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יעוץ ללקוחות ישראליים

הולנד אנד נייטהולנד אנד נייט



Our experience assisting Israeli clients includes:

» working with investment firms and funds investing in U.S. real estate
» handling licensing, distribution and joint venture agreements, as well as all aspects of development and operation of small, middle-market and 

large businesses
» assisting companies in identifying and structuring financing opportunities
» assisting companies in their sales of Israeli products and services to U.S. federal, state and local governments
» setting up new businesses, including formation of entity, tax, labor and intellectual property
» assisting companies in healthcare, telecommunications, cybersecurity and other governmental regulatory work

We have a thorough understanding of how many Israeli businesses and law firms work together – we also recognize the importance of being 
flexible to accommodate our Israeli clients’ needs. Many of our lawyers are fluent in Hebrew and are knowledgeable about the cultural differences 
and similarities between Israel and the United States. 

Extensive International Capabilities, Including Strength in U.S., Latin America and Israel
Holland & Knight has more than 1,200 attorneys in 27 offices throughout the world. Lawyers and professionals across the firm are highly 
experienced in all the interdisciplinary areas necessary to guide an entrepreneurial or an established company through the opportunities and 
challenges that arise throughout the company’s life cycle. Our first-hand knowledge of our clients’ industries – combined with our knowledge of 
how to counsel clients through all the legal and business complexities involved in engaging in cross-border business – is invaluable for enabling 
our team to serve as comprehensive strategic advisors.

With an intimate understanding of the Israeli economic, political and social environment, members of Holland & Knight’s Israel Team provide 
a wide array of legal services to both Israeli clients operating abroad and companies and investors doing business in Israel. Our lawyers have 
extensive experience with outbound projects and regularly represent clients from the region.

The Latin America Team at Holland & Knight is comprised of multicultural and multilingual attorneys offering a multitude of services to assist 
clients in successfully doing business in Latin America, whether it is due diligence or structuring and closing transactions. Our lawyers have been 
representing clients in this region for more than 30 years and have built an extensive support network across the region.

Dedicated to Exceptional Client Service
A core value of Holland & Knight is our dedication to delivering the highest quality of legal services and providing responsive and cost-effective 
counsel to every client. This core value of the firm – coupled with our business acumen, legal experience and solid commitment to the Israeli 
marketplace – enables us to successfully assist our Israeli clients operating in the United States, as well as companies and investors doing 
business in Israel.

For more information, contact: 

Ron Klein
202.469.5152  |  Washington, D.C. 
954.468.7874  |  Fort Lauderdale, Florida 
ron.klein@hklaw.com

David Allswang
312.578.6677  |  Chicago, Illinois
david.allswang@hklaw.com

A Strong Commitment to the State of Israel

Holland & Knight is a global law firm with a strong commitment to the state of Israel. We focus on providing 
guidance to Israeli investors and companies interested in doing business in the United States and Latin 
America. Areas of legal guidance that are typically provided to our Israel Practice clients include real estate, 
mergers and acquisitions, private equity, international tax, cross border and customs, Internet privacy and 
cybersecurity, intellectual property, healthcare, information technology, government lobbying, regulations and 
compliance, U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), and 
litigation and dispute resolution.  

מחויבות למדינת ישראל

הולנד אנד נייט הוא משרד עורכי דין גלובלי עם מחויבות חזקה למדינת ישראל. אנו מתמקדים במתן שירותי יעוץ למשקיעים וחברות ישראליים שמעוניינים
לעשות עסקים בארצות הברית ובאמריקה הלטינית. התחומים בהם אנו מייעצים ללקוחותינו הישראליים כוללים בין היתר נדל”ן, מיזוגים ורכישות, הון בעלים
 פרטי, מיסוי בינלאומי, עסקים בינלאומיים, פרטיות ובטיחות באינטרנט, קניין רוחני, בריאות, טכנולוגי מידע, שתדלנות ממשלתית, רגולציה ממשלתית, החוק

האמריקני למניעת
 ,(U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) חוק ציות מס של חשבון זר ,(U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) שחיתות במדינות זרות

וליטיגציה ופתרון מחלוקות. 

