כתובת

עיר

שם מלא

הגיתית 10

ראשון לציון

ניל"י 1

אשקלון

סמטת הילד 7

שדה ורבורג

סוקולוב 48

רמת השרון

542276646 Avigdoroffice@gmail.com

מצדה  - 7ב.ס.ר 4

בני ברק

545513228 awild@walla.co.il

כץ מיכל לייב 80א

פתח תקווה

יהודה הנשיא 56

בני ברק

ויצמן 14

תל אביב  -יפו

חובבי ציון 19

חדרה

לנדאו 18

פתח תקווה

הרוקמים - 26גלילי

חולון

דרך מנחם בגין 7

רמת גן

אברהם שכטר

505155777 chess1@chess-law.com

היצירה 3

רמת גן

אברהם שמש

542072333 avi_she@netvision.net.il

לוטם 14

לוטם

אבשלום דיין

522647124 adayanlaw@gmail.com

קפלן 21

קרית אונו

אבשלום טל

546728009 talav@bezeqint.net

דולב 6

ראשון לציון

שניאור זלמן 5/3

רמת השרון

המייסדים 8/20

קרית אונו

יד חרוצים 10

תל אביב  -יפו

ברקוביץ  - 4הפרקליטים

תל אביב  -יפו

בן גוריון 14

נתיבות

המלאכה 45

נתניה

וורמיזה 4

תל אביב  -יפו

אבי אברהם אסיאו
אבי עייש
אביאת אדמוב
אביבה רייף הורסקי
אביגדור פולסקי
אבינועם וילד
אבינועם יעקבסון
אביעד הוכברג
אריה בן חמו
אברהם דב שמואלביץ
אברהם קורחוב
אברהם קורן

אדי לזר
אדם יצחק
אהוד בן ארי

כתובת מייל

נייד
508464547 avi@lia-law.co.il
546134346 6134346@gmail.com

544852070 aviat.adamov@gmail.com
505516444 Avdaf@netvision.net.il

508848616 avinoam.ja@gmail.com
504800447 law.aviad@gmail.com
46225646 ariebh@zahav.net.il
507303998 dovshum@walla.com
547359511 korahovlaw@gmail.com
502505404 korena@zahav.net.il

544336230 eddie@lazar-law.net
522569091 hazanilawtaub@gmail.com
506914193 udiari@zahav.net.il

אהרן כהן

523318903 Cohenahron@gmail.com

אודי אלון

509577746 Udi.alaw@gmail.com

אוראל בכר קובי
אורי גנור

528447457 aurkou@gmail.com
544307050 ganoradv@gmail.com

אורי חפץ
אורי כץ
אוריאן לזרסקו
אורית ריי
אורלי אברמוף אסולין
אורלי גיא
אורן אלפנדרי
אורן שפקמן
אורן תבור
אושרי ימין

אחד העם 9

תל אביב  -יפו

מדינת היהודים - 85שמואלבי

הרצליה

יהודה לייב ברסקי  5א

תל אביב  -יפו

בן שלום 1

רמת השרון

אבן גבירול 68

תל אביב  -יפו

525257878 orly@ogb-law.co.il

לינקולן 20

תל אביב  -יפו

506000665 Oren.alfandari@gmail.com

הדרים 12

כפר נטר

הארבעה - 30חג'אג'

תל אביב  -יפו

507274443 heifetzu@gmail.com
509704824 kauritz@gmail.com
543705555 orian.laza@gmail.com
528884679 leorit@zahav.net.il
544942346 Orlyab.adv@gmail.com

503222021 Shpecklaw@gmail.com
tavor.adv@barak.net.il

 054-5749920היצירה 3

רמת גן

ברקוביץ' 4

תל אביב  -יפו

הרצל 39

פתח-תקווה

האילנות 63

הרצליה

התלמים 3/2

רמת השרון

502827252 edavidlaw@gmail.com

דרך העצמאות 19

חיפה

אייל דן גור

523321273 eyaldg_law@zahav.net.il

מוזס נח ויהודה 13

תל אביב  -יפו

אייל סווירי

586747470 eyal@sweiry.co.il

שרת 3

רמת גן

יגאל אלון  94מגדלי אלון

תל אביב  -יפו

איל קומפורט
אייל אדר דרניצקי
אייל בן יהודה באום
אייל דוד

547707164 oshri.yamin@evronlaw.com
527177171 office@ec-adv.co.il
544854954 adv@e-adar.com
542258005 eyal@baumltd.co.il

