
אודות

,  מהמשרדים הגדולים והמוערכים בישראל', פירון ושות. משרד מ
למעלה משבעה עשורים הוא אחד מהראשונים שפרצו את  

המשרד מפעיל כיום תשעה  . גבולות המדינה והפכו בינלאומיים
עורכי 300-ולו צוות משפטי המונה מעל ל, סניפים בארץ ובעולם

.דין ומתמחים

לבין ההקפדה  גוניותוייחודיותו של המשרד טמונה בשילוב בין רב 
על ליווי אישי של כל לקוח על ידי שותף המרכז את הטיפול  

התמחויות בתחומי 40-המשרד חולש על למעלה מ. בענייניו
תחת קורת גג אחת ומספק  , עסקי והליטיגציה-המשפט המסחרי

ללקוחותיו שירות משפטי איכותי ומקיף המתאפיין בליווי רציף לכל 
כל , בשילוב מומחים ממחלקות המשרד השונות,, לקוח ובכל עניין

זאת תוך הקפדה על ליווי אישי קרוב ותמיכה מקצועית מהשותף  
.המנהל את ענייני הלקוח

להם הוא נאמן עד , כבר בראשית דרכו גיבש המשרד סל ערכים
נאמנות ודיסקרטיות ללא , מקצועיות, הכולל בין היתר, היום

, תרומה לקהילה, יצירתיות, בשילוב עם חדשנות-פשרות 
, מעורבות אסטרטגית בתהליך קבלת ההחלטות של הלקוח

בקיאות מעמיקה בזירת העסקים הבינלאומית והמקומית והבנה 
.משפטיים ועסקיים כאחד–כוללת של צרכי הלקוח השוטפים 

שילוב ייחודי זה מאפשר למשרד לטפח קשרים בני עשרות שנים 
במהירות הבנה מעמיקה  ובו בזמן לפתח , עם רבים מלקוחותיו

של צרכיהם המשפטיים ופעילותם העסקית של לקוחותיו  
,  בין לקוחות המשרד ניתן למצוא אנשי עסקים וחברות. החדשים

ובכללם משרדי ממשלה  , מהפעילים והמוכרים בארץ ובעולם
חברות גלובליות וחברות , חברות תעשייתיות, וחברות ממשלתיות

לקוחות המשרד פעילים בכל . ציבוריות ופרטיות מובילות בתחומן
, ביטוח, ובכלל זה טכנולוגיה עילית, ענפי התעשייה והמסחר

בנקאות  , תיירות, ן"נדל, תעשיות ביטחוניות, תשתיות ופרויקטים
,  אנרגיה, קרנות הון סיכון והשקעה, הפצה וסחר, ופיננסים
.  תקשורת ועוד, פארמה

והצלחות  , גאוות המשרד היא על הצוות המשפטי המובחר בו
המשרד הן תוצאה ישירה של האיכות ושל המקצועיות חסרת  

המונה עורכי דין מהמעולים שבקהילה  , הפשרות של צוות זה
המאזן  באמנות את הרצון , צוות עילית זה. המשפטית בישראל

עם השמרנות  , להתחדש ולפרוץ גבולות, התמידי ללמוד
לאורך  , הטביע את חותמו, המסורתית של המקצוע ושל ערכיו

.על כלל ענפי המשפט הישראלי, שבעה עשורים

אף זכה להיבחר כנציג הישראלי היחידי ברשתות  ' פירון ושות. מ
, Interlaw-וMultilawהמשפט היוקרתיות והבינלאומיות 

150-המאגדות משרדי עורכי דין מובילים הפועלים במעל ל
.מדינות ברחבי העולם

40-מבלמעלהמשפטיייעוץמעניקפירון.מ◼
:ובהםאחתגגקורתתחתמשפטתחומי

ליטיגציה*פרויקטיםומימוןתשתיות,ן"נדל
*ערךוניירותההוןשוק*גווניהשללעל

*בינלאומימסחרי*ורכישותמיזוגים
וסטארטהייטק*אנרגיה*ייצוגיותתובענות

*עירוניתהתחדשות*רוחניקניין*אפים
משפט*תחרותודיניעסקייםהגבלים
.ועודהעבודה

נעלמולאהמשרדשלהמרשימותיכולותיו◼
,היוקרתייםהדירוגמדריכישלמעיניהם
:ובהם,ובעולםבישראל

BDI, Duns100, IFLR1000, Chambers
Global, The Legal 500 & GCR.

אחרישנה,עקביתלהכרההמשרדזוכהכך◼
הצטיינותוועלהאיכותיתפעילותועל,שנה

רבים,כןכמו.ומגווניםרביםעיסוקבתחומי
אישיבאופןגםמדורגיםהמשרדמשותפי

אתמשקפיםובכךבתחומיהםכמובילים
משרדיבצמרתהמשרדשלהקבועמיצובו
משבעיםלמעלהכבר,בישראלהדיןעורכי
.שנה

כנציגלהיבחרזכהאף'ושותפירון.מ◼
היוקרתיותהמשפטברשתותהיחידיהישראלי

,Multilaw-וInterlawוהבינלאומיות
הפועליםמוביליםדיןעורכימשרדיהמאגדות

.העולםברחבימדינות150-לבמעל


