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אלתרעורני-דין

גלעד שוושות'

משרדעודנידין

שנהבקונפורמי שביטושות' עורכידין

וטות',עווני חן
זולםי ,נ״גר
איל
וזיאט,

אפשטיין ,חומ

ונוטריונים
עורכי-דין
המבורגרעברוןושות/משרד

אודי בתלי -עורניד

ברנע ושות'עודני דין

הרצוג פוקס נאמן

יוסףישורוןושות' !pnoai in

 01ידועים

משרדי

בוטיק

ניר כהן ,לשם ושות'

גדעוןקורן,

משרדעורכידין

שרקון,בןעמ!,אשוושות'

קלינהנדלר ,וזודק,הלו
גרוס,

איתן מעוזעוונידין

אלוני ושוו
בלטר ,גוט,

שבלת ושות"

ושות' ,עורכידין
גלוזמן

וקסלו ,בוגמןושות',עווכי

בעז בן צווושות',עוובידין

זאב שוףושות'

zag-s&w

רחל בן ארי ,אדם פיש ושות'
שט״נמץ ,הוינג ,גוומןושות' ,עוונידין

אפשטיין
רוזננלום מעוז

זליגמן ושות'
גולדפרב

פרידמן',ונגדושות' ,עוונידין

ושות',עורכידין
ארזטיקולסקר

בווןושות',

ונוסריון
עמית,פולק,מטלון ושות׳עורכידין

תדמורושות'

שויו,שיווושות'

תבנון

משרדעורכידין

א.ש .שמרון,י.מלנו ,פוסקיושות'

הרצוג פוקס נאמן

א .קלגסבלדושות',עוונידין

ליראי
מןושות/עורנידין

עמית,פולק,מטלוןושות'עווכידין
ונוטויון

גורניצק' ושות'עוונידין

שפיגלמן ,קורן ,ברק ,זמירושות'

הלוי ,גרינברג ושות'
קלינהנדלר ,חודק,
גרוס,

גזית ,רוטנבתושות'

מיטים

עורכידין
הןיעריושות' ,משרד

שנהב קונפורס' שביטושות׳

ונוטריונים
וטות',עורכידין
לויתן ,שרון

משרדעורכידין

משרדעורכידין

דין
אדרת ,שמחוניושות'עודני

יעל נרוסמןעורכידין

משדדעורכידין

מי-דןושות',עורכי דין

רוםנברגושות'

רון

מגויזו,בנקלושות'עוונידיןונוטריונים
ראב״ד,

שנהב קונפורמי שביטושות' עורכידין

זיסמן,אהרוני,ג״רושות'עורכידין

שבלת ושות'

כספיושות׳עורכידין
ונוטריונים

טוני גוינמן -משודעו״ד

אגמון ושות' דוזנבת הכחן ושות'

גותיצק ושות'עוונידין

סשח־עוונידין למטפט סביבתי

עת

שטון מוציאנו

כהןלויצק ושות'

ש .פרידמןושות',עורכידיו

משרדעורכידין

סלומון ,ליפשיץושות'
יעקב

לוי,

הומן,מקוב!טות'

הרצוג פוקס נאמן
שנהבושות',עווני דין
ונוטויון

פיש ושות'

פרופ'בייןושות'

עווניויןונוטויונים

מאיו ושות',עווני חן

יהודה רוה ושות׳

משודעורכי דין

גילת,
זלצמן,
י.
קנולר ,גואוסלומוןושות'

פישר בכר תןוולאוריון ושות'

צפויו,

ש .פרידמןושות',עוינידין

ד"וי.וינווטושות'

בומבן

שמון

י.מלכו,

פו

קיושות'

לויצקי ושות'
טולציעסקי שטרן מרציאנו נהן

גדעוןקורן ,משח־

טיקולםקרושות;עורכידין
אח

זליגמן ושות'
גולדפרב

זליגמן ושות'
גולדפוב

ונוטויונים
עוונידין
לויושות' נזשוד
יובל
ins

 e1מוערכים

ווזובסק

חןגזית ,ווטנבונושות'

בעז בן צווושות',עווני דין

עדין-ליסעורכידין

א.ש .שמוון,י.מלכו ,פוסקי ושות'

ברנדס

ארי,

זיסמ

אהרוני,נ״רושות׳עודנידין

zag-s&w
א.ש.

