PERSONAL. PROFESSIONAL. CREATIVE

"מה שאנו
מנגנים זה
החיים עצמם".
לואי ארמסטרונג

ליפא מאיר ושות׳ הוא ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל ,ולו מקום
של כבוד ברשימת משרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים במדינה.
המשרד מתמחה במגוון תחומי המשפט האזרחי-מסחרי ,ומספק
מעטפת כוללת ואיכותית של שירותים משפטיים ברמה הגבוהה
ביותר ,תוך הקפדה על שירות אישי ,מקצועי ויצירתי.

PERSONAL. PROFESSIONAL. CREATIVE

המשרד מקפיד
לשמור על צביונו
כמשרד המעניק יחס
אישי ,וטיפול פרטני
ומסור לכל לקוחותיו.
יחס אישי הוא הפורטה שלנו

המשרד אשר נוסד על-ידי ד"ר ליפא מאיר בשנת  ,1987עוסק מזה כשלושה עשורים בעשייה משפטית ענפה
ומשמעותית ,והוא גאה להוביל את עולם המשפט בתחומים מגוונים .מאז הקמתו ,ממשיך המשרד לצמוח
ולהתרחב בהתמדה תוך שמירה על צביונו כמשרד המעניק יחס אישי ,וטיפול פרטני ומסור לכל לקוחותיו.

מקצועיות שנותנת
את הטון

המוניטין שצבר המשרד והצלחתו נובעים מהקפדה עקבית על איכותו ורמתו
המקצועית של הצוות המשפטי ,המונה כ 75 -עורכי-דין וכ 20-מתמחים ,כולם
מתאפיינים במקצוענות בלתי מתפשרת ,בחשיבה יצירתית ובתודעת שירות גבוהה.
העובדה שהמשרד שומר על קול מקצועי אחיד היא הסיבה לכך שלקוחותיו ממשיכים
לצעוד עמו מראשית ימיו ועד היום.

יצירתיות משפטית
עד התו האחרון

השילוב הסינרגטי בין המחלקות השונות ,מאפשר למשרד להתאים לכל לקוח מענה
משפטי יצירתי וייחודי ,המותאם לצרכיו לפרטי פרטים .יחד אנו שומרים על נקודת
מבט רחבה ,המתבססת על הבנה מעמיקה  -הן של צרכים משפטיים והן של מטרות
עסקיות .משרדנו מעניק ללקוחותיו שקט וביטחון בזכות היותו "- "one stop shop
כל השירותים המשפטיים תחת קורת גג אחת ובסטנדרט של מצוינות.

לסמוך על הידיים
המיומנות ביותר

המשרד פועל באמצעות חמש מחלקות מרכזיות :מחלקה מסחרית; מחלקת
ליטיגציה ויישוב סכסוכים; מחלקת נדל"ן ומימון; מחלקת דיני עבודה; ומחלקת
טכנולוגיה והיי-טק .עם חברי הצוות המשפטי של כל מחלקה נמנים שותפים
ועורכי-דין מובילים בעלי השכלה ,ידע וניסיון עשיר בתחומי העיסוק הרלוונטיים
להתמחות המחלקה .מלבד הפעילות במסגרת מחלקות אלה ,מחזיק המשרד גם
בתת-התמחויות בתחומים רבים.

רפרטואר של
הצלחה

ברפרטואר המגוון של המשרד ניתן למצוא תאגידים ,מוסדות וארגונים מהגדולים
במשק ,בהם בנקים ,חברות ביטוח ,גופים מוסדיים בשוק ההון ,קרנות הון וקרנות
השקעה ,גופים ממשלתיים וציבוריים גדולים ,חברות בינלאומיות ,חברות ציבוריות
הנסחרות בבורסה בתל-אביב ו/או בחו"ל ,חברות ואגודות שיתופיות מהמגזר
ההתיישבותי ,חברות תקשורת וטכנולוגיה ,ועוד.