איל דוידי

547990053 eyal@davidilaw.co.il

אילן חזני

523320820 lawhazani@gmail.com

תל אביב  -יפו

אילן כהן

525274752 ilanc_adv@walla.com

עובדיה מברטנורה 2

אלעד

אילן שרן

505333107 sharan@bezeqint.net

קויפמן 6

תל אביב  -יפו

אמנון ותמר 2

נתניה

הדר 2

הרצליה

סוקולוב 29

הרצליה

אבן גבירול 76

תל אביב  -יפו

אילנה ליפשיץ

544277243 ilana.lifshitz.adv@gmail.com

אילת נאמן נחום

544767334 Ayelet@nn-law.co.il

אירינה רוזנפלד

523933757 vardit07@gmail.com

איריס אסיף

522550640 irisassifgam@gmail.com

קשאני אליעזר 3ג

תל אביב  -יפו

איריס כהן ליצי

הנשיא הראשון  52ב

רחובות

שד' רוטשילד - 49הולנדר

תל אביב  -יפו

דרך מנחם בגין 52

תל אביב  -יפו

איתן קוהלי

503555532 kohali@zahav.net.il

רש"י - 5קוהלי

רמת גן

אלה טיבר

544576666 mazkira@tb-law.co.il

ככר הבימה 2

תל אביב  -יפו

הבריגדה היהודית 3/7

נתניה

ז'בוטינסקי 35

רמת גן

הרצל 1

אשדוד

דרך מנחם בגין - 7יהב

רמת גן

אליהו טראב

526900585 elit@mcnlaw.co.il

התנאים 3

בני ברק

אליהו מזרחי

545856464 elimizrahiadv@gmail.com

הוז דב 22

בני ברק

רבי עקיבא 50

הרצליה

החשמונאים - 107פרצוב

תל אביב  -יפו

מאירי פנחס 4/15

פתח תקווה

522407327 Alexandreavocat@gmail.com

הרב קוק 8

ירושלים

אלמוג חכמון

547484822 almogch@gmail.com

אחוזה 153

רעננה

אלעד בר אל

547795568 barel@goldoded.com

פדואל 3

פדואל

אלעד חלפון

525455409 elad@he-law.co.il

שד' המלך שאול 8

תל אביב  -יפו

אלעד טננבאום

508282408 elad@tene-law.co.il

יערה מכבים רעות 73

מודיעין-מכבים-רעות

אלעזר מרדכי ויניצקי

522802727 ofiradiv@gmail.com

ההסתדרות 26

פתח תקווה

סמילנסקי 15

נתניה

מוטה גור 7

פתח תקווה

תור הזהב 37

פתח תקווה

אירית נאמן ויינטרוב
איתי ברפמן
איתי גזית

אלון משקוביץ

505576217 irislitchi@gmail.com
546517767 irit@neeman-law.com
544451707 itay@holender.co.il
524879987 office@gash-law.com

526383787 mashkovich@outlook.com

אלי אתגר

505420779 eli@etgarlaw.co.il

אלי מסקין

774020910 Meskinadv@gmail.com

אליה סגל

509891011 officec@yahavco.com

אליס שמאי
אליעד גל עם
אלכסנדר גרבר
אלכסנדר מאיר בן עזרא

אמה חביב טנגי
אמיר קרן
אנדי שוורץ

543125152 Alicesh12@gmail.com
522217076 eliad@pertzov.co.il
547713495 alexgerber87@gmail.com

545511470 tangy@avocatisrael.com
542027000 amir@kerenlaw.co.il
544338583 kaviv.adv@gmail.com

אסי חמו

522478699 asi@hms-adv.com

יצחק רבין 14/18

קריית אונו

אסנת חומסקי

522802727 osnat@vinizky.co.il

שלמה המלך 21/4

הוד השרון

איסקוב 9

תל אביב  -יפו

אליעזר יפה 5

רעננה

שלם 3

רמת גן

522242349 Esther@zeruyalaw.com

ארלוזורוב 19

רמת גן

אפרים גנץ

522537049 efraim@gantz-law.co.il

נחלת יצחק 8

תל אביב  -יפו

אפרת קינן

547599692 EFRATKYN@ZAHAV.NET.IL

רוטשילד 34

בת ים

בן גוריון דוד 1

בני ברק

דרך אבא הלל סילבר 7

רמת גן

הזית 2

תל אביב  -יפו

דרך בגין מנחם 7

רמת גן
ראש העין

אסנת יוחנן
אסף זמיר
אסף לנדאו
אסתר כהן צרויה

אראל טמיר
אריאל אליצור

526261607 OJV@NETVISION.NET.IL
542167222 office@zn-law.co.il
545775782 assaflan@gmail.com

544533845 erel@tamirlaw.com
547677818 ariel@goldmail.net.il

אריאל כץ

545422547 ariel@akatzlegal.com

אריאל כץ

507710790 arikatzlaw@gmail.com

אריאל לוין

508513367 aabb135@walla.com

גולדה מאיר 13/19

אתי אבדר

546266646 a-avdar@zahav.net.il

יסמין 417

ברקן

בוריס בסקין

548092015 boris@alglaw.co.il

היצירה - 29גנדלמן

רמת גן

בוריס וסרמן

507190486 vglaw@vglaw.co.il

יאיר 18

באר שבע

ירח-אב 9/4

מודיעין-מכבים-רעו

דרך מנחם בגין 154

תל אביב  -יפו

המסגר 42

תל אביב  -יפו

ז'בוטינסקי - 7מגדל אביב

רמת גן

ביאליק 71

רמת גן

ברונו סוטניק

528506250 bsotnik1@gmail.com

דוד המלך 32

נתניה

ברק פרידמן

522491415 fr.barak@gmail.com

רחל המשוררת  2א

נתניה

נהרדעא 15

תל אביב  -יפו

בכור טחלוביץ
בן חור עובדיה ששון
בן עדני
בן ציון גליק
בעז ברזלי

בת שבע אדיב

542000256 bechorlaw1@gmail.com
523645052 ovadlaw@zahav.net.il
544406060 ben@law-ba.com
544451915 b.gluck@hotmail.com
522236023 boaz.barzily@gmail.com

