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גולדפרב זליגמן ושות’, אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים ביותר בישראל, נמנה עם 
שכבת עלית של משרדים המעניקים שירותים משפטיים מגוונים באיכות בינלאומית. 

משרדנו הינו פרי מיזוג בין משרד גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, צפריר ושות’ )1972(, 
1930(, והוא נהנה מניסיון נצבר של למעלה מ - 80 שנה  ומשרד מ. זליגמן ושות’ )

בתחומי המשפט השונים. 
משרדנו בעל מורשת גאה והיסטוריה מקצועית רצופת אתגרים והצלחות. המשרד 
קנה לו מוניטין בזכות מצרף של ערכים מקצועיים ואנושיים המנחים אותו בדרכו. 
מבין שורותיו יצאו שניים מהבולטים בשופטי בית המשפט העליון – יואל זוסמן 

ואלפרד ויתקון. 
בראש המשרד עומד עו"ד יודי לוי, שותף מנהל ויו"ר הוועדה האקזקוטיבית.
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בבסיס גישתנו המקצועית עומדת תפיסה הרואה בכל לקוח יחידה עצמאית, בעלת מבנה וצרכים ייחודיים. אנו 
שואפים להתאים לכל לקוח סל שירותים לפי מידותיו וצרכיו. לקוחותינו זוכים ליחס אישי ולטיפול פרטני, תוך שהם 
נהנים, במקביל, מיתרונותיו של משרד גדול בעל קשרים נרחבים ונוכחות גלובלית, המציע שירותים מגוונים ומורכבים. 

אנו מגייסים ומעסיקים את מיטב אנשי המקצוע, המגיעים מתחומים שונים וממדינות שונות. הון אנושי זה, לצד 
מחויבות המשרד לאיכות, למצוינות, ליושרה ולדיסקרטיות, הוא אשר הופך אותנו לנותן השירות המשפטי הנבחר 

על-ידי חברות, יחידים ומשקיעים מן הגדולים ומן המובילים בישראל ובעולם. 
לעורכי הדין בקיאות וניסיון חוצי גבולות בתחומי משפט שונים, והם בעלי יכולת גבוהה לספק פתרונות משפטיים 
מקיפים ויצירתיים. הניסיון המגוון, לצד גישת עבודה רב תחומית, המפגישה באופן סינרגטי מומחים מדיסיפלינות 
משפטיות שונות תחת ‘קורת גג אחת’, מאפשרים לנו להתאים לכל לקוח ‘חליפה’ משפטית איכותית וייחודית עבורו. 

משרדנו מונה למעלה מ - 300 עורכי דין, ובכללם למעלה מ - 100 שותפים, והוא מציע ללקוחותיו קשת רחבה של 
שירותים משפטיים. המשרד מתמקד בשלושה תחומי ליבה מרכזיים – חברות ושוק הון בישראל ובעולם; ליטיגציה 
לסוגיה; נדל”ן; ולצידם שירותים בתחומי מיסים, מימון, בנקאות וביטוח, אנרגיה ותשתיות, תכנון ובניה, הגנת הסביבה, 
רגולציה ותחרות, דיני עבודה, נזיקין ועוד. משרדנו נמנה עם המשרדים המובילים בישראל בתחומי המשפט השונים בהם 
  European Legal 500, Chambers Global, Dun’s 100, BdiCode, IFLR 1000 – עוסק, לפי דירוגים בינלאומיים ומקומיים דוגמת 

ואחרים.



תחומי התמחות
שוק הון והנפקות

משרד גולדפרב זליגמן הינו המשרד המוביל בישראל בתחום שוק ההון וההנפקות. 
משרדנו מלווה תדיר הנפקות בשוק ההון הישראלי ובשווקי הון מחוץ לישראל. אנו מעניקים ליווי משפטי שוטף לעשרות חברות ציבוריות 
ומייצגים בקביעות מנפיקים וחתמים בהנפקות בארצות הברית ובאירופה, במיוחד בבורסת המניות של נאסד”ק ובבורסת המניות בלונדון. 
משרדנו נהנה מקשרי עבודה הדוקים עם חתמים ועם בנקים להשקעות בחו”ל, ועורכי הדין צברו מומחיות משמעותית בליווי עסקאות 
פיננסיות מורכבות, לרבות הצעות רכש; ובייצוג לקוחות מול גופים רגולטורים, ובכלל זה ניהול משא ומתן עם חתמים ועם רשויות ניירות 

ערך והנהלות בורסה שונות. 
רבים מעורכי הדין במשרדנו התמחו בשיטות משפט זרות, דבר המאפשר להם להעניק מידע חיוני אודות הוראות הדין הזר, בכל שלב משלבי 
ההנפקה. ניסיונם הרב של עורכי הדין בתחום דיני ניירות ערך אמריקניים, מאפשר להם לבצע התאמות בין דרישות החוק הישראלי לבין 

אלה הנדרשות בארצות הברית או בשיטות משפט רלוונטיות אחרות.

