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ורגולציה. הוא מומחה בדיני תחרות  ראש תחום תחרות ורגולציה במחלקת תעשייה עו"ד ונג הוא  

)הגבלים עסקיים(, בדיני תקשורת וברגולציה בשווקים שונים, ובכלל זאת שירותים פיננסיים מוסדרים,  

 שירותי תשלום, מיחזור, תעשיית מזון ועוד. 

עו"ד ונג בעל מומחיות ייחודית בכל ההיבטים הקשורים לדיני תחרות )הגבלים עסקיים( בישראל, והוא  

ותו צברו ניסיון משמעותי בתחום זה. במסגרת זו, הם מדורגים בין המובילים בתחומי הגבלים  וצו

ידי מדריכי דירוג בינלאומיים. עו"ד ונג מייצג את לקוחותיו בתיקים  -עסקיים ותחרות בישראל, על 

וחותיו  תקדימיים בתחומי מיזוגים, מונופולין, הסדרים כובלים ואף קבוצות ריכוזיות וכן מלווה את לק 

והחוק לקידום התחרות בתחום   2013-בנושא החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד 

. מאמרים שפרסם עו"ד ונג זכו לאזכורים רבים בפסיקות בתי המשפט, לרבות  2014-המזון, התשע"ד 

 בית הדין לתחרות ובית המשפט העליון. 

לל זאת בגיבוש וביישום אסטרטגיה בנוגע להליכי  בנוסף, עו"ד ונג בעל מומחיות בתחום הרגולציה, ובכ

חקיקה ולמהלכים אחרים של המאסדרים הרבים במשק; בתכנון ובהצגת עמדות בשימועים ובפני  

וועדות; בהובלת תהליכי קבלת היתרים ורישיונות לעסקאות ופעילויות מגוונות; ובייצוג בעתירות בבית  

שירותים הפיננסיים בשנים האחרונות, ליווה עו"ד  המשפט הגבוה לצדק. במסגרת פעילותו בתחום ה

( וחוק שירותי תשלום  2016ונג באופן הדוק את הליך חקיקת חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ) 

( ואת יישומם במשק.  כמו כן, הוא מלווה באופן שוטף תאגידי מחזור וחברות מזון מובילות  2019)

 בהיבטי האסדרה המגוונים של פעילותן. 

נג מלווה ומייעץ ללקוחותיו בהכנת תוכניות אכיפה פנימיות אשר כוללות נהלים, הנחיות ומערך  עו"ד ו

 הדרכה לכל דרגי הארגון. 

לעו"ד ונג מומחיות ייחודית בענף התקשורת בישראל והוא מדורג דרך קבע בין עורכי הדין הבולטים  

 Chambers & Partners ,The Legalידי מדריכי דירוג בינלאומיים דוגמת  -בישראל בתחום זה, על 

ואחרים. הוא מייעץ לחברות תקשורת מובילות בכל היבטי פעילותן, החל מליווי ההתנהלות   500

היומיומית, עבור בהשתתפות בדיוני הכנסת ובשימועים בפני וועדות ומאסדרים, כמו גם בתכנון  

 בונלים המנהליים השונים. ובניסוח הצעות חוק, וכלה בניסוח עתירות ובייצוג בפני הערכאות והטרי

  | אמיר ונג



 

בתחום המחשוב והטכנולוגיה מייצג עו"ד ונג חברות, גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה בעסקאות רחבות  

היקף וכן בהסכמי רישוי תוכנה, פיתוח, רכש תשתיות, מיקור חוץ, מחשוב ענן ועריכת מכרזים. בעברו,  

     כנה.שימש עו"ד ונג כקצין תוכנה בממר"מ וכן עבד בתעשיית התו
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