
 

 
 
 
 
 

 קובינגטון
 

 

 

 של נבחרת מציגה קובינגטון. במשרד הדין עורכי צוות של המופלאה מהעוצמה התרשמנו"
 ."בתחומם מומחים ספק ללא. על כוכבי

 
 Chambers Global של לקוח משוב מתוך

 



 מבט כללי

 משפטי למשרדהפך ומאז  1919שנת ב. סי.בוושינגטון דינוסד  קובינגטוןדין ה-עורכימשרד 
של  לנווט בנבכיהם וילסייע ללקוחותהמאפשרת לו יכולות ייחודיות  בעל, מובילוגלובלי 

 .רוהסכסוכים המורכבים ביות עסקאותה, אתגרים העסקייםה

צווארון ו משפט מסחרי, בליטיגציה מעניק ללקוחותיו שילוב יוצא דופן של התמחות קובינגטון
ידע מעמיק בנושאי מדיניות ובאופן פעולתם יחד עם מומחיות מובילה ברגולציה מורכבת ו, לבן

 .מדיניותשל קובעי 

 ומחוצה להלייעץ לחברות ולגורמים פרטיים בישראל  ומאפשר לנהמוכח העשיר וניסיוננו 
לסייע  על מנת יצירתיותחדשניות ומשפטיות  אסטרטגיותמפתחים אנו . במקצועיות וביעילות

אתגרים הקשים הלהתגבר בהצלחה על ו ותהם המסחריישאיפות אתללקוחותינו לממש 
 .נתקליםהם בהם  ביותר

 ויכולות גלובליות בינלאומית פריסה

עמוקה וייחודית  תרבות. ברחבי העולם ואנשי מקצוע בסניפי 900-מעסיק למעלה מ קובינגטון
אשר , אחדכצוות גלובלי ביעילות  לטובת לקוחותינו לנו לפעול תמאפשר פעולהשל שיתוף 

 .בעולם משרדינו השוניםמיועצים הדין והשל עורכי ומחיות ומהמשואב מניסיונם המגוון 

 במגוון תחומים משפטיים קריטיים למחזור כצוות מובילבינלאומית זוכה להכרה  קובינגטון
 :העסקי ולמגזרי תעשייה שונים החיים

 קובינגטוןמבחר מתחומי המומחיות של 

 מיזוגים ו תאגידים
 ורכישות

 בוררות, ליטיגציה ,
ויישוב  ל"בוררות בינ

 סכסוכים

  אינטרנט/ e-
commerce  /fintech  /

adtech 

  / קניין רוחניPatent 
Litigation 

 ניירות ערך/  שוקי הון  /
 )VC(הון סיכון  /קרנות 

 דיני עבודה ופיצויים   חוקים ורגולציה נגד
 שוחד ושחיתות

  מדיניות ציבורית
 וענייני ממשל

 הגבלים עסקיים   אבטחת סייבר
 ופרטיות המידע

  רגולציה במדעי
 החיים

 הייצוא פיקוח על ,
מכס, סנקציות, 
וסבסוד  היטלי צף

)AD/CVD( , 

 מיסוי, מקומי ובינ"ל  רכש מכרזים ו
  ממשלתי

 השקעות 
 / בינלאומיות

“CFIUS” 

  הגנה וחקירות
 צווארון לבןבעבירות 

 ייעוץ בענפי תעשייה נבחרים



 ביטחון, תעופה וחלל ,
 ביטחון לאומי

  ,אוטומציה (מלט"ים
מכוניות ללא נהג, 

 וכו')

  ,תשתיות בנייה 
 ותחבורה

 אינטרנט, תקשורת ,
 וטכנולוגיה

  שירותיe-health  בינה מלאכותית   ותרופותמזון  ומתכות הכריי 

 אפ-/ סטארט היי טק  שירותים פיננסיים  מדעי החיים   פרמצבטיקה ומכשור
 רפואי

  הישראלית של קובינגטוןפעילות ה

גורמים ללחברות ו ייעוץמעניקים קובינגטון ב עו"ד ויועצים, הישראליתפעילותם במסגרת 
 הייעוץ ניתן. העולם ברחבי ובענייני מדיניות, רגולטוריים, בעניינים משפטיים ישראלייםפרטים 

מנהלים עסקים ברחבי אשר לקוחות ישראליים בהתאם לצרכים הדינמיים והמשתנים של 
 . בישראלובפעילותם לעסקים בינלאומיים בכניסתם במתן סיוע גם אנחנו פועלים רבות  .העולם

-רב מחברות החל, על פי צרכיוישראלי באופן ייחודי לכל לקוח המותאם ייעוץ  מספק קובינגטון
 .אפ-לרבות חברות סטארט, עסקים בינוניים וקטניםללאומיות ועד 

את מביאים לידי ביטוי צוותים דוברי עברית הבנתמכת  קובינגטוןהפעילות הישראלית של 
 קובינגטוןיועצי וכן על ידי  קובינגטוןשל למלוא עוצמתה הבינלאומית והפריסה המומחיות 

 מיומנים הנמצאים בישראל.

