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משה נסים
שותף מייסד

אבי סנדרוביץ
שותף מייסד

מוטי רינקוב
שותף מייסד

עופר דרורי
שותף

משה נסים ,רינקוב ,סנדרוביץ ,עורכי דין ,הוא אחד ממשרדי עורכי הדין
הבולטים והמובילים בישראל .המשרד מתמחה במשפט המסחרי-אזרחי
והמשפט המינהלי ועיקר פעילותו בייצוג חברות מסחריות עסקיות מובילות,
גופים סטטוטוריים ,בנקים ,קרנות וחברות הייטק ,עמותות ,אנשי עסקים
ומשקיעים ורשויות מוניציפליות .צוות המשרד מונה עשרות עובדים שיעדם
העיקרי הוא חתירה מתמדת להצלחת הלקוח.

תחומי התמחות עיקריים

המשרד נוסד בשנת  1999על ידי עורכי הדין משה נסים ,אבי סנדרוביץ ומוטי
רינקוב .ראש המשרד ,עו"ד משה נסים ,עורך-דין מזה יובל שנים כיהן במשך 15
שנים בממשלות ישראל בתפקידים :שר המשפטים ,שר האוצר ,שר התעשיה
והמסחר וסגן ראש הממשלה .במשרד שותפים מנוסים המובילים מחלקות
הבולטות במקצועיותן ואשר צברו הערכה רבה ומוניטין.

משפט מינהלי-רגולציה-עתירות מנהליות ובג"ץ :ייצוג לקוחות פרטיים
בהגשת עתירות מנהליות וייצוג לקוחות ממלכתיים בהגנה בעתירות נגדם בביה"ד
המינהלי ובבג"צ .בתחום הרגולציה פועל המשרד מול ועדות ומשרדי ממשלה.

מוניטין המשרד

השותפים המייסדים

עו"ד משה נסים ,בצד מעמדו הציבורי בהנהגת המדינה ,הוא זוכה להערכה
מקצועית גבוהה ,וידוע כאומן הניסוח ואומן המשא ומתן .עיקר עיסוקו הוא בתחום
המשפט המינהלי-חוקתי ,בג"צים ,הובלת פרויקטים ,בוררויות ,גישורים ונאמנויות.
עו"ד מוטי רינקוב ,מתמחה בייצוג חברות מסחריות וגופים סטטוטוריים גדולים.
מוסמך למינהל עסקים (במימון ובנקאות) ,מוסמך למשפטים ובוגר כלכלה .בעל
רקורד מרשים בהובלת פרוייקטים בהיקפים משמעותיים ,מומחה בעסקאות מימון,
בליווי מכרזים ובניסוח חוזים מסחריים במגוון תחומים .נסיונו והשכלתו הרחבה
מוקדשים לליווי פרוייקטים ולהובלת צוותי המשרד בתחומי הליטיגציה והמכרזים.
עו"ד אבי סנדרוביץ ,בעל ניסיון עשיר בתחומי המשפט העסקי והמסחרי ,צבר
מוניטין בניהול עסקאות מורכבות והנו מעורכי הדין המובילים בתחום המוניציפלי,
על כל רבדיו .במסגרת פעילותו עומד בראש אגפי הנדל"ן ,בנקאות ופיננסים
והאגף המוניציפלי של המשרד .בנוסף ,עוסק בהובלה וליווי של פרוייקטים יזמיים
והשקעות בתחומי התעשייה ,התיירות והנדל"ן.

לקוחות המשרד
לקוחות המשרד נמנים עם הגופים המובילים במשק .ביניהם משרד ראש
הממשלה ,משרד המשפטים ,רשות שדות התעופה ,חברת נתיבי ישראל ,בנק
הפועלים ,בנק מזרחי טפחות ,קבוצת מהדרין ,עירית תל-אביב ,עירית חיפה ,עירית
רמת-גן ,עירית הרצליה ,עירית טבריה ,עירית רעננה ,עירית מודיעין ועוד ,ישראכרט,
סייג'ן ביוטכנולוגיה ,פליי-לאב ,קרן מאווריק ,אחוזות החוף ,חברת מקורות ,בנק
החקלאות ,מרכז הקבלה העולמי ,עמותות ,אנשי עסקים ויזמים מהארץ ומחו"ל.
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ליטיגציה אזרחית-מסחרית :המשרד עומד בשורה הראשונה והמובילה בארץ
בייצוג לקוחותיו בכל הערכאות .במשרד כמה מחלקות משנה בתחום הליטיגציה
שבראשן מומחים בעלי נסיון בייצוג בסכסוכים כספיים ומסחריים ,במכרזים ציבוריים,
בג"צ ,עתירות מינהליות ,צווי מניעה ,תובענות ייצוגיות ,בנקאות ,גבייה והוצל"פ
וכן בליווי אסטרטגי שוטף של כל יתר מחלקות המשרד .בראש האגף עומד עו"ד
עופר דרורי ,ליטיגטור מוביל שרשם הצלחות גדולות.