טולציינסק

אדם

גלעד שוושות'

תדמורוטות'

גלוזמןושות',עורכידין

משרדעורכי דין

ארדינסט,בן נתןושות',

פרידמן',ונגרושות',עורכידין

א .קלנסבלדושות',עוונידין
משוועווני וין

ש .פרידמןושות',עוונידין

בונדס

פילוסוף,
צלתואיו,
טולידאנו ושות'

צווארון לבן

משודעווני-דין

ושות׳,עורכידין
זולסי ,נ״גר
חיאס,

אילן

עמית,פולק,מטלון ושות'עווני דיןונוטויון

גרוס,קלינהנדלר,חודק,ה

שרקון,בןעסי ,אשרושות'

שרקון ,בן עמי ,אשרושות'

נשיץ

פטנטים

 1ns> ayrדייטרז׳אן שונטוביץ ושות'

גלוזמןושות;עורכידין

ש .הורוביץושות'

r>1a1re

משרדעורכי דן,

rernעוונידין
ונוטריונים

אפרים אברמזוןושות'

סלומון ,ליפשיץ ושות'
יעקב

פישר בכר חןוולאוויון ושות'
נשיץ

יובל
פרופ'
לוי mro

ברנע ושות' עודנידין

מנפות־ ט.קולבושות׳

ואב״ד,
מגריזו,בנקלושות'עורכי דיןונוטריונים

נובושות'עורכידין

מטרי ,מאיריושות׳,עורכידין

אלוני ושות'
בלטר ,גוט,

סלומוןושות'
קנולר ,גראומ,
גילת,
'.ץלצמן,

ונוטריון
משרדעורכידין

ונוטריונים
לויתן,שווןושות׳,עורב״ in

אפרים אברמזוןושות׳

חיים צדוקושות',

וילצ׳יק,
כהן,

קמחי ושות' עורכי דין

פטנטים

סורוקר-אנמון,עורכידיןועורכי

איל

משרדעורכידין

מגריזו,בנקלושות'עורכי חן
ראב״ד,
ונוטויונים

1nt!1

משרדעורכי-דיןונוטויונים

גלאוןציויגורושות'
טביטבר-און

משרדעורני דין

מי-דןושות',עווני דין

מיכאל בןושות',

־,

י.
סלומוןושות:
קנולר ,גראומ,
גילת,
זלצמן,

משרדעורכידי

אליעד שרגאושות'

עמית,פולק,מטלון ושות'עווכי דיןונוטויון

אביה נ.ורדיעורכידין

ונוטריונים
לויתן ,שווןושות',עווכי דן

יגאל ארנוןושות',עודני דין

נעמי אסיאושות',

ושות' ,משרד
לוינבוק
ב.
עורכי-דין

ליפא מאידושות'

אבדהםושות',עורכי חן

המבורגר עבווןושות',

טולציינסק' שטון מוציאנו כהןלויצקי ושות'

קסוטו -נוףושות'עורכי -דין

המשרדים לפי

מטרדעורכידין
ונוטריון

אברהם בר-עורכידין

ר .שבולת ושות'
תדמווושות'

הסביבה

גותיצק' ושות'עורכידין

ורדי לשםרוןעורני חן

עורנידין
זיושרוןושות'

מ.פירון ושות'עורכי-דיןונוטריונים

איבות

ושות',
דרדיק גרוס

שבלת ושות'

ומנטחם

ליקוווניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'
מיתו,

בכל

בוון ושות',

סלומון,ליפשיץושות'
יעקב
עווכי דין

שפיואושות',עווני דין

עמית,פולק,מטלון ושות'עורכידיןונוטריון

משדדעוונידין

משודעודנידין

משרךעורכידין

פישר בנרוזןוולאוריון ושות'

ונוטריונים
עורכי פטנטים

יהודה רוה ושות'

עווני-דיןונוטריונים
מ.פיוון ושות'

ליקוווניק ,גבע ,לשם ,טלושות'
מיתו,

גלוזמןוטות;עורכידין

סלומון ,ליפשיץושות'
יעקב

זלינגרוטות'עורכידין

נוטליב,
שניצו,

אדם פישושות'

CIT'I

ברגוזון ושות'

