דניאל שוורץDaniel Shwartz-
עורך דין בעל  20שנות ניסיון במשפט אישי וליטיגציה(.רישיון אמריקאי
וישראלי)
מומחה בכתיבה וניסוח של חוזים  ,בניהול משא ומתן מול גורמים
מגוונים .מעוניין כיום בתפקיד הקשור להשכלה ולניסיון המשפטי או
בגיוס כספים  .מעוניין להשתלב במגזר הציבורי ,במשרד עורכי דין או
במחלקה המשפטית בחברה עסקית.
דובר אנגלית שפת אם ,עברית מצויינת

 -David Halbwaxדוד הלבקס
תואר שני במשפטים .רישיון לעריכת דין בקנדה ובצרפת.
לדוד ניסיון ביעוץ משפטי עסקי לחברות בקנדה ,אפריקה
ואירופה .הוא מנוסה בהקמת פעילויות באפריקה.
עבד כמנהל חוזים בתעשייה האווירית הקנדית .הוא מנוסה
בניהול ספקים ,מו"מ מורכב ומשפט בין לאומי.
דובר אנגלית ברמת שפת אם ,צרפתית שפת אם ועברית טובה מאד.

 -Albert Levyאלברט לוי
תואר שני במשפטים .עורך דין ,רישיון של מדינת New York
לאלברט ניסיון רחב ומגוון בתחומים מתקדמים של משפט מסחרי
כגוןE discovery, SaaS licensing, CMBS, M&A, compliance, :
 commercial & IP litigationsאלברט עבד כמרצה מן החוץ
באוניברסיטת קולומביה
הוא דובר אנגלית שפת אם .

Deborah Waxman
תואר שני במשפטים התמחות במיסוי בין לאומי
דבורה היא מומחית בתחום מיסוי בינלאומי,בעלת מעל מעל  6שנות
ניסיון בתחום המס .
היא מנוסה ב אופטימיזציית המס של שכר ,יישום מדיניות ניידות,
תכניות רכישת מניות לעובדים ומדיניות השוואת המס,הבטחת
תאימות עם חוקי מס וניהול משא ומתן עם רשויות המס .
דבורה דוברת אנגלית מצוינת ,צרפתית שפת אם ועברית טובה.

 – Gregory Viandierגרגורי ויאנדיר
בעלת תואר שני במשפט בינלאומי .
עבד במשרד גדול בצרפת ולאחר מכן פתח משרד שלו עצמאי
הוביל את הפעילות העסקית והמשפטית במשרד שלו  ,לקוחותיו היו
איגודים מקצועיים גדולים ,עסק בעיקר ביחסי עבודה אבל גם
בהגירה ובתחום הרגולציה הבינלאומית .
עבד גם מול לקוחות בתחומים מסחריים ליטיגציה ועוד .
שפות צרפתית שפת אם ,אנגלית ברמת שפת אם

– Mirela Halfim Semelesמירלה סמלס
עורכת דין בעלת רישיון בברזיל וגם בישראל.
בברזיל ניסיון של כ 7-שנים בתחום מסחרי ,נדל"ן חוזים וביטוח.
בארץ ,סיימה התמחות בתחום נדל"ן ובעלת רישיון החל מינואר .'18
בנוסף לרקע המשפטי משלבת הבנה עסקית ושיווקית רחבה.

שליטה מלאה בפורטוגזית ,אנגלית ועברית כשפות עבודה.