חוזים ומכרזים :המשרד הוא בין המובילים בישראל בתחום החוזים והמכרזים ואף
זכה במכרזים יוקרתיים ביותר לייעוץ משפטי בתחום זה בין היתר במשרד ראש
הממשלה ,ברשות שדות התעופה ובחברת נתיבי ישראל .בכל מחלקות המשרד
נסיון נרחב ומגוון בעריכת חוזים מסחריים בעברית ובאנגלית .את תחומי החוזים
והמכרזים מרכז השותף עו"ד מוטי ריבקינד.
הייטק ,טכנולוגיה ,הון סיכון וחוזים בינלאומיים :המשרד מעניק שרות מקיף
בתחום העסקאות הבינלאומיות ,מיזוגים ורכישות ,הייטק וטכנולוגיה .בראשו
עומדת השותפה עו"ד נתלי נוי המייצגת קרנות ,משקיעים ,חברות ויזמים
בהשקעות הון סיכון ,מיזוגים ורכישות .ליווי חברות טכנולוגיות מבוססות וחברות
הזנק ,כולל גיוסי הכספים ,שיתופי פעולה אסטרטגיים ,מסחור זכויות קניין רוחני,
תוכניות אופציות וליווי האקזיט.
משפט מוניציפאלי :המשרד הנו מהגדולים והמקצועיים בתחום זה ,מייצג
עיריות רבות ונותן יעוץ משפטי בתחומי חקיקת משנה ,עריכת חוזים ומכרזים,
ייעוץ לאורגני הרשות ,ייצוג בערכאות בתחומי אגרות והיטלים ,ארנונה ,עתירות
מינהליות ,תביעות ייצוגיות ,תביעות כספיות ,ועוסק בהקמה וייעוץ לחברות עירוניות.
אגף גביית חובות והוצל"פ :האגף מטפל בגביית חובות של בנקים ומוסדות
פיננסיים ,רשויות סטטוטוריות ,עיריות ,רשויות מקומיות וחברות ציבוריות .האגף
הנו המוביל בארץ בשל היקף פעילותו ובזכות הצלחותיו .מאפייניו העיקריים הנם
הקפדה על חוקיות ההליכים ,שמירת כבוד האזרחים ושקיפות מלאה .המשרד הנו
הראשון בישראל שזכה בהסמכת מכון התקנים בתחומי האיכות ואבטחת המידע.
מימון ,בנקאות וליווי פרוייקטים :המשרד מייצג בנקים מובילים וגופים פיננסיים
בתחומי מומחיות מחלקות המשרד ,וכן חברות ויזמים במימון פרוייקטים בהיקפים
גדולים (כגון סבבי הגיוס להקמת נתב"ג  2000ועוד) ,בפתרונות אשראי חוץ בנקאי,
בהסכמי מיזוגים ורכישות ובהובלת פרוייקטים.
איכות הסביבה ,חקלאות ומים :במשרד ניסיון מיוחד בחברות חקלאיות .בהסכמי
נטיעה ,עיבוד ,שיווק בארץ ובחו"ל ,עובדים זרים ,הפקת מים ומסחור זכויות .כן
מתמחה המשרד בליטיגציה אזרחית ופלילית בתחום איכות הסביבה.
מלכ"רים ועמותות :המשרד מתמחה בענף המלכ"רים ומייצג עמותות רבות.
בהקמת המלכ"ר ,בגיבוש האורגנים ,בטיפול מול משרד המשפטים ובערכאות.
גישורים ובוררויות :במשרד אגף העוסק ביישוב סכסוכים מורכבים ומסובכים,
בוררויות וגישורים הנעשים ע"י עו"ד משה נסים עתיר המוניטין והנסיון בתחום זה.

מעורבות ציבורית
ראש המשרד מוביל למעורבות ציבורית גבוהה של כל אגפי המשרד במשימות
לאומיות ובהשתתפות בוועדות ציבוריות וממלכתיות .כמו-כן מטפל המשרד
בתיקים פרו בונו עבור לקוחות הנזקקים לכך.
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למשרד מוניטין כבעל מצויינות מקצועית ויושרה המעניק ללקוח שרות משפטי
ברמה הגבוהה ביותר ,לרבות בנושאים מורכבים ומסובכים והוא קנה את שמו
הטוב בשל הצלחותיו ,בזכות ההיכרות העמוקה של שותפיו עם המשק ,קשריו
הטובים ,המסירות ללקוח והחתירה הבלתי מתפשרת להצלחה שהם בגדר ה"אני
מאמין" של המשרד.
יתרונו של המשרד הוא בסינרגיה וסיעור המוחות של השותפים בבחירת טקטיקה
ואסטרטגיה בכל תחומי המשפט תוך דאגה לאינטרס של הלקוח וראייה עסקית
רחבה .מודל העבודה מחייב מעורבות מלאה של אחד השותפים לאורך כל הדרך
ומשאבים רבים מושקעים בכך .ההקפדה על שיטת העבודה מעניקה ללקוח
שירות מעטפת כולל ומקדמת את הצלחתו .על-כך יעידו שרשרת ההצלחות של
המשרד ,זכייתו במכרזים יוקרתיים וצמיחתו המתמדת.
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