וינטטוקזקלרושות;עורני דן

לאמעי

משוח עורכי דין

אלתו
עווני-דין

הלוי ,גרינברגושות'
קלינהנדלר ,חודק,
גרוס,

ליקוודניק ,גבע ,לשם ,טלושות'
■ויתר,

חל בן ארי,

משרדעורכידין

יוסי

אפשטיין
רוזנבלום מעוז)^^ 11

א.סונובולקיושות'עווניחן

מטרי ,מאיויושות',עווכי דין

גלוזמןוטות;עוונידין

אתוןושות;עווני דין

הודה רוה ושות'-

ליפא מאיר ושות'

בתלי

zag-s&w

טינקן-ננב-ניב,כ שוועווני

גלעד ,קינן
תיק,
אודי

צדוקושות',

שוב ושות'

מיסוי נדל״ן

משרדעודני דן
ונוטריון

אשלג' ,אשל
יורםל.כהן,

אגמון ושות' רוזנברג הנהן ושות'

3CQKעורני דן

«מון ושות' רוזנברג הנהן ושו
ayr

עמו ו״טוזיאן שוכטוביץ ושות'

לוי,

משרד עורכי דין

נשיץ

משרדעודנידין

בונדס

פילוסוף ,דוזובסקי ,צפויו,
צלרמאיר,

לוצאטו אתלוצאטו עודני

ונוטריונים
עווני-דין
המבווגועבווןושות',משוד

משרדעווניוין

וילצ׳יק ,קמחי ושות׳
כהן,

משרדעורכי חן

ברץושות׳עורכי דיןונוטריונים

שבלת ושות׳

וחל בן אוי,

קרן-פולקאפלמןעורכידין
רוזנברג אברמוביץ
שנהב קונפורמי שביט

כספ ושות'עורכי דן
ונוטויונים

ש .פרידמןושות׳,עורכי חן

סטורעוי

ונוטויונים

קסוטו -נוףושות'
עווכי-דין
וטות* מטח־עוונידין
חןגזית,ווטנבוג

ברץ ושות'עודני דיןונוטויונים

אלוני ושות'
בלטר ,גוט,

בר-אוןגלאוןציןיגורושות'
שביט

לוינםון
צבי
'|itsirt״

י,
סלומוןושות'
קנולר ,גראוט,
גילת,
זלצמן,

ארדינסט ,בן נתןושות',

משרדעורנידין

עוונידין
ונוטויונים
נינח כספי,

פילוסוף ,ווזובסקי,
צלומאיו,

יהודה

רוה ושות׳

יוחי גבע

זיסמן ,אהווני,גייוושות'עוונידין

ליפא מאיו וש ת'

אברהם בר-עווני דן

-משרדעורכידין

דן

ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'
נויתר,

ש .הורוביץ ושות'

רחלבן

יגאל

הוצוג פוקס נאמן

הרמן ,מקובושות'

למה כהןושות;עורכידין ומנשרים

וחט

משח־
עווני-דין

»)

שדות

י .אבירםושות'

שפיואושות',עורכידין

המבורגר עבווןושות',

גותיצק' ושות'עורכידין

נתושות'
1pooin

נשיץ בונדס

נדל״ן

5-0
זיסמ אהרוני,גיירושות'עורכי
דין(ו»&

גלוזמןושות',עווני דן

משודעווני דין

שנהבקונפורמי שביטוטות׳ עורכידין

עודכי-דיןונוטריונים
משרד

א.ש .שמרון,י.מלכו ,פרסקי ושות'

בלת ושות'

erm

רוןגזית ,רוטנבתושות'

שלמה כהןושות',עווכידין ומגשוים

משרדעורני דין

זלינמן ושות'
גולדפוב

משרדעורכידין

נשיץברנדס

אפריםאברמזוןושות'

ש.ביוןושות',

אברנוזוןושות'
אפרים

עווכי דיןונוטויונים

נתןושות;

״ן
אפ^
רוזנבלוםכועוז

(ermj

ונוטריונים
מ .פיהן ושות'עורני-דין

משודעורכי דן

ארנון שגבוטות'

טולידאנו ושות'

שריר,טיווושות'

וקסלו,

בוגמןושות',עווני דין

יגאל ארנוןושות',עודני דין

קי

ליקוווניק ,נבע ,לשם ,טל ושות'
מיתו,

דווף-וירז׳נמקי-אורלנדעורכידין

גווניצק ושות'עווני דין

פוקס נאמן

ל!יצקי ושות'
שטרן מדציאנו כהן

יהודה רוה ושות'

