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 , תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון ליטיגציה מסחריתראש מחלקת                מחלקה. 

 

ועדה  וראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון, וחבר ה  הוא עו"ד אהרן מיכאלי  

 . הפירמהשל  האקזקוטיבית

מורכבות,   , תובענות ייצוגיות תאגידיתליטיגציה במתמחה  , מבכירי הליטיגטורים בארץ, עו"ד מיכאלי 

הוא בעל מומחיות  כמו כן,    . יות מקומיות ובינלאומיות, וייצוג בבוררוהליכי חדלות פירעוןתובענות נגזרות,  

בליווי הליכי מימון פרויקטים ובייעוץ   רחבה עסקית ראייה בעלו , מסחרי הייחודית בשדה המשפט 

 אגב שינוי במבנה האחזקות.  ,תאגידים המבצעים הליכי מיזוג ורכישהללחברות ו

יטיגציה המסחרית הגדולים והמורכבים  בשנים האחרונות, הוביל עו"ד מיכאלי נתח ניכר מהליכי הל

לעו"ד מיכאלי ניסיון רב שנים בייצוג   במשק הישראלי, אשר במסגרתם נפסקו גם פסיקות תקדימיות. 

טה, תובענות ייצוגיות ונגזרות בתחומי  יסכסוכים מסחריים, מאבקי שלמסגרת  ב  , חברות מובילות במשק

לילי. כמו כן, מתמחה עו"ד מיכאלי בייצוג  ניירות ערך, הגבלים עסקיים, משפט מינהלי ומשפט פ

הליכי תובענות ייצוגיות  מסגרת דירקטורים ונושאי משרה הנתבעים בתביעות לאחריות אישית, ב 

 ונגזרות. 

היה בין החלוצים    , והואעדות תביעה מיוחדות בנוסף, עו"ד מיכאלי מתמחה ובעל ניסיון משמעותי בליווי ו 

מימוש של  ל כוועדות משנה של הדירקטוריון לבחינה ו , מיוחדות בישראל ללוות ולהקים ועדות תביעה 

   זכויות תביעה של החברה. 

מייצג חברות  מומחיות בייצוג לקוחותיו במסגרת הליכי פישור, גישור ובוררות, וכן עו"ד מיכאלי ל

 משפחתיות ויחידים עתירי הון בהליכים מורכבים ורגישים המתנהלים בבית הדין לענייני משפחה.

לצד אלו, צבר עו"ד מיכאלי ניסיון ייחודי בהיקפו בליווי ועדות מכרזים, ובכלל זה הוא מייצג באופן שוטף  

מכרזים של תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות בעלות היקף פעילות מרכזי במשק  האת ועדות 

עוץ קבועה לרשות  , וחבר בוועדת ייאלו   לתאגידים , הוא משמש כיועץ המשפטי החיצוני  כן   כמו הישראלי.  

   החברות הממשלתיות לרפורמות חקיקתיות ודיווחים חשבונאיים. 

מסקטורים שונים במשק, וביניהם  ישראלים ובינלאומיים,  עם לקוחותיו נמנות קבוצות אחזקה ותאגידים  

 הפרמצבטיקה, התחבורה, הקמעונאות, התקשורת ועוד.  האנרגיה,  תחום הבנקאות,

  | אהרן מיכאלי



 

ובמושבים מקצועיים של רשות ניירות ערך,  בפאנלים    ,וע בכנסים, בימי עיון באופן קב  רצהעו"ד מיכאלי מ

ושל פורום סמנכ"לי הכספים של החברות    , של המכון להכשרת דירקטורים לשכת עורכי הדין בישראלשל  

בנושאים מגוונים הנוגעים לתחומי מומחיותו, ובכלל זה   , ( CFO)פורום  - הגדולות במשק הישראלי 

ות ונגזרות, שיקול הדעת העסקי, אחריות דירקטורים, פעולתן של ועדות תביעה מיוחדות  תובענות ייצוגי 

 ועוד.  

מרצה באופן קבוע במסגרות אקדמיות שונות, בין היתר, בפקולטה למינהל עסקים   כמו כן, הוא 

באוניברסיטה העברית בירושלים ובפקולטות למשפטים ולמינהל עסקים בקריה האקדמית בקרית אונו,  

 בפורומים שונים של לשכת עורכי הדין בישראל.  וכן
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