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תומר רייף

שותף מנהל
תל אביב

972-3-7955577
tomerr@zag-sw.co.il

אודות

עו”ד תומר רייף הינו שותף ומנהל מחלקת ליטיגציה, ניהול סכסוכים ודיני מכרזים בפירמה.

תומר מתמחה במגוון שירותים משפטיים בתחום הליטיגציה האזרחית, מסחרית ומנהלית והינו בעל

ניסיון נרחב בניהול תביעות ועתירות בכלל הערכאות בישראל, וכן בעל ניסיון בייצוג בעלי דין

בבוררויות וגישורים.

לתומר ניסיון עשיר בדיני מכרזים ובכלל זה בליווי משפטי שוטף וכולל של הליכי המכרז החל משלביו

המקדמיים ועד הגשת עתירות מנהליות בשם חברות מסחריות מובילות לבתי משפט לעניינים מנהליים

או הגנה מפני עתירות שהוגשו נגד אותן חברות שזכו במכרז זה או אחר וצריכות להגן על זכייתן.

תומר מייעץ ומלווה תאגידים ויחידים ובהם חברות מהמובילות במשק הישראלי, וכן חברות

בינלאומיות, בעלי מניותיהן והנהלותיהן, מהשלבים המקדמיים של פרוץ הסכסוך, ועד להכרעה בכל

הערכאות או הסדר במסגרת הסכמי פשרה .

תומר מייצג תאגידים בתביעות ייצוגיות מורכבות ,המעוררות שאלות מורכבות, בין השאר, מדיני הגנת

הצרכן, הבנקאות, והתקשורת בישראל.

כמו כן, תומר מעורב בפעילות משפטית התנדבותית (“פרו בונו”) מגוונת הכוללת הגנה על זכויות אדם

וייצוג עמותות שונות בהן עמותת נגישות ישראל. הפעילות האמורה הובילה להישגים משפטיים

משמעותיים ובכלל זה למהפכת הנגישות בישראל וקידום זכויותיהם של בעלי המוגבלויות בישראל.

מומחיות וניסיון בעבודה

מומחיות ספציפית בכל תחומי הליטיגציה אזרחית – מסחרית ומנהלית וייצוג חברות ותאגידים

מתחומי עיסוק שונים בכלל הערכאות בישראל.

מומחיות בדיני מכרזים ובליווי חברות לאורך כל ההליך המכרזי, כולל הגשת עתירות במידת הצורך.

מומחיות בהגשת תביעות ייצוגיות מורכבות.

השכלה

תואר ראשון בהצטיינות במשפטים .LL.B, המכללה האקדמית נתניה

תואר שני במנהל עסקים MBA, אוניברסיטת תל אביב

תחומי התמחות

ליטיגציה

מכרזים

תובענות ייצוגיות
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חברות בארגונים מקצועיים

לשכת עורכי הדין בישראל, 2000

עסקאות מייצגות

ייצוג שוטף של קבוצת נס טכנולוגיות בתיקי ליטיגציה שונים ובכלל זה ניהול הליכים משפטיים

בתחום המכרזים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

ייצוג קבוצת רד-בינת במכרזים שונים ובכלל זה ניהול הליכים משפטיים בתחום המכרזים

בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

ייצוג ענק הטכנולוגיה הרפואית ויינמן ישראל בע”מ, חברת-בת ישראלית בבעלות מלאה של

Weinmann Geräte für Medizin) 1874 קבוצת ויינמן העולמית שנוסדה בגרמניה עוד בשנת

Gmbh במכרזים לאספקת ציוד רפואי לקופות החולים ובתי החולים בישראל.

ייצוג תיאטרון הצפון בע”מ, התיאטרון הגדול בצפון הארץ, בתביעות ייצוגיות שונות.

ייצוג חברת הנסיך הקטן בע”מ בתביעה ייצוגית הנוגעת למוצר בתחום ציוד לתינוקות.

ייצוג רשת המשביר לצרכן בתביעות ייצוגיות שונות.

ייצוג דירקטורים בקריסת הבנק למסחר, בהליכים משפטיים שהוגשו נגדם על ידי בעל התפקיד,

הליכים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים;

ייצוג דירקטורים ונושאי משרה בתביעות שונות, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, בתביעות

שהוגשו נגדם על ידי בעלי תפקיד שמונו על ידי בתי המשפט (מפרקים).

ייצוג תנועת הליכוד העולמי בעתירות שונות שהתנהלו בבית הדין של תנועת הליכוד.

ייצוג בית החולים המשפחה הקדושה בנצרת בהליכים משפטיים מורכבים הנוגעים לזכויות

במקרקעין בצפון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

ייצוג תנועת בית”ר ושלטון בית”ר בהליכים משפטיים שונים הנוגעים לחוות הנוער של תנועות

בית”ר.

ייצוג שגריר ישראל באו”ם, מר דני דנון, בהליכים שונים בבית הדין של הליכוד ובבית המשפט

הגבוה לצדק בעת היותו חבר כנסת ויו”ר ועידת תנועת הליכוד.

ייצוג טייסי אל על בעתירה עקרונית שהוגשה לבג”צ בנוגע למעמדה הקודם של אל על כ”קופה

ציבורית”;

ייצוג הרופאים המתמחים בבג”צ המפורסם שהוגש על החלטת בית הדין הארצי לעבודה בעניין

התפטרותם הקולקטיבית של הרופאים ומאבקם על תנאי שכרם;

ייצוג חברות גדולות במשק בתיקי ליטיגציה מורכבים המעוררים סוגיות משפטיות מורכבות בכל

ענפי המשפט האזרחי.

ייצוג חברות בינלאומיות בתיקי ליטיגציה המתנהלים בפני הערכאות השונות בישראל.

ייצוג עמותת נגישות ישראל בעתירות רבות שהוגשו לבג”צ ולבתי המשפט לעניינים מנהליים בנוגע

לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל;

ייצוג העמותה לתסמונת רט בעתירה עקרונית לבג”צ הנוגעת להכנסת טכנולוגיה רפואית חדשה

ל”סל התרופות”.

ייצוג עמותת בית אור אביבה בעתירות מנהליות שונות הנוגעות לקידום הפעילות שהעמותה

מבצעת  לטיפול ושיקום מתמכרים לסמים.


