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08.03.2012
כבכל שנה ,קבוצת  D&Bעורכת דירוג איכותי של משרדי עורכי דין לפי תחומים שונים  .השנה
מדורגים המשרדים ב 28-נישות לעומת  26נישות אשתקד .הנישות שנוספו הן הסדרי חוב וקרנות
השקעה.
בין הנישות המרכזיות :ליטיגציה מסחרית; דיני מקרקעין תכנון ובניה; שוק ההון -הנפקות; מסחר
בינלאומי; מיזוגים ורכישות; הייטק; מימון פרויקטים ,אנרגיה ותשתיות ועוד.
שנת  2011הייתה שנה בה חלו כמה מיזוגים בולטים במשרדי עורכי הדין .המיזוג הדרמטי בין
משרד עורכי הדין גולדפרב ,לוי ,ערן ,מאירי ,צפריר לבין מ .זליגמן ,הוליד את משרד עורכי הדין
הגדול בארץ – גולדפרב זליגמן עם  216עורכי דין.
מיזוגים נוספים שנרשמו במהלך השנה הם המיזוג של יולוס אלישע וליפא מאיר וכן המיזוג של
איתן מהולל ושדות.
תהליכי הצמיחה של המשרדים הגדולים מעיד על הצורך בשוק ,המשרדים הופכים לstop -

one

 shopובכך עונים על כל צרכי הלקוח.
ניתן לראות כי גם לתחומי משפט אשר נשלטו מסורתית ע" י משרדי הבוטיק  ,נכנסו המשרדים
הגדולים והחלו בהקמת מחלקות מתמחות )כדוגמת דיני עבודה ואיכות הסביבה(.