הלוי ,גרינברג ושות'
קלינהנדלר ,הודק,
גרוס,

חןוולאוריון ושות'
פישר בכר

עמו וייטוזיאן שוכטוביץושות'

ושות',
זאב טוף

הולנדר,
דייו זאב

פילוסוף ,ווזובסקי ,צפויו,
צלומאיו,

נשיץברנדס

א.ש .שמרון,י.מלנו ,פרסק ושות'

ז .ו״ס

נלוזמןושות',עורכי

אלוני ושות'
בלטו ,נוט,

תדמורושות'

מטח־עורנידין

משרדעורכידין

עורםדין

ונוטויונינ
מ.פיוון ושות׳עווכי-דין

טולצ'ינ

ש .הורוביץ ושות'

ונוטריונים
עורני-דין
המבורגרעברוןושות/משרד

יהודה רוה ושות'

יגאל ארנוןושות',עורכי דין

רלכהןצדקל>יר

וינשטוקזקלרושות;

טולידאנו ושות'

הלוי ,גרינברג ושות'
קלינהנדלר ,תודק,
גרוס,

צלומאיו,
פילוסוף ,ווזובסקי ,צפויו,

איתן,מהולל

לר

ספיוטות'עורכידין ומטוגנים
כספי

ש .הורוביץושות׳

ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טלושות'
מיתר,

משרדעווני דין

ש.הוווביץ שות'

שבלת ושות'

אשלג' ,אשל
יורםל .כהן,

ונוטויונים
המבותועבוון
ושות/משח־עותי-דין

שנהבושות',עווכידיןונוטריון

ש.ביוןושות׳,

■גאל
אל אונוןושות',עורכידין
גלעד שרושות'

סלומון,ליפשיץושות'
יעקב

גורניצק' ושות'עודנידין

משודעווכי-דין

פוקס נאמן
ברץ ושות'עודני דיןונוטריונים

פוקס נאמן

יגאל ארנוןושות',עווכידין

זליגמן ושות׳
גולדפרב

ש .הורוביץושות׳

עמו ו״טוזיאן שונטוביץ ושות'

הוצוג

משרד עודנ

גיל הירשמן ושות'

קלינהנולו ,חווק,
הלוי ,גרינברגושות'
גווס,

ברץ ושות'עווני חןונוטויונים

עווכי דיןונוטויונים

ברגמןושות',עורכי חן

א!תן,מהולל

שדות

הלוי ,גרינברג ושות'
קלינהנדלר ,םודק,
גווס,

לוטיוטנת'

עמית,פולק,מטלון ושות'עודנידיןונוטריון

חןוולאוויון ושוי
פישו בכו

ש.הוווביץושות'

עמית,פולק,מטלון ושות' עוונידיןונוטריון

שפינלמן ,קורן ,ברק ,זמיר ושות'

בונע ושות'עוונידין

גבריאל'ושות'
זליגסון

ליקוווניק ,נבע ,לשם ,טל ושות'
מיתר,

ניד כהן ,לשם ושות'

ר״נהולד כהן
מקבוצת

גווניצק'ושות'עווני דין

הוצוג
111

מטרי ,מאיריושות',עודנידין

מ.פידון ושות'עורני-דיןונוטריונים

טוליואנו ושות׳

טולידאנו ושות'

שר ושות'

לויטיליושות׳

אתוןושות',עוונידין

ayr

גורניצק' ושות'עווכי חן

א«ט ושות' עורכי דין

אבולעפיהTiiyi
אהתסון
עורני-דין

הרצוג פוקס נאמן

ד״ררענן הר-זהב

ברגמןושות',עודני דין

צדוקושות',

הרצוג

שבלת ושות'

קלינהנדלר ,תודק,הלו גוינברנושות'
גווס,

ראב״ד ,מנריזו ,בנקל ושות׳

תקשורת

אתוןושות;עורני חן

ayr

משדדעוונידין

זליגמןושות'
נולדפרב

דייר שלמה כהןושות'

לוי ,מי-דןושות',עוונידין

עמו ו״טוזיאן שוכטוביץ ושות'

אודינסט ,בן נתןושות',

אפשטיין
רוזנבלום מעוז

טולידאנו ושות׳

וילצייק,
נהן,

אפריםאברסזוןושות'