524050009 adivlaw@adivlaw.com

סוקולוב 29

הרצליה

גבריאל כתרי

ככר העצמאות 4

נתניה

גד גור

549661739 gurgadi@gmail.com

שד' המלך שאול 8

תל אביב  -יפו

גואל זכריה

522445295 goel@goelzlaw.com

השריון 6/3

נס ציונה

פרוג 26

תל אביב  -יפו

הרצוג 19

בני ברק

הרכסים 63

רמת גן

בן גוריון דוד - 1ב.ס.ר 2

בני ברק

בית חורון 172

בית חורון

דוד המלך 25

נתניה

החשמונאים 105

תל אביב  -יפו

ג'ון קנדי 55/3ה

ראש העין

כנרת - 5ב.ס.ר 3

בני ברק

אלמוג 8

בית חנניה

כרמל 23

נצרת עילית

קריניצי 72/1

רמת גן

שטריקר 37

תל אביב  -יפו

התבור 1

גני תקווה

נוף שדות 330

עולש

גוש חלב 12

תל אביב  -יפו

קורנית 26

צור יגאל

הרצל 96

רחובות

נחל אלכסנדר 18/7

צור יצחק

פלי"ם 2

חיפה

גד אורגד

גולי דניאל
גיל גולן
גיל לוי
גילה סמולסקי פייס

גל בביוף
גלית זמיר
גלעד א .בר
גלעד אולנובסקי
גלעד שלזינגר
דב נתן רוזנבלט
דוד חליוא
דוד ששון ישר
דורון רפואה
דורית עץ הדר
דותן לסרי
דן מאיוס
דן קרני
דנה גמליאל
דנה יצחק פיקר
דנה נוף

544595444 kitrei@zahav.net.il
505202044 orgadgadi@bezeqint.net

587704081 daniel.julie.adv@gmail.com
526505317 ggolan04@gmail.com
524654605 gil@levygil-law.co.il
523426629 gpaiss@hpcc.co.il
543970986 Gal@babayoff-law.co.il
545977768 zg@zgalit.com
547772548 giladber.adv@gmail.com
546384659 giladola@gmail.com
526977794 gilad@s-alaw.com
545696355 dnr-adv@hotmail.com
545519914 david@halioua.co
523515124 Dovid6@gmail.com
505232659 refualaw@gmail.com
547345349 doritetz@hotufi.net
504205405 dotanl.law@gmail.com
544909990 dan@majus-law.co.il
523642727 dankarny@bezeqint.net
506873370 dana@gd-laws.com
507379532 dana828@walla.com
509100287 dananof-adv@bezeqint.net

דנה פרנס

544897511 dannaparnes@gmail.com

דניאל גרינברג

545202033 danniamit@gmail.com

דפנה שהרבני

544353425 dafna.shaharabani@sunrider.co.il

דרור גלמן

507141122 drorgel@gmail.com

דרור ממן

522914274 drormaman@walla.com

הילה אליקים
הילה בודיק
הילה קנטור קלינמן

522914368 Helyakim@gmail.com
hilabodik1@gmail.com

בן נון יהושע 17/12

תל אביב  -יפו

האוכמניות 108

אבן יהודה

מעפילי קפריסין 15

ראשון לציון

דה וינצ'י לאונרדו 21

תל אביב  -יפו

ויצמן - 14כחלון

תל אביב  -יפו

רעות 32

הוד השרון

 050-2735995סולד הנרייטה - 4אטיאס

תל אביב  -יפו

הראשונים 21

כפר סבא

החשמונאים 91

תל אביב  -יפו

ז'בוטינסקי 151/11

תל אביב  -יפו

ויקי פוני

504802494 viki@punilaw.co.il

ברקוביץ 4

תל אביב  -יפו

חגי חכם

529244482 h.hahamlaw@gmail.com

נלקין 12/9

כפר סבא

מדינת היהודים 89

הרצליה

הרצל 18ג

חדרה

543331746 akil1@walla.co.il

השומר 4

הרצליה

508224440 hpeledlaw@gmail.com

התמר 10

נווה אפרים

רבן יוחנן בן זכאי 101/7

אלעד

זוהר 55

ראש העין

חיים מסילתי

543300559 office2@mesilaty.com

ההסתדרות 30ב

פתח תקווה

חיים שרייבהנד

506274429 jhho1965@gmail.com

נחל צאלים 1

גדרה

דרך אבא הלל סילבר - 7סלו

רמת גן

גר צדק 12

תל אביב  -יפו

בן גוריון 2

הרצליה

סמילנסקי 10

נתניה

505431816 hilakl25@gmail.com

הילי חן כהן

507821234 nissim48@gmail.com

הראל ברק

543323023 Harel.barak82@gmail.com

חגי פישר

507287856 hagay@cflaw.co.il

חגית גאוי

526201920 hagit@gawi-law.com

חיה אקילוב
חיה פלד
חיים דן נוטוביץ
חיים מזור

חן דסטגור
חן כדורי אגבלי
חן משען
חן ספקטור

506786114 hdnutovich.law@gmail.com
529500088 haim.mazor@gmail.com

543128262 orag@wsl-law.com
584444373 al.ag.adv@gmail.com
547374491 Chenmishan.adv@outlook.co.il
542471111 Chen.s@spector-law.comil

