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דבר הדקאן

תלמידים יקרים, 
המרכז לקידום אפיקי קריירה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב פעיל כבר משנת 

תשס"ט ולאחרונה אף הגביר את פעילותו ונוכחותו בקרב הסטודנטים.

הפקולטה בכלל ואני כדקאן בפרט, מייחסים חשיבות רבה לפיתוח הקריירה עבור תלמידינו, החל 
משלבים מוקדמים של לימודיהם. פעילות המרכז, המנוהל על־ידי עו"ד יעל שחף, היא תוצאה של 

חשיבה ועבודה משותפת של הנהלת הפקולטה עם מועצת הסטודנטים. 

צוות המרכז עומד לרשותכם הסטודנטים ומטרתו לסייע לכל אחת ואחד מתלמידות ותלמידי 
הפקולטה במציאת מקום התמחות איכותי. המרכז יספק לכם ללא כל תשלום סיוע וליווי בכל שלבי 
הליך מציאת ההתמחות: החל ממתן מידע כללי לגבי סוגי ההתמחות הקיימים בשוק והליך מציאת 
מקום ההתמחות המתאים, דרך התאמה אישית של מערכת הלימודים שלכם לתכניות שלכם להמשך 
הקריירה, דרך הפצת מידע פרטני על משרדי עורכי הדין המובילים, עובר לתיאום סיורים וראיונות 
למועמדים במשרדים בהם אתם מעוניינים להתראיין, וכלה במעקב אחר הקליטה וההשתלבות 

במקומות ההתמחות השונים.

השילוב של איכות גבוהה של הסטודנטים, מצוינות אקדמית והעבודה האינטנסיבית של המרכז 
והפקולטה למען הסטודנטים, גורמים לכך שהסטודנטים שלנו הם מהמתמחים המבוקשים ביותר 
בקרב משרדי עורכי הדין המובילים, במגזר הציבורי ובבית המשפט העליון. בוגרי הפקולטה מוצאים 
מקום התמחות ההולם את כישוריהם וזאת למרות הדיבורים על הצפת מקצוע עריכת הדין. בצמרת 
המקצוע המשפטי נדרשים מידי שנה יותר מתמחים ועורכי דין עם כישורים יותר מורכבים ויכולת 
עבודה ולימוד בסביבה גלובלית ומשתנה. אנו המוסד המוביל בישראל במתן מענה לצרכים אלו. 
במקביל לעבודה מולכם אנו פועלים גם מול המשרדים והרשויות כדי לוודא שאלו ידעו להעריך 

נכונה את הערך המוסף שלכם אל מול תלמידי מוסדות אחרים.

חוברת המידע שלפניכם כוללת פרטים חשובים אודות משרדים מובילים במגזר הפרטי וכן מידע על 
אפשרויות ההתמחות בשירות הציבורי. מיוצגים בה טובי המשרדים, כפי שרק צפוי בהינתן הקשרים 
ההדוקים של הפקולטה עם שוק עורכי הדין ומגוון רחב של גורמים במגזר הציבורי. הרשו לי לנצל 
את ההזדמנות הזו כדי להודות למשרדים על שיתוף הפעולה שלהם בפרויקט החשוב הזה, כמו 

במפעלים פקולטטיים נוספים.

בשם כולנו אני גם מודה כמובן לכל מי שעשו ועושים במלאכה ומאחל לצוות המרכז המשך הצלחה. 
מעל לכל, אני מאחל לכולכם שתקבלו החלטות מושכלות ומוצלחות – כל אחד ואחת על־פי מה 
שמוצלח עבורו/ה כמובן – לקראת השלב הבא בבניית מעמדכם כמשפטנים מובילים במשפט הישראלי. 

שלכם, 

פרופ' רון חריס

דקאן
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דבר מועצת הסטודנטים למשפטים

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,
פרויקט ההשמה )אפיקי הקריירה( בפקולטה הינו תוצר של עבודה מאומצת ושיתוף פעולה בין 
הנהלת הפקולטה ומועצת הסטודנטים כגוף המייצג את הסטודנטים בפקולטה. מטרתו היא להביא 
לקפיצת מדרגה בשירות שמקבלים הסטודנטים בפקולטה בכדי להפוך את מציאת מקום ההתמחות 
לקלה יותר. גם השנה נמשיך לפעול ליצירת שירותים יעילים ומגוונים למען הסטודנטים, ביניהם: 
כנסים וסיורים, חוברת השמה זו, סדנאות ראיונות וקורות חיים ושורת פעולות נוספות שמטרתן 
למקסם את המענה האיכותי שמקבלים הסטודנטים בתחום ההשמה. כל זאת תוך שיתוף פעולה 

הדוק עם המרכז לקידום אפיקי קריירה בפקולטה. 

מרכיב חשוב בהצלחה הוא שיתוף הפעולה שלכם – יחד, התהליך יהיה פשוט יותר וקל עבור כולנו.

המרכז לקידום אפיקי קריירה הוא שלנו ובשבילנו, הסטודנטים. המועצה, כמנוע מאחורי 
הפרוייקט יחד עם עו"ד יעל שחף, מנהלת המרכז, עושים את מירב המאמצים כדי שהמרכז יספק 

את כל דרישותינו וצרכינו כסטודנטים. 

המרכז לאפיקי קריירה יעזור להתאים לכל סטודנט בפקולטה את האפשרויות המתאימות עבורו 
ויעזור לו למצוא את מקום ההתמחות העתידי שלו. בעזרת המרכז יוכל כל סטודנט לקבל החלטה 
מושכלת יותר בבחירת תחום ההתמחות, להתרשם מהיצע המשרדים והגופים השונים וכן להשתבץ 
לראיונות. אנו חותרים להעניק לכל אחד ואחת מכם דריסת רגל במשרדים וביחידות המובילות 
במגזר הפרטי והציבורי, על מנת שתפתח בפניכם האפשרות להציג את עצמכם ואת כישוריכם 
האישיים בראיון עבודה אישי. אחד מיתרונותיו הבולטים של מערך ההשמה הוא יכולתו להדגיש 
את איכות הסטודנטים הלומדים בפקולטה באוניברסיטת תל־אביב על פני סטודנטים הלומדים 

במוסדות לימוד אחרים.

אנחנו מאחלים הצלחה בראיונות וכן תהליך השמה פשוט, מועיל ואף מהנה. לכל שאלה או בעיה 
זכרו שיש כאן את חבריכם הנציגים במועצה בכדי לסייע ולקבל הצעות ורעיונות. 

שלכם,

מועצת הסטודנטים למשפטים
אוניברסיטת תל־אביב
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דבר מנהלת המרכז לקידום אפיקי קריירה

סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות,
השנה אתם מתחילים בהליך חיפוש מקום ההתמחות.

חוברת המידע אודות המעסיקים המשתתפים במערך ההשמה של הפקולטה למשפטים אוניברסיטת 
תל אביב, נועדה לרכז ולתמצת עבורכם הסטודנטים מידע מקדים אודות משרדי עורכי הדין ויחידות 

שונות במגזר הציבורי ולהוות כלי עזר בבחירת מקום התמחות המתאים לכם.

הפרטים בחוברת מעודכנים נכון לנובמבר 2016. מכיוון ששוק עורכי הדין הינו דינאמי ייתכנו 
שינויים גם זמן קצר לאחר פרסום החוברת. חשוב להבהיר שאין לראות בהימצאו של מעסיק זה או 
אחר בחוברת משום המלצה או העדפת הפקולטה ולחלופין אין לראות בהיעדרו של מעסיק כלשהו 

מהחוברת משום הסתייגות.

אני מקווה כי החוברת תהיה לכם לתועלת במהלך חיפוש התמחות ותעסוקה בהמשך. 

אולם חוברת המידע מהווה רק חוליה אחת בשרשרת פעילויות שאנו מציעים לכם כחלק מהליך מובנה, 
האמור להכין אתכם בצורה המיטבית לשלב ראיונות ההתמחות ולסגירת מקום התמחות מתאים. 

אני מעודדת אתכם לקחת חלק בפעילויות השונות, ללמוד ולהעמיק את ידיעותיכם לגבי האפשרויות 
השונות העומדות בפניכם ולפנות אלינו, צוות המרכז, בכל שאלה או בקשה ואנו נשתדל לעזור.

משרדנו נמצא בחדר 04 בפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל־אביב

אפשר לפנות אלינו גם בטלפון 03-6408717, בפקס 03-6409150

.hasamalaw@post.tau.ac.il ובמייל

בהצלחה לכולם,

עו"ד יעל שחף
המרכז לקידום אפיקי קריירה

הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל־אביב
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   2015  אוגוסט

  
  

  , ה/מתמחה יקר
  

 - א"תשכ, הדין-חוזר מתומצת זה נועד להביא לידיעתך את עיקרי הוראות חוק לשכת עורכי
ידי הוועד המרכזי במשך -וכן החלטות שנתגבשו עלהתקנות והכללים שהותקנו מכוחו , 1961

  .השנים בענייני התמחות
  
  ראיון קבלה להתמחות .1
  

בחודש מרס של שנת  15מאמן רשאי לקיים ריאיון עם מועמד להתמחות רק החל מיום 
 חעל המועמד להציג למראיין בפת. לימודיו השלישית של המועמד בפקולטה למשפטים

או אקדמי על כך שהוא מצוי בשנת לימודיו השלישית הריאיון אישור מאת המוסד ה
הדין -כללי לשכת עורכיבהוראות נוספות הנוגעות לענין מפורסמות . שכבר סיימה

ויש לעיין , ")הכללים" –להלן ( 1962 -ב"תשכ) רישום מתמחים ופיקוח על התמחותם(
  .בהם

 

  רישום מתמחה .2
  

 1961 -א"תשכ, הדין-עורכילחוק לשכת  26התנאים לרישום מתמחה נקבעו בסעיף   .א
  ").החוק: "להלן(

  
רשאי להירשם כמתמחה מי שקיבל בפקולטה תעודת בוגר במשפטים או מי שסיים   .ב

את תקופת לימודיו בפקולטה ונותרו לו לא יותר משתי בחינות כדי למלא אחר 
  ).לרבות עבודה סמינריונית –" בחינות("דרישות הפקולטה לקבלת תעודת בוגר 

  
המשמעות היא שהמתמחה סיים את חובות השמיעה המשמעות היא שהמתמחה סיים את חובות השמיעה המשמעות היא שהמתמחה סיים את חובות השמיעה המשמעות היא שהמתמחה סיים את חובות השמיעה     –" " " " קופת לימודיוקופת לימודיוקופת לימודיוקופת לימודיוסיים את תסיים את תסיים את תסיים את ת""""

 ....ואינו חייב ללמוד עודואינו חייב ללמוד עודואינו חייב ללמוד עודואינו חייב ללמוד עוד, , , , של כל המקצועות שהוא חייב בהםשל כל המקצועות שהוא חייב בהםשל כל המקצועות שהוא חייב בהםשל כל המקצועות שהוא חייב בהם
  

    מתקבלותמתקבלותמתקבלותמתקבלותמועד הזכאות לקבלת אישור הפקולטה לתחילת התמחות נקבע מיום שבו מועד הזכאות לקבלת אישור הפקולטה לתחילת התמחות נקבע מיום שבו מועד הזכאות לקבלת אישור הפקולטה לתחילת התמחות נקבע מיום שבו מועד הזכאות לקבלת אישור הפקולטה לתחילת התמחות נקבע מיום שבו 
        ....תוצאות הבחינותתוצאות הבחינותתוצאות הבחינותתוצאות הבחינות

        
אות לרישום אות לרישום אות לרישום אות לרישום הפקולטה היא הגורם המוסמך על פי דין לקבוע מתי נתקיימו תנאי הזכהפקולטה היא הגורם המוסמך על פי דין לקבוע מתי נתקיימו תנאי הזכהפקולטה היא הגורם המוסמך על פי דין לקבוע מתי נתקיימו תנאי הזכהפקולטה היא הגורם המוסמך על פי דין לקבוע מתי נתקיימו תנאי הזכ

        ....התמחותהתמחותהתמחותהתמחות
        

        ....לא תאושר  תחילת התמחות ממועד קודם לתאריך הזכאות להירשם כמתמחה כדיןלא תאושר  תחילת התמחות ממועד קודם לתאריך הזכאות להירשם כמתמחה כדיןלא תאושר  תחילת התמחות ממועד קודם לתאריך הזכאות להירשם כמתמחה כדיןלא תאושר  תחילת התמחות ממועד קודם לתאריך הזכאות להירשם כמתמחה כדין
        

העתק העתק העתק העתק ////אין הלשכה מסתפקת בצילום של התעודה או האישור וחובה לצרף צילום אין הלשכה מסתפקת בצילום של התעודה או האישור וחובה לצרף צילום אין הלשכה מסתפקת בצילום של התעודה או האישור וחובה לצרף צילום אין הלשכה מסתפקת בצילום של התעודה או האישור וחובה לצרף צילום 
        ".".".".נאמן למקורנאמן למקורנאמן למקורנאמן למקור""""המאושר  על ידי הפקולטה או מאומת על ידי עורך דין שהוא  המאושר  על ידי הפקולטה או מאומת על ידי עורך דין שהוא  המאושר  על ידי הפקולטה או מאומת על ידי עורך דין שהוא  המאושר  על ידי הפקולטה או מאומת על ידי עורך דין שהוא  

  
מחות בדייקנות ולשולחו ללשכה בצירוף כל יש למלא את טופס הבקשה לרישום הת  ....גגגג

הפריטים המצוינים בו באמצעות הדואר או במסירה אישית במשרדי הלשכה 
אביב כך שיתקבל במשרדי הלשכה לא יאוחר מיום תחילת -בירושלים או בתל

 ).).).).מומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשוםמומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשוםמומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשוםמומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשום((((ההתמחות בפועל 
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תוך שבועיים ממועד קבלת , על קבלת בקשתו SMSלכל מתמחה תשלח הודעת   .ד
 .הבקשה בלשכה

  
תוך כחודש וחצי  ממועד קבלת הבקשה בלשכה יישלח אישור על תחילת ההתמחות   .ה

 " .תעודת מתמחה"למשרד המאמן בצרוף 

  
עליך לפנות ללשכה לבירור סיבת עליך לפנות ללשכה לבירור סיבת עליך לפנות ללשכה לבירור סיבת עליך לפנות ללשכה לבירור סיבת , , , , י אישור במועדים המפורטים לעילי אישור במועדים המפורטים לעילי אישור במועדים המפורטים לעילי אישור במועדים המפורטים לעיל////אם לא תקבלאם לא תקבלאם לא תקבלאם לא תקבל  ....וווו

 ).).).).לללל""""מרץ יתכן עיכוב בלוח הזמנים הנמרץ יתכן עיכוב בלוח הזמנים הנמרץ יתכן עיכוב בלוח הזמנים הנמרץ יתכן עיכוב בלוח הזמנים הנבמועדי הרישום מחזור במועדי הרישום מחזור במועדי הרישום מחזור במועדי הרישום מחזור ((((העיכוב העיכוב העיכוב העיכוב 
        

מועד תחילת ההתמחות מועד תחילת ההתמחות מועד תחילת ההתמחות מועד תחילת ההתמחות , , , , יום ממועד ההתחלה בפועליום ממועד ההתחלה בפועליום ממועד ההתחלה בפועליום ממועד ההתחלה בפועל    15151515אם חלפו אם חלפו אם חלפו אם חלפו : : : : תשומת לבךתשומת לבךתשומת לבךתשומת לבך
יאושר מהתאריך שבו התקבלה בלשכה הבקשה להירשם כמתמחה או מיום תחילת יאושר מהתאריך שבו התקבלה בלשכה הבקשה להירשם כמתמחה או מיום תחילת יאושר מהתאריך שבו התקבלה בלשכה הבקשה להירשם כמתמחה או מיום תחילת יאושר מהתאריך שבו התקבלה בלשכה הבקשה להירשם כמתמחה או מיום תחילת 

  ....לפי המאוחר יותרלפי המאוחר יותרלפי המאוחר יותרלפי המאוחר יותר, , , , ההתמחות בפועלההתמחות בפועלההתמחות בפועלההתמחות בפועל
  
  סירוב לרשום מתמחה .3
  

שום מועמד כמתמחה אם נתגלו לחוק קובע כי הלשכה רשאית שלא לר 27סעיף   .א
  .דין-עובדות שבעטיין סבורה הלשכה שהמועמד אינו ראוי לשמש עורך

 

  ....בבבב""""נא  לחתום על התצהיר בנוסחו הרצנא  לחתום על התצהיר בנוסחו הרצנא  לחתום על התצהיר בנוסחו הרצנא  לחתום על התצהיר בנוסחו הרצ  .ב
 

עליך להמציא ללשכה את כל  - לתצהיר 4.6סעיף  אם הנך מוסר פרטים במסגרת 
עומדת וכך פרטים על חקירה תלויה ו, גזר דין, פסק דין, כתב אישום(החומר הרלבנטי 

בקשה , צו כינוס נכסים, או במקום העבודה לגבי הליכי משמעת במוסד האקדמילגבי הליכי משמעת במוסד האקדמילגבי הליכי משמעת במוסד האקדמילגבי הליכי משמעת במוסד האקדמיגם 
 ).לפשיטת רגל או הכרזה על פשיטת רגל

  
, , , , קיבלת אישור על סגירת תיק החקירהקיבלת אישור על סגירת תיק החקירהקיבלת אישור על סגירת תיק החקירהקיבלת אישור על סגירת תיק החקירה    ולאולאולאולאאם נחקרת בעבר במשטרה אם נחקרת בעבר במשטרה אם נחקרת בעבר במשטרה אם נחקרת בעבר במשטרה     ::::לתשומת לבךלתשומת לבךלתשומת לבךלתשומת לבך

החתימה החתימה החתימה החתימה     בטרםבטרםבטרםבטרםוזאת וזאת וזאת וזאת , , , , מומלץ מאוד לפנות למשטרה לבדיקת מצבו של תיק החקירהמומלץ מאוד לפנות למשטרה לבדיקת מצבו של תיק החקירהמומלץ מאוד לפנות למשטרה לבדיקת מצבו של תיק החקירהמומלץ מאוד לפנות למשטרה לבדיקת מצבו של תיק החקירה
        ....על התצהירעל התצהירעל התצהירעל התצהיר

  
כך כך כך כך - - - - עליך לדווח עלעליך לדווח עלעליך לדווח עלעליך לדווח על, , , , או מוגש כתב אישוםאו מוגש כתב אישוםאו מוגש כתב אישוםאו מוגש כתב אישום////אם במהלך ההתמחות נפתחת חקירה ואם במהלך ההתמחות נפתחת חקירה ואם במהלך ההתמחות נפתחת חקירה ואם במהלך ההתמחות נפתחת חקירה ו  ....גגגג

        . . . . מיידית ללשכהמיידית ללשכהמיידית ללשכהמיידית ללשכה
 

 מידע על הרשעה שהתיישנהמידע על הרשעה שהתיישנהמידע על הרשעה שהתיישנהמידע על הרשעה שהתיישנה  ....דדדד

 
שינויים בתוספת (נכנסו לתוקפן תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים  13.12.12ביום 

במסגרת תיקון זה הוספה לשכת עורכי .  2012-ב"התשע) הראשונה והשלישית לחוק
 5ואשר עליהם חל סעיף , הדין לרשימת הגופים המנויים בתוספת הראשונה לחוק

  . קהלחוק המאפשר לקבל מידע רחב עד תום תקופת המחי
  

לדווח  במסגרת  חייבל בתוספת הראשונה מועמד להתמחות "לאור התיקון הנ
  . התצהיר גם על הרשעה שהתיישנה

  
הלשכה רשאית להביא בגדר שיקוליה גם את המידע לגבי הרשעה שהתיישנה בבואה 

  .להחליט הן בבקשת מועמד  להירשם כמתמחה והן במועמד להתקבל כחבר בלשכה
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לרבות בהליכי משמעת במוסד     ––––הרשעה הרשעה הרשעה הרשעה , , , , אישום תלוי ועומדאישום תלוי ועומדאישום תלוי ועומדאישום תלוי ועומדכתב כתב כתב כתב , , , , הליכי חקירההליכי חקירההליכי חקירההליכי חקירה  .ה
כל אלה עלולים להביא לעיכוב ברישום תחילת ההתמחות והקבלה  –האקדמי 

  .לאחר בחינה של כל בקשה לגופה ומתן זכות טיעון לפני ועדת ההתמחות, ללשכה
 

שהוטלה על ידי בית המשפט על המועמד  תביא לעיכוב הן     תקופת מאסר על תנאיתקופת מאסר על תנאיתקופת מאסר על תנאיתקופת מאסר על תנאי  .ו
והדיון בבקשה יתקיים לאחר תום , אישור תחילת ההתמחות והן בקבלה ללשכהב

 .תקופת התנאי

  
הלשכה אינה מאשרת ביצוע התמחות וקבלה ללשכה בד בבד עם ריצוי         - - - - ץ ץ ץ ץ """"ריצוי שלריצוי שלריצוי שלריצוי של  .ז

 .ץ"שעות של

 

הלשכה אינה     ––––צו כינוס והליכי פשיטת רגל צו כינוס והליכי פשיטת רגל צו כינוס והליכי פשיטת רגל צו כינוס והליכי פשיטת רגל , , , , חייב מוגבל באמצעיםחייב מוגבל באמצעיםחייב מוגבל באמצעיםחייב מוגבל באמצעים, , , , חובות כספייםחובות כספייםחובות כספייםחובות כספיים  .ח
לרבות כינוס (וקבלה ללשכה למצויים בהליכי פשיטת רגל  מאפשרת ביצוע התמחות

לרבות איחוד תיקים (בעלי חובות כספיים ניכרים . ולמי שהוכרזו פושטי רגל) נכסים
מחוייבים להצהיר על כך ) 'מי שהוכרז חייב מוגבל באמצעים וכד, בהוצאה לפועל

  .ועניינם ידון לגופו
        

 כשרות לאמן מתמחהכשרות לאמן מתמחהכשרות לאמן מתמחהכשרות לאמן מתמחה ....4444
        

  .אלה הרשאים להיות מאמנים למתמחים לחוק קובע מי 29סעיף   .א
  
י "ע שאושרשופט או חבר הלשכה בעל ותק של חמש שנים  –רשאי להיות מאמן   .ב

י שר "או מי שממלא תפקיד בשירות המשפטי שנקבע ע, הלשכה כראוי להיות מאמן
 .המשפטים בצו

 

של המאמן רצוי מאוד לוודא עימו מראש או עם מזכירות  מתמחה ראשוןאם הנך   .ג
 .והוסמך כמאמן כדין, שאכן קיבל היתר לאמן מתמחה, ים בלשכהמתמח

  
ואם הוא , יש לוודא כי אינו מאמן במקביל מתמחה נוסף, גם כשמדובר במאמן ותיק  .ד

לוודא עם מזכירות מתמחים בלשכה האם הוא בעל היתר לאמן , מאמן מתמחה נוסף
 .שני מתמחים

 

עובר לכאורה עבירה  ,דין המעסיק מתמחה מבלי שקיבל היתר מהלשכה-עורך  .ה
 .י ועדת האתיקה"משמעתית שתטופל ע

 

הרישום להתמחות יעשה רק תחת פיקוחו של מאמן שהוסמך כדין לאמן : לתשומת לבך
ההתמחות תאושר רק ממועד . לא יינתן אישור רטרואקטיבי לאימון מתמחה, מתמחה

מאמן או לאמן שני מתמחים כשמדובר במאמן שכבר , ההסמכה כדין לאמן מתמחה
מחובת המתמחה לוודא מראש מול מדור המתמחים  .בפועל במקביל מתמחה אחר

לא די שהוא בעל הוותק הנדרש . לאמן מתמחה אישור בפועלבלשכה שלמיועד לאמנו 
  .והכשירות התיאורטית

  
  תקופת ההתמחות .5
  

  .לחוק נקבע משך תקופת ההתמחות העומד כיום על שניים עשר חודשים 35בסעיף 
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  המתמחה ושכרומעמד  .6
        

למעט החיקוקים המפורטים , לכל דבר ועניין, לחוק קובע כי דינו של מתמחה' א41סעיף 
חוק פיצויי , בין היתר, בתוספת נכלל. יהיה כדין עובדו של המאמן, בתוספת לחוק

  .פיטורים
  

, , , , חוק חופשה שנתיתחוק חופשה שנתיתחוק חופשה שנתיתחוק חופשה שנתית, , , , וביניהם חוק שכר מינימוםוביניהם חוק שכר מינימוםוביניהם חוק שכר מינימוםוביניהם חוק שכר מינימום, , , , חלים על המתמחה דיני העבודהחלים על המתמחה דיני העבודהחלים על המתמחה דיני העבודהחלים על המתמחה דיני העבודה, , , , מכאןמכאןמכאןמכאן
הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ובדבר תשלום הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ובדבר תשלום הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ובדבר תשלום הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ובדבר תשלום וצווי וצווי וצווי וצווי 

        ....והפרשה לביטוח פנסיוני ולפיצוייםוהפרשה לביטוח פנסיוני ולפיצוייםוהפרשה לביטוח פנסיוני ולפיצוייםוהפרשה לביטוח פנסיוני ולפיצויים    דמי הבראהדמי הבראהדמי הבראהדמי הבראה
        

כאשר המאמן כאשר המאמן כאשר המאמן כאשר המאמן , , , , או מעסיקו של מאמןאו מעסיקו של מאמןאו מעסיקו של מאמןאו מעסיקו של מאמן((((לא תותר התמחות בה משלם המאמן לא תותר התמחות בה משלם המאמן לא תותר התמחות בה משלם המאמן לא תותר התמחות בה משלם המאמן , , , , כמו כןכמו כןכמו כןכמו כן
וקיימת חובת וקיימת חובת וקיימת חובת וקיימת חובת , , , , שכר למתמחה כנגד חשבוניות מס שמפיק לו המתמחהשכר למתמחה כנגד חשבוניות מס שמפיק לו המתמחהשכר למתמחה כנגד חשבוניות מס שמפיק לו המתמחהשכר למתמחה כנגד חשבוניות מס שמפיק לו המתמחה) ) ) ) עצמו שכירעצמו שכירעצמו שכירעצמו שכיר

חובת העסקת המתמחה כשכיר חובת העסקת המתמחה כשכיר חובת העסקת המתמחה כשכיר חובת העסקת המתמחה כשכיר . . . . משכורת למתמחה כדין כל עובד שכירמשכורת למתמחה כדין כל עובד שכירמשכורת למתמחה כדין כל עובד שכירמשכורת למתמחה כדין כל עובד שכירהפקת תלושי הפקת תלושי הפקת תלושי הפקת תלושי 
        ....והפקת תלושי שכר בתוקף גם כאשר המאמן והמתמחה הינם בני זוגוהפקת תלושי שכר בתוקף גם כאשר המאמן והמתמחה הינם בני זוגוהפקת תלושי שכר בתוקף גם כאשר המאמן והמתמחה הינם בני זוגוהפקת תלושי שכר בתוקף גם כאשר המאמן והמתמחה הינם בני זוג

  
        תחולת צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחיםתחולת צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחיםתחולת צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחיםתחולת צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים

  
אימץ את עמדת פורום עבודה של לשכת            , 22.1.14בישיבתו מיום , הוועד המרכזי

לפיה יש , סגנית הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלהעורכי דין ואת עמדת 
לרבות הפרשה למרכיב , להחיל את צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים על כל חלקיו

  .פיצויי פיטורים
  

שעל מאמן להפריש את מלוא הסכומים למתמחה בהתאם לצו ההרחבה , המשמעות היא
        .קבוע בצובכפוף לכולל ההפרשה לפיצויי פיטורים , ל"הנ
        
        

חוק שעות חוק שעות חוק שעות חוק שעות . . . . מתמחה זכאי לקבלת גמול בעד שעות נוספותמתמחה זכאי לקבלת גמול בעד שעות נוספותמתמחה זכאי לקבלת גמול בעד שעות נוספותמתמחה זכאי לקבלת גמול בעד שעות נוספות    - - - -     תשלום עבור שעות נוספותתשלום עבור שעות נוספותתשלום עבור שעות נוספותתשלום עבור שעות נוספות
        ....עבודה ומנוחה חל על מתמחה ולא חלים עליו לעניין זה החריגים שבחוקעבודה ומנוחה חל על מתמחה ולא חלים עליו לעניין זה החריגים שבחוקעבודה ומנוחה חל על מתמחה ולא חלים עליו לעניין זה החריגים שבחוקעבודה ומנוחה חל על מתמחה ולא חלים עליו לעניין זה החריגים שבחוק

        
המאמן חייב לשלם המאמן חייב לשלם המאמן חייב לשלם המאמן חייב לשלם . . . . הלשכה אינה מאשרת התמחות ללא קבלת  שכרהלשכה אינה מאשרת התמחות ללא קבלת  שכרהלשכה אינה מאשרת התמחות ללא קבלת  שכרהלשכה אינה מאשרת התמחות ללא קבלת  שכר: : : : לתשומת לבךלתשומת לבךלתשומת לבךלתשומת לבך

        ....למתמחה לפחות שכר מינימוםלמתמחה לפחות שכר מינימוםלמתמחה לפחות שכר מינימוםלמתמחה לפחות שכר מינימום
  
  
  תחילת ההתמחותאישור מועד  .7
  

לעניין המועד בו זכאי המתמחה לעמוד , בין היתר, למועד תחילת ההתמחות חשיבות  .א
  .כפי שיפורט עוד בהמשך, בבחינות ההתמחות

  
ובו נקבע העיקרון לפיו אישור הבקשה הן לתחילת ובו נקבע העיקרון לפיו אישור הבקשה הן לתחילת ובו נקבע העיקרון לפיו אישור הבקשה הן לתחילת ובו נקבע העיקרון לפיו אישור הבקשה הן לתחילת  ,םלכללי 3הנושא מוסדר בכלל   .ב

תחילת תחילת תחילת תחילת     התמחות הן להמשך התמחות ייחשב מיום קבלת הבקשה בלשכה או מיוםהתמחות הן להמשך התמחות ייחשב מיום קבלת הבקשה בלשכה או מיוםהתמחות הן להמשך התמחות ייחשב מיום קבלת הבקשה בלשכה או מיוםהתמחות הן להמשך התמחות ייחשב מיום קבלת הבקשה בלשכה או מיום
עם , חובת ההודעה במועד חלה על כל פונה. לפי המאוחר יותרלפי המאוחר יותרלפי המאוחר יותרלפי המאוחר יותר, , , , ההתמחות בפועלההתמחות בפועלההתמחות בפועלההתמחות בפועל

במגבלות , לאשר מועד מוקדם יותר, בנסיבות מיוחדות, זאת הכלל מעניק שיקול דעת
  .ובתנאים הקבועים בכלל

 

 סייג לאימון .8
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לכללים קובע סייגים אשר מטרתם להבטיח כי תקופת ההתמחות תיוחד  5כלל  .1
  .למקצוע להכשרה

  
דין העובד כשכיר לא מורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד -עורך, ככלל .2

 .למעט באותם מקרים חריגים הקבועים בכלל זה, לפני תחילת ההתמחות

  
  

 

  זמני ההתמחות .9
  

מהן , שעות בשבועשעות בשבועשעות בשבועשעות בשבוע    36363636לכללים נקבע כי מתמחה יעסוק בהתמחות לפחות  8בכלל   .א
הלשכה מוסמכת לאשר התמחות במתכונת  אין. 14:00לפני השעה  25לפחות 

  .אף לא בתמורה להארכת תקופת ההתמחות, הפחותה משעות המינימום
 

ואין (ההתמחות צריך שתיעשה בשעות העבודה הנהוגות דרך קבע במשרד המאמן   .ב
בבקר  08:00בדרך כלל לא לפני , מאשרים התמחות בשעות חריגות בבקר או בלילה

, נדרשת רציפות של חמש שעות לפחות –ת הבקר בשעו). 20:00ולא אחרי השעה 
התמחות בימי . בימים ראשון עד חמישי, במשך לפחות חמשה ימים רצופים בשבוע

  . שישי בשבוע כפופה לכך שהמשרד פועל  בימי שישי ובפיקוח המאמן
        

        עבודה נוספתעבודה נוספתעבודה נוספתעבודה נוספת ....10101010
  

יעבוד מתמחה בתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת  לאלכללים קובע כי  9כלל   .א
במשך שנת ההתמחות עיקר העיסוק יהיה בהתמחות . בהיתר מאת הלשכהאלא 
  .בלבד

 

להביא בחשבון תקופת ההתמחות את התקופה שבה עבד  שלאהלשכה רשאית   .ב
  .המתמחה ללא היתר הלשכה או את מקצתה

  
 .ב"על המבקש לעבוד עבודה אחרת להגיש בקשה בהתאם לטפסים הרצ  .ג

  
קבע הוועד המרכזי לפיהם תיבחן כל בקשה קבע הוועד המרכזי לפיהם תיבחן כל בקשה קבע הוועד המרכזי לפיהם תיבחן כל בקשה קבע הוועד המרכזי לפיהם תיבחן כל בקשה להלן הקריטריונים אותם להלן הקריטריונים אותם להלן הקריטריונים אותם להלן הקריטריונים אותם : : : : לתשומת לבךלתשומת לבךלתשומת לבךלתשומת לבך  ....דדדד

 ::::לקבלת היתר לעבודה נוספתלקבלת היתר לעבודה נוספתלקבלת היתר לעבודה נוספתלקבלת היתר לעבודה נוספת
        

בימים ראשון עד חמישי בימים ראשון עד חמישי בימים ראשון עד חמישי בימים ראשון עד חמישי , , , , ימים בשבועימים בשבועימים בשבועימים בשבוע    5555ההתמחות תהיה פרוסה על לפחות ההתמחות תהיה פרוסה על לפחות ההתמחות תהיה פרוסה על לפחות ההתמחות תהיה פרוסה על לפחות  ....1111
בכפוף לכך שהמשרד בכפוף לכך שהמשרד בכפוף לכך שהמשרד בכפוף לכך שהמשרד     ––––ביום שישי ביום שישי ביום שישי ביום שישי ). ). ). ). שעות רצופותשעות רצופותשעות רצופותשעות רצופות    5555לפחות לפחות לפחות לפחות ((((ובשעות רצופות ובשעות רצופות ובשעות רצופות ובשעות רצופות 

        ....פעול בימי שישי דרך קבעפעול בימי שישי דרך קבעפעול בימי שישי דרך קבעפעול בימי שישי דרך קבע
 

    20:0020:0020:0020:00ולא יאושר סיום אחרי השעה ולא יאושר סיום אחרי השעה ולא יאושר סיום אחרי השעה ולא יאושר סיום אחרי השעה     08:0008:0008:0008:00לא תאושר התמחות לפני השעה לא תאושר התמחות לפני השעה לא תאושר התמחות לפני השעה לא תאושר התמחות לפני השעה , , , , ככללככללככללככלל ....2222
        ).).).).שעות שבועיותשעות שבועיותשעות שבועיותשעות שבועיות    36363636במסגרת של במסגרת של במסגרת של במסגרת של ((((

 

לא יאושרו עבודות שהן עבודות עיקריות הנושאות אופי של אחריות                                    לא יאושרו עבודות שהן עבודות עיקריות הנושאות אופי של אחריות                                    לא יאושרו עבודות שהן עבודות עיקריות הנושאות אופי של אחריות                                    לא יאושרו עבודות שהן עבודות עיקריות הנושאות אופי של אחריות                                    , , , , ככללככללככללככלל     ....3333
מרובה אשר מעצם טיבען אינן מוגבלות לשעות העיסוק בזמן העבודה בלבד  מרובה אשר מעצם טיבען אינן מוגבלות לשעות העיסוק בזמן העבודה בלבד  מרובה אשר מעצם טיבען אינן מוגבלות לשעות העיסוק בזמן העבודה בלבד  מרובה אשר מעצם טיבען אינן מוגבלות לשעות העיסוק בזמן העבודה בלבד  

מבקרי פנים מבקרי פנים מבקרי פנים מבקרי פנים , , , , יועץ מסיועץ מסיועץ מסיועץ מס, , , , רופארופארופארופא, , , , מנהל בית ספרמנהל בית ספרמנהל בית ספרמנהל בית ספר, , , , ןןןןשמאי מקרקעישמאי מקרקעישמאי מקרקעישמאי מקרקעי, , , , דוגמת רואה חשבוןדוגמת רואה חשבוןדוגמת רואה חשבוןדוגמת רואה חשבון
 ....של רשויות וגופים ציבוריים  וכן כל עיסוק  במקצוע חופשי אחרשל רשויות וגופים ציבוריים  וכן כל עיסוק  במקצוע חופשי אחרשל רשויות וגופים ציבוריים  וכן כל עיסוק  במקצוע חופשי אחרשל רשויות וגופים ציבוריים  וכן כל עיסוק  במקצוע חופשי אחר
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חלקית בלבד ובהיקף מצומצם חלקית בלבד ובהיקף מצומצם חלקית בלבד ובהיקף מצומצם חלקית בלבד ובהיקף מצומצם     - - - - העבודה הנוספת תהיה במשרה משנית העבודה הנוספת תהיה במשרה משנית העבודה הנוספת תהיה במשרה משנית העבודה הנוספת תהיה במשרה משנית , , , , ככללככללככללככלל ....4444

הלשכה תביא בחשבון במסגרת שיקוליה הלשכה תביא בחשבון במסגרת שיקוליה הלשכה תביא בחשבון במסגרת שיקוליה הלשכה תביא בחשבון במסגרת שיקוליה .  .  .  .  שעות בשבועשעות בשבועשעות בשבועשעות בשבוע    15151515מאוד שלא יעלה על מאוד שלא יעלה על מאוד שלא יעלה על מאוד שלא יעלה על 
        ....נוספתנוספתנוספתנוספתגם את משך שעות העבודה הגם את משך שעות העבודה הגם את משך שעות העבודה הגם את משך שעות העבודה ה

 

או זיקה בין מקום העבודה או זיקה בין מקום העבודה או זיקה בין מקום העבודה או זיקה בין מקום העבודה ////אי תלות ואי תלות ואי תלות ואי תלות ו, , , , יש להקפיד על העדר ניגוד אינטרסיםיש להקפיד על העדר ניגוד אינטרסיםיש להקפיד על העדר ניגוד אינטרסיםיש להקפיד על העדר ניגוד אינטרסים ....5555
        ....למקום ההתמחותלמקום ההתמחותלמקום ההתמחותלמקום ההתמחות

 

) ) ) ) ''''מוסד וכומוסד וכומוסד וכומוסד וכו, , , , חברהחברהחברהחברה, , , , משרד פרטימשרד פרטימשרד פרטימשרד פרטי((((לא יאושר עיסוק בעבודה נוספת באותו המקום לא יאושר עיסוק בעבודה נוספת באותו המקום לא יאושר עיסוק בעבודה נוספת באותו המקום לא יאושר עיסוק בעבודה נוספת באותו המקום  ....6666
 ....שבו מתבצעת ההתמחותשבו מתבצעת ההתמחותשבו מתבצעת ההתמחותשבו מתבצעת ההתמחות

 

יש לקבוע מרווח זמנים סביר בין שעת סיום ההתמחות לשעת תחילת העבודה יש לקבוע מרווח זמנים סביר בין שעת סיום ההתמחות לשעת תחילת העבודה יש לקבוע מרווח זמנים סביר בין שעת סיום ההתמחות לשעת תחילת העבודה יש לקבוע מרווח זמנים סביר בין שעת סיום ההתמחות לשעת תחילת העבודה  ....7777
 ....הנוספתהנוספתהנוספתהנוספת

  
 גם אם אינו עובד בו בפועל, אשר בבעלותו המלאה או המשותפת עסק פעילמתמחה   .ה

מחויב  ,או יותר שעות שבועיות 15 שלבהיקף וכן מי שמתנדב , במהלך ההתמחות
את הדיווח ניתן לבצע במסגרת קורות החיים המועברים . לדווח על כך ללשכה

 . ללשכה

  
  היעדרות ממקום התמחות .11
  

יום בשנת  30 -כי מתמחה לא יעדר ממקום התמחותו יותר מ, היתרבין , קובע 11כלל   .א
  .ההיעדרות תעשה בתיאום עם המאמן ובכפוף להסכמתו. ההתמחות

  
י חוק "ימי היעדרות אלה כלולים גם ימי החופשה להם זכאי המתמחה עפ 30במסגרת   .ב

  .חופשה שנתית
  
 . בשנה בגין מחלהימים  30ועד , רשאי מתמחה להיעדר לרגל שירות מילואים, בנוסף  .ג

 

  .כמשמעה בחוק עבודת נשים, רשאית להיעדר מתמחה שילדה לרגל חופשת לידה, כן  .ד
  
  

  היעדרות מאמן .12
  

נת להיעדר ממשרדו לתקופה /על המתמחה לדווח ללשכה בכל מקרה בו צפוי מאמן  .א
ל "נסיעה ממושכת לחו, כגון חופשת לידה של מאמנת(יום  30ממושכת העולה על 

  ) .ב"וכיוצ
  
על המתמחה להודיע האם ישנם עורכי דין נוספים במשרד ולמסור , במסגרת ההודעה  .ב

 ).אפשר באמצעות נייר הפירמה של המשרד(את שמותיהם 

  
בהיעדר , יום בשנה 90ימי היעדרות של מאמן העולים על  12על פי כלל , לידיעתכם  .ג

 .לא יובאו במנין ההתמחות, עורך דין אחר במשרד בעל היתר לאמן
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  ופי מאמניםחיל .13
  

המבקש לעבור להתמחות במשרד אחר יגיש ללשכה מכתב ממאמנו החדש בציון   .א
ח "וכן יצרף דו, מועד המשך ההתמחות תחת פיקוחו ופירוט ימי ושעות ההתמחות

  ).).).).מומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשוםמומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשוםמומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשוםמומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשום((((על סיום התמחותו אצל המאמן הקודם 
  

למתמחה תוך שבועיים ממועד קבלת  SMSאישור על קבלת הבקשה יישלח בהודעת   .ב
  .הבקשה בלשכה

  
  .עליך לפנות ללשכה לבירור סיבת העיכוב, י אישור תוך שבועיים/אם לא תקבל  .ג
  

) לא יאוחר מיום המשך ההתמחות בפועל,דהיינו(חובת הדיווח במועד : לתשומת לבך

  ").כללים"ל 3ראה לעניין זה כלל (חלה גם בהודעה על המשך ההתמחות 

  ההתמחותרציפות  .14
  

וזאת על מנת למנוע , כל הפסקה ברציפות תקופת ההתמחות טעונה אישור הלשכה  .א
  .מצב של פיצול ההתמחות לתקופות קצרות הפוגמות בטיב ההתמחות

  
ולתמוך אותה , על המבקש לפצל את התמחותו לפנות בבקשה מנומקת ללשכה  .ב

 .באישורים מתאימים

  
  

        דין וחשבון על התמחות דין וחשבון על התמחות דין וחשבון על התמחות דין וחשבון על התמחות  ....15151515
  

ח על ההתמחות בתום כל ששה "נקבעה החובה על המאמן להגיש דולכללים  14בכלל   .א
  .חודשי התמחות

  
ומאמנים שלא מקיימים את , בלשכה נערך מעקב קפדני אחר הדיווחים התקופתיים  .ב

  .מילוייה-חובת הדיווח הועמדו על חובתם זו ועל המשמעות החמורה של אי
  

המתמחה לדאוג לכך אף כי חובת הדיווח מוטלת פורמאלית על המאמן הרי שעל   .ג
חות מהווה תנאי לאישור  "קבלת הדו. ויישלח ללשכה במועד, ח ימולא כראוי"שהדו

 .סיום תקופת ההתמחות

  
 הפסקת התמחות .16
        

קיימת חובת הודעה הדדית הן של . לכללים 15הדין להפסקת התמחות נקבע בסעיף   .א
  .יום מראש על הפסקת ההתמחות 30המתמחה הן של המאמן לפחות 

  
התמחות הקצרה מתקופת . יום להתמחות אצל מאמן 60תקופת מינימום בת נקבעה   .ב

  .י הלשכה אלא בנסיבות מיוחדות"תוכר ע לאהמינימום 
 

  פיקוח על התמחות .17
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 2פי הסמכויות שהוקנו לה בסעיף -הלשכה מפעילה את הפיקוח על ההתמחות על  .א
  .לחוק הלשכה ובהתאם לכללי ההתמחות

  
ומטרתו , דין שהתאמתם לתפקיד נבחנה ואושרה-עורכיהפיקוח מבוצע באמצעות   .ב

 .להביא להעלאת רמת ההתמחות והעמקתה

  
הפיקוח על ההתמחות יוגבר על . במרבית המקרים הפיקוח נעשה במקום ההתמחות  .ג

ידי הלשכה ויושם דגש מיוחד על פיקוח פיזי במשרדי המאמנים בשאיפה להגיע 
ביל יתבצע פיקוח על ידי שאלון במק .לכיסוי מירבי של כלל מקומות ההתמחות

 .אינטרנטי מובנה

 

בין היתר נבדקים . בפיקוח נבדקים עניינים מהותיים וטכניים הכרוכים בהתמחות  .ד
טיפול בבעיות שונות שפוגמות באיכות , תוכן ההתמחות, תנאי העבודה של מתמחים

ממצאי הביקורת עוברים לטיפולה . הסקטורים בכלהפיקוח מבוצע . 'ההתמחות וכו
  .של ועדת ההתמחות

 

במקרים בהם הפיקוח מאתר פגמים בהתמחות או שעולה חשד שההתמחות אינה   .ה
לרבות בדיקה שעוברת למשרד חקירות , מתבצעת כראוי מתבצע פיקוח טלפוני

, הוועדה מוסמכת. לביצוע חקירה סמויה שממצאיה עוברים לוועדת ההתמחות
לפסול את ההתמחות כולה או מקצתה אם נוכחה כי זו לא , ור הוועד המרכזיבאיש

 .פי המתחייב מהכללים-בוצעה על

  
  בחינות במקצועות מעשיים .18
  

לחוק קובע כי בתום תקופת ההתמחות על המועמד לחברות בלשכה להיבחן  38סעיף   .א
  .בבחינות הלשכה במקצועות מעשיים

  
עד למועד הבחינות בכתב , התמחותו כדיןרק מתמחה אשר סיים את תקופת , מכאן  .ב

  .יהיה מועמד לגשת לבחינות
  
  
מועד קיץ הנערך החל ממחצית : הבחינות בכתב מתקיימות בשני מועדים בשנה   .ג

המועד  המדויק יכול . אוקטוברמועד חורף הנערך החל ממחצית חודש אפריל וחודש 
 .ל"ם הנבכל אחד מהחודשי 3031/ -עד ה 15 -שבין השיחול בכל תאריך 

 

ירשם חייב לה את מועמדותו להיבחן במועד קיץ מתמחה שרוצה להבטיח, לכן  .ד
  . כמתמחה עד לאמצע חודש אפריל לכל המאוחר

  
חייב להירשם כמתמחה עד , מתמחה שיבקש להיות מועמד להיבחן במועד חורף

  .לכל המאוחר אמצע חודש אוקטובר
  
  .פה-ינות בעלמי שעומד בהצלחה בבחינות בכתב מוזמן להיבחן בבח  .ה

  
חוזר מפורט ובו אינפורמציה נוספת אודות הבחינות וסדרי הרישום יישלח לכל  .ו

  .מועמד אישית לכתובתו הפרטית לקראת מועד הבחינות הרלבנטי לגביו
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, וניבחן שלא נרשם בזמן, חובה להירשם לבחינות במועדים אותם מפרסמת הלשכה .ז
 .לא יוכל להיבחן במועד

  
    60606060יקבל לכתבתו הפרטית הוראות הרשמה לבחינות לפחות יקבל לכתבתו הפרטית הוראות הרשמה לבחינות לפחות יקבל לכתבתו הפרטית הוראות הרשמה לבחינות לפחות יקבל לכתבתו הפרטית הוראות הרשמה לבחינות לפחות     שלאשלאשלאשלאמתמחה מתמחה מתמחה מתמחה : : : : לתשומת לבךלתשומת לבךלתשומת לבךלתשומת לבך

        ....יפנה ללשכה ויברר את הסיבהיפנה ללשכה ויברר את הסיבהיפנה ללשכה ויברר את הסיבהיפנה ללשכה ויברר את הסיבה, , , , יום לפני המועד שאליו הוא כשיר לגשתיום לפני המועד שאליו הוא כשיר לגשתיום לפני המועד שאליו הוא כשיר לגשתיום לפני המועד שאליו הוא כשיר לגשת
  

  כפיפות המתמחה לכללי האתיקה המקצועית .19
  

בתקופת התמחותו ועד להכרעה הסופית בדבר קבלתו כחבר בלשכה נתון המועמד 
  .לחוק 41התאם לאמור בסעיף ב, למרותה של הלשכה ולשיפוטו המשמעתי

  
  חברות בלשכה .20
  

בכללי "דרך קבלתם של חברים חדשים לשורות הלשכה נקבעה בפרק החמישי לחוק ו  .א
  ".הדין קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות-לשכת עורכי

  
טקסי קבלת חברים נערכים פעמיים בשנה במחצית הראשונה של  החודשים יוני   .ב

  .ודצמבר בירושלים
  
על אף , באלו מקרים הלשכה רשאית לסרב לקבל חבר לשורותיהקובע  44סעיף   .ג

, "סירוב לרישום מתמחה"לעיל בעניין  2תשומת ליבך מופנית לסעיף . כשירותו
 .המבחנים המנויים שם דומים במהותם לענייננו כאן

  
        אתר האינטרנטאתר האינטרנטאתר האינטרנטאתר האינטרנט ....21212121
        

ובו נמצא מידע שוטף ועדכני ובו נמצא מידע שוטף ועדכני ובו נמצא מידע שוטף ועדכני ובו נמצא מידע שוטף ועדכני , , , , לרשות המתמחים עומד אתר האינטרנט של הלשכהלרשות המתמחים עומד אתר האינטרנט של הלשכהלרשות המתמחים עומד אתר האינטרנט של הלשכהלרשות המתמחים עומד אתר האינטרנט של הלשכה
פסיקה פסיקה פסיקה פסיקה , , , , סדרי הרשמה לבחינותסדרי הרשמה לבחינותסדרי הרשמה לבחינותסדרי הרשמה לבחינות, , , , מועדי בחינותמועדי בחינותמועדי בחינותמועדי בחינות, , , , כלליםכלליםכלליםכללים, , , , תקנותתקנותתקנותתקנות    –ני התמחות ני התמחות ני התמחות ני התמחות בענייבענייבענייבעניי

        www.israelbar.org.il    ::::כתובת האתרכתובת האתרכתובת האתרכתובת האתר. . . . רלבנטית ועודרלבנטית ועודרלבנטית ועודרלבנטית ועוד

        

באמצעות קוד גישה באמצעות קוד גישה באמצעות קוד גישה באמצעות קוד גישה , , , , שלו בלשכהשלו בלשכהשלו בלשכהשלו בלשכה" " " " תיק המתמחהתיק המתמחהתיק המתמחהתיק המתמחה""""כל מתמחה יוכל למצוא באתר את כל מתמחה יוכל למצוא באתר את כל מתמחה יוכל למצוא באתר את כל מתמחה יוכל למצוא באתר את 
עבודה עבודה עבודה עבודה , , , , החלפת מאמןהחלפת מאמןהחלפת מאמןהחלפת מאמן, , , , תחילת התמחותתחילת התמחותתחילת התמחותתחילת התמחות: : : : יו כגוןיו כגוןיו כגוןיו כגוןולעקוב אחר הטיפול בבקשותולעקוב אחר הטיפול בבקשותולעקוב אחר הטיפול בבקשותולעקוב אחר הטיפול בבקשות, , , , אישיאישיאישיאישי

        ....פה ועודפה ועודפה ועודפה ועוד- - - - תוצאות בחינות התמחות בכתב ובעלתוצאות בחינות התמחות בכתב ובעלתוצאות בחינות התמחות בכתב ובעלתוצאות בחינות התמחות בכתב ובעל, , , , רישום לבחינות ההתמחותרישום לבחינות ההתמחותרישום לבחינות ההתמחותרישום לבחינות ההתמחות, , , , נוספתנוספתנוספתנוספת

יצויין גם קוד הגישה יצויין גם קוד הגישה יצויין גם קוד הגישה יצויין גם קוד הגישה         SMSבמסגרת אישור קבלת הבקשה לרישום ההתמחות בהודעת במסגרת אישור קבלת הבקשה לרישום ההתמחות בהודעת במסגרת אישור קבלת הבקשה לרישום ההתמחות בהודעת במסגרת אישור קבלת הבקשה לרישום ההתמחות בהודעת 
        ....אפשר יהיה להיכנס לתיק האישיאפשר יהיה להיכנס לתיק האישיאפשר יהיה להיכנס לתיק האישיאפשר יהיה להיכנס לתיק האישי, , , , כאמורכאמורכאמורכאמור, , , , שבאמצעותושבאמצעותושבאמצעותושבאמצעותו, , , , האישיהאישיהאישיהאישי

        ....היטב את קוד הגישה שילווה אותך במהלך כל תקופת ההתמחותהיטב את קוד הגישה שילווה אותך במהלך כל תקופת ההתמחותהיטב את קוד הגישה שילווה אותך במהלך כל תקופת ההתמחותהיטב את קוד הגישה שילווה אותך במהלך כל תקופת ההתמחותת לשמור ת לשמור ת לשמור ת לשמור ////הנך מתבקשהנך מתבקשהנך מתבקשהנך מתבקש

        ....פרטים נוספים על דרך הכניסה לתיק האישי מפורסמים באתרפרטים נוספים על דרך הכניסה לתיק האישי מפורסמים באתרפרטים נוספים על דרך הכניסה לתיק האישי מפורסמים באתרפרטים נוספים על דרך הכניסה לתיק האישי מפורסמים באתר

        
  ועדת ההתמחות הארצית .22
  

הן בבקשות אישיות והן , הוועדה מטפלת בבקשות בנושאים שונים בענייני ההתמחות
  .המרכזיבעניינים עקרוניים כלליים והמלצותיה עוברות לאישור הוועד 
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י צוות עובדי הוועד המרכזי של י צוות עובדי הוועד המרכזי של י צוות עובדי הוועד המרכזי של י צוות עובדי הוועד המרכזי של """"הטיפול האדמיניסטרטיבי בנושאי ההתמחות נעשה עהטיפול האדמיניסטרטיבי בנושאי ההתמחות נעשה עהטיפול האדמיניסטרטיבי בנושאי ההתמחות נעשה עהטיפול האדמיניסטרטיבי בנושאי ההתמחות נעשה ע
זוהי הכתובת זוהי הכתובת זוהי הכתובת זוהי הכתובת . . . . 5610062561006256100625610062----02020202' ' ' ' פקספקספקספקס, , , , 606606606606----500500500500----1599159915991599' ' ' ' טלטלטלטל, , , , בירושליםבירושליםבירושליםבירושלים    1111שופן שופן שופן שופן ' ' ' ' הלשכה ברחהלשכה ברחהלשכה ברחהלשכה ברח

לרבות פנייה לרכזת הפיקוח על לרבות פנייה לרכזת הפיקוח על לרבות פנייה לרכזת הפיקוח על לרבות פנייה לרכזת הפיקוח על , , , , לבירור כל שאלה שמתעוררת בנושאי ההתמחותלבירור כל שאלה שמתעוררת בנושאי ההתמחותלבירור כל שאלה שמתעוררת בנושאי ההתמחותלבירור כל שאלה שמתעוררת בנושאי ההתמחות
: : : : לרבות פנייה במייל לכתבתלרבות פנייה במייל לכתבתלרבות פנייה במייל לכתבתלרבות פנייה במייל לכתבת, , , , נות אלינו בכל שאלהנות אלינו בכל שאלהנות אלינו בכל שאלהנות אלינו בכל שאלהוהנכם מוזמנים לפוהנכם מוזמנים לפוהנכם מוזמנים לפוהנכם מוזמנים לפ, , , , ההתמחות בלשכהההתמחות בלשכהההתמחות בלשכהההתמחות בלשכה

mitmahim@israelbar.org.il        
        

        09:00 – 13:00ה    ה    ה    ה        –א א א א ):  ):  ):  ):  לרבות מענה טלפונילרבות מענה טלפונילרבות מענה טלפונילרבות מענה טלפוני((((שעות הקבלה במשרד בירושלים שעות הקבלה במשרד בירושלים שעות הקבלה במשרד בירושלים שעות הקבלה במשרד בירושלים 

        
רכך רכך רכך רכך ובכך תימנע מתקלות בהמשך דובכך תימנע מתקלות בהמשך דובכך תימנע מתקלות בהמשך דובכך תימנע מתקלות בהמשך ד, , , , שמור חוזר זה ברשותך ועיין בו היטבשמור חוזר זה ברשותך ועיין בו היטבשמור חוזר זה ברשותך ועיין בו היטבשמור חוזר זה ברשותך ועיין בו היטב, , , , אנאאנאאנאאנא

        ....כמתמחהכמתמחהכמתמחהכמתמחה
        

         . . . . מעניינת ונעימהמעניינת ונעימהמעניינת ונעימהמעניינת ונעימה, , , , אנו מאחלים לך תקופת התמחות טובהאנו מאחלים לך תקופת התמחות טובהאנו מאחלים לך תקופת התמחות טובהאנו מאחלים לך תקופת התמחות טובה
        
        
        
        
        

  
926915                       

   2015יולי                     
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אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'

כתובת: ירושלים: גן טכנולוגי מלחה; תל אביב: מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, ק' 47-46
טלפון: 02-5607607; 03-6078607

פקס: 02-5639948; 03-6078666
yael@agmon-law.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד מורן אומן
מספר עו"ד במשרד: למעלה מ־70

מספר השותפים במשרד: 29
מספר המתמחים במשרד: כ־26 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־20
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 1

תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה אזרחית ותובענות ייצוגיות; אנרגיה וגז; הגבלים עסקיים; ניירות 
ערך; תכנון ובניה; בנקאות ופיננסים; משפט מנהלי; דיני תאגידים

על המשרד ותחומי עיסוקו
עם לקוחות מובילים ומשמעותיים מהצמרת העסקית־כלכלית במדינה, צוות משפטי איכותי, אשר 
נבחר בקפידה ומגוון רחב של תחומי התמחות – פירמת אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות' הינה 

אחת הבולטות והמוערכות בקרב הקהילה המשפטית והעסקית בישראל. 