ועם חברות ייעוץ אחרות  משרדי עורכי דין ישראליםעם  בקביעות משתפים פעולהאנו , בנוסף
 .עסקיים קיימים םקשריעם לשלב ביעילות את פעילותנו המשפטית על מנת , בישראל

 נבחריםוענייני ייצוג  תיקים

 גבולות-השקעות חוצות

 מיליארד $1.895 מקסיכם ברכישת נטפים תמורתייצוג חברת ליווי ו.  
  ברכישות של  מ"אודיוקודס בעייצוגNuera Communications, Inc. ו-Netrake Corporation. 
 ישראליות חברות וכן ,מ"בע מתקדמות לחימה מערכות - רפאל ,מערכות אלביט ייצוג 

 ביטחוניות טכנולוגיות של וברכישתן אמריקאיות ביטחוניות חברות בפעילות מול אחרות
 M&A .אמריקאיות

  הלפריסת  בקשרבמשא ומתן בע"מ טבע תעשיות פרמצבטיות חברת ייצוג-Watson 
Health Cloud חברת של IBM בשיתופי כן ו, כפלטפורמה טכנולוגית גלובלית למטופלים

-המבוססים על ביג שונים לפיתוח מודלים של מחלות ופתרונות טיפולייםמחקריים פעולה 
 .דאטה

 שוקי הון

 עבור חברות ביוטכנולוגיה ופרמצבטיקה  ונוספותת וראשוני ותייצוג חתמים בהנפק
 .מ"ורדהיל ביופארמה בע, אלקוברה פארמה, מ"כולל נוירודרם בע, בישראל

 חוזים ממשלתיים

  עם ממשלת ורבת שנים  היקף-רחבליווי חברה ציבורית ישראלית מובילה בהשגת חוזה
 .ב"של ארה המורכבות הרכשלתקנות התחייבויות למתמשך  ובציות, ב"ארה



  ומול גורמים בינלאומיים עבור חברות ביטחוניות  גורמי ממשלמגעים עם מוצלח של ניהול
מאוד של גופי יוקרתיים זכו בחוזי רכש צלחו את מתחריהם ו בסופו של דבראשר  ישראליות

 ביטחון.

 פטנטים תביעות

  ביוטכנולוגיה, ו, כולל חברות בתחום ביטחון, מובילות חברות ישראליותייצוג-mobility 
 .יםת פטנטובמחלוקת על הפר

 תצוגה למערכות בקשר פטנט הפרת על במחלוקת 'ג צד כנתבעת מערכות אלביט יצוג 
 המשותף התקיפה במטוס המשמשות F-35.קסדות  של

 אבטחת סייבר ענייני ממשל, מסחר, צווארון לבן

 חקירות מנהליות בו ישראלים בחקירות צווארון לבןולתאגידים בכירים מנהלים ייצוג וייעוץ ל
והגנה משפטית באישומי שוחד , הקשורות לעסקיהם בישראל ובאזורים מתפתחים

והגבלות  חוקים נגד חרםו סנקציותמשטרי הפרת , הונאה, פניםבמידע סחר , ושחיתות
 .סחר

  הכנת תכנית ציות גלובאליות(compliance program)  פעילות  בעלתשל חברה ישראלית
 בינלאומית.

  נוספות במזרח במדינות והיקף בישראל -רחבי בפרויקטיםותשתיות סיוע לקבוצת בנייה
 יבשת אפריקה. ו התיכון

 מוצרים ושירותים לכללי  בהתאמתאפ ישראליות בתחום הסייבר -סיוע לחברות סטארט
 .בסין ובמדינות נוספות, באיחוד האירופי, ב"הרגולציה בארה



 בתחום הממשל גלובליתמומחיות 

ועסקים אודות דרכי פעולתן של ממשלות שגיבשנו ובניסיוננו המצטבר אנו משתמשים בתובנות 
הצוות הגלובלי שלנו כולל יותר . להעניק ללקוחותינו ייעוץ עסקי מעשיעל מנת ברחבי העולם 

, דיפלומטים, חוקה אנשי אכיפת, אנשי מקצוע שכיהנו בעברם כרגולטורים ממשלתיים 120-מ
רחבי ב וליחידיםשמאחוריהם ניסיון רב שנים בייעוץ מקצועי לחברות  מקצוע ואנשימחוקקים 

 :כוללשלנו הצוות . העולם

 ארצות הברית

 לשעבר התובע הכללי של , אריק הולדר
 ב"ארה

 לשעבר סגן מזכיר המדינה של , אלן לרסון
 ב"ארה

 לשעבר שגריר ומשנה לנציג , ון ורונו'ג
  ב"הסחר וסגן שר ההגנה של ארה

 אירופה

 לשעבר ראש ממשלת , קארל בילדט
לשעבר השר , לורד פרנסיס מוד שוודיה

למסחר והשקעות של הממלכה 
 המאוחדת

 לשעבר המשנה , השגריר פטר באלאס
לראש מנהל הסחר הכללי בנציבות 

 האירופית

 אפריקה

לשעבר המשנה לענייני , ויטני שניידמן
 אפריקה למזכיר המדינה האמריקאי

 אסיה

  המשנה לנציג  לשעבר, סטרטפורדטים
 ב לענייני סין"הסחר של ארה

 אמריקה הלטינית

 סגן מזכיר  לשעבר, ארטורו ולנזואלה
המדינה לענייני חצי הכדור המערבי 

אמריקאים -ומנהל בכיר לעניינים בין
 במועצה לביטחון לאומי

 המזרח התיכון וישראל

 לשעבר חבר הקונגרס , הווארד ברמן
 האמריקאי

 לשעבר שגריר , סטיוארט אייזנשטאט
 ב והמשנה לשר האוצר"ארה

 

 

 אנשי קשר

U29T1 202 662 5658   הווארד ברמן+  hberman@cov.com29T  
  seizenstat@cov.com  +1 202 662 5519  סטיוארט אייזנשטא

 flevy@cov.com  +1 202 662 5154   פרד לוי
 mguggenheim@cov.com  +1 202 662 5235  מרים גוגנהיים

29T972 52 813 9732   בחיר סבן+  behir@sabbanlaw.com 
 cpollack@cov.com  +44 20 7067 2131   קרייג פולאק

29T1 202 662 5903   דורון הינדין+  dhindin@cov.com 
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