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   2011 פרילא "כלכליסט" מדור שבועי –" חוק המספרים"

  
  

 ."חוק המספרים" חדש בשם מדור  "כלכליסט"בעיתון חודש אפריל השקנו במהלך 
או / ואו מספרים/באו מידי שבוע טורים קצרים ביחס לנתונים ווזה יבמדור 

   .ניתוחים ביחס לסקטור המשפטי בישראל
  
  
. ישראלבמשרדי עורכי הדין כלל של  עסק בהשוואת הכנסות - הראשוןור הקצר טה

בדף הפרסומים שלנו , למעוניינים להרחיב בנושא זה פנו למאמרים רבים בנושא
  . asp.rec/com.glawbal.www://http :בכתובת

  
  :להלן תוכן הפרסום

מחזור ההכנסות של כל משרדי עורכי הדין בישראל , בגרף אשר בעמוד הבאכמוצג 
או והכנסות חברת , זהה לתקציב המצטבר של שלושת הערים הגדולות בישראל מזה

 משרדי עורכי דין גדולים נישאך נמוך ממחזור ההכנסות הממוצע של , בזק מזה
  .ב"בארה 

  
 מיליארד 11.16 על 2010כנסות של משרדי עורכי הדין בישראל עמד בשנת ר ההומחז
שזהו בדיוק הסכום המצרפי של תקציבן של שלושת הערים הגדולות בישראל ₪ 

  .2010לשנת ) ירושלים וחיפה, א"ת(
  

  .₪ מיליארד 11.98 - שהיו כ2010מחזור זה מעט נמוך מהכנסות חברת בזק לשנת 
  

מייצרים מחזור , ב"שני משרדים גדולים בלבד בארה, יחד עם זאת ובהשוואה לעולם
  . מכל משרדי עורכי הדין בישראל35% -הכנסות גדול יותר ב

  
 -מסך כל כ( עורכי דין פעילים 36,700 -נזכיר כי במשרדי עורכי הדין בישראל כ

  ). עורכי דין רשומים בלשכת עורכי הדין47,000
  

 ממחזור ההכנסה של כל משרדי עורכי הדין בישראל מיוצר 50%ת כי עוד מעניין לדע
  .50% -  ה מייצרים את שאר84% -  מהמשרדים וכ16% - על ידי כ



                     
                                                                              Zalmanovitsh David 

                                                                                 Attorney at law, B.A, LL.B, M.B.A 
                                                                            Founder & CEO 

                                                           www.glawbal.com 
 

  או חלקו ללא אישור/או לצלם מסמך זה ו/או לשכפל ו/אין לעשות שימוש להפיץ ו
 או חוות דעת מקצועית כלשהי/אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו

 

  2

₪ 11.16

₪ 11.98

₪ 11.17

₪ 15.13

₪ 0.00 ₪ 2.00 ₪ 4.00 ₪ 6.00 ₪ 8.00 ₪ 10.00 ₪ 12.00 ₪ 14.00 ₪ 16.00

מחזור כלל משרדי עורכי
הדין בישראל 

הכנסות חברת בזק

תקציב הערים ת"א,
ירושלים וחיפה

הכנסות שני משרדים
גדולים בארה"ב

נתונים לשנת 2010 במילארדי שקלים 
GLawBAL (שער דולר 3.6 ש"ח) מקור חברת

  
  
  