מחלקות הפירמה נהנות ממוניטין יוצא דופן, והן מתברגות דרך קבע בצמרת הדירוגים הישראליים 
והבינלאומיים, לרבות בתחומי הליטיגציה האזרחית, האנרגיה והתשתיות, תובענות ייצוגיות, 
הגבלים עסקיים, ניירות ערך, נדל"ן, תכנון ובנייה, בנקאות ופיננסים, משפט מנהלי, תאגידים, הגנת 
הסביבה ועוד. בין לקוחות המשרד ניתן למצוא תאגידים מובילים במשק הישראלי. בין היתר, גאה 
המשרד לייצג בנקים גדולים; חברת אשראי מובילה; חברות גז; חברות דלק; ענקיות סלולר; חברות 
פרמצבטיקה; יזמים ומשקיעים; חברה לשידורי טלוויזיה בכבלים; חברות ביטוח; רשויות מקומיות; 

רשתות שיווק; חברות קבלניות; חברות למוצרי צריכה ועוד. 

לצד פעילות זו, המשרד עוסק דרך קבע, באופן תדיר ובהיקף לא מבוטל בתחומי המשפט הציבורי 
בישראל ובעזרה לקהילה והתנדבות. המשרד מייצג בהתנדבות )פרו־בונו( גורמים רבים, בהם 
עמותות ואנשים פרטיים, בעתירות מנהליות ובתביעות אזרחיות. המשרד מעודד את עורכי הדין, 
המתמחים ואנשי המנהלה להשקיע מזמנם בתרומה ובהתנדבות, ומממן 50 שעות התנדבות 
בשנה, על חשבון שעות העבודה, לכל אחד מעובדי המשרד המעוניינים בכך. אחת לשנה המשרד 

מקיים יום עשייה חברתית מרוכז.

מאז ראשיתו, שם המשרד בראש מעייניו את מתן השירות האיכותי והמקצועי ביותר ללקוחותיו, 
והצלחתו מוכיחה את מחויבותו לערך זה. ההישגים יוצאי הדופן של המשרד ממחישים כי אין תחליף 
למקצוענות, יצירתיות, מסירות ונחישות, ואנו ממשיכים כל העת לפעול להצדקת האמון הגבוה 

שלקוחותינו רוחשים לנו. 
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: אנו מעניקים למתמחים סביבת עבודה אנושית ומקצועית, 
ומשקיעים מאמץ בבחירת מתמחים בעלי תכונות האופי והיכולות החשובות לנו: אנושיות, מצוינות 
ומוסר עבודה. אנו מקפידים שהמתמחים יתמקדו בביצוע משימות משפטיות, מתוך הבנה שבפרק 
הזמן הקצר שנועד להתמחות, על המתמחה להתנסות בעבודה משפטית מגוונת. אנו משקיעים 
מחשבה וזמן בתהליך חניכת המתמחים מתוך הבנה שזה הוא פרק זמן חשוב ביותר להתפתחותו 

המקצועית של עורך דין מתחיל ומתוך ראיית המתמחים כדור העתיד של המשרד.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים לרוב בחדרים זוגיים מרווחים, עם עמדת 
מחשב המאפשרת גישה לכל התוכנות המשפטיות ושולחן עבודה נוח. קיימת ספריה משפטית 
מגוונת ועשירה בשני הסניפים. תנאי השכר הם כמקובל בשוק במשרד בסדר גודל זה. המתמחים 
מקבלים מימון לארוחת צהריים שלוש פעמים בשבוע, וביתר הימים קיים מטבחון עשיר במשרד. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: משרדנו מחפש מתמחים המשלבים אנושיות, שאפתנות 
ומצוינות. המתמחים הם חלק חשוב ומשמעותי בצוות העבודה המקצועי במשרדנו, ומהווים חלק 
בלתי נפרד מהשירות שמעניק המשרד ללקוחותיו. אנו משקיעים זמן ומאמצים בהכשרת המתמחים, 

ורואים בכך אחד מיעדי המשרד. 

שעות עבודה: שעות העבודה המקובלות במשרד הן 19:00-08:30. המתמחה אינו נדרש 
לעבודה בימי ששי.

סיכויי קידום במשרד: משרדנו מעדיף לקלוט לשורותיו עורכי דין שהתמחו במשרד, שכן ההתמחות 
היא תקופת לימוד והיכרות משמעותית הן למתמחה והן לצוות שעובד עמו. מבין שותפי המשרד, 

כארבעים אחוזים התמחו במשרד.

האם קיים מסלול טרום התמחות: משרדנו מאפשר טרום התמחות למועמדים בעלי נתונים 
גבוהים במיוחד.
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אפשטיין רוזנבלום מעוז עו"ד

כתובת: ארלוזורוב 111, תל אביב 6209809 
טלפון: 03-6061600

פקס: 03-6061601
 hr@erm-law.com :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד אמנון אפשטיין, עו"ד ליאור אהרון
מספר עו"ד במשרד: 25, מחצית מהעובדים הן נשים

מספר השותפים במשרד: 9 שותפים
מספר המתמחים במשרד: 7 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: מועד מרץ-2018 3, מועד ספטמבר-2018 3
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 1

תחומי עיסוק מרכזיים: עסקאות בינלאומיות; מיזוגים ורכישות; מימון בנקאות ורגולציה; פרויקטים 
ואנרגיה; קלינטק ואיכות הסביבה; שוק ההון; חברות ומשפט מסחרי; היי־טק והון סיכון; דיני עבודה.

פעילות פרו־בונו: 5%
הטבות לעובדים: שי לחגים, פעילויות חברה, ערבי משרד, אימון כושר משרדי פעם בשבוע, 
הרצאות והדרכות בתחומים שונים, נופש בארץ ובחו"ל, Happy hour מדי יום ה' על המרפסת 

המשרדית, ערבי משרד מדי חודשיים, טיול שנתי משרדי, הרצאות שבועיות מקצועיות.
 www.erm-law.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
אפשטיין רוזנבלום מעוז )ERM( הינו משרד עורכי דין צעיר וייחודי אשר נוסד בשנת 2006. המשרד 
הינו מהיחידים בארץ המתמקד באופן כמעט בלעדי בעסקאות בינלאומיות ומייצג כמה מהחברות, 
המשקיעים והגופים הפיננסיים הגדולים והחשובים בארץ ובעולם. צוות המשרד כולל עורכי דין 
צעירים ונמרצים המומחים לעסקאות בינלאומיות אשר מרביתם צברו ניסיון במשרדי עורכי הדין 

המובילים בלונדון ובניו־יורק. 

ההצלחה של ERM וההכרה הבינלאומית לה זוכה המשרד מידי שנה נשענת בראש ובראשונה 
על גיוס עורכי דין ומתמחים בעלי כישורים מעולים, סקרנות ויצירתיות, אשר מבקשים להיות חלק 

מצוות דינאמי ולעבוד באווירה בינלאומית.

ERM מציע למתמחיו הזדמנות לקחת חלק בחוויית עבודה מאתגרת, ללמוד מהניסיון הבינלאומי 
הרב שצברו עורכי הדין של המשרד, לעבוד על העסקאות הגדולות ביותר עבור הלקוחות המובילים 

בישראל ובעולם והכול באווירה פתוחה ונעימה ותוך שיתוף פעולה קרוב בין עובדי המשרד. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה אינו מצוות לשותף אחד, המתמחים יכולים לבחור 
התמקצעות בתחומי המשרד אך נהנים משילוב במספר תחומי ליבה )ובכלל דיני חברות ומיזוגים 

ורכישות(. העבודה הינה משפטית בלבד.
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התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בחדרים מרווחים – בין שניים לארבעה 
מתמחים בחדר, שכר גבוה, הטבות זהות להטבות הניתנות לעו"ד כולל בנופש במשרד ונסיעות לחו"ל.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: אנגלית מצוינת, יכולת עבודה בצוות, יכולת ניתוח משפטי 
מעולה, תפקוד בסביבה לחוצה, הבנה וקליטה מהירה של החומר וכושר ביטוי בעל פה ובכתב.

שעות עבודה: מהמתמחה נדרש לעבוד במסגרת שעות העבודה של המשרד ובשעות נוספות 
על פי הצורך, בדרך כלל 9:00 עד 19:00. לא עובדים בימי שישי או בערבי חג.

סיכויי קידום במשרד: אנו מאמינים כי עו"ד הטובים ביותר הינם עו"ד שצמחו מתוך המשרד 
ולפיכך משקיעים רבות במתמחים בשאיפה שיישארו במשרד. בשלוש השנים האחרונות נשארו 
רוב המתמחים במשרד, כאשר ממחזור ספטמבר 2015 אשר סיים לאחרונה את תקופת ההתמחות, 

נשארו כולם.

האם קיים מסלול טרום התמחות: אין חובה לטרום התמחות. ההעסקה בטרום התמחות הוא 
ע"פ הצורך.
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ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'

כתובת: רח' ברקוביץ' 4 )מגדל המוזיאון, קומה 13(, תל אביב
טלפון: 03-7770111

פקס: 03-7770101
ebnlaw@ebnlaw.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד ניר אמודאי, עו"ד אפרת רפאלי
מספר עו"ד במשרד: כ־98

מספר השותפים במשרד: 26 
מספר המתמחים במשרד: 20 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־20
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה מסחרית, מיזוגים ורכישות, מימון פרוייקטים, תקשורת, אנרגיה 

ותשתיות, דיני עבודה, נדל"ן והגבלים עסקיים

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד ארדינסט, בן נתן ושות' נוסד בשנת 1988 על ידי עורכי הדין גיורא ארדינסט ורמי בן נתן 

והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל. 

המשרד עוסק בתחומי המשפט המסחרי והאזרחי, תוך התמקדות מיוחדת בליטיגציה מסחרית, מיזוגים 
ורכישות, מימון פרוייקטים, אנרגיה ותשתיות, שוק ההון, מדיה ותקשורת, היי־טק, הגבלים עסקיים, 
מכרזים, נדל"ן, בנקאות ודיני עבודה. הצוות המשפטי במשרד כולל כ־95 עורכי דין וכ־20 מתמחים. 

בין לקוחותיו הקבועים של המשרד נמצאים תאגידים מהגדולים והמובילים בישראל, המנהלים 
פעילות בישראל ובחו"ל, חברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו"ל, תאגידים זרים בינלאומיים, 
קרנות השקעה מסוגים שונים, לרבות קרנות הון סיכון, חברות הזנק )סטארט־אפ(, חברות ביטוח, 

בנקים, מוסדות פיננסיים ויחידים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: שיטת ההתמחות הנהוגה במשרד היא שיטת אשכולות עבודה 
)"מיני־פולים"(, במסגרתה כל מתמחה מעורב הן בתיקי ליטיגציה והן בעבודה מסחרית במחלקות 
הנוספות במשרד. המתמחים במשרד מעורבים באופן פעיל בכל שלבי ניהול התיקים אליהם 
הם מצוותים, לרבות ליווי עורכי הדין להופעות בבתי המשפט והשתתפות בפגישות עם לקוחות. 
המתמחים מהווים חלק מהצוות המקצועי של המשרד ועוסקים בעבודה משפטית בלבד. המשרד 

מקפיד על סביבת עבודה חברית ובלתי פורמאלית.

הכשרה והדרכה:בשבועות הראשונים להתמחות אנו מעבירים למתמחים החדשים הרצאות 
והדרכות ייעודיות, בנוגע לתחומי הפעילות של המשרד ולעבודת המתמחה. במהלך שנת ההתמחות 
המתמחים משתתפים באופן סדיר בכל ההשתלמויות וההרצאות המועברות לעורכי הדין במשרד.

ליווי המתמחה במהלך שנת ההתמחות:בנוסף לשותפים ועורכי הדין העובדים עם המתמחה 
בתיקים השונים, לכל מתמחה מוצמד "אח בוגר" – עורך דין ותיק במשרד המלווה את המתמחה 
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ומהווה כתובת לא פורמלית למתמחה לכל נושא. במהלך ההתמחות נערכות מספר שיחות משוב 
למתמחה. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: כמקובל במשרדים מסחריים מובילים.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: הציפייה היא כי המתמחה יהיה אחראי, יסודי, חרוץ, נכון להשקיע 
בעבודה מגוונת ואינטנסיבית, ידע לעבוד בצוות ויהיה בעל חשיבה עצמאית ומקורית. 

סיכויי קידום במשרד: מתמחים שהצטיינו בתקופת ההתמחות מקבלים בסיום ההתמחות הצעה 
להשתלב כעורכי דין במשרד. המשרד מצוי בצמיחה מתמדת כאשר אחד ממנועי הצמיחה העיקריים 

הם המתמחים שחוזרים לעבוד כעורכי דין במשרד. 

חשוב לנו כי המתמחה יחווה באופן חיובי את שנת ההתמחות הן מבחינת רכישת ניסיון וכלים 
מקצועיים והן מבחינת סביבת העבודה. אנו פועלים למימוש יעד זה בשילוב כל צוות המשרד.
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ארנה לין ושות', משרד עורכות־דין

כתובת: קויפמן 4, בית שרבט, קומה 13 תל־אביב
טלפון: 03-5165757

פקס: 03-5165999
noab@lin-law.co.il :דוא"ל

www.lin-law.co.il :כתובת אתר האינטרנט של המשרד
איש קשר למתמחים: גב' נועה ברזילי, מנהלת המשרד

מס' עוה"ד במשרד: 24 
מס' העובדים במשרד כולל מתמחים, טרום מתמחים ומנהלה: 40

שמות השותפים: עו"ד ארנה לין, עו"ד תמר וינטר־קמר, עו"ד מיכל הראל, עו"ד מיה קליימן־רוזנטל, 
עו"ד ברק כלב, עו"ד אורלי אבן־זהב, עו"ד ורד כינר

מס' המתמחים: 5-4 מתמחים 
מס' המתמחים שבכוונתנו לגייס: 5-4 מתמחים

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: למועד 2016 גויסה מתמחה 
אחת מאוניברסיטת תל אביב

תחומי עיסוק מרכזיים: דיני עבודה, ליטיגציה, משפט מינהלי
פעילות פרו־בונו: המשרד לוקח על עצמו ייצוג בהתנדבות )פרו־בונו( בתיקים עקרוניים ובעלי 
חשיבות, שיש בהם כדי להביא לשינוי חברתי, תוך שימת דגש מיוחד על עשייה משפטית שעניינה 

זכויות נשים וקידום שוויון.

על המשרד ותחומי עיסוקו
המשרד הוקם בינואר 2003 במטרה לשלב עבודה משפטית שוטפת ברמה גבוהה, עם עקרונות 
פעולה חברתיים. המשרד נמנה על המשרדים המובילים במשק בתחום משפט העבודה הפרטי 
והקיבוצי, ועוסק בתחומים נוספים ומגוונים, בין היתר: ליטיגציה, משפט אזרחי – ליווי חברות ועסקאות 
חוזיות, הליכים משמעתיים ופליליים של רופאים, משפט מינהלי ועתירות לבג"צ. המשרד מייצג חברות 
גדולות מהמובילות במשק, גופים ציבוריים, ארגוני עובדים ולקוחות פרטיים. המשרד עוסק בנוסף, 
בייצוג משפטי פרו־בונו )בהתנדבות( בתיקים עקרוניים ובעלי חשיבות ציבורית. המשרד מעסיק 
גברים ונשים, אך מכונה משרד "עורכות־דין" בשל רוב יחסי לנשים. העבודה במשרד מתאפיינת 
במקצועיות, יסודיות והעמקה משפטית. לצד השאיפה למצוינות משפטית, האווירה במשרד תומכת 
וחברית, והמשרד שם דגש מיוחד על יצירת סביבת עבודה חיובית ונעימה ופעילות חברתית מגבשת. 

 .www.lin-law.co.il :פירוט נוסף מצוי באתר האינטרנט של המשרד בכתובת

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה נדרש לעבודה משפטית בלבד לרבות: חיפושים 
משפטיים, כתיבת חוות דעת משפטיות וכתבי בי־דין במגוון תחומים. המתמחה שותף פעיל בכל 
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שלבי הטיפול בתיק, לרבות: ישיבות "סיעור מוחות", מחקר משפטי, ישיבות עם לקוחות, דיונים 
בבתי משפט, בתי דין לעבודה, גישורים ובוררויות. 

התנאים המוצעים למתמחה: שכר ראוי והוגן כמקובל במשרדים המובילים. סביבת עבודה תומכת 
ונעימה ופעילויות משרדיות־חברתיות. המשרד דוגל בלימוד והקניית כישורים מקצועיים ומיומנויות 

פרקטיות ברמה גבוהה למתמחים, תוך השקעת זמן ומשאבים הדרושים לכך.

הדרישות ממתמחים בעבודה: "ראש גדול", אחריות ומעורבות, יסודיות ושאיפה למצוינות, חשיבה 
משפטית מעמיקה, בעלי יכולת כתיבה והתנסחות רהוטה. 

שעות עבודה: ככלל, חמישה ימי עבודה בשבוע ובהתאם לצרכי העבודה. 

סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: גבוהים, בהתאם להישגים 
בתקופת ההתמחות ועל פי צרכי המשרד. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיים מסלול טרום התמחות כחלק מהדרישות להתמחות. 
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אשר חלד ושות'

כתובת: שד' רוטשילד 45 )בית ציון(, תל־אביב 65784
טלפון: 03-7137000

פקס: 03-7137001
office@heled.com :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד מיכל לבנון־פורת
מספר עו"ד במשרד: 19

מספר השותפים במשרד: 4
מספר המתמחים במשרד: 4-3

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 4-3
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 1

תחומי עיסוק מרכזיים: דיני עבודה; דיני בטחון סוציאלי
פעילות פרו־בונו: בשנת 2010 אימץ המשרד את עמותת "אחת מתשע". במסגרת זו, מעניק 
המשרד ייעוץ וייצוג משפטי בהתנדבות, לעובדות חולות בסרטן השד אשר זכויותיהן נפגעו עקב 
מחלתן. בנוסף, מייעץ המשרד ומייצג נפגעים בתחום דיני העבודה, אשר ידם אינה משגת והאינטרס 

הציבורי מצדיק לסייע להם ולעמוד לצדם בתקופה קשה זו. 
www.heled.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
המשרד הוקם על־ידי עורך־דין אשר חלד בשנת 1978. צוות המשרד מונה כיום 35 עובדים: 19 
עורכי־דין, 3 מתמחים וסטודנטים וצוות אדמיניסטרטיבי. המשרד מתמחה בתחומי דיני העבודה 
והביטחון הסוציאלי. המשרד עוסק – כתחום התמחות מרכזי – במשפט העבודה האישי והקיבוצי, 
ביחסי עבודה, ובמשפט מנהלי )בעניינים הקשורים בתחומים האמורים(. תחום התמחות מרכזי 
נוסף הוא הסדרי פנסיה וביטחון סוציאלי – מתן ליווי משפטי לקרנות פנסיה וקופות גמל אחרות. 

משרדנו נמנה עם המובילים בישראל בתחומים אלה. 

ניסיוננו בתחומים שצוינו לעיל כולל השתתפות במשא ומתן עם רשויות המדינה, וגורמים ציבוריים, 
עריכת תקנונים והסכמים בנושאי פנסיה וקופות תגמולים, השתתפות במו"מ קיבוציים ואישיים, 
ניסוח הסכמים קיבוציים וחוזי עבודה אישיים, מתן חוות דעת וייעוץ שוטף לפתרון בעיות בזמן אמת.

ניסיוננו כולל השתתפות בתהליכי תכנון, הקמה, ארגון מחדש ושינויים של מערכות כוח אדם לגופים 
שונים ציבוריים ופרטיים, השתתפות בצד דיני העבודה של תהליכי הפרטה, מיזוג, ורה־ארגון של 

מפעלים ומערכות.

יש לנו ניסיון והתמחות בניהול משפטים: בצוות המשרד פרקליטים בעלי ניסיון בהופעות רבות 
בתיקים עקרוניים ומעשיים בדיני עבודה ובנושאי הפנסיה בבית המשפט העליון, בתובענות בבתי 
הדין לעבודה, בהליכי משמעת בבית הדין המשמעתי לעובדי המדינה, ובהליכי יישוב חילוקי דעות 

)גישור, בוררות ורשויות שיפוט(.



ר הפרטי ז במג ת  ו י | התמחו  30

המשרד מייצג טווח רחב של לקוחות מן המגזר העסקי והפרטי בארץ ובחו"ל ומן המגזר הציבורי. 
לקוחות המשרד כוללים, בין השאר, בנקים, חברות היי־טק, חברות מתחום האנרגיה, חברות תקשורת, 
ביטוח והשקעות, קרנות פנסיה והשתלמות, קופות גמל, חברות וארגונים עסקיים, חברות למסחר 

בינלאומי, ארגוני עובדים ואנשים פרטיים.

מאז הקמתו צבר המשרד מוניטין במספר תחומי עיסוק משפטיים לרבות, משפט העבודה האישי 
והקיבוצי, יחסי עבודה, הסדרי פנסיה וביטחון סוציאלי ומשפט מנהלי. בתוך כך, מספק המשרד 

מגוון שירותים משפטיים, הכוללים בין השאר:

ייצוג בבתי משפט, בתי הדין לעבודה, ערכאות מנהליות, בתי דין משמעתיים, בוררויות וגישורים	 
ייצוג במשאים־ומתנים קיבוציים ואישיים לרבות מול גורמים פרטיים וכן מול רשויות המדינה 	 

וגורמים ציבוריים
עריכת חוזי עבודה והסכמי פרישה, פנסיה ותגמולים	 
ניסוח הסכמים קיבוציים ותקנונים בנושאי פנסיה וקופות תגמולים	 
השתתפות בתהליכי תכנון, הקמה, ארגון מחדש וצמצום של מערכות כוח אדם בגופים ציבוריים 	 

ופרטיים
ליווי משפטי של תהליכי הפרטה, מיזוג וארגון מחדש של חברות, מפעלים ומערכות	 
ליווי משפטי של הגשת הצעות למכרזים	 
ייעוץ לעובדים ומעבידים בנושאי שמירת סודיות והגבלת עיסוק 	 
טיפול מקיף בנושאים הקשורים בחוק למניעת הטרדה מינית לרבות השתתפות בחקירות, טיפול 	 

במשבר, בירור תלונות וייצוג בהליכים משמעתיים ואחרים. 
מתן חוות דעת וייעוץ משפטי לפתרון בעיות בזמן אמת.	 

השירותים שנותן משרדנו למעסיקים כוללים, בין היתר
ייעוץ שוטף לחברות ומעבידים הכולל ליווי משפטי צמוד כיועץ חיצוני, לרבות מתן ייעוץ להנהלות, 	 

לאגפים וליחידות משאבי אנוש בסוגיות המתעוררות אגב הפעילות השוטפת. בתוך כך, עוסק 
המשרד במתן מגוון שירותים כגון ניסוח הסכמי עבודה, טיפול במצבי משבר מול עובד בודד, 
קבוצת עובדים או נציגות עובדים, ייעוץ בקשר לקליטת עובדים, ייעוץ בעניין תנאי העסקה ובנוגע 
לקיום דרישות החוק ביחס לעובדים ולהעסקתם, ליווי תהליכי פיטורים אישיים או קבוצתיים. ייעוץ 

בעניינים הנוגעים לשמירת סודיות, הגבלת עיסוק, מניעת פגיעה במוניטין, קניין רוחני וכד'.
ליווי וייעוץ בתחום יחסי העבודה הקיבוציים, לרבות מניעה, היערכות וליווי משברים ושביתות, 	 

ניהול משא־ומתן קיבוצי, גיבוש וניסוח הסכמים קיבוציים. 
כתיבה וניסוח הסכמי עבודה והסכמי פרישה, לרבות "תפירה" של הסכמים למצבים ייחודיים.	 
ליטיגציה – ייצוג בערכאות במגוון הנושאים הקשורים ביחסי העבודה וסיומם. ייצוג בבתי הדין 	 

לעבודה ובכל ערכאה רלוונטית, וכן בהליכי בוררות וגישור, כנגד תביעות עובדים, או עובדים 
לשעבר וכנגד תביעות ארגון העובדים. ייצוג מעסיקים בתביעות ובעתירות למניעת הפרת 

זכויותיהם על פי הסכם העבודה והדין. 
ייצוג של מעבידים באירוע של הטרדה מינית. המשרד מעניק ייעוץ משפטי מקיף וייצוג בכל 	 

השלבים של תלונות ותביעות בגין הטרדה מינית. בשל אופיים הרגיש והדחוף של ענייני הטרדה 
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מינית, מקפיד המשרד במקרים אלה במיוחד על מתן שירותים בזמן אמת ועל ליווי אישי של 
הלקוחות לכל אורך הדרך. 

תחום הסדרי פנסיה וביטחון סוציאלי – בשל ניסיונו הרב של המשרד ומומחיותו הייחודית בתחום 	 
זה, משמש המשרד גם כיועץ לגופים המחפשים הסדרי פנסיה בתהליכי בחירת קרנות פנסיה 

וקופות גמל עבורם ועבור עובדיהם. 
הקמה וארגון מחדש של מערכי עבודה וייעוץ לחברות המצויות בשינויים מבניים – ליווי משפטי של 	 

הקמה, ארגון מחדש ופירוק מערכי עבודה עבור מפעלים וחברות הנתונים בהקמה או בשינויים 
מבניים )כגון מיזוג או רכישה( או בצמצום ופירוק. המשרד מייעץ לחברות וארגונים המבקשים 
להקים, לשנות ולפרק מערכי עבודה בתוכם, ומספק תמיכה משפטית שוטפת לתהליכים מסוג 
זה. בתוך כך, המשרד מעורב לעיתים קרובות בתכנון הצד המשפטי של מערכות משאבי אנוש 
בשלב של הקמת מפעל או עסק ובניית ההסדרים המשפטיים הנדרשים כגון כתיבת תקנונים, 

מסמכי התאגדות והסכמי עבודה ופרישה. 
למשרד ניסיון רב בליווי משפטי בהיבט דיני העבודה והסדרי הפנסיה של הגשת הצעות למכרזים 	 

ושל תהליכי רכישה ומיזוג, לרבות גילוי נאות )due diligence( בקשר לתהליכים אלו. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודת המתמחה במשרדנו הינה עבודה מהותית. למן תחילת 
הדרך, מהווה המתמחה חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי בתיק או בלקוח מסוים. עבודת המתמחה 
כוללת, בין היתר, עריכת מחקרים משפטיים, ניסוח חוות דעת וכתבי טענות, השתתפות בישיבות 
וליווי עוה"ד לדיונים. העבודה במשרד היא ב"פול", כאשר המטרה היא לחשוף את המתמחה למגוון 
הרבדים בתחומי העיסוק של המשרד ולעודד אותו, באופן פעיל, לחשיבה משפטית עצמאית ויצירתית. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: שכר ראוי; "חדר מתמחים" גדול ומרווח; ספרייה משפטית 
ענפה, המתעדכנת תדיר בספרות מקצועית חדשה; המשרד ממוקם בלב תל־אביב )שדרות רוטשילד( 
וככזה, ישנה תחבורה ציבורית זמינה ביותר אל המשרד וממנו וכן אפשרות לחניה בחניון הבניין; 

במשרד מתקיימים ערבי גיבוש ופעילויות חברתיות, בהם משתתפים המתמחים.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: השקפת משרדנו היא כי שנת התמחות טובה וראויה, היא 
כזו בה נחשף המתמחה לכמה שיותר מחוויית העבודה המשפטית היום־יומית במשרד. בהתאם, 
מהווה המתמחה חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי האמון על תיק נתון. המתמחה מצופה לעבודה 
מקצועית, מוטיבציה גבוהה, חשיבה יצירתית, לכושר ביטוי בכתב ובעל־פה, לעבודה עצמאית 
וליכולת עבודה בצוות. משרדנו מתמחה בליטיגציה ועל כן, מצופה המתמחה, ככל עובדי המשרד, 

לעמידה ביעדים ובעבודה יעילה גם תחת לוח זמנים צפוף.

שעות עבודה: משרדנו עובד בימים א-ה, בדרך כלל מהשעה 09:00 עד 19:00. 

סיכויי קידום במשרד: חלק ניכר מעורכי הדין המועסקים במשרד, ביצעו בו את התמחותם והמשרד 
בהחלט שואף לקלוט מקרב מתמחיו.

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיים מסלול טרום התמחות, כתלות ברצון המתמחה. אין 
מדובר בדרישת חובה.



ר הפרטי ז במג ת  ו י | התמחו  32

בלושטיין, בר־קהן, ציגנלאוב ושות' – עורכי דין 

כתובת: מרכז עזריאלי 5 )המגדל המרובע – קומה 26(, תל־אביב 
טלפון: 03-6962999 

פקס: 03-6966191
)www.bbzlaw.co.il :כתובת אתר האינטרנט של המשרד( amit@bbzlaw.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד עמית בריגר
מספר עו"ד במשרד: 23

מספר השותפים במשרד: 7 )עורכי הדין גדיאל בלושטיין; ד"ר רוי־בר־קהן; ישראל ציגנלאוב; צחי 
יגור; עמית בריגר; עידו פרישתא; וגיתית רוזנפלד־ברגר(

מספר המתמחים במשרד: 3-2 
מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס: 2 )1 למועד מרץ 2018 ו־1 למועד ספטמבר 2018(

תחומי עיסוק מרכזיים: מסחרי־עסקי )חוזים/עסקאות(; ליטיגציה מסחרית; הגבלים עסקיים; 
נדל"ן והתחדשות עירונית; היי־טק; דיני ערבות ובנקאות; דיני עבודה. 

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרדנו הוקם בתל־אביב בשנת 1990 והוא פעיל מאז בענפים השונים של המשפט המסחרי־
עסקי. התמחותו של המשרד כוללת, בין היתר, את תחומי החברות, החוזים, המקרקעין, הגבלים 
עסקיים, שוק ההון, הבנקאות, התכנון והבניה, מיזמי תשתית, פירוקים והסדרי נושים. למשרדנו 
התמחויות מיוחדות בתחומי האנרגיה, ההגבלים העסקיים, המסחר הקמעונאי, התחדשות עירונית, 

קופות גמל וקרנות פנסיה. 

כמו כן עוסק המשרד בתחומים נלווים ומשיקים למשפט המסחרי, כגון משפט העבודה, מכרזים 
ומשפט מנהלי וחוקתי. 

במסגרת הפעילות השוטפת מספק המשרד שירות ללקוחותיו בארץ ובחו"ל, בין היתר בארה"ב, 
במערב אירופה ובמזרחה, והוא קשור ומקיים שיתופי פעולה עם עורכי דין מובילים במדינות חוץ, 

ובהם משרדים בערים ניו־יורק, פראג, וינה ובאי מן. 

פעילויות המשרד מתבצעות על־ידי צוות משפטי המונה למעלה מ־25 עובדים. לצד השותפים – 
עורכי הדין גדיאל בלושטיין, ד"ר רוי בר־קהן, ישראל ציגנלאוב, צחי יגור, עמית בריגר, עידו פרישתא 
וגיתית רוזנפלד־ברגר, פועל צוות מנוסה של עורכי דין, המתמחה בתחומי העיסוק וההתמחות של 

המשרד. מסייע בידם צוות של מתמחים, אנשי מנהלה ומזכירות. 

www. :לפרטים נוספים על המשרד, אתם מוזמנים לבקר באתר משרדנו באינטרנט, בכתובת
bbzlaw.co.il

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: משרדנו אינו מחולק )באופן פורמלי( למחלקות, והמתמחים 
במשרדנו אינם מוצמדים לעורך דין אחד לאורך תקופת התמחותם. כל מתמחה עובד עם כל עורכי 
הדין במשרד, וכך ניתנת לו האפשרות להתמקצע 'ולטעום' מכל תחומי העבודה של המשרד )ובפרט, 
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בתחום המסחרי־עסקי ובליטיגציה מסחרית(. בדרך זו יכול המתמחה, בתום שנת התמחותו, לבחור 
בצורה מושכלת יותר את התחומים בהם יחפוץ להתמחות ולהתמקד בהמשך דרכו;

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: במשרד קיים חלל מרווח בו מתבצעת עבודת המתמחים. 
לכל מתמחה יש שולחן ועמדת מחשב משלו. במשרד גם ספריה משפטית ענפה. לכל אורך תקופת 
התמחותו מקבל המתמחה מקום חניה )על־חשבון המשרד(. צוות המשרד מקיים מספר פעילויות 

הווי ונופש מדי שנה;

הדרישות מהמתמחים בעבודה: בראש ובראשונה – מקצועיות ומקצוענות משפטית, אחריות, 
יסודיות וחריצות, ובנוסף – מזג נוח, יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות; 

שעות העבודה: ימים א'-ה' מהשעה 08:30 עד שעה 19:30; 

סיכויי קידום במשרד: המשרד שואף כמדיניות, ובכל עת שהוא בוחר להרחיב את שורותיו, להציע 
למתמחים המצטיינים בו להצטרף כעורכי דין צעירים במשרד. יצוין, כי במשרד עבדו בעבר ועובדים 
כיום עורכי דין ושותפים שהתמחו במשרד, וכן שותפים בו עורכי דין שהחלו את דרכם המשפטית 

כעורכי דין צעירים במשרד;

האם קיים מסלול טרום התמחות: המשרד אינו דורש תקופת טרום התמחות כתנאי להתמחות בו.
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בלטר, גוט, אלוני ושות׳

כתובת: יגאל אלון 96, תל אביב־יפו
טלפון: 03-5111111

פקס: 03-6246000
pelimelech@bgalaw.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: פלג אלימלך
מספר עו"ד במשרד: 93 עורכי דין

מספר השותפים במשרד: 19 
מספר המתמחים במשרד: 13 

תחומי עיסוק מרכזיים: )1( ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות; )2( משפט מסחרי, מימון 
פרויקטים, אנרגיה ותשתיות; )3( תכנון ובניה

פעילות פרו־בונו: 5%
הטבות לעובדים: שי לחגים, חנייה, טיולי גיבוש ועוד

www.bgalaw.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
בלטר, גוט, אלוני ושות’, הוא אחד המשרדים הותיקים והמובילים בישראל, ובין המשרדים הגדולים 
בדירוג דן אנד ברדסטריט מאז החל הדירוג. המשרד מונה 93 עורכי דין, מתוכם 19 שותפים. למשרד 
סניפים בתל אביב, ירושלים, חיפה וטבריה. המשרד מעורב בנושאים בינלאומיים ועובד בשיתוף 
פעולה עם משרדים מובילים בחו"ל, ובהם משרד עורכי הדין Hertzlfeld & Rubin מוול סטריט.

המשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי, ומייצג לקוחות מסחריים גדולים ובינוניים, בארץ 
 Fortune( ובעולם, ובהם חברות רב לאומיות גדולות המדורגות ברשימת ה־500 של מגזין פורצ'ן
corporations 500(, וזאת, בכל תחומי הפעילות המשפטית: תעשייה, נדל"ן, תעופה, תרופות 
ופרמה, ביטוח ונזיקין, בנקים, קופות גמל, בתי מלון, חקלאות, אנרגיה, ארגוני קניות, קיבוצים 

ומושבים, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, תאגידים עירוניים, מפעלים אזוריים ועוד. 

כמו כן, המשרד עוסק רבות בהופעות בבתי המשפט, והוא מנהל משפטים, מהגדולים ביותר בארץ, 
רובם בתחום המסחרי, דיני חברות, דיני עבודה, דיני אנרגיה, נושאים מתחום החקלאות והמים, 

ביטוח ונזיקין.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים שלנו עוסקים בעבודה משפטית בלבד, ומלווים את 
התיקים והעסקאות לכל אורכם, לרבות בפגישות עם לקוחות ובדיונים בבתי משפט והטריבונאלים 
השונים. ההתמחות מופרדת למחלקות )מסחרית, ליטיגציה, תכנון ובנייה ועוד(, והמתמחים מתראיינים 
למחלקה ספציפית בהתאם לתחומי העניין של המתמחים ולצרכי המחלקות. בתוך המחלקה, פועלים 
המתמחים בשיטת "פול" ואינם מוצמדים לעו"ד ספציפי, דבר המאפשר חשיפה למגוון רחב יותר 
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של גישות ושיטות עבודה, תוך צבירת ניסיון והכשרה משפטית ואישית, במטרה להעניק למתמחה 
את ההכנה והכלים המקצועיים הטובים ביותר לקראת עבודתו כעורך דין. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: האווירה במשרד היא דינאמית, נעימה ומשפחתית. לכל 
מתמחה פינת עבודה אישית הכוללת שולחן עבודה ומחשב אישי מקושר לאינטרנט מהיר, למאגרי 
מידע משפטיים אלקטרוניים, לדוא"ל ולמאגר המסמכים המשפטיים במשרד. כמו כן, קיימת במשרד 
ספריה משפטית עשירה העומדת לרשות המתמחים בכל עת. בנוסף, כחלק אינטגראלי מהצוות 
המשפטי במשרד, המתמחים נוטלים חלק פעיל ובלתי נפרד בפעילויות החברתיות, לרבות נופש 

משרדי וטיולי גיבוש, וכן זוכים להטבות כמו מימון חניה, קבלת שי לחגים ועוד.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: המתמחים נדרשים להפגין מקצועיות, אחריות, יסודיות, יוזמה 
ויכולת למידה גבוהה. כמו כן נדרשות חשיבה יצירתית, ויכולת הבעה ברמה גבוהה מאוד בכתב 

ובעל־פה. 

שעות עבודה: המשרד פועל בימים א'-ה' בין השעות 19:00-9:00. 

סיכויי קידום במשרד: מדיניות המשרד הינה להציע למתמחים המצטיינים להמשיך את עבודתם 
במשרד כעורכי דין, ככל שמתאפשר. חלק ניכר מהשותפים ומעורכי הדין במשרד היו מתמחים במשרד.

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיים במשרד מסלול טרום התמחות, אולם הוא אינו מסלול 
חובה מקדים למתמחים, והוא נפתח בהתאם לצורכי העבודה המשתנים. 
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בעז בן צור ושות' – משרד עורכי דין

כתובת: מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ' 4 תל־אביב
טלפון: 03-6075001
פקס: 03-6075029 

dikla@bzlaw.co.il איש קשר למתמחים: עו"ד דקלה סירקיס, דוא"ל
הגשת מועמדות: בדואר אלקטרוני או דרך אתר קודקס

מספר עו"ד במשרד: 11
מספר המתמחים במשרד: 3-2

מספר המתמחים לגיוס במחזור זה: אחד למועד מרץ 2018, ואחד למועד ספטמבר 2018
www.benzurlaw.co.il :כתובת האתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד בעז בן צור ושות' הוא משרד בוטיק איכותי, העוסק במגוון רחב של תחומי הליטיגציה 
האזרחית־מסחרית, ומטפל בתיקים גדולים ומורכבים בהיקף של מיליארדי שקלים, בעלי פרופיל 
תקשורתי גבוה. כן עוסק המשרד בתחום של תובענות ייצוגיות. בנוסף לכך מטפל המשרד בתיקי 
צווארון לבן בעניינם של שרים, מנכ"לים ובכירים במשק ובזרועות הביטחון. המשרד אף מתמחה 

בייצוג לפני ועדות חקירה ובתיקים ביטחוניים מסווגים. 

המשרד ייצג ומייצג חברות ענק כגון אי.די.בי, מלונות פתאל, אל על, אינטל, הריבוע הכחול, 
אלקטרה, אמבלייז, פלייטק וחברות בשליטת טדי שגיא, וכן חברות הביטוח הפניקס, כלל, מגדל 
ומנורה ועוד; אישי ציבור בולטים כגון רמי קליינשטיין וריטה, רביב דרוקר, עופר עיני, שרים וחברי 
כנסת; וכן גופים ציבוריים: לשכת עורכי הדין, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בן גוריון, ארגון 
המורים, הסתדרות העובדים הכללית והלאומית; עורכי דין ורואי חשבון, דירקטורים ונושאי משרה 

בכירים בחברות ציבוריות גדולות ועוד. 

בראש המשרד עומד עו"ד בעז בן צור, שהחל את דרכו במשרד ש. הורוביץ, ולאחר מכן היה שותף 
בכיר במשרד ד"ר י. וינרוט במשך 15 שנה.

תהליך הגיוס
משלוח קורות חיים, גיליון ציונים והמלצות. המשרד שם דגש על מצוינות אקדמית ומצוינות בתחומי 
החיים השונים. לפיכך, נדרש ממוצע ציונים 85 ומעלה. יינתן יתרון לסטודנטים המשמשים עוזרי 

מחקר או הוראה, או לוקחים חלק בכתבי עת משפטיים. 

בשל עבודה מול לקוחות בחו"ל ותיקים בין לאומיים, נדרשת שליטה באנגלית ברמה טובה. 

למתאימים ייערך ראיון עם שותפים במשרד, ובשלב השני ייערך ראיון עם ראש המשרד.
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על ההתמחות
עבודת המתמחים במשרד נעשית ב"פול", וכוללת עבודה עם כל עורכי הדין במשרד, לרבות עבודה 
ישירה עם השותפים הבכירים וראש המשרד. כל עבודת המתמחים היא עבודה משפטית מול מגוון 
של לקוחות ובסוגים שונים של תיקים, תוך חשיפה לתחומי משפט שונים – אזרחי, מסחרי, פלילי 
ועוד. המתמחים נוטלים חלק בכל שלבי הטיפול בתיק כולל השתתפות בישיבות ופגישות עם לקוחות, 
הכנת כתבי בי דין, הכנת חקירות נגדיות והשתתפות בדיונים בבית משפט, בהליכי בוררות ובגישור.

תנאי השכר כמקובל במשרדים הגדולים ובמשרדי הבוטיק וכוללים מתנות לחגים.

המשרד מממן לכל העובדים, כולל למתמחים ארוחות צהריים )מנוי 10ביס(; חנייה בחניון הבניין; 
חדר מרווח למתמחים; שירותי מזכירות; וספריה משפטית גדולה ומגוונת. המשרד מארגן ימי כיף 
ופעילויות משרדיות כגון השתתפות בכנס השנתי באילת, טיולים, ארוחות, יום סרט, יום ספא ועוד.

המשרד מתאפיין באווירה טובה וקשר בין־אישי בין עורכי הדין למתמחים, המהווים חלק פעיל ומרכזי 
בצוות המשרד. 

מהמתמחים נדרש כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה; חריצות ושקדנות; ידע משפטי ויכולות 
אנליטיות; יכולת להשלים משימות במועד; מסירות, השתלבות בעבודת צוות, יחסי אנוש טובים 
ואישיות נעימה. העבודה מסתיימת לרוב בשעה 20:00 בערב. עבודה בימי שישי – לעיתים נדירות. 

סיכויי הקידום גבוהים. המשרד קולט עורכי דין מקרב המתמחים באופן שוטף.

ביצוע טרום התמחות מומלץ.
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ברנע ושות'

כתובת: הרכבת 58 תל אביב
טלפון: 03-6400600

פקס: 03.6400650
office@barlaw.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: רוחמה זיו פלג, מנהלת משאבי אנוש
מספר עו"ד במשרד: כ־60 עורכי דין, כשליש נשים

מספר השותפים במשרד: 18 שותפים: מיכאל ברנע, סיימון ג'פה וזוהר לנדה
מספר המתמחים במשרד: 15 

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 3
תחומי עיסוק מרכזיים: מסחרי בינלאומי, ליטיגציה מסחרית

פעילות פרו־בונו: אנו מאמינים כי למשרד, לצד היותו גוף עסקי, יש מחויבות לפעול לטובת 
החברה. זאת בין אם באמצעות המיומנות המשפטית של אנשי המשרד ובין אם באמצעות היכולות 

השונות שיש למשרד ולשותפיו.
הטבות לעובדים: המשרד דואג לצרכי העובדים: חניה, מרחב משותף נעים, כיבוד בשעות אחרי 
הצהרים, פעילויות רווחה רבות ומגוונות )ימי גיבוש, מפגשים חודשיים, ימי הולדת ופעילות התנדבותית(. 
אנו מקדישים תשומת לב רבה לתהליכי ההכשרה של עורכי הדין והמתמחים, לדוגמת קיום תכנית 
הכשרה מקיפה, הכוללת הרצאות מקצועיות למתמחים המועברות ע"י שותפים ועו"ד מהמשרד.

http://www.barlaw.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד ברנע ושות' הינו אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום המשפט המסחרי בישראל. 
הצלחתנו ניכרת בפעילותינו הבינלאומית הנרחבת )כ־70% מפעילות משרדנו( – בליווי עסקאות 
חוצות גבולות, ייצוג חברות זרות הפועלות בישראל וייצוג חברות ישראליות הפועלות בחו"ל. התמחותנו 
בתחומי המשפט השונים מאפשרת הענקת מעטפת משפטית נרחבת לפעילות העסקית של 
לקוחותינו. זאת, לצד יחס אישי ומעורבות השותפים בפעילות הלקוחות באופן מעמיק, מקצועי ויסודי.

משרד ברנע ושות' מדורג בין משרדי עורכי הדין הבולטים בישראל על ידי מדריכי דירוג בינלאומיים 
.BDI Codeו־ Chambers, Who's who, European Legal 500, Dun's 100 :ומקומיים

השירותים המשפטיים שאנו מספקים כוללים מגוון רחב של תחומים, לרבות דיני תאגידים, מיזוגים 
ורכישות, תשתיות ומימון פרויקטים, ליטיגציה, נדל"ן, שוק ההון וניירות ערך, טכנולוגיה, מיסים, 

חדלות פרעון, אינטרנט, דיני עבודה, בנקאות ומגזר קיבוצי. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: על מנת לאפשר למידה אפקטיבית במהלך תקופת ההתמחות, 
המתמחים משויכים לאחת ממחלקות המשרד, באופן שמחד מאפשר להם להתמחות ולהתמקצע 
בתחום משפטי מסוים, ומאידך מאפשר להם עבודה עם מספר עורכי דין וחושף אותם למספר 
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סגנונות עבודה וצורות חשיבה. המתמחים מלווים את הטיפול המשפטי בלקוח בכל שלבי העבודה 
המקצועית והינם שותפים פעילים בכל פעולה שמתבצעת לטובת הלקוח – מחקר המשפטי, ניסוח 
חוות דעת, ניסוח הסכמים וכתבי בית דין, נוכחות בפגישות, התלוות לדיונים בערכאות המשפטיות. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים יחד בחדר מרווח ומאוד נעים המאפשר 
מרחב אישי לעבודה מחד ותחושת שיתוף ועבודת צוות מאידך. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מאחר והמשרד שם דגש על מקצועיות לצד רוח צוות, אנו 
מחפשים מתמחים בעלי הכישורים הרלוונטיים לשני התחומים הללו, תוך שימת דגש על יכולת 
חשיבה משפטית ומיומנויות אנליטיות, יכולת תכנון וארגון, יסודיות וערנות לפרטים, בעלי מוטיבציה 
גבוהה, שאפתנים והישגיים, המסוגלים לעבוד בעבודת צוות והרואים את עתידם כעורכי דין. תהליך 

הגיוס כולל שני ראיונות פרונטאליים.

שעות עבודה:המתמחים עובדים כמקביל לכלל המשרד, בין 19:00-9:00, אין עבודה ביום שישי. 

סיכויי קידום במשרד: אנו רואים בתהליך ההתמחות תהליך שמטרתו הכשרת דור העתיד של 
עורכי הדין. חלק משמעותי מצוות השותפים ועורכי הדין החלו את דרכם במשרד כמתמחים. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: כיום לא קיים מסלול טרום התמחות. 
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ברקמן וקסלר בלום ושות׳

כתובת: מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, קומה 36
אנשי קשר: עו"ד נחום קובובסקי ועו"ד ערן אורבך

nachumk@bwb.co.il; erano@bwb.co.il :דוא"ל
טלפון ופקס: 03-6072222; 03-6072220

מספר עו"ד במשרד: 39
מספר השותפים במשרד: 12

מספר המתמחים במשרד: 11-10
מחזורי גיוס: מרץ וספטמבר 2018

על ההתמחות
אם את/ה מעוניין/מעוניינת לעסוק בליטיגציה מסחרית או בנדל"ן, ברמה הגבוהה ביותר, באופן 
המקצועי ביותר, בתיקים המעניינים ביותר ועבור לקוחות גדולים ו/או מובילים בתחומם – כדאי ומומלץ 
לך להגיש מועמדות להתמחות במשרדנו; אצלנו תקבל/י את הכלים הטובים ביותר להשתלב בתחומי 
משפט אלו, וזאת בסביבת עבודה איכותית, מקצועית, צעירה ודינאמית, הדוגלת במצוינות ומאפשרת 

לכל מתמחה להביא לידי ביטוי את היכולות האישיות שלו/שלה בעבודה ישירה עם השותפים.

אנו רואים את המתמחים במשרדנו כחלק בלתי נפרד מצוות המשרד, על כל הנובע מכך. לכן נהנים 
המתמחים מתנאי עבודה ושכר מצוינים. אנו מקפידים שהצוות המקצועי של משרדנו "יצמח" מתוך 

צוות המתמחים ולכן משאירים במשרד כעורכי דין את המתמחים האיכותיים והמתאימים ביותר. 

אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים במשרדנו מבצעים עבודה משפטית בלבד ומעורבים 
בכל שלבי ניהול התיק / העסקה. המתמחים אינם מוצמדים לעו"ד ספציפי. לכל תיק נקבע צוות 
המטפל בו לאור מורכבותו והמומחיות המיוחדת הנדרשת לעניין הנדון. לכל אחד מצוותים אלו 
מוצמד מתמחה, אשר הינו חלק בלתי נפרד מהצוות. צוותי העבודה הללו מורכבים בד"כ משותף, 
עו"ד אחד או שניים ומתמחה. המתמחה, כחלק מהצוות, לוקח חלק בדיונים פנימיים, בישיבות עם 
הלקוחות, בישיבות עם הצד השני, בדיונים בבתי משפט ובמוסדות השונים וכיוצ"ב. עיקר מלאכתו 
של המתמחה מתמקדת במחקר משפטי, בכתיבה משפטית, בהכנת "חומרי הגלם" של ה"מוצר" 
המשפטי )חוות דעת, כתבי בי־דין, חוזים וכיוצ"ב( ובליווי שוטף של העסקאות השונות בשלבי גיבושן, 

חתימתן וביצוען. מדובר בעבודה משפטית מרתקת ומגוונת, ברמה הגבוהה ביותר. 

תנאי העבודה וההעסקה: תנאי העסקת המתמחים טובים מאוד ונחשבים מהגבוהים ביותר ביחס 
למקובל במשרדים המובילים בישראל לרבות שכר גבוה, תנאים נלווים, טיולים בארץ ובחו"ל, הופעות 

ואירועים, שי לחג, מטבח ועוד. בחדרי המתמחים במשרדנו יושבים שניים או שלושה מתמחים. 

שעות עבודת המתמחים 19:00-09:00 ושכרם עומד על סך של 8,000 ₪ ברוטו. בנוסף לכל 
אחד יש תקציב מוניות חודשי.

הציפיות שלנו מהמתמחים: הלימוד הוא אחת המטרות העיקריות של שנת התמחות ואין ציפייה 
שהמתמחים ידעו הכל. יחד עם זאת, המתמחים המעוניינים להתקבל למשרדנו נדרשים להיות 
בעלי הבנה וחשיבה משפטית, יכולת ניתוח ברמה הגבוהה ביותר, חתירה מתמדת ו"טבעית" 
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למקצועיות ולמצוינות, יכולת אבחנה בין עיקר לטפל, יכולת עמידה בלוחות זמנים ויכולת להשתלב 
בצוותי עבודה שונים. יחד עם כל אלו, אנו שמים דגש רב על האדם עצמו ועל יכולתו להשתלב 
במקום העבודה. לכן נדרשים המתמחים ליחסי אנוש טובים, התנהגות והתנהלות נעימה וחברית 

הן כלפי כל צוות העובדים במשרד והן כלפי לקוחותיו. 

תנאי סף להגשת מועמדות להתמחות הוא ממוצע ציונים של 82 ומעלה.

סיכויי קידום במשרד: אנו נותנים עדיפות ראשונה למתמחים המצטיינים המסיימים את שנת 
ההתמחות להשתלב במשרדנו כעורכי דין. רבים מעוה"ד והשותפים במשרד החלו את דרכם 

המקצועית במשרד ובכוונתנו להמשיך לנהוג כך גם בעתיד.

על המשרד ותחומי עיסוקו
ברקמן וקסלר בלום ושות' הינו אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי הליטיגציה 
המסחרית־אזרחית והנדל"ן. צוות המשרד, בראשותם של עורכי הדין רון ברקמן, ארי וקסלר ואופיר 
בלום, מאגד עורכי דין מהמובילים והמנוסים ביותר בתחומים הללו. חשיבה יצירתית ומקצוענות 
חסרת פשרות הם שהובילו את משרדנו להצלחות רבות, לנאמנות ארוכת שנים מצד קהל לקוחותינו 

ולמקומנו בצמרת רשימת משרדי עורכי הדין בישראל.

פעילות צוות הליטיגציה במשרדנו זוכה בשנים האחרונות להכרה ולהערכה גם מצד מדריכי הדרוג 
הבינלאומיים והמקומיים שדרגו את המשרד כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הליטיגציה. 
בשנה האחרונה, שני מדריכי הדירוג המקומיים – D&B )דאנס 100( ו־BDI דרגו את המשרד 
בקטגוריית הדירוג העליונה והגבוהה ביותר כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחומי הליטיגציה 
המסחרית והתובענות הייצוגיות. מדריך הדירוג הבינלאומי – מדריך הדרוג LEGAL 500 – דרג את 

המשרד כאחד מ־13 המשרדים המובילים בישראל בתחום הליטיגציה. 

בשנה האחרונה, שני מדריכי הדירוג המקומיים – D&B )דאנס 100( ו־BDI דרגו את המשרד 
בקטגוריית הדירוג העליונה והגבוהה ביותר כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הנדל"ן. 
 TOP"( דרג את המשרד כאחד מעשרת – LEGAL 500 מדריך הדירוג הבינלאומי – מדריך הדרוג

10"( המשרדים המובילים בישראל בתחום הנדל"ן.

High Profile Litigation: מחלקת הליטיגציה המסחרית־אזרחית הינה אחת המובילות בישראל 
בטיפול בתיקי,High Profile Litigation בכל אפיקי ההידיינות והשלבים הקודמים לה. 

צוות המחלקה, בראשותם של רון ברקמן ואופיר בלום, אוחז בניסיון רב שנים בייצוג לקוחות המשרד 
בסכסוכים מסחריים מורכבים ומסובכים בהיקפים גדולים, בכל תחומי המשפט העסקי, המסחרי, 
הציבורי והאזרחי, ובניהול הליכים בפני בית המשפט הגבוה לצדק, בית המשפט העליון ובתי 
המשפט המחוזיים. מערך תחומי עיסוקה של המחלקה מקיף את כל מישורי הליטיגציה המסחרית, 
תוך מומחיות מיוחדת בהגנה על חברות מפני תובענות ייצוגיות, מאבקי שליטה, ייצוג בסכסוכים 
עסקיים ומסחריים בין חברות )לרבות כל הקשור לסכסוכים מסחריים בינלאומיים(, סכסוכים בין 
בעלי מניות ושותפים, תביעות נגזרות ותביעות להסרת קיפוח, צווי מניעה וסעדים זמניים, עתירות 
לבג"צ ועתירות מנהליות, טיפול במחלוקות הנוגעות לתחומי התקשורת, התאגידים, קניין רוחני, 

דיני מכרזים, בנקאות, ביטוח ועוד. 
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נדל"ן מורכב בארץ ובעולם: מחלקת הנדל"ן בראשות עו"ד ארי וקסלר מלווה את לקוחות המשרד 
בכל סוגי עסקאות הנדל"ן המורכבות ורחבות ההיקף בארץ ובעולם. צוות המחלקה מייצג חברות 
בנייה, משקיעים מובילים, יזמים, חברות מסחריות ובעלי הון פרטיים, בכל סוגי עסקאות הנדל"ן 
וניהול הפרויקטים. הצוות מתמחה בליווי וייעוץ ליזמים ישראלים הפועלים בשווקים זרים בתחומי 
הבניה למגורים, למשרדים ולמסחר תוך מעורבות גבוהה בעיצובם המשפטי והמיסוי של העסקאות 

והפרויקטים הנמסרים לטיפולו. 

לצד ההתמחות בטיפול ובביצוע עסקאות נדל"ן, מתמחה המחלקה גם במתן שירותי ליטיגציה בכל 
הנושאים המשיקים למגוון תחומי הנדל"ן. לצוות המחלקה ניסיון רב בייצוג לקוחות ובהופעה בשמם 

בפני בתי המשפט, רשויות ציבוריות, ועדות מקומיות ומחוזיות, ועדות ערר וכדומה. 
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גדעון פישר ושות'

כתובת:  מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומות 40-39, ת"א
טלפון: 03-6913999

פקס: 03-6913998
refael@fisher-lawfirm.com :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד רפאל יולזרי, שותף
מספר עו"ד במשרד: 26

מספר השותפים במשרד: 8
מספר המתמחים במשרד: 3

תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה אזרחית מסחרית, מסחרי, מוניציפלי, צווארון לבן, היי־טק 
פעילות פרו־בונו: משתנה

הטבות למתמחים: אנו מציעים מספר הטבות למתמחים, כגון: מתנות לחגים, ימי גיבוש. מתמחה 
שמביא לקוחות למשרד מתוגמל בבונוס נאה. אנו מציעים למתמחה לימוד אמיתי של המקצוע, 
חשיפה אדירה לתחומי משפט רבים, כאשר המתמחה מבצע העבודה בפועל, בצמוד לשותפי 
המשרד ובעבודה ישירה מול לקוחות המשרד. למתאימים ימומן סיור לימודים בחו"ל, להעמקת 

הידע הבינלאומי במוסדות בוררויות נבחרים.
fisher-lawfirm.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד גדעון פישר ושות' הינו ממשרדי עורכי הדין הדינאמיים והמובילים במדינת ישראל, המעניק 

ללקוחותיו שירות משפטי מהשורה הראשונה במנעד נרחב של נושאים.

