ניוזלטר פנים משרדי
במהלך החציון הראשון של השנה משרדנו קטף מספר זכיות ותארים אשר מחזקים את מעמדנו
בקרב משרדי עורכי הדין הבולטים בישראל .לצד ההכרה של גופי מחקר ודירוג בינלאומיים זכינו
גם להערכה רבה בקרב דירוג דן אנד ברדסטריט ובי די איי אשר התפרסמו לאחרונה.
כמשרד מוביל ,על שלל מחלקותיו ,הופענו לראשונה בכתבת רוחב על ישראל של העיתון הנקרא
ביותר בעולם בתחום המשפטי ,The American Lawyer Magazine ,ובנוסף כתבנו את הפרקים
המתייחסים לדין הישראלי בשני ספרים מקצועיים ,וזאת כמשרד היחיד מישראל.

הכרה ודירוגים

אחד מעשרת המשרדים הפעילים
ביותר בישראל במיזוגים ורכישות
חברת הדירוג מרג׳מרקט הכירה במשרד
כאחד המובילים בישראל בתחום המיזוגים
והרכישות לפי כמות עסקאות המיזוג
והרכישה לשנת .4102

מועמדות לזכיה בקטגורית עסקת
השנה באירופה בשל הסדר החוב של
צים
משרדנו נכלל ברשימת המועמדים הסופית
לזכיה בתואר היוקרתי המוענק על ידי
מדריך הדירוג  IFLRבגין הובלת הסדר
החוב של צים .הסדר החוב היה הגדול

ביותר בישראל ואחד הגדולים בעולם
בסקטור הימאות.

דוד מלכוב זכה בתואר עורך הדין הטוב
בישראל בתחום הספנות
מדריך הדירוג  Global Law Expertsהכיר
בדוד מלכוב כעורך הדין הטוב ביותר
בישראל בתחום הספנות .זו השנה
הראשונה שהמדריך מכיר בעו״ד ישראלי
כמוביל בתחום זה.

פרסום דירוג ליגל  - 055למעלה
ממחצית השותפים במשרד מוזכרים
כמומלצים בתחום התמחותם
משרדנו דורג בין המשרדים המובילים
בישראל ב :משפט ימי ,שוקי הון (כניסה
חדשה) ,מיזוגים ורכישות ,ליטיגציה ,קניין
רוחני ,נדל״ן (כניסה חדשה) ומיסים.
בנוסף 00 ,שותפים מוזכרים על ידי המדריך
כמומלצים בתחום התמחותם (דורון ,שרית,
איתמר ,אמיר ,ארנון ,טל תירוש ,מיקי ,הדר,
אסף ודביר) .דוד מלכוב מוזכר כמוביל
בתחומו בתחום הספנות.

פרסום דירוג דן אנד ברדסטריט -
משרד מוביל ב 21-תחומי התמחות
משרדנו דורג ב 04-תחומי התמחות כאחד
המשרדים המובילים בישראל ואף נכלל
לראשונה בדירוג בתחום הסדרי חוב,
מסחרי בינ״ל וקניין רוחני .המחלקות
המדורגות הן :מיזוגים ורכישות ,ליטיגציה,
נדל״ן ,מיסים ,משפט ימי ,השכלה גבוהה,
תובענות ייצוגיות ודיני עבודה.

פרסום דירוג בי די איי  -משרד מוביל
ב 21-תחומי התמחות
מחלקות רבות ממשרדנו נכללו בשתי
קטגוריות האיכות הגבוהות ביותר בדירוג בי
די איי ,נתון אשר ממצב את המשרד כמוביל
בכל תחומי עיסוקו בישראל .לצד כניסות
חדשות בהי-טק ובהסדרי חוב ,המשרד
עלה לקבוצת האיכות הראשונה במיזוגים
ורכישות ובמסחרי בינלאומי.

מועמדים לזכיה בקטגורית נשים
במשפט  -משרד השנה בישראל
משרדנו נכלל ברשימת המועמדים הסופית
לזכיה בתואר היוקרתי המתבסס על
מעורבות נשים בעמדות ניהול ,הישגים ויחס
נשים לגברים במשרד .הפרס המוענק על
ידי מדריך הדירוג  IFLRניתן למשרד אחד
בלבד בכל מדינה.

תקשורת ופרסומים
אזכור בכתכת רוחב במגזין המשפטי
היוקרתי American Lawyer Magazine
טל תירוש התראינה לכתבת הרוחב הדו-
שנתית של .American Lawyer Magazine
הכתבה התמקדה בשינויים ומגמות בשוק
הישראלי בשנה החולפת ,בעקבות ״צוק
איתן״ ,כניסת משקיעים אסיאתיים לשוק,
משרדי עורכי דין בינ״ל הפועלים בישראל
ועוד .לחצו כאן לקריאת הכתבה.

הפרק הישראלי בספנות
אמיר כהן-דור כתב את הפרק הישראלי
בספר  The Shipping Law Reviewובספר
.Shipping and International Trade Law

הפרק הישראלי בספנות
מיקי ספרן כתב את הפרק הישראלי בספר
.Getting the Deal Through - Shipping

