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 . במשרדנוהגבלים עסקיים ותחרות ראש מחלקת  הוא עו"ד גולן 

ניהול  בבדיני הגבלים עסקיים ותחרות בישראל, ובכלל זה  ומומחיות משמעותית  ניסיון עשיר  גולן עו"ד ל

במשך    רשות הגבלים עסקייםהיועץ המשפטי של    עו"ד גולן היה  בנושא.   הליכי ליטיגציה אזרחית ופלילית 

א תפקיד מרכזי במספר  הוביל את מהלכי האכיפה של הרשות ומילבמהלכן  ,  (2006-2011חמש שנים )

. בהמשך לשירותו במגזר הציבורי, פיתח עו"ד גולן פרקטיקה ענפה  רב של החלטות ותיקוני חקיקה

בתחום ההגבלים העסקיים במגזר הפרטי, וכיום הוא נחשב לאחד מעורכי הדין המובילים בישראל  

 בתחום זה. 

יצג את לקוחותיו במגוון רחב של  עו"ד גולן מתמחה בכל היבטי ההגבלים העסקיים והתחרות, והוא מי

מייצג תובעים ונתבעים   ;ורחבי היקף םסוגיות בתחומים אלו. בין היתר, עו"ד גולן מלווה מיזוגים ייחודיי

ההגבלים  רשות  ומלווה את לקוחותיו  בהליכים פליליים שיוזמת ;במסגרת הליכי ליטיגציה מורכבים

ללקוחותיו תוכניות אכיפה פנימיות, אשר מותאמות לצרכים הייחודים  העסקיים. בנוסף, עו"ד גולן בונה 

 בהתאם לחוקי ההגבלים העסקיים. עריכת הסכמים מסחריים של כל לקוח, ומייעץ דרך קבע בנוגע ל

עם לקוחותיו של עו"ד גולן נמנות חברות מקומיות מובילות מתחומי הבנקאות, תקשורת, אנרגיה, ביטוח,  

לאומיות אותן הוא מלווה במסגרת  -וכן חברות רב ;נסיה, קמעונאות, תשתיות ועוד הייטק וטכנולוגיה, פ

פעילותן בישראל בכלל, ובמסגרת סוגיות בתחומי הגבלים עסקיים ורגולציית תחרות בפרט. בין היתר,  

החוק לקידום  בכל הקשור לכללי הודעות מיזוג בארץ, להשפעת    Fortune-500עו"ד גולן מייעץ לחברות  

על רכישת חברות בישראל, ולאכיפה מקומית על חברות    2013-ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד   התחרות 

, ומייצג חברות  2014-התשע"ד , חוק לקידום התחרות בתחום המזוןמייעץ ללקוחותיו בנוגע ל ;זרות 

 בינלאומיות בהתנהלותן מול הרשויות ובתי המשפט בישראל בתחום התחרות. 

ידי מדריכי  -י הדין המובילים בישראל בתחומי הגבלים עסקיים ותחרות על מדורג כאחד מעורכעו"ד גולן 

 . The Legal 500 - ו Chambers & Partnersדירוג בינלאומיים בעלי שם דוגמת 

יו"ר משותף של ועדת הגבלים עסקיים ותחרות בלשכת עורכי  עו"ד גולן מכהן כלצד עיסוקיו המקצועיים,  

בירושלים    הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית באוניברסיטה העברית   קורסב  . כמו כן,  משמש כמרצההדין

 .  והוא מרכז מקצועי של ההשתלמות שעורכת לשכת עורכי הדין בתחום ההגבלים העסקיים

  | בועז גולן
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