מרכזיותו של המשרד בשוק עריכת הדין בישראל הניבה מעורבות בתהליכי יסוד ובאבני דרך 
בעולם המשפט והעסקים בישראל. עורכי הדין של המשרד, בראשות עו"ד גדעון פישר, מעניקים 
ללקוחותיהם ייעוץ משפטי מקיף, מקצועי וקשוב תוך שימוש בהבנה משפטית מעמיקה ובידע רב 

תחומי שצברו. 

הצוות המשפטי במשרד דואג לנתח את הצרכים הייחודיים של כל לקוח, להבין לעומק את רצונותיו 
והאינטרסים העומדים על הפרק, כדי למקסם את הערך שמניב עבורו המשרד.

על מנת להעניק ללקוחות את השירות הטוב ביותר ומתוך הבנה, כי מערכת היחסים בין המשרד 
ללקוחותיו הינה אישית ומתמשכת, מהווה המשרד one-stop-shop לכלל הצרכים המשפטיים של 
לקוחותיו, בישראל ומעבר לים, וזאת תוך הקפדה על איכות מקצועית גבוהה ושמירה על סטנדרטים 

בינלאומיים, לצד זמינות מקסימאלית ללקוחותיו.

גדעון פישר ושות' בינלאומיים
משרדנו גאה לשמש כנציג הבלעדי בישראל של הרשת המשפטית הבינ"ל Parlex, בה חברים 
משרדי עורכי דין מובילים בעשרות מדינות. פעילות המשרד ברשת הבינלאומית מסייעת להעניק 
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תמיכה מלאה בכל פעילויותיהם של לקוחות המשרד, לרבות אלו היוצאות מגבולות ישראל, הודות 
לידע בינלאומי צבור לצד שיתופי הפעולה הרבים של המשרד עם משרדים זרים השותפים לרשת זו.

משרדנו עוסק בקשת מלאה של תחומי עיסוק, לרבות
משפט מסחרי וליווי חברות	 
ליטיגציה מסחרית־אזרחית	 
בוררות	 
נדל"ן	 
זכיינות ומכרזים	 
עסקאות בינלאומיות	 

צווארון לבן	 
המגזר השלישי 	 
הייטק	 
ביקורת פנים	 
רשויות מקומיות	 
ניהול הון משפחתי ודיני משפחה	 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: כל מתמחה משויך למחלקה ממחלקות המשרד. המתמחה 
עובד עם שותף ועם צוות עורכי הדין  מהמחלקה הרלוונטית ומהווה חלק בלתי נפרד מהמחלקה. 
מתמחה במשרדנו משובץ לטיפול בלקוחות המשרד ביחד עם הצוות המשפטי הבכיר ומהווה חלק 
אינטגרלי מהצוות המשפטי. במסגרת האמור, המתמחה משתתף בישיבות עם הלקוחות, כותב 
את כתבי בית הדין הרלוונטיים, מכין חקירות לעדים, משתתף בדיונים בבית משפט ובהכנה להם. 
במחלקה המסחרית המתמחה מכין חוו"ד, הסכמים, שותף לניהול מו"מ מול הצד שכנגד ונחשף 
לסוגיות רבות ומורכבות בעולם המשפט. אנו מתייחסים למתמחה כעו"ד בתחילת דרכו, מאמינים 
בשיטה במסגרתה המתמחים במשרדנו נחשפים לתחומי משפט נרחבים כאשר הם בפועל 
מבצעים העבודה, בפיקוח עורכי הדין הרלוונטיים. בתום תקופת ההתמחות, בראיה לאחור, מבינים 
המתמחים שבזכות העבודה במשרדנו הם רכשו כלים משמעותיים וניסיון נרחב אשר מציב אותם 

ביתרון משמעותי בשוק. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: סביבת עבודה נוחה. יושבים בחדר מתמחים, שחודש 
לאחרונה, הצמוד לחדרי עורכי הדין. המשרד חרט על דגלו אווירה פתוחה, לרבות בכל הנוגע 

להעסקת המתמחים, ודלתות שותפי המשרד, ועורכי דינו, פתוחות תמיד בפני המתמחים.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: עבודת המתמחה במשרד הינה מאתגרת ומעניינת, הכוללת 
עיסוק בתיקים מתוקשרים ובעלי פרופיל גבוה. נדרשת חשיבה משפטית, יצירתיות, נכונות לעבודה 
אינטנסיבית ומאומצת ויכולת התבטאות מעולה בכתב ובע"פ. העבודה במשרד נעשית בצוותים, 
ולכן נדרשת יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים. אנו מחפשים מתמחים שרואים את מקצוע 
עריכת הדין כיעוד. מאחר וחלק מהעבודה במשרד נעשית בשפה האנגלית, ידיעת השפה האנגלית 

כשפת אם – תהווה יתרון.

שעות עבודה:  א-ה' 19:30-08:30.

סיכויי קידום במשרד: ככל שהמתמחה הוכיח עצמו בעבודה מקצועית, אחראית ומסורה וככל 
שהשתלב טוב במשרד, קיים סיכוי גבוה, כי המשרד יציע למתמחה להיקלט כעו"ד. ישנם תקדימים 

רבים לכך. מתמחים אשר נשארו ועבדו כעו"ד שנים רבות.

האם קיים מסלול טרום התמחות: כן, לפי הצורך )לא חובה(.
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גולדמן, ארליך, אדלשטיין, אביגד ושות'

כתובת: דרך אבא הלל 14, "בית עוז", רמת גן
טלפון: 03-6139906

פקס: 03-6139996
geelaw@geelaw.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד עדי אהרון־פלדמן
מספר עו"ד במשרד: 23 עו"ד מתוכם 8 נשים

מספר השותפים במשרד: 4 שותפים בכירים, אמיר גולדמן, אמיתי ארליך, בועז אדלשטיין ואורי 
אביגד, וכן 6 שותפים, מתוכם 2 נשים. 

מספר המתמחים במשרד: 6-5 
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 1

תחומי עיסוק מרכזיים: נדל"ן, מסחרי, ליטיגציה 
פעילות פרו־בונו: אנו מאמינים שמעורבות חברתית אינה חובה, אלא זכות, ושמחים על הזכות 
שנפלה בחלקנו להתנדב ולסייע לקהילה. המשרד תומך ומלווה גופים שונים בייעוץ משפטי, תרומות 
וגיוס כספים, ובניהול בהתנדבות, אך מעל לכל אנו גאים בעבודת הכפיים ההתנדבותית שאנחנו 
שותפים לה מעת לעת בפעילויות משרדיות שונות. בין הגופים העיקריים שבהם מעורבת העשייה 
החברתית של המשרד ניתן למצוא עמותה התומכת בפצועי צה"ל, עמותה התומכת בילדים בסיכון, 
עמותה שעוזרת לחקלאים ומעמיקה את הערבות ההדדית בתוך העם ואת הזיקה בין העם לארצו, 
קרנות התומכות באמנים צעירים, קרנות המעניקות מלגות, קרן המרכזת מחקר רפואי ציבורי ועוד. 
הטבות לעובדים: חניה, שי לחג פעמיים בשנה )בראש השנה ובפסח(, ימי גיבוש ופעילויות 

משרדיות מגוונות
 www.geelaw.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרדנו נמנה על המשרדים המובילים בישראל בנושאי נדל"ן, תכנון ובנייה, ניהול הון אישי ומשפחתי, 
ליטיגציה ומשפט מסחרי. מאז היווסדו בשנת 1995, חותר המשרד בעקביות להצטיינות והובלה 
בתחומי עיסוקו, וכיום הוא מצוי בשורה הראשונה של משרדי עריכת הדין בישראל בתחומי פעילותו. 

המשרד מדורג דרך קבע על ידי מדרגים, מקומיים ובינלאומיים, במספר תחומים ובעיקר בנדל"ן.

המשרד פועל בארץ ובחו"ל, ומתמחה בטיפול בתיקים משפטיים מורכבים ורחבי היקף, תוך שילוב 
ניסיון עסקי ייחודי אשר נצבר לאורך שנים רבות של עבודה מול גורמי שטח ובעלי מקצוע.

המשרד מתאפיין בדינאמיות וחדשנות אך גם בהישענות על ניסיון נצבר וידע רב, ומתגאה ביחסיו 
הקרובים ויוצאי הדופן עם לקוחותיו, ובשירות המקיף והאישי המוענק להם. 

המשרד שם דגש מרכזי על איכות ומקצועיות עורכי הדין הפועלים בו, ועל שיתוף הפעולה ביניהם. 
מחלקות המשרד מאוישות בעורכי־דין מהמוכשרים והמנוסים בתחומם הפועלים בסינרגיה מלאה 
ובהפריה הדדית. אנו מטפחים רוח של משפחתיות במשרד, המתבטאת בתרבות פנאי משותפת, 
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ולצד זאת, פועלים כל העת לשמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר בעזרת השתלמויות משרדיות 
וימי עיון מחלקתיים.

בין לקוחות המשרד נמנות חברות מגוונות כדוגמת אזורים, אספן, איסתא, קיסריה, בוני התיכון, 
קבוצת יגאל ומשה גינדי, קבוצת אבי זיתוני, פרץ בוני הנגב, קבוצת בני בכר, קבוצת רייסדור, 
קבוצת גבאי, קבוצת איילה אגם, טל בר בניה, אלקטרה אמפא, קרן אקספו, אקס או נדל"ן, בנק 

אוצר החייל, בנק לאומי ועוד. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים מסווגים למחלקת הנדל"ן ולמחלקה המסחרית של 
המשרד או למחלקת הליטיגציה. המתמחים עובדים בשיטת "פול" מחלקתי, יחד עם זאת, למתמחים 
המעוניינים בכך, ניתנת לעיתים האפשרות להשתלב בתיקים מסויימים במחלקה אחרת. עבודת 
המתמחים מגוונת מאד, ובמהלך תקופת ההתמחות ניתנת האפשרות לעסוק בתחומים שונים וכן 

להיות חלק בלתי נפרד מתיקים מגוונים ומעסקאות מגוונות.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים ב־2 חדרים מרווחים )האחד מיועד 
ל־2 מתמחים והשני ל־4 מתמחים(. שכר המתמחה הינו 6,346 ₪ ברוטו + נסיעות. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: חריצות, נכונות להשקיע, מוטיבציה ללמוד ולהעמיק, סקרנות, 
יכולת לימוד עצמאית, יכולת עבודה בצוות, אכפתיות, אחריות. 

שעות עבודה: שעות העבודה של המתמחה הינן בימים א'-ה' 9:00 עד 19:00 או על פי דרישות 
התיק או העסקה בהם שותף המתמחה. 

סיכויי קידום במשרד: משרדנו נמצא בהליכי גידול טבעי, וככל שיהיה צורך בעו"ד צעיר, הפניה 
הראשונית והמתבקשת תיעשה למתמחה שהראה יכולות מצויינות במהלך ההתמחות. במהלך 
השנתיים האחרונות נקלטו במשרדנו 4 עו"ד לאחר שעברו בהצלחה את בחינות הלשכה. כיום 

עובדים במשרדנו 7 עו"ד שהחלו את דרכם כמתמחים במשרד. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: לא קיים במשרד מסלול טרום התמחות, על אף שאיננו 
שוללים אפשרות כזו בעתיד. 
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גולדפרב זליגמן ושות'

כתובת: מגדל אמפא )לשעבר: מגדל אלקטרה(, רח' יגאל אלון 98 ת"א, 6789141 
טלפון: 03-6089999

פקס: 03-6089909
www.goldfarb.com :אתר אינטרנט

אנשי הקשר למתמחים: עו"ד דנה דורון, מנהלת מחלקת משאבי אנוש ותפעול )03-7101661(; 
 )03-6089771( )interns@goldfarb.com( טליה בן אריה, רכזת מתמחים

הסגל המשפטי שלנו: כ־220 עורכי דין ו כ־40 מתמחים

קצת עלינו
משרד גולדפרב זליגמן הינו ממשרדי עורכי הדין הגדולים ביותר בישראל, הנמנה עם שכבת עלית של 
משרדים המעניקים קשת רחבה של שירותים משפטיים, באיכות בינלאומית, תחת 'קורת גג אחת'.

בראש המשרד עומדים עו"ד אלי זהר ) יו"ר( ועו"ד יודי לוי ) שותף מנהל(.

הייעוץ המשפטי במשרדנו מוענק על־ידי אנשי המקצוע מ'השורה הראשונה' – עורכי דין בעלי 
מומחיות וניסיון מקומי ובינלאומי בתחומי משפט שונים, הניחנים ביכולת גבוהה לספק פתרונות 
משפטיים מקיפים ויצירתיים, תוך התאמתם לסביבה העסקית בה פועל הלקוח. כל אלו ועוד, לצד 
מחויבות המשרד לאיכות, למצוינות ולרמת שירות גבוהה ויחס אישי, עומדים לרשות לקוחות, הנמנים 
עם התאגידים הגדולים והמובילים בישראל ובעולם, במסגרת עסקאות והליכים אותם הם מנהלים.

איכותו של השירות המשפטי במשרדנו זוכה, לאורך השנים, להוקרה משמעותית על־ידי מדריכי 
 ,Chambers Global, IFLR 1000, BdiCode – דירוג מקומיים ובינלאומיים, וביניהם

Globes Dun's 100, European Legal 500 ואחרים. במסגרת זו, בשנים האחרונות הציבו דירוגי 
האיכות BDI ו'גלובס דנס 100' המדרגים את משרדי עורכי הדין לפי איכות השירותים משפטיים 
הניתנים בהם, הציבו את משרדנו בראש רשימת המשרדים המובילים והבולטים בישראל; ובשנת 
2015 משרדנו ניצב בראש הטבלה, עם המספר הגדול ביותר של תחומי עיסוק בקטגוריית האיכות 

הראשונה. 

אנו רואים במשאב האנושי מפתח להצלחתנו, והדאגה לרווחתו של הפרט היא ערך מנחה בפעילות 
המשרד. על כן, אנו פועלים רבות ליצירת סביבת עבודה נעימה, לטיפוח אווירה חברית, ולקידום 
יחסי אנוש טובים. ערכים ותפיסות אלו הם המנחים אותנו במסגרת איתור ומיון הון אנושי, והם 

אלו המביאים אותנו להעמיד לרשות צוותי העבודה תנאי העסקה, מהטובים הקיימים בסקטור.

תחומי העיסוק שלנו
אנו מציעים ללקוחותינו קשת רחבה של שירותים משפטיים, וכפועל יוצא – מציעים לכם חניכה 
בקשת רחבה של תחומי עיסוק, וביניהם: דיני חברות, משפט עסקי, שוק הון בישראל ובעולם, 
מיזוגים ורכישות; ליטיגציה מסחרית, תאגידית )לרבות תובענות ייצוגיות ונגזרות( ופלילית )"צווארון 
לבן"(; נדל"ן; תכנון ובניה; מיסים ותגמול בכירים; מימון; בנקאות; ביטוח; אנרגיה, תשתיות ויזמות 
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משאבים טבעיים; דיני סביבה וקיימות; רגולציה ותחרות )הגבלים עסקיים(; היי־טק, קרנות הון סיכון 
והסכמי טכנולוגיה; דיני עבודה; נזיקין ורשלנות רפואית; קניין רוחני; משפט מנהלי; לשון הרע; 

כינוסים ופירוקים; יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות ועוד. 

חיבור לקהילה
אנו שמים דגש על עשייה למען הקהילה ומקדישים שעות רבות לפעילות פרו־בונו, החל מעבודה 
משפטית מגוונת )כגון סיוע לעמותות בקיום משטר תאגידי, ייעוץ בקשר עם פניה לרשויות(, דרך 
השתתפות בפעילויות התנדבותיות ספציפיות )כגון "יום מעשים טובים", תרומת מזון בחגים(, וכלה 
בהשתתפות בפרויקטים התנדבותיים ארוכי טווח )כגון העברת שיעורי העשרה משפטיים במסגרת 

עמותת "שיעור אחר"(.

אנו מזמינים אתכם לקרוא עוד על תחומי העיסוק של משרדנו ופעילותו המקצועית המגוונת באתר 
האינטרנט ובדף הפייסבוק שלנו. 

התמחותכם אצלנו – מהתמחות למומחיות
לתפיסתנו, המתמחים הם דור ההמשך של המשרד, ועל־כן מושקעת חשיבה רבה, ומוקדשים 

משאבים רבים במסלול התמחותכם אצלנו. מסלול זה כולל בין היתר:

שלב מקדים – הליך מיון ואיתור: הליך סינון הבוחן את ההתאמה ההדדית, הן בהיבט המקצועי, 
הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הבין־אישי.

תקופת ההתמחות: במהלך תקופת ההתמחות נעניק לכם ידע מגוון, הכשרה, כלים וניסיון מעשי, 
בכדי לפתח אצלכם את הבסיס הטוב ביותר, כדי להפוך לעורכי הדין הטובים ביותר:

תקופת ההתמחות נפתחת במספר ימי "אוריינטציה" משותפים, אשר נועדו להכיר לכם את 	 
משרדנו ואת המחלקה בה תשולבו – על ההיבטים המקצועיים, ההיבטים הארגוניים, והנפשות 

הפועלות בהם – ולהפוך את קליטתכם במשרדנו להדרגתית ונעימה יותר.
המשכה של תקופת ההתמחות נעשה במחלקה אליה צוותם, כשאתם מהווים חלק אינטגראלי 	 

מהצוות המשפטי הפועל בה. במסגרת זו, תלוו 'תיקי לקוח' ותהיו שותפים פעילים לעבודה 
משפטית מגוונת כגון עריכת מחקר משפטי וכתיבת חוות דעת, השתתפות ישיבות אסטרטגיה 
פנים־משרדיות וישיבות עם לקוחות, כתיבת מסמכים משפטיים ועוד. בתקופה זו, מטרתנו היא 
לחנוך ולהדריך אתכם באופן המקיף ביותר, הן ביחס לתיקים בהם אתם מעורבים והן ביחס 

לתחום העיסוק המשפטי באופן כללי.
לכל אורכה של תקופת ההתמחות אנו מקפידים לערוך לכם הרצאות תקופתיות מקצועיות, 	 

במגוון תחומי העיסוק של משרדנו, וזאת בכדי להעשיר את הידע המשפטי שלכם, ולבסס אצלכם 
תשתית משפטית ענפה ומגוונת.

רוח צוות ופעילות חברתית: אנו מאמינים כי לפני היותכם מתמחים ועורכי דין מצליחים, אתם 
בראש ובראשונה בני־אדם. לפיכך, לצד ההתפתחות המקצועית, שוקד המשרד על טיפוח רוח צוות, 
גיבוש חברתי, יחסי חברות וחוויות הנאה משותפות. להשגת כל אלה, אנו מקיימים מגוון פעילויות 
ואירועים, דוגמת פעילות ספורט קבוצתית, ימי כיף מחלקתיים, ימי גיבוש כלל־משרדיים, פעילות 

Happy Hour חודשית בימי חמישי אחה"צ, נופשים משרדיים ועוד.
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שיטת העבודה הנהוגה במסגרת ההתמחות אצלנו: כמתמחים אצלנו, תצוותו לאחת ממחלקותינו 
המקצועיות, ותעבדו עם השותפים ועורכי הדין באותה המחלקה. עבודת הצוות המשותפת במגוון 
תיקים רב, מאפשרת למידה מעמיקה ונרחבת ורכישת מומחיות בתחומי העיסוק של המחלקה, 
ומבטיחה שלא "תלכו לאיבוד" בתוך עומס התיקים והמידע המשפטי הרב. לניסיוננו, שיטה זו 
מעניקה מחד אפשרות לפתח תשתית משפטית ראויה, וכן מאפשרת מאידך חשיפה לסגנונות 

עבודה ולתהליכי ניתוח וחקירה שונים של מיטב עורכי הדין.

ומה הלאה? – השתלבות כעורך דין במשרדנו: אנו שואפים כי התמחותכם אצלנו תהיה צעד 
ראשון בדרך ארוכה ומשותפת. בתוך כך, נציע למתאימים מביניכם להמשיך, כעורכי דין, במשרדנו 
ובמשפחתנו. במהלך האחרונה השנים האחרונות שמחנו להציע זאת לכ־40% מתמחים לשוב 

לשורותינו. 

תנאים: שכר ראוי ומהגבוהים בשוק, שעות עבודה הוגנות, סביבת עבודה נוחה, חדרי עבודה 
מרווחים ופונקציונאליים, אספקה שוטפת של אוכל בריאות והרבה שתייה במהלך היום, השתתפות 

במימון קורס ההכנה לבחינות לשכת עורכי הדין, ומענק לחוזרים למשרד.
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גורניצקי ושות'

כתובת: שד' רוטשילד 45, תל־אביב, ת.ד. 29141, מיקוד – 65784
טלפון: 03-7109191
פקס: 03-5606555 

internship@gornitzky.co.il :דוא"ל
איש קשר לנושא מתמחים: מנהלת משאבי אנוש

מס' עורכי הדין במשרד: כ־130
מספר שותפים במשרד: כ־45 שותפים. ראש המשרד: עו"ד פנחס רובין, שותף מנהל: עו"ד 

מוריאל מטלון
מספר המתמחים במשרד: כ־30 

מחזורי גיוס שנתיים: מרץ / ספטמבר
צורת ההתמחות: "הצמדה נושמת" – שילוב של מאמן צמוד יחד עם צוות ותחומי עיסוק נוספים

 www.gornitzky.com :כתובת אתר האינטרנט של המשרד
Facebook: "מתמחים בגורניצקי" 

הטבות לעובדים: תווי שי בפסח ובראש השנה; ביטוח בריאות על חשבון המשרד; חניה בבניין; 
מטבחון מצוייד, קייטנת קיץ לילדי העובדים; מימון קורס הכנה לבחינות לשכה, נופש משרדי

שכר: 8,750 ש"ח

על המשרד
רקע כללי: משרד גורניצקי ושות' נוסד בשנת 1938 ומוכר בקרב הקהילה המשפטית והעסקית 
כאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים, המובילים, המוערכים והמכובדים בישראל. משרד גורניצקי היה 
מעורב בשבעת עשורי פעילותו ברבות מן העסקאות המורכבות והגדולות במשק הישראלי, ונטל 
חלק משמעותי בפיתוח המשפט, הכלכלה והמסחר במדינת ישראל. המשרד מדורג בעקביות על 
ידי מדריכי הדירוג הבינלאומיים המובילים כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי 

משפט שונים והוא ידוע בנסיונו ומומחיותו בהיבטיו השונים של המשפט המסחרי. 

משרד גורניצקי ידוע במוניטין ובניסיון הרב שצבר בכל תחומי המשפט העסקי והמסחרי, כמו גם 
בגישה הרב תחומית המאפיינת את הצוות המשפטי של המשרד, המבוססת על התפיסה של מתן 
שירות כולל כ־One Stop Shop premium באיכות הגבוהה ביותר וזאת תוך שילוב יצירתיות 

משפטית מקורית והתמודדות עם אתגרים משפטיים ועסקיים מורכבים.

לקוחות המשרד: למשרד שורה ארוכה של לקוחות מן המכובדים בישראל, עמם נמנים הקונצרנים 
והתאגידים המובילים בישראל, באירופה, ארה"ב ובמזרח הרחוק, כמו גם תאגידים וגופים בינלאומיים 
הפועלים בישראל. בין לקוחות המשרד נמצאים כשליש מהישראלים הנמצאים ברשימת המיליארדרים 
שמפרסם המגזין האמריקאי Forbes, והמשרד מלווה קרוב למחצית מהקבוצות העסקיות הגדולות 
והמשפיעות בישראל בנושאים שונים – החל מסוגיות פרטניות, וכלה בעסקאות פיננסיות מתוחכמות 

על שלל צורותיהן.
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הצוות המשפטי: לעורכי הדין של משרד גורניצקי ניסיון עשיר במגוון רחב של תחומי עיסוק, 
המסייע בידם להעניק ללקוחות המשרד שירות באיכות הגבוהה ביותר תוך שילוב יצירתיות ומקוריות 
משפטית והתמודדות עם אתגרים עסקיים ומשפטיים מורכבים. אחדים מעורכי הדין במשרד מוסמכים 
לעסוק במקצוע עריכת הדין במדינות שונות, ואחרים הינם רואי חשבון מוסמכים או בעלי תארים 

אקדמיים בתחומים שונים.

מרבית עורכי הדין והשותפים החלו את דרכם כמתמחים במשרד וצמחו עמנו באוירה המשפחתית 
הידועה של גורניצקי. אנו מאמינים בבניית וליווי התפתחותם המקצועית של עורכי הדין במשרד, 
וזאת על מנת להכשירם כאנשי מקצוע בעלי "ראייה רחבה" בתחום העיסוק המסחרי, המקנה 
הבנה עמוקה ומלאה של מכלול הדרישות והצרכים של לקוחות המשרד. לשם כך, מקיים המשרד 
סדנאות עומק קבועות ומשתנות בתחומים שונים ומעודד את עורכי הדין להתנסות בעבודה במספר 

תחומים ובמסגרת צוותי עבודה מגוונים.

הקוד האתי: בצד העיסוק המשפטי, שם לעצמו משרד גורניצקי למטרה לטפח תרבות פנימית 
השמה דגש על ערכים, יחסי רעות וחברות. כל אחד מאנשי הצוות המשפטי של המשרד חתום על 
הקוד האתי של המשרד, המשקף את "האני מאמין" של המשרד והמבטא את הערכים והנורמות 

שעל אנשיו להכיר, להוקיר ולכבד.

תרומה לקהילה )פרו־בונו(: ערכי התרומה לקהילה והמעורבות החברתית הינם חלק אינטגראלי 
מתרבות משרד גורניצקי. התרומה לקהילה של המשרד מבוטאת בייצוג פרו־בונו של אוכלוסיות 
נזקקות ושל ארגונים חברתיים הפועלים לקידום החברה הישראלית ואוכלוסיות מתקשות, ובתרומה 

לארגונים מעין אלה.

תחומי עיסוק: משפט תאגידי ומסחרי; מיזוגים ורכישות; ליטיגציה ויישוב סכסוכים; מיסים; שוק 
ההון וניירות ערך; נדל"ן; בנקאות ומימון; אנרגיה, משאבים טבעיים ותשתיות; נאמנויות, עזבונות 
ולקוחות פרטיים; תחרות והגבלים עסקיים; תובענות ייצוגיות ונגזרות; צווארון לבן; שינויי מבנה 
וחדלות פרעון; תקשורת ומדיה; הייטק וביוטק; תיירות ומלונאות; דיני עבודה; תגמול מנהלים בכירים 

ותוכניות הטבות לעובדים. 

על ההתמחות
מה אנו מחפשים במועמד להתמחות? 

מצוינות בלימודים ובתחומים נוספים.	 
לימודים במוסד אקדמי מוערך. יתרון לבעלי תארים נוספים. 	 
שירות צבאי או לאומי משמעותי. 	 
רוחב אופקים – התעניינות ופעילות בתחומי ספורט, מוזיקה, תרבות, פוליטיקה וכו'.	 
יתרון לבעלי ניסיון תעסוקתי בתחומים רלבנטיים.	 
אנגלית ברמה גבוהה, יתרון לדוברי שפות נוספות. 	 

תהליך הקבלה להתמחות במשרד: מתמחי גורניצקי מאותרים לתפקידם לאחר מיון קפדני ואיכותי. 
בעלי קורות חיים מרשימים אשר מעידים על "הצטיינות בחיים" בנוסף להצטיינות בלימודים, יוזמנו 
לראיון עומק. הראיון מתקיים מול שותפים מובילים במשרד, ולעתים גם מול עו"ד עדי נחמיאס־
תוינה, מנהלת המשרד. במסגרת הראיון למדים המראיינים על חייו של המועמד, אופיו, תכונותיו, 

מזגו, כישוריו ושליטתו בתחום המשפטי. 
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אופי עבודת המתמחים במשרד: "הצמדה נושמת" – המתמחים מוצמדים למאמן אך מתנסים 
במהלך השנה בעבודה משפטית מגוונת ורב תחומית, עם מספר רב של שותפים ועורכי דין. 
התנסות זו מתאפשרת הודות לגישה הרב־תחומית המאפיינת את המשרד – כל עו"ד ומתמחה 
עוסק במספר תחומי משפט והעבודה נעשית ב'קבוצות עבודה' וצוותים המתגבשים בכל פעם 

מחדש בהתאם למשימה הקונקרטית. 

המתמחים בגורניצקי הינם יצרני חומר הגלם המשפטי )כתבי בי־דין, חוות־דעת, חוזים וכו'(. העבודה 
המשפטית מתנהלת תוך עצמאות מלאה של המתמחה בתיקים הרלוונטיים, בשילוב עם הדרכה 

והנחיה של השותפים.

המתמחה מהווה חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי תוך מעורבות מקצועית מלאה בכל שלבי 
העבודה – ישיבות, בתי משפט, כתיבה, חשיבה, אסטרטגיה. כל זאת תוך מפגש מרתק ויומיומי עם 

לקוחות בכירים ובעלי השפעה בכלכלה המקומית והבינ"ל. 

התנאים המוצעים למתמחה: משרד גורניצקי מציע למתמחים את מיטב התנאים, כמקובל 
במשרדים המסחריים הגדולים, וזאת במטרה לשמור על רווחת העובד וכדי לצור סביבת עבודה 

נוחה ובעלת אווירה חמה. 

המשרד מעניק למתמחים תנאי שכר הולמים, ביטוח בריאות, חנייה בבניין ומימון עלויות קורס 
ההכנה לבחינות הלשכה. בנוסף, נהנים המתמחים ממטבח מרווח ומצויד היטב ומקפיטריה 

המשמשת את כלל העובדים.

אנו מאמינים במדיניות "דלת פתוחה" ובכל בקשה או בעיה ניתן לפנות להנהלת המשרד, לנציב 
המתמחים או למאמן האישי. 

במשרד ספריה משפטית ענפה וגישה לכל מאגרי המידע המשפטיים. יתר על כן, במשרד גורניצקי 
כוח עזר המורכב מסגל אדמיניסטרטיבי מסור ומיומן המאפשר למתמחים ועורכי הדין במשרד 

להתמקד בעבודה משפטית גרידא. 

על "משפחת גורניצקי"
לצד עבודה מקצועית, אינטנסיבית ומאתגרת, שוררת במשרד אווירה משפחתית והווי ייחודי ולא 

פעם נבחר המשרד כאחד ממקומות העבודה הנחשקים בעולם המשפט הישראלי.

המשרד מטפח ומעודד פעילויות חברתיות כגון נופש משרדי, מסיבות, אירוע פתיחת הקיץ, כנסים 
משפטיים ותרבותיים, אימוני כדורגל/כדורסל שבועיים, קבוצת ריצה, ימי גיבוש צוותיים ועוד. 

בכל יום חמישי מקיימים המתמחים "קבלת שבת" הכוללת כיבוד והפעלות חברתיות משתנות. כמו 
כן בסוף כל מחזור התמחות, יוצאים המתמחים ליום כיף לבחירתם. 

סיכויי הקידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות
העובדות מלמדות כי במהלך השנים האחרונות המתמחים הטובים ביותר בקרב כל מחזור מתמחים 
שסיים את תקופת התמחותו במשרד, נשארו לעבוד במשרד כעורכי דין לאחר הסמכתם. אין מגבלת 
מקום וכל מתמחה מצטיין ימצא את מקומו במשרד. למעלה מ־70% מהשותפים ועורכי הדין במשרדנו 

החלו את דרכם המשפטית כמתמחים במשרד. 
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על המשרד
המשרד מוביל בייצוג תובעים בתביעות ייצוגיות ונגזרות. הליכים שניהלנו הניבו תקדימים חשובים 
ביותר, וכן הטבות למאות אלפי חברי קבוצה בהיקף של מאות מיליוני ש"ח. אנו מנהלים עשרות 
תביעות ייצוגיות ונגזרות, בתחומים שונים – דיני חברות, דיני ניירות ערך, צרכנות, ביטוח, הגבלים 

עסקיים, ועוד. 

המתמחים נוטלים חלק פעיל בניהול הליכים אלה. 

בהליכים אלה המשרד מייצג גורמים פרטיים וכן גופים ציבוריים )כמו המועצה הישראלית לצרכנות 
ועמותת הצלחה(. 

הליכים בהם טיפלנו המקרים הניבו תקדימים חשובים: 

רע"א 3973/10 שטרן נ' Verifone Holdings, Inc. )פורסם בנבו, 2.4.2015( – בית המשפט 	 
העליון קבע הלכה חדשה בקשר לתחולת פסקי דין שניתנו בהליכים מחוץ לישראל על חברי 

קבוצה בישראל. 
רע"א 2903/13 אינטרקולוני השקעות בע"מ נ' שקדי )פורסם בנבו, 27.8.2014( – בית 	 

המשפט העליון קבע הלכה חדשה אודות האפשרות להגיש תביעות נגזרות מרובות, והיקף 
גילוי המסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת. 

רע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי )פורסם בנבו, 5.7.2012( – בית 	 
המשפט העליון קבע הלכה חשובה אודות היקף בחינת עילת התביעה בשלב הדיון בבקשה 

לאישור תביעות ייצוגיות, ופירש פוליסות ביטוח בהתאם לעמדת המבוטחים. 
רע"א 8761/09 סלקום ישראל בע"מ נגד פתאל )פורסם בנבו, 6.5.2010( – בית המשפט 	 

העליון קבע הלכה חדשה בנוגע למבחנים להתערבות בהליכי ערעור על אישור תביעות כייצוגיות.
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תנ"ג 13663-03-14 ניומן נ' פיננסיטק בע"מ )פורסם בנבו, 24.5.2014( – בהחלטה תקדימית 	 
בית המשפט הכלכלי קבע את גבולות הגנת שיקול הדעת העסקי, ואישר תביעה נגזרת בגין 

הפרת חובות זהירות של נושאי משרה. 
ת"צ )מחוזי תל־אביב( 2484-09-12 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית 	 

הוגנת נגד כהן )פורסם בנבו, 22.4.2014( – אושרה תביעה ייצוגית בגין הפרת החובה לצאת 
בהצעת רכש, במכירת מניות של חברה ציבורית. 

ת"צ )מחוזי תל־אביב( 2484-09-12 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית 	 
הוגנת נגד כהן )פורסם בנבו, 18.2.2013( – נקבעה הלכה אודות התנאים להגשת תביעה 

ייצוגית על ידי ארגונים. 
ת"א )מחוזי מרכז( 5625-08-07 אביעד נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ )פורסם בנבו, 	 

27.2.2014( – ניתן פסק דין המורה לשלוש חברות ביטוח לשלם למבוטחים את מלוא תגמולי 
הביטוח המגיעים להם בגין נכות תאונתית. 

ת"א )מחוזי מרכז( 5625-08-07 אביעד נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ )פורסם בנבו, 	 
11.1.2009( – אושרה תביעה ייצוגית בגין שלילת תגמולי ביטוח. 

ת"צ )מחוזי מרכז( 1018-03-08 פתאל נגד סלקום ישראל בע"מ )פורסם בנבו, 7.12.2011( 	 
– ניתן פסק דין המחייב את חברת סלקום להשיב לחברי הקבוצה סכומי כסף שנגבו בגין פרוט 

שיחות, כשהלקוח לא הסכים לשלם עבור השירות. 
ת"צ )מחוזי מרכז( 1018-03-08 פתאל נגד סלקום ישראל בע"מ )פורסם בנבו, 17.8.2009( 	 

– אושרה תביעה ייצוגית בגין גביית דמי פרוט שיחות שנגבו מלקוחות ללא הסכמתם. 
ת"צ 55006-04-15 וקסלר נ' סלקום ישראל בע"מ )טרם פורסם, 4.8.2016( – בית המשפט 	 

המחוזי אישר תביעה ייצוגית נגד חברת סלקום, בגין גביית דמי פרוט שיחות מלקוחות ללא 
הסכמתם. התביעה אושרה בגין תקופה מאוחרת יותר לתקופה שבגינה בוצע החזר בתביעת פתאל. 

ת"צ )מחוזי מרכז( 1039-05-08 סילורה נגד בנק לאומי לישראל בע"מ )פורסם בנבו, 	 
18.10.2009( – אושרה תביעה ייצוגית בגין חיוב חשבונות של לקוחות בהוצאות משפט שלא 

אושרו על ידי ערכאה שיפוטית, ובגין גביית ריבית ביתר עבור הוצאות שאושרו.
ת"צ )מחוזי מרכז( 1039-05-08 סילורה נגד בנק לאומי לישראל בע"מ )פורסם בנבו, 	 

23.7.2014( – אושר הסדר פשרה לפיו חייבים משפטיים של הבנק יקבלו זיכוי ותשלום בסכום 
העולה על 100 מיליון ש"ח. 

ת"צ )מחוזי מרכז( 14144-05-09 הראל ניהול קרנות בע"מ נגד לנדמארק גרופ בע"מ 	 
)פורסם בנבו, 27.12.2012( – אושרה תביעה ייצוגית בגין פרט מטעה בתשקיף. 

ת"צ )מחוזי מרכז( 14144-05-09 איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ נ' הראל ניהול 	 
קרנות בע"מ )פורסם בנבו, 3.10.2010( – בית המשפט קבע כי גופים מוסדיים הפועלים 

בשוק ההון, שנזקם גדול, רשאים להגיש בקשות לאישור תביעות ייצוגיות. 
ת"צ )מחוזי תל־אביב( 18040-11-12 חנס נגד טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ )פורסם 	 

בנבו, 29.9.2013( – אושר הסדר פשרה, לפיו חברת טבע התחייבה לגלות לציבור המשקיעים 
באופן מפורט את שכר בכיריה, על בסיס אישי. 

ת"צ )מחוזי מרכז( 5286-08-07 רוזנברג נגד בולוס גד תיירות בע"מ )בפירוק( )פורסם 	 
בנבו, 13.3.2011( – אושרה תביעה ייצוגית בגין פרט מטעה בתשקיף. 
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בנוסף לכך, המשרד מייצג צדדים בהתדיינויות משפטיות, כגון סכסוכים בין בעלי מניות, הסכמי 
שותפות, ענייני בנקאות, נכסי מקרקעין וענייני בניה, דיני אינטרנט, הסכמי הפצה בינלאומיים, 

מכירה ורכישה של סחורה, תחרות בלתי־הוגנת ושימוש בסודות מסחריים, חדלות פרעון, ועוד. 

בתחום המסחרי המשרד נותן ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות שעוסקים בתחומים רבים. המשרד מייצג 
את הלקוחות בהסכמי השקעה, הסכמי מכר מניות, הסכמי מיזוג ורכישה, הסכמי הפצה, הסכמים 
לפיתוח טכנולוגיה, הסכמי רישיון, הסכמים בתחום המקרקעין, ועוד. חלק משמעותי מהעבודה 

המסחרית מבוצע אל מול גורמים מחוץ לישראל, בשפה האנגלית. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המשרד רואה בהתמחות הזדמנות להכשיר עורכי דין שימשיכו 
לעבוד במשרד, ומשקיע רבות בלימוד המתמחים. המתמחים עוסקים רבות בליטיגציה, ובפרט 
בתביעות ייצוגיות ונגזרות. המתמחים משתתפים בכל שלבי ההליך – מחקר משפטי, הכנת כתבי 
טענות, פגישות עם לקוחות, ישיבות התייעצות, דיונים בבית המשפט, ועוד. מעבר לכך, המתמחים 

מסייעים לכל עורכי הדין, באופן גמיש ומשתנה, תוך התחשבות בהעדפות של המתמחים.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: למתמחה חדר נפרד, בדומה לחדרי עורכי הדין. למשרד 
ספריה משפטית העונה היטב על צרכי העבודה. המשרד מקושר לכל המאגרים המשפטיים 

הנדרשים, לרבות Lexis. משכורת – כמקובל במשרדים המובילים. 

הדרישות מהמתמחים: יחסי אנוש מצויינים, חשיבת משפטית מעולה, השקעה ומחוייבות, 
יצירתיות משפטית, כושר ביטוי ונכונות ללמידה. 

שעות עבודה: לא מוכתבות שעות עבודה קבועות, לרוב יום העבודה מתחיל בשעות 9:00-8:30 
ומסתיים בשעות 19:30-19:00. עבודה בשעות מעבר לכך ובימי שישי – לפי הצורך. 

סיכויי קידום:  מתמחים מצטיינים תמיד יוזמנו להישאר במשרד. 

מסלול טרום התמחות: אפשרי. 
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גילת, ברקת ושות'

כתובת: רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל־אביב 6971037
טלפון: 03-5672000

פקס: 03-5672030
info@gilatadv.co.il :דוא"ל

 www.gilatadv.co.il :אתר האינטרנט
אנשי קשר למתמחים: עו"ד אורית גונן, שותפה

מס' עוה"ד במשרד: 20
מס' שותפים: 8

מס' המתמחים: 8-6 לאורך כל השנה בשני מחזורי גיוס

על המשרד
משרד גילת, ברקת ושות' הינו בין המשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני. המשרד 
עוסק בעיקר בליטיגציה של פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וזכויות 
מטפחים. המשרד מעורב אף בייעוץ בתחומים השונים של הקניין הרוחני, בעסקאות בינלאומיות 
וכן עוסק בליווי של חברות הזנק. למשרד פעילות ענפה בתחום אכיפת זכויות קניין רוחני. המשרד 
מעורב בתהליכי חקיקה בתחום הקניין הרוחני וכן בגישור. על לקוחות המשרד נמנות החברות 
המובילות בישראל ובעולם בכל תחומי החיים ובתחומי הטכנולוגיות החדשניות בפרט כגון: סלקום, 
רפא"ל, התעשייה האווירית לישראל, בזק בינלאומי, סמייל תקשורת, נטוויז'ן, ה.שטרן )ישראל(, 
תנובה, סופר פארם, אורבוטק, עמינח, טייני לאב, כתר פלסטיק, נטפים, מעבדות ים המלח וחברות 
 Puma, Bayer, Calvin Klein, Estee Lauder, Ferrero, Gillette,:בינלאומיות מובילות ביניהן
 Heineken, Hyundai, Kodak, Lancaster, Kimberly-Clark, MasterCard, Lacoste, Eli
 Lilly, Toshiba, Motorola, Johnson & Johnson, Harley-Davidson, PepsiCo, Merck,

Nestlé, Novartis, Starbucks, Revlon, Roche, Wella ולקוחות רבים נוספים. 

המשרד מדורג בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר בתחום הקניין הרוחני, במדריכים יוקרתיים רבים 
 ,IAM1000 ,Chambers & Partners ,Managing Intellectual Property ,Legal500ה־ –

WTR1000 ועוד.

משרד גילת, ברקת ושות' פועל בשיתוף פעולה הדוק עם משרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן 
ושותפיו וביחד מהווים את קבוצת ריינהולד כהן, הקבוצה הותיקה והגדולה ביותר בישראל, המונה 

כ־250 עורכי דין, עורכי פטנטים ואנשי צוות, מומחים בתחום עריכת פטנטים וקניין הרוחני.

על ההתמחות
דרישות סף לקבלה להתמחות: ממוצע ציונים של 85 ומעלה, אנגלית ברמה גבוהה מאוד.

אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים עובדים בשיטת "פול" משמע הצמדה לתיק ולא 
לעו"ד. לאחר שיבוצו לצוות המטפל בתיק, משולב המתמחה לחלוטין בצוות המשפטי. מעורב בתכנון 
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האסטרטגיה של התיק, משתתף בפגישות עם לקוחות, עוסק במחקר משפטי, הכנת כתבי טענות 
ולוקח חלק בדיונים בבתי משפט או בפני רשם הפטנטים, סימני המסחר והמדגמים.

ייחודיות עבודת המתמחה: מעורבות מלאה בניהול התיקים, השתתפות בכל הפעילויות בתיק 
כולל פגישה עם לקוחות, נוכחות בכל הדיונים בבית המשפט ובפני רשם הפטנטים, המדגמים 
וסימני המסחר, השתתפות בפעילות העשרה הן בתחום המשפטי והן בתחומים כלליים, חשיפה 
לחזית הטכנולוגיה החדשה בארץ ובעולם. המשרד מקפיד ביותר על סביבת עבודה "משפחתית" 

ותומכת ומעניק תמיכה ושירותי משאבי אנוש.

התנאים המוצעים למתמחה: המתמחים יושבים בחדרים משותפים, לכל מתמחה יש מחשב 
עם גישה לכל התוכנות המשפטיות וניהול המשרד. לרשות המתמחה עומדים גם ספריה משפטית 
עשירה וצוות אדמיניסטרטיבי תומך. שכר המתמחים גבוה. לרשות המתמחים עומדים מטבחונים 

הכוללים חלל ישיבה נח ואמצעי חימום מזון. 

הדרישות ממתמחים בעבודה: מקצועיות, יסודיות, דייקנות, הבנה עמוקה ויכולת ירידה לפרטים 
בתיקים בהם הם מעורבים, אחריות אישית, עצמאות, יכולת למידה גבוהה ויכולת עבודה טובה 

בצוות. המשרד מעודד חשיבה מקורית ויצירתיות.

שעות עבודה: כמקובל במשרדי עו"ד גדולים.

סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: המשרד רואה חשיבות רבה 
בקידום מתמחיו בתום תקופת ההתמחות ועושה מאמץ לגידול פנימי. כך, מרבית עו"ד הצעירים 

במשרד הם אנשים שהתמחו בו בעבר וצמחו מתוכו.
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GKH – גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

כתובת: מרכז עזריאלי 1 )הבניין העגול(, תל אביב
טלפון: 03-6074444

פקס: 03-6074590
 ravitn@gkh-law.com :דוא"ל

איש קשר למתמחים: רוית נחמן, מנהלת משאבי אנוש
מספר עו"ד במשרד: כ־150

מספר השותפים במשרד: 50
מספר המתמחים במשרד: כ־30 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־30
 http://www.gkh-law.com :אתר

GKH אודות
משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' )GKH(, הינו משרד עורכי דין מוביל בישראל 
בתחומי ניירות ערך ותאגידים וכן בפעילות בינלאומית, המדורג בין המומלצים ביותר בארץ מטעם 
IFLR1000 ,500 Legal, ו־Chambers Global. המשרד מונה כ־150 עורכי דין, ובכללם קבוצה 

גדולה של עורכי דין בעלי רישיון וניסיון עבודה בארה"ב.

משרד GKH מתמחה במגוון תחומים, ביניהם: דיני חברות, מיזוגים ורכישות, שוק ההון, טכנולוגיה 
והון סיכון, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין 

רוחני, דיני עבודה ומיסוי.

המשרד מייצג מספר רב של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסות של ארה"ב, ישראל ואירופה. כמו 
כן, המשרד מייצג חברות הזנק, שותפויות ומיזמים. לקוחות המשרד נפרשים על קשת רחבה של 
תחומים ובכללם: בנקאות, תעשיה, מסחר, אנרגיה, קמעונאות, תחבורה, פיננסים ונותני שירותים, 

טכנולוגיה, מדעי החיים, תשתיות, תקשורת, מקרקעין, מחקר ופיתוח והון סיכון.

בין העסקאות הבולטות בהן עסק המשרד בשנה האחרונה ניתן למצוא את מכירת 80% מקבוצת 
כתר פלסטיק, הנפקת אג"ח לקבוצת עזריאלי בשווי 2.2 מיליארד ש"ח, ייצוג ועדת הדירקטורים 
 Verizon הבלתי תלויים של אסם בעסקת המיזוג עם נסטלה בסכום של 3.3 מיליארד ש"ח, ייצוג
ברכישת Volicon, ייצוג Jfrog בסבב גיוס של 50 מיליון דולר, ייצוג אינטרלוד בגיוס 18.2 מיליון 
דולר מ־MGM. בשנה האחרונה ייצגה מחלקת הליטיגציה בין השאר את אלביט, גולדמן סאקס, 

.Applied Materialsרשת אנקורי, עמידר, קומברס, משפחת דנקנר ו־

GKHתחומי פעילות עיקריים ב־
מיזוגים ורכישות: משרד GKH מספק ייעוץ מקצועי בכל ההיבטים של עסקאות מיזוגים ורכישות, 
ממבנה העסקה, ניהול משא ומתן, קבלת אישורים נדרשים, לרבות מגופים ממשלתיים ומשפטיים, 
ועד להשלמה וביצוע. משרד GKH מייעץ בנוגע לכל ההיבטים של עסקות רה־ארגון של חברה, 

לרבות מיזוגים ורכישות ורכישת נכסים.
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שוקי ההון: משרד GKH, אשר נטל חלק בעיצוב דיני החברות וניירות הערך בישראל, ממשיך 
להיות המשרד המוביל בארץ בתחום. משרד GKH עוסק בכל ההיבטים של דיני התאגידים, ניירות 
הערך והמשפט המסחרי עבור מגוון לקוחות, ביניהם חברות ישראליות הפועלות בישראל ובחו"ל, 

וכן חברות בינלאומיות עם אחזקות מקומיות.

הייטק: אנו ב־GKH מכירים בצרכיהן המיוחדים של חברות מבוססות טכנולוגיה, ולשם כך הוקמה 
מחלקה ייעודית אשר פועלת לטפל בצרכים משפטיים אלו. אנו מספקים ייעוץ מיומן בדיני חברות, 
השקעות ומימון, שיאפשר לחברות אלה לבנות ולפתח את עסקיהן. צוות הטכנולוגיה שלנו עובד עם 
חברות מבוססות טכנולוגיה בכל שלבי החיים של חברה – מראשית הצמיחה, דרך חברות בשלות 

שנרכשות או כאלו המעוניינות להנפיק עצמן לציבור.

ליטיגציה: מחלקת הליטיגציה של משרד GKH מייצגת לקוחות בסכסוכים מסחריים מורכבים 
ומסייעת במציאת פתרונות יצירתיים אשר מתאימים לצרכים ולמטרות העסקיות של הלקוחות. 
המשרד מייצג גם לקוחות בין־לאומיים המעורבים בתביעות בישראל ולעתים נשקלת נקיטת הליכים 

משפטיים בחו"ל.

בנקאות: משרד GKH הוא מוביל שוק בפרקטיקה הבנקאית הבינלאומית והמקומית. ככזה, אנו 
מייעצים לחמשת הבנקים הגדולים בישראל, כמו גם לבנקים הבינלאומיים המובילים הפועלים בשוק 
הישראלי. כמו כן, אנו מייעצים לאיחוד הישראלי של הבנקים וחברות הביטוח בעניינים הקשורים 

ל־FATCA, כולל משא ומתן עם ממשלת ישראל.

דיני עבודה: המחלקה מספקת תמיכה מתמשכת ללקוחות תאגידיים מכל המגזרים בכלכלה 
הישראלית. הצוות שלנו עובד עם מחלקות המשרד השונות על מנת לתכנן וליישם אישורי עבודה 

או בקשר להעברת עובדים ישראלים לחו"ל לעבודה אצל חברות מסונפות.

הגבלים עסקיים: תחום ההגבלים העסקיים במשרד מספק יעוץ משפטי שוטף לחברות ישראליות 
ולתאגידים בינלאומיים. חברות שונות מבין לקוחותינו מיוצגות על ידי אנשי המשרד בפני הממונה 
על ההגבלים העסקיים בנושאים מגוונים. כמו־כן, הצוות מסייע ללקוחות בבדיקת היבטי ההגבלים 

העסקיים של התוכניות העסקיות שלהם, וכן בבחינת התחרות בשווקים בהם הם פועלים.

מיסוי: מחלקת המס של משרד GKH מעניקה ייעוץ, תכנון וטיפול בכל תחומי המס. בנוסף מטפלת 
המחלקה בייעוץ ותכנון מס בינלאומי, במיסוי שוק ההון, בחוקי עידוד השקעות הון, במיסוי תמריצים 
לעובדים ולנותני שירותים, בהטבות מס לעולים ותושבים חוזרים, במיסוי קרנות, במיסוי קניין רוחני, 

במיסוי עסקאות נדל"ן מורכבות ועוד.

קניין רוחני: משרד GKH עובד עם לקוחות בתכנון וניהול תיקי הפטנטים שלהם בישראל ובחו"ל 
מתוך מטרה להגן על נכסיה הבלתי מוחשיים של כל חברה. הצוות המקצועי פועל להגנה מספקת 
על ידע מקצועי, רישום סימנים מסחריים, סימני שירות ורשימת פטנטים על המצאות הינה קריטית.

נדל"ן: מחלקת הנדל"ן של GKH משרתת לקוחות בעסקאות מקומיות ובינלאומיות הכוללות פיתוח, 
רכישה, מימון, חכירה, חלוקה לאזורים, נושאים סביבתיים ותכנון מיסוי נדל"ן. משרד GKH משרת 

לקוחות ישראליים ולקוחות בינלאומיים.

אנרגיה ותשתית: המחלקה מספקת פתרונות ותמיכה במגוון רחב של סוגיות משפטיות הקשורות 
לפרויקטים בתחום אנרגיה ותשתיות: הרגולציה המתפתחת ללא הרף, המרת מפעלים לגז טבעי, 
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שלבי מימון, נהלי מכרז והמערך המורכב של אינטראקציות עם שירותי תשתית, כמו גם עם לקוחות 
קצה וספקים.

דיני איכות הסביבה: המחלקה למשפט סביבתי של משרד GKH, היא בעלת ידע מקיף בתחום 
הרגולציה והדרישות הסביבתיות, המתעדכנות באופן תדיר. בה בעת מכירה המחלקה למשפט 

סביבתי בצרכים של התעשייה להתנהל ולהתפתח בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

GKH והקהילה
משפחת GKH נותנת יד לתמיכה בקהילה שבתוכה אנו חיים ועובדים.

הקליניקה המשפטית של בר אילן לאנשים עם מוגבלויות – כל שנה עוה״ד של GKH מעניקים 	 
ייעוץ משפטי חינם לאנשים עם מוגבלויות במסגרת קליניקת בר־אילן. 

מועדונית רמת ישראל – GKH תורם לתוכניות הצהריים לילדים מבתים במצב סוציו אקונומי 	 
נמוך. המשרד מארגן פעילויות ייחודיות לילדים, עורך מספר מסיבות בשנה עבור ילדים בגילאים 

11-7, ובנוסף עורכי דין ומתמחים של GKH חונכים ועוזרים לילדים כל שבוע בלימודיהם. 
תמורה – ארגון ללא כוונות רווח שהוקם על־ידי קרנות הון סיכון מובילות בישראל על מנת לערב 	 

את מגזר ההייטק בתמיכה בפעילויות קהילתיות, עם דגש על חינוך ופעילויות הקשורות לנוער. 
GKH מספק שירותים משפטיים בהתנדבות לתמורה ומעודד את לקוחותיו לתרום לארגון. 

GKHההתמחות ב־
ב־GKH אנו מחפשים באופן מתמיד אחר מתמחי העתיד )כ־30 במספר בכל שנה(, אשר מהם 
יפרח הדור הבא של עורכי דין ושותפי המשרד. המתמחים ב־GKH מהווים חלק אינטגראלי מהצוות 
המשפטי ומתמקדים אך ורק במשימות מקצועיות ומשפטיות. אנו מאמינים שמיומנות משפטית 
לא נרכשת ליד מכונת הצילום ובאמצעות עבודות שליחות, אלא על ידי מעורבות אמיתית בעשייה 
המשפטית. כחלק אינטגראלי של הצוות המשפטי אליו משובץ כל מתמחה המורכב משותף, עורכי 
דין ומתמחה )אנחנו לא מאמינים בשיטת ה־"פול"(, ישתלב כל מתמחה בעבודה היומיומית 
השוטפת מול לקוחות המשרד, ובכלל זה ילווה עסקאות וישתתף בייעוץ המשפטי השוטף. בנוסף, 

.GKH המשרד מעודד את מתמחיו ליטול חלק בפעילויות ההתנדבותיות הענפות של

אם אתם מחפשים מקום להתפתח בו מקצועית, בסביבה תומכת ומהנה, אתם מוזמנים לשלוח 
אלינו את קורות החיים שלכם בלוויית גיליון ציונים עדכני. אנא ודאו, כי קורות חייכם משקפים 
את כישוריכם, תכונותיכם, פעילויות בהן הנכם נוטלים חלק, תרומתכם לקהילה וכל היבט אחר, 
שהנכם חשים שיכול לספר לנו עליכם באופן מרבי. כמו־כן, אנו מעודדים אתכם ליצור איתנו קשר 
בכל שאלה הקשורה בהתמחות במשרד ומציעים לכם להגיע אלינו לסיורים במסגרות הקבוצתיות 

או על בסיס אישי. 
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הורוביץ אבן אוזן ושות׳

כתובת המשרד: דרך בן גוריון 2 רמת גן )מגדל ב.ס.ר 1 קומה 11(
טלפון: 03-7553855

פקס: 03-7553856
www.heu-law.com :כתובת אתר האינטרנט של המשרד

מס' עוה"ד במשרד: 11
שמות השותפים: עוה"ד רונן הורוביץ, עופר אבן, גור אוזן וירון אלון

מס' המתמחים: 2
איש קשר למתמחים: עו"ד ירון אלון

yaron@heu-law.com :דוא"ל
מחזורי גיוס: מרץ 2018, ספטמבר 2018

תחומי עיסוק: ליטיגציה מסחרית, משפט מסחרי, נדל"ן, עיתונות

על המשרד ותחומי עיסוק
המשרד נוסד לפני כ־8 שנים במטרה ליצור משרד בוטיק, אשר מצד אחד ייתן מענה ברמה 
המקצועית הגבוהה והעדכנית ביותר ומצד שני ישמר את האווירה המיוחדת של המשרד והיחס 

האישי והישיר לצוות המשרד וללקוחותיו. 