צפייה בטבלאות הדירוג
מתודולוגית הדירוג
הדירוג נקבע על סמך מכלול נתונים וביניהם :שאלון דירוג הכולל תיקים מהותיים ,לקוחות ,עורכי הדין
העוסקים בתחום ,ותק עורכי הדין ,מידע אודות פסקי דין תקדימיים ועוד .המוניטין בשוק של כל פירמה
נבדק על ידי שיחות וראיונות עם מובילים בתחום ולקוחות בולטים.
בכל נישה מדורגים המשרדים לפי קבוצות איכות -המשרדים המובילים )טיר  , (1הבולטים ) טיר (2
והידועים )טיר .(3
תחומי פעילות בולטים
הגבלים עסקיים
שנת  2011התאפיינה בפעילות מוגברת בתחום ההגבלים העסקיים ,זאת בעיקר לאור הקמת וועדת
הריכוזיות והמחאה הצרכנית שהובילה לועדת טרכטנברג ,בה עלו ,בין היתר ,הצעות להגברת כוחו של
הממונה להגבלים עסקיים.
ועדת הריכוזיות )הועדה להגברת התחרותיות במשק( מונתה באוקטובר  2010על מנת לבחון את
המבנה הכלכלי של המשק והשפעתו על רמת התחרותיות במגזרים העסקיים השונים .המלצות הוועדה
שפורסמו בחודש פברואר צפויות להגביר עוד יותר את הפעילות בתחום
לאור ההתרחשויות הרבות השנה בתחום הייתה צמיחה בפעילות משרדי עורכי הדין בתחום ובנישה זו
מדורגים סה"כ  16משרדים לעומת  11משרדים שדורגו בשנה שעברה.
משרדי עורכי הדין העוסקים בפרקטיקה מייצגים לרוב חברות וקונצרנים גדולים במשק הישראלי ,בעיקר
מול הרשות להגבלים עסקיים ,ונוגעים בהיבטים כמו :הסדרים כובלים ,מיזוגים ודיני מונופולין.
הפירמות המובילות בתחום ההגבלים העסקיים ,מעורבות בכל ההיבטים של ההגבלים העסקיים ,בארץ
ובחו"ל.
המשרדים המובילים בתחום ההגבלים העסקיים :פישר בכר חן וול אוריון ושות'; תדמור ושות'; אגמון
ושות' ו -וינשטוק-זקלר ושות'.
בראש מחלקת ההגבלים העסקיים של משרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות' עומדים עו "ד
ראובן בכר ועו" ד טל אייל בוגר המופיעה מספר שנים ברצף בדירוגים הבינלאומיים ונבחרה בשנת
 2009כעורכת דין מובילה בתחום ההגבלים העסקיים ע"י כתב העת הבינלאומי  .GCRבראש משרד
עורכי הדין תדמור ושות' עומד עו "ד דוד תדמור אשר ידוע במומחיותו בתחום דיני תחרות והגבלים
עסקיים והיה בעבר הממונה על ההגבלים העסקיים.
השותף המוביל במשרד עוה"ד וינשטוק-זקלר הוא ניב זקלר אשר ניהל בעבר את המחלקה המשפטית
ברשות ההגבלים העסקיים וכן שימש כמשנה לממונה על הגבלים העסקיים .עו"ד צבי אגמון מאגמון
ושות' ,בין לקוחותיו בתחום ההגבלים :קבוצת דלק ,שופרסל ,כור ,בנק הפועלים ועוד.
משרד עוה" ד הרצוג פוקס נאמן אשר נכנס השנה לדירוג בנישה זו ,צירף אליו לקראת סוף שנת 2011
את עו"ד בועז גולן שהיה עד לא מזמן היועמ"ש של הרשות להגבלים עסקיים .מהלך זה צפוי לחזק את
מומחיותו של המשרד בתחום.
משרדים נוספים שנוספו השנה לדירוג זה -גולפרב זליגמן ושות' ,ארדינסט בן נתן ושות' ,מ .פירון ועמית
פולק מטלון.
תמהיל לקוחות המשרדים בתחום זה מורכב בעיקר מבנקים ,חברות ומוסדות מרכזיים במשק הישראלי
וחברות בינלאומיות מובילות.
את הפריחה בתחום ניתן לראות גם במספר עורכי הדין העוסקים בפרקטיקה במשרדים.
במשרדים המדורגים בנישה זו ,עסקו בפרקטיקה בשנת  101 -2010עו"ד .זאת לעומת שנת  2011בה
עסקו  119עו"ד בתחום.
הסדרי חוב
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אין ספק כי בשנה החולפת היו אלה אירועי חדלות פירעון והסדרי החוב שהעסיקו את משרדי עורכי
הדין .על ייצוג בעלי האג"ח של טאו ,לדוגמא ,התמודדו עשרה משרדי עורכי דין ,מספר דומה התחרה
על ייצוג בעלי החוב של דלק נדל"ן.
הסדרי החוב הבולטים שהיו השנה :דלק נדל"ן; אמפל; טאו תשואות; אאורה; דוראה; אולימפיה.
השחקנים הקיימים בכל הסדר חוב :החברות המנפיקות  ,בעלי השליטה ,מחזיקי החוב )מוסדיים
ובנקים(.
עורכי דין שמייצגים את בעלי ההון בישראל טוענים להפרזה בבעיית שוק האשראי החוץ-בנקאי
בישראל .בכנס דירוג פירמות עורכי הדין הגדולות שנערך על ידי חברת דן אנד ברדסטריט קראו עורכי
דין למחוקק להימנע מהתערבות בהסדרי החוב במשק  .כן הסתייגו עורכי הדין מהצעת " חוק
התספורות" לפיו אמורה הייתה להיות חובת מינוי נאמן מטעם בית המשפט לכל הסדר חוב הכולל
"תספורת" של יותר מ 10%-מהחוב .לטענתם אין צורך בהתערבות של בית המשפט ,ובעלי האג "ח
יכולים לנהל את המשא ומתן ללא התערבות רגולטורית.
המשרדים המובילים את תחום הסדרי החוב לשנת 2011
בין המשרדים המובילים בתחום זה השנה נמצא משרד עוה"ד קליר-בנימיני ,בראשותם של רענן קליר
ואלון בנימיני ,המייצג רק מחזיקי סדרות אג"ח ולא חברות  ,וזאת כהחלטה אסטרטגית של המשרד .
השנה ליווה המשרד מספר גדול במיוחד של הסדרי חוב במשק .בין היתר ייצגו מחזיקי סדרת אג"ח של
דלק נדל"ן )הקבוצה הגדולה ביותר של בעלי החוב של דלק נדל"ן(.
משרד עוה"ד ליפא מאיר גם הוא מהמשרדים המובילים את התחום השנה .עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד
עיינה וקסלר מהמשרד ייצגו ,בין היתר ,את דלק נדל"ן בהסדר מול מחזיקי סדרת אג"ח.
במשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' מוביל את המחלקה עו"ד אברהמי וול .המשרד מטפל בהסדרי
חוב הן מטעם חברות ,הן מטעם נציגויות של מחזיקי אג"ח והן מטעם בעלי שליטה בחברות.
קרנות השקעה
ענף קרנות ההשקעה הפך בשנה האחרונה לחלק משמעותי מהמערכת העסקית הכלכלית בישראל
ובענף ההייטק בפרט.
פעילות משרדי עורכי הדין מתבטאת הן בהקמת הקרנות והן בליווי עסקאות ההשקעה שלהן .קרנות
ההשקעה הפרטיות )) Private Equity Fundsכוללות ,בין היתר ,קרנות הון סיכון )Venture Capital
 ,(Fundsקרנות גידור ומשקיעים פרטיים )הנקראים ).Angels
בין המשרדים המובילים בתחום ניתן למצוא את ארדינסט בן נתן ,גולדפרב זליגמן ,הרצוג פוקס נאמן,
יגאל ארנון ,מיתר ליקוורניק ,נשיץ ברנדס ,עמית פולק מטלון וצלרמאייר פילוסוף.
שוק התקשורת
שוק התקשורת בארץ חווה שינויים מהותיים בשנת  ,2011הצפויים להתעצם במהלך  .2012משרד
התקשורת )שהינו הרגולטור בענף( פועל רבות להגברת התחרות וביצע שורה של צעדים אשר השפיעו
וישפיעו על שורת הרווח של חברות הסלולר והתנהלותן העסקית.
השוק נפתח לתחרות :שתי חברות סלולאר חדשות -מירס וגולן טלקום צפויות להתחיל לפעול במהלך
 ,2012במהלכה גם צפויה כניסת מפעילים וירטואליים נוספים )בנוסף לרמי לוי(.
בתחילת שנת  2011נכנסה לתוקף ההפחתה בדמי הקישוריות ,שהביאה לעתירה לבג"ץ ע"י פרטנר
וסלקום כאשר את חברת סלקום יצגו יגאל ארנון ושות' ואגמון ושות' ואת חברת פרטנר יצגו רון גזית
רוטנברג ושות' וגורניצקי ושות' .לבסוף המליץ בג"ץ לחברות למשוך את עתירתן וכך עשו .המלצת בג"ץ
שמה קץ למאבק המשפטי בעניין דמי הקישוריות.
בנוסף ,בחודש פברואר  2011בוטלו קנסות היציאה מחברות התקשורת השונות.
בעקבות הרגולציה המכבידה חוששות החברות לאבדן הכנסה ,מנסות להתייעל ומצמצמות משרות
בהנהלה.
לפני כשנתיים החלה מגמת התלכדות בשוק התקשורת  .מגמה זו הינה כתוצאה מההבנה שספק
תקשורת נדרש להציע סל פתרונות מלא ולא רק פיתרון נקודתי .מגמה זו הביאה למס' מיזוגים ורכישות
משמעותיות בענף )פרטנר ,012 /סלקום /נטויז'ן(.
העסקה הגדולה והמורכבת של השנה בתחום התקשורת הייתה המיזוג בין חברת " הוט " לחברת
"מירס" )תחת קבוצת הוט תקשורת של פטריק דרהי(.
השנה גם נכנסו בזק בינלאומי וטמרס טלקום לתחום הקישור בסיבים ומתחרות ב-מד-נאוטילוס אשר
הייתה עד לא מזמן הספקית היחידה בתחום.
כל אלו ועוד ייצרו הרבה עבודה למשרדי עורכי הדין העוסקים בפרקטיקה .באשר לשנת  ,2012אין ספק
כי גם היא מביאה עמה הרבה פעילות בענף ,כאשר תהליכי ההתלכדות אותם הזכרנו ממשיכים לרקום
עור וגידים.
סיכונים והזדמנויות בענף
גם בשנת  2011ניכר גידול במשרדים הגדולים ,שדיווחו על שנה מוצלחת וגידול בפעילות  .במשרדי
עורכי הדין החלו עוד בשלהי  2011להיערך לקראת האטה ומיתון במשק ,וקיימת האפשרות כי במהלך
השנה המשרדים יקפיאו את הגיוסים החדשים.
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מבחינת פעילות המשרדים ,במצב של האטה או מיתון ,תפחת הפעילות בתחומים כמו הנפקות בשוק
ההון והייטק אך יחד עם זאת צפויה פעילות רבה יותר בתחום הכינוסים והפירוקים ובהסדרי החוב.
להערכתנו ,הפעילות בתחום הסדרי החוב תלך ותגדל השנה ותמשיך את המגמה של שנת .2011
הפעילות בתחום המיזוגים והרכישות ,אשר בדרך כלל נפגע בעיתות משבר ,לא בהכרח תפגע ,היות
ולעיתים דווקא מצבים אלו מהווים הזדמנויות לביצוע רכישות.
הגיוון בתחומי הפעילות של המשרדים הגדולים ,בהחלט גורם לכך שהתנודתיות במשק מורגשת בצורה
מתונה יותר.
בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה בה המשרדים הגדולים נכנסים לתחומים נוספים שהיו בעבר
נחלתם של משרדי הבוטיק .לדוגמא ,תחום דיני העבודה -בעבר בנישה זו היו מדורגים בעיקר משרדי
בוטיק  .השנה ניתן לראות כי נכנסו לתחום דיני העבודה משרדים " חדשים " כדוגמת  :פישר בכר ,
גולדפרב זליגמן ועמית פולק מטלון  .זאת ניתן לראות גם בתחום תחום איכות הסביבה .משרד עוה "ד
עמית פולק מטלון מיזג לתוכו השנה את משרדו של אריה נייגר  ,המתמחה באיכות הסביבה  .בנוסף
מדורגים בנישה זו גם מיתר ,ליקוורניק וליפא מאיר.
משרדי עורכי הדין הגדולים בארץ ,שרובם עוסקים בתחום המסחרי ובשוק ההון .אלו מצאו את הדרך
להתמודד עם סיכוני השוק בין השאר באמצעות מיזוג לתוכם של משרדים קטנים ומשרדי נישה
המתמחים בתחום משפטי מסוים ,או ע"י צירוף שותפים מתמחים והקמת מחלקות בתחומים חדשים.
הכבדת הרגולציה על החברות הציבוריות מביאה גם היא לגידול בפעילות .החברות הציבוריות מוצאות
עצמן מתקשות לבצע עסקאות ותהליכים ולכן נעזרות יותר ויותר בעורכי הדין.
לסיכום ,ניתן לומר כי הפירמות הגדולות המשיכו לצמוח במהלך השנה והראו יציבות לאורך השנה.
בסופו של דבר הפירמות מהוות חלק אינטגראלי מהפעילות העסקית במשק  ,ולכן במידה ומגמת
ההאטה תגבר ,גם משרדי עורכי הדין יחושו בכך.
טבלאות דירוג
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הערות כלליות:


