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משרד עורכי הדין קסוטו - נוף ושות' נוסד על ידי עו"ד שמוליק קסוטו ועו"ד 
גיא נוף בשנת 2003. עורכי הדין קסוטו ונוף כיהנו כשותפים במשרד עורכי 
הדין ד"ר י. שגב ושות', ועם פרישתם מהמשרד החליטו להקים משרד בוטיק, 
אשר יתמחה בעיקר בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים ובליווי משפטי מסחרי 
שוטף לרבות בענף הנדל"ן. מאז הקמתו, עוסק המשרד במגוון נושאים 
בתחום הייצוג המשפטי - הליטיגציה האזרחית-מסחרית, ובעיקר ייצוג אילי 
הון ואנשי עסקים בתביעות אזרחיות, מסחריות וכספיות, תיקי פירוק, תיקי 
פשיטת רגל, תיקי עיזבונות, כינוס נכסים וכיו"ב. המשרד מתמחה, בין היתר, 
בניהול מאבקי שליטה בתאגידים לרבות בזירת המשפט הבינלאומי, בדיני 
תקשורת, הגבלים עסקיים, מכרזים, תביעות נגד נושאי משרה ובעלי מניות 
בחברות פרטיות וציבוריות, ניירות ערך, תביעות בנקים וענייני בנקאות, תביעות 
ביטוח, קניין רוחני ומשפט מינהלי, לרבות הגשת בגצ"ים ועתירות מנהליות, 
ענייני משפחה ומעמד אישי, וכן ייעוץ משפטי שוטף. המשרד מעניק גם ייעוץ 
משפטי בתביעות צווארון לבן ובתיקי מיסים. במהלך השנה האחרונה, הגביר 
המשרד את מעורבותו בייצוג וניהול עסקאות מסחריות רחבות היקף ונטל על 
עצמו ייצוג של תאגיד נדל"ן גדול, לרבות ליווי וטיפול בפרויקטים של נדל"ן לדיור 
ולמסחר רחבי היקף. עיסוק נוסף של המשרד - ליווי וניהול עסקאות מסחריות 

בתחומים השונים כגון, תקשורת, טכנולוגיה, מדע ופיתוח, נדל"ן וכיוב'.

מחויבות לאיכות, מצוינות ומקצועיות � המשרד מורכב מצוות דינמי ונמרץ 
המחויב לאיכות, מצוינות ומקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. המשרד מעודד 
חשיבה משפטית מקורית ומתן פתרון ייחודי ומקורי המתאים לכל מקרה ומקרה 
על פי נסיבותיו. במשרד ניתן דגש רב על צבירת ידע נרחב בתחומי המשפט, כך 
שהלקוחות יקבלו את מלוא המידע הנחוץ להצלחה בייצוג המשפטי. מעבר לכך, 
המשרד חרת על דגלו שאיפה למצוינות במתן שירות נאמן, רציף, יעיל ותכליתי 
ללקוחותיו. צוות המשרד מתחייב להעניק טיפול אישי לכל לקוח, ומוכן לעמוד 

לרשותו בכל עת, בזמינות מלאה ומיידית, על פי הצורך והעניין.
לקוחות המשרד � עם לקוחותיו נמנים אלי הון וגופים מסחריים, מהבולטים 
במשק הישראלי. במהלך פעילותו, יצאו למשרד מוניטין כאחד המשרדים הראשונים 
שבחרו למקד את התמחותם ופעילותם בליטיגציה אזרחית�מסחרית, שעניינה 
ניהול מאבקים בעלי אופי מסחרי לסוגיהם השונים. ייחודיות המשרד בתחום זה, 
כמשרד "בוטיק", היא שמקנה לו את הכלים הדרושים לטיפול יעיל ואיכותי בסכסוכים 
מורכבים במיוחד, הדורשים לרוב חשיבה משפטית יצירתית לא שגרתית, תוך 
שימת דגש על בניית אסטרטגיה מקיפה לניהול ההליך וקביעת הטקטיקה ליישום 
והשגת המטרה. יתרונות המשרד מונפו בעת האחרונה עם פתיחת המחלקה 
המסחרית של המשרד אשר עסקה, בין היתר, גם בליווי עסקאות בינלאומיות 
כמו גם מחלקת הנדל"ן, המלווה פרויקטים של נדל"ן למגורים מהבולטים במדינה.
תחומי העיסוק � תביעות אזרחיות, מסחריות וכספיות, תיקי פירוק, תיקי 
פשיטת רגל וכינוס נכסים, תיקי מעמד אישי ועיזבונות, ייצוג מלא בכל הערכאות 
המשפטיות, בוררויות מסחריות ובמתן חוות דעת משפטיות, הענקת ייעוץ משפטי 
בנושאים נרחבים לרבות ליווי עסקאות, ליווי וניהול עסקאות נדל"ן רחבות היקף, 