לצד עורכי הדין שהחלו את דרכם המקצועית במשרד, יתר עורכי הדין במשרד הינם יוצאי משרדי 
עורכי דין מהמובילים בישראל. חלק ניכר מעורכי הדין במשרד סיימו את לימודיהם האוניברסיטאיים 

בהצטיינות )לעיתים אף תוך שילוב תואר נוסף(.

המשרד מייחס חשיבות גבוהה ביותר לכוח האדם אותו הוא מעסיק, ומאמין בשילוב של מצוינות 
אישית עם דרך ארץ.

למשרד התמחות ייחודית וניסיון נרחב בתחומי המשפט המסחרי, הליטיגציה המסחרית, הנדל"ן 
והעיתונות. 

התיקים בהם המשרד מתעסק הינם תיקים בעלי פרופיל גבוה, מורכבות משפטית ועובדתית, 
ולעיתים גם נתונים לחשיפה תקשורתית.

בין לקוחות המשרד נמנים חברות פרטיות וציבוריות, משקיעים, יזמים, תאגידים מובילים במשק 
בתחומי ההשקעות, הנדל"ן, התקשורת, ניהול הנכסים, גופים מוסדיים וציבוריים.

בשנת 2016 דורג המשרד על ידי DUN'S ו־BDI בקטגוריות נדל"ן, התחדשות עירונית וליטיגציה 
מסחרית.

על ההתמחות
דרישות סף לקבלה להתמחות: משרדנו מאמין בגיוס בוגרים בעלי אמביציה גבוהה, החותרים 

למצוינות ומתאפיינים גם ביחסי אנוש מעולים.
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אם אתם סטודנטים מצטיינים; אם יש לכם יחסי אנוש מעולים; אם אתם מחפשים מקום שידע 
להעריך את הכישורים שלכם; אם בא לכם לבוא בבוקר עם חיוך; אם אתם מחפשים משרד איכותי 

שמצוי בצמיחה מתמדת – אתכם אנחנו מחפשים ורוצים.

אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודת המתמחה נעשית בפול, במגוון תחומי העיסוק של 
המשרד. נדרשת יכולת עבודה עצמאית לצד יכולות עבודה בצוות. 

עבודתו של המתמחה נעשית בשני אופנים: משימות ומטלות משפטיות אותן מבצע המתמחה 
באופן עצמאי תחת ביקורת עו"ד ומשימות אותן מבצע המתמחה כחלק מצוות המנהל תיק. תהליך 
לימוד וחניכת המתמחה נעשה בצורה הדרגתית במטרה להביא את המתמחה בסוף התמחותו 

)וככל הניתן אף קודם לכן( לרמה המקצועית הנדרשת מעורך דין.

התנאים המוצעים למתמחה: סביבת עבודה מקצועית, מאתגרת וצעירה. יחסי אנוש מצויינים. 
תנאי העסקה מעולים )כמקובל במשרדים המובילים(. אופק תעסוקתי למתאימים.

הדרישות ממתמחים בעבודה: אנו מבקשים את המתמחים במשרדנו להפגין מקצועיות, מסירות, 
יוזמה, יעילות, יסודיות, עצמאות ויכולת בינאישית גבוהה מול לקוחות וצוות המשרד. 

שעות עבודה: ימים ראשון עד חמישי 09:00 עד 19:00 )ובהתאם לצורך(.

סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: גבוהים. גיוס המתמחה נעשה 
מתוך ראיה וצפייה שניתן יהיה לקלוט אותו כעורך דין עם סיום ההתמחות וההסמכה. מאז הקמת 

המשרד בשנת 2007, הצטרפו למשרד מספר עורכי דין אשר התמחו בו קודם לכן. 

מסלול טרום התמחות:בתקופות מסוימות ובהתאם לצורך מעסיק המשרד גם סטודנטים, במסלול 
"טרום־התמחות". מסלול "טרום ההתמחות" מותאם ככל הניתן לצרכים הטבעיים של סטודנט 

ונועד להכשירו בצורה המיטבית לעבודתו העתידית כמתמחה ועורך דין.

.yaron@heu-law.com :קורות חיים ניתן להעביר דרך אתר קודקס או למייל
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הורן ושות' משרד עו"ד

כתובת:  ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 24, תל אביב
טלפון: 03-6378200

פקס: 03-6378201
 office@hornlaw.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: נועה קאים )מנהלת המשרד(
מספר עו"ד במשרד: 16 

מספר השותפים במשרד: 5 – יובל הורן, קרן קניר, רועי ריבון, אוהד ממן ואורלי שטרנפלד
מספר המתמחים במשרד: 3

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 3-2
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 1 

תחומי עיסוק מרכזיים: ייצוג חברות, יזמים ומשקיעים במיזמי ביוטכנולוגיה ומדעי החיים, תוכנה 
ואנרגיה נקיה; גיוס הון פרטי וציבורי, שוק ההון וניירות ערך, רישוי טכנולוגיה, מיזוגים ורכישות, 

ייעוץ וליווי שוטף
פעילות פרו־בונו: פעילות במסגרת ועדת הלסינקי )ניסויים בבני אדם( במרכז הרפואי שיבא, 

פעילות מועטה אחרת מעת לעת
הטבות לעובדים: שי לחג, יום כיף משרדי, אירועים שונים

 www.hornlaw.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
הפרקטיקה של הורן ושות' בתחום הביוטכנולוגיה החלה בשנת 1994, עת ייצג יובל הורן את 
 .SelfCare, Inc.אורגניקס בע"מ )אשר נוסדה על ידי פרופ' מקס הרצברג( בעסקת מכירתה ל־
מאז, מר הורן ועמיתיו ייצגו יזמים, חברות ומשקיעים אינספור, בעסקאותיהם בתחום הביוטכנולוגיה. 
תחומי המומחיות של הורן ושות' כוללים ייצוג לקוחות בכל ההיבטים, לרבות, ובייחוד, בעסקאות 

מסחריות )טכנולוגיות( ובתחומי התאגידים והמימון.

משרדנו נוסד בינואר 2010 כאחד ממשרדי הבוטיק המובילים בארץ בייצוג חברות, יזמים ומשקיעים 
בתחומי הביוטכנולוגיה ומדעי החיים, תוכנה ואנרגיה נקייה. משרדנו מונה 16 עורכי דין )מתוכם 
חמישה שותפים(, בעלי ניסיון נרחב והתמחות בייעוץ וליווי של מיזמים בינלאומיים, עתירי טכנולוגיה 
ומימון, לרבות בכל הקשור לרישוי טכנולוגיה, מיזוגים ורכישות, ייעוץ שוטף ממועד הגייתו של הרעיון, 
עובר בפיתוחו ומסחורו ועד למימושו וכן לגיוסי הון פרטיים וציבוריים, עסקאות מימון, ייצוג וליווי שוטף 
של חברות ציבוריות הנסחרות במדד הביומד ומיזוג פעילות לתוך שלדים בורסאיים. משרדנו מייצג 
 ,Taboola.com Ltd., Protalix Biotherapeutics, Inc. )AMEX, TASE( :חברות מובילות כגון
וסקולר ביוג'ניקס בע"מ )Nasdaq(, קולפלנט אחזקות בע"מ )TASE(, ביולייט השקעות במדעי 
החיים בישראל בע"מ Gilead Israel Ltd, Therapix Biosciences )TASE( Ltd.  ומשקיעים 

מובילים כגון קרן ההשקעות פונטיפקס. 
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משרד הורן ושות’ הינו הנציג הישראלי בארגון BIOLEGIS – רשת אירופאית של משרדי עורכי דין 
מובילים המתמחים בביוטכנולוגיה, בה כל מדינה מיוצגת על־ידי משרד עורכי־דין אחד, וכן הינו 
הנציג הישראלי בארגון בינלאומי של משרדי עורכי דין המתמחה בעסקאות עם רשויות ממשלתיות 

. )TRACE(

 International Who’s Who ofעו"ד יובל הורן הוכר כמומחה בתחום הביוטכנולוגיה על־ידי ה־
Business Lawyers בין השנים 2015-2008 )ואף הוכרז בין חמשת עורכי הדין המובילים בעולם 
בעסקאות בתחום מדעי החיים בשנים 2013 ו־2105(. עו"ד הורן מכהן כיו"ר ועדת דיני טכנולוגיה 
של ה־International Bar Association, ומשמש, מאז 2008, כחבר ויועץ משפטי בועדת 
 iam Magazine הלסינקי של המרכז הרפואי שיבא, תל השומר. כמו כן, הורן ושות' נמנה על־ידי

כאחד מבין שלושת המשרדים המובילים בישראל בתחום עסקאות קניין רוחני.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: בדרך כלל, יזכה המתמחה ללוות מספר עסקאות ולקוחות 
במהלך שנת ההתמחות, המטופלים במשרד על ידי עורכי דין שונים. היקף העבודה עם כל עורך 

דין נקבע לפי צורכי המשרד. אנו מתייחסים למתמחים כעורכי דין חסרי ניסיון.  

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 2 מתמחים יושבים בחדר מרווח, לכל אחד שולחן, מחשב 
וטלפון משלו ומקום אחסון ותיוק. במשרד קיימת ספריה משפטית וגישה למאגרי מידע משפטיים 
בתחומי ההתמחות של המשרד. תנאי השכר כוללים שכר חודשי של 7,500 ₪ ברוטו וכן הפרשות 

סוציאליות כחוק ובונוסים עקב הצטיינות. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: משרדנו מלווה את לקוחותיו בפעילויותיהם השונות, לאורך שנים. 
בהתאם, אנו מצפים מהמתמחים, כמכל חברי הצוות, למסירות, סקרנות, שימת לב לפרטים, כושר 

ביטוי בעל פה ובכתב, יכולות ניתוח ועבודת צוות. כן נדרשת יכולת עבודה באנגלית.  

שעות עבודה: משרדנו עובד בין הימים ראשון–חמישי, למן השעה 8 ועד השעה 21:00. אנחנו 
לא מצפים המתמחים לעבוד מספר מסוים של שעות בחודש, אלא להקדיש למטלותיהם את הזמן 
הדרוש לשם ביצוען על הצד הטוב ביותר. שעות העבודה המקובלות למתמחים הינן, בדרך כלל, 

בין 9:00 ל־19:30. 

סיכויי קידום במשרד: מחצית מחברי הצוות שלנו, לרבות מחצית מהשותפים במשרד, החלו את 
עבודתם כמתמחים. אנחנו מאמינים שהאווירה הנעימה, הרמה המעולה של הלקוחות ויתר עורכי 
הדין, וכן אופי העבודה המשותפת מקנים תחושת שותפות ביצירה ומעודדים הן את המשרד והן 

את מתמחיו לשאוף להתקשרות ארוכת טווח. 

האם קיים מסלול טרום 

התמחות: קיימת אפשרות. אנחנו שוקלים גיוס טרום מתמחים אם וככל שעולה הצורך מעת לעת. 
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H-F & Co 'הירש־פלק ושות

כתובת:  לינקולן 20 תל אביב
טלפון: 03-7944888

פקס: 03-7944878
office@h-f.co :דוא"ל

liat@h-f.co ,03-7944889 איש קשר למתמחים: ליאת ברסלר
מספר עו"ד במשרד: 13, מתוכם 9 עו"ד נשים

מספר השותפים במשרד:  5 שותפים, מתוכם 2 שותפות
מספר המתמחים במשרד: 3-2 

 Privateתחומי עיסוק מרכזיים: תאגידים – הייטק: מיזוגים ורכישות, מימון חברות, קרנות הון סיכון ו־
Equity, קניין רוחני, עסקאות טכנולוגיה, פרטיות ואבטחת מידע, מיסוי

www.h-f.co :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי דין הירש־פלק ושות' הינו משרד ייחודי המתמחה בתחום ההייטק, על היבטיו השונים. 
הפירמה מביאה עימה גישה לא שגרתית, יצירתיות וחשיבה "מחוץ לקופסא", תוך מחויבות למצוינות 

ומקצוענות.

המשרד הוקם ב־2014 על־ידי שותפים ועורכי דין בעלי ניסיון רב ומומחים מוכרים בתחומם ומונה 
כיום 18 עו"ד, מתוכם 5 שותפים ו־3-2 מתמחים בכל מחזור. המשרד מתאפיין ברוח צעירה ובאווירה 
"הייטקית" ולא פורמלית המזכירה את החברות שהוא מייצג. הפתרונות הכוללים והייחודיים שנותן 
המשרד נשענים על עבודת הצוות ההדוקה בה הוא מתאפיין, המשלבת מומחיות רב־תחומית וידע 

מעמיק בתחומי ההתמחות השונים.

לצוות המשרד רקורד מרשים של הובלה משפטית בעסקאות מהגדולות והמשמעותיות ביותר 
בהייטק הישראלי, לרבות עסקת רכישתה של Waze על ידי Google. הבנה נרחבת של ההיבטים 
העסקיים, הטכנולוגיים והמשפטיים של תחום ההיי טק, מעורבות משמעותית בפעילות העסקית 
של לקוחותיו והכרות מעמיקה עם גורמים מובילים בעולם הטכנולוגיה הבינלאומי מאפשרים לצוות 

לסייע ללקוחות המשרד להשגת תוצאות עסקיות מיטביות.

המשרד מייצג חברות סטרטאפ בשלבים שונים לרבות כמה מחברות ההייטק עטורות הפרסים 
 ,Google :והחדשניות ביותר בישראל, כמו גם חברות טכנולוגיה בינלאומיות מהגדולות בעולם כגון
EMC-MaxLinear ,Qualcomm. בנוסף, מייצג המשרד את הבנקים להשקעות הגדולים בעולם 
בקשר לעסקאות מיזוג, רכישה והנפקה של חברות הייטק ישראליות, כמו גם קרנות הון סיכון מובילות. 
הרוב המכריע של הפעילות העסקית של לקוחות המשרד ועימה השירות המשפטי שמספק המשרד, 

היא פעילות בינלאומית מורכבת ומענינית. 

המשרד מספק שירותים משפטיים מן המעלה הראשונה בראייה מולטי־דיסיפלינרית, תוך שילוב 
מומחיות במגוון רחב של תחומי התמחות:
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תאגידים – היי טק: מיזוגים ורכישות – צוות עורכי הדין במשרד היה מעורב בעסקאות המיזוגים 
והרכישות הגדולות בהייטק הישראלי. למשרד ניסיון רב בהובלה וטיפול בכל ההיבטים של עסקאות 
רכישת מניות ומכירתן, רכישת נכסים, מיזוגים, רכישה ומכירה של חברות ופיצולים של פעילויות 
או חברות. מומחיות המשרד בתחום המיזוגים והרכישות בהיי טק משלבת ניסיון רב ומעמיק בדיני 
תאגידים וניירות ערך, קניין רוחני, פרטיות, אבטחת מידע, מיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי, אופציות 
עובדים ודיני עבודה. צוות המשרד מייעץ בכל שלבי העסקה, מניהול מו"מ על תנאי העיסקה, 

עריכת ההסכמים, בדיקות נאותות ועוד.

מימון חברות – למשרד ניסיון רב בטיפול בעסקאות מימון קרנות הון סיכון ומשקיעים פרטיים וכן 
גיוסי הון מהציבור. המשרד מייצג חברות מנפיקות, חתמים, משקיעים ובעלי מניות בעסקאות מימון 

פרטיות וציבוריות ומסייע ליזמים בהקמת חברות סטארטאפ ומיזמים.

קרנות הון סיכון ו־Private Equity – המשרד מייצג קרנות הון סיכון בולטות בפעילויות ההשקעה 
וניהול הפן המשפטי והעסקי של ביצוע עסקאות מגוונות תוך שהוא מעורב בכל השלבים המשמעותיים 

של עסקאות אלה מתחילתן ועד השלמתן.

קניין רוחני, עסקאות טכנולוגיה, פרטיות ואבטחת מידע: קניין רוחני – המשרד מייעץ בקשר 
למכלול היבטי קניין רוחני דוגמת נושאי בעלות, רישוי לשימוש בנכסי ידע, פטנטים וקניין רוחני, 

תוכנות קוד פתוח, הפרת זכויות והגנה עליהן.

עסקאות טכנולוגיה – המשרד מטפל בעסקאות מורכבות של מסחור ורישוי טכנולוגיה וקניין רוחני. 
לעיתים קרובות, מייצג צוות המשרד את לקוחותיו בעסקאות מסחריות מול ענקיות הטכנולוגיה 

העולמיות.

פרטיות, אבטחת מידע ודיני Cyber – המשרד מספק שירותים משפטיים לחברות Big Data, יזמים 
וסטארטאפים בתחומי המידע, פרסום מקוון, הפצה ומסחר אלקטרוני, בהיבטי ניהול המידע, הגנה 
על פרטיות, חוקי הספאם ועוד. המשרד מייצג את לקוחותיו מול הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע 

)רמו"ט( בכל הקשור במאגרי מידע והיבטי הגנת הפרטיות.

מענקי מדינה למימון מו"פ – לצוות המשרד נסיון רב בייצוג מול משרד המדען הראשי והרשות 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה והתעשייה.

מיסוי: המשרד מלווה את לקוחותיו במגוון רחב של נושאי מיסוי מקומיים ובינלאומיים, בעסקאות 
אקזיט מסוגים שונים, במיזוגים, פיצולים, רה־ארגון, ביצירת מיזמים משותפים, בהקמת קרנות 
השקעה, קרנות גידור, ייעוץ לגבי הנפקות ציבוריות ועסקאות השקעה פרטיות ובייעוץ מס לחברות 
סטארטאפ ומייסדיהן לרבות בעניני "רילוקיישן". בנוסף, מספק המשרד שירותי תכנון מס ללקוחות 

פרטיים מרובי נכסים. המשרד מייצג את לקוחותיו מול רשויות המס ובתי המשפט בישראל.

משרד הירש־פלק ושות' שם דגש על רווחת העובדים. המשרד מקיים לעיתים קרובות אירועים 
חברתיים, כגון מסיבה שנתית, ימי גיבוש, טיולי משרד בארץ או בחו"ל, ואירועים אחרים. במשרד 
מתקיימות ישיבות צוות והרצאות על בסיס שבועי שמעשירות את הידע המשפטי ותורמות להתפתחות 
המקצועית של המתמחים ועורכי הדין. אחת מן המטרות של המשרד היא לתת לעובד תחושה 

שהוא חלק ממשפחה גדולה ותומכת.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: העבודה במשרד מאפשרת למתמחה להיחשף למגוון הרחב של 
תחומי העיסוק במשרד. המתמחים מבצעים עבודה משמעותית במהלך ההתמחות וזוכים לעבוד 
באופן צמוד עם עוה"ד, השותפים ואף ישירות מול הלקוחות. המתמחה נחשף במהלך התמחותו 
לעסקאות רבות, מגוונות ומורכבות ונוטל בהם חלק מהותי. ניתנת למתמחים האפשרות ללוות מספר 
רב של עסקאות למן ראשיתן ועד להשלמתן תוך שניתן דגש למתן אפשרות למתמחה להחשף 
למכלול היבטי העסקה ולהיכרות עם הלקוח הרלוונטי, ולא רק לביצוע משימות נקודתיות ונטולות 
הקשר. העבודה במשרד דורשת עצמאות רבה ומאפשרת למידה ברמה הגבוהה ביותר. המתמחים 
נדרשים לאנגלית ברמה גבוהה מאד, ליכולת התנסחות ברמה גבוהה בעברית ובאנגלית, לחשיבה 
עצמאית ויצירתית, לסקרנות ולהבנה עסקית מסחרית. בנוסף, המתמחים נדרשים לעבודה יסודית 

ולירידה לפרטים, למעבר מהיר בין מטלות שונות ומגוונות וליחסי אנוש טובים ולעבודת צוות.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בצוותא בחדר מרווח. למתמחים גישה 
לכל מאגרי המידע הרלוונטיים. תנאי השכר כוללים שכר גבוה, הפרשות פנסיוניות מהיום הראשון, 
מתנות בחגים ועוד. המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מהמשרד וקיים גיבוש וחברות קרובה בין 
כולם. האווירה במשרד משפחתית, משתפת ולא פורמלית. במשרד אין קוד לבוש רשמי ומרבית 

עוה"ד והשותפים מגיעים בג'ינס.

שעות עבודה: שעות העבודה במשרד משתנות, כתלות בעבודה הקיימת. השעות הרשמיות הן 
19:30-09:00, אך העבודה עשויה להתארך מעבר לשעות אלו, נוכח אופיה האיטנסיבי והבינלאומי 
של תעשיית ההייטק אותה מלווה משרד, ובעיקר כאשר ישנה עבודה אינטנסיבית על עסקה 
מסוימת. למשרד חשוב האיזון בין עבודה – בית ולכן המשרד הצהיר על ימי שלישי כימים קצרים 

מתוך מטרה לסיים את העבודה בסביבות השעה 16:00. 

סיכויי קידום במשרד: המשרד המשקיע משאבים רבים במתמחים, מאפשר להם חשיפה גבוהה 
לעסקאות גדולות ומורכבות ולעבודה ישירה מול לקוחות, מתוך שאיפה לתת את מירב הכלים 
וההכשרה כדי להפוך אותם לעורכי דין מצוינים שיוכלו להשתלב בצוות המשפטי לאחר תום ההתמחות. 
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המבורגר עברון ושות', עורכי דין

כתובת המשרד: מגדל המוזיאון, רחוב ברקוביץ 4, תל אביב 6423806
טלפון: 03-6074000

פקס: 03-6074006
intern@evronlaw.com :דוא"ל

אנשי קשר למתמחים: עו"ד אלינור שטרק ועו"ד רם מוסרי
www.evronlaw.com :אתר אינטרנט
מס' עוה"ד במשרד: 28 )ללא שותפים(

מס' השותפים במשרד: 11
מס' המתמחים: 10

מס' המתמחים שבכוונת המשרד לגייס לשנת 2018: 12
תחומי עיסוק מרכזיים: נדל"ן ותכנון ובניה, ליטיגציה, בנקאות, עסקאות

על המשרד ותחומי עיסוק
משרד המבורגר, עברון ושות' נוסד בשנת 1928 והינו אחד ממשרדי עורכי הדין המוכרים ועתירי 
הניסיון בישראל. לקוחותיו של המשרד, הנמנים על הצמרת העסקית בישראל, נהנים מסטנדרט 

מצוינות ומליווי משפטי איכותי וכולל במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי־מסחרי, לרבות:

ליטיגציה מסחרית	 
נדל"ן	 
תכנון ובניה ורשויות מקומיות	 
אנרגיה מתחדשת	 
בנקאות ופיננסים	 
כינוס נכסים, פשיטות רגל ופירוקים	 
פרויקטים, תשתיות ומימון	 
תאגידים	 
תובענות ייצוגיות	 
היי־טק ומדעי החיים	 
עסקאות בינלאומיות	 

פירוט נוסף על תחומי העיסוק של המשרד, ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד. 

הצוות המשפטי של המשרד נבחר בקפידה תוך שימת דגש על רמה אישית גבוהה, יכולות משפטיות 
ומצוינות אקדמית. 

לקוחות המשרד
בין לקוחות המשרד נמנים בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק מזרחי־טפחות, קבוצת 
קרדן, שיכון ובינוי, הכשרת היישוב, חברות הבנייה רובינשטיין, לוינשטיין וזילברמינץ, רכבת ישראל, 
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קבוצת Veolia, אמישראגז, גזית־גלוב, הולמס פלייס, חברת HP-Indigo, חברת סנו, קבוצת יכין 
ורבים אחרים. 

התמחות בהמבורגר עברון – קו הזינוק להצלחה שלך
תואר במשפטים הוא כרטיס הכניסה לבית הספר המעשי של מקצוע עריכת הדין – ההתמחות. 
מזה עשרות שנים משמש משרד המבורגר עברון ושות' "חממה", המצמיחה עורכי דין איכותיים 
ומסייעת למי שהתמחו בה, לצאת לעולם העבודה מצוידים בידע, ניסיון, כלים ושיטות עבודה מעולים. 
לסייע לך להתמחות זו ההתמחות שלנו המתמחים הם דור העתיד של המשרד ולכן אנו לוקחים 
ברצינות רבה את משימת הכשרתם ומשקיעים בכך זמן ומשאבים. אנו מאמינים כי הדרך הטובה 
ביותר ללמוד, היא להתנסות בעבודה צמודה עם עורכי דין שונים, תוך חשיפה לתחומים מגוונים 
ולסוגים שונים של לקוחות ושל תיקים. אצלנו ניתן ללמוד מהטובים ביותר – מסלול ההתמחות 
מציע הדרכה והנחייה צמודה של השותפים ועורכי הדין המנוסים, אשר רובם ככולם החלו את 

דרכם כמתמחים צעירים במשרד...

5 סיבות טובות להתמחות בהמבורגר עברון ושות'
חשיפה למגוון תחומים ומנטורים: המתמחים המצטרפים למשרד מצוותים לאחד מחמישה 
אשכולות עיקריים: אשכול פרויקטים ונדל"ן; אשכול ליטיגציה מסחרית ובנקאית; אשכול בנקאות 
ומימון; אשכול תכנון ובניה וליטיגציה מנהלית; אשכול מסחרי ועסקאות בינלאומיות. שיטה זו 
מאפשרת עבודה מגוונת, לצד עורכי דין ושותפים רבים, תוך רכישת מיומנות ובקיאות בתחומי 

העשייה של האשכול. 

השיבוץ לאשכולות נעשה בהתאם לצרכי המשרד, ותוך התחשבות בהעדפתו של המתמחה. 

מעקב, משוב וחניכה: ההתמחות במשרד הינה תהליך מובנה. במהלך שנת ההתמחות מתקיימות 
ישיבות מתמחים מעת לעת, וכן נערכות שיחות משוב אישיות אחת לרבעון. צוות ההתמחות במשרד 
מהווה כתובת לכל צורכי המתמחה – מטיפול בוויסות עבודת המתמחים, דרך הכשרות וחפיפות, 

ועד למתן מענה לבעיות המתעוררות במהלך ההתמחות.

נטו משפטים: בהמבורגר עברון אין טשטוש גבולות בין עבודה משפטית לעבודה מנהלתית. במשרדנו 
מועסק צוות מנהלי גדול, המאפשר לסגל המשפטי ולמתמחים להתמקד בעבודה משפטית טהורה. 
בנוסף, מעמיד המשרד לרשות המתמחים ארגז כלים מלא – במשרד ספריה משפטית גדולה וכן 

מנויים לכל המאגרים המשפטיים המובילים.

לא רק עבודה: בהמבורגר עברון ושות' תנאי עבודה מצוינים. בנוסף, מתוך דאגתו לרווחתם של 
עובדיו, מארגן המשרד לעתים קרובות פעילויות חברתיות לעובדים, לרבות חופשות משרדיות בחו"ל, 
אירועים משותפים, ארוחות בוקר משרדיות בחגים ועוד. המשרד מתאפיין באווירה חמה ומשפחתית 
ובקשר ישיר ובלתי אמצעי בין אנשי הצוות. דלתות השותפים במשרד פתוחות לכל מתמחה לצורך 

שאלות והתייעצויות, בכל עניין. 

אופק מקצועי: כמעט כל השותפים ועורכי הדין העובדים כיום במשרד השלימו בו את התמחותם. 
עובדה זו מעידה יותר מכל על כך שהמשרד רואה במתמחים עורכי דין ושותפים פוטנציאליים, ולאלו 
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שיימצאו מתאימים תינתן ההזדמנות להישאר כעורכי דין במשרד עם סיום התמחותם. ההתמחות 
היא במקרים רבים תחילתה של דרך משותפת ארוכה...

"קופצים למים" בליווי מלא עם ציוותם לאשכול, מקבלים המתמחים תיקים לעבודה והופכים 
לחלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי המטפל בתיק. המתמחים מעורבים באופן מלא בעבודה 
ובכלל זה, משתתפים המתמחים בפגישות עם הלקוח, מתלווים לדיונים בבית המשפט, משתתפים 
בהתייעצויות פנימיות וכן מבצעים בדיקות משפטיות ועוסקים בניסוח כתבי טענות, הסכמים, 

מכתבים, חוות דעת ועוד. 

מכל מתמחי השכלתי... המתמחים במשרד לוקחים חלק פעיל בדיונים ובהתייעצויות עם שאר חברי 
הצוות ושותפים להתוויית דרך ניהולו של התיק. אמנם ניהול התיק נתון בידי עורכי הדין המטפלים 
והחלטות המפתח נלקחות בסופו של דבר על ידם, אך הם בהחלט שמחים – ואף מצפים – לשמוע 
את דעותיהם של המתמחים. רעיונות טובים ויצירתיים של מתמחי המשרד משולבים באופן תדיר 
בתוצרי המשרד, כגון הסכמים וכתבי טענות ומשפיעים באופן משמעותי על ניהול התיקים. זה תלוי 
גם בך! המתמחים במשרד המבורגר עברון ושות' מגלים במהרה כי אופי העבודה שהם נדרשים 
לבצע מושפע מיכולותיהם האישיות ומנכונותם להשקיע. מתמחים המפגינים יכולות אישיות, מצוינות 
ונכונים להיענות לאתגרים, ימצאו עצמם מבצעים מטלות הדומות לאלו המוטלות על עורכי דין 
צעירים. חשוב לזכור כי המשרד מספק סביבת עבודה ולמידה עוטפת ומאפשרת צמיחה, ומשימתו 

של המתמחה היא להוציא את המרב והמיטב מתקופת ההתמחות.
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הרצוג פוקס נאמן

מיקום המשרד: רח' ויצמן 4, תל אביב
מספר הטלפון של המשרד: 03-6922020

אשת הקשר לגיוס מתמחים במשרד: ענבל בנימיני – מנהלת משאבי אנוש
http://www.hfn.co.il:כתובת אתר האינטרנט של המשרד

מספר השותפים במשרד: מעל 100 שותפים
מספר עורכי־הדין השכירים במשרד: כ־276

מספר המתמחים במשרד: כ־50

מידע כללי
הרצוג פוקס נאמן, משרד עורכי הדין המוביל בישראל, זכה למעמדו היוקרתי בעולם המשפט הישראלי 
בזכות פעילות ענפה בצמתים המשפטיים המרכזיים אשר עיצבו את הכלכלה הישראלית. המשרד 
מתמחה בכל תחומי המשפט המסחרי והמנהלי ומעניק את שירותיו ללקוחות ישראליים ובינלאומיים.

משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, נוסד בשנת 1972 על ידי נשיא המדינה לשעבר חיים הרצוג 
המנוח, מיכאל פוקס המנוח, אשר ייסד משרד עורכי דין מוביל בלונדון ותרם רבות להתפתחות תחום 
דיני מימון פרויקטים ותשתיות בארץ, וד"ר יעקב נאמן אשר כיהן בעבר כשר האוצר, שר המשפטים 
ומנכ"ל משרד האוצר, חיבר ספרים ומאמרים רבים בדיני מיסים, ושימש יועץ מס לתאגידים מובילים 
בארץ ובחו"ל. מייסדי המשרד, חרטו על דגלם ערכים של מצוינות, מקצועיות, מסירות ויחס אישי 

ללקוח, יצירתיות, חדשנות וראיה רוחבית וגלובאלית, הנשמרים עד היום.

המשרד מדורג באופן עקבי לאורך השנים כאחד המשרדים המסחריים המובילים בישראל במדריכים 
 Dan&,Chambers Global,European Legal 500 בינלאומיים ומקומיים מובילים דוגמת
Bradstreet,BDICode,PLC Which Lawyer,IFLR1000. כך לדוגמא זכה המשרד בשנת 2016 
כמשרד עורכי הדין המוביל לפי מדריך הדירוגים BDI, משרד עורכי הדין הגדול ביותר בישראל, לפי 
מדריך הדירוגים Dun & Bradstreet Israel ומשרד עורכי הדין הנבחר לשנת 2016 לפי מדריך 

.IFLR,הדירוגים הבינלאומי

הודות לתחומי העיסוק המגוונים של המשרד, צוברים עורכי הדין במשרד הרצוג פוקס נאמן ניסיון 
וידע בתחומי עיסוק שונים, תוך פיתוח מתמיד של מומחיות. הכשרתם הבין־תחומית והבינלאומית 
של עורכי הדין במשרד, לצד גישה אינטגרטיבית המבוססת על עבודת צוות, מאפשרים למשרד 
להיערך לטיפול במכלול הסוגיות המשפטיות הכרוכות בכל עניין המובא בפניו ולהתאים לנושא 

צוות העונה על כל צרכיו הייחודים של הלקוח. 

הידע המצטבר של עורכי הדין במשרד הרצוג פוקס נאמן ביותר מ־50 תחומי עיסוק, ושיתוף הפעולה 
ההדוק עם משרדים בינלאומיים מובילים מבטיחים כי לקוחות המשרד ייהנו מהייעוץ המשפטי 
המעודכן, היעיל והמקצועי ביותר. השילוב הייחודי שבין מומחיות לבין נקודת מבט רחבה מאפשר 
לצוות עורכי הדין בהרצוג פוקס נאמן לטפל בסוגיות משפטיות מורכבות באופן היעיל, החדשני 

והמתאים ביותר לסביבת עסקיו של הלקוח. 
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תחומי העיסוק של המשרד: המשרד מספק מענה משפטי כולל ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בכל 
תחומי המשפט המסחרי והמנהלי, לרבות עסקאות בינלאומיות ומימון פרויקטים בתחום התשתיות 

והוא בעל יכולות ייחודיות לטיפול בעסקאות רב־לאומיות במגוון תחומים. 

כמו כן, מעניק המשרד ליווי משפטי לעסקאות מיזוג מורכבות, עסקאות רכישה, השקעות, מיזמים 
משותפים, הצעה והנפקה של ניירות ערך ורה־ארגון של חברות, כמו גם ליווי פרויקטים בתחומי 
התשתיות, האנרגיה ומשאבי טבע, בניה ופיתוח נדל"ן, טלקומוניקציה, אינטרנט וטכנולוגיות מידע. 

למשרד מחלקת המס הגדולה ביותר מבין המשרדים המסחריים בישראל.

במקרים המתאימים מייעצים ומלווים עורכי־דין מומחים מתחומי המשפט המנהלי, ההגבלים העסקיים 
ותחרות, דיני עבודה, ודיני המס, את העסקאות בהן מטפל המשרד. 

למשרד מחלקת ליטיגציה גדולה ובעלת מוניטין, אשר זכתה להישגים והכרה ביכולתה וברמתה 
המקצועית הגבוהה, וכן מחלקות מובילות בתחומי היי־טק, סייבר, רגולציה וטכנולוגיה, צווארון 
לבן, דיני עבודה, הגבלים עסקיים ותחרות, קניין רוחני, תקשורת, איכות סביבה ושינוי אקלים ועוד. 

מידע אודות ההתמחות במשרד
מספר המתמחים שיש בכוונת המשרד לגייס: כ־50 מתמחים בסך הכל לשני מועדי הגיוס 

)מרץ/ספטמבר 2018(.

שיטת העבודה במשרד ואופי עבודת המתמחה במשרד: עבודת הצוות המשפטי במשרד 
מתאפיינת במחלקתיות בהתאם לתחומים השונים, כאשר לצורך "פרויקטים גדולים" נהוג במשרד 
להקים צוותים מיוחדים של עורכי דין ומתמחים המשתייכים לקבוצות עבודה שונות, שהתמחותם 

דרושה לביצוע הפרויקט. 

על מנת לגוון את העבודה המשפטית של המתמחים ניתנת האפשרות לערוך רוטציה במהלך 
תקופת התמחות בין תחומי עיסוק שונים. 

התנאים המוצעים למתמחה: המשרד מעניק תנאי שכר מהטובים במשק, וכן תנאים נלווים כגון: 
השתתפות בארוחות צהרים, חניה, ספרי הכנה לבחינות הלשכה, פעילויות גיבוש ועוד. 

הדרישות מהמתמחה: המתמחים במשרד נדרשים לשאוף למצוינות, ליישם חשיבה משפטית 
יצירתית, לגלות מקצועיות ורצון ללמידה מתמדת. המתמחים מהווים את חוט השדרה המשפטי 

של המשרד ועל כתפיהם מונחת אחריות גדולה. 

סיכויי הקידום במשרד: בעשור האחרון קולט המשרד באופן עקבי למעלה מ־50% מהמתמחים. 
השאיפה הינה להותיר כעורך דין במשרד כל מתמחה הנמצא מתאים להמשך העבודה.
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וינשטוק־זקלר ושות'

כתובת: מרכז עזריאלי 5 )המגדל המרובע(, קומה 30, תל אביב
טלפון: 03-6968333

פקס: 03-6964222
law@w-z.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד רותם עשת, מנהלת המשרד ו/או עו"ד ערן זך, שותף
מספר עו"ד במשרד: 18 עורכי דין )מתוכם 8 נשים(

מספר השותפים במשרד: 8 שותפים )2 שותפים מייסדים – עו"ד גדעון וינשטוק ועו"ד ניב זקלר( 
מספר המתמחים במשרד: 4-3 

תחומי עיסוק מרכזיים: הגבלים עסקיים; משפט מסחרי־בינלאומי )כולל דסק סיני(; ליטיגציה 
מסחרית; תובענות ייצוגיות, BOT ומימון פרויקטים

הטבות לעובדים: בונוסים, טיולים בחו"ל, מתנות יום הולדת, שי בחגים, ערבי גיבוש וכיף, חניה.
אתר: http://www.w-z.co.il )אתר זמני, אנחנו בעיצומו של בניית אתר חדש(

על המשרד ותחומי עיסוקו
המשרד נוסד בשנת 1997 והוא נחשב למוביל בתחומי התמחותו. המשרד עוסק בארבעה תחומים 
 BOT ,עיקריים: הגבלים עסקיים, משפט מסחרי־בינלאומי )כולל דסק סיני(, ליטיגציה מסחרית

ומימון פרויקטים.

המשרד מתאפיין במקצועיות בלתי מתפשרת, בידע ובקיאות משפטיים מקיפים ומעמיקים, ביכולת 
לרקום פתרונות יצירתיים ומעשיים, במסירות רבה ובשירותים אישיים שהוא מעניק לכל לקוחותיו.

לקוחות המשרד הנם בעיקר חברות וגופים מהמובילים בארץ ובחו"ל ונושאי משרה בכירים, בהם: 
סופר־פארם, פלאפון, שטראוס, בנק דיסקונט לישראל, כרטיסי אשראי לישראל, מאפיית אנג'ל, 
מבטח שמיר, Fosun Pharma, דור אלון, אלמה לייזרס, א.מ.ת מחשוב, מטריקס, מקורות, כביש 

חוצה ישראל, נתיבי ישראל ועוד. 

 Dun,Chambers and Partners ,Legal 500 :המשרד מדורג כמוביל במדריכי עורכי הדין המוכרים
 :GCR ועוד. כך נכתב על המשרד, למשל, בדירוג האחרון של BDI ,GCR 100 ,& Bradstreet
 ."…Weinstock Zecler & Co. is a go-to firm for complex litigation work in Israel…"

בדירוג האחרון של BDI המשרד נכלל בקבוצת "העילית" של המשרדים העוסקים בתחום ההגבלים 
העסקיים וכן דורג כמוביל בכל תחומי העיסוק של המשרד.

תחומי העיסוק של המשרד
הגבלים עסקיים: המשרד מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום ההגבלים העסקיים לחברות 
מובילות ולנושאי משרה בכירים, לרבות ייצוג נאשמים בהליכים פליליים )ייעוץ בחקירות, שימועים, 
ניהול הליכים פליליים(; ייצוג בפני בית הדין להגבלים עסקיים )בקשות לאישור הסדר כובל, הליכי 
התנגדות לאישור מיזוגי חברות, בקשות למתן צווים בהסכמה(; ייצוג נתבעים בתביעות ייצוגיות; ייצוג 
בהליכי אישור בפני הממונה על הגבלים עסקיים; הכנת תכניות אכיפה פנימיות של חוק ההגבלים 

העסקיים; ייעוץ שוטף בנוגע למבנה עסקאות והסכמים, ועוד. 
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משפט מסחרי־בינלאומי: המשרד מייצג חברות וגופי השקעה מובילים במגוון רחב של עסקאות 
מסחריות מורכבות, לרבות מיזוגים ורכישות ועסקאות השקעה, ומייעץ ללקוחות השונים בכל הקשור 
לפעילותם העסקית בחו"ל. למשרד התמחות מיוחדת בפעילות עסקית בסין והוא מייצג בקביעות 
לקוחות שונים, בין היתר בתחומי הביטוח, הקמעונאות, התעשייה, הפרסום, התשתיות, הפיננסים 
והנדל"ן. למשרד הסכמי שיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין סיניים מובילים והוא בעל קשרים ענפים 
לצורך מתן מכלול השירותים הנדרש ללקוחות בעת כניסה או המשך פעילות עסקית בסין. בנוסף 

מייצג המשרד לקוחות בפעילות עסקית במקומות נוספים ברחבי העולם. 

ליטיגציה מסחרית: המשרד מתמחה בייצוג ובניהול תביעות משפטיות מורכבות ורגישות, לרבות 
בהליכים פליליים בעבירות כלכליות, בפרט בתחומי הגבלים עסקיים, ניירות ערך והלבנת הון; תביעות 
ייצוגיות, בתחומים שונים; עתירות לבג"ץ; עתירות מנהליות בענייני מכרזים; תביעות מסחריות 
מורכבות העוסקות, בין היתר, באכיפת הסכמים, סכסוכים בין בעלי מניות, מאבקי שליטה בחברות, 
ענייני חוזים, קניין ומקרקעין. המשרד ידוע ביכולותיו הגבוהות בניהול תיקים בעלי מורכבות משפטית 

ועובדתית ובעלי היקפים כספיים גבוהים. 

 BOT ומימון פרויקטים: המשרד מתמחה במתן שירותים משפטיים כוללים בפרויקטים מסוג BOT
ובתחום מימון פרויקטים. המשרד מעניק ללקוחות שירותים משפטיים כוללים לרבות בהליכי המיון 
המוקדם והמכרז לבחירת זכיין הפרויקט, בהליכי ההתקשרות החוזית ובשלבי הסגירה הפיננסית. 
המשרד מעורב בפרויקטים בכל תחומי התשתיות, לרבות תחבורה )כבישים ורכבות(, מים )התפלה, 
טיפול וסינון, הולכה ועוד(, אנרגיה )חשמל, גז ואנרגית רוח(, בינוי ופיתוח, טכנולוגיה, ביטחון ועוד. 
המשרד מלווה את הפרויקט משלביו הראשונים, שלב המיון המוקדם, ייצוג בהליכים משפטיים 

הכרוכים בכך, ככל שנדרש.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: "פול" )אין חלוקה למחלקות(. המתמחים מצוותים לתיקים 
ספציפיים בכל תחומי העיסוק של המשרד. קיים דגש על מעורבות מלאה של המתמחים בעבודה 

בתיקים שאליהם צוותו, לרבות השתתפות בפגישות, בדיונים בבית המשפט וכיו"ב.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: ישנם חדרי מתמחים במשרד, מקסימום 2 מתמחים בחדר; 
שכר הולם; המתמחים כמובן נהנים גם כן מההטבות לעובדי המשרד שצוינו לעיל.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מקצועיות בלתי מתפשרת, רצינות, יוזמה והשקעה. עדיפות 
מובהקת למתמחים בעלי ממוצע ציונים גבוה, שכבר הוכיחו את יכולותיהם במסגרת כלשהי )צבא, 
לימודים או התנדבות(. מאחר שהמשרד מתאפיין באווירה חברתית טובה, נדרשים גם יחסי אנוש 

מעולים. 

שעות עבודה: 20:00-9:00. ככלל, למעט חריגים, לא עובדים בסופי שבוע.

סיכויי קידום במשרד: סיכויי הישארות טובים מאוד למתמחים שהוכיחו את עצמם במהלך 
ההתמחות. ככלל, מדיניות המשרד היא לגייס עורכי דין מקרב המתמחים.

האם קיים מסלול טרום התמחות: אופציונלי – תלוי בצרכי המשרד )ובכל מקרה לא תנאי קבלה 
להתמחות(.
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וקסלר, ברגמן ושות'

כתובת: יהודה הלוי 23, בניין דיסקונט, תל אביב־יפו
טלפון: 03-511-9393; פקס: 03-511-9394

shaharr@wblaw.co.il :דוא"ל
איש קשר למתמחים: שחר רוזנטל, עו"ד

מספר עו"ד במשרד: כ־60 עורכי דין, מתוכם כ־25 נשים
מספר השותפים במשרד: כ־20 שותפים, מתוכם כ־50% נשים

מספר המתמחים במשרד:  כ־12
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה: 2

תחומי עיסוק מרכזיים: מסחרי־אזרחי
הטבות לעובדים: שי לחג, טיול משרדי שנתי, השתתפות בעלויות הסלולר, חנייה ועוד

www.wblaw.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין וקסלר ברגמן ושות' הנו אחד המשרדים הוותיקים והמוערכים בישראל. המשרד, 
אשר הוקם לפני כ־80 שנים, בשנת 1936, עומד מאז בשורה אחת עם משרדי עורכי הדין המובילים 

בארץ.

 ,Dun and Bradstreetו־ Bdi Coface :המשרד מדורג על ידי גופי הדירוג המובילים בארץ ובעולם
שני גופי הדירוג המובילים בישראל, אשר מדרגים את המשרד באופן עקבי בקבוצות האיכות 

המובילות בכ־13 תחומי פרקטיקה.

למשרד פרקטיקה אזרחית־מסחרית מקיפה כ־One Stop Shop עבור לקוחותיו, עם התמחויות 
בתחומי נדל"ן ותשתיות, תכנון ובניה, חברות והיי־טק, בנקאות ושוק ההון, כינוסים ופירוקים )לרבות 
הסדרי חוב(, ליטיגציה, תביעות ייצוגיות ונגזרות, דיני עבודה, עסקאות מסחריות ועסקאות בינלאומיות. 

המשרד מעודד הן העמקת ידע בתחומי המשפט, והן הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית. 

תחומי ההתמחות העיקריים 
נדל"ן: למשרד מחלקת נדל"ן מהגדולות והמנוסות בישראל. פעילות הנדל"ן של המשרד מגוונת 
וכוללת את כל תחומי הפעילות העסקית בתחום זה, לרבות הקמת שכונות מגורים, מגדלי משרדים, 
קניונים, בתי מלון, פארקי תעשיה ומדע, רכישות תאגידים המחזיקים ובונים נדל"ן בארץ ובחו"ל, 
טיפול בעסקאות עם רשות מקרקעי ישראל וליווי משפטי שוטף וצמוד לאורך עשרות שנים לפרויקטים 
כאמור ולתאגידים העוסקים בהם. בנוסף פועל המשרד בתחומי ההתחדשות העירונית, ובעיקר 

פרוייקטי "פינוי בינוי" ו"תמ"א 38".

המשרד מתמחה גם במימון עסקאות נדל"ן, הן בייצוג יזמים ברכישת קרקעות ובהסכמי ליווי פיננסי 
להקמת פרויקטים, והן בייצוג בנקים המממנים פעילות נדל"ן. 



ר הפרטי ז במג ת  ו י | התמחו  76

תכנון ובנייה: למשרד התמחות ייחודית בתחומי התכנון והבנייה. המשרד מלווה יזמים מהשורה 
הראשונה במשק בייזום תכניות בניין עיר בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור, ומאות אלפי מ"ר של 
תעסוקה ומלונאות בכל רחבי הארץ. הליווי המשפטי שניתן הינו למן שלב הגיית התוכניות ועד לשלב 
הוצאת היתרי הבנייה על פיהן, וכולל ייצוג בוועדות התכנון השונות, ברשויות המקומיות ובמסגרת 

הליכים משפטיים בבתי המשפט. כמו כן פועל בהסדרת רישוי בנייה ורישיון עסק.

חברות, מיזוגים ורכישות, היי־טק: המשרד משמש כיועץ המשפטי של חברות בסקטור הפרטי, 
המנהלות עסקים במגוון רחב של תחומי פעילות, ומטפל בנושאים מסחריים מגוונים, כגון הקמת 
שותפויות, חברות, קרנות ומיזמים משותפים, ניהול משא ומתן, מתן חוות דעת וסיוע בקידום וטיפול 
בעסקאות. המשרד מטפל בעסקאות רכישה והשקעה בחברות היי־טק, וכן בייעוץ שוטף ומתן 
שירותים משפטיים מלאים לחברות כאמור. בנוסף, מטפל המשרד בענייניהן המשפטיים של חברות 
בינלאומיות מובילות ונציגיהן בישראל. בצד התאגידי המשרד מעניק ייעוץ שוטף בתחומי הממשל 

התאגידי, בסוגיות רגישות ומורכבות, כגון תגמול בכירים, פירוק הפירמידות ועוד.

שוק ההון ובנקאות: למשרד ניסיון רב בתחום ההנפקות הציבוריות והפרטיות ובייצוג מנפיקים, 
ובכלל אלו בנקים וגופים מרכזיים במשק הישראלי. בנוסף, למשרד התמחות ייחודית בייעוץ משפטי 

הנוגע לרגולציה הכרוכה בניהול הבורסה לניירות ערך בישראל.

המשרד עוסק בליווי עסקאות כגון מיזוגים ורכישות, וכן הנפקות פרטיות והסכמי מימון, כמו גם 
תשקיפים, תכניות תגמול, ייעוץ בנושאי ממשל תאגידי לחברות ציבוריות וייצוג בפני גופים רגולטוריים. 
בתחום זה מעניק המשרד שירותים לבנקים מקומיים וזרים וכן למוסדות ולגופים פיננסיים, בכל 

תחומי הפעילות הבנקאית.

ליטיגציה: המשרד מתמחה בליטיגציה מורכבת בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי, בנקאות, 
ניירות ערך נדל"ן, חברות, דיני תכנון ובנייה ורישוי עסקים ואחריות מקצועית של עורכי־דין ונושאי 
משרה. המשרד מתמחה בתביעות ייצוגיות ונגזרות במגוון תחומים, עם מומחיות מיוחדת בתביעות 
ייצוגיות בתחום ניירות הערך ובתחום הבנקאות. המשרד מייעץ ללקוחותיו ומייצג אף בהליכי אכיפה 
מנהלית בתחום ניירות הערך. בנוסף, מטפל המשרד בסעדים זמניים, משפט מנהלי ובכלל זה 
עתירות מנהליות ומכרזים על כל תחומיהם השונים. שותפי מחלקת הליטיגציה משמשים כמגשרים 
ובוררים בהליכי ליטיגציה בתחומים שונים ובכלל זה, בתחומי הבנקאות, נדל"ן, וסכסוכים מסחריים 
מורכבים, ואף מעניקים הרצאות בתחום. המשרד מנהל עבור לקוחותיו התדיינות ברחבי העולם 

ומלווה את ההליכים באופן הדוק.

חדלות פירעון )כינוסים ופירוקים, הסדרי חוב(: המשרד עוסק בהליכי חדלות פירעון הן כינוסי 
נכסים והן פירוקים, בעיקר מטעם הבנקים בכובעם כנושים של חברות המצויות בחדלות פירעון. 
בשנים האחרונות רכש המשרד מומחיות ייחודית בתחום הסדרי החוב. המשרד טיפל בשורה של 
הסדרי חוב מתוקשרים בישראל, ביניהם הסדר החוב הגדול ביותר שנערך אי פעם במדינת ישראל, 
בהיקף כולל של כ־7.5 מיליארד ש"ח. במסגרת טיפולו בהסדרי החוב מייצג המשרד הן חברות 

המבקשות לערוך הסדרי חוב, והן בעלי חוב מול חברות המבקשות לבצע הסדרי חוב.

דיני עבודה: המשרד מייצג את כלל לקוחות המשרד בכלל הסוגיות העולות באופן שוטף מול 
עובדיהם, ובכלל זה זכויות עובדים, זכויות סוציאליות, פיטורים והתפטרות, קיום שימועים, הכנת 
חוזי עבודה. המשרד מעניק את שירותיו לגבי לקוחות המעסיקים, במצטבר, כ־10,000 עובדים עם 
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התמחויות בסקטורי פעילות שונים, כגון רשתות אופנה, מלונאות, תעשיות, קמעונאות, תשתיות, 
תקשורת, אנרגיה, טכנולוגיה, אלקטרוניקה, בנקאות, נדל"ן, מסעדנות.

מחויבות לחברה ולקהילה: עורכי הדין ממשרד וקסלר ברגמן משרתים את הקהילה על־ידי 
התנדבות במסגרת תכנית חינוכית בנושא דמוקרטיה וסובלנות )"שיעור אחר"(. כמו כן, עורכי הדין 
 Bdi Coface מטפלים מעת לעת בתיקים בהתנדבות )"פרו בונו"(. המשרד אף מדורג על ידי חברת
בין משרדי עורכי הדין המובילים בישראל הפועלים לצמצום אפליה מגדרית, כאשר המשרד מדורג 

במקום השני בארץ בהיבט שיעור שיתוף וקידום נשים במקצוע עריכת הדין.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים עוסקים באופן מובהק בעבודה משפטית. כל מתמחה 
מיועד לעסוק ברוב זמנו בתחום משפטי מרכזי אליו הוא משובץ בתיאום מראש עימו במועד קבלתו 
להתמחות, ובנוסף לכך הוא מסייע בתחומי העיסוק האחרים של המשרד, בהתאם לצרכי המשרד. 
עבודת המתמחה מתנהלת תחת פיקוחו של מאמן שהנו שותף בכיר במחלקה אליה שובץ. עם 
זאת, עבודת המתמחה אינה מוגבלת אך ורק לעבודה עם השותף המאמן, והיא מתבצעת גם מול 
עורכי דין נוספים במחלקה. המתמחים, המהווים חלק אינטגרלי מצוות המשרד, מעורבים בתיקים 
ובעסקאות השונות החל משלביהם הראשונים ולאורך כל שלביהם, תוך שהם נוטלים חלק משמעותי 
בטיפול, ובכלל זה, פגישות עם לקוחות, ישיבות משא ומתן, הכנת חקירות, ליווי לבית המשפט ועוד. 

האווירה במשרד: המשרד ידוע ב־DNA הייחודי לו – שילוב בין עבודה מקצועית ברמה הגבוהה 
ביותר, באווירה "בלתי מעונבת", צעירה, ונעימה. במשרד היררכיה מובנית, שאינה באה לידי ביטוי 
ב"דיסטנס" בין השותפים לעוה"ד והמתמחים. המשרד יוזם מדי שנה פעילויות גיבוש חברתיות 

לכלל עובדיו, ובכללן טיול משרדי בן מספר ימים, בין בישראל ובין מחוצה לה.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים במשרד נהנים מתנאי שכר הולמים כמקובל 
בשוק וכן תנאים נלווים כגון: חניה, מימון עלויות קורס ההכנה לבחינות הלשכה ועוד.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: קשה להגדיר במדויק תכונה כזו או אחרת הנדרשת מהמתמחה, 
ונכון יותר לדבר על סל תכונות הכולל; בקיאות במקורות משפטיים ויכולת התמצאות בהם, יכולת 
ניתוח משפטי ויצירתיות, יסודיות, נועם הליכות והתנהלות חברית וכישורי עבודת צוות. הלכה 
למעשה, המתמחה עוסק במלאכת עריכת דין, לכל דבר ועניין, וזוכה לעצמאות רבה בניהולה בכפוף 

לכך שכל תוצר עבודה שלו כפוף לביקורת עורך דין מהמשרד ולהדרכה מטעמו. 

שעות עבודה: 19:00-9:00. 

סיכויי קידום במשרד: המשרד מעניק עדיפות לקליטת עורכי דין מקרב מתמחיו הבולטים ובעלי 
היכולת, שהוכיחו עצמם במהלך ההתמחות. רבים מבין עורכי הדין במשרדנו וחלק מהשותפים בו 

החלו את דרכם המקצועית במשרד כמתמחים. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיים מסלול טרום־התמחות. אנו ממליצים בחום לאלו אשר 
מעוניינים להתמחות במשרדנו, לפנות אלינו בנוגע לאפשרות של טרום התמחות. 
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עו״ד זאב שרף ושות׳

כתובת: בית מוזס, שדרות רוטשילד מס' 76-74 בת"א
טלפון: 03-7914777

פקס: 03-7914778
office@scharflaw.com :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד נדב גבאי
מספר עו"ד במשרד: 13

מספר השותפים במשרד: 4
מספר המתמחים במשרד: 5-4

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 5-4
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 0

תחומי עיסוק מרכזיים
המשרד עוסק: 1( בליטיגציה אזרחית־מסחרית בקשת רחבה של תחומים משפטיים, לרבות: תובענות 
ייצוגיות ותובענות נגזרות, סכסוכים ומאבקי שליטה בתאגידים; סכסוכים משפטיים בינלאומיים; סכסוכי 
שותפים והליכי פירוק; ניירות ערך ושוק ההון; ליווי משברים עסקיים; 2( עתירות מנהליות ועתירות 
לבג"צ, ובכלל כך בתחומי האנרגיה והתשתיות; 3( זכויות במקרקעין; 4( דיני משפחה ועיזבון; ועוד. 

פעילות פרו־בונו: אין.
הטבות לעובדים: יש.