פנחס רוטנברג 78

רמת גן

חנה בן ארצי

רבי עקיבא 20

בני ברק

הרב פרנקל 60

תל אביב  -יפו

דרך מנחם בגין - 132/2ציי

תל אביב  -יפו

הרצל 18/16

יהוד-מונוסון

דרך בגין מנחם 7

רמת גן

דרך מנחם בגין 7

רמת גן

החשמונאים 103

תל אביב  -יפו

אחוזה 100

רעננה

המייסדים 36

רמת השרון

508553434 tal.barziklaw@gmail.com

שד' המלך דוד 38

תל אביב-יפו

507377928 Dina@tdb-law.com

דרך מנחם בגין 7

רמת גן

הברזל 3

תל אביב  -יפו

ז'בוטינסקי 33

רמת גן

544575398 udi@benari.name

חניתה 10

כפר סבא

544381660 Judith@de-lange-law.com

דרך הנדיב

פרדס חנה-כרכור

שד` הציונות 14

תל אביב  -יפו

יואל דדון

544418944 yoeldadon@gmail.com

דר' שפירא 29

קדימה

יובל דגני

547072015 yuval@degani-law.com

ז'בוטינסקי 7/5604

רמת גן

יובל טייר

523122734 yuval@tayarvittorio.com

שלם 3

רמת גן

522780379 hannaba@gmail.com

טוביה ילון

546378998 Tuviayalon@gmail.com

טוני מאיר

523302176 tonymeir@gmail.com

טל אלבז
טל דן גור שגיב
טל לח
טל מזרחי

טל פדן
טל שחורי
טל שמואלי
טל תייר
טליה דינה בנבנישתי
יגאל וייס
יהודה בוקוולד
יהודה בן ארי
יהודית דה לנגה עשור
יהודית טייק

יובל רוקח
יונתן אליאס

544600635 talelbaz24@gmail.com
523466068 ofra.menashe@evronlaw.com
546600646 Tal@lach-adv.com
523338683 tal@tmiz.co.il
505287540 tal@padanlaw.com
543155534 tal.adv4@gmail.com
524633322 tal56@zahav.net.il

523404216 Eweiss10@bezeqint.net
545261917 buckwald-law@013.net.il

544705881 drjtaic@gmail.com

Yr@013.net

 050-6210069בני משה 17ב

542359800 y.e.law1@gmail.com

יונתן לבני

544230237 livnyj@gmail.com

יוסי אלגבי

528520047 al.ag.adv@gmail.com

רחובות

רבן יוחנן בן זכאי 9/12

אלעד

הלל 10

ירושלים

הרב לנדרס 6

רמת גן

שנקר אריה 14

הרצליה

יוסף פרידמן

הנצי"ב 29

תל אביב  -יפו

קויפמן יחזקאל 2

תל אביב  -יפו

מגדלור 1

ראשון לציון

508356462 yechiz.law@gmail.com

גלוסקא 15

ראש העין

523932998 yehiellam@gmail.com

שד הרצל 1

אשדוד

546777134 Yaniv@bnm-law.com

הארבעה 28

תל אביב  -יפו

דרך מנחם בגין 148

תל אביב  -יפו

יניב גיל

548184581 yanivgil@gmail.com

ה' באייר 36/9

תל אביב  -יפו

יניב גכתן

547878786 gachtan@gmail.com

הסיבים 18

פתח תקווה

אלון יגאל 94ב -הרשקוביץ

תל אביב  -יפו

ויצמן 2

תל אביב  -יפו

פלדמן 4

פתח תקווה

יורי וינוגרד
יורי ירום היימנס
יורם יעקובוב
יחיאל זהר
יחיאל לאמש
יניב בונומו
יניב בסט

יניב הרשקוביץ

יניב כהן
יעל אברהם
יעל אוריאלי
יעל גור

522516770 jfriedman@fhl-law.co.il
526299995 yorai@barak.net.il
547942292 lamyor99@gmail.com
505240572 yoram@fz-law.com

522745728 yanivbasat75@gmail.com

524343646 Info@hb-law.co.il
527500510 yaniv@yaniv-adv.com
507460009 yaeli_va@walla.co.il
ofra.menashe@evronlaw.com

 054-3210027ברקוביץ - 4המבורגר

תל אביב  -יפו

בן גוריון 4

נס ציונה

יעל סנאי

542477067 yealsnai@bezeqint.net

מרווה 3

אבן יהודה

יעקב גולני

505232182 golani@golani-law.co.il

כצנלסון 70

גבעתיים

507850777 yakovlaw@gmail.com

צייטלין  10ב

בני ברק

ז'בוטינסקי 155

רמת גן

יעקב שאול חיים

542031389 law.shaul@gmail.com

סעדיה גאון 23/21

אלעד

יעקב שבן

547588588 shabanj@bezeqint.net

בן יהודה 206

תל אביב  -יפו

יעקב תור

522502130 kobitor@gmail.com

המלאכה 2

רעננה

יפית פולטוב

526400286 yafitpolatov@gmail.com

לה גרדיה 26

תל אביב  -יפו

יפעת כהן

544313490 icohen1111@gmail.com

שלמה המלך 19

הוד השרון

יעקב דיכובסקי
יעקב הלפרן

507746602 yael@shafran-gurlaw.co.il

528014110 halpern.adv@gmail.com

ברקוביץ 4

תל-אביב  -יפו

יפעת פוקס

523227594 ofra.menashe@evronlaw.com

ישעיהו הנביא 9/2

מודיעין-מכבים-רעו

יצחק הראל

544813622 harel.itzik@gmail.com

יצחק מינא

502422421 issac@minalaw.co.il

הנצי"ב 39

תל אביב  -יפו

ירון אופק

528200447 ya.offek@gmail.com

המלאכה 45

נתניה

תל חי 1

נתניה

מצדה - 7ב.ס.ר 4

בני ברק

קויפמן יחזקאל 2

תל אביב  -יפו

אלוני ניסים - 10גזית גלו

תל אביב  -יפו
רמת השרון

ישראל אינסלר
ישראל זלישנסקי

כנרת אירית בר לב

505602948 inslerlaw@gmail.com
507227397 israelaw@zalishanski.com
544292355 k@bar-lev-law.co.il

