
Israel Practice Group

קבוצת עיסוק ישראל של פוקס מורכבת מצוות גרעיני של בעלי מקצוע עתירי נסיון ועורכי דין נשואי 

פנים המסורים ומחוייבים למתן שרותים משפטיים מצוינים ביחד עם יחס ללקוחות העולה על כל 

הציפיות. בהתאם למגוון הלקוחות שלנו אנחנו מורגלים במציאת פתרונות חסכניים המובילים את 

לקוחותינו למטרותיהם ומעבר להן אך אינם כרוכים בהוצאות משפטיות מרובות.

אנחנו מתמצאים היטב בתרבות העסקים הישראלית על הבחנותיה הדקות ורגישויותיה 

המיוחדות. יש לנו בצוות עורכי דין בארץ ובכל רחבי ארה״ב דוברי עברית רהוטה. אנחנו 

בקיאים בישראל ומבינים את שפתה - הוראת המלים והמשפטים וגם הכוונות החבויות מאחורי 

המדובר בגלוי.

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותינו בפיתוח תכניות ואסטרטגיות להתחלת 

עסקים ובהתוויית מבנה וניהול משא ומתן על עסקות עם קשר ישראלי. אנחנו גם מסייעים בניצול 

הזדמנויות גיוס מימון והשקעות מחו״ל וכן מהארץ ומציעים ייצוג מקיף בענייני תביעות ובוררויות 

בישראל ובחו״ל. בין לקוחותינו הישראליים יש חברות הזנק ויש מובילי שוק. אנחנו שמים דגש 

ומכירים בחשיבות התמיכה בטכנולוגיה ובחדשנות שמרכז הפצתן חברות היושבות בישראל.

פוקס מוכרת כמשרד עורכי דין מוביל. יש לנו כמעט 600 עורכי דין ב-19 משרדים הפרוסים 

על פני ארצות הברית - עם נציגויות אסטרטגיות בלוס אנג׳לס, בניו יורק ובוושינגטון הבירה. 

בכל המקומות יש לנו אנשים בעמדה הנכונה כדי לעזור ללקוחות בכל מיני עניינים מקומיים 

ובינלאומיים הנוגעים לעסקיהם. לכל הנעזרים בנו נפתחת גם הגישה לרשת העולמית שלנו של 

מובילים בענפיהם - בעסקים, בכספים, בנדל״ן, בטכנולוגיה וברבים אחרים.

גישתנו האסטרטגית בהנחיית לקוחותינו בתיכנון השקעותיהם העסקיות והפרטיות מכוונת אל 

היעד ומתמקדת בלקוח. עומק המחשבה ורוחב האופק של עורכי הדין שלנו במקצועם ובעסקים 

משתלבים עם נסיוננו המעשי, ובזכות כל אלה מרויחים לקוחותינו ומשיגים את מטרותיהם - בין 

אם התכנון לגבי העסק ובין לגבי עניינים פרטיים.

אנחנו פעילים בענפים 

רבים, בין היתר:

נדל״ן 	•

	ביו-טכנולוגיה ומדעי  	•

החיים

שרותים פיננסיים 	•

טכנולוגיית מידע 	•

ייבוא\ייצוא 	•

מסחר קמעונאי 	•

ייצור 	•

בריאות 	•

בידור 	•

אופנה ועיצוב 	•

בטחון 	•



שרותים

להלן לקט מיזמים שבהם סייעו חברים בקבוצת עיסוק ישראל לחברות אמריקניות שהשקיעו בישראל או לחברות ישראליות 

שעשו עסקים בארה״ב:
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	  סיוע בפיתוח ויישום הרחבה עסקית בארה״ב והזנקת •

מיזמים חדשים.

	  רכישה, פיתוח, מימון והשקעות בנדל״ן בכל רחבי ארה״ב, •

ובכלל זה מקרקעין עסקיים, משרדיים, מסחר קמעוני 

מרכזי קניות, קונדומיניומים ובתי דירות.

	  תביעות משפטיות ובוררויות בכל העניינים האזרחיים •

והעסקיים בכל רחבי ארה״ב ובפני חברי בוררים 

בינלאומיים ובתוך המדינה, בשימת דגש על יישוב מוקדם 

של סיכסוכים או מציאת פתרון חלופי. אנחנו מייצגים 

לקוחות ישראליים בהליכים משפטיים בכל מקום בארה״ב.