הדירוג נעשה ע”פ הערכת קבוצת  D&Bישראל והינו בגדר הבעת דעה.



הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון דנס .2012 100

הדירוג התבסס בין היתר על איסוף נתונים כגון תיקים מהותיים ,לקוחות גדולים ,פסקי דין תקדימיים,
פרסומים מקצועיים וראיונות עומק בקרב עורכי דין בכירים במשרדים השונים וגורמים מקצועיים
בתחום .המשרדים בכל תחום מוצגים בשלוש קבוצות ) (TIERעל פי סדר א”ב.

קבוצות אחזקה
והשקעה

|

חברות
תעשיה

|

מסחר
ושירותים

|

שירותים
עסקיים

|

מוסדות שירות
לציבור

|

שירותים
פיננסיים

| בניה ,נדל"ן ,הנדסה
ותכנון

© דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ  ,2011כל הזכויות שמורות

אתרי הקבוצה:

14/03/2012

דן אנד
ברדסטריט

Dun's 100
דירוג חברות

דירקטורים

דנסגייד
אינדקס עסקים

|

מי ומי
במנהלים

|

גלריית
תמונות

|

קטעי
עיתונות

| המנהיגים העסקיים
של ישראל

תנאי שימוש
DunsGuide
Israeli Companies

D&B Shop

מידע פיננסי
על אנשים פרטיים

http://duns100.dundb.co.il/ts.cgi?tsscript=press_show&cat_id=56