לאה טבע עכו

522953363 leata@gazitgroup.com

לוני גולדשטיין

505308827 goldran@inter.net.il

המלכים 38

ליאור גלזר

544511848 lior@glaser-law.co.il

סמ גולי קניה 10

תל אביב  -יפו

שער העמק 1

נתניה

קפלן 8

נתניה

ז'בוטינסקי 96ג

רמת גן

יצחק שדה 40

תל אביב  -יפו

מצדה - 7בסר 4

בני ברק

תמר 8

חולון

הארבעה - 21היבל

תל אביב  -יפו
רמת גן

ליאור מהרבן

507683884 liorlawoffice@gmail.com

ליאור פרובק

522747945 LIOR.CPA@GMAIL.COM

ליאת בן פורת
ליאת דישון
ליאת זך
ליאת פייגל

544365184 liat365184@gmail.com
547577978 samoraey_r@bezeqint.net
542323789 Zachliat@gmail.com
544694290 Liat@liatfaigel-law.co.il

ליטל דר צפורי

544646304 lital@hwd.co.il

לילי סחייק ניב

544874822 lili@customs.co.il

צל הגבעה 15

לימור סויסה

528601775 limor@lawls.co.il

שלום עליכם 34

תל אביב  -יפו

דוכיפת 31

סביון

דרך בגין 52

תל אביב  -יפו

דרך מנחם בגין - 132/3ציב

תל אביב  -יפו

גבורי ישראל 40

נתניה

אבן גבירול 57

תל אביב  -יפו

לינדה אשכנזי
לינוי ברנס
לירון טרי
לירן לוי
לירן פרידלנד

544667509 lindaa@ankura.co.il
524879987 office@gash-law.com
505556454 liron@ltlaw.co.il
506544477 office@htlm.co.il
502247769 liranlaw@walla.com

מאי הרמלך
מאי לוי
מאיה פלד
מאיר ברנע
מוריס חרלמפ
מורן חייקיס
מורן רחמים הריס

544444029 liat@ymendelson-law.com

שלמה המלך 89/6

תל אביב  -יפו

maylelevy@hotmail.com

544671197 Mayapadv@gmail.com
527809810 advbar@walla.co.il
524586832 moris@htlm.co.il
528290290 moran@kobi-law.co.il
523163802 moranrahamim77@gmail.com

הידידות 6/3

כפר סבא

עפרוני 36

ראש העין

גבורי ישראל 40/7

נתניה

ארז 31

מזכרת בתיה

שד' בנימין 22

נתניה

צדוק דוד 37

חולון
בית שמש

מטי לשם

528966585 maty@mleshem.co.il

מיטל כהן

522391142 meital.cohen.law@gmail.com

באר שבע 4/8

מיטל מרלי סבג

542323212 meitalsabag1977@gmail.com

נחל איילון 18/20

צור יצחק

506994961 mazkira@tb-law.co.il

ככר הבימה 2

תל אביב  -יפו

מיכאל בן שטרית

503203738 mbsadv10@gmail.com

חנה סנש 25

קרית ביאליק

מיכאל גנון

526883027 advganon@gmail.com

בן גוריון 33

הרצליה

מיכל אונה

523840455 michal_una1951@walla.com

יעבץ  21/7א

רחובות

544680873 michal@rafi-law.co.il

בית העם 29

גני עם

522686173 michal@kochan-familylaw.co.il

המלאכה 45

נתניה

מיטל קינן

מיכל בר לב
מיכל כוחן
מיכל פיין
מירב בבא נהרי
מירב קרן
מירב שפר
מירי יפת
מישל מיכל חדידה
מלכה אברגיל
מנחם אברמוביץ

michalfeinlaw@gmail.com

 052-4571055ריינס 15

528894118 meravbn@gmail.com
502029000 meirav@kerenlaw.co.il
528470707 kmalala@gmail.com
526754847 Miriyefet13@gmail.com
522735691 mhadida.adv@gmail.com
508332236 malka_ab@walla.com
523227594 ofra.menashe@evronlaw.com

תל-אביב  -יפו

יד חרוצים 10

תל אביב  -יפו

מוטה גור 7

פתח תקווה

כיכר הבימה 2

תל אביב  -יפו

עובדיה אברהם הכהן 4

נתניה

צוק7

שערי תקווה

הגיא 17

הוד השרון

ברקוביץ  - 4המבורגר

תל אביב  -יפו

מנחם פוקס
מעיין חיה בן יהודה
מקבי מירום

502121322 fukslaw@gmail.com

סמ תרמ"ב 2

זכרון יעקב
עזריאל

543330275 maayanby.law@gmail.com
דה וינצ'י 21

תל אביב  -יפו

קפלן 12

תל אביב  -יפו

507190486 mariaser@walla.co.il

הרב קוק 8

ירושלים

524573500 moshe@ogb-law.co.il

לינקולן 20

תל אביב  -יפו

526202712 danlawaaa@gmail.com

גבעתי 43

רמת גן

הארבעה 21

תל אביב  -יפו

כנפי נשרים 24א -חברה הכלכ

ירושלים

ויצמן - 2תאהן

תל אביב  -יפו

משה סויסה

506349308 moshe.mslaw@gmail.com

יהודה הנשיא 77/8

אלעד

משה תורגמן

504008454 Moshiman.law@gmail.com

רבנו ניסים גאון 48

אלעד

רוזן פנחס 9

תל אביב  -יפו

רפידים  16/5כניסה ה'

