שם מלא

נייד

דואר אלקטרוני

טלפון

כתובת

אבי ניסן כהן

052-5444081

zuknisan@netvision.net.il

525444081

לכיש  8תל אביב

אביב סמוכה

544498757

avivs.law@gmail.com

כצנלסון  51גבעתיים

אביבה נטרביץ גלאי

544944209

natalaw@zahav.net.il

35660892

לבונטין  8תל אביב

אבידן רומנוב

523273772

office@avielrom.co.il

35377558

חומה ומגדל  1תל אביב

אביטל איתן

544500338

avital@mualem-law.com

722222144

מצדה  7בני ברק

אבינועם עדני

050-3449922

avinoam@ma-adv.co.il

503449922

אחוזה  115רעננה

אביעד סעאדי סיון

525609090

amiran.law@gmail.com

39195555

מוטה גור  9פתח תקווה

אבירם דן

525717235

aviramdan@gmail.com

03-6872001

מאפו  25ת"א

אבנר פינק

522339043

nerif1@gmail.com

35381188

אלון  55תל אביב

אברהם הופרט

505230725

avi-law@netvisin.net.il

03-6498875

מצדה  7בני ברק

אברהם נוף

503535970

avinoflaw@gmail.com

503535970

זמנהוף  22תל אביב

אדר אושרי פילוס

507500074

adar@naamalaw.co.il

97462897

הסדנא  13רעננה

simir0@walla.com

35286132

ליאונרדו  9תל אביב

אהרון חזן

545674235

a.hazanlaw@gmail.com

37477220

סחרוב דוד  19ראשלצ

אודי יהודה ויסבאום

506245426

uw-law@012.net.il

36492195

הברזל  31תל אביב

אוהד כהן

528554422

Ohadcohen.law@gmail.com

35032264

ניסים אלוור  17תל אביב

אוהד צוויק

542102222

ohadzvaik@gmail.com

542102222

ת.ד  24נתניה

אוהד ריצמונד

545265718

ohad@k2-law.co.il

03-5444115

דניאל פריש  3ת"א

אוסנת פרינץ

054-6400707

osnat.prinz@biu.ac.il

אוסנת שי

525642172

oskar007@gmail.com

אהובה ריגלר

הרב נריה  8פתח תקווה
525642172

כסלו  12מודיעין

אופירה גולומב

507246184

ofira.golomb@gmail.com

36992061

בוני העיר  8ת"א

אור שלמה נבו

547564625

or@landeadv.co.il

547564625

דרך השלום  107ת"א

אורה גנות

544452945

ganotora@gmail.com

39627788

מבצרהראל  72רשל"צ

אורטל געאן

לבונטין  23\13נתניה

janorta@gmail.com

52-7555074
544919920

benari4u@013net.net

774900237

רוטשילד  16כפ"ס

אורי חן

544243621

urilaw@orange.net.il

36129612

מנחם בגין  7ר"ג

אורי לאואר

528797231

lauer@ts-law.co.il

36122000

זבוטינסקי  7רמת גן

אורי לונטר

505308794

leventer.u@gmail.com

36909422

מנחם בגין  7ר"ג

אורי מורד

544300685

uri@patt-law.co.il

37910910

בזל  52ת"א

אוריאל בובלי

505229635

office@advbo.com

36445150

אחד העם  28ת"א

אורית רדאעי פרחי

502227644

oritfar@gmail.com

502227644

הרי יהודה  54גני תקווה

אורלי דרמר

528567804

orlyair@zahav.net.il

39213168

האדמור איפרגן  18פ"ת

אורלי זינגרמן

052-7045121

orlyzingerman@gmail.com

03-6135337

זבוטינסקי  35ר"ג

אורלי עציון

547790558

Orly@page3.co.il

547790558

ההסתדרות  37הרצליה

אורלי שטרית

504411156

orly@orlyslaw.com

723426333

זבוטינסקי  35ר"ג

אייל אלון

504600555

Eyal2709@gmail.com

504600555

דעואל  23ת"א

אייל בורנשטיין

522807715

eyalbornstein@bornstein.co.il

35757112

תובל  32ר"ג

אייל זלנה

506533911

zalana.law@gmail.com

89417572

חרוב  8קריית עקרון

אייל יעקבי

523665709

eyal342342@gmail.com

523665709

מצפה  28שוהם

אייל סברו

548188007

eyal@sabro-law.co.il

36935297

ברקוביץ  4תל אביב (מגדל המוזיאון)