ניסיוננו בסיוע ללקוחות ישראליים כולל:

« עבודה עם חברות וקרנות השקעה המשקיעות בנדל”ן בארה”ב
« טיפול בהסכמי רישוי, הפצה, ומיזמים משותפים, כמו גם בכל ההיבטים של פיתוח עסקים קטנים, בינוניים וגדולים וניהולם

« עזרה לחברות בזיהוי הזדמנויות פיננסיות ופיתוחן
« סיוע לחברות במכירות של מוצרים ושירותים ישראליים לממשלה הפדרלית, ולממשלות המדיניות והמקומיות בארה”ב

« סיוע בהקמת עסקים חדשים, כולל היווצרות של ישות, מס, עבודה וקניין רוחני
« סיוע לחברות בתחום הבריאות, הטלקומוניקציה, אבטחה מקוונת ועבודת רגולציה ממשלתית

 אנו מבינים את האופן שבו עסקים ישראליים ומשרדי עורכי דין עובדים ביחד, ומגלים גמישות במתן מענה לצרכים של לקוחותינו הישראליים. רבים מעורכי הדין שלנו מדברים
עברית ומכירים את ההבדלים ואת קווי הדמיון התרבותיים בין ישראל ובין ארצות הברית

יכולות בינלאומיות נרחבות בארה”ב, באמריקה הלטינית ובישראל
 משרד עורכי הדין הולנד אנד נייט מעסיק למעלה מ- 1,200 עורכי דין ב- 27 משרדים בארה”ב ובאמריקה הלטינית. לעורכי הדין ולאנשי המקצוע שעובדים במשרדנו ניסיון
 רב בכל התחומים האינטרדיסציפלינריים הנחוצים כדי להנחות יזמים וחברות מבוססות ולפרוש בפניהם את כל ההזדמנויות, האתגרים, והפתרונות המתעוררים לאורך מחזור
 החיים של החברה. הידע שרכשנו מניסיוננו האישי בענפי הפעילות של לקוחותינו - בשילוב עם היכולת שלנו לייעץ ללקוחות ולצלוח את המורכבויות המשפטיות והעסקיות

המעורבות בעסקים חוצי גבולות - הינו יקר .ערך ומאפשר לאנשי הצוות שלנו לשמש כיועצים אסטרטגיים כוללים

 כיוון שהם מיטיבים להכיר את הכלכלה הישראלית ואת הסביבה הפוליטית והחברתית, חברי הצוות הישראלי של הולנד אנד נייט מספקים מגוון רחב של שירותים משפטיים
ללקוחות ישראליים הפועלים בחו”ל ולחברות ומשקיעים שעושים עסקים בישראל. לעורכי הדין שלנו ניסיון נרחב בפרויקטים בחו”ל והם מייצגים בקביעות לקוחות מהאזור

 צוות אמריקה הלטינית של הולנד אנד נייט כולל עורכי דין דו-תרבותיים ודו-לשוניים המציעים מגוון רחב של שירותים המסייעים ללקוחותינו בניהול עסקיהם באמריקה
 הלטינית, בין שמדובר בבדיקת נאותות או בהרכבת עסקאות וסיכומן. עורכי הדין שלנו מייצגים לקוחות באזור זה יותר מ- 30 שנה ובנו רשת תמיכה נרחבת הנפרשת על פני

 כל האזור

מסורים להענקת שירות יוצא דופן
 אחד הערכים החשובים המנחים את הולנד אנד נייט הוא המחויבות למתן שירותים משפטיים איכותיים המספקים ללקוח מענה במחיר הוגן. ערך מרכזי זה - בשילוב היכולת

 העסקית שלנו, הניסיון המשפטי שלנו, והמחויבות האיתנה שלנו לשוק הישראלי - מאפשרים לנו לסייע בהצלחה ללקוחותינו הישראליים שפועלים בארצות הברית וכן
לחברות ולמשקיעים שעושים עסקים בישראל
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Adam August
703.720.8059  |  Tysons, Virginia
adam.august@hklaw.com

James Mayer
312.715.5841  |  Chicago, Illinois
james.mayer@hklaw.com

Janis Schiff
202.862.5994  |  Washington, D.C.
janis.schiff@hklaw.com

Michael Werner
202.419.2515  |  Washington, D.C.
michael.werner@hklaw.com

רון קליין
202.469.5152  |  Washington, D.C. 

 954.468.7874  |  Fort Lauderdale, Florida 
ron.klein@hklaw.com

 ב. דוד אולסוונג
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  אדם אוגוסט
703.720.8059  |  Tysons, Virginia

adam.august@hklaw.com

ג’יים מא’ר
312.715.5841  |  Chicago, Illinois
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לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

ג’ניס שיף
202.862.5994  |  Washington, D.C.

janis.schiff@hklaw.com

מייקל וורנר
202.419.2515  |  Washington, D.C.

 michael.werner@hklaw.com