המשרד ,אשר הפך מזמן לקלאסיקה בתחומי התמחותו ,זוכה להכרתם של מדריכי
הדירוג המשפטיים המובילים בישראל ובעולם ,בהם:
.IFLR 1000, Chambers & Partner, Legal 500, BDI, Dun's 100

הקפדה עקבית על איכות ורמה מקצועית

מקצוענות בלתי
מתפשרת ,חשיבה
יצירתית ותודעת
שירות גבוהה.

כל השירותים המשפטיים תחת קורת גג אחת

מחלקה מסחרית
המחלקה מספקת ייעוץ משפטי במגוון תחומי המשפט המסחרי,
כשאת הטיפול בכל תחום מובילים שותפים מנוסים המתמחים
בו .בכלל זה ,המחלקה עוסקת בייעוץ שוטף לתאגידים מקומיים
ובינלאומיים ,מיזוגים ורכישות ,שוק ההון וניירות ערך ,חדלות
פרעון ,הבראת חברות ,בנקאות ומימון ,מכרזים ,קניין רוחני,
הגנת הסביבה ,קלינטק ואנרגיה נקייה ,ביטוח ,פרוייקטים
ותשתיות ,אגודות שיתופיות והתיישבות ,תאגידי בריאות ,חברות
ביטחוניות ,מיזמים משותפים ועוד .המחלקה מייצגת תאגידים
ומוסדות פיננסיים ,חברות מסחר ,תעשיה ושירותים ,בנקים
וחברות ביטוח ,חברות ציבוריות ופרטיות ,משרדי ממשלה ,עיריות
ומועצות מקומיות ומעניקה ייעוץ משפטי לחברות הגדולות
במשק הישראלי.

מחלקת ליטיגציה
ויישוב סכסוכים

השילוב הסינרגטי בין המחלקות,
מאפשר למשרד להתאים לכל לקוח
מענה משפטי יצירתי וייחודי.

המחלקה חרטה על דגלה חתירה בלתי מתפשרת ליישוב או
הכרעת כל סכסוך לשביעות רצון הלקוח באופן יצירתי ,אפקטיבי,
נחוש ומהיר .עורכי הדין במחלקה בעלי ידע רב ,ניסיון ומומחיות
בניהול הליכים משפטיים בערכאות שונות ובבוררויות ,כמו גם
יישוב סכסוכים באמצעות ניהול משא ומתן והליכי גישור ופישור.
המחלקה עוסקת בתביעות אזרחיות ,מסחריות ומינהליות במגוון
תחומים ,לרבות בתובענות ייצוגיות ונגזרות ,תביעות חוזיות
ומסחריות ,תביעות והליכים משפטיים בתחומים שונים לרבות
תאגידים וניירות ערך ,תביעות משקיעים וסכסוכי בעלי מניות,
מקרקעין ,תכנון ובנייה ,בנקאות ומימון ,הליכי חדלות פרעון,
תביעות ביטוח ,מכרזים ,מיסים ,תקשורת ,טכנולוגיה ואינטרנט,
קניין רוחני ,הגבלים עסקיים ,הגנת הסביבה ,לשון הרע והגנת
הפרטיות ועוד .בנוסף ,המחלקה מתמחה בליטיגציה מינהלית
(עתירות מינהליות ובג"צים) וייצוג בהליכים מול המדינה ,רשויות
מקומיות וגופים ציבוריים.

מחלקת נדל"ן ומימון
המחלקה מעניקה ייעוץ וטיפול משפטי כולל ומקיף בכל היבטי
תחום הנדל"ן ,בכלל זה עריכת עסקאות לרכישה ,מכירה והשכרת
מקרקעין ,ליווי פרויקטים יזמיים וקבלניים ,עריכת עסקאות
קומבינציה ,טיפול בפרויקטים של התחדשות עירונית -פינוי בינוי
ותמ"א  ,38טיפול והתמחות בתחום קבוצות רכישה ועמותות
לבנייה ,התקשרויות עם קבלנים בכל הנוגע להליכי תכנון ורישוי,