תל אביב  -יפו

אבן גבירול 9/1

אלעד

דרך מנחם בגין 132/3

תל אביב  -יפו

פריש דניאל 3

תל אביב  -יפו

המלכים 38

רמת השרון

ניצן בן צבי

544214746 bznsoffice@gmail.com

משמרות 73

משמרות

ניר טולדנו

547809333 Nir_Tol@Hotmail.com

מוטה גור 9

פתח תקווה

נעה פרסמן

544553835 Noa@kuttnerlaw.co.il

החושלים 8

הרצליה

נעם אושרי

585717141 noam.oshri@gmail.com

יבנה 15

כפר סבא

נעמי אליוף

522597501 idan.peor@gmail.com

עלומים 18/7

רמת גן

522236233 yarimi@012.net.il

אחד העם 28

תל אביב  -יפו

מרדכי שרנצל
מריה דובוב סרין
משה בכר
משה דן
משה היבל

545451315 Makabi@meirom.co.il
547830070 moti@shr-law.co.il

528955599 lital@hwd.co.il

משה טננבאום

544980660 moshe@shachor-law.net

משה מ .כאהן

546688188 mk@kahn.co.il

נאור וולף

547567167 naor@nw-law.co.il

נועה קרם

548185121 kram.noa@gmail.com

נח יחיאל קאפלין
נחמה ציבין
נטלי ברכה מטלין

נילי דורם

נתנאל ירימי

546427423 nyk10@walla.com
506840181 n@tzivinlaw.com
508553434 tal.barziklaw@gmail.com
505308827 goldran@inter.net.il

סונדרין מויאל

546139733 smslaw4u@gnail.com

חיטמן עוזי 11/20

נתניה

סיגלית הלר

523602546 1968heler@gmail.com

ויצמן 24

כפר סבא

545969861 Sigal@tamirlaw.com

יהושע בן נון 38

נתניה

542042125 sigalityakopur@gmail.com

עמנואל זמיר 2

פתח תקווה

פנחס חגין 8/11

פתח תקווה
תל אביב  -יפו

סיגלית טמיר
סיגלית יעקופור
סיוון כהן

503558826 lawyersivan@gmail.com

סיון גרניט

528162929 sivangranit@gmail.com

בני משה 8

523700035 dina@yetax.co.il

שפע טל 3

גבעתיים

פלי"ם - 2קומיסר

חיפה

שחם 30

פתח תקווה

522520215 alonisy@netvision.net.il

בורלא 32/31

תל אביב  -יפו

505279830 shafhelaw@gmail.com

שכונה 62 7

רהט

גבורי ישראל 40/7

נתניה

סמילנסקי 12

נתניה

עדן מולקנדוב

524703746 eden@me-law.net

הנצי"ב 29

תל אביב  -יפו

עומר אליה

506919561 omeri_e@01.net.il

חטיבת יפתח 5

שדרות

אלוני ניסים 6

תל אביב-יפו

ההסתדרות 84

חולון

תע"ש 3

רמת גן

עזר אברהמי

547756683 ezer@bba-law.co.il

הוברמן 10

תל אביב  -יפו

עינת ריזברג שושני

522461461 einatr@barak.net.il

שרת משה 83/12

תל אביב  -יפו

דרך מנחם בגין - 7יהב

רמת גן

544222650 eran@elevylaw.co.il

הערבה 3

קריית שדה התעופה

528258100 erancolaw@013net.net

אביטל 20

נופית

אל חרירי 4

ירושלים

סיון הניק
סיזאר דאניאל

507722549 caezardaniel@gmail.com

סימה ברקוביץ

524316396 sima@yblaw.co.il

סלביה אלוני
סלימאן אלשאפעי
סרג' טוניק
סרגיי איתן מרגולין

עומר כהן
עופר דהרי
עופר פרץ

עינת שקד
עירן לוי
עירן שבתאי כהן
עלא זחאלקה

545238916 sergtunik@gmail.com
547855387 sergey.marg@gmail.com

524647330 omer.cohen898@gmail.com
522311910 ofer1x@gmail.com
523530104 peretslaw7@gmail.com