אייל צדוק

544202727

eyal@fz-law.com

35626210

המסגר  52תל אביב

אורי בן ארי

איילת בן גור כהן

544582717

ayelet@hardtoget.co.il

544582717

ברקוביץ  4ת"א

איילת גלילי

502722595

galilia100@gmail.com

502722595

מייזנר  2\3פ"ת

איל מנחם

544715648

emenachem.adv@gmail.com

48525313

מגנים  53חיפה

איליה וייסברג

522551224

Waisberg3@bezeqint.net

36121144

זבוטינסקי  5רמת גן

אילן אהרוני

545578979

iaharony@gmail.com

545578979

יערה  5\4רעננה

אילן רפפורט

524444451

office@rappaport.co.il

36868100

ריבל  7ת"א

אילן שלומוביץ

522302172

ilan@shlomovitz.co.il

97740016

קלאוזנר  2\9רעננה

אילנה ביליג

528560859

ebillig@netvision.net.il

528560859

אילנה לייטמן
אילנית יומטוביאן

054-4995144
523700599

שאול המלך  35ת"א

ilanalaw@gmail.com
ilanityom.law@gmail.com

7777105553

הזיתים 96גבעת שמואל

אילנית מנדלסון

549700212

ilanit@lawm.co.il

35546006

בלוך  2ת"א

איריס בייר

522827233

irisba.law@gmail.com

97405525

עירית  29הוד השרון

איתי חשאי

503711000

itai@hashay-law.com

46551145

הלל יפה  11ת.ד  410חדרה

איתי לנדה

544566451

itai@landeadv.co.il

35663551

מונטיפיורי  41ת"א

אלה גליקמן

505412005

glikmane@017.net.il

36135337

זבוטינסקי  35ר"ג

אלון ברמן

547624155

alonberman@hotmail.com

97433930

קרן היסוד  19רעננה

אלון ברץ

522542214

alonbaratz.adv@gmail.com

522542214

הרב פרידמן  10ת"א

אלון מליחי

508390552

a.malihilaw@gmail.com

508390552

זבוטינסקי  18רשל"צ

אלון עצמון

544401594

alonazmon@gmail.com

544401594

איפרגן  5נתניה

אלון קוחלני

544664990

ak.lawoffice.il@gmail.com

722786004

החרוב  4\156צופים

אלי חייקיס

526507054

elihaikis@walla.com

89349744

ארז  31/2מזכרת בתיה

אלי חנצינסקי

54660211

gmgbfm@gmail.com

35288104

אבן גבירול  25ת"א

אליהו ביבי

506000601

elibibi1@gmail.com

36038888

המצודה  27אזור

אליהו רצין

544735341

eliracin2@gmail.com

36444542

שוהם מתתיהו  2\19ת"א

אלישי בן יצחק

523673418

elishayby@gmail.com

722502992

עמל  11ת.ד  11756ראש העין

אלכסנדר רוזקובסקי

522825528

alex@anr-law.co.il

737285000

המגינים  53חיפה

אלעד שרעבי

524730065

elad@gindi-caspi.co.il

524730065

רוטשילד  15רשל"צ

אלעזר עמר

507257888

eli@amar-law.co.il

37651000

שניאור זלמן  16רשל"צ

אלפי אליהו שאולי

505770777

alfi.shauly@gmail.com

35759797

השרון  5רמה"ש

אמילי חכמון

525315310

emilylaw1210@gmail.com

89319957

התאנה  370אחיעזר

אמיר בלום

545323568

amirblum23@gmail.com

35323145

ביאליק  23גבעת שמואל

אמיר דנאי

507433405

office@danailaw.co.il

35621112

עמינדב  17ת"א

אמיר עטיה

547981063

Amir1982a@gmail.com

547981063

דרך בן גוריון  34רמת גן

אנה אילוז

524855523

Anneillouz@gmail.com

88554777

שבט נפתלי 31\11

אנה גפטלר

547212635

anna@geftler-law.co.il

547212635

ארבעה  21תל אביב

אסיה מרדניאנץ

542553314

mardanyants@gmail.com

35233440

בלוך  2ת"א

אסנת קרפלוס

525981197

osnat.karplus@gmail.com

525981197

התמר  71סתריה

אסף אלקוני

545706558

elkoni@012.net.il

545706558

אבא הלל  7ר"ג

אסף כהן

502222253

assafco.adv@gmail.com

777570102

כנרת  5בני ברק

אסף מלאך

544603009

assaf@mflaw.co.il

39449995

בר כוכבא  23בני ברק

אסתר כהן

528680681

ifrash_e@netvision.net.il

528680681

דולפין  8בת ים

אפרים פרידמן

506996533

israeli.law@gmail.com

773415299

אחד העם  21ת"א