דיני חברות ומשפט עסקי
משרדנו ניצב בשורה הראשונה של משרדי עורכי דין בעלי מומחיות בליווי חברות ושותפויות, ובניהול עסקאות מקומיות ובינלאומיות מורכבות, 
תוך קיום קשר שוטף עם גורמים שלטוניים. עורכי הדין משלבים בעבודתם דיסיפלינות שונות של ידע מתחום המשפט המסחרי, אותו הם 

צברו, בין היתר, בעבודתם מחוץ לישראל.

מיזוגים ורכישות 
למשרדנו ניסיון רב במיזוגים וברכישות של חברות פרטיות וציבוריות, וכן בעסקאות לרכישת מניות ונכסים, תוך יצירת מבנים ותהליכים 
עסקיים המהווים לעיתים מסגרת תקדימית. בשנים האחרונות, הוביל משרדנו עסקאות M&A בינלאומיות, ששוויין נאמד במיליארדי דולרים. 
אנו מייצגים חברות ישראליות מובילות בעסקאות בינלאומיות, ולקוחות זרים ברכישותיהם בישראל, תוך ייעוץ משולב בסוגיות מיסוי, הסכמי 

העסקה, קניין רוחני ונדל”ן.

ליטיגציה מסחרית, תאגידית ופלילית
למשרדנו מובילות בולטת בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים בשדה המשפט המסחרי והפלילי )צווארון לבן(. ראשי מחלקות הליטיגציה השונות 
שלנו נמנים עם בכירי הליטיגטורים בישראל, והם מייצגים חברות מסחריות, ישראליות ובינלאומיות, לצד אנשי עסקים ובכירים במגזר 
הציבורי. המומחיות המשפטית, לצד הראייה העסקית, מאפשרות לצוותים המשפטיים לחתור לפתרון סכסוכים בזמן קצר תוך רתימת 

כלים משפטיים יעילים ויצירתיים.  
אנו מייעצים בקשת רחבה של סוגיות משפטיות, וביניהן - ליטיגציה מסחרית מורכבת; ליטיגציה תאגידית בחברות ציבוריות; תובענות ייצוגיות; 

ליטיגציה ובוררויות בינלאומיות; ליטיגציה מנהלית; ליטיגציית הגבלים עסקיים; ליטיגציית אינטרנט; ליטיגציית נדל”ן ועוד.

נדל”ן 
מחלקת הנדל”ן של משרדנו נמנית עם מחלקות הנדל”ן הגדולות והמובילות בישראל, והיא מעורבת במגוון רחב של עסקאות, מהמשמעותיות 

במשק הישראלי. 
המחלקה מלווה יזמים וחברות מתחום המקרקעין והתשתיות במגוון פרויקטים ועסקאות, ובכלל זה מיזמים למסחר, למשרדים, למגורים 
ולתעשייה, וכן מיזמים מתחום הדיור הציבורי והמלונאות. אנו מספקים ללקוחותינו סל שירותים שלם בכל שלבי הרכישה, התכנון, הפיתוח 
וההקמה של הפרויקט, לרבות טיפול בליווי הפיננסי ובמימון הנדרשים. המחלקה מלווה פרויקטים גדולים למגורים ולמסחר ומתמחה, בין 
היתר, בעסקאות קומבינציה, בייצוג קבוצות רכישה, בטיפול במכרזים, בעסקאות ‘פינוי ובינוי’ והתחדשות עירונית, בהרחבות במגזר החקלאי, 

ברישום בתים משותפים ובפרצלציה.