ייעוץ לגופי תקשורת ותאגידים גדולים וליווי מיזמים טכנולוגיים ואחרים.
צוות עורכי הדין במשרד קסוטו�נוף ושות' מייצג לקוחות במגוון רחב מאוד של 
סכסוכים, החל מסכסוכים כספיים רחבי היקף בעלי מאפיינים אזרחיים מסחריים 
וכלה בסכסוכי שליטה בחברות פרטיות וציבוריות. לצוות המקצועי במשרד ניסיון 
עשיר בתחומים רבים של המשפט. הניסיון הרב, שנצבר במהלך טיפול במאות 
תיקים מתחומים שונים, מאפשר לספק ללקוחות המשרד פרספקטיבה רחבה 
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וכוללת, וכן לתת להם ליווי מקצועי בכל התדיינות משפטית בפני הערכאות 
השונות בישראל ובעולם וכן בהתנהלות העסקית השוטפת בתחומים הבאים: 

תביעות כספיות � ניהול תביעות כספיות רחבות היקף בכל תחומי המשפט 
המסחרי בארץ ובחו"ל. במסגרת זו, המשרד משתף פעולה גם עם משרדי 
עורכי דין מעבר לים, באופן שמאפשר לו לתת מענה משפטי לכל סוגיה או קושי 

שבהם נתקל הלקוח.
תביעות מסחריות � המשרד מתמחה בתחומים רבים של המשפט המסחרי, 
לרבות עתירות לקבלת סעדים אופרטיביים שאינם בהכרח כספיים, אולם בעלי 
משמעות מסחרית רבה; ניהול תביעות לשון הרע; תביעות על יסוד דיני עשיית 

עושר ולא במשפט; תביעות סילוק יד מצד בעלי מקרקעין וכיו"ב.
דיני תאגידים � למשרד ניסיון עשיר בניהול סכסוכים הקשורים בתאגידים, כמו 
גם ניהול מאבקי שליטה בחברות. המשרד מתמחה בייצוג בעלי מניות מיעוט 
בתאגידים, תוך מיצוי זכויותיהם, ומנגד עוסק גם בייצוג של בעלי השליטה בחברות, 

תוך מיצוי מלא של זכויותיהם. 
תביעות שטריות � המשרד מתמחה באופן מיוחד בדיני שטרות ובסוגיות הקשורות 

בהם, במישרין ובעקיפין, ולצוות המשרד ידע משפטי ומעשי רב בהקשר זה. 
משפט מינהלי � המשרד מתמחה באופן מעמיק בדין המינהלי. במסגרת זו, 
ייצג המשרד גופים שונים תוך שימוש בדין המינהלי, לרבות ניהול מאבקים 
כנגד רשויות המדינה, תביעות בשם גופים פוליטיים וכיו"ב. מנגד, ייצג המשרד 
גם משרדי ממשלה בעניינים שונים. המשרד מתמחה גם במתן ייעוץ משפטי 
בכל הקשור לוועדות חקירה ממלכתיות ואחרות, וכן מספק ייעוץ לעובדי מדינה 

בכירים בקשר עם תפקידם.
קניין רוחני � למשרד ניסיון רב בייצוג לקוחות בנושאים הקשורים בקניין הרוחני. 
המשרד ניהל, בין היתר, מספר הליכים בשם יוצרים מחד גיסא, ובשם העושים 
שימוש בזכויות יוצרים מאידך גיסא. המשרד ניהל גם הליכים בעלי חשיבות רבה 

עם פרופיל תקשורתי רחב, הקשורים לתחום זה. 
דיני עבודה � המשרד מייצג לקוחותיו בתביעות ובסכסוכי עבודה מגוונים.

דיני תקשורת � המשרד מייצג מספר רב ביותר של ערוצי טלוויזיה בישראל 
במשרד אחד. המשרד מייצג גופים משדרים וגורמים רבים, הקשורים במישרין 
ובעקיפין לשוק התקשורת. המשרד ניהל מאבקים משפטיים בארץ ומחוצה לה 
בכל הנוגע לזכויות שידור, לזכויות גופים משדרים, זכויות אמנים, זכויות טאלנטים 
וכיו"ב. המשרד ייצג גם מספר גופים אל מול הגופים השלטוניים העוסקים בשוק 

התקשורת, לרבות גופי הרגולציה השונים לפי העניין. 
הגבלים עסקיים � למשרד ניסיון רב בייצוג גופים ובייעוץ בנוגע לדיני ההגבלים 
העסקיים � הן בפני הממונה על ההגבלים העסקיים והן בפני בתי המשפט 

המוסמכים.
קניין � המשרד משמש כיועץ משפטי שוטף גם לתאגידי נדל"ן ענקיים ומלווה 

פרויקטים של נדל"ן מהבולטים והמפורסמים בארץ.
מעמד אישי � המשרד מייצג לקוחות בתיקי מעמד אישי ובכלל זה, מתמנה מעת 
לעת על ידי בית המשפט לענייני משפחה לצורך ניהול תיקי עיזבונות מורכבים, 

רחבי היקף ובעלי משמעות.
בוררות והכרעת סכסוכים � במשרד מתבררים תיקי בוררות מסחריים שונים 

ומגוונים.
תרומה לקהילה � המשרד מתגאה בתיקי הפרו בונו והייצוג חינם אין כסף 
שהוא מעניק בנושאים שונים, שבהם הוא בוחר להתמקד מעת לעת ולפי העניין. 
בנוסף, פועל המשרד בהתנדבות במוסדות שונים של לשכת עורכי הדין (חברות 

בדירקטוריון, וועדת האתיקה וכו'), ובתוך כך ייצג את הלשכה בעניינים שונים.
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