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 במשרדנו.עו"ד פייביש ווסמר היא ראש סניף ציריך במסגרת מחלקת מיסים 

עו"ד פייביש ווסמר הינה בעלת ניסיון מקצועי של שנים בליווי משפחות ויחידים עתירי הון, להם עסקים ופעילויות  
בינלאומיים, ובליווי מוסדות פיננסיים ישראליים ובינלאומיים. היא בעלת מומחיות ייחודית במיסוי ובתכנון מס 

ר עם נאמנויות, עיזבונות, תכנון מס בינלאומי של הון בינלאומי, ובמסגרת זו מעניקה ייעוץ משפטי בקש 
משפחתי, ביטוח, פילנתרופיה, רגולציה פיננסית והגירה. כמו כן, היא מלווה הליכים משפטיים מול רשויות  

 בישראל ומחוצה לה. 

ניסיונה של עו"ד פייביש ווסמר בתחום המס, לצד הבנתה המעמיקה של הסביבה העסקית בה פועל הלקוח,  
 שרים לה להעניק ללקוחותיה ייעוץ משפטי מקיף, תוך התאמת פתרונות משפטיים יצירתיים לצרכי הלקוח. מאפ

עו"ד פייביש ווסמר מרצה לעיתים קרובות בנושאי מיסוי, תכנון בינלאומי להון משפחתי ועיזבונות ומשתתפת  
 לקוחות פרטיים בישראל. בפורומים מקצועיים וכתבי עת שונים בנושאי רגולציה של מיסוי, נאמנויות, ו

- ישראל; מכהנת כ-לצד עיסוקיה המקצועיים, עו"ד פייביש ווסמר מכהנת כסגנית נשיאת לשכת המסחר שוויץ
Secretary   בבוועדה לענייני מיסוי לקוחות פרטיים-International Bar Association חברה בוועדת ההיגוי ;

; וחברה  International Fiscal Association -חברה ב ;Forum for International Wealth Advisors -של ה
 . STEPבארגון 

 Privateבתחום  HNW Chambersעו"ד פייביש ווסמר הינה עורכת הדין היחידה המדורגת על ידי מדריך 
Wealth Law ( בישראל כמומחית מחוץ לישראלExpertise Based Abroad.) 

, היא 2021. בשנת Citywealth Awards-הישראלית הראשונה הזוכה בעו"ד פייביש ווסמר היא עורכת הדין 
זכתה בשלושה תארים שונים בתחומי מיסים ולקוחות פרטיים, ובכלל זה מקום ראשון )זהב( כעורכת הדין של 

, מקום שני )כסף( כאשת Citywealth IFC Awardsירושה ונאמנויות על ידי דירוג  -השנה בתחום תכנון הון 
, ומקום שלישי )ארד( כעורכת הדין של השנה על ידי  Citywealth Magic Circle Awardsידי דירוג השנה על 

  |   ענבל פייביש ווסמר



 

היוקרתי מדרג מומחים מרחבי העולם בתחומי   Citywealth. דירוג  Citywealth Magic Circle Awardsדירוג 
 מיסים ולקוחות פרטיים.

 עו"ד פייביש ווסמר דוברת עברית, אנגלית וגרמנית.

 

ארגון TEP                       ה.השכל מטעם  בינלאומיות,  ובעיזבונות  נאמנויות  בנושאי  בעיסוק  הסמכה   ,
STEP                                 ,2010 

                               EMLE  ,2005אוניברסיטת ארסמוס )רוטרדם, הולנד(, במשפטים וכלכלה 

                                .A.M ,2005, מרסיי )צרפת(- אוניברסיטת איי, כלכלה 

                             .M.LL ,    ,2005אוניברסיטת חיפה 

                             .B.LL ,2003, אוניברסיטת חיפה 

                             .A.B ,2003אוניברסיטת חיפה, , כלכלה 

                                 

 2005לשכת עורכי הדין בישראל,   חברות בלשכת עורכי הדין. 


