
קבוצת הפעילות הישראלית של משרד עורכי  הדין פוקס מורכבת מצוות של  
עורכי דין מנוסים ובעלי מוניטין. כולם כאחד חדורי מחויבות להענקת שירותים 

משפטיים מעולים, לצד שירות לקוחות מעל ומעבר לציפיות. 

הפוקוס של פוקס
אנו מציעים גישה אסטרטגית מוכוונת-מטרה, ממוקדת-בלקוח, על מנת להנחות 
את לקוחותינו בכל הקשור לתכנון השקעות עסקיות ואישיות. בה בעת, אנו 

עובדים בצמידות עם כל לקוח על מנת שנוכל להציע מבנה שכר גמיש ופתרונות 
חסכוניים ויעילים שמסייעים ללקוחותינו להשיג את מטרותיהם ואף מעבר לכך, 

תוך שליטה בהוצאות המשפטיות.
אנו מסייעים לחברות ישראליות בכל גודל, החל מחברות-הזנק וכלה בחברות 

המובילות בשוק בתחומן, ושמים דגש מיוחד על תמיכה בחברות הפועלות 
בישראל בתחום של פיתוח טכנולוגיה וחדשנות. עורכי הדין שלנו עובדים בשיתוף 
פעולה הדוק עם לקוחותיהם על פיתוח תכניות ואסטרטגיות עסקיות ראשוניות, 
כמו גם על גיבוש עסקאות הקשורות בישראל וניהול המשא ומתן להגשמתן, 
כולל התרחבות לשוק של ארה"ב. בהיותנו משרד עורכי דין שמספק שירות מלא, 
אנו מייעצים לחברות ישראליות בעניינים הקשורים לדיני תאגידים, דיני עבודה 
ודיני מסים בארה"ב, וכן בעניינים המחייבים התדיינות בבתי המשפט ובמסגרת 

בוררויות המתנהלות בישראל ומחוצה לה.

הצוות שלנו
על חברי הצוות שלנו נמנים עורכי דין דוברי עברית שוטפת המתגוררים בישראל ובשווקים מרכזיים ברחבי ארצות הברית, 
ופירוש הדבר הבנה עמוקה של הניואנסים הייחודיים לתרבות העסקית הישראלית. אנו מכירים את ישראל ומדברים את 

שפתה – פשוטו כמשמעו.
צוות קבוצת הפעילות שלנו בישראל הוא חלק ממערך ארצי המונה 800 עורכי דין ב-22 משרדים ברחבי ארצות הברית, 
עובדה המציבה אותנו בעמדה המאפשרת לנו לסייע ללקוחות בישראל במגוון תחומים המשפיעים על עסקיהם, במישור 
המקומי והבינלאומי כאחד. לקוחותינו נהנים מגישה לרשת הקשרים הגלובלית שלנו המשלבת חברות מובילות בענפי 

העסקים, הכספים, הנדל"ן, הטכנולוגיה, ובתחומים רבים נוספים.

בניית גשרים עסקיים המחברים  
בין ישראל לארצות הברית
במסגרת פעילותנו, 

אנו מעורבים במספר רב 
של ענפים עסקיים, לרבות: 

 • נדל"ן
 • ביוטכנולוגיה ומדעי החיים

 • שירותים פיננסיים
 • טכנולוגיית מידע

 • ייבוא/ייצוא
 • קמעונאות

 • ייצור
 • רפואה

 • בידור
 • אופנה ועיצוב

 • ביטחון



סיוע בפיתוח ובמימוש של תכניות התרחבות עסקית • 
בארצות הברית ובהשקה של מיזמים חדשים.

ניהול רכישות, פיתוח, מימון והשקעות בתחום הנדל"ן • 
בכל רחבי ארצות הברית, לרבות נכסים מסחריים, 

משרדים,  חנויות, מרכזי קניות, קונדומיניום ומתחמי 
דירות.

ליטיגציה בבתי משפט בכל רחבי ארצות הברית, • 
לרבות בעניינים הקשורים לחוזי נדל"ן, הונאות 

וסכסוכים כספיים. 
ייעוץ, תמיכה ותכנון בנושאי מס בעניינים עסקיים • 

ואישיים.
תכנון בינלאומי וחוצה-גבולות בנושא עיזבונות וירושות • 

וניהול נכסים עבור לקוחות מארה"ב שברשותם נכסים 
בישראל, עבור אזרחים ישראלים שברשותם נכסים 
משמעותיים בארצות הברית, וכן עבור בעלי אזרחות 
כפולה של ארה"ב/ישראל שבבעלותם נכסים בשתי 

הארצות.

למשרד פוקס רוטשילד מחויבות עמוקה כלפי קהילת העסקים בישראל. חברי קבוצת הפעילות הישראלית של המשרד 
מעורבים במספר מיזמים בישראל, כגון ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים )ACC( ישראל, לשכת המסחר קליפורניה 
ישראל )CICC(, ההתאחדות הרפואית האמריקאית ישראלית, כנס Israel ConferenceTM, האיגוד הישראלי לטכנולוגיות 
מתקדמות )IATI(, וחברת המחקר IVC Research Center. כמו כן, אנו עובדים עם הנציגים של משרד המסחר הישראלי 

בארצות הברית, ועם המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי בתל אביב.
במהלך השנים האחרונות הציגו עורכי דין ממשרד פוקס מספר תוכניות בתל אביב השופכות אור על התפתחויות בשדה 
המשפטי שיש להן השלכות על עסקאות חוצות-גבולות, כמו גם על אינטרסים ישראליים בתחום העסקי ובתחום הדיון 

המשפטי בארצות הברית.

שירותי המשרד

העסק שלכם הוא העסק שלנו

ייעוץ בנושאי מימון ופיתוח שותפויות בכל הקשור • 
להשקה, הרחבה והפצה של עסקי אופנה והלבשה 
עבור חברות מעצבים, יצרנים וקמעונאים, חברות 

ציבוריות ופרטיות, מקומיות וזרות.
שירות מלא לתמיכה בנושאים של קניין רוחני, לרבות • 

רישום, הגשת מסמכים, הגנה משפטית ושמירת 
זכויות.

ייעוץ ותמיכה בנושאי חדלות פירעון ופשיטת רגל, • 
לרבות פריסת חובות, הסדרי חוב וניהול משא ומתן 

עם נושים או בעלי חוב.
סיוע לחברות ישראליות המרחיבות את עסקיהן • 

לארה"ב לנווט את דרכן בנבכי חוקי ההגירה.
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