יגאל אלון  94ת"א

ארדת וורבר קורן

544747583

ardatwek@gmail.com

36935606

ארז הלל

525865869

erezhill@zahav.net.il

35250007

ארז יוסף

547511997

erezjosef@gmail.com

547511997

מירון  4ראש העין

ארז שגיב

544950888

erez@sagivlaw.com

37779500

יגאל אלון 126ת"א

אריאל אדלר

502857785

ariel.adler@gmail.com

37515555

מצדה  7בני ברק

אריאל סאם שניאור

547610103

arielshneor@gmail.com

ת.ד  40345מבשרת ציון

אריה אל על

525782792

elala@bezeqint.net

37651000

שניאור זלמן  16רשל"צ

אריה אריאלי

54443117

ariea@fnx.co.il

37332494

דרך השלום  53גבעתיים

אריה דגני

502212121

arie_degany@bezeqint.net

35228899

הדם הכהן  16תל-אביב

אריה יוכט

543455751

news_tlv@walla.co.il

36969307

אבן גבירול  25ת"א

ארתור שני

544902121

Office@arthurshani.com

36935333

ברקוביץ  4ת"א

אשר נחתומי

052-2729694

nachtome@anlaw.co.il

36242624

המסגר  55תל אביב

אתי רשף

544822424

rsf-adv@barak.net.il

97485240

וייצמן  42כפר-סבא

באסל בוואקנה

505828510

Baselb787@gmail.com

46281420

בבת דמארי

504354350

bavat@bavat.co.il

33733131

השלושה  ,2תל אביב

בועז מורג

525831398

boazmorag@yahoo.com

525831398

שלמה המלך ,תל אביב

בן ציון פיגלסון

508666711

ben-zionf@justice.gov.il

775355862

יפו  ,216ירושלים

בנימין לוריא

585310969

bennylurie@walla.com

36057538

טוסקנינו  2ת"א

בצלאל גרוס

54-7602881
522438906

grossb.law@gmail.com

גואדה פקדו

504313465

ברק פלד

אבן גבירול  2ת"א

barakpeled222334@gmail.com

522438906

שד' היובל  ,3ראשל"צ

law@gadife.com

36577599

איכילוב  ,12פ"ת

גולן שלומי

544950777

golan.shlomi@gmail.com

544950777

היצירה  3רמת גן

גיא פורת

542214144

poratlaw@yahoo.com

36006490

שמואל הנגיד  ,56רמת השרון

גיל טואף

527281172

gil_toaff@walla.com

775334997

עוזיאל  1רמת גן

506217929
505066992

gilats@justicegov.il

גילאת סקטל
גילה חגית דריהם

ניסן  8\71מודיעין מכבים רעות

hagit.drihem.adv@gmail.com

505066992

שד' יצחק רבין  37/4מודיעין

גל שלמה

545509666

galshlomo1@gmail.com

36184414

ביאליק  ,78רמת גן

גליה שיינברג

544332458

gali@shalish.co.il

35661313

הסיני  1נתניה

גלית ויזל

533436300

galitwissel.adv@gmail.com

98944676

גריגורי קורזינר

526301530

lkurziner@gmail.com

526301530

ז'בוטינסקי  ,5רמת גן

ddegany@gmail.com

03-5228899

אד"ם הכהן  16ת"א

davidhad@zahav.net.il

36138870

החילזון  5רמת גן

dadyagol@gmail.com

35237496

לכיש  8ת"א

david@melnik.org.il

03-6206444

הנמל  ,18ת"א

דורון עצמון

546474905

meital.b@yadidlaw.com

546474905

אלנבי  22תל אביב

דורון קנת

37512121

doron@kenet-law.co.il

37512121

בר בוכבא  23בני ברק

דורון רצאבי

525327771

doron@rassabi.com

525327771

ז'בוטינסקי  2ר"ג

דורי גורן

054-6555220

dori@lawgoren.co.il

37538853

תובל  ,2רמת גן

דורין בן שמעון

549305052

Lawoffice.dm1@gmail.com

549305052

ז'בוטינסקי  2/6ר"ג

דורית גלוברמן קרט

544930142

dorin.adv@gmail.com

97662354

גל  4קיסריה

דורית דדון

523065586

Doritd@hotmail.co.il

523065587

דורית זולדן

522305868

dorit@miw-law.co.il

35420100

דביר דגני
דוד אורן
דוד יגול
דוד מלניק

526955561
52-22557713
052-8975989

דיאנה קורזינר

524439760

דימה בקלניק

545212826
050-5899813

דינה מילמן

dkuriner@gmail.com

ז'בוטינסקי  ,5רמת גן

badimalaw@gmail.com

הרימון  23בית אריה

dinamilman@gmail.com

04-6930450

ראש פינה ,ת.ד144 .

