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פרופ’ ביין דן

אפרת צביאמיד דיוידאלוני ערןאיזנברג אלעד בולקינד דרור יוסףארליך אמיתיאנוך יעקבאלימי זיוון ארדינסט גיוראאמיר שרוןאלטמן יונתן אסרף מאיראמויאל עמית איש שלום הלל

טל חגי

טירר רועיטולצ’ינסקי מנחםחיים בעזחדד עמית טל דליהטירר אהרוןחן אמיר טל ברקטיקוצקי ירוןחלד אשר טירר עינתטולידאנו דוני חורש יהושעחודק דוד

פורגס מאיר

גיסין גיאגורמן מנחםגולדבלט שלום גפני ענתגייר יוסףגולדמן אמיר גליק תמירגזית רחליגולדמן אורי פרופ’ גרוס יוסיגינדס אהודגולדמן יעקב גוטמן גיורא ג’והן דודברנדס חנינאד”ר ברוך דותן גבע דןברנע מיקיברזלי אהוד ג’פה סימוןברנס צביברון גלעד גוטמן-עמירה שיראלגוט אהודברקמן רוןברנדס גיל

מוזר מיבי

ד”ר בר-קהן רויבנד טלבן-ארצי אמיר בראונשטיין עדיבנקל יוסףבן עזרא שירן ברא”ז רןבננסון טלבן נתן )קליינברגר( רמי בראף )מליכזון( בתיהבר-און רענןבן צור בעז בלום אופירבירן אורןביין יואב בן-עמי גילעדבלטר משהבירן )רקם( ענתביינרט ישי בלושטיין גדיאלבירן שרגא פ.ביין-אלון ליאורה בן ארי )בר רב האי( רחלבן-טל גיוראבכר ראובןביינרט נורית

ליקוורניק מיה ליפשיץ אייל ליאונד זאבלוצאטו-שוקרון לילךד”ר לוצאטו אסתר לינזן מאירד”ר לזר נורית ליבליך טללורך אמנון ד”ר ליפא מאירליאונד דור לוצאטו מיכלד”ר לוצאטו כפיר לויצקי אמיר לויטה גל

שוופי דורון

שוב צבי שוב שמואלשוב משה שביט-שטריקס אילן רפאלי דיצהרייף תומר רייטר ירון ריבנוביץ יעקב רחמני עופר

פרנקל עמיפרבמן גיאפלר רועיפלד דניאלפינקלשטיין יונתןפינס עמיתפינס שיפורטן אברם צדרבוים עזריאלפרייליך יואל פרסקי אורןפרי עמיחי צוקרמן קאריןפרנק אריאל

רז אמיר קנטור רונן

קמחי חייםד”ר קלגסבלד אביגדורקידר אוריקאין אביצפריר עמירציגנלאוב ישראל קלינהנדלר ג’ין קינן אוריקינן אופיר

הלוי אמיר הכהן דן הרינג דניאלהר אבן עודדהירשמן גיל ויזל-סבן גילתהראל שרה וול אברהםהראל אחיעד הרטמן אלקסהר-צבי ליאור

וינברג שלומי

הוברמן משה דימנט רןדורון אליגרפי ארנון דן דורוןדיאמנט יהושעדונין )שוב( מרים ד”ר דליהו רונןדורון לילידביר אורה הוף וישליצקי רויתדנון-שנהב טלדיין וולפנר רותדורה משה

פומרנץ אלוןפוזנר אסףעמירן-סין אוריתעזיאל ישראל פוזנר ניצה ענבי איתמרעמר אמיר עופר דןעובדיה רונית עבדי דוד ספצ’ק לימורסול אהודנשיץ גדנרדיה מור סרוסי-פריסטטר אסנתסלומון מאיה סרוב קוביסירוטה הולנדר דפנה סמית ג’ק סוכובולסקי אריהסאקס אלן נייגר אריהניב אסף נח אלדד

תמונות השותפים הבכירים 
של המשרדים מופיעות 

על-פי סדר א"ב

BdiCode 2016 נבחרת משרדי עורכי הדין      המובילים

שפירא דוד שוכטוביץ אהוד שורק אמנוןשור אלישעשוויצר עופר שפייזר אורןשילה יאירשטרן דורוןשטיינמץ יעקבשחם דורשורץ רני שמרון דוד נ. תורן דרורשרגא אמירשרביט יעקבשפר גיליד”ר שנהב אילשלימוף-רכטמן סיגל תמיר דפנהשרון זיו תיק ארז

ד”ר אוריון גילאגמון צביאבירם ליאוראביגד אורי אורעד יאיראדלשטיין בועזאברמוביץ דב אורלנסקי עדואדלר יובלאבישר ליאל איגרא תמראטיאס שמוליקאהרוני ארזאברמוביץ מנחם

בן ישראל דלית

נדלר אריאלמשי עמליהמקוב רועיפרופ’ מנזורלה עמנואל נוף אהודנבו גיל נוי אורינאמן משה צ. נדולני קרן מרציאנו יצחקמרום איל מנור טומימלר ורד מלצר יעקב מישר טלמזרחי משהמור עוזימוסקוביץ אביביתמולכו שריתמוזר פז מלכוב דודמטרי רונן מלכו יצחקמטלון מוריאל מי-דן נעה מושקוביץ יעלמורגנשטרן חנוך

לוי טילר דוריתלבנפלד בריכהן ורד לוי יודיכראזי-גוף אפרת כפיר אליעזר לוי דורוןכורש אלדד לוי יוסילבנון-פורת מיכל כהן בלחרסקי קרןכהן ניר כהן דוד כהן בנימין )בני( מ.טנא ענת כהן בנימין בנייריב הראליולוס רם כבירי עמריינקוביץ עופר ישראלי יעקביוליש נויה כהן אליהו )אלי(ירון-אלדר טלי טפר נמרודטננבוים אורן

זיסמן שמואלועקנין מיכאלוינרוט דובי חבר ארזז’אן רםד”ר וינרוט יעקב זנקו אוריוקסלר אריד”ר וינרוט יחיאל זהר אליויצמן מנחם וינטרוב חייםוינדר יצחק

גרנות שי גרינברג איתן

ברגרזון שאולבראף שניר אילנה

רח’ בן גוריון 11 בני ברק 5106215
ת.ד. 448 בני ברק 1080115

טל. 03-5770333  •  פקס. 03-6160333
www.facebook.com/BdiCoface  •  www.bdicode.co.il

 www.bdi.co.il  •  info@bdi.co.il

הלל בן

ד”ר מאמו איל ד.לשם דודלסטרל ירוןלנדה זהרללום אברהם מוזסון רונןמאירוביץ-סייג ורד מגריזו דודד”ר לשם ישראל מאירי מורן לרנר אפרתלפן רוני לכנר שמואל

רוטשילד גרשוןרוברטס ריצ’רדקסטנבאום גונן רוטמן עזריאל רונקין גלינהרוה יהודה רוטשילד איתן רובין פנחסראב”ד יורם קריגל עמיתקצנל עינת קסטנבאום קארין קנר רועי

כהן-דור אמיר


