
לקוחות וידידים יקרים,

אנו גאים לבשר על הכרה לה זכה לאחרונה משרדנו משלושת מדריכי הדירוג הבינלאומיים המובילים, המעמידים אותו כולם 
 IFLR דירוג  פי  על  השנה  של  הישראלי  הדין  עורכי  משרד  בתואר  זכה  המשרד  בישראל.  הדין  עורכי  משרדי  טבלת  בראש 

.Chambers and Partners -ו Legal 500 ובדירוגים הגבוהים ביותר על-פי מדריכי

מדריך הדירוג הבינלאומי היוקרתי Legal 500 המתפרסם בימים אלו מציב את משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' בראש 
2020. דירוג זה נחשב לאחד מדירוגי האיכות החשובים ביותר בעולם עורכי הדין, והוא  רשימת הפירמות הישראליות לשנת 

מבוסס על גודל ואיכות הפעילות שבה מעורבים משרדים בתחומים שונים של המשפט המסחרי.

 ,Tier 1 ,המשרד, המונה כ-250 עורכי דין, זכה לדירוג ב-24 תחומים שונים שבהם הוא עוסק והוא עומד בראש טבלת הדירוג
ב-18 מהם – יותר מכל משרד ישראלי אחר. בין התחומים שזכו לדירוג הגבוה ביותר: נדל"ן, מיזוגים ורכישות, ליטיגציה, תובענות 
הייטק,  ותשתיות,  אנרגיה  מיסים,  ההון,  שוק  חוב,  והסדרי  פירעון  חדלות  ומימון,  בנקאות  עסקיים,  והגבלים  תחרות  ייצוגיות, 
טלקום ומדיה, עבודה, צווארון לבן, קניין רוחני, קרנות השקעה, תחבורה ועוד. בנוסף, מדריך ה-Legal 500 דירג באופן אישי 

44 עורכי דין מהמשרד כמובילים בתחומם.

בנוסף, בימים אלו נתבשר המשרד כי נבחר ל"משרד עורכי הדין הישראלי של השנה" (Israel Law Firm of the Year) על 
ידי מדריך הדירוג הבינלאומי היוקרתי IFLR. זו הפעם השנייה שהפירמה זוכה בתואר משרד השנה.

מדריך IFLR נחשב גם הוא לאחד ממדריכי האיכות החשובים בעולם העסקי והמשפטי. המדד, המתפרסם מדי שנה, מדרג 
עורכי הדין המובילות בעולם בתחום המשפט המסחרי.  את המידע לדירוג אוספים כלכלני המדריך במסגרת  את פירמות 
ראיונות רבים שהם מקיימים עם עורכי דין מובילים, שליוו את העסקאות הגדולות במשק בשנה החולפת – וכן עם לקוחותיהם 

הבכירים. משרדנו זכה לדירוג גבוה במדריך זה בכל 8 התחומים המסוקרים.

הכרה משמעותית נוספת מגיעה ממדריך הדירוג הבינלאומי היוקרתי Chambers and Partners, לפיו המשרד זכה בתואר 
משרד השנה בישראל בתחום הבנקאות והמימון (Israel Law Firm of the Year – Banking & Finance), כשהוא ממוקם 

בדירוג הגבוה ביותר, Band 1, ב-8 מהתחומים שבהם הוא עוסק, יותר מכל שאר המשרדים בארץ.

"יש משמעות גדולה לכך שהדירוגים הללו מתבססים ברובם על המלצות ועל ראיונות של לקוחות הפירמה", אומר עו"ד רובי 
במקצוענות,  דוגל  שלנו  המשרד  בנו.  האמון  על  ללקוחותינו  מודים  ואנחנו  גדול  הישג  בכך  רואים  "אנחנו  בכיר,  שותף  בכר, 
שירותיות וחברות, הבאים לידי ביטוי בהכרה לה אנו זוכים ממדריכי הדירוג המובילים בעולם, בכל תחומי המשפט בהן אנחנו 

עוסקים".
את  ומלווים  מייעצים  אנחנו  בהם  התחומים  ומגוון  המצוין  הצוות  "הן  מנהל,  שותף  חן,  אמיר  עו"ד  מוסיף  שלנו",  "החוזקות 
לקוחותינו הישראלים והבינלאומיים. העובדה ששלושת מדריכי הדירוג הבינלאומיים הסוקרים את משרדי עורכי הדין בישראל 

מכירים בנו כמשרד המוביל מדברת בפני עצמה. נמשיך לשרת את לקוחותינו במקצוענות ובמסירות".

בברכה,
פישר בכר חן וול אוריון ושות'

Dear Clients and Colleagues,

We are delighted to inform you of outstanding recognition we have recently received from the three most 
prestigious international law firm ranking guides, which all placed FBC at the top of their rankings of Israeli 
law firms.

We are proud that FBC was recognized as Israel Law Firm of the Year by IFLR and received the highest 
rankings from Legal 500 and Chambers and Partners.

The recently released Legal 500 guide ranks FBC at the top of the list of Israeli firms for 2020. Legal 500 is 
one of the most important ranking guides in the legal world; its ratings are based on significance of matters 
handled and the quality of work of the ranked firms across the spectrum of commercial law.

Legal 500 ranked FBC in 24 practice areas – the most of any Israeli law firm -- and awarded FBC the 
highest number (18) among all Israeli law firms of top ranked Tier 1 practices. The practices ranked Tier 1 
include: Real Estate, Mergers and Acquisitions, Litigation, Class Actions, Competition and Antitrust, 
Banking and Finance, Restructuring and Insolvency, Capital Markets, Tax, Energy and Infrastructure, 
Hi-tech and Startups, Telecom and Media, Employment, Intellectual Property, Investment and Venture 
Capital Funds, and Transport. Legal 500 also recognized 44 FBC lawyers as leading professionals in their 
fields.

Additionally, IFLR – a top global law firm ranking guide – recently named FBC as the 2020 Israel Law Firm 
of the Year. This is the second time that FBC has received the Israel Law Firm of the Year award.

The IFLR guide is one of the most important international ranking guides in the legal and business world; 
it is published annually and ranks leading commercial law firms globally. IFLR researchers collect data from 
in-depth interviews with clients and leading lawyers who advised on major representations during the 
previous year. IFLR awarded FBC a high ranking in all eight of its surveyed practice areas.

FBC also received exceptional recognition from Chambers and Partners, the eminent international ranking 
guide which recently published practice area rankings for Israeli law firms for 2020. Chambers and Partners 
awarded FBC Israel Law Firm of the Year for the Banking and Finance practice area, and recognized FBC 
with the highest Band 1 ranking in eight practice areas – more than any other law firm in Israel.

"It is very significant that these rankings are mainly based on the recommendations and interviews with the 
firm's clients," FBC Senior Partner Adv. Reuven Behar said. "We view this as an outstanding achievement, 
and we thank our clients for their trust in us. Our firm's guiding values are professionalism, service, and 
camaraderie and these are reflected in the recognition received from the leading global ranking guides for 
all of our legal practice areas."

"Our strengths," Managing Partner Adv. Amir Chen said, "are our excellent professionals, and our wide 
range of practice areas which serve our Israeli and multinational clients. The fact that the three global 
ranking guides that evaluate Israeli law firms recognize FBC as the top firm speaks for itself. We will 
continue to provide professional service of the highest quality to our clients."

Sincerely,
Fischer Behar Chen Well Orion & Co

מובילים בדירוגים: 
משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' מדורג ראשון בישראל בשלושה מדריכי דירוג בינלאומיים

Leader of the Rankings:
FBC Ranked First in Israel by Three Leading International Ranking Guides
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