דליה יעקבי

525288412

daliajc@gmail.com

39109222

נחלת יצחק  ,8ת"א

דלית יניב מסר

544700755

dalit@messer-law.co.il

737055888

הרכבת  8תל אביב

דן אדם

546609944

dan@adam-lavi-law.co.il

36244440

ברקת  ,6פ"ת

052-3300480
547988057

danamantzur@gmail.com

דנה מנצור
דני דבראשוילי

סוקולוב  35רמה"ש

davara1@bezeqint.net

88532227

התקשורת  7/32אשדוד

דניאל אור חדש כהן

522262626

dani_or@017.net.il

37512077

שד' ירושלים  7/6רמת גן

דניאל אילן לוי

503700055

daniel.leibolaw@gmail.com

אמיר גלבוע 1

דניאל ג'ורג' מקס

542119918

danielg.max@gmail.com

542119918

ת.ד  808לוד 71108

דניאל חנצ'ינסקי

544512989

Dannychen1@gmail.com

35230646

אבן גבירול  ,25ת"א

דפנה גבור חייבי

544590657

Daphna@gibor-lawyers.co.il

35613070

דפנה וינשטוק

522546190

daphma@dwlaw.co.il

09-7487105

דרך רמתיים  62הוד השרון

דרור בורנשטיין

544894240

drorb.office@gmail.com

35757112

תובל  32ר"ג

הגר פרכנר

522833332

hagarpr@gmail.com

522833332

שז"ר  9/49הוד השרון

הדס ויינפלד רוסו

052-8029698

hadas@raz-russo.co.il

528029698

רופין  ,35כפ"ס

הדסה ברכה

544728281

hadabar@netvision.net.il

36200236

הילה שיינצייט כץ

523604404

hila@sharos-law.com

523604404

גולדה מאיר  ,3הוד השרון

הילה שמש

507638814

shemesh-adv@013net.net

35628181

החשמונאים  ,100ת"א

הילית ארואץ

507744969

Hilit24@hotmail.com

37393355

מחל  72/22ת"א

הלנה שמלוב

547303337

helenasha@walla.com

544787992

חללי אגוז  17ת"א

הרצל בן שמעון עובדיה

507504546

Herzel-ov@bezeqint.net

507504546

דקר  ,36ראש העין

ורד ברוך

546218747

veredb535@gmail.com

35358913

דב הוז  34קריית אונו

ורד עובדיה

547909696

veredynet@gmail.com

547909696

דרך אילות  ,12גני תקווה

זאב ברסלאור

523228300

zbrlaw@gmail.com

99554646

הנדיב  ,74הרצליה

זאב ליאונד

547300777

main@zliond.com

35170881

זהר כספי צור

545213285

Caspi.zur@gmail.com

545213285

agmonlno@gmail.com

36202727

יהודה הלוי  ,23ת"א
בסר  ,3קומה 13
כנרת  , 5בני ברק
קפלן  ,13ת"א

זיו אנגל

544466863

zeeve@angel-adv.co.il

39507170

מנחם בגין  ,55ת"א

זיוה עירון

522751616

zivairon@walla.co.il

35341182

דרך הים  19גני-תקוה

חגי בביוף

522309767

zhba@017.net.il

522409767

אלנבי  ,94ת"א

חגי וגנפלד

528050444

hagy.adv@gmail.com

528050444

קרליבך  ,9ת"א

חגית אישטוב

505468344

ishtov@012.net.il

777090802

ת"ד  3730הוד השרון

חגית מזרחי

5124300

mizrahih@zahav.net.il

5124300

משרד הרווחה קיבוץ גלויות  , 106ת"א

חיה זינגר

522240218

haya@singer-law.co.il

36957121

מנחם בגין  ,11רמת גן

חיים איזנר

507834062

haim@aho-law.com

36122111

מנחם בגין  ,12רמת גן

חיים בטיטו

585657300

hbatito@gmail.com

585657300

אורי אליאב  ,11אשקלון

חיים הירשפלד

502000610

office@hrn-law.co.il

99530000

התדהר  ,2רעננה

חיים זרביב

547859777

haim.zerbib@gmail.com

547859777

יחזקאל  ,16ת"א

חיים סודקביץ

547499250

haim@sudlaw.co.il

36122842

היצירה  ,3ר"ג

חן אלעזר

524869096

CHEN@ravehlaw.co.il

35762000

מנחם בגין  ,11רמת גן

זיו אגמון

חנה ריש רוטשילד
חני עקליאן

522611329
502692266

chana@crr-law.co.il

03-7521051

אצל  10קריית אונו

Chanaaklian@gmail.com

טדי שוקרון

502005045

office@advbo.com

36445150

אחד העם  ,28ת"א

טובה אייזנשטיין

522590804

tova.adv@gmail.com

37532766

ז'בוטינסקי  55א ר"ג

טל אברהם

528337138

taltal7@015.net.il

39042266

רוטשילד  ,75פ"ת

טל זהר

544811287

zohart@gmail.com

722555351

ההסתדרות  ,160חולון

טל זקן

545815188

talza@molsa.gov.il

545815188

דולצין  ,20ירושלים