	 ייעוץ מס, תמיכה ותכנון בקשר לכל עניין עסקי ואישי.•

	  תכנון עזבונות והעברתם לידי היורשים בתוך המדינה •

ומארץ לארץ וניהול רכוש גדול בעבור אזרחי ארה״ב 

המחזיקים בנכסים בישראל ובעבור מי שאינם תושבי 

ארה״ב בעלי נכסים גדולים בארה״ב.

	  פיתוח מימון ושותפות בקשר להזנקתם ולהרחבתם ולהפצה •

של עסקי אופנה ואבזרים של מעצבים, יצרנים ומשווקים 

ציבוריים ובבעלות פרטית בתוך ארה״ב ומחוצה לה.

	  תמיכה בשרות מלא בקניין רוחני, כולל רישום, הגשה, •

הגנה ושיריון.

	  ייעוץ ותמיכה בקשר לחדלות פרעון ופשיטת רגל, כולל מיכנון •

מחדש, הסדרי חובות ומשא ומתן עם חייבים או נושים.

נסיון בייצוג

	  ייצוג רוכשי בית חרושת בישראל למשא ומתן המוצלח •

שניהלו עם משקיעים, כולל הכנת תשקיף PPM, בדיקת 

נאותות, חשיפה ועריכת טיוטה.

	  ייצוג חברת השקעות המתמקדת בהשקעות בנדל״ן •

בארה״ב בידי משקיעים ישראליים, כולל הכנת מסמכי 

השקעה וייעוץ כללי.

	  ייעוץ ליחידים וחברות מישראל על התנאים בשוק •

ההשקעות בסין.

	  ייצוג לקוחות ישראליים שונים בתביעות בסיכסוכים בקשר •

לחוזים, נדל״ן, מרמה וכספים.

	  ייעוץ וייצוג חברות ביטוח והשקעות בנדל״ן ישראליות •

גדולות בקשר לרכישת בנייני מגורים, עסקים, בתי דירות 

וקונדומיניומים.

	  ייעוץ לבעלי אזרחות כפולה אמריקנית וישראלית בקשר •

לקרנות נאמנות שהוקמו בארה״ב כדי למזער את המיסוי 

לפי חוקי מס הכנסה הישראליים.

	  סיוע ללקוח ישראלי בתביעה עסקית נגד חברה אמריקנית.•

	  תכנון וניהול עזבונות בעבור אזרחי ארה״ב ובעלי אזרחות •

כפולה אמריקנית וישראלית שיש להם מקרקעין בשתי 

הארצות.

	  ניהול עזבונות רבים שמורישם היה אזרח ארה״ב והיורשים •

תושבי ישראל.

	  סיוע למשקיע ישראלי בהשגת מעמד של משקיע באמנה •

באמצעות עסק אמריקני, סיוע בראיון הוויזה בשגרירות 

ארה״ב בתל אביב.
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הצוות שלנו

פרסי צ׳יימברס את פרטנרס

	  שותף בתפקיד יושב הראש של קבוצת עיסוק שרותים •

פיננסיים תעשיה של החברה

	 עורכי דין שמושבם בישראל ובארה״ב•

	 חבר בוועד המנהל של לשכת המסחר ישראל-אמריקה•

	 חבר בלשכת המסחר ישראל-אמריקה בתל אביב•

	  חבר בוועד לענייני ציבור ישראל-אמריקה )אייפאק(, רשת •

פילדלפיה ישראל

	  חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע•

לפוקס רותשילד מחויבות איתנה לקהיליית העסקים הישראלית בארה״ב. חברים בקבוצת עיסוק ישראל מעורבים ביוזמות רבות 

אמריקניות-ישראליות כגון לשכת המסחר דרום-קליפורניה\ישראל, ההסתדרות הרפואית האמריקנית-ישראלית וועידת ישראל 

)™The Israel Conference(, המעורבות בטכנולוגיה וחדשנות היוצאות לעולם מחברות שבסיסן ישראל בתחומי הטכנולוגיה 

הרפואית והביולוגית וההיי-טק. כמו כן יש לנו קשרים עם הקונסוליה הישראלית בלוס אנג׳לס. עם עורכי הדין של קבוצת עיסוק 

ישראל נמנים:

מספר גדל והולך של עורכי דין בפוקס רותשילד השיגו את הדירוג המכובד “מובילים במשפט” בצ׳יימברס ארה״ב ובצ׳יימברס 

גלובל. צ׳יימברס היא חברה בלתי-תלויה המפרסמת אחד המדריכים הבולטים ביותר במקצוע המשפטים שמתוכו נודעים עורכי 

הדין וחברות עורכי הדין המובילים בעולם והמצטיינים בהישגים הטובים ביותר לפי התבחינים הנחשבים ביותר אצל הלקוחות.
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