
ורפואהביוטק, פארמה

,  והרפואההביוטק, הפארמההיא מעצמה עולמית בתחומי ישראל 
הוא אחד המשרדים הוותיקים והמובילים  ' פירון ושות. ומשרד מ

.  ששמו הולך לפניו בארץ ובעולם, בתחום

משרדנו מעורבות בעיצוב פני התחום בארץ והם מוכרים לשותפי 
בזכות תרומתם בליווי פיתוח מוצרים רפואיים פורצי דרך ובגיבוש 

.תהליכי רגולציה וכללי ההגבלים העסקיים בתחום

לחברות מהגדולות , פארמהמשרדנו מעניק ייעוץ וליווי לתאגידי 
הזנק  -לחברות, ל לשיווק אביזרים רפואיים"והמובילות בארץ ובחו

המשרד מתגאה בהיותו שחקן . בתי חולים ומרפאות, בתחום
. הפארמהמרכזי ומוביל במהלכים עסקיים משמעותיים בתחום 

לאומיות מהגדולות -המשרד מלווה בנאמנות חברות תרופות רב
לצד ליווי לקוחות מקומיים  , בעולם בפעילותן בשוק הישראלי

. ל"בהתקשרויות עם יצרנים וגורמים מסחריים בכירים בחו

,  של עורכי הדין במשרד נפרשת על פני הגלובוס וכוללתפעילותם 
ליווי של חברות ישראליות בפעילותן המסחרית , בין היתר

.באירופה ובאסיה, ב"בארה

שותפי המחלקה מלווים קשת רחבה של לקוחות במגוון רחב של 
עם לקוחות . רפואה ואגרו טכנולוגיה, היי טק, הפארמהענפי 

,  המשרד נמנות חברות מהמוערכות והחדשניות בעולם ובישראל
,  אשר עוסקות בפיתוחים חדשניים וייחודיים בתחומי הציוד רפואי

. 'וכותוספי התזונה , התרופות

והציוד הפארמההמשרד מייעץ ומסייע בידי תאגידי , כןכמו 
משרדנו גאה  . הרפואי בעריכת מחקרים קליניים מסוגים שונים

ביכולתו המוכחת ללוות חברות הזנק החל מתחילת דרכם מצד  
כאשר משך שיתוף  , לאומיים מן הצד השני-אחד ותאגידים רב

.הפעולה עם חלקם עולה על שלושה עשורים

ארגון  , "ישראלפארמה"מזה שנים מלווה המשרד באופן צמוד את 
לאומיות העוסקות במחקר ופיתוח של  -הגג של כל החברות הרב

. אשר להן חברות בת בישראל, תרופות חדשניות

של בתי חולים  " ועדות הלסינקי"הדין במשרד חברים בעורכי 
המאשרות את המחקרים והניסויים הקליניים בבתי , מובילים בארץ

. ל"החולים הנ

הניסיון רב השנים וההבנה המעמיקה בהיבטים  , הידע המשפטי
יחד עם אוריינטציה , הפארמההמדעיים והטכנולוגיים של תחומי 

הם המרשם להצלחה -עסקית מובהק וליווי אישי צמוד של שותף 
.פירון בתחומים הללו. המתמשכת של מ

וייצוג משפטי מקיף ומלא של תאגידי  ליווי ◼

בכל פעילותם העסקית לרבות ייצוג  הפארמה

;בהליכים משפטיים

וחברות ציוד רפואי הפארמהליווי תאגידי ◼

;בתחום המחקרים הקליניים

ייצוג בתי חולים בתחומים שונים לרבות  ◼

;בתחום המחקרים הקליניים

מעורבות בתהליכי רגולציה בתחום תעשיית  ◼

לרבות ניהול משא ומתן מול הפארמה

;הרגולטור

;הפארמהליווי חברות הזנק בתחומי ◼

.  גיבוש כללי ההגבלים העסקיים◼