.www.scharflaw.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עו”ד זאב שרף ושות' הוא משרד בוטיק, המתמחה בתחום ליטיגציה אזרחית מסחרית מורכבת 
ומגוונת, ומציע מענה משפטי מקיף, משולב ורב תחומי בייצוג בערכאות השונות ובבוררויות, בכל 
תחומי המשפט, בהתאם לצרכים המשתנים של כל לקוח וכל תיק. המשרד מטפל בסכסוכים 
בפרופילים הגבוהים ביותר בארץ, כמו גם בסכסוכים חובקי עולם. בראש המשרד עומד עו”ד זאב 
שרף. משרד עו”ד זאב שרף ושות' מתמחה בליטיגציה אזרחית מסחרית בכל תחומי המשפט 
האזרחי, וכן בעבירות צווארון לבן ותובענות כספיות בהיקפים גדולים. בנוסף, המשרד מתמחה 
בסכסוכים ומאבקי שליטה בתאגידים, בסכסוכים מסחריים מורכבים, בליווי וייעוץ במשברים עסקיים 
ובייצוג תאגידי ענק ונושאי משרה בתובענות ייצוגיות ותובענות נגזרות. המשרד אף עוסק בהליכים 
במסגרות של חדלות פירעון, סכסוכים בין שותפים והליכי פירוק, זכויות במקרקעין )בעלויות, חכירות 
וזכויות שימוש וחזקה(, עתירות מינהליות ועתירות לבג”ץ, ופועל בתחומי האנרגיה, המכרזים, דיני 

ניירות ערך ושוק ההון, קובלנות פליליות פרטיות, צווי מניעה ועוד.

מעבר לכך, המשרד פועל בנושאי תובענות בענייני ביטוח, ובכלל זה ביטוח אחריות מקצועית וביטוח 
אחריות דירקטורים, בתחום ההגבלים העסקיים, בתביעות לשון הרע ועוד. בנוסף, משרד עו”ד זאב 
שרף פועל בזירה הבינלאומית בסכסוכים חובקי עולם, ומלווה תהליכי ליטיגציה שמתנהלים בחו”ל 

תוך שיתוף פעולה עם עורכי הדין הזרים בסכסוך.



 79  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

משרד זאב שרף ושות' מדורג לאורך השנים כאחד ממשרדי הליטיגציה המובילים, הידועים והבולטים 
 Legal 500, D&B בישראל על־ידי חברות הדירוג המובילות והנחשבות בישראל ובעולם, כדוגמת
100, ו־BDI. משרדנו זוכה להכרה זו, באמצעות עבודה קשה ומסורה של צוות עורכי דין מהמובילים 

בישראל, המקדיש את זמנו ומאמצו לליווי קרוב, לויאלי ובלתי מתפשר של לקוחותינו. 

לקוחות המשרד 
עם לקוחות המשרד היום ובעבר נמנים, בין היתר, תאגידי ענק וחברות מובילות במשק בארץ ובחו”ל, 
הן ציבוריות והן פרטיות, המצויים בלבה של העשייה הכלכלית, המסחרית ובשוק ההון, וכן אנשי 

עסקים ובכירים במשק הישראלי, אנשי ציבור, עורכי דין ומשרדי עורכי דין מובילים. 

המשרד אינו נוהג להתהדר בלקוחותיו. מפרסומים פומביים ניתן ללמוד כי בין לקוחות המשרד 
נמנים מערכת הבנקאות, מנהלי קופות גמל וקרנות נאמנות, חברות דלק, חברות אנרגיה, חברות 
פטרוכימיה ומאגרי כימיקלים, חברות מקרקעין, חברות תשתית, חברות יזמות ובנייה, עיתונות, 

תקשורת ופרסום, חברות תעופה, חברות השקעה, חברות מזון ומלונאות.

על ההתמחות
דרישות סף לקבלה להתמחות: ממוצע 85 ומעלה. המשרד שוקל בחיוב סטודנטים שאינם עומדים 
ברף הנ"ל אך השתתפו במהלך הלימודים בקליניקות, ו/או בכתב עת, ו/או בפעילות התנדבותיות, 

ו/או עבדו במהלך לימודיהם. תואר נוסף או שילוב של הנ"ל מהווה, כמובן, יתרון.

המשך תהליך המיון: האיכויות הרבות הנדרשות ממתמחה במשרדנו, כמו גם מספרם המועט 
של מקומות ההתמחות, מחייבים אותנו במיון קפדני של המועמדים. ככלל, ההליך מתנהל בשני 
שלבים. בשלב הראשון מתבצע ריאיון מול עורך דין מהמשרד וככל שהדבר רלוונטי, בשלב השני 
מרואיין המועמד על ידי שותף במשרד, במהלך הראיונות במשרד ניתן דגש על אישיותו ופועלו של 

המועמד והוא גם נדרש להשיב לשאלות משפטיות התואמות להתקדמות בלימודיו. 

אופי עבודת המתמחה במשרד: כפועל יוצא מהיקפם ומורכבותם של הסכסוכים בהם מייצג 
משרדנו )לעיתים בעלי ערך כלכלי של מאות מיליוני ₪ ויותר(, העבודה על כל תיק מתבצעת על 
ידי צוות שלם. המתמחים עובדים עם כל חברי הצוות באופן שוטף ומהווים חלק אינטגראלי ממנו. 

כל צוות עוסק בתיקים ייחודיים במגוון של תחומים והעבודה )הן של עורכי הדין והן של המתמחים( 
מתאפיינת בליווי צמוד ואינטנסיבי של מספר מועט של תיקים גדולים בעצימות גבוהה, ולא ליווי 

״מרחוק״ של מספר רב של תיקים קטנים.

משרדנו אינו גודר ותוחם את עבודת המתמחה מראש, ונכון יותר לומר, כי המתמחה הוא שמעצב 
ומגדיר את התמחותו. כחלק מהצוות המטפל בתיק, יחווה המתמחה את ההליך המשפטי, על כל 
שלביו – משלב גיבוש האסטרטגיה עם קבלת התיק ולימודו, דרך הגשת כתבי הטענות, ההליכים 
המקדמיים, הכנת החקירות, וכלה בשלבים הסופיים של התיק, לרבות סיכומי הטענות. המתמחים 
מתלווים לדיונים בבתי המשפט אשר לרוב מתנהלים בערכאות גבוהות )בתי המשפט המחוזיים 
ובית המשפט העליון( ומשתתפים בהם מספר רב של צדדים ופרקליטים מובילים. ככל שהמתמחה 
במשרדנו מוכיח את עצמו, כך גדל מקומו ותפקידו בצוות, ועם הזמן, אנו שואפים כי ייקח חלק פעיל 

בניהול ההליך המשפטי, על כל משמעויותיו ונגזרותיו. 
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התנאים המוצעים למתמחה: המתמחים במשרדנו נהנים מתנאי עבודה מהטובים שניתן 
להציע. המשרד דואג בין היתר למקומות חנייה למתמחים ולמתנות בחגים. המתמחים במשרד גם 
משתתפים בימי גיבוש וזוכים להשתתפות במימון קורסי ההכנה לבחינות הלשכה. לרשות העובדים 
עומד מטבח מאובזר, כיבוד בכל שעות העבודה וכן חדר שהוקצה לארוחות צהריים משותפות. 
בהיבט המקצועי – המתמחים זוכים לליווי והדרכה בשלבי ההתמחות השונים, לרבות על מנועי 
החיפוש, על אופן כתיבת וניסוח חוות דעת משפטיות, וכן על דרך השימוש במאגרי מידע שונים. 
לרשות המתמחים עומדת ספרייה משפטית גדולה וחדרי עבודה פרטיים, אשר בכל אחד מהם יושבים 
בין מתמחה אחד לשני מתמחים. המתמחים במשרד אינם מבצעים עבודות מזכירות ושליחויות 
ולנוחותם ולסיוע להם עומד בכל שעות העבודה צוות אדמיניסטרטיבי צמוד ומסור, המטפל אף 

בכל נושאי השליחויות, הבירורים וההגשות מול הרשויות השונות.

הדרישות ממתמחים בעבודה: המתמחים במשרד נוטלים חלק, בין היתר, בניהול הליכים משפטיים 
מורכבים, רגישים, תקשורתיים ובעלי ערך כלכלי עצום. כפועל יוצא, המתמחים במשרדנו נדרשים 
למכלול תכונות, ובכלל כך: אמינות, יכולת מחקר משפטי גבוהה, יצירתיות, סקרנות, יכולת התבטאות 
גבוהה בכתב ובעל־פה, מוטיבציה ללימוד ולעבודה קשה, יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות, 

נעימות הליכות ודרך ארץ. 

שעות עבודה: בהתאם לעומס העבודה.

סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: המספר המועט של מתמחים 
במשרד בכל מחזור, כמו גם אופי העבודה שבו, מאפשר למקבלי ההחלטות במשרד להתרשם 
באופן אישי מהמתמחה ויכולותיו במהלך תקופת ההתמחות. מדיניות המשרד בהתייחס לקידום 
מתמחה למשרת עו"ד ברורה – המשרד מעדיף לקדם מתמחה אשר סיים התמחות במשרד ועמד 
בדרישות הנ"ל, על פני גיוס עובד מתוך מתמחים רבים אחרים אשר סיימו במקומות אחרים )הכל 
כמובן בכפוף ליכולות שהפגין המתמחה במהלך תקופת התמחותו ולזמינות במשרד(. גם במחזורים 

האחרונים המשרד קידם מתמחים והעסיקם כעו"ד בתום תקופת ההתמחות.

במשרדנו קיים מסלול טרום התמחות בהתאם לצרכי המשרד השוטפים.
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זהבי, בלאו ושות' 

כתובת: יגאל אלון 96, תל־אביב
טלפון: 03-6252000

פקס: 03-6252020
office@zblaw.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד יואב זהבי
מספר עו"ד במשרד: 13 עו"ד מתוכם 5 עורכות דין

מספר השותפים במשרד: 3 שותפים.
מספר המתמחים במשרד: 4-2 מתמחים. 

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: מתמחה אחת ושתי טרום 
מתמחות

תחומי עיסוק מרכזיים: מסחרי, מקרקעין, תאגידים )שוק ההון(
מחזורי גיוס: מרץ/ ספטמבר 2018

פעילות פרו־בונו: אין במשרד הגדרה אחידה לעניין זה. אנו מטפלים בתיקים מסוג זה מעת לעת 
כאשר נקרים כאלה בדרכנו. כמו כן, אנו מקיימים פעם בשנה פעילות התנדבותית של כל המשרד 

)במסגרת יום המעשים הטובים(.

על המשרד ותחומי עיסוקו
זהבי, בלאו ושות', הינו משרד בוטיק הנותן מענה ללקוחות המבקשים יעוץ וליווי משפטי בתחומי 
המשפט המסחרי על כל גווניו וחלקיו. זהבי, בלאו ושות' נוסד בשנת 1974 ע"י השותף המייסד, 

עו"ד יהודה זהבי, אשר עיקר עיסוקו בנדל"ן, תשתיות ומימון פרוייקטים.

בשנת 2005, לאחר שפרש ממשרד עוה"ד ליפא מאיר ושות', הצטרף למשרד עו"ד יצחק בלאו, 
שעיקר עיסוקו בליווי חברות פרטיות וציבוריות, בתחומי המשפט המסחרי, במסגרת פעילותן 
המקומית והבינלאומית. עיסוק זה כולל, בין היתר, יעוץ בדיני ניירות ערך, ליווי הפעילות בשוק ההון 

והתמחות במיזוגים ורכישות.

השותף השלישי, עו"ד יואב זהבי, הוסמך והצטרף למשרד בשנת 2003 ועיקר עיסוקו בתחום 
הנדל"ן, מכרזים ציבוריים וקבוצות רכישה / עמותות בניה, מימון פרוייקטים והתחדשות עירונית.

עוה"ד זהבי ובלאו, שמו להם כמטרה, לעצב משרד בוטיק שייתן מענה משפטי ומקצועי לכל לקוח 
מסחרי. הניסיון, ההתמחויות והמיומנויות של כל אחד משותפי המשרד, מבטיח לכל לקוח, פתרון 

מלא ושלם לצרכיו המשפטיים.

אחד מיסודות השירות המשפטי הוא בסיס האמון הרחב והבלתי מתפשר, העומד בבסיס מארג 
היחסים שבין עוה"ד והלקוח. בסיס אמון זה, מאפשר את הפקת המיטב מהשירות המשפטי אותו 
מקבל הלקוח. כל הנכנס בשערי זהבי, בלאו ושות' חש במהרה כיצד אמון זה נבנה אריח על גבי 

אריח, תוך שימת דגש מרבית על שמירה בדיסקרטיות של כל עניני הלקוחות.

הצוות המקצועי של עוה"ד בזהבי, בלאו ושות' נהנה מוותק רב שנים ומגלה נאמנות יתירה ללקוחות 
ולמשרד עוה"ד, כאשר הוותק הממוצע של כל עוה"ד במשרד עולה על 15 שנים, ייחודיות, המבטיחה 
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ללקוחות המשרד רצף אנושי ומקצועי בטיפול בענייניהם, תוך שמירה על מירקם אחיד של ניסיון 
ומקצועיות בכל דרגי המשרד.

במשרד אווירה מיוחדת, אווירת של עשיה ושל עבודה הכוללת הגשמה עצמית ומיצוי היכולות של 
כל עובדי המשרד – המשרד חווה בשנים האחרונות הצלחות מקצועיות בהיקפים חריגים – עובדי 
המשרד שותפים להצלחה הזו הן בעשיה והן בתחושה. כל זאת באווירה רגועה ונינוחה, תקשורת 

בגובה העיניים בין כל העובדים, שותפים, עו"ד דין ובעלי יתר התפקידים. 

נדל"ן ותשתיות 

בעשרות שנות פעילותו של זהבי, בלאו ושות', המשרד צבר לעצמו, קשת רחבה של לקוחות, 
מהמובילים במשק הישראלי בתחומם. בתחום הנדל"ן והתשתיות, מלווים עוה"ד יהודה ויואב זהבי 
פרוייקטים ייחודיים ומשמעותיים במדינת ישראל, כגון מינהלת ההקמה של הדיור הממשלתי במשרד 

האוצר, קבוצות רכישה בהיקף נכבד ועוד. 

המשרד מעניק שירותים משפטיים בין היתר בתחומים שלהלן:

נדל"ן למגורים – ייצוג יזמים, קבוצות רכישה, עמותות בניה וכיוצ"ב. )כגון – השכונות החדשות 
בראש העין, עמותות הבניה בחריש, קבוצת הרכישה )המפורסמת( 'יוניטד שרונה', במתחם רשות 

השידור בתל אביב ועוד עשרות קבוצות ועמותות..(

נדל"ן מסחרי – פרוייקטים למשרדים ומסחר כגון – מגדל אלקטרה בתל אביב, בית אמפא ועוד.. 

התחדשות עירונית – פרוייקטים של פינוי בינוי, תמ"א 38 ועוד.

מימון פרוייקטים – ייצוג של כמה מגופי המימון של פרויקטים בתחום הנדל"ן – כגון גמלא הראל, 
קרן אקספו, קרן עלית ועוד.

מכרזים – למשרדנו התמחות מיוחדת בכתיבת מכרזים, הן עבור גופים פרטיים והן עבור גופים 
ציבוריים כגון ממשלת ישראל, כנסת ישראל, מוזיאון ת"א, עזרה וביצרון ועוד.

תאגידים

כאמור, נדל"ן ותשתיות הינו אך ורק פן אחד של המשפט המסחרי. ההתפתחות הכלכלית והמשפטית 
במדינת ישראל, קידמה גם את עולם המשפט של דיני התאגידים וניירות הערך. החברות הציבוריות 
והפרטיות, הפועלות במדינת ישראל, כמו גם בעלי מניותיהן, נדרשים לליווי משפטי ומקצועי 
מהשורה הראשונה. עו"ד יצחק בלאו, צבר נסיון והתמחות של עשרות שנים בתחום זה וביחד עם 
צוות המשרד מעניק ללקוחות המשרד יעוץ משפטי ומקצועי מהשורה הראשונה. קשת החברות 
הציבוריות הנמנות על לקוחות המשרד, כמו גם, העסקאות והפעילויות אותן הוא מלווה, מהווים 

את כרטיס הביקור של משרדנו.

החיבור ושיתוף הפעולה ההדוק בין שותפי המשרד וכל עוה"ד בזהבי, בלאו ושות', מעניק בית 
משפטי חם, מקצועי ומגוון לכל לקוח מסחרי שנידרש ליעוץ משפטי. כפי שניתן להבין מהסקירה 

הקצרה שלעיל, יעוץ משפטי זה מקיף את כל גווניו של המשפט המסחרי.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: העבודה היא ב"פול", קרי; המתמחים עובדים מול מרבית עורכי 

הדין במשרד )לרבות עבודה ישירה ובהיקף משמעותי מול השותפים(.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: במשרד שני מתחמים )open space( בהם מספר עמדות 
עבודה למתמחים. שכר העבודה של מתמחים במשרד עומד כיום על 7,500 ₪ לחודש כולל נסיעות.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: חריצות ונחישות, תקשורת בין אישית טובה וייצוגיות )המתמחים 
במשרדנו מקיימים אינטראקציה גבוה עם לקוחות המשרד(, יכולת כתיבה ראויה, ניתוח משפטי, 

התבטאות טובה בכתב ובע"פ ורצון ללמוד ולהתפתח.

שעות עבודה: שעות העבודה הבסיסיות במשרד הינן בין 08:30 ל־19:00 בימים א'-ה'. כאשר 
יש עומס, נקודתי או תקופתי חוצות שעות העבודה את האמור וצוות המשרד כמו גם המתמחים 

נדרשים 'להתגייס' למתן כל מענה נדרש.

סיכויי קידום במשרד: לא מעט מעורכי הדין במשרד כיום החלו בו את דרכם כמתמחים )מי מהם 
שעברו התמחות לפני כמעט שלושה עשורים ומי מהם שעברו התמחות בשנים האחרונות(. 

קשה לנבא לגבי צרכי המשרד בתום תקופת ההתמחות הרלוונטית, אולם מתמחה שיהיה מצטיין 
– הן ביכולות, הן בנחישות והן בהשתלבות שלו במרקם החברתי במשרד, סביר שיקבל הצעה 

להמשיך ולעבוד כעו"ד במשרד.

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיימת עדיפות גבוהה לתקופת טרום התמחות של חצי שנה 
עד שנה לפני ובצמוד לתקופת ההתמחות. הדבר נכון בעיננו גם עבור המשרד אך בעיקר עבור 
המתמחה. מתמחה הנמצא בתפקיד תקופה משמעותית יותר נחשף לפעילות ברמה גבוהה יותר, 

מגוונת יותר, מעשירה יותר וכך הלאה. 
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)ZAG-S&W( 'זיסמן, אהרוני, גייר ושות

כתובת: רח' שדרות רוטשילד 45-41 תל אביב 65784
טלפון: 03-7955555

פקס: 03-7955550
meravs@zag-law.co.il :דוא"ל
איש קשר למתמחים: מירב שחר

מספר עו"ד במשרד: כ־70 
מספר המתמחים במשרד: 10

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 7
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט מסחרי בינלאומי, הייטק, שוק ההון וניירות ערך, מיזוגים ורכישות, 

ליטיגציה, מקרקעין, מיסים, עבודה, ספורט וגבייה מוסדית
פעילות פרו־בונו: למשרד פעילות פרו־בונו עשירה ומגוונת

הטבות לעובדים: העובדים נהנים, בין השאר, מחנייה בחניון הבניין בשדרות רוטשילד, שי לחגים, 
ימי כיף משרדיים וערבי מתמחים

www.zag-law.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
פירמת עורכי הדין ZAG-S&W )זיסמן, אהרוני, גייר ושות'(, הינה פירמה בינלאומית מובילה, 
המתמחה בכל תחומי המשפט המסחרי והעסקי. הפירמה זכתה למעמדה הבינלאומי בזכות נוכחותה 

הגלובאלית, בארה"ב, בסין ובאירופה.

מיום היווסדה בלטה הפירמה, בזכות מקצועיות חסרת פשרות, חדשנות, רוח יזמית, וצוותים ייעודיים 
המורכבים מעורכי דין מצטיינים ומנוסים המעניקים יחס אישי ומענה משפטי איכותי וכולל ללקוחותינו 

בשוק המקומי והבינלאומי, והכל תחת קורת גג אחת.

בין לקוחותינו נמנים חברות ותאגידים, אנשי עסקים, יזמים, גופים פרטיים ואחרים, מהמובילים 
במשק הישראלי והבינלאומי, אותם אנו מלווים באופן שוטף, במטרה לפתח ולקדם את פעילותם 

המסחרית בארץ וברחבי העולם, ולסייע להם בפתיחת שווקים חדשים במיקומים אסטרטגיים.

הניסיון הרב שצברנו בשלושים שנות פעילות הפירמה, מהווה ערך מוסף ממשי ללקוחותינו בארץ 
ובחו"ל, הנהנים מקשרים עסקיים חובקי עולם, ראייה משפטית ועסקית כוללת וצוות משפטי 

בינלאומי הפועל ומנוהל כמקשה אחת.

עורכי הדין בסניפינו בארץ ובעולם, דוברים את השפה המקומית ובעלי מומחיות בדין הישראלי ובדין 
המדינה בה הם פועלים, וכן בקיאים בהיבטים התרבותיים והעסקיים הרלוונטיים.

הפירמה מדורגת מדי שנה, במדריכי דירוג מקומיים ובינלאומיים כפירמת עורכי דין בינלאומית מובילה 
בכל תחומי הליבה של העשייה שלנו וכן בכל תחומי המעטפת של המשפט המסחרי. 

סניפינו פועלים על פי אמנת שירות ממוקדת לקוח וקוד המצוינות של הפירמה.
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הפירמה בארה"ב – ZAG-S&W הינה שותפות ייחודית של זיסמן, אהרוני גייר ושות' עם הפירמה 
האמריקאית המובילה והמנוסה Sullivan & Worcester. שותפות זו הוקמה ב־2001.

סניפי הפירמה המשותפת פועלים בבוסטון, בניו יורק ובוושינגטון הבירה, בהם למעלה מ־200 
עורכי דין ישראלים ואמריקאים המעורים היטב הן בדין הישראלי והן בזה האמריקאי, וכן בהיבטים 

התרבותיים והעסקיים של שתי המדינות.

בשנים האחרונות ליוותה מחלקת שוק ההון בפירמה מספר רב של גיוסים והנפקות עבור חברות 
ישראליות ואמריקאיות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובנאסד"ק. כיום מחלקת שוק ההון במשרדנו 

מייצגת את המספר הגדול ביותר של חברות ישראליות אשר נסחרות בנאסד"ק.

הפירמה בסין – פעילות ZAG-S&W בסין מתבצעת למעלה מעשור. הפירמה מובילה פרויקטים 
גדולים ומורכבים, לרבות פרויקטים ממשלתיים, בערים בייג'ינג, שנחאי, שנזן וגואנגז'ו.

צוות הפירמה בסין מייצג חברות ישראליות ובינלאומיות מובילות ומעניק להן ליווי מקיף בכל ההיבטים 
המשפטיים והמסחריים הכרוכים בפעילות העסקית בסין, תוך הבנה עמוקה של הסביבה העסקית, 

התרבותית והרגולטורית.

צוותי הפירמה הפועלים בסין מורכבים מעורכי דין סינים וישראלים דוברי עברית, אנגלית וסינית, 
בעלי ניסיון עשיר בליווי ומתן ייעוץ משפטי מקיף לחברות ולמשקיעים ישראליים ובינלאומיים.

על ההתמחות
הפירמה שמה דגש ניכר על ההון האנושי. הצוות המשפטי נבחר בקפידה על מנת לענות על 

הסטנדרטים הגבוהים של הפירמה, תוך שימת דגש עיקרי על יכולת מנהיגות ויחסי אנוש.

אופי עבודת המתמחה במשרד: ההתמחות הינה לרוב בשיטת "פול מחלקתי". המתמחה מצוות 
למחלקה במשרד ועובד עם עורכי הדין באותה המחלקה. המתמחים בפירמה הינם חלק בלתי 
נפרד מהצוות המשפטי ולפיכך עוסקים רק בעבודה משפטית ולוקחים חלק בפגישות עם לקוחות 

וליווי הלקוחות, זאת על מנת להבטיח את הכשרתם המקצועית. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: לכל מתמחה יש עמדת עבודה נפרדת. תנאי ההעסקה 
לפי המקובל בתחום במשרדים בסדר גודל דומה. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: יחסי אנוש ברמה גבוהה, מוטיבציה, יוזמה, יסודיות, חריצות, 
כושר התבטאות בכתב ובעל־פה, יכולת עבודה בצוות, נועם הליכות, שליטה טובה מאוד באנגלית. 

הכשרה: המתמחים במשרדנו עוברים מסלול הכשרה שכולל עשרות הרצאות של שותפים ועורכי 
דין במשרד, הכשרה ספציפית בתחום ההתמחות, שיחות משוב עם שותפים במשרד ואחרים. 

סיכויי קידום במשרד: המשרד מאמין בצמיחה אורגנית ולפיכך במחזורים האחרונים השארנו 
מתמחים לעבוד כעורכי דין במשרד. 
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חג'ג' בוכניק ויינשטיין ושות'

כתובת: עזריאלי, המגדל העגול, קומה 32, תל אביב
טלפון: 03-6081733

פקס: 03-6081732
office@hbw-law.com :דוא"ל

ziva@hbw-law.com ,איש קשר למתמחים: מנהלת המשרד – הגב' זיוה רדוביץ
מספר עו"ד במשרד: 27

מספר השותפים במשרד: 5
מספר המתמחים במשרד: 5 

תחומי עיסוק מרכזיים: נדל"ן, ליטיגציה
הטבות לעובדים: פעילות HOUR Happy בימי חמישי אחה”צ, נופש שנתי, שי בחגים

http://www.hbw-law.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
המשרד נוסד בשנת 2004, על ידי עו"ד יצחק חג'ג' ועו"ד חן בוכניק לאחר פרישתם ממשרדו של 
פרופ' יובל לוי ושות'. בשנת 2005 הצטרף עו"ד יגאל ויינשטיין, אשר אף הוא החל את דרכו במשרד 
פרופ' יובל לוי ושות', כשותף למשרד, לצד הצטרפות עורכי דין נוספים ממשרדים מובילים, לשם 
הקמת המחלקה הבינלאומית במשרד. בשנת 2007 מונה עו"ד נדב אברמוביץ לשותף במחלקת 

הנדל"ן והוא עומד בר' מחלקת הנדל"ן של המשרד כיום. 

המשרד המספק מגוון נרחב של שירותים משפטיים איכותיים, המבוססים על מומחיות, ניסיון וידע 
בין תחומי בנדל"ן ומקרקעין, מיסוי מקרקעין, משפט מסחרי, משפט בינלאומי, ליטיגציה מסחרית 
ואזרחית. המשרד כולל כיום כ־30 עורכי דין ומתמחים בישראל, הפועלים יחדיו למתן שירות מקצועי 
ברמה הגבוהה ביותר ללקוחותיה השונים, בארץ ובחו"ל. משרדה הראשי של הפירמה ממוקם 

במרכז עזריאלי בתל אביב.

מחלקת הנדל"ן, התופסת נתח נכבד מפעילות המשרד, עוסקת בכל תחומי הנדל"ן ודיני המקרקעין, 
על גווניו השונים, לרבות ניהול מו"מ חוזי ועסקי, עסקאות וליווי יזמים ופרויקטים, תכנון ובנייה, מיסוי 
מקרקעין, ליטיגציה, ייצוג בפני רשויות שונות ועוד. המשרד מתמחה בליווי פרויקטים רחבי־היקף, 

החל משלב התכנון ועד למכירת היחידות הנבנות ורישומן על שם בעליהן.

המשרד מטפל בפרויקטים רבים של נדל"ן בכל רחבי הארץ, חלקם מהגדולים ומהמתוקשרים 
בישראל, ועוסק בכל ההיבטים הכרוכים בפעילות של חברות קבלניות ויזמי נדל"ן, בעלי קרקעות 
ונכסי נדל"ן, מרכזי קניות ומרכזים מסחריים, איגודי מקרקעין, קבוצות רכישה, ונותני שירותים 
בתחומים אלו. לאורך השנים, צברה מחלקת הנדל"ן במשרד מומחיות ייחודית בתחום ליווי קבוצות 

משקיעים וקבוצות הרכישה, והנה מייצגת עשרות רבות של קבוצות כנ"ל. 

בנוסף כוללת פעילות הנדל"ן של המשרד ליווי שוטף בהיבטי מיסוי מקרקעין והיבטי התכנון והבנייה 
)כגון: ייצוג בפני מוסדות התכנון השונים, השגות על תכניות מתאר, שינויי ייעוד של קרקעות, הפקעות 
ועוד(, והפירמה נחשבת כאחת מהמובילות בישראל בתחומים אלו. הפירמה צברה ניסיון ומומחיות 
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רבה בניהול עתירות מנהליות וערעורים על החלטות מינהל ורשויות, חלקם בעניינים מורכבים 
ביותר ובעלי חשיבות עליונה, והנה אחראית למספר לא מבוטל של תקדימים בהקשרים שונים. 

ליטיגציה: המשרד מייצג בפני כל בתי המשפט והערכאות המנהליות בישראל, בכל תחומי המשפט 
המסחרי, האזרחי והמנהלי, ובכלל זה: דיני חברות, מקרקעין, תכנון ובנייה, משפט מנהלי, חוזים 
וחיובים, מכרזים, בנקאות, קניין רוחני, דיני עבודה ועוד. למשרד ניסיון מוכח בתביעות מורכבות 
ביותר, והוא אמון על יצירתן של מספר הלכות משפטיות חשובות, בין היתר בתחום דיני המכרזים, 

הסעדים הזמניים ותכנון ובנייה.

נדל"ן ו־M&A בינלאומיים: המשרד מלווה את לקוחותיו הישראלים והזרים בכל הנוגע לעסקיהם 
בחו"ל, החל במשא ומתן עם אנשי מפתח בשוק הזר, המשך בהקמה של מבנה האחזקות והניהול 
הנכון לפעילות העסקית הרלוונטית, וכלה בעריכת חוזים להתנהלות של הפעילות העסקית. 
למשרד ידע וניסיון נרחבים בניהול עסקאות וענייני מסחר מורכבים ביותר בארץ ובחו"ל, לרבות 
הקמת מיזמים משותפים ומבני חברות המתפרסים בכמה מדינות, בדיקות נאותות, מיזוגים ורכישות 

)M&A(, הפצה, רישיונות, הסכמי ייצור, הסכמי שיתוף פעולה ועוד.

מסחרי: המשרד מספק ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים פרטיים וציבוריים בכל ההיבטים הנוגעים 
לפעילותם העסקית, משלב התכנון וההקמה, דרך הכנת מכלול ההתקשרויות החוזיות והעסקיות 
הנלוות לפעילות העסקית, וכלה בליווי שוטף של הפעילות העסקית עצמה. המשרד בעל ידע 
וניסיון בטיפול בעסקאות ונושאים מסחריים מורכבים, כולל הקמת תאגידים ומיזמים משותפים, 
בדיקות נאותות, מיזוגים ורכישות, הסכמי שיתוף פעולה, הקצאות, הסכמי ייצור, הפצה ורישיון ועוד.

טכנולוגיה: למשרד מומחיות וניסיון בייצוג משפטי של משקיעים, יזמים וחברות בתחומי ההיי־טק 
והטכנולוגיה, ובייצוג הן של יזמים וחברות המבקשים לגייס הון והן של משקיעים במגזר הטכנולוגי 
– ממשקיעי "סיד אנג'לס" פרטיים ועד למשקיעים מוסדיים כגון קרנות הון סיכון. המשרד מלווה 
חברות, יזמים ומשקיעים משלב ההקמה ועד להנפקה )או "אקזיט" אחר(, והלאה. ליווי משפטי 
זה כולל פיתוח אסטרטגיה למסחור הקונספט, הקמת המבנה המשפטי הנכון לחברה, גיוס הון, 
הגנה על הקניין הרוחני של החברה וזיהוי תוכניות סיוע ומימון ממשלתיות מתאימות, כמו גם ליווי 

.OEMבפעילות העסקית עצמה, לרבות עריכת הסכמי רישוי, הפצה, ייצור ו־

שוקי הון: המשרד מספק ייעוץ משפטי בנוגע לגיוסי הון מהציבור ומלווה באופן שוטף חברות 
נסחרות בישראל ובחו"ל. המשרד מסייע לחברות לזהות ולבצע את האסטרטגיה והטקטיקות 
המתאימות לגיוס הון, ובתוך זה בחירת השוק והמבנה הנכונים להנפקה, בדיקת "דיו־דיליג'נס", 
עריכת תשקיפים והגשת מסמכים רשמיים עבור רשויות ניירות הערך בישראל ובחו"ל. שירותי 
המשרד כוללים גם הצעות רכש, הנפקות פרטיות, עריכת הדו"חות הכספיים לצד רואי־החשבון 

של החברה, ודיווחים שוטפים לרשויות.

ניהול התיקים נעשה במחלקות המתמחות בתחומן, כאשר בראש כל מחלקה עומד שותף המלווה 
את התיק באופן אישי. 

המשרד שם לו למטרה לקדם ולשלב את המתמחים שהתמחו במשרד ולשלבם כעורכי דין מן 
המניין בתום ההתמחות, ולאורך השנים מרבית המתמחים נותרו לעבוד בו. נכון להיום, 8 מעורכי 

הדין המועסקים במשרד התמחו בו.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים עובדים באחת ממחלקות המשרד )נדל"ן/ מסחרי/ 
ליטיגציה(, בצמוד לעורכי הדין, כאשר מחלקת הנדל"ן מונה אף היא תתי מחלקות )עסקאות יד 2, 
התחדשות עירונית ועוד(. כל מתמחה מוצמד לראש הצוות של המחלקה. המתמחים מלווים את 
עורכי הדין בכל שלבי הטיפול בתיקים ועבודתם כוללת בין היתר ניסוח הסכמים ומסמכים משפטיים, 
ליווי עסקאות )לרבות בשלבי המו”מ( ומחקר משפטי. אופי העבודה משתנה בהתאם למחלקה, 

אולם, מושם דגש על מעורבות מלאה של המתמחים בעבודה המשפטית של המחלקה.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בחדר ייעודי להם. המשרד מחובר 
למאגרים משפטיים אינטרנטיים ומצויד בספריה משפטית שבה ספרים הרלוונטיים לתחומי העיסוק 

של המשרד. שכר המתמחים נע סביב 6,600 ₪ )כולל נסיעות(. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: המשרד עוסק בליווי עסקאות מורכבות בארץ ובחו"ל ובליטיגציה 
אזרחית, והמתמחים נדרשים לדעת לתפקד בסביבת עבודה לחוצה תוך שמירה על יסודיות, דיוק 
ויחסי אנוש מעולים וכן ליכולות כתיבה וביטוי גבוהות. כן נחוצות יכולות למידה וניתוח גבוהות, 
והמתמחים נדרשים להפגין אחריות רבה, יצירתיות, רצון ללמוד ולהתפתח ונכונות להשקיע במשימות 

השונות המוטלות עליהם. 

שעות עבודה: 20:00-09:00, לא כולל ימי שישי.

סיכויי קידום במשרד: כאמור, מתמחים שהצטיינו בתקופת ההתמחות מקבלים בסיום ההתמחות 
הצעה להשתלב כעורכי דין במשרד. נכון להיום, 8 מעורכי הדין המועסקים במשרד התמחו בו, 
כאשר ממחזור המתמחים האחרון נבחרו שני מתמחים מצטיינים להישאר במשרד ולהשתלב בו 

כעו"ד מן המניין. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: לא
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חן, יערי, רוזן־עוזר ושות'

כתובת: רח' ויצמן 2, מגדל אמות השקעות, ת"א 
טלפון: 03-6932077 

פקס: 03-6932082 
office@cylaw.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד יצחק יערי
מספר עו"ד במשרד: 4 עורכי דין ו־3 עורכות דין 

מספר שותפים בכירים במשרד: עו"ד ז'ק חן, עו"ד יצחק יערי ועו"ד מיכל רוזן־עוזר
מספר המתמחים במשרד: 2 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 2 )מתמחה למרץ 2018 ומתמחה לספטמבר 2018(
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה פלילית )צווארון לבן(, אזרחית ומינהלית

בתחום הפלילי מתמחה המשרד במגוון רחב של עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות, לרבות 
עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, ניירות ערך, עבירות מסים והגבלים עסקיים.

בתחום הליטיגציה האזרחית מטפל המשרד בייצוג בתביעות ובבוררויות בתחומים אזרחיים מגוונים, 
לרבות סכסוכים מסחריים, בנקאות, מכרזים ותובענות ייצוגיות.

בתחום המשפט המינהלי עוסק המשרד בייצוג בעתירות לבתי המשפט המינהליים ולבג"צ.

פעילות פרו־בונו: עורכי הדין במשרד הם משתתפים פעילים בתכנית שכר מצווה
הטבות לעובדים: שי לחג, נופש משרדי

 www.cylaw.co.il :אתר
על המשרד ותחומי עיסוקו: משרד בוטיק מוביל במרכז ת"א העוסק בליטיגציה פלילית )צווארון 
לבן(, אזרחית ומינהלית, בכל הערכאות השיפוטיות, וכן בבוררויות ובגישורים. עם לקוחות המשרד 
נמנים חברות פרטיות וציבוריות, גופים מוסדיים, אנשי תעשייה ושוק ההון, קבלנים, עובדי ציבור, 
אנשי עסקים, עורכי דין, רואי חשבון ורופאים. למשרד תיקים מורכבים, מרתקים ומתוקשרים. המשרד 

מרבה לעבוד עם משרדים ידועים אחרים בתחום הצווארון הלבן והליטיגציה האזרחית.

על ההתמחות 
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים הם חלק בלתי נפרד מצוות העבודה בתיק וזוכים 
לחניכה ולליווי אישיים על ידי השותפים ועורכי הדין במשרד. המתמחים אינם משוייכים למחלקה 

מסוימת ונחשפים למגוון התחומים שבהם עוסק המשרד. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: למתמחים פינות עבודה אישיות. תנאי השכר עם כמקובל 
במשרדי בוטיק בעלי מוניטין. מתמחה שיוחלט להמשיך ולהעסיקו במשרד כעורך דין יזכה להטבות 

נוספות. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: יחסי אנוש מצויינים, חיפוש וקריאה של חומרים משפטיים, כתיבת 
חוות דעת משפטיות וכתבי בי־דין, יכולות ניתוח וניסוח של טקסטים משפטיים, הכנת תיקים לדיונים. 
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שעות עבודה: שעות העבודה הן בדרך כלל בימים א'-ה' בין 19:00-9:00, בכפוף למועדי דיונים 
ולעומס עבודה. 

סיכויי קידום במשרד: המשרד מצוי במגמת צמיחה ובהחלט ישקול בחיוב העסקת עורכי דין 
שהתגלו בתקופת ההתמחות כמצטיינים. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: כן
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טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות'

סניף תל אביב
כתובת: מגדל המוזיאון – רח' ברקוביץ 4 תל אביב 6423806

טלפון: 03-6075000
פקס: 03-6075050

tel@tslaw.co.il :דוא"ל
איש קשר למתמחים: עו"ד אורי ברק

סניף ירושלים
כתובת: קרן היסוד 38, ירושלים 9214915

טלפון: 02-6511919
פקס: 02-6513133

jer@tslaw.co.il :דוא"ל
איש קשר למתמחים: עו"ד עופר דולינסקי

סניף באר שבע
כתובת: פארק טכנולוגיות מתקדמות, האנרגיה 77, באר שבע 8470912

טלפון: 08-3720372
פקס: 08-3729999

brs@tslaw.co.il :דוא"ל
איש קשר למתמחים: עו"ד אלון טבק

www.tslaw.co.il :אתר המשרד
מספר עו"ד במשרד: 49 )מתוכם 19 נשים(

מספר השותפים במשרד: 18
מספר המתמחים במשרד: 11

מספר מתמחים שבכוונת המשרד לגייס: 11
תחומי עיסוק מרכזיים: דיני תאגידים ומשפט מסחרי )היי־טק, מיזוגים ורכישות(, הון סיכון, חממות 
טכנולוגיות, מימון, מיסוי, מקרקעין, ליטיגציה רבגונית ומורכבת )מסחרית, מנהלית, פלילית(, דיני 

עבודה ואיכות הסביבה.

המשרד ותחומי עיסוק
משרד עורכי הדין טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות', נוסד בשנת 1995 וכיום 
עובדים בו כארבעים ותשעה עורכי דין, כולל שותפים ועורכי דין שכירים, וכן צוות של מתמחים 

וסטודנטים/עוזרים משפטיים.

המשרד מציע את שירותיו במגוון רחב של תחומים, ותחום עיסוקו העיקרי הוא בתחום התאגידים, 
תוך מתן דגש על תחום ההיי־טק, המיסוי וההון סיכון. למשרד מוניטין בתחומי התאגידים וההשקעות 
בכל הקשור לתעשיית ההיי־טק ותעשיית הפרמצבטיקה, בה פיתח ידע ייחודי. כמו כן, מטפל 
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המשרד בכל תחומי המשפט האזרחי – מסחרי )חוזים, עסקאות מקרקעין מכל הסוגים וההיקפים, 
משא־ומתן וכיו'ב( ודיני עבודה.

 ,Chambers ,Legal 500 :המשרד מדורג באופן קבוע בדירוגי האיכות המובילים בארץ ובעולם, ובהם
BDI ,Best Lawyers ,IFLR ,PLC ו־דן אנד ברדסטריט.

אופיו הבינלאומי של המשרד הינו משמעותי במיוחד. המשרד מייצג מגוון רחב של לקוחות בינלאומיים 
הפועלים בהשקעות מקומיות בשוק ההון הישראלי וכן מלווה באופן שוטף את הפעילות הבינלאומית 
של לקוחותיו. בכלל זה, המשרד מעניק ייעוץ וליווי צמוד ללקוחות המעורבים בעסקאות בינלאומיות 
מורכבות ומתוחכמות, לרבות עסקאות מסחריות רחבות היקף, מיזוגים, רכישות, עסקאות מימון, 
מיזמים ועסקאות השקעה. כחלק בלתי נפרד מהפעילות הבינלאומית, המשרד פועל בשיתוף 

פעולה הדוק עם משרדי עורכי דין מהמובילים בעולם.

המשרד הינו בעל יכולות מוכרות בטיפול בהסכמי השקעה גדולים ובתחום המיזוגים והרכישות, 
בעיקר בתחום ההיי־טק וטיפול בכל הקשור להשלכות בתחומי התאגידים, המיסוי וניירות־ערך, 
הנובעות מביצוען של עסקאות מסוג זה. המשרד ייצג צדדים בכמה מן המיזוגים וההשקעות 

הפרטיות הגדולות ביותר אשר בוצעו בישראל.

המשרד פיתח ידע ורכש ניסיון רב בכל ההיבטים הקשורים בטיפול בקרנות הון סיכון, לרבות בסוגיות 
של הקמה, מבנה, מיסוי וניהול קרנות הון סיכון, השקעות בחברות סטארט־אפ, ייצוג חברות בשלבי 

פעילות שונים, ייצוג קרנות הון סיכון וטיפול בהשקעותיהם הרבות בישראל.

למשרד מומחיות מיוחדת בתחום המיסוי והוא עוסק בסוגיות של מיסוי בינלאומי, מיסוי תאגידים 
ותכנון מס. כמו כן, מספק המשרד יעוץ משפטי שוטף בתחום וכן חוות דעת, תוך שילוב בין ידע 

משפטי נרחב וידע מעשי עסקי וכלכלי בנושא.

המשרד מתמחה בקשת רחבה של תחומי ליטיגציה, לרבות ליטיגציה מסחרית מורכבת, הליכי 
בוררות, ליטיגציה פלילית בתחומי הצווארון הלבן, קניין רוחני, דיני מכרזים, מערכות מידע ומחשוב 

)IT(, מחקר ופיתוח טכנולוגי וטלקומוניקציה.

למשרד מחלקה המתמחה בדיני עבודה המעניקה ייעוץ משפטי ללקוחות רבים, ביניהם חברות 
מהגדולות והמובילות במשק, אשר כולל, בין השאר, ליווי משפטי שוטף במגוון ההיבטים של יחסי 
העבודה, התווית מדיניות, מתן חוות דעת משפטיות מקיפות בנושאים שונים וניהול תיקי ליטיגציה 

בבתי הדין לעבודה.

על ההתמחות
המתמחים שלנו: המתמחים שלנו מתנסים בכל תחומי העיסוק השונים והמגוונים בהם עוסק 
המשרד ומשולבים בטיפול בתיקים כחלק מהצוות המשפטי לכל דבר ועניין, ובכלל זה לוקחים חלק 
בתהליך קבלת ההחלטות ובדיונים אסטרטגיים, משתתפים בפגישות עם הלקוחות, עם צדדים 
שלישיים ובדיונים בבתי המשפט ומבצעים עבודה משפטית מהותית וברמה מעולה. העבודה היא 
ב"פול" ואנו לא נוהגים להצמיד מתמחה לעורך דין מסוים. אנחנו מאמינים שבדרך זו מתאפשרת 
חשיפה לסגנונות עבודה שונים ותכנים מגוונים תוך מיצוי כישרונותיו הייחודיים של כל מתמחה 
ומתמחה. המשרד פועל לשילוב המתמחים בדרך זו מתוך תפיסת עולם שכך המתמחים יתקדמו 
באופן היעיל והמהיר ביותר מבחינה מקצועית ואישית, והן המתמחים והן המשרד יצאו נשכרים מכך.
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העובדה כי המתמחים מבצעים עבודה משפטית גרידא מאפשרת להם להתרכז בלמידה ובעניינים 
המהותיים של הטיפול המשפטי, והם מקבלים משוב מקצועי על עבודתם באופן תכליתי ובונה 

מהשותפים ומעורכי הדין איתם הם עובדים.

המתמחים שלנו מתנהלים באופן שוטף וישיר מול השותפים ומול עורכי הדין במשרד, וכל הדלתות 
במשרד פתוחות בפניהם. חשוב לנו לציין, כי המתמחים שלנו זוכים לסביבת עבודה נעימה במיוחד, 
בה כולם יכולים לדבר עם כולם, "בגובה העיניים", והקשר האישי בין המתמחים, עורכי הדין 

והשותפים הינו יומיומי ובלתי אמצעי.

הדרישות ממתמחים: אנו מעוניינים במתמחים בעלי יושר אישי, יכולת אישית גבוהה ויחסי אנוש 
מעולים. אנו מצפים מהמתמחים במשרדנו לגלות חריצות, מחויבות, יסודיות, יוזמה, התמדה, 
מוטיבציה גבוהה ואחריות. משרדנו שם דגש על יחסי אנוש טובים ולפיכך על המתמחה להיות 

בעל כישורים חברתיים ויכולת עבודה בצוות.

התנאים המוצעים למתמחה: כמקובל במשרדים מסחריים מובילים.

סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: המשרד מעדיף לקלוט לשורותיו, 
כעורכי דין, מתמחים שהתבלטו והוכיחו את יכולותיהם בתקופת ההתמחות. רבים מעורכי הדין וחלק 

מהשותפים במשרדנו החלו את דרכם המקצועית במשרד כמתמחים.

הידעת? נקודות ייחודיות אודות המשרד
משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לחברות מהגדולות והמובילות במשק, וקיימים בו אתגרים מקצועיים 	 

רבים ובמגוון תחומי המשפט – תאגידים, עסקאות בינלאומיות, מיזוגים ורכישות, היי־טק, מיסוי, 
מקרקעין, ליטיגציה מסחרית מורכבת, חוזים, דיני עבודה ועוד. למתמחים במשרד תינתן האפשרות 
להתנסות במגוון תחומי המשפט כאמור, כאשר המגמה היא לאפשר לכל אחד מהמתמחים 
לגבש, בסופו של יום, את הכיוון שאליו הוא רוצה להתקדם בקריירה שלו. אנו קשובים לנטיות 
ליבם של המתמחים, וככל ומתמחה מצאה תחום משפטי בו היא מוצאת עניין מיוחד, נעשה כל 

שביכולתנו כי עבודתה תמוקד לתחום זה והיא תשולב בתיקים הרלוונטיים בהתאם.
משרדנו אינו מונה מאות עורכי דין, ולמעשה בגודלו טמון אחד מיתרונותיו המשמעותיים – כאשר 	 

הדבר מקנה לכל מתמחה משקל סגולי משמעותי יותר, ומאפשר לאלה מביניהם שימשיכו לעבוד 
בו כעורכי דין בתום התמחותם, להתפתח יחד איתו. יתרון הגודל בא לידי ביטוי גם ביחס האישי 

שמקבל כל מתמחה, אשר בסופו של דבר מכיר אישית את השותפים ועורכי הדין במשרד.
משרדנו מתנהל באווירה משפחתית ופתוחה, דבר המהווה יתרון משמעותי במיוחד בתקופה 	 

אינטנסיבית כמו תקופת ההתמחות. אווירה זאת מאפשרת למתמחים שלנו, כמו גם לעורכי הדין 
והשותפים במשרד, להתמקד ולהתרכז בטיפול המשפטי המעולה שניתן ללקוחותינו.

במשרדנו מכירים בערך של כל מתמחה ומתמחה, בראש ובראשונה כבן־אדם בעל צרכים ואישיות 	 
משלו. יחד עם זאת, משרדנו אינו מתפשר על האיכויות והדרישות המקצועיות, הנדרשות מכולם 

ללא יוצא מן הכלל, שותפים, עורכי הדין ומתמחים.
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יגאל ארנון ושות'

סניף ת"א: מרכז עזריאלי
jobs@arnon.co.il :טלפון: 03-6087745/777, דוא"ל

אנשי קשר: עו"ד חגית בבלי; ליאורה רוזנצוויג – אחראית מתמחים
 writingsamples@arnon.co.il :המחלקה הבינ"ל: טלפון: 03-6087864, דוא"ל

אנשי קשר: עו"ד אדריאן דניאלס; עו"ד סיימון וינטרוב; ליאורה רוזנצוויג – אחראית מתמחים
סניף ירושלים: רחוב הלל 31

arnonjr@arnon.co.il :טלפון: 02-6239239, דוא"ל
אנשי קשר: עו"ד דוד אקריש; ליאורה רוזנצוויג – אחראית מתמחים
המחלקה הבינ"ל: רח׳ ריבלין 22, ירושלים, טלפון: 02-6239200

 arnonrn@arnon.co.il :דוא"ל
אנשי קשר: עו"ד לירון הכהן; ליאורה רוזנצוויג – אחראית מתמחים

דף הפייסבוק של מתמחי המשרד: יגאל ארנון – מתמחים
דף הפייסבוק הכללי של המשרד: Yigal Arnon & Co – יגאל ארנון ושות'

http://www.arnon.co.il :אתר

על המשרד
שישה עשורים, תרבות אחת: משרד יגאל ארנון ושות' הוקם בשנת 1958 בירושלים על ידי 
עורך הדין יגאל ארנון ז"ל. כיום, המשרד הינו מהמובילים בישראל, עם למעלה מ־160 עורכי דין 
)מתוכם 56 שותפים( ו־40 מתמחים, העובדים במשרדים בתל־אביב ובירושלים. המשרד מצוי במרכז 
העשייה העסקית בישראל ומדורג באופן קבוע במקומות הראשונים במדריכי הדירוג היוקרתיים 
בארץ ובעולם. ההבטחה שלנו לכלל לקוחותינו הינה זהה: מצוינות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר, 
פתרונות מעשיים ויצירתיים לבעיות מורכבות – ומעל לכל, שירות אמין וגישה אישית בלתי מתפשרת. 
כמו כן, המשרד מקפיד על מתן תרומה לקהילה, מעבר לתרומות כספיות, אנו מקפידים על תרומה 
לקהילה אשר באה לידי ביטוי, בין היתר באמצעות שתי מסגרות: תכנית "שכר מצווה" ופרויקט 

"שיעור אחר". תרבות זו מהווה נר לרגלינו ובסיס להצלחות שלנו, וכך יהיה תמיד. 

הנכס המרכזי שלנו – האנשים: במשרדינו מועסקים עורכי דין מהשורה הראשונה, בעלי הישגים 
אקדמיים גבוהים בישראל ובחו"ל, חלקם אף רכשו ניסיון בעבודה במשרדים משמעותיים בארה"ב 
ובאירופה. העבודה עם לקוחות המשרד מתבצעת בצוותי עבודה בינתחומיים, תוך מתן ביטוי מרבי 
לתחומי ההתמחות הספציפיים של כל אחד מעורכי הדין. שיטת עבודה זו מבטיחה שיתוף בידע 
ובניסיון באופן המאפשר לנו להעניק ללקוחותינו מגוון רחב של שירותים משפטיים, תוך עמידה 

בלוח הזמנים הנדרש והתאמה לצרכי הלקוח.

תחומי פעילות 
למשרד פעילות מגוונת בכל תחומי המשפט המסחרי והאזרחי: חברות ותאגידים, מיזוגים ורכישות, 
מקרקעין, היי־טק, קניין רוחני, עסקאות בינלאומיות, תובענות ייצוגיות, איכות הסביבה, תשתיות 
ואנרגיה, מכרזים, דיני ניירות ערך, הנפקות, מיסוי בישראל, מיסוי בינלאומי ומיסוי מקרקעין, משפט 
מינהלי, בנקאות, תקשורת, פירוקים ושעבודים, תכנון ובניה, קרנות הון סיכון, ביטוח, הגבלים עסקיים.
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במסגרת העיסוק בעניינים מסחריים קיימת במשרד מחלקה בינלאומית העוסקת בנושאים ובעסקאות 
בעלי פן בינלאומי. 

על ההתמחות
האופק שלך מתחיל כאן: אנו מאמינים בראייה לטווח רחוק ועל כן מקפידים על בחירת מתמחים 
שמעוניינים לתכנן עבור עצמם – ולהגשים – אופק מקצועי מרתק, מאתגר ומספק. הליך הגיוס 
יכלול שני ראיונות אשר יתקיימו במשרדנו ע"י שותפים ועו"ד מהמחלקות השונות. בראיונות תהיה 
התייחסות לעניינים משפטיים )בדרך כלל בנושא העבודה שהמועמד/ת מביא/ה איתו/ה( ודגש 
על הכרות אישית שנועדה לבחון את ההתאמה האישית של המתמחה לאופי המשרד 

ולתרבות הארגונית שלנו.

אופי עבודת המתמחה במשרד: ההתמחות אצלנו ייחודית בכך שהיא מאפשרת למתמחים 
להשתלב באופן מעשי בסביבת עבודה דינאמית של משרד גדול ומוביל, תוך הקפדה על גישה 
פרטנית והעצמה אישית. המתמחה זוכה לעבוד במשרד מקצועי ואיכותי שלא מתפשר על סביבת 

עבודה נעימה, אכפתית וחברית. 

עבודתם של המתמחים אינה מסתכמת במחקר משפטי אלא מאפשרת מעורבות בכלל ההיבטים 
בתיק. במהלך תקופת ההתמחות המתמחה מהווה חבר/ת צוות לכל דבר ועניין, מעורב/ת בטיפול 
בתיק או בעסקה החל משלביהם הראשוניים ונוטל/ת חלק בקבלת ההחלטות, בפגישות עם לקוחות, 

בעריכת ההסכמים, בהופעות בבית המשפט ובניסוח מסמכים וכתבי בי־דין. 

שיטת ההתמחות
תל אביב | "פול" מחלקתי: המשרד מחולק למחלקות אשר בכל אחת מהן קיים "פול" מתמחים 
העובדים עם עורכי הדין והשותפים במחלקה. המתמחה זוכה לקחת חלק פעיל במגוון רחב של 
תחומים משפטיים. פועל יוצא מכך הוא שמתמחים במשרד זוכים לניסיון חשוב ומעמיק בתחומים 

בהם הם עוסקים.

גיוס המתמחים הינו למחלקות הבאות: ליטיגציה – טיפול בתיקים גדולים ומורכבים בכל 
תחומי המשפט האזרחי־מסחרי וייצוג בכל הערכאות והמוסדות. בנוסף, מטפל המשרד גם בהליכים 
משפטיים ובוררויות בינלאומיים, ופועל בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מובילים בעולם. למשרד 
התמחות ייחודית בתובענות ייצוגיות – תחום בו צבר המשרד ניסיון שאין דומה לו בארץ בייצוג 
נתבעים, בתחומי טכנולוגיה, תקשורת, אינטרנט, ביטוח, בנקאות, תעופה, מזון ועוד. מסחרית 
– ליווי עסקאות מסחריות שמבוצעות ע"י חברות ציבוריות ופרטיות : מיזוגים ורכישות, הנפקות 
לציבור והנפקות פרטיות, ליווי שוטף של חברות ציבוריות, עסקאות מימון, ייעוץ לנושים וחברות 
בקשיים. מיסים – ייעוץ מס ללקוחות בישראל ובחו"ל. ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי, הן בדיוני שומות 
מול רשות המסים והן בייצוג בבתי משפט בתחומי מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מיסוי מקרקעין 
ומע"מ. נדל"ן – ליווי חברות נדל"ן ומשקיעי נדל"ן בעסקאות יזום, מכירה, רכישה, השכרה וניהול 
פרויקטים של נדל"ן לסוגיו – מסחרי, מגורים, משרדים, מלונאות ועוד. ייצוג יזמים ודיירים בפרויקטים 
של התחדשות עירונית – תמ"א 38 ופינוי בינוי. ליווי הליכי תכנון ובניה. הגבלים עסקיים – טיפול 
במגוון תיקי הגבלים עסקיים, מתן יעוץ הגבלי־מסחרי בנושאים שונים כולל עסקאות מיזוג ורכישה 
וייצוג לקוחות בפני הממונה ובפני בית הדין להגבלים עסקיים בהליכים משפטיים אזרחיים ופליליים. 
בינלאומית )היי טק( – ייצוג חברות מתאגדות, מגייסות הון, משלב הצמיחה )מכירות והפצה 
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בחו"ל( ועד האקזיט. ייצוג משקיעים מכל הסוגים )אנג'לים, קרנות הון סיכון ועוד( ורוכשים מקומיים 
.M&A וזרים בעסקאות

ירושלים | "פול" משרדי: המתמחים בירושלים עובדים בשיטת "פול" עם כל השותפים ועורכי 
הדין במחלקות השונות בדגש על ליטיגציה, נדל"ן ומסחרית. למחלקה הבינלאומית )היי־טק( יש 

צוות מתמחים ייעודי.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: התנאים המוצעים במשרד הינם מהטובים המוצעים 
במשרדים המובילים בישראל. חדרי המתמחים הינם מרווחים ובהם יושבים שני מתמחים לכל 
היותר. תנאי העבודה כוללים בין היתר הסדרי חניה למי שמעוניין להגיע למשרד עם רכב. המשרד 
מממן קורס הכנה לבחינות הלשכה לכל המתמחים, בהתאם לבחירתם האישית. המתמחים זוכים 
לתכנית הדרכה לאורך שנת ההתמחות במטרה להעשיר את הידע המשפטי, להיחשף לתחומי 
משפט שונים ושיטות עבודה מגוונות. המתמחים הנם חלק בלתי נפרד מההון האנושי של המשרד 

ולפיכך לוקחים חלק בכל הפעילויות החברתיות לרבות הנופש השנתי.