54-6667378
543171315

TAL@TAL-LAWOFFICE.COM

54-6667378

הסובים  48פתח תקווה

talilaw111@gmail.com

775061005

הרדוף  ,37כפר יונה

יאיר שרף

528521042

schya-ad@zahav.net.il

97776989

ספיר  5בית יהושוע

יגאל בן יוסף

054-8043936

igalben10@gmail.com

08-8673018

מושב ביצרון

יגאל מצלאוי

542474509

igal@matzlavi.com

39040860

בר אילן  ,5פ"ת

יהודה גולדבלום

546398482

goldblum.y.law@gmail.com

35662910

תובל  ,22ר"ג

054-9202204
548050017

yehuda@mualem-law.com

072-2222144

מצדה  7בני ברק

injosh@gmail.com

36191062

בריינין  ,3ת"א

yoav@NEVOLAW.CO.IL

542022024

בורכוב  ,30רעננה

dalal.law.office@gmail.com

03-9045465

ברון הירש  21פ"ת

yuval80@gmail.com

89251011

שפירא  ,7לוד

542060360

עזה  ,47ירושלים
ביאליק  ,2רמלה
דוד המלך  1תל אביב

טל זרזר ריבנר
טלי שטיימן פליישר

יהודה מועלם
יהושע אינדורסקי
יואב נבו

542022024

יובל דלל
יובל טייק

53-5326401
545522902

יונתן פינצב

542060360

YP@YPINCHEV.COM

יוסף גביזון

526435250

advgabizon@gmail.com

89247005

יוסף דרמר

507363690

Anat@dermer-law.com

543386025

יוסף הולנדר

505209425

holander.lawoffice@gmail.com

1700707102

גד מכנס  ,2נתניה

ינון אוחיון

527366822

yinon.o.adv@gmail.com

527366822

ז'בוטינסקי  ,35רמת גן

יניב דותן

524263051

yaniv@dotan-law.com

35193300

דרך מנחם בגין  ,65ת"א

יעל אירני ופניש

543972088

yaeliraniw.law@gmail.com

35625553

גלעד  ,11רמת גן

יעל צור

522324013

yaelzur@barak.net.il

36201990

קריינין  ,3ק"א

יעקב אברמוביץ

507476952

yanki.law@gmail.com

36138182

מצדה  7בני ברק

יעקב בובליל

522581532

bublil@bezeqint.net

522581532

יעקב חנגל

506441666

yh88@walla.com

504030430

חובבי ציון  48פ"ת

יצחק אינדיג

522526462

indigir@013.net

35626070

קרליבך  ,11ת"א

יצחק גולדשמידט

522600002

ig@zegolaw.co.il

26243020

הלל  ,6ירושלים

יצחק פוגל

528512563

fogelyitzhak@gmail.com

35320174

הזיתים  94גבעת שמואל

יצחק קירה

525903344

office@kz-law.co.il

35444115

דניאל פריש  3ת"א

ירון רצאבי

505144166

yr.lawoffice@gmail.com

39133377

אשכנזי  ,3פ"ת

ירון שלומוביץ

528467000

yaron@shlomovitz.co.il

528467000

קלאוזנר  ,2רעננה

יריב דן

543123742

yariv@ylaw.co.il

36872001

מנחם בגין  7ר"ג

ישראל שמואלי

504766560

ori_13@netvisiOn.net

504766560

הנמל  ,5קיסריה ת.ד 3080

לאה דורפמן

508582927

lea_dor@netvision.net.il

779511186

דגל ראובן ,3פתח תקווה

לאה פסרמן יוזפוב

525453117

lpaserman@ono.ac.il

35357328

השקמה  ,9סביין

לביא נעים

503111330

lavi.naim@gmail.com

86998324

לב העיר  ,14תל אביב

לוסי מאיר

504464456

lucy@lmeir.com

36529448

מצדה  7בני ברק

ליאור הרמתי

503301155

lior_h24@walla.com

39564247

גיבורי ישראל  ,5ראשון לציון

ליאור ויגננסקי

547300777

main@zliond.com

35170881

יוני נתניהו  ,2/27גבעת שמואל

ליאור רז

545927600

lior@a-r-law.com

39744644

מצדה  7בני ברק

ליאן שפירא ברם

544522034

lian@shapirabrahm-law.co.il

97663766

התעשייה  ,15רעננה

ליאת אברהם רשתי

525052727

liat.adv75@gmail.com

525052727

רוטשילד  ,45כ"ס

ליאת ברץ

522404335

liatbaratz@bezeqint.net

36023737

הרב פרידמן  ,10ת"א

ליאת גלילי פרל

545828960

lperel@israel-ip.com

36884808

מצדה  7בני ברק

ליאת חן ציוני

506520882

Liat@hEn-law.co.il

36932029

יצחק שדה  17תל אביב

ליבנת רידר

054-7747799

livnat@rieder-law.co.il

03-6236103

הארבעה  ,21תל-אביב

ליז מירון

525290510

lizi47@gmail.com

525290510

גרסו אלכסנדר  5פ"ת

ליזי זוהר חאמו

525522233

zohar.hemo.law@gmail.com

524526636

הרדוף  17כפר יונה