544616718 office@yahavco.com

547906789 alazoo@hotmail.com

544568020 aliza-7@bezeqint.net

תל חי 1

נתניה

עליזה כשכאש עוזרי

542220918 sasiams@015.net.il

האלון 36

תל מונד

דרך אבא הלל  14א

רמת גן

פינסקר 20

נתניה

יערי מאיר 23

תל-אביב  -יפו

שפע טל 3

גבעתיים

מצדה 7

בני ברק

דרך מנחם בגין 132/1

תל אביב  -יפו

יוסף נקר 27

פתח תקווה

עמנואל כלפא

546229196 manukalfa@gmail.com

בן גוריון 33

הרצליה

ענבל סמוכה

547533859 inbalsmail@yahoo.com

קוממיות 37

תל אביב  -יפו

ענת אשבל

544224831 anati.ashbel@gmail.com

האילנות 7

גת רימון

דרך בן גוריון 2

רמת גן

547477609 Anatadv@gmail.com

אחוזה 105

רעננה

ענת צפדיה

522897982 anat@anatzef-law.co.il

התע"ש 10

כפר סבא

עפרי שלזינגר

508359304 ofrischles@gmail.com

תרשיש 5

רמת השרון

עשה אל יפרח

527474810 Assalaw@gmail.com

רוטשילד 46/9

כפר סבא

פני בר אדון

505442711 Fanny88@inter.net.il

בן צבי שמעון 2

גבעתיים

סנש חנה 25

הרצליה

543189229 tzvi@preisler-cohen-law.com

ברש אשר 35

הרצליה

546740130 kaufmanz@zahav.net.il

שניאור זלמן 8

תל אביב  -יפו

עמוס סאסי
עמירם בן יעקב

544233500 office@lawyer4u.co.il

עמישי מתן

502243766 amishaylaw@walla.com

עמית בירק

547789789 Birklaw@yahoo.com

עמית גוטליב
עמית הראל
עמית לוין
עמית שפרלינג

ענת גוטליב שטיינמץ
ענת זילברשטיין

פנינית דנקנר
צבי פרייזלר כהן
צבי קופמן
צוף פרימר עציון

528337735 Rany@yetax.co.il
522510071 amithar@zahav.net.il
508114444 amit@dbl.co.il
777811118 amit-sh@013.net

507266263 anat@agslaw.co.il

544730260 danknerm@gmail.com

 052-89766491 zuf@lp-lawoffice.co.ilויסוצקי 14

תל-אביב  -יפו

צור עציון

546996152 Zur.ezyon@gmail.com

0

רמת השרון

ציון יוני לוי

547443345 yoni8levy@gmail.com

ציפורי 24

הרצליה

צילי כהן

546398494 tsilu207@gmail.com

היסמין 12

רחובות

ציפורה אשורי

544777558 Zippiadv@gmail.com

העצמאות 54

פתח תקווה

בני אפרים299

תל אביב  -יפו

החשמונאים 28/15

רמת גן

דרך מנחם בגין - 7מטרי

רמת גן

שלם 3

רמת גן

ז'בוטינסקי 35

רמת גן

הדר 32/6

הרצליה

קארין מור

544374379 Karen14782@hotmail.com

קארן שמיט

504420624 Office@ksnlaw.co.il

קיטי ברונר

544583882 kittyb@mamlaw.co.il

קרן דמאיו
קרן זיו
רבקה רביד רובין
רויטל בן אור

546776757 Keren@damayolaw.co.il
546888907 zilbere@bezeqint.net
503870587 ravidrubin@bezeqint.net
524755485 Benor.revital@bezeqint.net

רויטל ספיר

546362268 Rvtls.law@gmail.com

רון סמוראי

524700369 samoraey_r@bezeqint.net

רון קלגסבלד
רונית רביזדה

נתניה

544542747 ron@ronklaw.com
ravizada@gmail.com

הברוש 14

נווה ירק

בן גוריון דוד - 1ב.ס.ר2 .

בני ברק

ציפורי 9

הרצליה

 050-7974031דרך נמיר מרדכי 29

תל-אביב

רונן גרינברג

528656925 ronen925@bezeqint.net

כנרת 104/2

אשדוד

רונן יקותיאל

525400782 ronenyk20@gmail.com

ספיר פנחס 2

אזור

רונן שינדלר

549933321 ronen.schindler@gmail.com

כפר יונה 11

תל אביב  -יפו

רועי הוד

508584959 hodroylaw@gmail.com

החשמונאים 105

תל אביב  -יפו

רועי וקנין

547750540 Royvaknin@gmail.com

סוקולוב 54

תל אביב  -יפו

רועי טובל

526911711 roietuval@gmail.com

אריה בן אליעזר 20

פתח תקוה

רועי נחום

505712075 office@zn-law.co.il

אליעזר יפה 5

רעננה

המפנה 12/4

גבעתיים

דרך מנחם בגין 82

תל אביב  -יפו

גרנית 24

ראש העין

בני ברית 27א

הוד השרון

רועי עובדיה
רועי שעיה
רותי נצר
רז חגג

524236520 ovadia.roee@gmail.com
528382302 shayalaw@gmail.com
542049001 rutilaw@gmail.com
525550777 Raz@hagag-law.co.il

מס' 0 162

ניל"י

רחל אבינועם שיקלי

יוני נתניהו 24

גבעת שמואל

546221153 rachel@carmi-law.com

הלסינקי 20

תל אביב  -יפו

547615141 Racheliadv@gmail.com

ז'בוטינסקי 7

רמת גן

רימה גרסימוב

547809333 Nir_Tol@Hotmail.com

שטמפפר 40/1

פתח תקווה

רם גלעד

546680455 ramg.law@gmail.com

הגר"א 7

כפר סבא

רחל דון יחייא
רחל כרמי
רחלי גרינברג

רם ל .צרפתי
רם פרייס
רמי רחמים טרבלסי
רן צור

507709918 Rachel.avinoam.adv@gmail.com
523653700 r-don@zahav.net.il

חירות

542300899 ram@srlaw.co.il
525571255 ram@preiss.co.il
547373800 ramitr@013.net
526705220 tzur1967@zahav.net.il