תכנית חניכה אישית: המשרד מחויב לאימון יסודי ומעמיק של מתמחיו מתוך השקפת עולם הרואה 
במתמחים חלק בלתי נפרד מהמשרד ונכס לטווח ארוך. כפועל יוצא, מוצמד מנטור/ית לכל מתמחה, 

אשר מלווה אותו/ה לאורך שנת ההתמחות הן במובן המקצועי הן במובן האישי.

הדרישות ממתמחים בעבודה: לצד הדרישות המקצועיות הגבוהות – הכוללות ידע משפטי ברמה 
גבוהה, כושר ביטוי וניסוח ויכולת למידה של נושאים ותחומים חדשים – חשובה לנו לא פחות ההתאמה 
האישית של המתמחה למשרד. כמשרד ששם דגש על מערכת היחסים בין העובדים ואשר מתנהל 
בצורה הגונה, נעימה ומכבדת הן בסביבת העבודה היומיומית הן כלפי לקוחותינו, חשוב לנו לגייס 

מתמחים ערכיים, הגונים וישרים, ש"מדברים בגובה העיניים", שהינם תקשורתיים וקולגיאליים. 

אנחנו מחפשים מתמחים מצטיינים בעשייתם, עם חשיבה יצירתית, "ברק בעיניים" וסקרנות 
להרחיב את הידע שלהם תוך הפגנת אחריות, מחויבות ורצינות. בכל שלבי ההתמחות, חשוב לנו 
להכיר את המתמחים, את היכולות, השאיפות וההישגים של כל אחד ואחת – ולסייע להם להציב 
עבור עצמם יעדים – ולהגשים אותם.  אנחנו מאמינים שעבודה היא מרכיב משמעותי בחיים, 
וככל שנשמר את האיזון בין האישי למקצועי, כך סיכויי ההצלחה והסיפוק רבים יותר בטווח הארוך. 
ההתמחות וההשתלבות במשרד יגאל ארנון ושות' הינה בחירה הדדית המבוססת על 

כבוד, הערכה ושותפות לדרך.

העבודה במחלקה הבינלאומית דורשת שליטה מלאה בשפה האנגלית )קריאה, כתיבה ודיבור( 
ברמת שפת אם.

תקופת ההתמחות במשרד מחייבת מאמץ ומחויבות לתיק וללקוח. עם זאת, המתמחים עצמאיים 
בניהול הזמן והמטלות שלהם וההערכה כלפיהם מבוססת על התוצרים שהם נותנים ולא לפי 

מספר שעות העבודה שלהם.

סיכויי קידום במשרד
אנו רואים במתמחים את דור ההמשך של משרדנו ויוצא מכך שהרוב המכריע של עורכי הדין 
והשותפים במשרד גם התמחו בו. בפועל, בכל מחזור מתמחים אנו מציעים למתמחים המצטיינים 
לחזור כעו"ד למשרדנו. במרבית מחזורי המתמחים חוזרים למעלה ממחצית מהמתמחים ונקלטים 

כעו"ד במשרד.
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יהודה רוה ושות'

המשרד בתל אביב
כתובת: בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20, ת"א

טלפון: 03-5620303
פקס: 03-5618558

ravehtlv@ravehtlv.co.il :דואר אלקטרוני
המשרד בירושלים

כתובת: רח' אוסישקין 26, ירושלים
טלפון: 02-5635232

פקס: 02-5610232
lawfirm@yraveh.co.il :דואר אלקטרוני

מס' עוה"ד במשרד: כ־65
מס' המתמחים וטרום מתמחים: כ־15 

איש קשר: – עו"ד נועה סולומון 

על המשרד ותחומי עיסוק
יהודה רוה ושות' – משרד עורכי־דין, הוא מהמשרדים המובילים והותיקים במדינת ישראל ונוסד 

לפני למעלה מ – 40 שנה. 

המשרד עוסק בכל תחומי המשפט המסחרי, האזרחי והמנהלי: דיני חברות, מקרקעין, ליטיגציה, 
חדלות פרעון, מכרזים והסכמים מורכבים, דיני חוזים, דיני עבודה, ועוד. 

בין היתר הפך המשרד בשנים האחרונות לאחד המשרדים המובילים בארץ בתחום התשתיות, 
עסקאות מקרקעין ומכרזי B.O.T.. המשרד מטפל בפרויקטים מהגדולים והמובילים בארץ בתחום 
התשתיות ולמתמחים במשרד בתחום זה הזדמנות להכיר מקרוב וללוות באופן צמוד עסקאות 

ופרויקטים בסדרי גודל משמעותיים ביותר. 

המשרד עוסק ובעל מומחיות רבה בליטיגציה, חדלות פרעון, משפט מינהלי, מיזוגים ורכישות, 
מיסוי, איכות הסביבה, קשרי תעשייה, דיני עבודה, תחבורה, ייצוג וייעוץ משפטי לגופים סטטוטוריים 
גדולים מהמגזר הציבורי, מקרקעין, תכנון ובנייה, פיתוח מקרקעין ובניית נדל"ן, זיכיונות, רגולציות, 
תעשיית ההיי־טק, ייעוץ לחברות ממשלתיות, ייזום חקיקה, רישיונות, מלונאות, בנקאות, ביטוחים, 
מימון חברות, ניירות ערך, הנפקות, שוקי הון, הגבלים עסקיים, תקשורת, דיני אינטרנט ומחשבים, 

קניין רוחני )לרבות פטנטים וסימני מסחר(, דיני אמנים וזכויות יוצרים, השקעות זרות ועוד.

המשרד ככלל, מסווג למחלקות שונות בהתאם לתחום מומחיותם של עורכי־הדין. בראש כל מחלקה 
עומד עורך־דין מומחה בתחום העיסוק של המחלקה, ותחתיו פועלים עורכי־דין נוספים, מתמחים 

ומסייעים אחרים.

המשרד משמש כיועץ משפטי למגוון סוגי לקוחות כולל בין השאר חברות ציבוריות ופרטיות מובילות, 
חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, קונסורציומים בינלאומיים, בנקים, מוסדות 
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פיננסיים, בתי מלון, מוסדות אקדמיים, חברות היי־טק וביו־טק, מלכ"רים גדולים וביניהם גם מגוון 
מלכ"רים בין־לאומיים, בין השאר בתחומי רפואה, חינוך, ארגונים הומניטאריים ועוד.

המשרד חרט על דגלו מצוינות ומקצועיות – ללא פשרות. אנו מאמינים כי איכות העבודה המשפטית 
במשרד הנה מהגבוהות ביותר, וגם מסיבה זו, המשרד מהווה מקום התמחות בו ניתן ללמוד, 
להתפתח ולבצע תקופת התמחות משמעותית ביותר אשר תהווה תחילת קריירה מוצלחת בתחום 

המשפט המסחרי. 

מאפיין ייחודי נוסף של משרדנו הנו האוירה המיוחדת במשרד. אנו מתגאים באוירה קולגיאלית, 
נעימה ומשפחתית בין כלל עובדי המשרד, שותפים, עורכי דין, מתמחים ועובדים אחרים. המשרד 
מעניק סביבת עבודה נעימה, תומכת ומלמדת, אשר אנו סבורים כי קיימת לה חשיבות רבה בתקופת 

ההתמחות. 

על ההתמחות
דרישות סף לקבלה להתמחות: קיימת עדיפות למצטיינים. אנגלית ברמת שפת אם – נדרשת 
בחלק מהמחלקות. תואר נוסף בכלכלה ו/או במנהל עסקים – יתרון. כמו כן נכונות לטרום התמחות 

– יתרון בחלק מהמחלקות, והיא אף מקדמת את אפשרויות השילוב העתידי במשרד. 

הדרישות ממתמחים בעבודה: ידע משפטי רחב ומעמיק, רמה אישית גבוהה, יסודיות, יכולת ניתוח 
ואבחנה, יכולת ביטוי וניסוח גבוהה, נכונות להשקעה, אחריות, התמדה, יושר, הגינות ואמינות, 

מסירות ויכולת לקיים קשרים בינאישיים, הן כלפי לקוחות המשרד והן במסגרת עבודת צוות.

אופי עבודת המתמחה במשרד: הגישה בה אנו דוגלים מבקשת להשקיע בכל אחד מהמתמחים 
כאילו היו עורכי דין מן השורה לכל דבר ועניין, בין היתר לאור העובדה שחלק גדול מהמתמחים אכן 
נשאר לעבוד במשרד כעו"ד. מסיבה זו המתמחים נוטלים חלק משמעותי וחיוני בעבודה המשפטית 

ומוטלת עליהם אחריות רבה. 

אופן ההתמחות במשרד הנו במסגרת ציוות למחלקה מסוימת במשרד. המתמחים עובדים בשיתוף 
עם השותף אשר עומד בראש המחלקה ועם עורכי דין נוספים במחלקה. 

המשרד מאמין כי באופן זה תקופת ההתמחות הנה מאתגרת, מעניינת, מלמדת ומספקת ומאפשרת 
למתמחים להתמחות בתחומים מסוימים תוך ליווי תיקים משפטיים מתחילתם ועד סופם ותוך מעורבות 
מעמיקה בתיק, עבודה שוטפת מול לקוחות, היכרות הנושאים השונים המטופלים במחלקה, לימוד 

מתמיד והתמקצעות בנושאים שבטיפולה של המחלקה.

עבודת המתמחים כוללת ליווי צמוד של תיקים לרבות קשר שוטף עם לקוחות, ניסוח הסכמים 
ומסמכים שונים, ניסוח כתבי בי־דין, סיוע בהכנת דיונים בבתי המשפט, מחקר משפטי ולמעשה, 

נטילת חלק בכל עבודת עורכי הדין במשרד. 

המשרד שם דגש בתקופת ההתמחות על תהליך לימוד והתמקצעות מבחינת המתמחים וכן על 
טיפוח עצמאות, על מנת להעניק למתמחים כלים להמשך דרכם המוצלחת במקצוע ובד בבד על 

מנת להפוך את תקופת ההתמחות ליעילה, פורה ומוצלחת גם מבחינת המאמן והמשרד. 

המשרד מתאפיין באווירה טובה ונעימה ובקולגיאליות, שיתוף פעולה ויחסי חברה איכותיים ונינוחים. 
לאווירה זו, אותה חרט המשרד על דגלו, שותפים כלל עובדי המשרד: שותפים, עורכי־דין, מתמחים 
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ועובדי מנהלה, והיא מעצבת סביבת עבודה נעימה, ההולמת ומפרה פעילות מקצועית, איכותית 
ויעילה. 

המתמחים מהווים כמובן חלק בלתי נפרד מהמשרד ומהצוות המשפטי בו. המתמחים משתתפים 
בכל הפעילויות של המשרד לרבות בפעילויות החברתיות שעורך המשרד, ימי עיון, השתלמויות, 

טיולים וכו'. 

המתמחים נשלחים לימי עיון והשתלמויות מעת לעת הן בתחומי עיסוקם והן בנושאים משפטיים 
אחרים לשם הרחבת אופקים ולימוד מעמיק. 

המשרד מציין ומצ'פר מתמחים מצטיינים מדי תקופה. 

המשרד מעוניין לקבל לשורותיו מתמחים מצטיינים, בעלי יכולת משפטית גבוהה, מסירות ואחריות, 
מוטיבציה ושאיפה להצליח ולהצטיין, אשר מטרתם הנה ללמוד ולהפיק את המירב מתקופת 

ההתמחות ונכונים להשקעה ולעבודה מאומצת. 

המשרד מעדיף, כמדיניות, לקבל לשורותיו עורכי דין אשר התמחו במשרד ועורכי דין רבים במשרד ואף 
רבים מהשותפים במשרד, התחילו את דרכם כמתמחים במשרד. המשרד רואה במתמחים את דור 
העתיד של המשרד, ומבקש להשקיע בתקופת ההתמחות ולהעמיק ככל שניתן את תהליך הלמידה 

של המתמחים תוך שאיפה להפכם לעורכי דין עצמאים ומצטיינים אשר יוכלו להשתלב במשרד.

המשרד משתתף בעלויות קורס הכנה למבחני הלשכה.
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ירון־אלדר, פלר, שורץ ושות'

כתובת: מנחם בגין 7, בית גיבור קומה 26, רמת גן
הנמל 33, קומה 1, חיפה

טלפון: 03-5031005
פקס: 03-5031004

office@yetax.co.il :דוא"ל
איש קשר למתמחים: חן 
מספר עו"ד במשרד: 10 

מספר השותפים במשרד: 4 – טלי ירון־אלדר, רועי פלר, רני שורץ, גילעד בן־עמי
מספר המתמחים במשרד: 2 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 3
תחומי עיסוק מרכזיים: מיסוי, נאמנויות ומיסוי נדלן 

פעילות פרו־בונו: משתנה, המשרד מלווה תיקים רבים של נזקקים, הן בתחום העיסוק המרכזי 
של המשרד והן בתחומים אחרים

הטבות לעובדים: שי לחג, ימי כיף משרדיים, חניה ואירועים שונים, השתתפות במימון ארוחת צהרים
www.yetax.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי דין ירון־אלדר, פלר, שורץ ושות' הוא משרד בוטיק המתמחה בענפי המס השונים 

בישראל ובזירה הבינלאומית. משרדנו נוסד בינואר 2013.

המחשבה שהובילה אותנו בהקמת המשרד התבססה על תפישתנו שמתן ייעוץ משפטי איכותי 
בתחום המס מחייב חשיבה שונה. הקמנו משרד עורכי דין שחושב על מס באופן יצירתי ועסקי. 
משרד שמלווה את לקוחותיו בכל היבטי המס החל משלב התכנון ומסייע להם לתכנן ולהבין את 
המשמעות המיסויית של כל צעד לאורך הדרך. שמנו לנו למטרה להיות קשובים ללקוחות שלנו 
ואנו יודעים לתת את הפתרון המשפטי הנכון ביותר עבור הצרכים העסקיים תוך תכנון מיטבי של 

השלכות המס בכל מהלך.

המומחיות שלנו בתחום המס לצד היכרותנו העמוקה עם עולם העסקים, במישור הלאומי והבינלאומי, 
בשילוב ניסיוננו העשיר בדיונים משפטיים בכל הערכאות, מעניקים לנו את היכולת להציג בפני 
לקוחותינו פתרונות מס ייחודיים המביאים לידי ביטוי הסתכלות רחבה על אופן ההתנהלות הנכון 

למול רשויות המס.

אנו מאמינים בתכנון מס יסודי ואיכותי. בבחינת המהות של כל עסקה וברתימת הידע הרב שרכשנו 
במהלך השנים לצורך מתן ייעוץ, ליוויי וייצוג משפטי איכותי ואחראי מהמעלה הראשונה למגוון 
לקוחותינו: חברות ציבוריות ופרטיות, תאגידים בינלאומיים, חברות הזנק, יחידים, יבואנים וגופים 

מהמגזר השלישי.

עו"ד טלי ירון־אלדר כיהנה כנציבת מס הכנסה ומיסוי מקרקעין והובילה את הרפורמה הנרחבת 
והמשמעותית ביותר מאז קום המדינה בתחום המס. כמו כן שימשה כיועצת המשפטית של אגף 
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המכס והמע"מ. לאחר פרישתה מהמגזר הציבורי צברה ניסיון עסקי ומשפטי רב בסקטור הפרטי. 
בשנים האחרונות פיתחה מומחיות ייחודית בניהול הון משפחתי ותכנון נאמנויות.

עו"ד רועי פלר ועו"ד רני שורץ מביאים לשולחן ניסיון נרחב בייצוג לקוחות מול רשויות המס ובפני 
בתי המשפט בנושאי מיסים, הן כתובעים והן כמייצגים. לעו"ד פלר ניסיון רב בתכנוני מס והיבטי 
מס אזרחיים ומסחריים; לעו"ד שורץ התמחות ייחודית בטיפול בעבירות מס ובמיסוי עקיף. עו"ד 
גילעד בן־עמי מביא עימו נסיון נרחב בתכנוני מס עם התמחות ייחודית בתכנוני מס בינלאומיים 

וייצוג בעסקאות בינלאומיות.

מיסוי חברות – ליווי, ייעוץ, ייצוג חברות והעמדת פתרונות לסוגיות מס ייחודיות. לחברות בתחילת 
דרכן, לרבות חברות הזנק, מסייע המשרד בכל שלבי ההתארגנות העסקית והקמה בפועל, בוחן את 
מבנה המס המיטבי עבורם ומוביל את תהליך החשיבה במישור הבינלאומי. המשרד מייעץ באופן 
שוטף לחברות ציבוריות בפעילות העסקית השוטפת בבחינת עסקאות, מיזוגים ושינוי מבנה. כל 
זאת, תוך עריכת תכנון מס מעמיק המגובה בחוות דעת משפטיות המעניק בסופו של דבר יציבות 
וודאות מיסויית באופן יצרתי ויעיל. למשרד ניסיון עשיר בכל תחומי המס בעולם העסקי, בין היתר 
בתחום האופציות לעובדים, שינויי מבנה, עסקאות בין־חברתיות ומחירי העברה, סחר חוץ, שומות 

ניכויים ושומות הכנסה.

מיסוי יחידים – ניהול כולל של הדיאלוג מול רשויות המס. המשרד מטפל בשומות שנערכות לנישומים 
בשלבי ההשגה והערעור לבית משפט, תהליך גילוי מרצון, זכויות תושבים חוזרים ועולים חדשים, 
מהלכי רילוקיישן וניסוח חוות דעת בתחום המס. אנחנו מקפידים על ייצוג ענייני ואיכותי למול רשויות 
המס תוך ניצול ההיכרות המעמיקה שלנו עם התהליכים המערכתיים לטובת מציאת פתרון, נכון 

צודק ויעיל עבור כל נישום שמוצא עצמו בדיון עם רשויות המס 

מיסוי עקיף – טיפול מקיף בכל סוגיות המיסוי העקיף – מע"מ, מס קנייה, מכס ובלו.

מיסוי מקרקעין – תכנון וליווי רכישות נדל"ן למגורים ותעשייה, רכישות פרטיות, קבוצות רכישה 
ופרויקטים יזמיים בתחום הנדל"ן. המשרד מספק ייעוץ ותכנון מס נרחב בנוגע לכל מיסי הנדל"ן 
כמו מס שבח, מס רכישה ותכנוני מס ליחידים הרוכשים נכסי נדל"ן. כמו כן מלווה המשרד עסקאות 

פינוי בינוי ופרויקטים של תמ"א 38.

מכס – המשרד בעל ניסיון רב בהתדיינות מול רשויות המכס בכל הסוגיות הקשורות ביבוא וביצוא 
סחורת. המשרד מטפל בנושאי סיווג לצורכי מכס, סחר בינלאומי, סכסוכי מכס שונים במישור 

האזרחי והפלילי.

מיסוי בינלאומי – לצוות המשרד ניסיון רב ויכולת מוכחת בהקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים, 
הדורשים היכרות מעמיקה של כל אמנות המס בינלאומיות, מערכות המס של מדינות אחרות 
ובקיאות בשינויים והעדכונים הרבים בעולם זה. תכנון מס בינלאומי, מאפשר לנו להעניק פתרונות 
יעילים, בטוחים ויצירתיים אשר נתפרים בהתאם לצרכיו המיוחדים של כל עסק. בנוסף, למשרד 
קשרי עבודה רבים עם עמיתים בחו"ל המאפשרים לנו לסייע ללקוחות המשרד ליישם ולבצע פעילות 

בחו"ל, לרבות בעריכת הסכמים, הקמת חברות זרות וניהול מו"מ בחו"ל. 

ניהול נאמנויות וניהול ההון המשפחתי – מחלוצי התחום בישראל. המשרד מתמחה בהקמת 
נאמנויות, בעריכת הסכמים בינאישיים ובתכנון והעברת נכסים בין דורות המשפחה, תוך מתן 
התייחסות למגוון היבטים כוללים, מדיני ירושה ועד דיני משפחה. הניסיון הרב שצברנו בתחום 
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מאפשר לנו למצוא עבור לקוחותינו פתרונות ייחודים לניהול ההון המשפחתי באופן שוטף, בחינת 
שינויים באופן ניהול ההון ומתן המלצות וייעוץ להווה ולעתיד אשר יש בו כדי להביא לחסכון ניכר 

מחד ואפשרויות ניהול ושליטה יעילות מאידך. 

ליטיגציה – ייצוג בפני כל הערכאות. למשרד ידע רב וניסיון מוכח בייצוג לקוחותיו מול כל ערכאות 
השיפוט, מבית משפט השלום ועד בית המשפט העליון. המשרד מייצג את לקוחותיו בערעורים על 
שומות מס ובתביעות כנגד רשות המיסים, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. אנחנו מאמינים 
בהתדיינות עניינית וממוקדת אשר תכליתה להשיג את הפתרון הצודק והיעיל גם כאשר מדובר 
בדיון בבית משפט. אנחנו מאמינים כי באמצעות קשרי עבודה ארוכים וטובים עם רשויות המס לצד 
ירידה לפרטים בכל תיק ותיק מובילים בסופו של דבר לפתרון מחלוקות אם על ידי ניהול התיק עד 

למתן פסק דין ואם על ידי מציאת פשרה. 

משפט אזרחי – ליווי חברות במישור המסחרי. המשרד מספק שירותי ייעוץ שוטפים בתחום המשפט 
האזרחי ודיני עבודה ומעמיד לשירות לקוחותיו ניסיון עשיר בניהול תביעות לשון הרע ותביעות 

אזרחיות בהיקפים גדולים. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה הוא חלק מהצוות המקצועי־משפטי במשרד. הוא 
לוקח חלק פעיל בליווי תיקים ולקוחות ולא אחת נדרש לעבודה עצמאית. מתמחה עובד כמו כל 

עוה"ד במשרד. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: השתתפות במימון ארוחת צהרים, חניה, השתתפות במימון 
הכנה לבחינות לשכה, חופשות שנתיות מרוכזות ואירועים משרדיים. 2 מתמחים יושבים בחדר מרווח, 
לכל אחד שולחן, מחשב וטלפון ומקום אחסון ותיוק. במשרד קיימת ספריה משפטית וגישה למאגרי 
מידע משפטיים בתחומי ההתמחות של המשרד. תנאי השכר בהתאם למקובל במשרדם גדולים. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: משרדנו מלווה את לקוחותיו בפעילויותיהם השונות לאורך שנים. 
בהתאם, אנו מצפים מהמתמחים, כמכל חברי הצוות למתן שירות מעולה, למסירות, סקרנות, חברות, 
שימת לב לפרטים, יכולת משפטית גבוה, יכולת ניתוח ועבודת צוות. כן נדרשת יכולת עבודה באנגלית. 

שעות עבודה: משרדנו עובד בין הימים ראשון־חמישי. אנחנו לא מצפים מהמתמחים לעבוד מספר 
מסוים של שעות בחודש, אלא להקדיש למטלותיהם את הזמן הדרוש לשם ביצוען על הצד הטוב 

ביותר שעות עבודה המקובלות למתמחים הינן בדרך כלל בין 19:30-9.

סיכויי קידום במשרד: נסיון של שנים מלמד כי בדרך כלל מתמחים ממשיכים איתנו לשנים רבות. 
אנחנו מאמינים שהאווירה הנעימה, הרמה המעולה של הצוות, וכן אופי העבודה המשותפת מקנים 

תחושת שייכות ורצון לשיתוף לפעולה במשך שנים רבות.

האם קיים מסלול טרום התמחות: לא



 103  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

כבירי־נבו־קידר, עורכי דין ונוטריון

כתובת: מגדל משה אביב – רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן
טלפון: 03-5668665

פקס: 03-5667665
okabiri@knklaw.com :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עמרי כבירי
מספר עו"ד במשרד: 27 )כולל שותפים(

מספר השותפים במשרד: חמישה 
מספר המתמחים במשרד: שלושה 

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: אחד
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט אזרחי – מסחרי, נדל"ן, משפט מינהלי וחינוך

www.knklaw.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד כבירי־נבו־קידר מתמחה במשפט אזרחי – מסחרי, דיני מקרקעין, משפט ציבורי – 
מינהלי ודיני חינוך. המשרד מדורג על ידי חברת BDI כאחד המשרדים המובילים בתחום המנהלי 

 .www.knklaw.co.il :והמוערכים בתחום הליטיגציה. לפרטים נוספים ראו

משפט מינהלי־ציבורי: המשרד מייצג ארגונים ועמותות בנושאים ציבוריים שונים, לרבות בעתירות 
לבית המשפט העליון נגד רשויות השלטון. בין העתירות אשר זכו לתהודה ציבורית ניתן למנות את 
העתירות הבאות: עתירה לביטול החוק המכשיר את שידורי ערוץ 7; עתירת ית"ד לשילוב ילדים 
עם מוגבלות במערכת החינוך הרגילה; עתירה לגיוס בחורי הישיבות ועתירה למיגון מוסדות חינוך 

בשדרות.

נדל"ן: במשרד פועלת מחלקת נדל"ן המתמחה בעסקאות בהיקפים רחבים וביעוץ וייצוג בהליכים 
מורכבים ותקדימיים. המשרד מנהל משאים ומתנים מורכבים ורבי משתתפים, עוסק בתחום 
ההתחדשות העירונית, עורך מכרזים לעסקאות מורכבות ומכין הסכמים בעסקאות שונות בתחום 

המקרקעין. המשרד דורג על ידי חברת BDI כאחד המשרדים המוערכים בתחום הנדל"ן. 

דיני חינוך: במשרד פועלת מחלקה ייחודית מסוגה בארץ לדיני חינוך. במחלקת החינוך מועסקים 
כיום 10 עורכי דין ומתמחים. המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי שוטף ומייצגת בהליכים משפטיים 
מוסדות חינוך פרטיים, הורים ותלמידים במגוון נושאים לרבות שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

בחינוך הרגיל, אזורי רישום, רישוי ותקצוב מוסדות חינוך וכיו"ב.

ייצוג בערכאות משפטיות )ליטיגציה(: מחלקת הליטיגציה במשרד מייצגת חברות, עמותות 
ופרטים בסכסוכים אזרחיים ומסחריים. המשרד מייצג את לקוחותיו בבוררויות, בגישורים וכמובן 
בהליכים בערכאות משפטיות שונות. הליווי המשפטי כרוך לא אחת גם ביעוץ וליווי ציבורי – תקשורתי 

ואף פוליטי. 

פעילות ציבורית: המשרד מקפיד מאז הקמתו על ייחוד חלק ניכר מפעילותו לעבודה ציבורית – 
התנדבותית, ורואה בכך אות וביטוי למחויבותו לקהילה. 
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משרד כבירי־נבו־קידר קיבל על עצמו במשך שנים לפעול במסגרת המלחמה בסחר בנשים 
בפורומים שונים, במסגרת חקיקה, במסגרת הסברה ובמסגרת ערכאות משפטיות. המשרד מייצג 
באופן שוטף ואינטנסיבי נפגעות ונפגעים על רקע מיני )הטרדה מינית, אונס וגילוי עריות( ומוביל 

קמפיין משפטי וציבורי רחב היקף בנושא המאבק בסחר בנשים. 

המשרד מוביל את המאבק לשילוב ילדים עם מוגבלויות )ילדי תסמונת דאון, אוטיסטים ועוד( בבתי 
ספר רגילים, ומטה שכם למאבקים ציבוריים רבים בכל הסוגיות של זכויות אדם. המשרד מתמחה 
בהובלת מאבקים ציבוריים ומשפטיים תקדימיים בנושאים חברתיים כגון מיגון מוסדות החינוך 

בשדרות, גיוס בחורי ישיבות ועוד.

בנוסף: משרדנו שם דגש מיוחד על יחסי עבודה מעולים, ועל יחס משפחתי בין השכירים והשותפים. 
גם ביחסי העבודה עם משרדים אחרים מקפיד המשרד על יחס חברי, ובניית קשרי אמון ועבודה 
ארוכי טווח עם הקהילה המשפטית – שופטים, עורכי דין ונותני השירותים השונים. חוג לקוחותיו 
של המשרד נוצר 'מפה לאוזן', על ידי לקוחות מרוצים, הזוכים לשירות ברמה מקצועית גבוהה לצד 

יחס אדיב. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה נדרש לעבודה משפטית מגוונת בתחומים השונים 
בהם עוסק המשרד. המתמחה זוכה לחניכה מעורכי הדין במשרד והם אשר דואגים להכשרתו עד 
לתום התמחותו. מתמחים חדורי מוטיבציה אשר מביאים לידי ביטוי את כישוריהם זוכים לעבוד על 
תיקים מורכבים יותר ומאתגרים יותר. המתמחים מכינים חוות דעת וכתבי בית דין, טיוטות כתבי 
תביעה, טיוטות כתבי הגנה, טיוטות עתירות, הסכמים בתחומים שונים, משתתפים בישיבות עם 
לקוחות ומלווים עורכי הדין בבתי משפט. כן נדרשים המתמחים לבצע פעולות שונות למול הרשויות 

)לשכת רישום מקרקעין, מזכירות בית משפט וכו'(.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: שכר כנהוג במשרדים מובילים, חדר עבודה )לבד או יחד 
עם מתמחה נוסף(, סביבת עבודה חברותית, מסייעת ומרתקת.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: יכולת ניתוח, יצירתיות, כושר ביטוי יוצא דופן בכתב ובעל פה, 
יחסי אנוש מעולים, אמינות וחריצות. 

שעות עבודה: כ־10 שעות ביום.

סיכויי קידום במשרד: העסקת המתמחים במשרד נועדה להכשירם כעורכי דין מעולים אשר 
אמורים להשתלב במשרד. בתום תקופת ההתמחות אנו בוחנים האם ניתן להשאיר את המתמחים 
כעורכי דין במשרד. יצוין כי בשנים האחרונות קלט המשרד עורכי דין חדשים, אשר חלקם התמחו 
בו. מתמחים אחרים אשר התמחו במשרד מצאו את מקומם במשרדים מובילים, באקדמיה ובתפקידי 

מפתח בארץ ובחו"ל. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיימת אפשרות לקלוט סטודנטים לטרום התמחות.
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לוטי ושות' משרד עורכי דין

כתובת: שד' שאול המלך 35 תל אביב
טלפון: 03-6952268

פקס: 03-6951120
mail@luthi.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד שרית ארז, גב' ענת הוך – מזכירות
מספר עו"ד במשרד: 12 )מתוכם 6 נשים(

מספר השותפים במשרד: 5 )מתוכם 2 נשים( 
מספר המתמחים במשרד: 4 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 4
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 3

תחומי עיסוק מרכזיים: קניין רוחני, ליטיגציה 
פעילות פרו־בונו: המשרד עוסק בפעילות פרו־בונו, מבלי לכמתה

הטבות לעובדים: העובדים מקבלים שי בחגים השונים ומתנות ביום ההולדת ונהנים ממטבחון 
מצוייד היטב המספק את ארוחותיהם במהלך שעות העבודה, כולל פינוקים

www.luthi.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
לוטי ושות' הינו אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני, והוא מספק מזה למעלה 
מ־20 שנה שירותים משפטיים בתחום הקניין הרוחני לשורה ארוכה של חברות מובילות במשק. 
המשרד מתמקד במיוחד בליטיגציה בתחום התרופות וההי־טק, והוא מייצג חברות תרופות וחברות 

הי־טק בינלאומיות רבות. 

המשרד עוסק בתחום המרתק של הקניין הרוחני, דהיינו: פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות 
יוצרים, סודות מסחריים וכיו"ב. בכלל זה, מתרכז המשרד, בעיקר, בעבודת ליטיגציה – הגשה וניהול 
של משפטים בגין הפרות זכויות קניין רוחני, וכן מטפל ברישום סימני מסחר ומדגמים, עוסק במתן 
חוות דעת בתחום הקניין הרוחני, מעניק ייעוץ בעניין הגנה על נכסי קניין רוחני ליזמים וממציאים, 

מטפל בניסוח הסכמי קניין רוחני וכו'.

בשל אופיו של המשרד, כמשרד בוטיק, הוא נהנה משני העולמות – מצד אחד, לקוחות ותיקים 
מהגדולים בענף המשפט ומן הצד השני – אוירה של משרד מצומצם ומשפחתי.

 ,Bayer ,GlaxoSmithKline :על לקוחות המשרד נמנות, בין היתר, חברות רב לאומיות כגון
 ,Nortel ,Hasbro ,Kodak ,Schering AG ,AstraZeneca ,Merck ,Wyeth ,MerckSerono

.Gilead, Novartis Lundbeck ,Motorola ,DSPG ,SanDisk, Pfizer ,Cisco

חברות ישראליות כגון: התעשייה האווירית, סלקום, בנק לאומי, מעיינות עדן, יפאורה, טבעול, נקה, 
איטונג, הנקל סוד, קודקוד, דנשר, אגיס ועוד.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים עובדים בשיטת "פול" – מתמחה אינו צמוד לעורך 
דין ספציפי, אלא לתיקים ספציפיים, והוא מלווה את התיקים שהוקצו לו, לאורך תקופת ההתמחות 
)לרבות: השתתפות בישיבות, נוכחות וסיוע בדיונים בבית המשפט, עבודה מול לקוחות וכיו"ב(. 
עבודת המתמחה היא עבודה משפטית מגוונת ומעניינת. המתמחה משתתף בלימוד החומר 
המשפטי והמדעי, בהכנת חוות דעת, ניסוח מכתבים והסכמים, פעילות מול לקוחות, ניסוח כתבי 

טענות ותצהירים ועוד.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בחלל משותף או בחדרים משותפים. 
סביבת העבודה נוחה ולכל אחד מהמתמחים שולחן ומחשב אישי, ובו גישה לתוכנות מחשב 

משפטיות ואחרות, דוא"ל ואינטרנט.

לרשות המתמחים עומדת ספריה משפטית רחבה ביותר בתחום הקניין הרוחני, מהטובות בעולם, 
ובה ספרים רבים משיטות משפט שונות כמו גם מאגרים ממוחשבים מהארץ ומהעולם.

שכר המתמחים הוא מהגבוהים בשוק והם נהנים ממטבחון מצוייד היטב, המספק את ארוחותיהם 
במהלך שעות העבודה )כולל פינוקים(.

המשרד מתגאה באווירת העבודה הנעימה והמשפחתית השוררת בו, וביציבות כוח האדם שהינה 
פועל יוצא של אווירה זו. מטבע הדברים, אווירה זו באה לידי ביטוי ביחסי העבודה מול המתמחה 

ובנכונות להתחשב בצרכיו השונים.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: המשרד מצפה מהמתמחים להפגין נכונות, לחשוב ולהשקיע. 
לאור המשקל המשמעותי שיש לעבודת המתמחים בפעילות המשרד, יש חשיבות רבה לעבודה 
יסודית, מעמיקה ואחראית מצד המתמחים. המשרד רואה בתקופת ההתמחות, כפי שמעיד עליה 
שמה, כמי שנועדה בראש ובראשונה להכשיר את המתמחה לקראת עבודתו כעורך דין. לכן, משתדל 
המשרד לשתף את המתמחים בכל שלבי העבודה בתיקים השונים, לאפשר להם לבוא לידי ביטוי 
וללמוד. המשרד מעודד עצמאות ויוזמה מצד המתמחים והמטלות המוטלות על המתמחים הן לא 

אחת פועל יוצא של גישת המתמחה, כישוריו ומידת היוזמה אותה הוא מגלה.

תחום הקניין הרוחני מחייב לעיתים קרובות התמודדות עם נושאים טכנולוגיים ומדעיים. לכן, מעבר 
למצוינות בתחום המשפט על המתמחה להפגין נטייה ונכונות להתמודד וללמוד סוגיות בתחום 

המדע והטכנולוגיה. השכלה מדעית, בנוסף להשכלה המשפטית, מהווה, מן הסתם, יתרון.

העיסוק בתחום הקניין הרוחני מחייב גם התמודדות תכופה עם מקורות משפטיים ומדעיים בשפה 
האנגלית וחלק גדול עם התקשורת מהלקוחות מתבצע באנגלית. לכן, המשרד מחפש מתמחים 

מצטיינים, בעלי רמת אנגלית גבוהה.

ומעל לכל, משרדנו מתגאה באווירת העבודה הנעימה וביחסי האנוש המצוינים השוררים בו, ומקפיד 
שהמצטרפים אליו יהיו בראש ובראשונה אנשים שיתאימו לפן זה של המשרד.

שעות עבודה: שעות העבודה עשויות להשתנות בהתאם ללחץ העבודה. בכל מקרה, המתמחים 
אינם נדרשים לעבוד בשעות הלילה או בימי ו', אם אין צורך מיוחד בכך.

סיכויי קידום במשרד: המשרד רואה במתמחים את העתודה לעורכי הדין העתידיים במשרד. כמעט 
כל עורכי הדין העובדים כיום במשרד התמחו בו. מתמחה, שיוכיח את עצמו מבחינה מקצועית, 
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ואשר אופיו יתאים לאווירה הנעימה השוררת במשרד, יוזמן להישאר במשרד לאחר סיום התמחותו, 
ככל שהדבר יתיישב עם צרכי העבודה של המשרד באותה תקופה.

האם קיים מסלול טרום התמחות: בשל אופיו הייחודי של תחום הקניין הרוחני והיקפו הגדול 
והמעמיק של התיקים הנידונים במשרד )לרבות מהבחינה המדעית( – אנו סבורים שתקופה 
של שנה אינה מספיקה על מנת לאפשר הכשרה מתאימה. אשר על כן, אנו מציעים למתמחים 
לבצע תקופת טרום התמחות בת חצי שנה, בה הם יכולים לעבוד מספר פעמים בשבוע )בהתאם 
לאפשרויות המתמחה בשנה האחרונה ללימודיו(, כדי להגיע להתמחות עם הכלים המתאימים 

ולהפיק ממנה את המרב.
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לוי, מי־דן ושות', עורכי דין

כתובת: מנחם בגין 11, רמת גן
טלפון: 03-5102491

פקס: 03-5102493
Avielf@levymeidan.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד אביאל פלינט
מספר עו"ד במשרד: כ־40 )50% נשים(

מספר השותפים במשרד: 8 )2 שותפות(
מספר המתמחים במשרד: 8 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 8-6
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 2

תחומי עיסוק מרכזיים: מימון פרוייקטים, הגבלים עסקיים, ליטיגציה מסחרית ומנהלית
פעילות פרו־בונו: שולי

http://www.levymeidan.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד לוי, מי־דן ושות' )לשעבר יוסי לוי ושות'(, הוקם בשנת 1992, והוא אחד מהמשרדים המובילים 
בתחומו בישראל, המתמחה במשפט מסחרי ובמשפט מנהלי. המשרד מעסיק כ־40 שותפים ועורכי 
דין בעלי ידע וניסיון משפטי ומקצועי נרחב. משרד לוי, מי־דן ושות' מייצג חברות גדולות וחשובות 
בישראל ובחו"ל, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים. המשרד מתמחה ועוסק במגוון רחב של תחומים 
משפטיים, ביניהם: מימון פרויקטים, דיני מכרזים, משפט מסחרי ועסקאות, ייצוג בבתי משפט, 

תובענות ייצוגיות, משפט מנהלי, מקרקעין, תכנון ובנייה, הגבלים עסקיים ותקשורת.

בין לקוחות המשרד נכללים: משרדי האוצר, התחבורה, הבריאות והתשתיות, מע"צ – החברה 
הלאומית לדרכים בישראל, נתיבי איילון, רשות שדות התעופה, חברת נמלי ישראל, נתיבי הגז 
הטבעי לישראל, דואר ישראל, אלקטרה בע"מ, אלקטרה מוצרי צריכה, וון־רול, רדימקס, HP ישראל, 
)Bombardier ,DSNR ,Computer Associates )CA, סנפרוסט, בזק, בזק בינלאומי, מגדל 
חברה לביטוח, סופרגז, בנק לאומי, בנק דיסקונט, ויזה אירופה, כ.א.ל, Better Place, התאחדות 
התעשיינים, קבוצת י.ש. האחים יעקובי, וימאזור, סאפיאנס, ITL, אלביט, עמיתים קרנות פנסיה, 
Daon, בנקים זרים – ביניהם Boston First Suiss Credit ,Stanley Morgan,RBS ורבים נוספים.

המשרד מונה כ – 40 עורכי דין, מתוכם 7 שותפים, ובנוסף בין 4 – 6 מתמחים.

לפעילות המשרד בתחומי ההתמחות העיקריים
מימון פרויקטים ודיני מכרזים – משרד לוי מי־דן ושות' הוא בעל ניסיון נרחב בתחום מימון הפרויקטים 
ודיני המכרזים, ואף היה מעורב בייעוץ לוועדות הכנסת אשר עסקו בחקיקה של החוקים והתקנות 
בנושא דיני מכרזים. בשנים האחרונות סיפק המשרד ייעוץ וליווי שוטף לממשלת ישראל בהכנה 
 Build,( .B.O.Tו־ )Private Finance Initiative( P.F.I.ובעיבוד של מספר פרויקטים מסוג
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Operate, Transfer(, ביניהם: פרויקט מנהרות הכרמל בחיפה; מתקן התפלת מי־ים באשקלון 
בהיקף של 100 מיליון מ"ק בשנה; מתקן התפלת מי־ים בחדרה בהיקף של 130 מיליון מ"ק בשנה; 
מתקן התפלת מי־ים בשורק בהיקף של 150 מיליון מ"ק בשנה; הנמל החדש בישראל )חיפה או 
אשדוד(; מתן ייעוץ משפטי לשניים מהבנקים הגדולים בישראל בנוגע למימון ביניים באמצעות 
 Credit Suisse First הלוואות גישור של קבוצת ים תטיס בפרויקט בתחום הגז הטבעי, וייצוג של
Boston כחתמים בגיוס מימון ראשון מסוגו בארץ בשוק המוסדי בארה"ב לקבוצת ים תטיס בהיקף 
של כ־300 מיליון דולר ולאחר מכן, ליווי Morgan Stanley כמארגן קונסורציום של מלווים מישראל 
ומחו"ל בהליך של מימון מחדש של החוב הבכיר של השותפים הישראלים בפרויקט; ליווי בנק לאומי 
בהעמדת מימון לחברת Rotem .OPC Ltd להקמת תחנת כוח במישור רותם ולאספקת חשמל 
לחברת החשמל וללקוחות פרטיים; ליווי בנק לאומי בהעמדת מימון לקבוצה שהתמודדה במכרז 
B.O.T. של משרד הביטחון להעתקת בסיסי צה"ל )עיר הבה"דים(. בנוסף לכך, משרד לוי מי־דן 
ושות' מייצג גופים מהסקטור הפרטי במכרזים ובנוגע למימון פרויקטים ובמכרזים מורכבים בעלי 

היקף כספי גדול.

משפט מסחרי וניהול עסקאות
משרד לוי מי־דן ושות' צבר ניסיון רב בהתמודדות עם נושאים מסחריים מורכבים בארץ ובחו"ל, 
הכולל ליווי עסקאות מורכבות, כגון: הקמת מיזמים משותפים וחברות סטארט־אפ, קרנות הון סיכון, 
מיזוגים ורכישות ומתן ייעוץ שוטף לחברות ציבוריות ופרטיות, חברות מקומיות וחברות בינלאומיות. 
המשרד ייצג את קבוצת )Computer Associates )CA ברכישה של שלוש חברות ישראליות: 
את חברת סונול בתהליך ההפרטה של מפעלי הזיקוק באשדוד, מכירת פעילות שקם נופש לאשת 
טורס; מכירת חנויות שקם למשביר; הקמת מיזם אינטרנט משותף עם ידיעות תקשורת ובשנה 
האחרונה ברכישת פעילות רשת Ace והקמת שותפות עם קבוצת חיון. כמו כן המשרד ייצג את 
בזק בינלאומי במיזוג עם בזקכל תקשורת; וניהל את בניית המחלבות עבור חברת תנובה בישראל 
וברומניה )כולל בניית המחלבה הגדולה במזרח התיכון( ועוד. בנוסף מספק המשרד ייעוץ משפטי 

שוטף לגופים שונים, כולל: בזק בינלאומי, HP,DSNR, מע"צ ורשות שדות התעופה בישראל.

ייצוג לקוחות בבתי משפט
משרד לוי מי־דן ושות' מייצג לקוחות בכל בתי המשפט ובתי הדין בישראל, כולל בית המשפט העליון 
ובתי הדין לעבודה. המשרד עוסק בליטיגציה על כל גווניה, לרבות ליטיגציה מסחרית מורכבת, 
תובענות ייצוגיות, משפט מנהלי בדגש על עתירות לבג"צ ועתירות בענייני מכרזים, ליטיגציה 
בענייני מקרקעין, תכנון ובניה והפקעת מקרקעין, דיני צרכנות ועוד. מחלקת הליטיגציה של המשרד 
והעומד בראשה הינם בעלי ניסיון עשיר מאד בהופעות בבתי משפט בכל הערכאות וכן בבוררויות 
והליכי גישור ופישור, במסגרתם התקבלה שורה של פסקי דין תקדימיים בתחום המשפט המינהלי 

ודיני המכרזים ובכלל זה בפרויקטי מנהרות הכרמל, כביש 431 ו־531.

מקרקעין, תכנון ובנייה
משרד לוי מי־דן ושות' הוא בעל ניסיון ומומחיות רבה בכל הנוגע לנושאים משפטיים הקשורים 
למקרקעין ותכנון ובנייה. המשרד מעניק ייעוץ משפטי שוטף משלב התכנון והפיתוח של פרויקטים 
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ועד הבנייה, השיווק והרישום ברשויות הרלבנטיות. המשרד מייצג גופים ציבוריים שונים העוסקים 
בתחום התשתיות, ובמסגרת זו מטפל בהפקעות ובתביעות ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון 

והבנייה בהיקף של מאות מיליוני ש"ח.

הגבלים עסקיים
משרד לוי מי־דן ושות' הוא מהמוערכים והמיומנים ביותר בישראל בתחום ההגבלים העסקיים. המשרד 
בעל ניסיון בעבודה מול רשות ההגבלים העסקיים הן בקידום נושאים רגולטוריים והן בעניינים 
פרטניים. המשרד מעניק ייעוץ שוטף בנוגע לאכיפת חוקי ההגבלים העסקיים, ומייצג לקוחות בפני 
רשות ההגבלים העסקיים ובפני בית הדין להגבלים עסקיים. בין לקוחות המשרד ניתן לציין יצרניות 
מזון גדולות, בנקים, רשתות קמעוניות וחברות תקשורת, חברה בינלאומית של כרטיסי אשראי )ויזה( 
ואיגודים עסקיים. המשרד טיפל במיזוגים מורכבים ובעלי היקף כספי גדול ובין היתר, המיזוג של 
בזק בינלאומי עם בזקכל תקשורת, המיזוג של כתר עם קבוצת סטימצקי, ובשנה האחרונה טיפל 
במיזוג אלקטרה מוצרי צריכה עם חיון ורכישת פעילות רשת Ace, ומייצג את חברות האריזה, קניאל 
ולגין, בפני הממונה בהליך מיזוג ובהליך בבית הדין להגבלים עסקיים. כמו כן, המשרד מייצג לקוחות 
הנתבעים על־ידי רשות ההגבלים העסקיים בתיקים פליליים. כך למשל, בקרטל בענף הצינורות, 

בקרטל בענף הגז, בקרטל בענף המעטפות ובקרטל בענף הירקות הקפואים.

תקשורת
משרד לוי מי־דן ושות' מספק ייעוץ שוטף ללקוחות שביניהם ספקי תקשורת מובילים וחברות 
הייטק, ונעזר בידע ובקיאות בכל הנוגע לתחום התקשורת, אינטרנט ו־IT. בנוסף משמש המשרד 
כיועץ הבית של חברת בזק בינלאומי, שהינה אחת מספקיות האינטרנט המובילות בישראל ואחת 
מספקיות השיחות הבינלאומיות הגדולות בארץ. כמו כן, למשרד ניסיון ייחודי בעריכתם של הסכמים 

בינ"ל בתחום זה.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: העבודה היא לפי מחלקות. כל מתמחה מוקצה למחלקה 
מסוימת, ועובד מול השותף המנהל של המחלקה )שהוא גם המאמן האישי(, ובמידת הצורך גם 

מול יתר עורכי הדין במחלקה.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 2 מתמחים יושבים בחדר; קיימת ספריה משפטית גדולה 
במשרד. השכר למתמחה הינו מעל הממוצע בשוק, וכולל גם חנייה בבניין.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: אחריות; יוזמה; הבנה משפטית ויכולת ניתוח; כושר ביטוי; 
אחריות, וכיו"ב.

שעות עבודה: שעות העבודה הן 19:00-09:00. ככלל, אין עבודה בימי שישי, למעט במקרים 
דחופים וחריגים )לי אישית יצא במסגרת ההתמחות לעבוד ב־2 ימי שישי(.

סיכויי קידום במשרד: מי שטוב נשאר. מבין 7 השותפים במשרד, 3 שותפים התמחו במשרד, 
כולל השותפה הבכירה – נועה מי־דן. בשנים האחרונות, כל מתמחה שהיה טוב נשאר. עם זאת, 



 111  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

מאחר שהמשרד התרחב בצורה משמעותית בשנים האחרונות, רוב עורכי הדין בעלי הניסיון נקלטו 
ממקומות אחרים.

האם קיים מסלול טרום התמחות: אין מסלול טרום התמחות.
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ליבאי, מן ושות' עורכי־דין

כתובת: שדרות שאול המלך 8 בית אמות משפט תל־אביב
טלפון: 03-6090101

פקס: 03-6090077
office@libaiman.co.il :דוא"ל

)dana@libaimann.co.il( איש קשר למתמחים: עו"ד דנה וייס
מספר השותפים במשרד: ארבעה – השותף המייסד פרופ' דוד ליבאי, השותפים הבכירים פרופ' 

קנת מן ועו"ד דפנה ליבאי, והשותפה עו"ד דנה וייס
מספר המתמחים במשרד: שלושה

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 4-2
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט פלילי – צווארון לבן; משפט חוקתי־מינהלי

פעילות פרו־בונו: המשרד עוסק בפעילות פרו־בונו כחלק ממדיניות המשרד

על המשרד ותחומי עיסוקו
ליבאי, מן ושות', עורכי־דין הוא אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום המשפט 
הפלילי, עבירות הצווארון הלבן ודיני ההסגרה. המשרד הוקם בשנת 1964 ע"י פרופ' דוד ליבאי, 
שכיהן בעבר כשר המשפטים וכראש לשכת עורכי הדין ובתפקידי מפתח אחרים במערכת המשפט. 
בתחילת שנת 2009 התמזג משרדו של פרופ' ליבאי עם משרדו של פרופ' קנת מן, מומחה בעל 
שם בינלאומי למשפט פלילי, שכיהן בעבר כסניגור הציבורי הארצי הראשי. המשרד היה מעורב 
בשנים האחרונות בתיקים פליליים ובעתירות לבג"צ בעלי פרופיל גבוה וייצג תאגידים, בנקים, 
גופי תקשורת ואנשי מפתח מהבולטים ביותר בישראל. ליבאי, מן ושות' מציעים גם מגוון רחב של 
שירותים במשפט ציבורי, מנהלי וחוקתי, ומייצגים בפני כל הערכאות בישראל לרבות בתי־דין, ועדות 

משמעת וגופים שלטוניים. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים עובדים עם כל עורכי־הדין במשרד )וככלל אינם 
"מוצמדים" לעורך־דין ספציפי(. המתמחים מעורבים בכל ההיבטים של טיפול בתיק והכנתו, לרבות 
חיפוש חומר משפטי, סיוע בכתיבת כתבי טענות, ליווי עורכי הדין לדיונים בערכאות השונות, 
הכנה לקראת הדיונים והשתתפות בישיבות עם הלקוחות. המתמחים עובדים באופן שוטף גם עם 

השותפים הבכירים במשרד. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: על המועמד להיות בעל יושר ויושרה, נעים הליכות, דיסקרטי, 
חרוץ, יסודי, בעל יכולת משפטית גבוהה וכושר ניסוח מעולה בכתב ובעל־פה, אנגלית ברמה גבוהה, 

נכונות ללמוד, יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים.

שעות עבודה: שעות העבודה משתנות בהתאם לצרכים. בדרך־כלל אין עבודה בימי שישי. 

סיכויי קידום במשרד: עורכי־דין רבים שנקלטו במשרד התחילו את דרכם כמתמחים בו. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: בהתאם לצורך, אין דרישה לטרום־התמחות. 
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ליעד וטשטיין ושות'

כתובת: מגדל ב.ס.ר 2, דרך בן גוריון 1, בני ברק
טלפון: 073-7880882

פקס: 073-7880883
Office@liadwhatstein.com :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד לירון כהן
מספר עו"ד במשרד: 10

מספר השותפים במשרד: 2 
מספר המתמחים במשרד: 2

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 2
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 1

תחומי עיסוק מרכזיים: משרד בוטיק העוסק במגוון תחומי הקניין הרוחני )פטנטים, סימני מסחר, 
זכויות יוצרים, מדגמים(

פעילות פרו־בונו: ייעוץ משפטי לאמנים ואנשי רוח בתחומי פעילות המשרד 
הטבות לעובדים: כמקובל במשרדים הגדולים

www.liadwhatstein.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
ליעד וטשטיין ושות' הוא אחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני. המשרד מייצג 
שורה ארוכה של לקוחות בינלאומיים ומקומיים בתיקים סבוכים בתחום הפטנטים, זכויות יוצרים 
וסימני מסחר. למשרד מומחיות מיוחדת בליטיגציה בתחומים טכנולוגיים מורכבים, בעיקר בתחום 
הכימיה, מדעי החיים ותחומים הנדסיים שונים. כמו כן, המשרד מייצג מספר רב של בעלי מותגים 
בינלאומיים במאבק בשיווק מוצרים מזוייפים. המשרד זוכה להערכה מקצועית רבה בישראל ובעולם. 
המשרד מדורג בכל המדריכים הבינלאומיים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין 
הרוחני. עו"ד וטשטיין היה מעורב בחלק ניכר מתיקי הקניין הרוחני החשובים שהתבררו בישראל. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: העבודה בצוותים בשילוב עם שותפים במשרד ועורכי דין בעלי 
רקע מדעי רלוונטי כאשר המתמחה נוטל חלק פעיל בטיפול בתיק ושותף לכל הפגישות והדיונים. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: שכר ותנאים כמקובל במשרדים הגדולים. מתמחה יושב 
בחדר לבד או ביחד עם עורך דין. חניה על חשבון המשרד. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: יצירתיות, השכלה רחבה, יכולת עבודה בצוות, כושר ביטוי 
וכתיבה, יכולת להתמודד עם חומר מורכב לרוב בשפה האנגלית, עבודה בלוחות זמנים צפופים. 
נדרשת אנגלית ברמה גבוהה מאד )שפת אם או קרוב לכך( ויכולת להתמודד עם חומר מדעי. תואר 
נוסף בתחום טכנולוגי הוא יתרון משמעותי. העבודה בתחום הקניין הרוחני בכלל, ובתיקים בהם 
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עוסק המשרד בפרט, היא מהמורכבות ביותר בתחום המשפט והמשרד בוחר בקפידה מתמחים 
בעלי רמה אישית ואינטלקטואלית גבוהה ביותר. 

שעות עבודה: 19:00-9:00, בכפוף לצרכים. המשרד סגור בימי ו' אך במידת הצורך נדרשת עבודה 
בסופי שבוע או עד שעות מאוחרות. 

סיכויי קידום במשרד: סיכויי הקליטה והקידום לעורכי דין מבריקים המתאימים לעבודה בתחום 
גבוהים מאד. המשרד נמצא במגמת התרחבות ומקבל בברכה סטודנטים מבריקים בעלי יכולות 

יוצאות דופן שאינם חוששים להתמודד עם משימות מורכבות ומאתגרות. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: לא, אך ניתן לשקול חריגים במקרה של מועמדים בעלי יכולות 
יוצאות דופן. 
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ליפא מאיר ושות'

כתובת: וייצמן 2, בית אמות השקעות, תל־אביב
טלפון: 03-6070600

פקס: 03-6070666
law@lipameir.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: לילך כהן
מספר עו"ד במשרד: 85

מספר השותפים במשרד: 38 
מספר המתמחים במשרד: כ־24 מתמחים בשנה 

www.lipameir.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
ליפא מאיר ושות' הוא אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים בישראל.

המשרד, אשר נוסד על־ידי ד"ר ליפא מאיר, חוגג כיום 30 שנות עשייה משמעותית והתפתחות 
מתמדת. המשרד ממשיך לצמוח ולהתרחב בהתמדה, ונמנה על אחד מבין 20 משרדי עורכי הדין 
הגדולים בארץ. למרות גודלו, המשרד גאה בשמירה על צביונו כמשרד המעניק יחס אישי ללקוחותיו 
וכן מקפיד להשקיע ולטפח את עובדי המשרד, תוך שימת דגש על אווירת עבודה נעימה ומשפחתית 

ויחסי אנוש מעולים. 

תחומי עיסוקו של המשרד מתפרשים על מגוון ענפי המשפט האזרחי־מסחרי. על לקוחות המשרד 
נמנים תאגידים, מוסדות וארגונים מהגדולים במשק, ובהם בנקים וחברות ביטוח, גופים מוסדיים 
בשוק ההון, קרנות הון וקרנות השקעה, גופים ממשלתיים וציבוריים גדולים, חברות ואגודות שיתופיות 

מהמגזר ההתיישבותי, חברות תקשורת וטכנולוגיה, ועוד.