מיסים ותגמול בכירים 
המחלקה מעניקה באופן שוטף חוות דעת ותכנון מס ללקוחות, מייעצת בקבלת החלטות מיסוי מול רשות המיסים וכן עוסקת בייעוץ
במגוון תחומי פעילות: מיסוי עסקאות מקומיות ובינלאומיות; מיסוי מקרקעין; מיזוגים ורכישות; תכנון מס לחברות, לשותפויות ולתאגידים 
אחרים; החזקה, מימון והפעלה של תאגידים בישראל ושל תאגידים רב-לאומיים; הנפקות לציבור והנפקות פרטיות של מניות; תכנון מס 

ליחידים ולמשפחות עתירות הון, ובמיוחד טיפול בנאמנויות ובהעברה בין דורית של הון משפחתי; מע”מ ועוד. 
כמו כן, המחלקה מתמחה בכל הקשור לתגמול בכירים, ובכלל זה עוסקת בליווי סוגיות מס, בליווי סוגיות ניירות ערך ובכתיבת תוכניות 

אופציות ותוכניות בונוס מתוחכמות.



תכנון ובניה 
למשרדנו ניסיון רב בקידום פרויקטים לתשתיות ומיזמי נדל”ן מן הגדולים בארץ, בתחום התכנון והבניה, שנרכש הן בייצוגם של גופי תשתית 
והן בייצוגם של גורמים פרטיים הפועלים בתחום הנדל”ן. המחלקה מלווה ומייצגת בכל ההליכים הסטטוטוריים לאישור תוכניות מתאר בכל 
הדרגים והוועדות, בהליכי רישוי, בהתנגדויות, בהליכים משפטיים, בוועדות ערר ובבתי משפט; וכן בהליכים פליליים בתחום התכנון, הבניה 
והרישוי. למחלקה ניסיון עשיר בייצוג לקוחות בהליכי היטלי השבחה, ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, וכן מומחיות בייצוג לקוחות בהליכי הפקעת 

מקרקעין, בתביעות לפיצויי הפקעה ובתביעות לירידת ערך בגין פגיעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

היי-טק, קרנות הון סיכון והסכמי טכנולוגיה
ניסיונו של המשרד בתחום גיוסי ההון ופעילותן של קרנות הון סיכון מושתת על עריכת עשרות עסקאות הון סיכון בכל שנה, בישראל 
 ומחוצה לה, תוך ייצוג מתמשך של חברות מובילות ומשקיעים. אנו מעניקים ליווי משפטי שוטף לחברות סטארט-אפ, לרבות טיפול במהלכי 
IPO, M&A( EXIT), במכירה ובהנפקה, בהקמת קרנות, בגיוס כספים, בניהול השקעות ובפעילות בשלב המימוש. למשרדנו ניסיון רב בליווי 

ובניהול הסכמים למסחור טכנולוגיות, הן בתחום ההיי-טק והן בתחום מדעי החיים.

מימון פרויקטים ותשתיות
משרדנו מוביל את הטיפול בנתח ניכר של הפרויקטים בתחום התשתיות בישראל, בפרט בתחום התחבורה ובתחום האנרגיה. אנו מעניקים 
שירותים משפטיים לתאגידים ממשלתיים ולגופים מהמגזר הפרטי בשלבי ההקמה והליווי השוטף, בהליכי חקיקה וסטטוטוריקה, בהפקעות, 
במכרזים וכן בהליכים מורכבים הנוגעים למימון פרויקטי תשתית, באמצעות גופים פיננסים מקומיים וזרים, ולגיוסי הון תוך יצירת מכשירים 

פיננסים מורכבים.

אנרגיה ויזמות משאבים טבעיים 
משרדנו נחשב למוביל בתחום האנרגיה בישראל ולבעל ידע נרחב וניסיון מגוון באשר לרגולציה המסדירה אותו. אנו מלווים את החלק הארי 
של המיזמים להקמת תחנות כוח לייצור חשמל ושל המיזמים בתחום הגז הטבעי, ובכלל זה הקמת תחנת הכוח הפרטית הגדולה בארץ 
 ;PV-שהגיעה לסגירה פיננסית )למעלה ממיליארד דולר(; ליווי אחת מתחנות הכוח הראשונות לייצור חשמל בגז טבעי; ליווי חברות בתחום ה
ייעוץ לפורום יצרני החשמל בגז טבעי; ליווי שניים משלושת המחזיקים ברישיונות לחלוקת גז טבעי בישראל וליווי מרבית הצרכנים הפרטיים 

שחתמו על הסכמים לרכישת גז טבעי.