פישובמ־חןוולאוויון ושות׳

משודעורכי דין

שדות

גוטליב,
שניצו,

ורגישות

ט,בן נתןושות',

ארדינ

גילת ,ברקתושות'

ליפא מאירושות׳

נשיץ בונדס

פילוסוף ,ווזובסקי ,צפויו,
צלומאיו,

עורני דיןונוטריונים

מטרי ,מאיריושות',עורכי חן

מטרדעורכידין

פרת דויטט,

ומתי

ושות׳עורכידין

סאמט ושות' עווכי דין

מ.פיוון ושות'עווני-דיןונוטויונים

ברגמןושות',עווני דין

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

זליגמן ושות'
גולדפרב

ונוטריונים
עורכידין
נטפיוטות'

ונוטריון
עמית,פולק,מטלון ושות'עורנידין

שפינלמן ,קורן ,בדק ,זמירושות'

עורכי-דיןונוטריונים
מ.פירון ושות'

יגאל

י,
סלומוןושות'
קנולר ,גראוס,
גילת,
זלצמן,

״ן,

ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'
מיתר,
וזמןוטות;עורכידין

נשיץברנדס

ayr

ברקמןוקסלרבלוםושות'עורכידין

הרצוג פוקס נאמן

ושות',עורכי דן
דן עופר

וקסלר,

אברהם בר עורכידין

סלומון ,ליפשיץושות׳
יעקב

ש .שמרון,וומלנו ,פרסקיושות'
ליה! בן טובים

איתן,מהולל

אלוני ושות׳
בלטו ,גוט,

משרדעורכידין

ווזובסקי ,צפויו,

טולידאנו ושות'
ש .הורוביץ

אתוןושות',עורכידין

יריב -עוונידין

שמעונובושות' -עווכי דן
שניצו,
גוטליב,

ליקוודניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'
מיתר,

פילוסוף,
צלומאיו,

א .קלגסבלדושות',עורכי דין

יהודה

אפדם אבומזוןושות'

שדות

עמיקםחרל״פושות' עו"ד

ונוטריון
משרדעורכידין

רבכרחןוולאוריון וש ת'
פישו

גורניצק ושות'עווכידין

מטרדעורכידין

נפרי קהן

.פרידמןושות׳,עורכידין

תדמורושות'

zag-s&w

תיים

ונוטריונים
כספיושות'עווכידין

יגאל

ליפא מאיוושות'

גלוזמןוטות',עוונידין

ויטגלסאלמגורושות;עורכי-דין

אדם פישושות'

ש .הורוביץושות'

ליקוווניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'
מיתו,

גלעד שדושות'

שובנו חןוולאוויון ושות'

ואב״ד,מגויזו ,בנקלושות׳עווכידין
ונוטריונים

וקסלר,

נורניצק ושות'עורכידין

פישו בכו חןוולאוויון ושות'

זיסמן,אהדוני,גיירושות'עורנידין

טית,פולק,מטלון ושות'עווכידין
ונוטריון
עמית,

שנהבושות',עורכי חן
ונוטריון

מית,פולק,מטלון ושות'עורכי דין
ונוטריון

גיון גבע

מ.פיוון ושות'
עווכי-דין ונוטחונ11

שבלת ושות'

ש .פרידמןושות',עורכי חן

מטרדעורכידין

ושות',עורכידין
זולטי ,נ״גר
חיאט,

ברץושות'עורכי דיןונוטריונים

אפרים אברמזוןושות'

אביאלרוםושות'

ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טלושות'
מיתר,

וינטטוקזקלוושות;עוונידין

ושות׳,עורכידין
וינשטוקזקלר

ברנעושות'עורני דין

אגמון ושות' רוזנברג הנהן ושות'

תברתעוונידין

סטריקובםק גל,ברוך ,ושות'

דין
הרצוג פוקס נאמן

ליקוווניק ,גבע ,לשם ,טלושות'
מיתו,

שרגא אמיר

מיזוגים

איתן,מהולל

גלעד

זליגמן ושות'
נולדפרב

וקסלר,

שט״נמץ,הוינג ,גוומןושות',עווכידין

סלומון,ליפשיץושות׳
יעקב

משהקפלנסק'

קלינהנדלד ,תודק,
גרוס,
הלוי ,גרינברגושות'

תדמורושות׳

סהר ,מטוביצקושות;עורכי דן

עמי
לנדאוושות;