לימור גריסרו

525282929

limor@gmlaw.biz

39653140

הדס  , 28מתן

לין קורזינר

522530984

lkurziner@gmail.com

522530984

ז'בוטינסקי  ,5רמת גן

ליקול טמסוט

549492288

glikol@gmail.com

מאור אוקסהורן
מאור ישעיהו
מאור לוי
מאיה כהן חיימוביץ
מאיר זנטי

 549492288מגדלי עזריאלי (בית שמעון ) קומה  ,4מודיעין

054-3976720
542353303

maor@rsms-cpa.com

הנוטר  3רמת השרון

Maor@oshapira.co.il

מאנה  , 20ת"א

526638833

maor_l5@walla.co.il

052-6699541
547656693

526638833

פ"ת  ,54נתניה
תש"ח  321חצור הגלילית

mayahaimovich@gmail.com
LWZENATY@ZAHAV.NET.IL

46940813

מוחמד אמין טיבי

545247815

tibi-m@zahav.net.il

97995777

טייבה  ,40400ת.ד 3403

מוטי טל

505343656

tmoti65@gmail.com

505343656

הערמונים  ,5קרית ביאליק

מורן לוי

544915317

moran@law-office1.co.il

544915317

רוטשילד  ,46ראשון לציון

מיה סגל ויסהוז

545987070

akler21@aklerlaw.co.il

דרך מנחם בגין  ,154ת"א

מיטל בכר

502997778

meital.b@yadidlaw.com

502997778

אלנבי  ,22ת"א

מיטל וולבדכט

528498549

wollbedachtlaw@gmail.com

528498549

שמואל הנציב  ,24נתניה

מיטל שני

545718812

shani@bechar.co.il

545718812

מיכאל פינקלשטיין
מיכל דיקשטיין

542399935
050-6246801

בר כוכבא  231בני ברק

michal@mtlaw.co.il
michald@hy.health.gov.il

46304523

הנורית  21תל מונד

mleef55@gmail.com

506221814

מנחם בגין  88/4מודיעין מכבים רעות

michalkh7@gmail.com

722223111

כנרת  5בני ברק

nachmanun@gmail.com

502088835

מישל אפשטיין

546522782

michepst@gmail.com

546522782

ויצמן  34/2פ"ת

מלי אלמוג

546643398

almogne1@gmail.com

546643398

בן פתחיה  ,1בני ברק

מרדכי זהבי

544266511

zehavilaw@gmail.com

35227289

מרדכי זמיר

543905091

mzamir@outlook.co.il

543905091

המתנחלים  ,11רמת השרון

מרינה גור

509609407

marinagor7@gmail.com

88652036

העצמאות  30/48אשדוד .מיקוד 7745230

משה חוברה

522435194

hubara@bezeqint.net

35046349

סוקולוב  75חולון

משה ימין

522536868

mu-ya@inter.net.il

98657257

גיבורי ישראל  ,24נתניה

משה נתן

052-6887751

advmn@walla.co.il

526887751

מיישר  ,40ראש העין 4863255

משה קורן

525844005

korenm@bezeqint.net

36917095

עמק הברכה  ,46ת"א

נגה בר שדה

544456004

nogabs1@bezqint.net

89389806

החרש  ,16נס ציונה

נדא נסראללה

502949063

nadan@molsa.gov.il

35124300

קיבוץ גלויות  ,106ת"א

נוי יוספזון בוסני

050-9398707

noy@sdalaw.co.il

03-6959996

אבן גבירול  ,76תל-אביב

מיכל מקובקי ליף

506221814

מיכל קפלן חכמון

054-5213293
502088835

מישאל משה נחמני

נועה איל

503711787

noae77@gmail.com

772128228

רש"י  ,68ת"א

נורית ויסבלום נאמן

522953515

nuritwn@gmail.com

97404818

ת.ד  3608קדימה

נורית קריחלי

547316777

nurit@gindi-caspi.co.il

39410704

נטלי לזר

544444392

nathalazar@gmail.com

מאוריציו ויטלה  ,7ת"א

נטלי קפט

505408400

lawyer@kapat.co.il

39346944

הרצל  ,33פתח תקווה

נטע מרום

548188022

netamarom1@gmail.com

89263002

דיזינגוף  ,50מגדלי על ת"א

נילי מכנס

505446111

nilad@014.net.il

36296878

טוסקנני  ,2תל אביב

נילי שץ

523522375

nilylaw13@gmail.com

523522375

עמק החולה  ,2מודיעין

ניסים שטיבי

547944057

shtivinlaw@gmail.com

35437381

הזיתים  96גבעת שמואל

ניר קקון

508784000

nirkalaw@gmail.com

36246868

הסיבים  ,18פ"ת

נעמה אור

050-2556886

orani.law@gmail.com

03-9566516

איכילוב  ,12פתח-תקווה

נעמה כהן

544681012

namaco@netvision.net.il

97445775

ויצמן  ,42כ"ס

נעמי חרותי פריאל

544214811

naomi@bhn-law.co.il

36129612

מנחם בגין  7ר"ג

נעמי מחרז

522427908

naomi@mehrez-law.com

36092007

