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ליטיגציה
יישוב מוצלח של סכסוכים הוא צורך משמעותי עבור עסקים או יחידים המוצאים עצמם מעת לעת בהתדיינויות משפטיות. יכולות בינאישיות כגון

רגישות, עמידות, יכולות דיפלומטיות, וכישורי משא ומתן, נחוצות לצורך כך כמעט כמו ההיכרות עם מהות הנושא עצמו.

צוות המחלקה רואה לנגד עיניו מטרה אחת – להעניק את השירות המקצועי והמעמיק ביותר כדי להגן על נכסיו ושמו הטוב של הלקוח במסגרת ההליך

המשפטי.

לפירמה היסטוריה של הצלחות במו”מ ויישוב סכסוכים במגוון רחב של תחומים מסחריים ופיננסיים, ובכלל זה בתיקים בהיקפים משמעותיים או בעלי

פוטנציאל להפוך לכאלה, בישראל ומחוצה לה. החל מסכסוכים בפרופיל גבוה בתחומי ניירות הערך והתובענות הייצוגיות, ועד לסכסוכים בתחומי הקניין

הרוחני ודיני העבודה, עורכי הדין בפירמה מנוסים ביישוב סכסוכים מהיר ויעיל שמטרתו לאפשר ללקוחות לחזור לעשות את מה שהם עושים הכי טוב:

לנהל את העסק שלהם.

עסקאות מייצגות

ייצגה את חברת בינת יישום מערכות בע”מ בעתירה מנהלית הנוגעת למכרז חשוב של משרד החקלאות לרכש והתקנת מערכות בקרת מבנה. במסגרת

ההליך המשפטי חברה מתחרה ביקשה מבית המשפט לפסול את הצעתה של בינת יישום ולהכריז על הצעת החברה האמורה כהצעה הזוכה.  בית

המשפט המחוזי בתל-אביב קיבל את כל טענותינו ודחה את העתירה תוך חיוב העותרת בהוצאות משפטיות.

 ייצגו בהצלחה רבה את חברת ויינמן ישראל בע”מ (חברת בת של קבוצת ויינמן העולמיתח,  ן העולמית היא אחת היצרניות הוותיקות והגדולות

בעולם של מוצרים רפואיים בעיקר בתחום הנשימה) במכרז גדול שפורסם על ידי כללית הנדסה בע”מ (חברה של שירותי בריאות כללית) לאספקת

מכשירי נשימה. חברה מתחרה תקפה את הצעתה של ויינמן. כללית קיבלה את כל הטענות שהועלו על ידי צוות המשרד וקבעה כי ויינמן הינה

החברה הזוכה במכרז.

 ייצגו  את תיאטרון הצפון (תיאטרון שתופס מקום של כבוד במפת התרבות הישראלית, ולו מספר המנויים הגדול בישראל כ 30,000 מנויי תיאטרון)

בשלוש תביעות ייצוגיות שהוגשו נגדו בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

ייצוג כלל הרופאים המתמחים בישראל במאבקם לשיפור זכויותיהם במסגרת הליכים משפטיים עקרוניים שהתנהלו הן בבית

הדין הארצי לעבודה והן במסגרת עתירות שהוגשו לבג”צ.

ייצוג “חברת נס” בהליך המשפטי הראשון שהתנהל בישראל, באשר לאופן הפעלת הסמכות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

מכוח הוראת סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל). בעקבות הטיפול המשפטי והחלטת בית המשפט בוטל העיצום הכספי שהוטל

על ידי הממונה על שוק ההון.

ייצוג חברות ציבוריות מיפן ואיש עסקים בכיר מיפן כנגד תושב ישראל אשר “עקץ” את הגופים האמורים בעשרות מיליוני שקלים. בעקבות הליכים

משפטיים מורכבים שנוהלו על ידי מחלקת הליטיגציה, הגופים האמורים זכו לקבל בחזרה את מרבית הכספים שנגזלו מהם.

ייצוג בעלי מניות בחברת דן בבקשה מורכבת לאישור תביעה נגזרת, בקשה שכללה עילות שונות מתחום דיני החברות, אחריות נושאי משרה ועוד.

ייצוג בית חולים המשפחה הקדושה בנצרת (“בית החולים האיטלקי”) בהליכים משפטיים מורכבים הנוגעים לקרקעות שונות

בעיר נצרת.
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ייצוג חברת On Track Innovations, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסת הנאסד”ק, בתביעות מסחריות שונות בהיקפים של עשרות מיליוני

שקלים.

ייצוג חברת NCR Global (לשעבר ריטליקס בע”מ) בתיקי ליטיגציה מורכבים.

ייצוג תנועת “הליכוד העולמי” והעומדים בראשה בעתירות שונות הנוגעות לבחירות להסתדרות הציונית העולמית וכן ייצוג “הליכוד העולמי” בעתירות

שונות שהתנהלו בבית הדין של תנועת הליכוד.

ייצוג העמותה לתסמונת רט בעתירה עקרונית שהוגשה לבג”צ באשר להכללתה של טכנולוגיה לתקשורת חלופית תומכת בסל התרופות.

ייצוג עמותת נגישות ישראל במספר עתירות עקרוניות שהוגשו הן לבג”צ והן לבתי המשפט לענייניים מנהליים באשר לקידום זכויותיהם של אנשים עם

מוגבלויות, החיים בישראל. כך, לדוגמא, בעקבות עתירה עקרונית שהוגשה לבג”צ על ידי מחלקת הליטיגציה הותקנו תקנות הנגישות דבר אשר

מאפשר, מבחינה רגולטורית, את ביצוע “מהפכת הנגישות” בישראל ממש בימים אלו.

ייצוג חבר כנסת ושר בפני בית הדין של הליכוד וכן בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון בסוגיות עקרוניות הנוגעות לחוקת הליכוד,

סמכויותיהם של אורגנים ונושאי משרה בליכוד, אופן הבחירות בליכוד, סמכויותיו של בית הדין של הליכוד ועוד.

ייצוג נושאי משרה בהליכים משפטיים שונים שננקטו נגדם על ידי בעלי תפקידים שמונו על ידי בתי המשפט בבקשות למתן הוראות ותביעות

בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

למידע נוסף אודות תחום ההתמחות ליטיגציה, ניתן לבקר באתר שלנו בכתובת www.zag-sw.co.il או ליצור קשר:

תומר רייף

a+972 3 7955577 :טלפון

tomerr@zag-sw.co.il :דואר אלקטרוני

תום אפלשטיין

a+972 3 7955577 :טלפון

toma@zag-sw.co.il :דואר אלקטרוני

איתן ברוש

a+972 3 7955577 :טלפון

eitanb@zag-sw.co.il :דואר אלקטרוני


