

גדעון פישר  לפידות ושות'
 ושות'

י.  -י. פירוזמן ב.צ. שפר ושות'
 גהוורי בע"מ

כהן, וילצ'יק 
 ושות'

און, -שביט, בר
גלאון צין, 

ויתקון ושות' 
 עו"ד

פריש, שפרבר, 
ריינהרץ ושות', 

 עו"ד

הררי טויסטר 
 ושות', עו"ד

 

 

 

 

   



 מיסוי מוניציפאלי
חברת עורכי  -רד חמד ושות' עו"ד

 דין
עודד מהצרי, 

 עורכי דין
רוזן בסיס, 

 עו"ד ונוטריון
איתן מימוני 

 ושות'

ויינברגר  עפר שפיר ושות'
 ברטנטל ושות'

לניאדו אפשטיין 
 עו"ד

 חגי, עו"דאריה  גיא ממן

אליאס בן  לזר, עו"ד-דרור
 אריה& חן, עו"ד

-גיט -ברק
 מיסטריאל

שרקון, בן עמי, 
אשר, נאמן, 

 קינן ושות'

 לפידות ושות'

כהן, וילצ'יק  ב.צ. שפר ושות'
 ושות'

און, -שביט, בר
גלאון צין, ויתקון 

 ושות' עו"ד

פריש, שפרבר, 
ריינהרץ ושות', 

 עו"ד

 זינגר דנה ושות'

טויסטר הררי 
 ושות', עו"ד

    

 דיני עיריות
איתן מימוני 

 ושות'
ויינברגר ברטנטל  עפר שפיר ושות'

 ושות'
לניאדו 

 אפשטיין עו"ד
 גיא ממן

אליאס בן  אריה חגי, עו"ד
 אריה& חן, עו"ד

-גיט -ברק
 מיסטריאל

שרקון, בן עמי, 
אשר, נאמן, 

 קינן ושות'

 לפידות ושות'

גדעון פישר 
 ושות'

און, -שביט, בר ושות'ב.צ. שפר 
גלאון צין, ויתקון 

 ושות' עו"ד

פריש, שפרבר, 
ריינהרץ ושות', 

 עו"ד

 זינגר דנה ושות'

הררי טויסטר 
 ושות', עו"ד

קוסטליץ ושות' 
 עו"ד

סומך -בראש
 משרד עורכי דין

  

 ביטוח ותביעות נזיקין
לפידות עורכי  לזר עו"ד-דרור אילן ירון, עו"ד מנבר את ארקין

 דין
פריש, שפרבר, 
ריינהרץ ושות', 

 עו"ד

 מסחרי ואזרחי
איתן מימוני 

 ושות'
ויינברגר 

 ברטנטל ושות'
לניאדו אפשטיין 

 עו"ד
אחיקם שוסטר 

 עו"ד
 מ. זוהרי ושות'

אליאס בן אריה&  דרור לזר עו"ד גיא ממן 
 חן, עו"ד

שרקון, בן עמי, 
אשר, נאמן, 

 קינן ושות'

חיימסון סודאי 
 ושות'

גדעון פישר  עו"דלפידות 
 ושות'

י.  -י. פירוזמן קנולר ושות' ב.צ. שפר ושות'
 גהוורי בע"מ

כהן, וילצ'יק 
 ושות'

און, -שביט, בר
גלאון צין, 

ויתקון ושות' 
 עו"ד

פריש, שפרבר, 
ריינהרץ ושות', 

 עו"ד

הררי טויסטר  עדי סופרסקי
 ושות', עו"ד

קוסטליץ ושות' 
 עו"ד

    

 גביה מינהלית
איתן מימוני  עו"ד חמד ושות'

 ושות'
לניאדו  עפר שפיר ושות'

 אפשטיין עו"ד
 דרור לזר עו"ד

-גיט-ברק
 מיסטריאל

חיימסון סודאי 
 ושות'

פריש, שפרבר,  ב.צ. שפר ושות'
ריינהרץ ושות', 

 



 עו"ד

 תובענות ייצוגיות
ויינברגר  עפר שפיר ושות'

 ברטנטל ושות'
לניאדו אפשטיין 

 עו"ד
אחיקם שוסטר 

 עו"ד
 ממן גיא

אליאס בן  דרור לזר עו"ד
 אריה& חן, עו"ד

-גיט-ברק
 מיסטריאל

שרקון, בן עמי, 
אשר, נאמן, 

 קינן ושות'

לפידות, עורכי 
 דין

גדעון פישר 
 ושות'

און, -שביט, בר ב.צ. שפר ושות'
גלאון צין, ויתקון 

 ושות' עו"ד

פריש, שפרבר, 
ריינהרץ ושות', 

 עו"ד

הררי טויסטר 
 ושות', עו"ד

קוסטליץ ושות' 
 עו"ד

    

 לשון הרע
איתן מימוני 

 ושות'
לפידות, עורכי  דרור לזר עו"ד

 דין
גדעון פישר 

 ושות'
פריש, שפרבר, 
ריינהרץ ושות', 

 עו"ד

קוסטליץ ושות' 
 עו"ד

    

 מקרקעין
איתן מימוני 

 ושות'
שרקון, בן עמי,  אריה חגי, עו"ד דרור לזר עו"ד

אשר, נאמן, 
 קינן ושות'

חיימסון סודאי 
 ושות'

לפידות, עורכי 
 דין

גדעון פישר 
 ושות'

י.  -י. פירוזמן ב.צ. שפר ושות'
 גהוורי בע"מ

כהן, וילצ'יק 
 ושות'

און, -שביט, בר
גלאון צין, 

ויתקון ושות' 
 עו"ד

פריש, שפרבר, 
ריינהרץ ושות', 

 עו"ד

הררי טויסטר  זינגר דנה ושות'
 ושות', עו"ד

קוסטליץ ושות' 
 עו"ד

 תכנון ובניה
איתן מימוני 

 ושות'
ויינברגר ברטנטל  עפר שפיר ושות'

 ושות'
-גיט-ברק דרור לזר עו"ד

 מיסטריאל

שרקון, בן עמי, 
אשר, נאמן, קינן 

 ושות'

לפידות, עורכי 
 דין

כהן, וילצ'יק  ב.צ. שפר ושות'
 ושות'

און, -שביט, בר
גלאון צין, ויתקון 

 ושות' עו"ד

פריש, שפרבר, 
ושות',  ריינהרץ

 עו"ד

הררי טויסטר  זינגר דנה ושות'
 ושות', עו"ד

קוסטליץ ושות' 
 עו"ד

 עידית גזית

 