ויצמן  14ת"א

נעמי שגב משולם

522966802

naomi@maritimelaw.co.il

35663313

מנחם בגין  ,23ת"א

נתן צורף

546838999

tsoreflaw@gmail.com

89476203

הרצל  ,157רחובות

נתנאל סלע

559920000

netanel@sela-law.co.il

559920000

איכילוב  ,12פתח-תקווה

סהר בירי

054-8136620

birisahar1@walla.com

054-8136620

שמעוני  4א ר"ג

סופיה שיינקר

542070613

sofia@ifnlaw.co.il

35611199

החשמונאים  ,100ת"א

סורין גנות

544323632

ganotlaw@gmail.com

39627788

תלמי משה  ,11רשל"צ

sbslaw1@gmail.com

03-9190135

מוטה גור  9פתח תקווה

סיגל בלינסון -שפרן

528800318

סיון כהן

503644228

Office@sivanc-law.co.il

35447788

בן כוכבא  ,23בני ברק

סימה ליאת לוי מובשוביץ

506243089

liat.movshovits@lbm.health.gov.il

03-3760448

דרך יבנה  72/7רחובות

סמדר נחום שגב

544871973

segevds@013.net

544871973

הפלמ"ח  16רמת השרון

סמדר צדוק

505691112

smadarz1@walla.co.il

775280200

סער אורדן

525602233

moranlevi09@gmail.com

ספי מנור

549980400

safimanor@gmail.com

קיבוץ הזורע

עדו לביא

526865665

lavi@lawfirm.co.il

526865665

הס  ,20ת"א

עדי גיסיס שטינמן

546730307

gissis@zahav.net.il

39668221

רוטשילד  ,95רשל"צ

עדי כהן

526717798

Adi@adicohen-law.com

98980681

שילה  , 4ר"ג

עדי כהן

507061471

adimos@justicegov.il

כנפי נשרים  15ירושלים

עדי רז

052-3862441

adiraz13@gmail.com

772040970

שער העמקים  ,4הוד השרון

עדי שילה

545663782

AShillo@PearlCohen.com

54533782

מנחן בגין  ,121ת"א

עדיאל חדד

542325858

adihadad@gmail.com

779243117

דנון  ,15ת"א

עופר חן

544777995

ofer@cf-law.co.il

98890900

עמק יזראל  ,17נתניה

עופר קאופמן

546329000

ofer@kaufman-law.co.il

36963884

יגאל אלון  ,55ת"א

עידית ארואץ

507750543

idit19550@walla.com

39623344

הנמל  ,61רשל"צ

עידית בן נון

523397441

eiditbn12@walla.com

עידן קמרי

526412950

idan@iklaw.co.il

עיינה אונגר לטין
עינת קליין
עליזה בן יצחק אבני

י.ל.פרץ  ,40הרצליה
39301177

סוקולוב  ,34ר"ג
זבוטינסקי  35רמת גן

ayanau@zahav.net.il

50822770
528818413

einat_klain@walla.co.il

35610313

שאול המלך  8ת"א

505314151

liza_b@netvision.net.il

35496393

סוקולוב  ,48רמת השרון

עמוס בר נתן

545662203

amos@sbn-law.co.il

35604858

החשמונאים  ,100ת"א

עמיר נוה

543377480

amir_naveh@inter.net.il

35328444

אורנים  ,1גבעת שמואל

עמירם רוט

544488888

amiram.roth@gmail.com

35666811

שדר' רוטשילד  25ת"א

עמנואל גרופי שלמה

504871020

Emanuel699@gmail.com

774504820

ביאליק  17רשל"צ

ענבר שעשוע

546452609

inbar_1sh@walla.com

546452609

ברנדיס  49פ"ת

ענת ורד

506848872

Anatvered1@gmail.com

36481234

הברזל  3ת"א

ענת כהן

054-3386025
546404177

anat@dermer-law.com

054-3386025

דוד המלך  1תל אביב

ofrak77@gmail.com

99501558

הטייסים  ,5הרצליה

ערן לוי

544960450

eranlevi4u@gmail.com

97401160

העין הלל  9רעננה

ערן נווה

509744242

eran@amar-law.co.il

37651000

זלמן שניאור  ,16רשל"צ

ערן צור

542114304

tzure@zahav.net.il

36210410

דיזינגוף  ,50מגדלי על ת"א

עשהאל גולן

505905664

asael@ags-law.co.il

98877269

המצדה  ,1רעננה

פינחס מיכאלי

528901398

plmichaeli@gmail.com

26564664

גלעד  ,89איתמר

פנחס זלוטולוב

522498888

pinizlotolov@gmail.com

48700631

ויצמן  ,6קריית ביאליק

פרי מרקו

508989988

advmarcoperry@gmail.com

36950466

בגין  65ת"א

צביקה גרוס

507725720

zgr.adv@gmail.com

507725720

קוגלמן  ,4ת"א

ציון גבאי

544248737

ziong-law@013.net

89717979

סחלב  1רעות\

ציקו אברם

544854578

chicco@gindi-caspi.co.il

39640777

רוטשילד  ,15רשל"צ

צירה חורש פיוטרקובסקי)

