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 הינו שותף במחלקת חברות, מימון ותשתיות.  רועי אגאעו"ד 

 עו"ד אגא מתמחה בדיני חברות, משפט מסחרי,  ליווי פרויקטי תשתיות, דיני מכרזים ומשפט מנהלי. 

בתחום המשפט המסחרי, לרבות עריכת הסכמים מסחריים מורכבים, ליווי עסקאות   צבר ניסיון רב אגאעו"ד 
 פעולה, הקמת מיזמים משותפים, עסקאות מיזוג, רכישה והשקעה. במגוון רחב של תחומים, ובפרט שיתופי 

עו"ד אגא בעל מומחיות וניסיון רב בליווי ובייעוץ במסגרת מכרזים והליכים תחרותיים מורכבים ורחבי היקף, 
החל משלב גיבוש מסמכי המכרז, עריכתם, הצגתם ואישורם;  -בקשת רחבה של תחומים, לאורך כל שלביהם 

הליכים  משפטיות, בניהול  חוות דעת, במתן הצעות וסוגיות העולות מהן ת כנסי המציעים, בבדיקתר בהנחיי בוע
בליווי ההליכים המשפטיים הנוגעים ושימועים; וכלה  משאים ומתניםמול המציעים במסגרת ההליך, לרבות 

  ים מהגדולים בישראלגופים ציבורישל ועדות המכרזים ול. בכלל זה, עו"ד אגא מלווה ומייעץ כדרך קבע אליהם
 ביניהם משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים.

בתחום ליווי הפרויקטים, עו"ד אגא בעל ניסיון ומומחיות רחבה בליווי פרויקטי תשתיות שונים, והוא מעניק ייעוץ 
ביצוע ועד להשלמתו ולמסירתו  החל משלב התכנון והייזום, דרך שלבי ה -משפטי לאורך כל חיי הפרויקט 

 המלאה של הפרויקט, תוך ליווי כלל הסוגיות המשפטיות שעולות במהלכו.  

כמו כן, לעו"ד אגא ניסיון משמעותי בייעוץ ובליווי גופים שונים בהגשת הצעות ובהתמודדות במכרזים לביצוע 
 , ובכלל זה בפרויקטי תכנון ביצוע פרויקטים המשלבים היבטים שונים של ייזום, תכנון ובניה, מימון ותפעול

(Design – Buildובפרויקטים הממומנים ) בשיטתוהפרטי שיתוף בין המגזר הציבורי בBOT/PFI/PPP   . 

  ים, מהגדולמעורב במכרזים ובפרויקטים לאומיים משמעותיים ועתירי תקציב אגאעו"ד  יהבשנים האחרונות, ה
 , אשר זכו לסיקור תקשורתי נרחב. בישראל יםומהמורכב

  |  רועי אגא



 

את להקת המחול "בת שבע" כחלק באופן שוטף  אגאמלווה עו"ד  2010לצד עיסוקיו אלה, החל משנת 
, והינו חבר בוועדת התשתיות והאנרגיה ובוועדת המכרזים של לשכת עורכי משרדה בונו של -מפעילות הפרו
 הדין בישראל. 
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