הגנת הסביבה
משרדנו מלווה ומייצג את לקוחותיו בסוגיות שונות שעניינן דיני הגנת הסביבה.

במסגרת זו, מייצגים עורכי הדין את לקוחותיהם בהליכי רישוי, בעתירות מנהליות ובהליכים פליליים שעניינם הגנת הסביבה; מייעצים ומלווים 
הליכי חקיקה, ומסייעים לתאגידים ולחברות בגיבוש ובאימוץ תוכניות אכיפה פנימיות בנושאים סביבתיים; עורכים בדיקות נאותות טרם ביצוע 
עסקאות, ועורכים את ההתחייבויות החוזיות הנוגעות להיבטי הגנת הסביבה; מייצגים את הלקוחות במסגרת תובענות ייצוגיות או תביעות 

נזקיות בתחום הגנת הסביבה וכן מלווים רשויות מקומיות בקשר עם עניינים אלו.

רגולציה ותחרות
אנו מעניקים ייעוץ אסטרטגי במגוון תחומי הרגולציה הכלכלית, ובכללם ענפי הפיננסים - בנקאות, ביטוח, פנסיה, ניירות ערך; וענפי התשתיות 
והשירותים – תחבורה, מזון, דואר, תקשורת ומדיה. המחלקה מעניקה שירות מקיף לתאגידים ולחברות, במגוון רמות עומק - מפתרון מהיר 
של סוגיות נקודתיות ועד לקביעת אסטרטגיה רגולטורית ארוכת טווח, תוך סיוע בגיבוש דרך פעולה עוד בשלבי ההסדרה. בתחום ההגבלים 
העסקיים אנו מלווים עסקאות, מייעצים בנוגע להיבטים תחרותיים, מייעצים בקשר לפעולות הנוגעות למונופולים, להסדרים כובלים ולמיזוגים, 

וכן מייצגים לקוחות בנושאים אלה.

ביטוח
משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקיף בתחום הביטוח, החל משלבי ייסוד חברות וסוכנויות ביטוח וקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים להפעלתן, 
דרך ייעוץ משפטי בכל הנוגע לעמידה בהוראות הדין הרלוונטיות וכלה בליווי משפטי צמוד במגעיהן של חברות הביטוח עם הרגולטור והרשויות 

הממשלתיות השונות, התקשרויותיהן עם סוכנים, ייצוג בתביעות מול מבוטחים, ובכלל זה תובענות ייצוגיות ועוד.

בנקאות ופיננסים
משרדנו מטפל בעסקאות מימון מגוונות, בינלאומיות ומקומיות, בהיקף גדול ומעניק ליווי וייעוץ לפעילות בנקאית שוטפת וכן לפעילות 
בתחומי השירותים הפיננסים השונים, לרבות תחום הפעילות בניירות ערך )Custody וברוקראז’(, תחום כרטיסי האשראי ותחום הנגזרים 

הפיננסים. משרדנו הינו חבר בארגון ה - ISDA, ובשנים האחרונות ליווה עסקאות מימון בנקאיות מן הבולטות והמורכבות במשק הישראלי.



דיני עבודה
מחלקת דיני עבודה מעניקה ייעוץ אסטרטגי למצבים מורכבים בתחום ניהול משאבי האנוש. המחלקה מספקת הכוונה משפטית לארגונים 
וליחידים בהיבט יחסי העבודה בתהליכים של ארגון מחדש - גיוס וקליטה של עובדים, ניהול מו”מ וליווי מהלכים קיבוציים, מכירה ורכישה 
של חברות, שינויי בעלות ומיזוגים, בדיקות נאותות, הערכת סיכונים ועוד. אנו מייצגים בפני בית הדין לעבודה, בפני הרשויות הממשלתיות, 

בפני בתי הדין למשמעת ובמסגרתן של בוררויות וטריבונלים נוספים.

צווארון לבן
משרדנו ניצב בשורה הראשונה בתחום הדין הפלילי - “צווארון לבן”. עורכי הדין, מלווים נאשמים הנמנים עם צמרת העולם העסקי והציבורי, 
בשורה ארוכה של עבירות, לרבות עבירות בדיני ניירות ערך, עבירות הלבנת הון ומיסוי, עבירות צבאיות ובטחוניות, עבירות בינלאומיות, 
עבירות מנהלים, עבירות מתחום התכנון והבניה ועוד. לצד אלו, אנו מלווים לקוחות במסגרת ועדות חקירה ממלכתיות וצבאיות ובמסגרת 

דיוני ביטחון לאומי. 