אתרוג 21

נווה אפרים

בן גוריון 33

הרצליה

רוטשילד 34

בת ים

פריש דניאל 3

תל אביב  -יפו

שפע טל 3

גבעתיים
תל אביב  -יפו

רן שייביץ

524000314 Rani@rani-law.com

רני שורץ

542110289 Rany@ranys.net

רפי שדה

523890764 rafi@sade-adv.co.il

דרך בגין 52

שגית בידרמן

523100090 sagit@bdr-law.com

המלאכה 45

נתניה

ויצמן 101

כפר סבא

הצפירה 17

תל אביב  -יפו

חזון איש  68א

בני ברק

דרך אבא הלל סילבר 12

רמת גן

מצדה - 9ב.ס.ר 3

בני ברק

טוסקניני 1

תל אביב  -יפו

אחוזה 127

רעננה

שגית שאול
שושנה סהר

527362602 sagit@amrami-law.co.il
525525030 shosh@saharavidan.com

שחר ולנר

544380902 wellner.adv@gmail.com

שי ברנדס

585996398 shay@sbc-law.co.il

שי מ .מרקוס
שי מיטרני
שי שלום

545206667 shaymarkus@gmail.com
526230055 smitrany@inter.net.il
546555942 shay@shalom-law.co.il

שירה אבנת

shiraa@justice.gov.il

שירי וייס

523255336 shiriw@pick-law.com

שירלי סופר דמרי

 050-6205952הפורצים 16

547755505 shirly@swlaw.co.il

הנחושת 2

ירושלים
תל-אביב  -יפו

דרך אבא הלל סילבר - 14כה רמת גן

אופנהיימר 14

תל אביב  -יפו

שירלי תומר

הבונים 18

נתניה

שד' בנימין 29/7

נתניה

מצדה 7

בני ברק

בלום לאון 11

חולון

שוהם 7

פתח תקווה

שד' רוטשילד 33

תל אביב  -יפו

שלומית משיח שי

525357727 Shlomit@mshay-law.co.il

טשרניחובסקי - 24בן -נון

כפר סבא

שלי ואקנין אדם

526789736 shelli.va@israelbar.org.il

פריש דניאל - 10לשכה

תל אביב  -יפו

בן יהודה 206/1

תל-אביב  -יפו

שלמה קשי

522953943 prolog@inter.net.il

הדיונון 54

ראשון לציון

שלמה רות

544304000 Roet.adv@gmail.com

מנורה 17

תל אביב-יפו

ז'בוטינסקי 168

בני ברק

שבזי 26

ראש העין

546585817 shirly.tomer@gmail.com

שירן רומנו

523927252 Shr@shrlaw.co.il

שלום ששון

526990444 shalomsassonadv@walla.com

שלומי ברדוגו
שלומי גואל
שלומי נרקיס
שלומית ליבוביץ

שלמה קמחי

שמואל ניסנקרן
שמואל סף

523331035 shlomiba@012.net.il
542335344 shlomigoel@gmail.com
522583544 shlomi@shlomi-narkis.co.il
523633083 3sl.law3@gmail.com

505356852 sklaw@bezeqint.net

526389174 samuel@nisenkiern.com
522455424 shmosaf@bezeqint.net

שמואל קלוש

545776222 shmuel.k.law@gmail.com

שמחה טנה

547921870 tanne.simha@gmail.com

שמיל פלג
שמשון לרנר
שני לוי

528285994 ShmilPel@zahav.net.il
502777160 shimshon@lernerlaw.co.il
509118570 shanilev01@gmail.com

כוכב יאיר
ביל"ו 54ב

רעננה

הראשונים 6

הדר עם

הבנים 14

הוד השרון

הבריגדה היהודית 5/7

נתניה

איתם 4

ראשון לציון
תל אביב  -יפו

שניר נפתלי

528908064 snir@s-naftali.co.il

שרגא צייגר

543100752 zaigers@gmail.com

הוברמן 10

547780077 ephrati-law@013.net

התדהר 17

רעננה

545937755 Dovid6@gmail.com

דובנוב 10

תל אביב  -יפו

הכלנית 118

רינתיה

שרון חנה איינהורן
שרון כהן
שרון לייסט

547809333 Nir_Tol@Hotmail.com

שרית חבה
שרית כרמל
שרית רוזנברגר זדה
תום פונומרב פלד

דניאל ליפשיץ 59

פתח תקווה

ירמוך 36

הוד השרון

ברקוביץ - 4המבורגר

תל אביב  -יפו

דן לנר 6/16

תל אביב  -יפו

הזיתים 96

גבעת שמואל

חיים בר לב 16

נס ציונה

מצדה - 7ב.ס.ר 4

בני ברק

505123999 tom@lia-law.co.il

סנפיר 4/9

יבנה

522555551 tamaredri@gmail.com

הדרור 12

הוד השרון

נחל איילון 37

תל אביב  -יפו

עצמון מכבים רעות 72

מודיעין-מכבים-רעו

542763489 tami41982@walla.con

שינקין 4/2

ראשון לציון

546463701 Tkucharlaw@gmail.com

בר אילן 59

רעננה

543456034 sarit@habalaw.co.il
503339825 Info@saritcarmellaw.coil
523227594 ofra.menashe@evronlaw.com
546314687 ace_25@walla.co.il

תומר אלנתן

522906677 elnatan_law@walla.co.il

תומר ברזיק

542340301 tal.barziklaw@gmail.com

תומר כנפי
תם ליפשיץ
תמר אדרי
תמר סיון
תמר רון שטיין
תמר תומוטי אפרים רבין
תניה קוחר

544601099 tomerkanfi@gmail.com

522514826 sivan@zslaw.co.il
543454040 gaditamar@bezeqint.net