רכידין

מנהלי

משה

קניין רוחני

זליגמן ושות'
נולדפרב

נולדבלטגינדס
ד״ר שלמה

יגאל ארנוןושות',עודני דין

פישו בכו תןוולאוויון ושות'

וולאוויון ושות'
פישו בכו חן
עוונידין

משרדעוונידין

לוי,

גלעד שוושות'
שבלת ושות'

&טחת

משתעורכי

הלוי ,גרינברג ושות'
קלינהנדלד ,חודק,
גווס,

וינשטוקזקלר
ושות/

פוסקי ושוו

בוגוזוןושות'

הרצוג פוקס נאמן

מי-דןושות',עורכידין

וכינוסים

שמוון,י.מלנו,

משפט

א!תן ט .אוזושות' מטת־ וכי-וין

ברקמןוקטלרבלוםושות' עורכ

הרצוג פוקס נאמן

ברנע ושות'עורכי דין

עורכי דין
ונוטריון

איתן,מהולל

זלינמן ושות'
גולדפוב

הרצוג פוקס נאמן

יהודה רוה ושות'

א.ש.

שפירא דוד

שקליניב

שפירא עופר

דייר שקל

שרגלעד

תיק

אח
שבלת ושות'

עורכי דיןונוטריונים

גותיצק ושות' עוונידין

אגמון ושות' רוזנ!

עורכידין
ונוטריון

אגמון ושות' רוזנברג

זליגמן ושות'
גולדפדב

אסנתושות'

ייצוגיות

שפיגלמןמיכאל

שניצר יואב

פירוקים

הנהןושות'

ארדינ , 00בן נתןושות',

עמית,פולק,מטלוןושות'

הרמן ,מקובושות׳

רניצקי ושות'עורכי דין

בתעושות'עווני דין

נשיץ בונדס

עמית,פולק,מטלון ושמי

שוק

פישר בבר חןוולאוויון ושות'

ליקוווניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'
מיתו,

ההון

שמרון דודנ.

תובענות

אגמון ושות' רוזנברג הנהןוו!

חן

לויצקי ושות׳
טולציינסקי שטון מוציאנו כהן

ונוטויונים
פסיושות"עגוניון

עוונידין
משוד

אפטט״ן,תונו

שנו״נמץיעקב

דייר שנהבאיל

גורניצק' ושות'עודני רץ

ונוטריונים
מ .פיוון ושות' עווכי-חן

יגאל אתוןושות',עורניחן

מסחרי

עסקיים

קי,

שווק אמנון

שטרןדורון

שלימוף-רכםמןיגל

זלינמן ושות'
גולדפדב

לוי,מי-דןושות׳,

יגאל ארנוןושות',עווניזין

נשיץברנדס

פינבת

ZAG-S&W

חן

ונוטריונים
לויתן ,שרוןושות;עוונידין

שמואלבץעוונידין

אלוני ושות'
בלטר ,גוט,

'גאלאתוןושות/עווכיחן

זלי
ב,בןדןושות'עורנ*די(

רצוג

ותשתית

הגבלים

שוואלישע

inrpsna

אגמון ושות' רוזנבת הכהןושות'

זליגמן ושות'
גולדפרב

המבורגרעבווןושות',

אורעדשליטוףושות'

יגאל ארנוןושות',עווכי

מימון

פרוייקטים אנרגיה

גורניצק ושות'עורני

זלינמן ושות'
גולדפוב
גרוס

שוב שמואל

זליגמן ושות'
גולדפדב
גורניצק' ושות'עורנידין

משרדעוונידין

שבולת

עמית,פולק,מטלון ושות'עודנידיןונוטריון

משרדעורכידין

לוי ,מי-דןושות׳,עורכידין

וון גזית ,רוטנבתושות'

רחל

בן ארי,

אדם

וי

משרדעורכידין

פיש ושות'

משרדעודנידין

טרמשרדעו"ד

צבי שוב,

משודעווני

I1SK

info@bdi.co.il
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לויטילרושות'
עווני-דיןונוטריונים
מ.פירו! ושות'

לויושורל
יובל
פרופ'

מטרדעווניוין
ונוטריונים

שבלת ושות'

שובושות'

ש .הורוביץושות'

3330616-30
פק0.

משודעוונידין

נתן מאירושות',עורכידין
ענת בירן

רהובסק

צפריר,

www.bdi.co.il

שפיואושות',עוונידין

www.bdicode.co.il