נזיקין ורשלנות רפואית 
משרדנו הוא מהותיקים ומהמנוסים בארץ בתחום הנזיקין. אנו מטפלים באירועים של תאונות אוויריות, תאונות דרכים רבות-נפגעים ובמקרי 
רשלנות רפואית, ולאורך השנים היה משרדנו שותף ליצירת פסקי דין תקדימיים בתחום הנזיקין. למשרד היסטוריה ארוכה בייצוג גופים 
רפואיים, דבר המעניק לעורכי הדין יתרון משמעותי בהתוויית אסטרטגיית ניהול התיק. משרדנו צבר מומחיות ומוניטין רב בניהול תביעות 

נזיקין מורכבות, המשלבות באחת תביעותיהם של עשרות נפגעים.

קניין רוחני 
משרדנו מטפל בהליכי ליטיגציה ובסוגיות מסחריות מגוונות בתחום הקניין הרוחני, ומייצג לקוחות בבתי המשפט ובפני רשות הפטנטים 
בענייני זכויות יוצרים, מדגמים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ועשיית עושר ולא במשפט. אנו מעניקים חוות דעת, עורכים הסכמי 
רישוי, רושמים סימני מסחר ומעניקים ייעוץ בענייני הסכמי רישיונות OEM, הסכמי הפצה והסכמי VAR. המשרד מקיים קשר רצוף עם משרדי 

פטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר, בישראל ומחוצה לה.

תובענות ייצוגיות
משרדנו מייצג תאגידים מהמובילים בישראל, ובכלל זה תאגידים רב-לאומיים, בהיותם נתבעים בתובענות ייצוגיות בתחומי ניירות ערך, 
הגבלים עסקיים, ביטוח, בנקאות, ובסוגיות שעניינן דיני הגנת הצרכן. הניסיון שנצבר במסגרתן של מאות תובענות ייצוגיות שטופלו על ידינו 
מטעם הנתבעים, מאפשר לנו להפעיל כלים יצירתיים ומגוונים למניעת אישורן של התובענות כייצוגיות, ולחלופין לפתור הסכסוך באמצעות 

מנגנונים אלטרנטיביים, תוך הקטנת חשיפת התאגיד לנזק, פיננסי וציבורי כאחד.

משפט מנהלי
משרדנו צבר מוניטין משמעותי בניהול הליכים בשדה המשפט המנהלי. אנו מייצגים לקוחות בכל שלבי ההתדיינות עם הרשויות הממשלתיות, 
לרבות בבתי המשפט המנהליים ובבג”ץ, בתחומי מכרזים, תקשורת, חינוך ועוד. חלק מעורכי הדין שלנו משמשים יועצים חיצוניים לועדות 

מכרזים של הגופים הגדולים בישראל. 

לשון הרע
משרדנו בעל מומחיות רבת-שנים בתחום לשון הרע. אנו מייצגים גופי תקשורת ופרסום ומעניקים ייעוץ שוטף לתחקירים, לכתבות ולקמפיינים 
פרסומיים עובר לפרסומם, מנהלים תובענות לשון הרע המוגשות על ידי אישי ציבור, וכן מייצגים גופי תקשורת הנתבעים בגין פרסומיהם.

כינוסים ופירוקים
משרדנו מטפל בהליכי פירוק, כינוס נכסים, חדלות פירעון, הסדרי נושים והקפאות הליכים. עורכי הדין במשרדנו משמשים נאמנים, כונסי 
נכסים ומפרקים, בהסדרים מהמורכבים ביותר שיושמו בישראל. משרדנו בעל מומחיות מיוחדת בפירוקים ובכינוסים של חברות הפועלות 

בתחום ההיי-טק.
 

יישוב סכסוכים 
למשרדנו מומחיות בניהול הליכי גישור, פישור ובוררות. עורכי הדין הבכירים שלנו משמשים בוררים ומגשרים בסכסוכים עסקיים סבוכים 

ובסכסוכים אישיים של אישי ציבור ואנשי עסקים. בזיקה עם משרדנו מתנהל ‘משרד בוטיק’ בעל מוניטין רב בתחום גישור משפחה.
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