508806060

gid-hore@zahav.net.il

36049308

טוסקניני  2ת"א

קייסי זלוטניצקי

528788708

keisy@zk-law.com

35479696

דגניה  10פ"ת

קלמי שוחט

546578888

clemmy@012.net.il

35741995

שאול המלך  35ת"א

עפרה קוניין

קרין קנבל יוקל

542478210

karinlaw@013net.net

35471087

קרן רז

544299906

Keren@RAZ-RUSSO.CO.IL

544299906

רבקה עידן

506819992

rivka.idan@gmail.com

39522818

סימון הרברט  9רשל"צ

רוית טוכמן

502070990

ravit@israelbar.org.il

35361879

דניאל פריש  10ת"א

רומי קנבל

544715599

Romy.knebel@gmail.com

36393330

מנחם בגין  52ת"א

רוני אקלר

050-5236369

akler21@aklerlaw.co.il

36096070

מנחן בגין  154ת"א

רונית והב

509180120

ronit323@bezeqint.net

39041171

050-9180120
547373843

ronit323@bezeqint.net

03-9041171

בר כוכבא  40פתח תקוה

hirschoffice@gmail.com

547373843

שאול המלך ,11קרית אונו

רונן יפה

525324455

ronya413@gmail.com

737322233

הכרמל  20גני תקווה

רונן פרץ

522728777

rp-law@outlook.co.il

רועי ביטון

542221181

roy.bitton10@gmail.com

542221181

רועי צחי

546335536

roeitzahi@gmail.com

99542990

סוקולוב  ,29הרצליה

רותי אגמון

506040604

agmonlno@gmail.com

36202727

קפלן  13ת"א

רז נפתלי

500000000

Raz@Naftali-law.co.il

37516868

החילזון  3רמת גן

רחל בן אורי

523893533

rachel@miw-law.co.il

35420100

ז'בוטינסקי  7רמת גן

rachelash248@gmail.com

525184223

זלמן שזר  29ת"א

רונית והב שמיר
רונן הירש

רחלי חבסוב כהן
רינה איילין גורליק

542589165

urilaw@orange.net.il

סוקולוב  40רמת השרון

זבוטינסקי  33רמת גן

מנחם בגין  7רמת גן

רינת נגאר

526208466

rinti76@gmail.com

526208466

מוזס  13ת"א

רינת שפרוט

547720790

Shafrutr@netvision.net.il

547720790

דניאל פריש  ,3תל אביב

רמי ביאזי

544456003

bhlaw10@gmail.com

35233366

רני אהרון כהן

546810503

ranilaw@zahav.net.il

546810503

אפרים קציר  5הוד השרון

רעות נחתומי קרוננבלט

523616782

reut@anlaw.co.il

36242624

המסגר  ,155ת"א

רפאל יצחק

506777444

rafiiz@bezeqint.net

35400777

מוליבר  5רמת השרון

שאול בן דור

505583033

bendor.law@netvision.net.il

747027111

אם הקבוצות  53הוד השרון

שאול דבח

522340999

shauldabbahlaw@gmail.com

35054509

שאול לוי

050-8850261

levi.shaul007@gmail.com

08-9240561

משה רבנו  12רמלה

שבתאי מנו

505344356

shmano.adv@gmail.com

48345724

צבעוני  9חיפה

שגיא נגר

523114844

saginagar@gmail.com

97659494

הסדנא  6כפ"ס

שגית הראל

508440897

Sagitharel1@gmail.com

508440897

שכ' ירושלים  18אשדוד

שושנה ווקנין גניש

524447393

shosh77law@gmail.com

97422667

סמילנסקי  22נתניה

שושנה יוסקוביץ

543970777

shoshijoskowicz@gmail.com

543970777

מוטה גור  7נתניה

שושנה לונדנר

524780618

sladv@walla.com

35613904

חשמונאים  105תל-אביב

שחר ארביב

507334493

shachar@sav-law.com

98651120

בן גוריון  22הרצליה

שי זיכלינסקי

522653238

szylaw@gmail.com

522653238

הנשר  45רעננה

שי פורת

544288888

shai@poratadv.co.il

36880303

נירים  3תל-אביב

שי רוה

545380377

mail@ravehlaw.co.il

35762000

מנחם בגין  11רמת גן

שירלי טבקמן

528295405

Tbshir@gmail.com

528295405

הירקון /7א אורנית

שירן כהן

542651688

adv.shiran@gmail.com

777570102

כנרת  5בני ברק

שלומית בק

522903316

info@beck-law.co.il

36935233

ברקוביץ  4תל-אביב

שלומית שרדני יצחקוב

507797751

isshlomit@gmail.com

97650202

רוטשילד  45כ"ס

שלמה אפרתי

505952700

efratir@bezeqint.net

25797676

אורלוב חנה  4/24תל-אביב

שלמה דולב
שלמה טל
שלמה שגב

528221850

dolev111111@gmail.com

528221850

עצמאות  13נס-ציונה

052-3421981
525444561

stal17.adv@gmail.com

03-5715172

הסתדרות  21גבעתיים
האילה  4/7לוד

shlomosegev@bezeqine.net

שמאי אריאל יעקובוביץ

544439559

shamai@sjlaw.co.il

36961885

מנורת המאור  2תל אביב

שמעון כץ

544259481

shimon@katz-law.net

36092922

אבן גבירול  2תל-אביב

שמעון ריינר

505643308

sreiner.law@gmail.com

35297878

ניר אברהם  7ראשל"צ

שני בגדדי אהרון

545591268

shaniaaron.law@gmail.com

39349463

שייקה אופיר  10ראש העין

שני זמיר

522520800

Shany_z@bezeqint.net

522520800

רוטשילד  ,75פ"ת

שרון טל

523548551

sharont.law@gmail.com

39515998

שרון מעוז

507440540

sharon@maoz-law.com

39505868

שרון ענבר

544543154

sharon@sharon-inbar.com

רוטשילד  78ראשל"צ
בלינסון  29ק .אונו

שרית ידיד

523336116

sarit@yadidlaw.com

523336116

אלנבי  22תל אביב

תומר בכר

547525825

tomerbechar@gmail.com

36122202

זבוטנסקי  33רמת-גן

תומר דראי

547905904

Tomer@ds-lawyers.co.il

99515515

בית השואבה  18רעננה

תומר מרום

544272741

tomermarom@gmail.com

544272741

גפן  13כרמי יוסף

תומר פנחסוב

545753323

tomeradv1@gmail.com

88532227

התקשורת  7אשדוד

תמר דושקין אברהם

522925638

dushkin.adv@gmail.com

775568967

גורדון  15קרית אונו

