מתודולוגיית דירוג "משרדי עורכי הדין הטובים ביותר בישראל "2022

לראשונה ,גלובס וסטטיסטה מתכננים להכתיר את "משרדי עורכי הדין הטובים ביותר בישראל ."2022
בין ה 20-ליולי עד ה 14-לספטמבר סטטיסטה עתידה לערוך סקר נרחב בקרב עורכי דין ולקוחותיהם בישראל,
העובדים ב:
•
•

משרדי עורכי דין )"עמיתים"(
מחלקות משפטיות ארגוניות של חברות )"לקוחות"(

1

על מנת לסווג אותם ,המשתתפים יישאלו האם הם עובדים במשרדי עורכי דין או בחברה המשתמשת בשירותי עורכי
דין כלקוחה .בשלב השני המשתתפים יתבקשו לבחור את התחומים המשפטיים שבהם הם מתמחים )למשל ,עבודה
ותעסוקה ,עבירות צוואון לבן ,ביטוח וכו'(.
עמיתים יתבקשו לציין עד חמישה משרדי עורכי דין עליהם ימליצו ,במידה ולא יוכלו לקבל לקוח )עקב ניגודים עניניים,
שיקולי יכולת ,התמקדות משפטית שונה ,וכו'( .הלקוחות יתבקשו למנות עד חמישה משרדי עורכי דין עליהם ימליצו
על סמך ניסיונם המקצועי .לכל אחת מההמלצות ניתנת האפשרות להוסיף נימוק .המלצות המשתתפים כמו גם
הרשימה הסופית של החברות ייבדקו בקפידה .המלצות עורכי דין על המשרד שבו הם עצמם עובדים לא יכללו
בניתוח .הרשימה הסופית תתבסס על מספר ההמלצות שהתקבלו מהמשתתפים )עמיתים ולקוחות( .בכדי להיכלל
ברשימה המובילה ,על משרד עורכי דין מסויים לקבל מספר מינימלי של המלצות מעמיתים או לקוחות במסגרת תחום
ההתמחות שלו.

לעורכי דין וללקוחות קיימות שתי אפשרויות להשתתף בסקר.
אנשי מקצוע העובדים במשרדי עורכי דין או מחלקה משפטית יקבלו הזמנה בדוא"ל להשתתף בסקר )קישור זה הינו
מותאם אישית ואינו ניתן לשיתוף(.
אנשי מקצוע )עמיתים או לקוחות( שלא פנו אליהם בדיוור הראשוני יכולים להירשם לסקר באמצעות מילוי טופס
2
הרשמה עצמית.
אלפי אנשי/נשות מקצוע יוכלו להשתתף בסקר.

 1קבוצה זו כוללת אנשי מקצוע שקיימו קשר מקצועי עם משרד עורכי דין מטעם החברה שלהם .
 2קישור לטופס ההרשמה העצמית זמין באתר גלובס .www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001374327
ההרשמה תהיה פתוחה לאורך כל תקופת הסקר .רק משתתפים עם כתובת דוא"ל עסקית תקפה ייחשבו בניתוח.

הרשימה המובילה של משרדי עורכי הדין הטובים ביותר בישראל תיווצר באמצעות תהליך משוכלל:
 .1הזמנת אנשי מקצוע
סטטיסטה תזמין אנשי מקצוע )עמיתים ולקוחות( באמצעות דוא"ל מותאם אישית להשתתף בסקר.
 .2הערכת רקע מקצועי
על המשתתפים לאשר את הרקע המקצועי שלהם ולציין האם הם עובדים במשרד עורכי דין או שהיה להם
קשר מקצועי עם משרד עורכי דין מטעם החברה שלהם.
 .3איסוף המלצות
המשתתפים יכולים להמליץ באופן חופשי על משרדי עורכי דין )הנתמכים על ידי פונקציה להשלמה
אוטומטית( .המלצות למשרד שבו הממליצים עצמם עובדים אינן נכללות.
 .4ניתוח ההמלצות
סטטיסטה תערוך ספירה של ההמלצות שקיבל כל משרד עורכי דין ,ואלה שיקבלו את המספר המירבי של
ההמלצות יכללו ברשימה המובילה.
 .5בדיקת זכאות של חברות
סטטיסטה תערוך בדיקה קפדנית של ההמלצות ,תוודא את נכונות תחום ההתמחות המשפטית של כל
משרד והאם מיקום המטה שלו אכן בישראל.
 .6פיתוח הדירוג הסופי
סטטיסטה תרכיב את הרשימה המובילה של משרדי עורכי הדין בישראל ואלה יכללו בדירוג
"משרדי עורכי הדין הטובים ביותר בישראל ."2022

על סטטיסטה
סטטיסטה מפרסמת דירוגים בעלי שם עולמי ורשימות מובילות של חברות ברחבי העולם עם שותפי תקשורת
מוכרים .שירות מחקר וניתוח זה מתבסס על ההצלחה של  .statista.comפורטל נתונים ובינה עסקית מוביל זה,
מספק מגוון עצום של סטטיסטיקה כללית ,נתוני שוק ותוצאות סקרים עבור מומחים וצרכנים.