מקור הצלחתו של המשרד הוא הקפדה בלתי־מתפשרת על איכותו ורמתו המקצועית של הצוות 
המשפטי המועסק בו – למעלה מ־80 עורכי־דין ו־24 מתמחים, כולם בעלי איכות מקצועית בלתי 
מתפשרת, יוזמה וחשיבה יצירתית. המשרד מחולק למחלקות מקצועיות כך שבכל מחלקה נמצאים 

עורכי־דין מובילים בעלי השכלה, ידע וניסיון עשיר בתחומים ייחודיים למחלקה.

השילוב הסינרגטי בין מחלקותיו השונות, מאפשר למשרד להתאים לכל אחד מלקוחותיו את המענה 
המשפטי היעיל והמתאים ביותר עבורו תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בכל היבטי 

הטיפול ולאורך כל הדרך. 

המשרד זוכה להכרה והערכה בקרב מדריכי הדירוג המשפטיים המובילים בישראל ובעולם, לרבות 
BDI ,IFLR Legal 500,1000 ,Chambers & partners וDun's 100. המשרד מדורג בעקביות 

כאחד ממשרדי עורכי־הדין האיכותיים והבולטים בישראל במגוון תחומי העיסוק.

 – Legal Netlink Alliance המשרד נבחר כנציג ישראלי בלעדי לרשת המשפטית הבינלאומית
רשת של משרדי עורכי־דין נבחרים ברחבי העולם המייצגים רמה גבוהה של איכות ויושרה.

המשרד פועל במבנה של 6 מחלקות עיקריות הכוללות בתוכן תחומי התמחות שונים:
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מחלקה מסחרית: המחלקה מספקת ייעוץ משפטי במגוון תחומי המשפט המסחרי, כשאת 
הטיפול בכל תחום מובילים שותפים מנוסים המתמחים בו. בכלל זה, המחלקה עוסקת במיזוגים 
ורכישות, שוק ההון וניירות ערך, חדלות פרעון, הבראת חברות, בנקאות, מכרזים, ביטוח, פרוייקטים 
ותשתיות, אגודות שיתופיות והתיישבות, תאגידי בריאות, מיזמים משותפים ועוד. המחלקה מייצגת 
תאגידים ומוסדות פיננסיים, חברות מסחר, תעשיה ושירותים, חברות ציבוריות ופרטיות, ומעניקה 
ייעוץ משפטי לחברות הגדולות במשק הישראלי. עורכי־הדין במחלקה דוגלים במתן שירות אישי, 

מקצועי ומסור, כאשר טובת הלקוח תמיד לנגד עיניהם. 

במסגרת המחלקה המסחרית קיימות מחלקות משנה העוסקות בתחומים ספציפיים:

התיישבות ואיגוד שיתופי; הבראת חברות, הסדרי נושים ודיני חדלות פירעון; בריאות; סביבה, קלינטק 
ואנרגיה נקיה; מכרזים; תשתיות ומימון פרוייקטים; ביטוח; בנקאות ומימון.

מחלקת ליטיגציה ויישוב סכסוכים: מחלקה מובילה בתחומה, עוסקת בתביעות אזרחיות, 
מסחריות ומינהליות במגוון תחומים, לרבות בתובענות ייצוגיות ונגזרות, תביעות חוזיות, תביעות 
והליכים משפטיים בתחומים תאגידים וניירות ערך, מקרקעין ותכנון ובנייה, הגבלים עסקיים, בנקאות 
ומימון, הליכי חדלות פרעון, תביעוץ ביטוח, תקשורת, טכנולוגיה ואינטרנט, ועוד, ליטיגציה מינהלית 

)עתירות מינהליות ובג"צים(, רשויות מקומיות, גישורים ובוררויות. 

מחלקת נדל"ן: המחלקה כוללת עורכי־דין בעלי ותק וניסיון רב והיא מעניקה ייעוץ וטיפול משפטי 
כולל ומקיף בכל היבטי תחום הנדל"ן, בכלל זה עריכת עסקאות לרכישה, מכירה והשכרת מקרקעין, 
ליווי פרויקטים יזמיים וקבלניים, עריכת עסקאות קומבינציה, טיפול בפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 
38, טיפול בקבוצות רכישה ובעמותות לבנייה, התקשרויות עם קבלנים בכל הנוגע להליכי תכנון 
ורישוי, טיפול בהתנגדויות בועדות לתכנון ועתירות מנהליות בקשר לכך, טיפול בעבירות תכנון 

ובנייה, מימון פרוייקטים, פירוקי שיתוף ועוד.

מחלקת מסים: המחלקה מחזיקה בהתמקצעות רחבת היקף הכוללת תכנון פעילות ועסקאות של 
יחידים וחברות, באופן שייעשו בצורה מיטבית בהיבט המס תוך התאמה לצרכי הלקוח. המחלקה 
עוסקת בתחומי המיסוי השונים, בכלל זה מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ, על היבטיהם השונים 
בישראל ובמישור הבינלאומי, תוך התמחות מיוחדת בתחומי הנדל"ן, התאגידים, חדלות הפירעון, 
ליווי מיזוגים ורכישות, השקעות מסוגים שונים, שינויי מבנה ועוד. פרקטיקת העבודה כוללת תכנוני 

מס, השגת אישורים מקדמיים, ייצוג אל מול רשויות המס, וליטיגציה בענייני מיסוי.

מחלקת דיני עבודה: המחלקה מעניקה ללקוחותיה טיפול מלא ומסור בכל הקשור לדיני עבודה. 
המחלקה עוסקת בהיבטים השונים של משפט העבודה הקיבוצי והפרטי, ובכלל זה ייצוג וייעוץ 
מקיף למעסיקים ולארגונים, ייצוג בבתי הדין לעבודה, בבית המשפט העליון ובפני הרשויות השונות, 
עריכת הסכמים קיבוציים וניהול משא־ומתן קיבוצי, עריכת מסמכים משפטיים במישור יחסי העבודה, 
בדיקות נאותות, ליווי חברות הפועלות בחו"ל, ייצוג וייעוץ בעניין זכויות עובדים בחדלות פירעון, 
השתתפות אקטיבית בחקיקה עכשווית בתחום ועוד. בשנים האחרונות גדלה מחלקת דיני העבודה 

וכיום היא אחת משלוש המחלוקות הגדולות בשוק, בקרב המשרדים המסחריים. 

מחלקת טכנולוגיה והיי־טק: מומחיותם של עורכי־הדין במחלקה משתרעת על תחומים שונים 
ומגוונים של הכלכלה החדשה, ובכלל זה בתחומי התוכנה, אינטרנט, אופטיקה, רובוטיקה, ביו־טק 
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ועוד. המשרד מלווה את לקוחותיו במסירות בכל שלבי התפתחותם וגדילתם משלב ההקמה, גיוס 
.EXITהון ממשקיעים וקרנות הון סיכון, בפעילותם המסחרית השוטפת בארץ ובחו"ל ועד שלב ה־

לקוחות עיקריים
על לקוחותיו של המשרד נמנים, בין היתר, בנקים )בנק הפועלים, בנק לאומי, הבנק הבינלאומי, 
בנק דיסקונט ועוד(; חברות ביטוח )הראל, מנורה, בסס"ח, ביטוח ישיר, ביטוח חקלאי ועוד(; מוסדות 
לאומיים )הסוכנות היהודית, קרן היסוד(; קרנות מנוף )קרן בראשית, קרן אוריגו(; חברות בינלאומיות; 
תאגידי בריאות )שירותי בריאות כללית(; מפעלי תעשייה )תנובה, יקבי כרמל, נטפים, גניר, מחלבות 
גד, עזרא לאטי־מעדני הטלה(; חברות ציבוריות )גניגר, רבל אי.סי.אס(; חברות קבלניות, יזמי נדל"ן 
ופעילים בתחום )קבוצת אלקטרה, קבוצת גזית גלוב, פרץ בונה הנגב, פולאר, קדמת עדן(; חברות 
טלקומוניקציה )טלרד, באטם(; חברות קמעונאיות )מנגו, יולי, ג'י סטאר(; מלונות )קבוצת פפושדו, 

רשת פתאל, מג'יק פאלאס(; אגודות שיתופיות, קיבוצים ומפעלים בתעשייה הקיבוצית.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: כל מתמחה מוצב באחת מ־6 מחלקות המשרד. העבודה 
במחלקות היא על בסיס "פול מחלקתי", תוך שבמחלקת הליטיגציה קיימת "הצמדה פתוחה" של 

המתמחה לצוות מסוים.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המשרד ידוע בשל יחסי האנוש המעולים השוררים בו 
ומשקיע רבות במתמחים. המתמחים משתתפים, ככל עורכי־הדין, בכלל פעילויות המשרד, כולל ימי 
גיבוש, הרצאות וכמובן הנופש השנתי. מדובר בהתמחות עם עשייה משמעותית, ולמידה מרובה 
המאפשרת למתמחים עבודה במשרד עורכי־דין מוביל, תוך לימוד והיכרות אינטימית של העבודה 
המשפטית בתחום המסחרי. מדי שנה קולט המשרד עורכי־דין מקרב המתמחים שסיימו את התמחותם.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: המשרד מחפש אנשים מובילים, בעלי מוטיבציה, סקרנים ושנעים 
לעבוד איתם. המתמחים במשרד נדרשים להפגין ידע משפטי, מסירות, "ראש גדול" וחשיבה יצירתית.
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מ. פירון ושות', עורכי דין ונוטריונים

כתובת: רחוב השלושה 2, תל אביב 
טלפון: 03-7540000

פקס: 03-7540011
firon@firon.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד גילי נאור אליאס, שותפה
מספר עו"ד במשרד: המשרד מונה כ־175 עורכי דין, מתוכם כ־75 שותפים

מספר השותפים במשרד: כ־75 שותפים, מתוכם כ־40% נשים
מספר המתמחים במשרד: המשרד מגייס כ־30 מתמחים מדי שנה

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 1 
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה )כולל ליטיגציה מנהלית(, מסחרי, נדל"ן, שוק ההון

הטבות לעובדים: שי בחגים, מתנות בימי הולדת, חניה לעוה"ד ועוד
www.firon.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
המשרד הוקם בשנת 1950, על ידי עורכי הדין מיכאל פירון ויעקב שמשון שפירא. המשרד מונה 
כ־175 עו"ד, ביניהם כ־75 שותפים וכ־30 מתמחים. תחומי העיסוק המרכזיים של המשרד מחולקים 
למספר מחלקות עיקריות, מחלקת הליטיגציה, לרבות ליטיגציה מנהלית, מחלקה מסחרית, מחלקת 

הנדל"ן, ומחלקת שוק ההון. 

עם לקוחות המשרד נמנים אנשי עסקים וחברות, מהפעילים והמוכרים בארץ ובעולם, ובכללם: 
משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות, חברות תעשייתיות, חברות גלובליות וחברות ציבוריות ופרטיות 
מובילות בתחומן. לקוחות המשרד פעילים בכלל ענפי התעשייה והמסחר, לרבות: טכנולוגיה והיי 
טק, ביטוח, תשתיות ופרויקטים, תעשיות ביטחוניות, נדל"ן, תיירות, בנקאות ופיננסים, הפצה וסחר, 

קרנות הון סיכון והשקעה, אנרגיה, תרופות ורפואה, תקשורת ומדיה, ועוד. 

מחלקות המשרד, כמו גם שותפיו, זוכים לדירוגים גבוהים שנה אחר שנה. המשרד אף זכה להיבחר 
כנציג היחיד, הן בישראל והן ברומניה, ברשת המשפטית הבינלאומית Interlaw, רשת יוקרתית 

המאגדת עשרות משרדי ערכי דין מובילים מרחבי העולם.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: שיטת העבודה במשרד היא שיטת ההצמדה, בה כל מתמחה 
מוצמד לשותף. ככלל נערך ראיון אחד עם השותף אליו מיועד המתראיין, כאשר תוכן הריאיון משתנה 

משותף לשותף. 

לאור העובדה כי הריאיון מתנהל מול השותף אליו מיועד המתמחה, אם וככל שיתקבל להתמחות 
במשרדנו, ניתנת למתמחה הוודאות )שהינה נדירה בקרב המשרדים הגדולים( לדעת כבר בשלב 

הריאיון, לאיזה תחום הוא מיועד ואל מי יוצמד בשנת ההתמחות. 
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התנאים המוצעים למתמחה במשרד: שכר – 8,200 ₪ ברוטו, תלושים לחגים, ארוחות ערב 
מדי ערב לאחר השעה 19:00, ערבי מתמחים על חשבון המשרד מדי רבעון, השתתפות בקורס 

הכנה לבחינות הלשכה ועוד. 

המתמחים יושבים בחדרים ייעודיים למתמחים והמונים בין 5-2 מתמחים. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: המתמחה עושה עבודה משפטית מהותית, ניסוח כתבי טענות, 
ניסוח הסכמים, לקיחת חלק בלתי נפרד ממו"מ או דיונים בבתי המשפט וכיו"ב.

המתמחים שלנו נדרשים "להגדיל ראש", לתת מעצמם ולהשקיע, והכל כדי ללמוד כל שניתן 
במהלך שנת ההתמחות. 

שעות עבודה: שעות העבודה הם החל מ־09:00 עד 19:00 בימי א'-ה'. שכר המתמחה הוא 
8,200 ₪ ברוטו. 

סיכויי קידום במשרד: חלק גדול מהשותפים החלו את דרכם כמתמחים במשרד ועובדה זו מדברת 
בעד עצמה. 

סיכויי הישארות גבוהים בתום תקופת ההתמחות. 

60% מהמתמחים מחזור מתמחים אחרון, חוזרים כעו"ד צעירים למשרדנו בתום בחינות הלשכה. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: על פי הצורך במשרד. 

שונות
ודאות כבר בשלב הריאיון לאיזו מחלקה המתמחה מיועד וזהות השותף אליו יוצמד, אם וככל שיתקבל 

להתמחות במשרדנו. 

בנוסף, האווירה במשרד, נעימה, סבלנית ומלמדת. מדי חודש יש HH בימי חמישי במשרד הכולל 
כיבוד ופינוקים לקראת סוף השבוע. בנוסף, למתמחים יש ערב מתמחים על חשבון המשרד מדי 

רבעון, מדי שנה יש ערבי מחלקה לכל מחלקות המשרד, נופש משרדי לחו"ל ועוד. 
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מטרי, מאירי ושות', עורכי דין

כתובת: בית גיבור ספורט קומה 24, מנחם בגין 7 רמת־גן 52681 )אנו צפויים לעבור למשרדים 
חדשים במגדל השחר, רמת גן, בתחילת שנת 2017(

טלפון: 03-6109000 פקס: 03-6119009
office@mamlaw.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד קיטי ברונר )שותפת הנדל"ן של המשרד(
מס' עוה"ד במשרד: 25 – מתוכם 11 נשים

מס השותפים: 12 – מתוכם 4 נשים
מס' המתמחים: 6 –בכוונתנו לגייס בין 8-6 מתמחים בשנת 2017

תחומי עיסוק מרכזיים: חדלות פירעון ונדל"ן, משפט מסחרי, שוק הון, היי טק וליטיגציה
הטבות לעובדי המשרד: שי כספי משמעותי בראש השנה ופסח; נופש שנתי הממומן על ידי 

המשרד; אירועי משרד שונים; ימי גיבוש; חניה לבעלי רכבים
www.mamlaw.co.il :אתר

כמה מילים על המשרד 
המשרד עוסק במשפט המסחרי אזרחי על כל גווניו: חדלות פירעון )כינוסים, פרוקים והקפאת 
הליכים( דיני תאגידים, ניירות ערך, עסקאות בינלאומיות, מקרקעין ונדל"ן, היי־טק, שוק הון, דיני 
מכרזים, דיני ספורט, ליטיגציה מסחרית ודיני בנקאות. המשרד מתגאה בצוות משפטי מקצועי 
ומיומן בעל איכות מקצועית ואישית יוצאת דופן, מקפיד על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר 

ומתאפיין ברוח צעירה ודינאמית. 

במשרד חמש מחלקות מקצועיות 
מחלקת חדלות פירעון, בנקאות ונדל"ן: בתחום חדלות פירעון מדורג המשרד כבר מספר 
שנים ברציפות בדירוג הגבוה ביותר האפשרי בדירוגים המקצועיים. עו"ד רונן מטרי, העומד בראש 
המחלקה, נחשב לאחד מעורכי הדין המוערכים ביותר בישראל בתחום זה והמחלקה מעורבת בכל 

הליכים המשמעותיים של חדלות פירעון שהתנהלו בישראל בשנים האחרונות. 

המשרד מייצג במסגרת הליכי חדלות פירעון גורמים בתחום הפיננסי, בתחום הבנייה, חברות 
תשתית, קמעונאות, תעשייה והי־טק. בכלל זה המשרד ייצג את בנק לאומי בהליכים והסכמים 
בקשר קבוצת פישמן )החברה הכלכלית ירושלים(, את בנק הפועלים בהליכים בקשר עם קבוצת 
אלון בנוגע לחוב כולל של כמיליארד ₪ )לרבות קבוצת מגה וריבוע כחול(, וכן אג"ח IDB, רכישת 

מעריב, מזונייט, רב בריח ועוד. 

המחלקה כוללת צוות מקצועי ומיומן ולמשרד מומחיות מיוחדת בהסדרי נושים מורכבים, ובטיפול 
בהליכי חדלות פרעון רחבי היקף בעלי היבטים בינלאומיים. בנוסף, המשרד מייצג בנקים בהסדרים 
לארגון מחדש של חובות )הסדר קבוצת שמן והסדר קבוצת טיב טעם( ומייעץ לבנקים בקשר למתן 

אשראים מורכבים. 
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בתחום הנדל"ן יש למשרד ניסיון רב בליווי עסקאות מקרקעין מורכבות בארץ ובחו"ל. המשרד מייצג 
צדדים לעסקאות נדל"ן מורכבות, משקיעים מוסדיים בעסקאות לרכישת נכסים מניבים, יזמים 
בפרוייקטים רחבי היקף )פרוייקט להקמת 450 דירות במקרקעין של סמינר הקיבוצים בתל אביב(, 
קבוצות רכישה אקסקלוסיביות )פרוייקט שימור והרחבה של בניין מגורים יוקרתי בשדרות ח"ן בתל 
אביב(, וכן מייצג בפרוייקטים שונים של תמ"א 38 ברמת גן ותל אביב. בחו"ל מלווה המשרד יזמים 
וחברות ציבוריות במזרח אירופה, אוקראינה וארצות הברית. למשרד מומחיות גם בהקמת קרנות 

להשקעה בנדל"ן.

מתמחים המשובצים במחלקה זו עוסקים בשני התחומים הנזכרים לעיל. 

מחלקה מסחרית: המחלקה המסחרית של המשרד בראשותו של עו"ד מורן מאירי, מעניקה 
טיפול משפטי שוטף לגופים ישראליים ובינלאומיים, חברות ציבוריות, פרטיות, ממשלתיות ועירוניות. 
המחלקה המסחרית מייעצת ללקוחות בתחומים של דיני חברות, דיני ניירות ערך, ממשל תאגידי, 
תגמול, ליווי דירקטוריונים, שירותי מזכירות חברה, דיווחים לרשויות וכדומה. המחלקה מייצגת 
לקוחות בעסקאות רכישה ומיזוגים, עריכת בדיקות נאותות, הסכמי השקעה, מימון, ומלווה חברות 
בינלאומיות ותושבי חוץ המנהלים פעילות עסקית בארץ ובעולם. למחלקה המסחרית התמחות 
מיוחדת גם בתחום דיני הספורט ובשנה האחרונה ייצגה, בין היתר, את מכבי תל אביב ושוערה 
ראיקוביץ' בעתירה תקדימית נגד מוסדות ההתאחדות לכדורגל בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

הפרקטיקה של המחלקה המסחרית משלבת רמות גבוהות של מומחיות מקצועית ומשפטית עם 
הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית בה פועלים לקוחות המשרד. 

עם לקוחות המשרד נמנים חברות תעופה, חברות וסוכנויות ביטוח, חברות ביומד ומוצרים רפואיים, 
חברות אנרגיה, חברות ייעוץ, חברות ביטחוניות, חברות בידור ופנאי, חברות אופנה וביגוד, גופי 

תקשורת ופרסום, חברות מקרקעין, יזמות ובנייה, גופי עיתונות, קבוצות ואגודות ספורט ועוד.

לשם הדוגמא, בשנה האחרונה משרדנו ייצג את חברת בי.טי.סי בעסקת רכישת מלוא פעילות את 
חברת צ'רלטון בעסקת זיכיון בלעדי לשידורי ה־Premier League האנגלית בישראל; בעסקת 
JV עם חברת Skechers העולמית; את גב' בר רפאלי בהסכם למתן שירותי פרסום ומיתוג למול 

חברת H.Stern העולמית ועוד.

מחלקת שוק הון, חברות וניירות ערך: המחלקה מתמחה בליווי שוטף של לקוחות במסגרת גיוסי 
הון, הן בבורסה בישראל ובחו"ל והן הנפקות פרטיות בישראל ובחו"ל. בנוסף, המחלקה מייעצת 
באופן שוטף לחברות ציבוריות ולחברות הנסחרות )בישראל ובחו"ל(, באשר לסוגיות בקשר עם 
דיני ניירות ערך ודיני תאגידים, לרבות ליווי שוטף של הנהלות, דירקטוריונים וועדות דירקטוריון. 
המחלקה מתמחה גם בעסקאות מיזוג, פיצול ורה ארגון מורכבות, עסקאות השקעה ועסקאות מכר 
והסכמים מסחריים. עו"ד לימור שופמן, העומדת בראש המחלקה, הינה בעלת נסיון רב בתחומי 
שוק ההון ותאגידים ובמסגרת זו הובילה מהלכים מורכבים של מיזוגים, פיצולים ורה־ארגון של 
חברות מהגדולות בישראל )כולל הליכי מיזוג ופיצול של חברות הולנדיות(; טיפלה במספר רב של 
עסקאות השקעה ומכר מניות ונכסים ובהסכמים מסחריים; ניהלה מספר רב של גיוסי הון בבורסה 

ובהנפקות פרטיות; ומייעצת באופן שוטף לחברות ציבוריות ודואליות כאמור.

מחלקת היי–טק: המחלקה מתמחה בייצוג לקוחות ישראלים וזרים בתחום ההיי־טק, לרבות 
מייסדים, תאגידים, משקיעים )עם מומחיות מיוחדת בייצוג קרנות הון סיכון(, מלווים ורוכשים. כך 
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למשל, המחלקה ייצגה את חברת אונאבו במכירתה לפייסבוק. בנוסף, המחלקה מעניקה ייעוץ 
משפטי שוטף ללקוחותיה במגוון תחומי תעשיית ההיי–טק, לרבות תוכנה, אינטרנט, שבבים, ביוטק, 
מדעי החיים, ציוד ומכשור רפואי וקלינטק. עוה"ד אורן קנובל וקרן וכט, העומדים בראש המחלקה, 
נחשבים למובילים בתחומם והינם בעלי ניסיון נרחב בתחום, לרבות ייצוג רוכשים ונרכשים בעסקאות 
רכישה וייצוג חברות בהליכי הנפקה פרטית וציבורית. המשרד מדורג בדירוגים מקצועיים שונים 

כמשרד בולט ומוביל בתחום ההיי טק. 

מחלקת ליטיגציה: מחלקת הליטיגציה של המשרד עוסקת בכל סוגי ההתדיינות ומייצגת לקוחות 
ישראליים ובינלאומיים, יחידים וגופים עסקיים, בפני בתי משפט ובוררים. המחלקה עוסקת בליטיגציה 
מסחרית, בליטיגציה בניירות ערך, במאבקי שליטה בחברות )לרבות חקירות פנימיות(, בייצוג 
דירקטורים, נושאי משרה ובעלי שליטה בהליכים ייצוגיים ובתובענות נגזרות. בנוסף, למחלקה ניסיון 
רב בייצוג בדיני עבודה וזכויות יוצרים, בייצוג בתחום של חוק איסור לשון הרע, וכן בייצוג חברות 

ויחידים בהליכים על פי חוק איסור הלבנת הון וחוקי איכות הסביבה.

על ההתמחות: ההתמחות במטרי מאירי חושפת את המתמחה למגוון רחב של תחומים והמתמחים 
זוכים להכשרה מקצועית, מקיפה ומאתגרת. כל אחד מן המתמחים במשרד משובץ מראש, עוד 
במועד קבלתו להתמחות, לאחת ממחלקות המשרד ויודע מראש באיזה תחומים משפטיים יעסוק. 
במהלך ההתמחות מסייע המתמחה לעורכי הדין ולשותפים במחלקה אליה שובץ. המתמחים 
מהווים נדבך חשוב וחלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי של המחלקה ומלווים את עורכי הדין בכל 

שלבי הטיפול המשפטי. 

בתוך המחלקה מבוצעת עבודת המתמחה על בסיס "פול" ולא על בסיס הצמדה למאמן ספציפי. 
המתמחים יושבים בחדרים אישיים ולא ב"open space" ולכל מתמחה סביבת עבודה נוחה, 

נעימה ומכבדת.

המשרד מעודד את המתמחים להתקדם וליטול על עצמם ביצוע משימות באופן עצמאי, תוך 
עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים של המשרד. המתמחים נדרשים לגלות, בנוסף לכישורים 
המשפטיים, כושר ביטוי וכושר ניתוח, אחריות ויוזמה, יכולת לנהל משימות מורכבות, יכולת לפעול 

בקור רוח בלחץ זמנים ומזג נעים שיאפשר שיתוף פעולה מוצלח בעבודת הצוות. 

המתמחים הינם חלק בלתי נפרד מההווי החברתי של המשרד ונוטלים חלק פעיל ומרכזי בהווי 
המשרד לרבות הנופש השנתי, ערבי המשרד, וארועים חברתיים משתנים )מסיבת חנוכה, תחרות 

תחפושות, ימי גיבוש והתנדבות ועוד(. 

המשרד פעיל חמישה ימים בשבוע בלבד וסגור בימי שישי. תנאי ההעסקה של המתמחים כוללים 
שכר בסך של 8,000 ₪ ברוטו, חניה בחניון המשרד, השתתפות באירועי המשרד, מתנות בחגים, 
וכמובן את האפשרות ללמוד כיצד מבוצעת עבודה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר, ממאמן וותיק, 

מקצועי, איכותי ומיומן. 

סיכויי קידום: המשרד מצוי מאז הקמתו בתנופת גדילה מתמדת ורואה במתמחיו את עתודת כוח 
האדם המבטיחה ביותר של המשרד. לפיכך המשרד משקיע בהכשרת המתמחים מתוך מטרה לגייסם 
כעורכי דין בתום ההתמחות, בהתאם לצרכי המשרד מעת לעת. חלק ניכר מעורכי הדין העובדים ו/או 
שעבדו במשרד הינם מתמחים שסיימו בו התמחות ונקלטו בו להמשך דרכם המקצועית כעורכי דין. 
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מיתר ליקוורניק גבע לשם טל

כתובת: אבא הלל 16, רמת גן, ישראל 5250608 
טלפון: 03-6103100 

פקס: 03-6103111
 www.meitar.com :כתובת אתר המשרד

 meitar@meitar.com :דוא"ל
interns@meitar.com ,03-6103156 ,איש קשר למתמחים: אירנה ליבו

או בפייסבוק: "מתמחים במיתר"
מספר עו"ד במשרד: 291 מספר השותפים במשרד: 90 

מספר המתמחים במשרד: 50

מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' הינו המשרד הגדול והמוביל בישראל. המשרד מתמחה בכל 
תחומי המשפט העסקי־מסחרי ובעל מוניטין וניסיון רב בטיפול במגוון רחב של נושאים ותחומים, 

מקומיים ובינלאומיים. המשרד מייצג לקוחות בולטים מהקהילה העסקית בארץ ובחו"ל.

תחומי העיסוק הבולטים במשרד
מיזוגים ורכישות, הסכמים מסחריים, רשויות מקומיות, חברות, הגבלים עסקיים, איכות הסביבה, 
ליטיגציה, אנרגיה ותשתיות, תקשורת, שוק ההון וניירות ערך, דיני עבודה, היי טק והון סיכון, בנקאות 
ומימון, משפט מנהלי, סין והמזרח הרחוק, מיסוי, פירוקים וכינוסים, תכנון ובניה, קניין רוחני, נדל"ן, 

תעשיות ביטחוניות

מתמחים במיתר
המועמד האידאלי: אנו מחפשים אחר סטודנטים מצויינים, בעלי מוטיבציה, מנהיגות ויכולות 

בינאישיות שיצטרפו לצוות המקצועי במיתר.

מי שיש בו ההתלהבות ללמוד ולהתפתח, מחשבה יצירתית המשולבת עם יכולת לימודית גבוהה, 
ציונים מעולים ויכולת עבודה בצוות – מתאים מאוד למשרדנו!

כמתמחים במשרדנו תקבלו הזדמנות לעבוד עם עורכי דין מנוסים, באופן צמוד לשותפים, שיפקחו, 
ילמדו, יפתחו, יכשירו ויעזרו לכם להפיק את המרב מתקופת התמחותכם.

מה כוללת עבודת המתמחה? עבודת המתמחה במשרד דורשת שילוב יכולת משפטית גבוהה 
לצד הבנה עסקית, נכונות לעבודה מאתגרת, עבודות צוות ויכולות בינאישיות גבוהות. המתמחים 
נדרשים לשליטה ברמה גבוהה בשפה האנגלית, מקוריות ויצירתיות בעבודתם, יסודיות, יוזמה, 

מוטיבציה ואחריות. 

תחום עבודת המתמחים מנוהל דרך אחראית המתמחים ושני שותפים. בנוסף, כל מתמחה זוכה 
לחניכה אישית משותף, המלווה ומדריך אותו לאורך תקופת ההתמחות. 
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המתמחים הינם חלק בלתי נפרד מהצוות, מעורבים ומשתתפים בפגישות עם לקוחות, בהתייעצויות 
פנימיות, בדיקות משפטיות וניהול התיק על שלביו השונים באופן מלא, לרבות ליווי לדיונים בבתי 

המשפט. 

בנוסף, במהלך שנה זו המתמחים מועשרים בהרצאות מקצועיות, עיוניות ומעשיות שנערכות על 
ידי שותפים מכל תחומי המשרד, ועוסקים בעבודה משפטית במגוון תחומי העיסוק של המשרד 

לפי שיטת ה"פול".

שיטת "הפול" במשרד מחלקת את שנת ההתמחות לשתי תקופות: 

המחצית הראשונה להתמחות: המתמחים נחשפים לתחומי עיסוק מגוונים ועובדים עם שותפים 
ועורכי דין על תיקים במספר רב של תחומים. בתקופה זו נהנים המתמחים משותפות לאורך כל 
שלבי התיק במגוון רחב של תחומי העשייה המשפטית, ומשתלבים בתיקים השונים דרך ניתובה 

של אחראית המתמחים. 

המחצית השנייה להתמחות: המתמחים מתמקדים בתחום המועדף עליהם לפי בחירתם, לאחר 
הידע שצברו על כל תחום במחצית הראשונה. הצוות האחראי על המתמחים דואג לשבץ את 

המתמחים לתיקים במסגרת התחום אותו בחרו.

סוד הצלחת השיטה: השיטה מאפשרת טעימה בעולם האמיתי של תחומי הפעילות השונים 
וביצוע בחירה מושכלת בתחום ההתמקצעות, והכל במסגרת מובילות מקצועית בכל תחום ותחום. 

כלל תחומי פעילות המתמחים מרוכזים על ידי אחראית המתמחים, שמהות תפקידה – ליווי אישי 
והכוונה להצלחה. שיבוץ התיקים מתבצע על ידה, כך שהיא מאפשרת למתמחים לעבוד במגוון 
תחומים, תוך בקרה שוטפת על עבודת המתמחים ובהתאמה לעומס ודרישות העבודה, לצד 

התחשבות ברצונות וצרכי המתמחים וזאת כבר מתחילת ההתמחות.

לא רק עבודה
המתמחים במיתר נהנים מהטבות רבות ומסביבת עבודה צעירה, חברית, דינמית ונעימה!

המתמחים הם חלק בלתי נפרד מצוות המשרד, והם שותפים לכל הפעילות החברתית המשרדית, 
לרבות נופש משרדי שנתי, ערבי משרד חגיגיים, פעילויות גיבוש ברמה המשרדית והצוותית, 

ופעילויות גיבוש חודשיות המיועדות למתמחים בלבד.

בנוסף, המשרד משתתף בהוצאות קורס ההכנה לבחינות הלשכה ומספק הרצאות והשתלמויות 
מקצועיות מפי השותפים המובילים במשרד ומרצים חיצוניים.

השתלבות במשרד לאחר התמחות
משרדנו אחראי לתהליך ההכשרה של כל מתמחה, שיוביל לקידומו האישי והמקצועי במשפחת מיתר. 

המאמץ המושקע בטיפוח המתמחים נועד לתת להם כלים להיות עורכי דין מצויינים במשרדנו.

ניסיון שלוש השנים האחרונות מראה: כ־60% מן המתמחים השתלבו כעורכי דין מן המניין במשרדנו
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נ פיינברג ושות׳

כתובת: דרך אבא הלל סילבר 12, מגדל ששון חוגי, )קומה 16( רמת גן 5250606
טלפון: 03-6138613

פקס: 03-6138614
mail@feinberg-law.co.il :דוא"ל

efratb@feinberg-law.co.il :דוא"ל הגשת קו"ח
איש קשר למתמחים: עו"ד אפרת בירן, שותפה

מספר עו"ד במשרד: 35
מספר שותפים במשרד: 12

מספר המתמחים במשרד: 5-4 
מספר המתמחים שבכוונתנו לגייס: 5-4 

תחום עיסוק מרכזי: דיני עבודה, ייצוג מעסיקים
פעילות פרו־בונו: המשרד עוסק בפעילות פרו־בונו בתחומים שונים

הטבות לעובדים: המתמחים הינם חלק אינטגרלי מהמשרד ומקבלים שי לחג, בונוסים, יוצאים 
עם המשרד לטיול המשרדי השנתי )גם בחו"ל( וכו'

www.feinberg-law.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין נ. פינברג ושות' נוסד בשנת 1973 והינו המשרד הגדול והמוביל בישראל בתחום 
משפט העבודה ומתמחה בייצוג מעסיקים. הליווי המשפטי שאנו מספקים ללקוחותינו נפרס על 
מגוון הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום משפט העבודה האישי והקיבוצי ובכלל זה מתן חוות 
דעת, עריכת הסכמים, מו"מ להסכמים קיבוציים, ליטיגציה, לרבות בסכסוכים קיבוציים. על לקוחותינו 
נמנית שורה ארוכה של מעסיקים ישראליים ובינלאומיים מהגדולים והמובילים בישראל. כך ובין היתר, 
מייצג משרדנו דרך קבע את הבנקים הגדולים והקטנים, חברות תקשורת, תאגידים סטטוטוריים, 
חברות תעופה, חברות תעשייתיות רבות, חברות היי־טק, תאגידים בתחום הפרמצבטיקה, המזון, 

התחבורה והתשתיות.

משרדנו הוא הגדול והמוביל בתחומו והמשרד היחיד בין 50 המשרדים הגדולים בישראל על פי דן 
אנד ברסטריט ישראל המתמחה בדיני עבודה בלבד.

אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים במשרדנו משויכים לצוותים. כל צוות במשרדנו מונה 
3-2 שותפים ומספר עורכי דין שכירים והוא משרת מספר לקוחות. בכך, אנו שומרים על עבודה 

אינטימית המאפשרת הן חניכה ולימוד אינטנסיביים והן אפשרות להכיר את הלקוחות. 

למתמחים במשרדנו ניתנת האפשרות להתנסות בעבודות משפטיות בלבד, ובכלל זה: חיפושים 
משפטיים, סיוע בניסוח כתבי טענות וליווי תיקים משפטיים, ליווי עורכי הדין בדיונים בערכאות 

השיפוטיות השונות, סיוע בניסוח חוות דעת משפטיות, ניסוח הסכמי עבודה ועוד.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: האווירה במשרד היא מאד נעימה ופתוחה. יש אצלנו 
אירועי גיבוש וטיולים בארץ או בחו"ל בכל שנה, שהמתמחים כמובן לוקחים חלק פעיל בהם. אנו 
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משרד עם מדיניות "דלת פתוחה" לשותפים, אשר עובד בצוותים קטנים. יחסי אנוש טובים הם 
מפתח ליחסי עבודה טובים ונעימים.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: לצורך הפקת המירב מתקופת ההתמחות, מתמחים במשרדנו 
נדרשים, בין היתר, לחשיבה מקורית, סקרנות, רצון ללמוד, יכולת התנסחות ומוטיבציה גבוהה. זאת 
בנוסף ליכולת לעבוד בשיתוף פעולה, בעבודת צוות תוך שמירה על יחסי אנוש מעולים. ציונים 

גבוהים הם חשובים אך אינם מהווים קריטריון יחיד לבחירת המתמחה.

סיכויי קידום במשרד: למתמחים מתאימים המגלים רצון, ידע, יחסי אנוש טובים, יכולת ומוטיבציה, 
ניתנת גם אפשרות להמשיך בעבודתם במשרד כעורכי דין לאחר תקופת ההתמחות. למעשה, חלק 

ניכר מהשותפים ועורכי הדין במשרד החלו את דרכם כמתמחים במשרדנו.

שעות עבודה: שעות העובדה הרגילות במשרדנו הן בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ועד 19:00.

האם קיים מסלול טרום התמחות?: לא.
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N|T|K & CO | 'נאמן, קינן ושות

כתובת: דרך מנחם בגין 154, תל אביב )בית קרדן(
טלפון: 03-6957256

פקס: 03-6957260
yafitk@ntk-law.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: תמר מעוז, עו"ד; יפית קצב, מנהלת משרד
מספר עו"ד במשרד: סה"כ 7 עורכי דין )כולל השותפים(

מספר השותפים במשרד: עוה"ד גיא נאמן ולילך קינן
מספר המתמחים במשרד: 2 

)M&A( תחומי עיסוק מרכזיים: שוק ההון וניירות ערך, תאגידים ומיזוגים ורכישות
WWW.NTK-LAW.CO.IL :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
 Corporate( "מתמקד בין השאר ובעיקר בעולם "התאגידי N|T|K & CO.| 'משרד נאמן, קינן ושות
law(, על מלוא היקפו, בדגש על: )1( ניירות ערך ושוק ההון; )2( מיזוגים ורכישות )M&A(; )3( דיני 
תאגידים ומשפט מסחרי, ולרבות נדל"ן מסחרי וכו'. בין לקוחותיו נמנות מיטב החברות, ציבוריות, 

מדווחות ופרטיות, וזאת לצד קבוצות הון ייחודיות. 

 Legal 500, IFLR 1000 BDI, הפירמה נהנית מהכרה ומדירוגים ישראליים ובינלאומיים – לרבות
DUN'S 100 ועוד כיו"ב – ונחשבת כמובילה בתחומי הליבה הייחודיים שלה וכן חלק משותפיה 

הבכירים מדורגים ו/או מצוינים אישית כיועצים מובילים בתחומם. 

הפירמה ליוותה ומלווה קבוצות ותאגידים בתיקים ועסקאות מהמשמעותיים במשק, ולדוגמא, ייצוג 
שתי חברות בורסאיות מקבוצת אלרוב הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א במדד נדל"ן 15 ובמדד 
75 בעסקת 'מיזוג סטטוטורי' )המיזוג הושלם ביוני 2015(; הנפקות אג"ח לחברת אלרוב נדל"ן 
ומלונאות בע"מ, ולרבות הנפקות פרטיות, והכל בהיקף מצטבר של כמיליארד ש"ח; תשקיפי מדף 
לאלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ; עסקאות בעלי עניין מורכבת וסבוכות; מספר עסקאות משמעותיות 
ומורכבות בפרויקט נדל"ן ומלונאות משמעותי על חופי ת"א )פרויקט "הרברט סמואל"(; הנפקת 
מניות לחברה הציבורית "פרימיום" )בשליטת הגב' עופר(; הצעת רכש עצמית לאג"ח של אל־רוב 
)ישראל( בע"מ; ייצוג בתחום ה"ליטיגציה התאגידית" של: מנכ"ל חברה ציבורית בכתב אישום 
שהוגש בגין עבירות של מידע פנים, מרמה והפרת אמונים; "אינוונטק" )חברה ציבורית מקבוצת 
עופר( במאבקה ותביעתה כנגד עיזבון המנוח יולי עופר ז"ל על סך של 16.3 מיליון ש"ח; "אינוונטק" 
בהליך מנהלי שנפתח על־ידי יו"ר רשות ניירות ערך בקשר עם הפרה של חובת הגילוי ועסקאות 
בעלי עניין; "סנטראל" )חברה מדווחת( במאבקה והגנתה כנגד חברת "לפידות" )ציבורית( בתביעה 

על סך של כ־18 מיליון ש"ח; ועוד.
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על ההתמחות
תהליך גיוס המתמחים: אנו רואים בצוות המשפטי המשרדי ככלל, ובמתמחים בפרט, את המשאב 
היקר ביותר ואת דור ההווה וההמשך, ובהתאם המתמחים מאותרים ונבחרים בקפידה רבה, תוך 
שהליך הכשרתם הנו הליך רב שלבי מורכב, מלמד ומאתגר, במסגרתו המתמחה לומד את המקצוע 
בראי הפילוסופיה המשפטית של המשרד "Old school law", היינו וורסטיליות מקצועית בתחומי 
הליבה – שוק ההון, מיזוגים ורכישות ודיני תאגידים – פילוסופיה והליך הכשרה אשר מקנים את 

הכלים להפוך מתמחים ועו"ד טובים לעו"ד מצוינים. 

אופי עבודת המתמחה במשרד: הפירמה מאמינה במסלול רב שלבי – החל בחונכות עם עו"ד 
מצוות הפירמה לתקופה של כחודשים, ומשם לצמידות עם השותף האחראי והמשך לאווריריות, 
 Old" ושילוב המתמחה בצוות המשרדי. המתמחים, כחלק מהפילוסופיה המשפטית של המשרד
school law", היינו וורסטיליות מקצועית בתחומי הליבה, עוסקים במגוון התחומים, והם מלווים 
את התיקים המתנהלים בכל תקופת חיי התיק ובשלביו השונים. כחלק הפירמה תומכת ומעודדת 

מסלול משולב של טרום התמחות ומשם להתמחות.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: הפירמה מציעה למתמחים את מיטב התנאים, בטווח 
המקובל במשרדים הגדולים, וזאת במטרה לשמור על רווחת העובד וליצור סביבת עבודה נעימה 
ונוחה. המתמחים, כמו כל יותר הצוות המשפטי, נהנים בין היתר מחניה, מסבסוד משמעותי של 

ארוחות צהריים, סבסוד מלא של ארוחות ערב ומוניות הביתה משעה מסוימת.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מתמחים למשרדנו נבחרים לאחר מיון קפדני ואיכותי. למתאימים, 
בהתבסס על קורות החיים שהגיעו למשרדנו, נקבעים ראיונות בהם נבדקת רמת המצוינות, 
המקצועיות והערכיות של המועמד. לאחר הריאיון הראשון מקבל המועמד משימה אישית שלאחריה 

יקבע האם המועמד מזומן לראיון נוסף. 

מה אנו מחפשים במועמד להתמחות: מצוינות אישית ואקדמית, נתונים אישיים גבוהים, מוסר 
עבודה גבוה, בגרות נפשית ומקצועית, מוכנות לעבודה מאומצת ומאתגרת, מוטיבציה גבוהה 
לתחום המשפטי־כלכלי, חשיבה מחוץ לקופסא, יכולת השתלבות ויצירה בצוות וכן רצון להתמקצע 
בתחום הליבה של הפירמה. קיים יתרון משמעותי לבעלי תארים נוספים בתחומים הפיננסים, רו"ח, 

הרחבה בתחומי הליבה של הפירמה וכו'.

שעות עבודה: 9:00 עד 19:00 ובהתאם לצורכי המשרד. 

סיכויי קידום במשרד: המשרד בצמיחה ומטרתו לגדל את דור ההווה והעתיד של הפירמה ולצרף 
לשורותיו את המתמחים שטיפח לעבוד כעורכי דין בפירמה, ומשם עד לשותפות בפירמה. 

הפירמה תומכת ומעודדת מסלול משולב של טרום התמחות ומשם להתמחות אך מסלול זה אינו 
חובה והינו מהווה תנאי בלעדיו אין לקבלה להתמחות. 
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ניר כהן לשם ושות׳

כתובת: ברקוביץ 4, תל־אביב )מגדל המוזיאון(
טלפון: 03-6968270

פקס: 03-6968277
office@ncl-lawyers.com :דוא"ל

www.ncl-lawyers.com :אתר אינטרנט
איש קשר: עו"ד אמיר בן־ארצי )שותף(

מספר השותפים במשרד: 4
מספר עורכי־הדין במשרד: 6
מספר המתמחים במשרד: 4

על המשרד
תחומי העיסוק של המשרד: ליטיגציה מסחרית. בתחום דיני החברות וניירות ערך מטפל המשרד 
בסכסוכי שליטה, תביעות נגד נושאי משרה ובעלי מניות, תביעות נגזרות, תביעות קיפוח, הליכים נגד 
רשויות שוק ההון ועוד. בתחום התביעות הייצוגיות עוסק המשרד בייצוג נתבעים במגוון התחומים 
בהם מוגשות תביעות ייצוגיות בישראל )חברות וניירות ערך, צרכנות, בנקאות, הגבלים עסקיים 
ועוד(. בתחום הבנקאות מייצג המשרד מוסדות בנקאיים בתיקים מורכבים, בין היתר בתביעות גדולות 
מול לקוחות, בתיקים עקרוניים מול רשויות שוק ההון ובסכסוכים מול מוסדות פיננסיים אחרים. 
בתחום ההגבלים העסקיים מטפל המשרד בהליכים המוגשים לערכאות שיפוטיות והכוללים סוגיות 
עקרוניות בתחום זה. כן מטפל המשרד בתביעות ובהליכים מורכבים בתחום המשפט המסחרי, 

המשפט המינהלי ובתחומי משפט נוספים.

על המשרד ותחומי עיסוקו: המשרד נוסד בשנת 1994. המשרד עוסק בטיפול בתביעות משפטיות 
מורכבות, ומטפל, ככלל, בתיקים גדולים, מורכבים ועקרוניים. המשרד מייצג גופים כגון בנקים, גופים 
פיננסיים, חברות ציבוריות, חברות פרטיות ואנשי עסקים. המשרד מדורג מזה שנים על ידי חברות 
הדירוג של D&B ושל BdiCode בקבוצת הדירוג הגבוהה ביותר הן בתחום הליטיגציה המסחרית 
והן בתחום התובענות הייצוגיות, וכן כאחד ממשרדי הבוטיק )בכל התחומים( המובילים בישראל. 

.Chambersו־ Legal 500 כמו כן מדורג המשרד במדריכים בינלאומיים מובילים כגון

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים במשרד נוטלים חלק בטיפול המשפטי של המשרד 
בסכסוכים משפטיים מן המורכבים והבולטים במשק הישראלי. עבודת המתמחה נעשית במסגרת 
צוות משפטי בראשות שותף, ומתמקדת בעיקר במחקר משפטי, בסיוע בכתיבת כתבי טענות, בסיוע 
בעת ההכנה לדיונים בבית המשפט לרבות חקירות נגדיות, ותוך כדי התלוות לדיונים. המתמחה 
מלווה את הטיפול המשפטי בתיק החל משלבי לימוד והכנת התיק וכלה בשלבי ניהולו השונים בבית 
המשפט. המתמחה זוכה לרכוש כלים ומיומנויות עבודה אשר יסייעו בהמשך הקריירה המשפטית.
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התנאים המוצעים למתמחה: המתמחים יושבים בחדר ייעודי למתמחים, כאשר לכל מתמחה יש 
עמדת עבודה עם גישה לכל התוכנות המשפטיות. לרשות המתמחים עומדת ספריה משפטית גדולה, 
וכן תנאי עבודה נוחים לרבות צוות אדמיניסטרטיבי תומך המטפל בכל הנושאים המנהלתיים )כגון 
צילומים, שליחויות, וכיוצ"ב(, כך שהמתמחים יוכלו להתמקד בעבודה המשפטית. המתמחים מקבלים 
סיוע והדרכה מצוות עורכי הדין במשרד, ובין היתר, במחקר משפטי ובהכנת כתבי טענות. למתמחים 

מוצעים תנאי שכר טובים ותנאים נילווים נוספים )כחניה, חדר אוכל משרדי, גיבוש משרדי ועוד(.

הליך גיוס המתמחים: מועמדים מתאימים שיעברו את הסינון הראשוני יוזמנו לראיון במשרד אצל 
אחד משותפיו. מועמדים אשר יעברו ראיון זה, יוזמנו לראיון שני ואחרון. 

תנאי סף: הצטיינות בלימודים )למצער ממוצע מעל 85(. יכולות כתיבה, ניסוח והתבטאות ברמה 
גבוהה ביותר. מעבר לכך, המשרד מחפש מתמחים בעלי יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש טובים 

ותכונות טובות. 
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נשיץ ברנדס אמיר

מס' עוה"ד במשרד: כ־160 עו"ד. מס' המתמחים: כ־25
דירוג: מדי שנה זוכה משרדנו להיכלל בשלל מדריכי הדירוג, הישראליים )Dun's ו־BDI( והבינ"ל 
)Chambers ו־Legal 500( בדרגות האיכות העליונות. משרדנו נבחר על ידי BDI כאחד מעשרת 
המשרדים המובילים בישראל לשנת 2016, ולפני מספר חודשים נבחר על ידי חברת המחקר 
והדירוגים הבינ"ל Mergermarket, כמשרד המוביל בישראל לשנת 2015 בתחום המיזוגים ורכישות.

תחומי עיסוק עיקריים: משפט מסחרי; מיזוגים ורכישות; היי־טק והון סיכון; שוק ההון וניירות ערך; 
דיני נזיקין וביטוח; ליטיגציה; נדל"ן

 kbrandes@nblaw.com אנשי קשר: עו"ד קרן ברנדס מקסימוב, שותפה
gsamsanovich@nblaw.com ,גל סמסונוביץ' – משאבי אנוש

 jobs@nblaw.com שליחת קו"ח לדוא"ל

תחומי העיסוק של המשרד
משרד נשיץ ברנדס אמיר הוא מן המשרדים הגדולים והמובילים בישראל. במהלך שנות פעילותיו 
הרבות של המשרד התגבשה בו פרקטיקה ענפה בקשת רחבה של נושאים בתחומי המשפט 
האזרחי והמסחרי, כך שלמשרד הכלים והיכולת לייעץ בנושאים מורכבים ביותר, בעסקאות שלהן 

הבטים מקומיים ובינלאומיים ובסכסוכים אזרחיים מגוונים. 

הפרקטיקה המסחרית במשרד מגוונת ביותר – החל מייצוג תאגידים רב־לאומיים, גופים ציבוריים 
וחברות ציבוריות גדולות, דרך ליווי חברות סטארט־אפ בתחום ההיי־טק, הביוטכנולוגיה והמכשור 
הרפואי, ייצוג קרנות הון סיכון, בנקים להשקעות, בנקים מסחריים, משקיעים פרטיים ועוד. המשרד 
מילא וממלא תפקיד מוביל ומרכזי בעסקאות מורכבות ומתוחכמות, לרבות עסקאות מסחריות 
ייחודיות, מיזמים משותפים והנפקות לציבור )הן בישראל והן בחו"ל( והוא מהמשרדים המובילים 
והבולטים בישראל בתחום המיזוגים ורכישות של חברות )M&A( ובתחום של שוק ההון. המשרד 
משרת לקוחות ישראליים ולקוחות בינלאומיים רבים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי עורכי דין 
מן השורה הראשונה בעולם. עם לקוחות המשרד נמנים חברות FORTUNE 500 וחברות מובילות 
בתחום טכנולוגיות המידע – מבתי תוכנה וחברות טלקום ועד ליצרניות שבבים. צוות המשרד משרת 
לקוחות אלו תוך שילוב הנסיון הרב, הידע והתחכום שנצברו במשרד על פני שנים, עם יצירתיות, 
גמישות ופתיחות מחשבתית המהווים אבני יסוד בתפיסת העולם של המשרד. כל אלה הביאו להכרה 

נרחבת בארץ ובעולם, במעמדו המוביל והיחודי של משרד נשיץ ברנדס אמיר.

אחת מאבני היסוד של עבודת המשרד בנשיץ ברנדס אמיר היא מתן ייעוץ משפטי כולל לגופים 
עסקיים בכל גודל ובמהלך שלבי התפתחותם השונים. במסגרת פעילות זו עורכי הדין במשרד 
שותפים לתכנון משפטי ועסקי של הלקוח ובפתרון בעיות הלקוח במישורים שונים, כגון, התקשרויות 
עסקיות, מיסוי, הגבלים עסקיים, יחסים עם רשויות, סכסוכים ועוד. כמו כן עוסק המשרד ביעוץ 
שוטף לגופים עסקיים בתחום יחסי העבודה. משרד נשיץ ברנדס אמיר היה חלוץ בטיפול בחברות 
היי־טק בישראל וחברות רבות בתחום זה, בכל שלבי ההתפתחות של החברות טופלו ומטופלות 

על ידי צוות המשרד. 
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כן נוטל משרד נשיץ ברנדס אמיר חלק פעיל ביוזמות חקיקה שונות בתחומים מגוונים – היי טק, 
ניירות ערך, הגבלים עסקיים, מיסוי ועוד, ועורך כנסים מקצועיים בתחומי התמחותו.

משרד נשיץ ברנדס אמיר הוא מהמובילים בישראל בתחום הליטיגציה. הפרקטיקה הענפה בתחום 
הליטיגציה כוללת התדיינות בסכסוכים מסחריים ובתחומי הביטוח והנזיקין, תובענות ייצוגיות, 
אחריות מקצועית, רשלנות רפואית, אחריות המוצר, בנקאות, ימאות, תעופה, ניירות ערך, הגבלים 
עסקיים, ליטיגציה מנהלית, רשויות מקומיות, ועדות תכנון ובניה, פירוקים, הסדרי נושים, עבודה 
וקנין רוחני. עורכי הדין במשרד מופיעים דרך קבע בכל בתי המשפט בישראל ובהליכי בוררות 
וגישור. עורכי הדין במשרד היו שותפים, כבאי כוח צדדים, בהליכים שהובילו להכרעות משפטיות 

תקדימיות בעולם המשפט בישראל. 

בתחום הביטוח מייצג משרד נשיץ ברנדס אמיר חברות ביטוח וביטוח משנה מהארץ ומהעולם, 
בייעוץ שוטף בעניינים מסחריים, רגולטוריים וביטוחיים. לקוחות אלה מיוצגים על ידי צוות המשרד 
גם בבתי משפט בכל סוגי התביעות, ועורכי הדין במשרד מופיעים דרך קבע בכל בתי המשפט 

בישראל, בתיקי נזיקין מורכבים. 

בתחום הנדל"ן מייצג משרד נשיץ ברנדס אמיר את חברות הנדל"ן הגדולות במשק, יזמים, אנשים 
פרטיים וקבוצות רכישה ועוסק בכל סוגי עסקאות הנדל"ן ובליטיגציה הקשורה לנדל"ן.

למשרד נשיץ ברנדס אמיר פעילות פרו־בונו ענפה שכוללת גופים ועמותות כגון עלם, בית לסין, 
המרכז הרפואי שיבא תל השומר, הלב, שיעור אחר. 

מדי שנה יוצאים כלל עובדי המשרד לנופש משרדי, לעתים בחו"ל ולעתים בארץ. 

ההתמחות במשרד
הדרישות הבסיסיות להתמחות: במשרד נשיץ ברנדס אמיר הינן מצוינות, חריצות, יכולת חשיבה 
וניתוח משפטי, כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה ויחסי אנוש טובים. ככלל, נבחנים קורות החיים 
של כל המציגים את מועמדותם להתמחות במשרד ללא תנאי סף פורמאליים, אך ההעדפה הנה 
לסטודנטים המצטיינים בלימודיהם ובשאר עיסוקיהם, לסטודנטים בעלי תואר אקדמי נוסף )הרלבנטי 
לתחומי העיסוק של המשרד(, לסטודנטים בעלי סקרנות ויכולת אינטלקטואלית ולסטודנטים בעלי 

שליטה גבוהה בשפה האנגלית.

אופי ההתמחות, עבודת המתמחה וסביבת העבודה: בשל גודלו של המשרד ותחומי העיסוק 
המגוונים שלו, נחשף כל אחד מהמתמחים בו לתחומים רבים ומגוונים במהלך תקופת התמחותו, 
ולתיקים בהם מעורבים גופים מן הגדולים במשק הישראלי ומחוצה לו. המשרד רואה במתמחים 
שותפים מלאים בכל ההליכים והשלבים הקשורים בניהול התיק, והם מהווים גורם משמעותי בטיפול 
בתיק. במסגרת ההתמחות בנשיץ ברנדס אמיר לוקחים המתמחים חלק פעיל בעבודה מול לקוחות 
המשרד, משתתפים בעסקאות רבות ומגוונות ומתלווים לדיונים בבתי המשפט או במסגרות אחרות. 

לצד הליך הלמידה הכרוך בהתמחות, נדרשים המתמחים לפיתוח ויישום ידע ותיאוריה, הלכה 
למעשה, במסגרות הפרקטיות המגוונות בהן עוסק המשרד, תוך שמירה על יצירתיות ופתיחות 
מחשבתית המהווים אבני יסוד בתפיסת העולם של המשרד. לשם כך, מאפשר משרד נשיץ ברנדס 
אמיר למתמחים עצמאות וחופש יצירה, ללא מסגרות פורמאליות נוקשות, באופן שמסייע למתמחים 
להתמודד עם האתגרים המשפטיים והאינטלקטואליים המוצבים בפניהם. עם זאת מוטלת על 
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המתמחים אחריות לתכנון והשלמת המטלות, תוך שילוב הכרחי של עבודת צוות עם ידע וכישורים, 
שיביאו בסופו של יום להשגת התוצאות המיטביות בכל תיק ובכל עסקה. 