טיפול בהתנגדויות בועדות לתכנון ועתירות מנהליות בקשר לכך,
טיפול בעבירות תכנון ובנייה ,פירוקי שיתוף ועוד.
בתחום המימון ,המחלקה מעניקה שירות וייעוץ משפטי נרחב
ללקוחותיה הכוללים בנקים ,חברות ביטוח ,תאגידים ,משקיעים
ומוסדות פיננסיים אחרים בכל ההיבטים המשפטיים הקשורים
לפעילות בנקאית ושירותים פיננסים ,ליווי עסקאות פיננסיות
מורכבות (לרבות עסקאות סינדיקציה) ,שירות משפטי ללווים
ומלווים בעסקאות מימון פרויקטים מורכבות ורחבות-היקף ,תכנון
בטוחות ויצירתן ,וכן ייעוץ לבנקים ולמוסדות פיננסים בסוגיות
רגולטוריות .למחלקת המימון התמחות ספציפית בתחום מתן חוות
דעת  True Saleבעסקאות מכירה של נכסים פיננסיים.

מחלקת דיני עבודה
מחלקת דיני עבודה עוסקת בכל היבטי משפט העבודה הקיבוצי
והפרטי .למחלקת דיני העבודה ניסיון עשיר במתן שירותים
משפטיים מקיפים בתחום משפט העבודה ,תוך שימת דגש על
ידע מעמיק ,יצירתיות והבנה גבוהה של יחסי העבודה .השירותים
כוללים ייצוג מעסיקים בבתי הדין לעבודה השונים (בתחום
האזרחי והפלילי) ,מתן ייעוץ שוטף למעסיקים ,לרבות הטמעת
נהלים ושיטות עבודה בהתאם למשפט העבודה ,ליווי מהלכים
משמעותיים של מעסיק (מיזוג ורכישה ,הפרטות ,בדיקות נאותות,
פיטורי צמצום נרחבים וכיוצ"ב) ,ייצוג מול הרשויות (לרבות מול
הממונה על חוק עבודה נשים ,אגף האכיפה בתמ"ת ,משרד
הפנים) ,עריכת הסכמים קיבוצים וניהול מו"מ מול ארגוני
העובדים ,עריכת מסמכים משפטיים (לרבות חוזי עבודה ,מסמכי
סיום העסקה ,נהלים ,תשקיפים ,דוחות ברנע ועוד) ,טיפול בנושא
עובדים זרים (לרבות מול משרד הפנים) וכיוצ"ב .למחלקת דיני
עבודה מומחיות מיוחדת גם בזכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון,
באשרות לעובדים זרים וכן ניסיון רב בייצוג חברות בינלאומיות
ובשיתוף פעולה עם משרדים זרים בהעסקת עובדים בחו"ל.

מחלקת היי-טק וטכנולוגיה
המחלקה מתמחה בייצוג וליווי חברות הייטק פרטיות וציבוריות
בתחומי הטכנולוגיה השונים (אינטרנט ,תוכנה ,חומרה ,ביו-
טק ,מכשור רפואי ,אנרגיה ,קלינטק ,תקשורת ועוד) .המחלקה
מייעצת לחברות הייטק ובכלל זה לחברות סטארט-אפ בכל שלבי
התפתחותן וגדילתן ,בפעילותן המסחרית השוטפת בארץ ובחו"ל,
בשלב האקזיט ולאחריו .השילוב בין הידע הטכנולוגי ,ההבנה
העסקית והנסיון המשפטי מאפשר למחלקה לספק ללקוחותיה
שירות ייחודי ,בעל ערך מוסף המותאם לצרכי הלקוחות.

התמחויות מיוחדות
התיישבות ,אגודות שיתופיות וחקלאות

תשתיות ומימון פרוייקטים

התמחות ייחודית ורבת שנים בתחומי ההתיישבות ,החקלאות
והקואופרציה .בכלל זה ,מתן שירותים משפטיים לאגודות
שיתופיות וקיבוצים ,יישובים ,מפעלים ,התארגנויות אזוריות או
מרחביות ,אגודות מרכזיות ,תנועות התיישבות ומערכות ארציות
במישור הארגוני ,ניהולי ,עסקי ומנהלי.

