
השער שלך לארצות הברית
ייעוץ משפטי חכם לחברות ישראליות

היתרון שלנו

עם 950 עורכי דין הפרושים ב־27 משרדים 
מ-70  ביותר  עוסקים  אשר  ארה"ב  ברחבי 
תחומי התמחות, אנו מספקים ללקוחותינו 

ייעוץ משפטי יעיל, מעודכן וחדשני.

אנו משרתים לקוחות מתחומים וסקטורים 
מגוונים, ובהם:

טכנולוגיית מידע	 
ביוטכנולוגיה ומדעי החיים	 
קנאביס	 
אבטחת סייבר למגזר הביטחוני	 
בידור	 
שירותים פיננסיים	 
שירותי בריאות	 
יבוא/יצוא	 
ייצור	 
קמעונאות	 
נדל"ן	 
הגירה	 
תכנון ובניה 	 
תשתיות	 
רישוי גופים המעורבים במיזמי תכנון 	 

ובניה ותשתיות
חוזים ממשלתיים	 
מיסוי	 
נאמנויות ועזבונות	 
הטבות עובדים	 
שכר מנהלים	 

ארצות הברית מהווה יעד אטרקטיבי עבור חברות ישראליות, בעיקר בתחום 
הטכנולוגי, המקיימות פעילות או מרחיבות את פעילותן בארצות הברית. על 
מנת להצליח ולממש את הפוטנציאל המרבי, נדרשת היכרות עם הרגולציה 
גופים  עם  וקשרים  עס׳קי  ליווי  לצד  מדינה,  בכל  השונה  החוקים  ומערכת 

אסטרטגיים מקומיים. 

חברות ישראליות רבות בוחרות במשרד פוקס רוטשילד בגלל אופיו, אשר 
יזמות, יצירתיות וחדשנות, בגלל הפריסה הגאוגרפית הרחבה  שם דגש על 
)26 משרדים ברחבי ארה"ב( ובגלל מעטפת השירותים המקיפה. מרכיבים 
אלה מעניקים ללקוחותינו הישראלים נגישות אל לב ליבו של עולם העסקים 

האמריקאי.

הדסק הישראלי, המונה יותר מ-30 עורכי דין, הינו מהגדולים בקרב משרדי 
עורכי הדין הבינלאומיים שיש להם דסק ישראלי. המשרד מעניק ליווי ויעוץ 
משפטי הוליסטי החולש על תחומים רבים החיוניים לחברות הנכנסות לשוק 
האמריקאי. מעטפת השירותים כוללת: קניין רוחני, הגנת הפרטיות ואבטחת 

מידע, דיני עבודה, הגירה, ליטיגציה ועוד.
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למידע נוסף על הפירמה או הצוות שלנו המתחמה בחברות ישראליות : 

אנשי קשר

פרטיות,  חברות  ציבוריות,  חברות   – ועסקים  פרטיים  לקוחות  משרת  המשרד 
מלכ"רים, חברות סטארט-אפ, עסקים בבעלות משפחתית או חברות בינלאומיות.

הצוות המנוסה שלנו עוזר ללקוחות:
בפתיחת עסק חדש בארה"ב או בהרחבת הפעילות בארה"ב.	 
בהכנת הסכמי יבוא/יצוא בהתאם לחוק המכס וההגירה                           	 

.)U.S. customs and border enforcement(
בטיפול בסוגיות הגירה, כולל הסדרת אשרות עבודה.	 
הגשת 	  כולל  ובישראל,  בארה"ב  רוחני  בקניין  ובמסחר  רוחני  קניין  על  בהגנה 

מסמכים, רישום סימני מסחר והגנה על זכויות קניין רוחני.
בהשתתפות במיזמי בנייה בינלאומיים ומקומיים בשותפות עם גופים מארה"ב.	 
הגנת 	  ולחוקי   )HIPAA( רפואי  מידע  ולהעברת  להגנה  החוק  להוראות  בציות 

פרטיות ואבטחת מידע בארה"ב ומחוץ לה.
בניהול תהליכי חדלות פרעון ופשיטת רגל, כולל ארגון מחדש, הסדרי חוב ומשא 	 

ומתן מול נושים או חייבים.
עבור הרחבת הפעילות לארה"ב 	  או תעשייתי  נדל"ן מסחרי, משרדי  ברכישת 

ובארה"ב.
העבודה 	  לחוקי  בהתאם  בחברה  תפקידי מפתח  לאיוש  עבודה  חוזי  בחתימת 

בארה"ב.
בייצוג בבתי המשפט בענייני חוזים, נדל"ן, הונאה, מחלוקות כספיות ועוד.	 
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