עיסוק בפרויקטים במגוון רחב של תחומי תשתיות ואנרגיה ,לרבות
התפלה ,תחנות כוח המופעלות על ידי גז ,תחנות סולאריות,
חשמל ועוד.

הבראת חברות ,הסדרי נושים ודיני
חדלות פירעון
המשרד ידוע ומוביל בהתמחותו בנושא כינוס נכסים ,פירוק,
הקפאת הליכים והבראת חברות בקשיים ,רה-ארגון ,ניהול
חברות בקשיים ,ייצוג נושים וחייבים ,עריכת הסדרי נושים
וביצועם ,הסדרים עם בעלי אג"ח ,וכן ליטיגציה הקשורה בחדלות
פירעון.

בריאות
מתן ייעוץ וליווי משפטי לקופות חולים ,בתי חולים ,ביטוחים
משלימים ,תאגידים בתחום המכשור הרפואי ,הפרמצבטיקה,
והמחקרים הקליניים וכן ארגונים מקצועיים בתחומי הבריאות
והרפואה .בנוסף ,ייצוג מול גורמי הרגולציה השונים בתחום
הבריאות ,מעורבות בהליכי חקיקה; וכן ייצוג בהתדיינויות משפטיות
בנושאי סל הבריאות.

סביבה ,קלינטק ואנרגיה נקיה
ליווי חברות בתחומי רגולציה של הגנת הסביבה ,ייצוג בהליכים
משפטיים ומנהליים ,טיפול בהיבטים סביבתיים של עסקאות
הכרוכות בחשיפה לסיכונים סביבתיים ובעריכת בדיקת נאותות
סביבתית ,ויעוץ משפטי לקידום מיזמי אנרגיה נקיה וטכנולוגיות
סביבתיות.

מכרזים
עריכת מכרזים והליכי רכש מגוונים עבור גופים ממלכתיים,
ציבוריים ועירוניים ,ליווי המדינה ותאגידים החבים בחובת מכרז
בניהול ובעריכת מכרזים ,חיבור נוהלי רכש וכללי התקשרויות ,ייעוץ
משפטי שוטף לוועדות מכרזים ולגופים המשתתפים במכרזים,
ייצוג והופעה בבתי משפט במסגרת הליכים משפטיים הנוגעים
למכרזים ,וכיוצ"ב.

ביטוח
ייצוג חברות ביטוח מהמובילות בישראל בפני הממונה על הביטוח,
בפני וועדות ממשלתיות ובהליכים רגולטוריים .ייצוג בפני ערכאות
משפטיות שונות והענקת טיפול משפטי בנושאי פוליסות ביטוח,
תביעות ביטוח ועוד.

הגבלים עסקיים
ייעוץ וליווי משפטי שוטף בכל תחומי האכיפה בתחום ההגבלים
העסקיים בישראל ,לרבות אישור הסדרים כובלים בבית הדין
להגבלים עסקיים והגשת בקשות פטור לממונה על ההגבלים
העסקיים ,טיפול בסוגיות ניצול מעמד דומיננטי לרעה ,אישור
מיזוגים ושיתופי פעולה ,ייצוג בערכאות המשפטיות השונות,
וליווי תאגידים מובילים במשק הישראלי ביישום והטמעת תוכניות
אכיפה פנימיות.

קניין רוחני

רפרטואר עשיר ומגוון של התמחויות

הענקת שירותים משפטיים במגוון תחומים של קניין רוחני לרבות
ליטיגציה ,הליכי רישום ,ייעוץ כללי וליווי בעסקאות מסחריות בכל
הקשור לפטנטים ,סימני מסחר ,זכויות יוצרים ,מדגמים ותחומים
משיקים כגון גניבת עין ,סודות מסחריים ועשיית עושר ולא במשפט.

סרקו את הברקוד וצפו
בסרטון לכבוד חגיגות ה30-
שנה למשרד ליפא מאיר
בצוות המשפטי של כל מחלקה נמנים
שותפים ועורכי-דין מובילים בעלי השכלה,
ידע וניסיון עשיר בתחומי עיסוק רלוונטיים
להתמחות המחלקה.
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