משרד נשיץ ברנדס אמיר רואה חשיבות רבה בחינוך וקידום דור העתיד של עורכי הדין במשרד 
ואינו חוסך באמצעים ומשאבים באיתור ואימון המתמחים, כדי לאפשר למתמחים להפיק את המרב 
מתקופת התמחותם וכדי לסייע להם לרכוש את הכלים והמיומנויות, שישמשו בסיס להמשך דרכם 
המשפטית והצלחתם בכלל, בין אם כעורכי דין במשרד ובין מחוצה לו. המשרד דואג להעניק 
למתמחיו סביבת עבודה נוחה, תנאי עבודה טובים )שכר של כ־8,000 ₪ וכן ארוחת צהריים( 
ומאפשר למתמחיו להתמקד בעבודה משפטית גרידא. כמו כן, עם תחילת ההתמחות משתתפים 
המתמחים בהשתלמויות מקצועיות הנערכות על ידי השותפים ועורכי הדין במשרד במטרה לסייע 

למתמחים בהשתלבותם המקצועית במשרד.

שיטת ההתמחות בנשיץ ברנדס אמיר הנה שיטת "פול מחלקתית". המתמחים משובצים לאחת 
משתי מחלקות העל של המשרד )מסחרי או ליטיגציה/נזיקין( ובתוך המחלקה הם יכולים לעבוד עם 
כל אחד מעורכי הדין. שיטת ההתמחות הנהוגה במשרד מאפשרת לכל מתמחה להתנסות בתחומים 
רבים ומגוונים במהלך תקופת ההתמחות, להיחשף לשיטות עבודה שונות ולעבוד בצוותים שונים 

בתוך מחלקה בה הוא משובץ.

השתלבות במשרד בתום תקופת ההתמחות: משרד נשיץ ברנדס אמיר רואה חשיבות רבה 
בהתמחות ובתקופת ההתמחות, תוך ראיה עתידית של אפשרות השתלבות הטובים שבמתמחיו 
כעורכי דין במשרד. במהלך השנתיים האחרונות נקלטו למשרד כ־15 מתמחים לאחר הסמכתם 
כעו"ד. העובדה כי רוב עורכי הדין וכמחצית מהשותפים במשרד היו בעברם מתמחים במשרד, 

ממחישה זאת היטב. 
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APM & Co – 'עמית, פולק, מטלון ושות

כתובת: בית APM, ראול ולנברג 18 )בניין D(, רמת החייל, תל אביב
טלפון: 03-5689000

פקס: 03-5689001
interns@apm-law.com :דוא"ל

www.apm-law.com :אתר
איש קשר למתמחים: עו"ד רעות גן, מנהלת משאבי אנוש

מספר עו"ד במשרד: 110 )יותר ממחצית הן נשים(
מספר השותפים במשרד: 28 )מתוכם כ־40% שותפות – משרדנו זכה לאות המצוינות על קידום 

הנשים בדרגי הנהלה בכירים(
מספר המתמחים במשרד: 17

מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס: 26
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה: 4
תחומי עיסוק מרכזיים: הייטק, מיזוגים ורכישות, נדל"ן, ליטיגציה ומסים

www.apm-law.com :אתר

אודות המשרד 
משרד עמית, פולק, מטלון ושות' )APM&Co.(, מציין 60 שנים להיווסדו. מאז הקמתו בשנת 
1956, המשרד התרחב והפך לאחד המשרדים המובילים והבולטים בישראל, וכן הנו בעל פעילות 

בינלאומית ונציגויות בסין, הודו ואוסטרליה. 

המשרד מונה כיום למעלה מ־110 עורכי דין, מתוכם 28 שותפים. רבים מעורכי הדין והשותפים 
במשרד החלו את דרכם המקצועית כמתמחים.

לאורך שישה עשורים המשרד מציג הישגים משפטיים מרשימים בכל תחומי המשפט האזרחי 
והמסחרי. המשרד ידוע בזכות מקצועיות בלתי מתפשרת, היכרות מעמיקה עם כל תחומי המשפט 
כמו גם שירות יוצא מן הכלל, שכולם מהווים אבני דרך בהתנהלות היומיומית במשרד וכל אלו לצד 

סביבת עבודה נעימה, חברית ודינאמית. 

המשרד מייצג מגוון רחב של חברות, ארגונים ומוסדות בישראל ובחו"ל, בינהם: חברות תעשייתיות, 
חברות בנייה ויזום, בנקים, חברות ביטוח, קרנות הון סיכון, חברות היי־טק, סטארטאפים, חברות 

ממשלתיות, גופים ציבוריים וחברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו"ל.

המשרד מעניק ייעוץ משפטי במגוון תחומים במשפט האזרחי־מסחרי ומאפשר ללקוחות המשרד 
לקבל טיפול כולל ומקיף בכל סוגיה משפטית בכל תחום, כגון: נדל"ן, מימון ובנקאות, מיסים, הייטק 
והון סיכון, משפט מנהלי ומכרזים, איכות הסביבה, דיני עבודה, שוק ההון, קניין רוחני, חדלות פירעון, 
ליטיגציה, הגבלים עסקיים ועוד. המשרד מוביל בתחום ההייטק והון סיכון, וידוע לאור פעילותו הרחבה 
בהיקפים יוצאים מן הכלל בתחום הקרנות. כמו כן, בשנים האחרונות המשרד ליווה עסקאות מיזוגים 

ורכישות משמעותיות במשק, הן בין חברות מקומיות והן בעסקאות חוצות גבולות. 
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המשרד מדורג בין המשרדים המסחריים המובילים במדריכים המקצועיים הישראלים והבינלאומיים 
 .Legal 500ו־ Chambers & Partners ,BDICode ,IFLR1000,Duns' 100 כגון

על ההתמחות במשרד
אנו מגייסים למשרדנו כ־25 מתמחים בשנה. באמצעות הליך מיון קפדני אנו מאתרים את הסטודנטים 
אשר לצד הישגים אקדמיים, משלבים תרומה לחברה ועשייה משמעותית, וכמובן את אלו שאנחנו 

מאמינים כי ישתלבו במשרדנו ויבואו בו לידי ביטוי בצורה המיטבית. 

אנו מאמינים בפיתוח וקידום של ההון האנושי בכלל במשרד, ועל אחת כמה וכמה של המתמחים. 
מתוך ראייה זו אנחנו מעוניינים לצרף אלינו סטודנטים מוכשרים, שאפתנים, בעלי מוטיבציה רבה 
ויכולות בינאישיות מצוינות, המעוניינים לעשות את הצעד הראשון בקריירה מאתגרת ומרתקת 

במשרדנו. 

ההתמחות במשרדנו דורשת שילוב של משפטנות ברמה גבוהה עם הבנה עסקית. המתמחים 
נדרשים לגלות מקוריות ויצירתיות בעבודתם, אחריות תוך עמידה בלוחות זמנים, יסודיות והקפדה 

על פרטים ותכנים, מעורבות, יוזמה, יכולת להשתלב בעבודת צוות ויכולות בין אישיות גבוהות.

סביבת העבודה במשרדנו הנה צעירה ודינאמית, לצד מקצועיות וניסיון רב שהמשרד מציע כחלק בלתי 
נפרד מהמוניטין שצבר במהלך שישה עשורים מאז היווסדו. משרדנו מקפיד לגלות רגישות לצרכים 

המקצועיים והאישים של המתמחים ולשאיפותיהם לפיתוח עצמי וככל האפשר לתת מענה לכך.

שיטת העבודה – "פול צוותי": המתמחים במשרדנו משויכים ומצוותים למחלקה מראש, כבר 
בעת הקבלה להתמחות, בהתאם לרצון המתמחה ולצרכי המשרד. בכל אחת מהמחלקות עובדים 
בשיטת ה"פול הצוותי" – המתמחים משתלבים בצוותי עבודה במחלקות, אשר כוללים שותפים, 

עורכי דין ומתמחים. 

MENTORING: המתמחים עוסקים בעבודה משפטית ומלווים את השותפים ועורכי הדין בתיקים 
בהם הם מטפלים לאורך כל שלביהם. עם זאת, כל מתמחה נמצא בפיקוחו של שותף, והוא שאחראי 
באופן אישי להכשרת המתמחה ולהתפתחותו המקצועית. כך המתמחה מקבל הזדמנות לעבוד 
עם מספר אנשים ולהיחשף לנקודות מבט שונות. המתמחים במשרדנו עוסקים בעבודה משפטית 
בלבד, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהצוותים שאליהם הם משתייכים. המתמחים מלווים את 
התיקים בכל השלבים הרלוונטיים – הכנת מסמכים משפטיים, מחקר משפטי, פגישות עם לקוחות, 

השתתפות בדיונים ועוד.

אנו מקפידים שעבודת המתמחים תהיה משמעותית ובעלת ערך ככל הניתן – כדי לתרום תרומה 
אמיתית להתפתחותם המקצועית ולספק להם את מרב הכלים המקצועיים הדרושים להם כדי 

להצליח כעורכי דין.

APM ACADEMY: משרדנו שם דגש רב על הכשרה מקצועית בשנת ההתמחות ומייחס חשיבות 
רבה לפיתוח והרחבת הידע המשפטי. בהתאם לכך אנו מקיימים הדרכות פנים־מחלקתיות, כמו 

גם השתלמויות למשרד כולו. 

אנו מקפידים כי המתמחים במשרדנו ירעננו באופן קבוע את ידיעותיהם ויפתחו ללא הרף את 
מיומנויותיהם. לשם כך הוקמה, בין היתר, תכנית ה־"APM ACADEMY", תכנית שנתית ייחודית 
שבמהלכה מועברות הרצאות על ידי שותפים במשרד ומיטב המרצים והמומחים מהמגזר העסקי. 
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הטבות: המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד מהמשרד מרגע הצטרפותם. לפיכך, המתמחים נהנים 
מהטבות שמוענקות לכל הצוותים במשרד כמו למשל: פעילויות גיבוש, טיולים משרדיים, חדר כושר 

מאובזר וחדשני, שי לחגים, ארוחות ערב, הטבות ייחודיות במגוון בתי עסק ועוד. 

בנוסף, המשרד נושא בתשלום עבור הספרים שנרכשים לבחינות הלשכה, וכן מעניק משכורת 
בתקופת הלימודים לבחינות למתמחים, שחוזרים למשרד כעו"ד.

ההשתלבות במשרד לאחר ההתמחות: אנו רואים במתמחים את העתיד של משרדנו, על כל 
המשתמע מכך. כפועל יוצא, אנו מקפידים לשלב את המתמחים בעבודה משמעותית ככל הניתן, 
ושמחים על ההזדמנות להציע לכל מתמחה מתאים את האפשרות להמשיך ולעבוד במשרדנו כעו"ד.

בשנים האחרונות השתלבו כעורכי דין במשרדנו כ־50% מהמתמחים מדי שנה. 
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AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

סניף ראשי: רחוב אבא הלל סילבר 14, בית עוז, רמת גן
סניף תל־אביב: מרכז עזריאלי, הבניין המרובע, קומה 27, תל אביב

 http://www.ayr.co.il :כתובת אתר המשרד
טלפון: 03-6019601

פקס: 03-6019602
 danab@ayr.co.il danaa@ayr.co.il ;:דוא"ל

אנשי קשר למתמחים: עו"ד דנה אמיר פריד ועו"ד דנה בטאט 
השותפים במשרד: במשרד 17 שותפים )אמיר עמר, ירון רייטר, רם ז'אן, אהוד שוכטוביץ, אייל 
שגיא, יעקב כהן, יואב כספי, ניר אורן, הלית שמחוני, אהרון ברדה, דנה אמיר פריד, עודד גרוס, 

אסף לפיד, אריאלה אבלוב, דנה בטאט, יניב דקל, רותי ויסנביק שאולי(
מספר עו"ד במשרד: כ־90

מספר המתמחים במשרד: 15
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה, תובענות ייצוגיות, מקרקעין, משפט מסחרי, הגבלים עסקיים, 

קניין רוחני, דיני מיסים, דיני עבודה ודיני ספורט

על המשרד
AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות', הוא משרד עורכי הדין בעל קצב הגדילה האורגנית המהיר 
בישראל. המשרד הוקם בשנת 2010, מונה כ־90 עורכי דין, והינו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים, 

הבולטים והאיכותיים בישראל, על פי כל דירוגי הגודל והאיכות המקומיים והבינלאומיים. 

עם לקוחות המשרד נמנים, בין היתר, תאגידים בינלאומיים ומקומיים, לרבות ענקי תוכנה ותקשורת, 
חברות בתחומי הנדל"ן, התחבורה, הטכנולוגיה וההיי־טק, התעשייה הכבדה, התעופה, המזון 
והאופנה, לקוחות פרטיים ובהם יזמים, אנשי עסקים מהשורה הראשונה ואמנים בעלי שם, וכן 

לקוחות מהסקטור הציבורי, כגון רשויות שלטון, רשויות מקומיות, גופים דו־מהותיים ועוד.

המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים בקשת רחבה של תחומים אזרחיים־מסחריים, ושם 
דגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, מעמיק ויצירתי, בלתי אמצעי ו"בגובה העיניים", מתוך מטרה 

ליצור קשרים ארוכי־טווח עם לקוחותיו. 

במרכז ה"אני מאמין" של מקימי המשרד נמצאים ערכי המקצועיות והמסירות, הפתיחות והשקיפות, 
המצוינות והיצירתיות, אשר מיושמים באופן מלא בעבודה היום־יומית במשרד. האווירה במשרד 
פתוחה ולא פורמלית, והחלוקה – בשונה מהמקובל במשרדי עורכי דין גדולים אחרים, אינה 
למחלקות דיכוטומיות, המנותקות זו מזו והפועלות כממלכות נפרדות, אלא תוך שיתוף פעולה בין 
מחלקתי באמצעות צוותי עבודה גמישים וממוקדי מטרה, המותאמים לייעוץ המשפטי המתבקש. 

צורת עבודה זו מאפשרת גמישות, יצירתיות, הפריה הדדית ויעילות.

מתוך הכרה בכך שמשרד עורכי הדין נמדד, לפני כל דבר אחר, באיכות עורכי הדין העובדים בו, 
המשרד דוגל בטיפוח כישרונות צעירים בעלי יכולת חשיבה מקורית ותפיסות חדשניות; על כן, 

באופן טבעי, פעילותו מתקיימת בסביבה צעירה, רעננה ואנרגטית. 
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תחומי העיסוק העיקריים של המשרד
ליטיגציה מסחרית וישוב סכסוכים: מחלקת הליטיגציה המסחרית במשרד היא מהמובילות 
בישראל, ומייצגת בהצלחה שורה ארוכה של חברות פרטיות וציבוריות, כמו גם גורמים פרטיים, 
בהליכי ליטיגציה סבוכים ומורכבים, בפני כל הערכאות המשפטיות, ובהליכי בוררות וגישור. בכלל 
זה, מייצגים עורכי הדין ב־AYR את לקוחות המשרד, בין היתר, בסכסוכים בין בעלי מניות, תביעות 
נגזרות, תביעות להסרת קיפוח, לשון הרע, סכסוכים חוזיים, עתירות מנהליות וסכסוכים בעניין 

עסקאות נדל"ן. 

תובענות ייצוגיות: ב־AYR מחלקה ייעודית העוסקת בתחום התובענות הייצוגיות, אשר ביססה 
את מעמדה בראש המשרדים המובילים בתחום בישראל, על פי כל המדריכים המקצועיים. למחלקה 
ניסיון ייחודי ומספר הצלחות חסר תקדים בניהול תובענות ייצוגיות, מהגדולות ביותר שהתנהלו בבתי 
המשפט ובבתי הדין לעבודה. עם לקוחות המשרד בתחום זה נמנים תאגידי תקשורת בינלאומיים, 
תאגידי מזון, חברות ביטוח, חברות מזון, חברות בתחום ייבוא והשכרת רכב, חברות תחבורה ציבורית, 

ענקי תוכנה, רשתות קמעונאות, חברות אלקטרוניקה, ניהול נכסים ועוד.

מקרקעין: פרקטיקת הנדל"ן ב־AYR ביססה עצמה כאחת ממחלקות הנדל"ן המשמעותיות בשוק 
עריכת הדין הישראלי. המשרד מייצג כמה מהשחקנים העיקריים בשוק הנדל"ן הישראלי, ובהם 
יזמים, חברות בנייה, חברות בתחום הנדל"ן המניב וקבוצות רכישה. כמו כן, המשרד נטל חלק והוביל 

רבות מהעסקאות הגדולות והמורכבות במשק הישראלי בשנים האחרונות.

תכנון ובנייה: צוות התכנון והבנייה של משרד AYR הינו בעל ידע וניסיון עשיר בתחום, ובקי בנבכי 
וברזי הבירוקרטיה של ועדות התכנון. המשרד מלווה ונותן ייעוץ משפטי בתחום לתאגידים מובילים 

בתחומי התקשורת, הרכב, הדלק, המשקאות, הנדל"ן והתעשייה.

משפט מסחרי ותאגידי: המחלקה המסחרית ב־AYR מלווה את לקוחותיה – יזמים, תאגידים 
מקומיים ובינלאומיים, שותפויות, וחברות פרטיות וציבוריות – בכל האספקטים של פעילותם 
העסקית, ובכלל זה, בין היתר, בסוגיות של ממשל תאגידי, שיתופי פעולה מסחריים, ייעוץ לנושאי 
משרה, מכרזים והליכים תחרותיים אחרים, מערכת ההסכמים עם לקוחות, ספקים, נותני שירותים, 

זכיינים, מפיצים ועוד. 

מימון פרוייקטים ומימון חברות: פרקטיקת המימון ב־AYR נמצאת בצמיחה מתמדת, והפכה 
את המשרד בשנים האחרונות לשחקן משמעותי בשוק. צוות המימון של המשרד מייצג ומייעץ 
בעסקאות מימון מהגדולות שהיו בשוק הישראלי, ובהיקפים של מאות מיליונים ואף מיליארדי שקלים; 

עיקרן – בתחומי הבנייה, התשתיות והתחבורה.

היי־טק, חממות טכנולוגיות, אקסלרטורים והון־סיכון: לצוות ההיי־טק של AYR ניסיון עשיר 
וידע מעמיק בתכנון וליווי של עסקאות מורכבות ומסובכות בתחום ההיי־טק, והוא מייצג גורמים 
בולטים בשוק הישראלי והבינלאומי, וביניהם תאגידים בתחום התוכנה והחומרה, אנשי עסקים 
ומשקיעים "סדרתיים", חממות טכנולוגיות ומאיצי סטארט־אפים )אקסלרטורים( – רובם ככולם, 

כאלה המתמקדים בעיקר בתחומי התקשורת, המדיה, המובייל, הסייבר והמסחר ברשת.

מיזוגים ורכישות: עורכי הדין ב־AYR מלווים את לקוחות המשרד בתכנון וביצוע עסקאות מיזוג 
ורכישה, לרבות עסקאות מורכבות בינלאומיות, המצריכות שיתוף פעולה עם עורכי דין זרים. צוות 
המיזוגים והרכישות ב־AYR ניחן ביצירתיות, הצולחת לא אחת מכשולים רבים, בדרך למימוש 
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וסגירת עסקה. למשרד יתרון בולט, בעצם יכולתו לתת מענה מקצועי מקיף לאספקטים השונים 
של העסקה, לרבות בתחומי ההגבלים העסקיים והמיסוי. 

פרטיות, עיבוד נתונים וסייבר: למשרדנו אחת הפרקטיקות המנוסות והעסוקות ביותר בתחום 
ההגנה על הפרטיות, המסתמכת על ניסיון ייחודי בייעוץ הקשור לשווקים טכנולוגיים. בין הלקוחות 
ספקי שירותי ענן, קבוצות תקשורת, ענקי טכנולוגיה בינלאומיים ומקומיים, מוסדות פיננסיים ועוד. 

תקשורת: פרקטיקת התקשורת של המשרד הינה מהמנוסות והבולטות בישראל. בין לקוחות 
המשרד ניתן למנות חברות תקשורת קווית וסלולרית, ספקי אינטרנט, ענקי טכנולוגיה בינלאומיים, 

גופי שידור והפקה 'מסורתיים' וגופי מדיה חדשה. 

קניין רוחני: המשרד מעניק ליווי משפטי ואסטרטגי לחברות ישראליות ובינלאומיות בתחום הקניין 
הרוחני. למשרד ניסיון רב שנים בטיפול בהגנה על זכויות קניין רוחני וזכויות מוסריות, סימני מסחר, 
הסדרת קניין רוחני הנוצר ע"י עובד לרבות אמצאות שירות, ונושאים המערבים הגבלים עסקיים 

עם קניין רוחני. 

דיני מיסים: מחלקת המסים מספקת ללקוחות המשרד, תאגידים ואנשים פרטיים כאחד, שירות 
משפטי רוחבי המשלב טיפול במישור האזרחי, הפלילי והמנהלי, ובכלל זה, בין היתר, ייעוץ, ייצוג 

מול רשויות המס )לרבות קבלת פרה־רולינג(, וייצוג בבתי המשפט.

דיני עבודה: המשרד מייצג מעסיקים, מקומיים ובינלאומיים, עובדים בכירים וועדי עובדים בכל תחומי 
משפט העבודה – הפרטי והקיבוצי. המשרד מייצג את לקוחותיו בבתי הדין לעבודה, בבוררויות, 

גישורים ובהליכים מול משרד הכלכלה ומעניק להם ייעוץ שוטף במגוון סוגיות. 

דיני ספורט: ב־AYR מחלקת ספורט ייעודית וייחודית, העוסקת, בין היתר, במתן ייעוץ משפטי 
לספורטאים, למועדוני כדורגל ולסוכנים בעסקאות מקומיות ובינלאומיות בהיקפים נרחבים, וכן 

בייצוג בהליכים משפטיים ובבוררויות בפני טריבונאלים מקומיים ובינלאומיים.

מעורבות חברתית: המשרד תומך בעמותת "האות הבינלאומי לנוער ולצעירים – ישראל", המקנה 
לבני נוער ולצעירים כלים אישיים ומעשיים לצמיחה, ללא קשר למוצאם, דתם או הרקע ממנו באו. 
עו"ד אמיר עמר, העומד בראש משרדנו, משמש כיו"ר משותף של העמותה. כמו כן, משרדנו מעניק 
בהתנדבות ליווי משפטי שוטף לעמותת "פתחון לב", הפועלת למען שכבות מצוקה בישראל. בנוסף, 
המשרד מעניק ליווי משפטי לתכנית "מנהיגות עסקית צעירה", המעודדת מצוינות ומנהיגות בקרב 

בני נוער בישראל. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודת המתמחה במשרדנו היא בשיטת "הפול המחלקתי". באופן 
זה, כל מתמחה מצוות לאחת ממחלקות המשרד, אליה שייך השותף המאמן אותו, כאשר מרבית 
עבודת המתמחה נעשית באופן שוטף מול כל צוות עורכי הדין במחלקה אליה הוצמד. לעתים, על 
פי צורכי המשרד ותוך התחשבות בתחומי העניין של המתמחה, למתמחה ישנה הזדמנות להתנסות 

בעבודה עם מחלקות נוספות ובתחומי עיסוק שונים. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: אישיות מעניינת, חשיבה משפטית ויצירתית, נמרצות וחריצות, 
יכולת עבודה בצוות, סקרנות והגדלת ראש.
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סיכויי קידום במשרד: משרדנו משקיע במתמחיו, ובהתאם מטרתנו היא צמיחה "מבפנים". על 
כן, הסיכויים להישאר במשרד לאחר תקופת ההתמחות הינם גבוהים. אנחנו מצפים ומקווים שכל 

מתמחה יוכל להישאר אתנו לקריירה ארוכה ומעניינת.

סיבות טובות לבחור להתמחות במשרדנו
לא נדחוף אותך למקום שלא מתאים לך. רוב עורכי הדין והמתמחים שלנו בחרו למקד את 	 

לימודיהם ועבודתם בתחומים המעניינים אותם במיוחד. 
עבודה עבור הלקוחות הבולטים ביותר. לא צריך יותר מאשר חיפוש זריז בפסקי הדין ובפרסומי 	 

העסקאות בהם אנו מעורבים, כדי להבין – אנחנו לא סתם עוד משרד. 
כיוון שאנו מטפלים בתיקים בצוותים קטנים, כולם מעורבים בפרטי התיק – אנחנו לא ממדרים 	 

מתמחים ומתמחות. 
כולם יכירו את שמך, גם השותפים הבכירים. למרות שאנו מטפלים בחברות גדולות ומובילות, 	 

אנחנו עדיין משרד משפחתי אשר נשמרת בו רוח הצוות. לא תהיה אחד מעדר. 
תוכל להביע את דעותיך באופן חופשי. אנחנו מחפשים מתמחים ועורכי דין שהם לא רק בעלי 	 

יכולות אקדמיות מצוינות, אלא גם בעלי ערך מוסף גבוה. 
בואו לעבוד עם צוות דינמי וצעיר הנמצא בחזית המשפטית והעסקית!
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FWMK – פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני

מיקום המשרד: מרכז עזריאלי, תל אביב, מגדל עגול, קומות 35 ו־41
אנשי קשר: עו"ד ערן מאיר, עו"ד אורלי סמואלוב

Eran@fwmk-law.co.il, Orly@fwmk-law.co.il :דוא"ל
טלפון ופקס: 03-6070800, 03-6097797

www.fwmk-law.co.il :כתובתנו באינטרנט
מס' עו"ד במשרד: 47

מס' שותפים במשרד: 17
מס' מתמחים במשרד: 12-9

מחזורי גיוס: מרץ וספטמבר 2018

על המשרד 
משרד FWMK עוסק בתחום האזרחי – מסחרי ונמנה על המשרדים המובילים בישראל בתחומי 
עיסוקו. המשרד הנו משרד צעיר ודינמי, המצוי בגידול מתמיד, ומאופיין בגישה מסחרית, יצירתית, 

ומקורית בטיפול בלקוחותיו.

במשרד פועלות ארבע מחלקות: מחלקה מסחרית )מיזוגים ורכישות, היי־טק(, מחלקת ליטיגציה 
מסחרית ותובענות ייצוגיות, מחלקת מקרקעין, ומחלקת חדלות פירעון. המשרד מדורג בדירוגים 
מקצועיים בקבוצות האיכות המובילות במרבית קטגוריות פעילותו )היי־טק, M&A, ליטיגציה 

מסחרית, ותובענות ייצוגיות(. 

על ההתמחות
ההתמחות במשרד מבוצעת על בסיס "פול מחלקתי". המתמחים מאותרים, ממוינים ומגויסים מראש 
ע"י המחלקה הרלבנטית, ומבצעים את התמחותם במסגרת אותה מחלקה, תוך שהם מהווים חלק 

בלתי נפרד מהצוות המשפטי העובד על תיק או עסקה מסוימת.

המתמחים נחשפים להיבטים שונים ומגוונים בפעילותו המקצועית של עורך הדין. המתמחים 
מתנסים במגוון תיקים ועסקאות, בעבודה מול עורכי דין שונים, נוטלים חלק בפגישות מו"מ, דיונים 

בבתי המשפט, וכיו"ב. 

מראשית ההתמחות, אנו רואים במתמחים כ־"ילדים גדולים" ומצפים מהם לעמוד בנורמות העבודה 
וההתנהלות בהן עומדים עורכי הדין במשרד. בהתאם, אנו מעניקים למתמחים חופש פעולה רב, 

הן מקצועי והן אישי. אופי העבודה במשרד בכללותו הנו לבבי וחברי, וכך גם היחס למתמחים.  

אופי עבודת המתמחה במשרד:
המתמחים הנם משפטנים, הנמצאים במשרד לצורך רכישת הכשרה מעשית ומיומנויות מקצועיות. 
לפיכך, המתמחים מבצעים עבודה משפטית בלבד, ונוטלים חלק מלא בכל הפעילויות המקצועיות 

במשרד.
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המשרד אינו מציב "תקרת זכוכית" בפני המתמחים, ואינו מגביל אותם למשימות מסוימות. היקפי 
הפעילות ורמת המורכבות של המשימות תלויים בכישוריהם, יכולותיהם, וחריצותם. לצד ההכשרה, 
ההדרכה, והחניכה להן זוכים המתמחים, אנו מעוניינים גם לשמוע את המתמחים שלנו וללמוד 

מהם במידת האפשר. 

לכן, אנחנו מחפשים אנשים בעלי ראש גדול, חשיבה עצמאית ויצירתית. אנשים אשר אינם חוששים 
להביע את דעתם, פועלים מתוך "מנועים פנימיים", תוך שהם נכונים ומסוגלים לקחת משימות 
על עצמם ולבצע אותן על הצד הטוב ביותר, מתוך מצוינות כתפיסת עולם המדריכה אותם בכל 

אספקט של התנהלותם. 

תנאי עבודה וההעסקה:
המשרד מספק תנאי עבודה נוחים. שבוע העבודה הנו בן 5 ימים, ושעות העבודה הנן 20:00-09:00. 

עם זאת, היקף העבודה נגזר מהיקף הפעילות בתיקים ובעסקאות בהם נוטל המתמחה חלק. 

שכר המתמחים הנו שכר גבוה ביחס למקובל. המשרד גם מממן את קורס ההכנה לבחינת הלשכה 
וכן את אגרות הרישום להתמחות. מאחר שהמתמחים הנם חלק אינטגרלי בצוות המשרד, הם כמובן 
מקבלים שי לחגים, נוטלים חלק מלא בפעילויות משרדיות, לרבות נסיעות וטיולים בארץ ובחו"ל, 

ערבי משרד, הדרכות מקצועיות, וכיו"ב.  

סיכויי הישארות במשרד:
המשרד דוגל בגידול פנימי. כלומר, קיימת העדפה ברורה להשאיר מתמחים כעורכי דין על פני גיוס 
חיצוני. סיכויי ההישארות תלויים באופן מוחלט ברמתו המקצועית של המתמחה בסיום התמחותו, 
כישוריו, יחסי האנוש שלו, והשתלבותו במארג האנושי המשרדי. לשם דוגמא, בשנת 2015, הוחלט 
להשאיר במשרד כעורכי דין מחצית מהמתמחים )ארבעה מתוך שמונה(. נכון להיום, שלושה מבין 

השותפים במשרד החלו את דרכם כמתמחים בו.

תהליך הקבלה:
תהליך הקבלה להתמחות במשרד הנו ענייני וקצר. מועמדים אשר נמצאים כמתאימים להתמחות 
במשרד, מוזמנים לראיון עם השותף האחראי הרלבנטי במשרדינו. במהלך הריאיון אנו מבקשים 
להתרשם מאופיו של המועמד, כישוריו )לרבות חשיבה משפטית(, שליטה בשפת העברית )ובשפה 
האנגלית עבור מועמדים למחלקה המסחרית(, והשתלבותו בנוף האנושי והמקצועי במשרד. במקרים 

חריגים, יתקיים ראיון שני למועמד לגביו לא גובשה החלטה לאחר הריאיון הראשון.

הפעילות המקצועית של מחלקות המשרד
היי־טק:

FWMK  הינה בין הפירמות המובילות בישראל בתחום היזמות הטכנולוגית ותעשיית ההיי־טק. אנו 
חיים ונושמים את עולם ההיי־טק. עורכי הדין במחלקה הם בעלי ניסיון רב, הכרות מעמיקה והבנה 
עסקית רחבה במגוון הסוגיות המשפטיות והעסקיות המאפיינות את התחום. אלה מאפשרים לנו 
לספק ליזמי היי־טק ולחברות הזנק )סטארט־אפ( וטכנולוגיה אותם אנו מלווים, מטריה משפטית 

ועסקית רחבה ואיכותית.
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למחלקה מומחיות בייצוג וליווי יזמים טכנולוגיים וחברות הזנק, החל משלב הרעיון והקמת החברה, 
סיוע בהליכי גיוס הון, דרך ליווי וייעוץ שוטף ועד לשלב ה־Exit. המחלקה מלווה קרנות הון סיכון 
ומשקיעים, מייעצת ומסייעת בהקמת גופי השקעה ומיזמים המקדמים יזמות טכנולוגית בישראל.

למחלקה ניסיון רב בביצוע עסקאות M&A של חברות סטארט־אפ, מימון וגיוס הון, עסקאות טכנולוגיה 
וקניין רוחני מסוגים שונים )לרבות הסכמי הפצה והסכמי רישיון, תוכנה, קוד פתוח ועוד( שותפויות 
אסטרטגיות, השקעות אסטרטגיות, הסכמי שיתוף פעולה שונים, שיתופי פעולה טכנולוגיים, עבודה 

מול המדען הראשי, ועוד.

מיזוגים ורכישות:
עסקאות מיזוגים ורכישות הן מהמורכבות בעולם העסקים, עקב המגוון הרחב של הסוגיות ההיקפיות 
המלוות כל תהליך כזה; רכישת נכסים, מניות ופעילויות, פיצולים, מיזוגים סטטוטוריים ועוד. מורכבות 
זו מחייבת אנשי מקצוע בעלי ניסיון והבנה מעמיקה של התחום, אוריינטציה עסקית ויכולת להביא 

עסקאות לידי ביצוע.

המחלקה מעניקה ליווי בעסקאות מיזוג ורכישה, בהיבטים עסקיים ומשפטיים כאחד. הליווי ניתן 
החל משלב ההיערכות לעסקה, דרך ניהול המו"מ, עריכת החוזים וחתימתם, וכלה בהוצאתה 

לפועל של העסקה. 

במהלך השנים האחרונות ביצעו מחלקות ההיי־טק וה־M&A עסקאות בהיקף מצטבר של מיליארדי 
שקלים. לאחרונה, הובילה מחלקת ה־M&A במשרד את הפן הישראלי בעסקת מכירת חברת 

הגיימינג פלייטיקה, עסקה אשר היקפה עמד על כ־4.4 מיליארד דולר .

מחלקת הליטיגציה המסחרית והתובענות הייצוגיות:
FWMK היא בין הגדולות והמובילות בתחום הליטיגציה המסחרית  מחלקת הליטיגציה של  
בישראל. למחלקה ניסיון רב בניהול סכסוכים מכל תחומי המשפט האזרחי והמסחרי, אשר נרכש 
במשך שנים של ייצוג בסכסוכים גדולים ומורכבים, בינלאומיים ומקומיים. מחלקת הליטיגציה 
מתאפיינת בגישה מסחרית אשר תכליתה להוביל את הלקוח לתוצאה המסחרית הרצויה מבחינתו.  

תחומי ההתמחות של המחלקה כוללים בין השאר את תחום דיני התאגידים – חברות ושותפויות, 
סכסוכי שליטה בתאגידים ותביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה; דיני חוזים, דיני קניין הרוחני, 
בנקאות ושוק ההון לרבות ייצוג מחזיקי אג"ח וחברות מנפיקות אג"ח, תקשורת ומדיה, תובענות 
ייצוגיות )הן בצד התובע והן בצד הנתבע(, סכסוכים במקרקעין )לרבות תביעות קבלניות וליקויי 

בניה(, מכרזים, דיני עבודה ועוד.

בנוסף, מחלקת הליטיגציה פעילה מאוד בתחום התובענות הייצוגיות, הן בייצוג תובעים והן בייצוג 
נתבעים. במהלך השנים נרשמו על שמו של המשרד הישגים ניכרים בתחום הגשת תובענות ייצוגיות 
איכותיות, אשר הובילו להשבה של מאות מיליוני שקלים לציבור. לצד זאת, וביו היתר, כפועל יוצא 
מההצלחה בהגשת תובענות ייצוגיות, נכנס FWMK לרשימה היוקרתית של משרדים המייצגים 

נתבעים בתובענות ייצוגיות מורכבות.

חדלות פירעון:
מחלקת חדלות הפירעון פעילה בעשרות תיקי הבראה, שיקום או פירוק חברות. רמתם המקצועית 
וניסיונם של עורכי הדין במחלקה מקנים להם אמון רב מצד בתי המשפט, הממנים אותם לשמש 



ר הפרטי ז במג ת  ו י | התמחו  144

כמפרקים, מנהלים מיוחדים, כונסים ונאמנים בהסדרים רבים ובתעשיות שונות. בין התיקים שטופלו 
לאחרונה ע"י FWMK; פירוק חברת אורכית, הפועל כפר סבא, הפועל פתח תקווה, הליך הקפאת 

ההליכים של רשת מגה, ייצוג 'עיר המלכים', ועוד.

מחלקת מקרקעין:
המחלקה מייצגת מגוון גופים מובילים בתחום הנדל"ן וביניהם חברות מסחריות, יזמים, קבלנים, 
בעלי קרקעות ונכסים, ורוכשים בכל שלבי העסקאות, החל משלבי הייזום, התכנון והמו"מ ועד 
להשלמתן. אנו מייצגים לקוחות בעסקאות נדל"ן לסוגיהן, לרבות קבוצות רכישה, התחדשות עירונית 
)פינוי בינוי, תמ"א 38(, רכש נכסים מניבים ומגורים, עסקאות קומבינציה, אופציות, מיזמים ושיתופי 
פעולה מסחריים. המחלקה אף מעניקה ייעוץ שוטף וליווי לפרויקטים, לרבות בתחום תכנון ובניה, 

מיסוי, היטלי השבחה, ועוד.
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פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת: דניאל פריש 3, ת"א
טלפון: 03-6944111

פקסימיליה: 03-6091116
hr@fbclawyers.com :דואר אלקטרוני

www.fbclawyers.com :אתר האינטרנט
אשת הקשר למתמחים: עו"ד מעיין שניר

מספר עורכי הדין במשרד: כ־180 )מתוכם 86 עורכות דין(
מספר השותפים במשרד: 43 שותפים )מתוכם 16 שותפות(

מספר המתמחים במשרד: 40, אנו מגייסים מספר דומה של מתמחים למחזורי מרץ־ספטמבר 2018
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה: 9

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' נוסד בשנת 1958 ומתמחה במשפט מסחרי־עסקי.

בתחומי ההתמחות של המשרד נכללים: ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות, שוק ההון, מיזוגים 
ורכישות, היי־טק וביו־טק, בנקאות ומימון, תקשורת, קניין רוחני, נדל"ן, הגבלים עסקיים, איכות 

הסביבה, תשתיות ואנרגיה, דיני עבודה, צווארון לבן, מסים ותעופה.

בתחום העסקי מטפל המשרד, בין היתר, במיזוגים ורכישות, בהנפקות פרטיות ובהנפקות לציבור, 
בעניינים הנוגעים לשוק ההון, במימון ובאיגוח, בהסדרי חוב, בעסקאות מסחריות רחבות היקף, 
בחברות היי־טק וביו־טק ובקרנות הון סיכון. למשרד מומחיות בתחום התשתיות וכן מומחיות ייחודית 
בתחום הטלקומוניקציה והתקשורת במסגרתה הוא מייצג כמה מספקי השירותים הגדולים בתחום 
זה. המשרד מתמחה בליווי פעילות של חברות טכנולוגיה ומדעי החיים בכל שלבי התפתחותן ובדיני 

מסים. למשרד מומחיות מיוחדת בעסקאות המערבות חברות מהשוק הסיני.

בתחום הנדל"ן מטפל המשרד בכל תחומי שוק הנדל"ן בישראל, בעיקר בתחום ייזום של בניה למטרת 
משרדים בהיקפים גדלים והולכים, כאשר קבוצות הרכישה למשרדים תפסו נתח ניכר מהפעילות 
בתחום זה. מחלקת הנדל"ן מעורבת בתכנון, ייזום וביצוע של פרויקטים למשרדים בהיקף כולל של 

מעל מיליון מ"ר ופרויקטים למגורים בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור.

בתחום הליטיגציה מייצג המשרד קשת רחבה של לקוחות מצמרת גופי הכלכלה בישראל, בהם: 
בנקים, חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים. כן מייצג המשרד חברות בינלאומיות המעורבות בתביעות 
בישראל. תחום המומחיות של המשרד בליטיגציה הוא רחב; הוא כולל ליטיגציה הנוגעת לחברות 
וניירות ערך, קניין רוחני, תקשורת, נדל"ן, עתירות לבג"ץ ועתירות מנהליות, עבירות צווארון לבן 
וסכסוכים מסחריים. למשרד פרקטיקה מהגדולות בישראל בתחום התביעות הייצוגיות והוא מטפל 
עבור החברות המרכזיות במשק בעשרות תביעות ייצוגיות בסכום מצטבר של מיליארדי שקלים. 

למשרד מומחיות גם בסכסוכים שעניינם דיני עבודה ועיזבונות.



ר הפרטי ז במג ת  ו י | התמחו  146

למשרד מומחיות ומוניטין בתחום ההגבלים העסקיים )מונופולים, מיזוגים, הסדרים כובלים(, הן 
בייעוץ והן בייצוג לקוחות בהליכים בבית הדין להגבלים עסקיים ובערכאות אחרות. מחלקת ההגבלים 

העסקיים של המשרד היא מהגדולות בסקטור הפרטי.

פעילות פרו־בונו: המשרד פועל רבות בכדי לקדם את העשייה החברתית בקהילה, במיוחד בתחומי 
חינוך ילדים ונוער ממעמד סוציו־אקונומי נמוך וסיוע לאוכלוסיית הגיל השלישי. בד בבד, המשרד 
מקנה לעובדיו את אפשרות הבחירה לתרום לקהילה בתחומים נוספים הקרובים לליבם. בהתאם 

מעודד המשרד יוזמות פרטיות של עובדיו, ונוטל בהן חלק. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחים: תהליך הכשרת המתמחים הוא מהתהליכים החשובים במשרד. המשרד 
מאמין כי הכשרה מעולה של המתמחים מהווה נדבך מרכזי בעיצוב אישיותם המקצועית ומגבשת 
את יכולתם לשמש כעורכי דין מן השורה הראשונה בעתיד. על רקע זה, המתמחים במשרד הנם 
שותפים מלאים לעבודה המשפטית ומהווים חוליה חשובה בה. בשילוב המתמחים בעבודה נוהג 
המשרד בשיטה של "שיוך צוותי" המשלבת את יתרונות שיטת "הפול" עם יתרונות "שיטת ההצמדה". 
כל מתמחה מצטרף לצוות שבראשו עומד שותף ועובד עם אותו שותף ועם עורכי הדין האחרים 
שבצוות. למתמחים מוצעים תנאי עבודה נוחים, המאפשרים להם להתמקד בעבודתם המשפטית. 

דרישות מן המתמחים: אנו מחפשים את המצוינים שבין המועמדים, אשר לצד הישגים אקדמיים 
מעולים ניכרת בהם בשלות, בגרות ונטילת אחריות. פרמטר חשוב שאנו בוחנים הוא תרומה לסביבה 

ולחברה, לרבות במהלך שירותם הצבאי של המועמדים ובתקופת לימודיהם.

האווירה במשרד: המשרד מאמין כי קיום קשרי עבודה הדוקים ונעימים ויחסי אנוש טובים הם 
מהגורמים המרכזיים המשפיעים על הצלחתו של כל עובד ושל המשרד בכללותו. מתוך מודעות 
לקשיים שעלולים להיווצר בהקשר זה במשרדים מרובי כוח־אדם, מקדיש המשרד מחשבה ומעשה 

בכדי לטפח בו קהילה נעימה ומשפחתית.

סיכויי הקידום במשרד: אנו מאמינים כי המתמחים הם דור העתיד של המשרד ולפיכך משקיעים 
רבות בבחירתם, בהכשרתם ובקידומם. במחזור האחרון נשארו כ 60% מבין המתמחים המסיימים 
כעורכי דין במשרד. בשלוש השנים האחרונות התקבלו למשרד עשרה שותפים חדשים, אשר 

התחילו כמתמחים במשרדנו.
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פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות'

כתובת: מוטה גור 9, פתח תקוה
טלפון: 03-9239010

פקס: 03-9239015
 info@fsr.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד רון שמואל
מספר עו"ד במשרד: 31 עו"ד במשרד מתוכן 15 עורכות דין

מספר השותפים במשרד: 13 שותפים במשרד ובינהם כב' הש' בדימוס שרה פריש, ואהרון שפרבר
מספר המתמחים במשרד: 7 

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: – 
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט מסחרי ולטיגציה, דיני נזיקין, דיני מכרזים, תכנון ובנייה ורשויות 

מקומיות
פעילות פרו־בונו: כל עו"ד במשרד בהתאם ללו"ז העבודה השוטף רשאי לבצע תיקי פרו־בונו 

המשרד מעודד תרומה לקהילה.
הטבות לעובדים: כל עו"ד במשרד זכאי לחנייה צמוד. שעות העבודה במשרד נוחות מתוך ראיית 
התא המשפחתי כקודם לעבודה. המשרד מקיים בכל שנייה שני טיולי גיבוש בארץ או בחו"ל. במהלך 

השנה ישנן סעודות משותפות ובחגים העובדים מתוגמלים בשי מכובד
www.fsr.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עוה"ד פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות' נוסד ב־1995, עם פרישתה של השופטת בדימוס, 
שרה פריש, מכס השיפוט, בשותפות עם עו"ד אהרון שפרבר. המשרד מספק ייעוץ וליווי משפטי 
ללקוחות גדולים בארץ בהם חברות ביטוח גדולות, גופים ציבוריים ורשויות מקומיות וכן מתן ייצוג 
משפטי בכל הערכאות. המשרד ידוע כמשרד בעל מוניטין וניסיון המעודכן בחידושים וברזי המשפט 
והפסיקה. המשרד עוסק בכל תחומי המשפט האזרחי, הציבורי, המסחרי והמינהלי. במשרד פועל 
מרכז ליישוב סכסוכים בראשות שרה פריש, בשיתוף צוות מגשרים מיומן וכן מתקיימים במשרד 
בוררויות. עורכי הדין והמתמחים במשרד הם צוות מוביל, מגובש ומקצועי ופועלים בשיתוף מלא 
מתוך ראייה מערכתית. המשרד פועל רבות לקידום וטיפוח אנשיו, מרבית השותפים במשרד וצוות 

עורכי הדין החל את דרכו המשפטית בהתמחות במשרד.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים מצוותים למחלקות המשרד: נזיקין / מכרזים / תכנון 

ובנייה / עבודה / מנהלי ובמסגרתה הם פועלים ומסייעים לכלל עורכי הדין במחלקה.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: השכר במשרד הינו גבוה יחסית לשכר ממוצע למתמחה. 
המתמחים יושבים בסביבת עבודה נוחה בקרבת המחלקה אליה הם מצוותים.
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הדרישות מהמתמחים בעבודה: ראשית, נדרשת ממתמחה במשרד להפגין מוטיבציה גבוהה 
ונכונות לעבודה אינטנסיבית תחת עומס ותוך הגדלת ראש. המתמחים נדרשים להפגין בקיאות 
ומקצועיות תוך שהם רוכשים כלים במהלך ההתמחות שיסייעו להם בהתפתחותם כעורכי דין מובילים 
ומצוינים. המתמחים במשרד מרגישים חלק אינטגרלי ולא קיימת תחושת היררכיה בשונה ממרבית 

המשרדים הגדולים. המשרד רואה בתקופת ההתמחות חוויה לימודית ומעשירה.

שעות עבודה: המשרד אינו פועל בימי שישי. שעות העבודה במשרד הן 19:00-8:30 ואחת 
לשבוע רשאים המתמחים לסיים את יום העבודה מוקדם מהרגיל.

סיכויי קידום במשרד: רובם המכריע של עורכי הדין במשרד ובהם השותפים המובילים, החלו 
את דרכם המקצועית כמתמחים במשרד וטיפחו לעצמם קריירה משפטית מעניינת תוך התפתחות 

אישית ומקצועית.

האם קיים מסלול טרום התמחות: אין חובה לבצע טרום התמחות במשרד על־אף שקיימת 
אופציה לביצוע התפקיד.
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פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת: רח' אריה שנקר 5, בניין גב ים 1, קומה 4, הרצליה
מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל אביב.

טלפון: הרצליה: 09-9728000
תל אביב: 03-6073777

פקס: הרצליה: 09-9728001
תל אביב: 03-6073778

internship@pearlcohen.com :דוא"ל
איש קשר למתמחים: קרן משיח והדר אלון

מס' עוה"ד במשרד: סה"כ עורכי דין – כ־135 מתוכם בישראל – כ־100
שמות השותפים הבכירים: זאב פרל, מרק כהן, נחמן כהן צדק, דור כהן צדק, דורון לצר, בנימין 

ברץ ויעל ברץ
מס' המתמחים: 12 מתמחים

על משרד
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציית IP וליטיגציה מסחרית, משפט מסחרי, הייטק, משפט מסחרי 
בינלאומי, נדל"ן, רכש, ניהול, רישוי ואכיפת פטנטים, סימני מסחר, קניין רוחני, מדגמים וזכויות 
יוצרים, דיני עבודה, אינטרנט ו־IT, שוק ההון, תאגידים ומימון, Licensing הגבלים עסקיים, מסים, 

מימון פרויקטים.

פעילות פרו־בונו: משרדנו בהחלטה מושכלת ועקרונית, אינו מעניק לעובדיו קרדיט )בין אם 
במישרין ובין אם בעקיפין( על שעות עבודה התנדבותית. משרדנו מעודד את עובדיו להשתתף 
בפעילות פרו־בונו כדבר שבשגרה ואף יוזם את הפעילויות המגוונות כבדרך קבע. דבר זה נעשה 
מתוך מחשבה שעל פעילות מסוג זה להיעשות שלא מתוך כוונה לקבלת תמורה או חובה, אלא, 
ככל שניתן, מתוך חינוך למעורבות קהילתית וחברתית עמוקה. המשרד מעניק שירות משפטי 

פרו־בונו למספר עמותות וארגונים חברתיים על בסיס קבוע ומזדמן.

נתינה לציבור היא חלק בלתי נפרד מחיי המשרד. בכל חג, למשל, מתגייס המשרד כולו לשם מתן 
עזרה נרחבת לנזקקים בקשר עם חלוקת ביגוד והנעלה, איסוף מזון מעובדי המשרד וחלוקתו על 

ידי עובדי המשרד וכד'.

זרוע נוספת של הפעילות ההתנדבותית במשרד היא כזו שבאה לקדם חדשנות ויצירתיות בשוק 
 The Entrepreneurship and Innovation הישראלי דרך השתתפות בפרויקטים ייחודיים כגון
SpacelLt, Support Program EISP. אנו מאמינים, כעניין שבמדיניות, כי לצד עזרה לנזקקים 
במובן המקובל של המילה, חייבת להימצא גם עזרה לפיתוח העתיד החברתי והמדעי וכך אנו פועלים.

התנאים המוצעים למתמחה: שכר מהגבוהים במשק, מימון קורס להכנת בחינות לשכה, פעילויות 
חברתיות שונות ומגוונות, חניה במידת הצורך, ספרייה משפטית גדולה.

www.PearlCohen.com :כתובת אתר האינטרנט של המשרד
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מחזורי גיוס: מרץ 2018, ספטמבר 2018.

פרל כהן צדק לצר ברץ הוא משרד בינלאומי של עורכי דין, עורכי פטנטים ונוטריון, ותיק ומוביל 
בישראל. פעילותו הענפה מתקיימת ממשרדיו בישראל )תל אביב, הרצליה וחיפה(, ארה"ב )בוסטון 
וניו־יורק( ולונדון בסנכרון ושיתוף פעולה יומיומי בין כלל המשרדים. המשרד מציע מגוון שירותים 
משפטיים ליחידים ולחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות וציבוריות, המונעות על ידי חדשנות, 
החל מחברות סטארט־אפ ועד לתאגידים בינלאומיים, ממחזיקי פטנטים פרטיים ועד למוסדות 
מחקר ואוניברסיטאות בעלות שם. המשרד מונה כ־250 איש: עורכי דין, עורכי פטנטים, יועצים 

מדעיים וצוות תומך. 

משרד פרל כהן צדק לצר ברץ הינו one-stop-shop בינלאומי, המעניק קשת רחבה של שירותים 
משפטיים ב־3 שיטות משפט עיקריות: ישראל, ארצות הברית ואירופה. המשרד מתמחה בקניין רוחני 
ופטנטים, סימני מסחר, מדגמים וזכויות יוצרים )לרבות התדיינות משפטית לגביהם(, היי־טק, עסקאות 
אקזיט, עסקאות בינלאומיות, התקשרויות בחוזים מגוונים, עסקאות נדל"ן מורכבות, ניהול סכסוכים 
בתחומי המשפט האזרחי־מסחרי, בנושאים הקשורים לאינטרנט, תאגידים ומימון, התדיינויות בכל 
הערכאות השיפוטיות, לרבות בהליכי בוררות וגישור, הנפקות בארץ ובחו"ל, דיני עבודה ומיסים. 
בנוסף, למשרד דסק "מזרח אירופי" ודסק "איברו אמריקה" ייחודיים המטפלים בעסקאות מול גופים 

במדינות ברה"מ לשעבר ובמדינות אמריקה הלטינית )בהתאמה(. 

תחומי העיסוק בהם מתמחה במשרד
קניין רוחני, פטנטים וסימני מסחר: המחלקה מספקת את החזון האסטרטגי, הידע והיצירתיות 
הדרושה לניהול תיק פטנטים וסימני מסחר בכל העולם. המחלקה מייצגת את לקוחותיה בהליכים 
מול משרדי פטנטים וסימני מסחר כמו גם מול בית המשפט, מספקת חוות דעת לגבי פטנטים 

כולל בנושא אי הפרה ועוד.

ליווי חברות טכנולוגיה ומשקיעים: ליווי החברות מהקמתן ועד למכירתן. ייצוג בהסכמי רישוי 
טכנולוגיה עם מוסדות ממשלתיים וחברות רב – לאומיות, ייצוג יזמים וחברות בכל שלבי הצמיחה 
בהסכמים מסחריים מכל הסוגים, לרבות בהסכמי מימון פרטיים וציבוריים, בארץ, בארה"ב ובאירופה. 
הקמה וייצוג של קרנות הון סיכון בהשקעות בחברות. אנו מסייעים לחברות הזנק )סטארט אפ( 

ומלווים עסקאות "אקזיט" שונות, כולל מיזוגים, רכישות והנפקות.

ליווי משקיעים מחו"ל ומישראל: בפרויקטים של תשתיות לרבות הליכי המכרז, הקמת החברות 
המשותפות וליווי האינטרסים שלהן בפרויקט.

ניירות ערך: ליווי חברות וחתמים בהנפקות בבורסות בארץ ובחו"ל, יעוץ לחברות נסחרות במכירות, 
מיזוגים ועסקאות וכן בעיסוקיהן השוטפים, ליווי הסדרים עם מחזיקי אג"ח וכן בעסקאות למכירת 

שליטה בחברות נסחרות, דו"חות תקופתיים ובדיקות נאותות.

נדל"ן: ייצוג חברות יזמות וקבלניות בפרויקטים למגורים, מסחר משרדים ותעשיה, בין היתר 
בעסקאות קומבינציה, שותפויות במיזמים, תכנון ובניה, רישוי.

Licensing: המחלקה מסייעת ומלווה חברות מוטות טכנולוגיה וקניין רוחני בעסקאות טכנולוגיה 
מורכבות תוך הגנה על הקניין הרוחני שלהן, בכלל זה, הסכמי פיתוח, שיתופי פעולה טכנולוגיים, 

רישיונות בפטנטים, תוכנה, זכויות יוצרים ועוד.
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אינטרנט ו־IT: המחלקה עוסקת בדיני מחשבים, אינטרנט, פרטיות ואבטחת מידע, תקשורת 
וסוגיות בקוד מקור פתוח וכן דיני זכויות יוצרים.

ליטיגציה: המחלקה עוסקת בהתדיינות בכל הערכאות המשפטיות, לרבות ניהול הליכי בוררות בארץ 
ובחו"ל, בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי ובהם דיני חברות, חוזים, קניין רוחני, בנקאות, בעלות 
והפרות של פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים, העתקות תוכנה, תקשורת דיני עבודה וחברות.

דיני עבודה: המחלקה מעניקה פתרונות יצירתיים בסוגיות בדיני עבודה לחברות היי־טק ואחרות, 
החל מזכויות עובדים בקניין הרוחני שמפתחים בחברות וכלה בתוכניות אופציות לעובדים.

על לקוחות המשרד נמנים שורה ארוכה של תאגידים וגופים ישראליים ובינלאומיים:

 Telit, University of Pennsylvania, GTx, Given Imaging, OPKO Health, Bazan Group
 Oil Refineries Ltd., Keshet Media Group, Aspect Imaging, Ormat Technologies
 Inc., McDonald’s, Stratasys Ltd., Technion – Israel Institute of Technology, NICE
 Systems Ltd, BiondVax Pharmaceuticals Ltd, Levi Strauss & Co., Weizmann
 Institute of Science, General Motors, Paradigm, Hewlett-Packard, Elbit Systems,
 Dell Technologies Inc., Xerox Corporation, ZTE Corporation, Volkswagen, Ceva,

.Cognify Inc., Cadence Design Systems Inc., Oti, Zerto Ltd

על ההתמחות
דרישות סף לקבלה להתמחות:

ציון של 650 ומעלה במבחן הפסיכומטרי; ממוצע ציונים 85 ומעלה; אנגלית ברמת שפת אם.	 
משרדנו מגייס כ־12 מתמחים עבור שני מחזורי הגיוס. אנו מחפשים לשורותינו מועמדים מצטיינים, 
בעלי אנגלית ברמת שפת אם, אשר יכולותיהם באות לידי ביטוי גם בתחומים אחרים בחיים ולא 
רק במסגרת הלימודים. מועמדים ראויים יזומנו לשני ראיונות. נשמח לפגוש מועמדים בעלי "ראש 
גדול", יכולת אישית ומקצועית גבוהה, יכולת לעבוד בעבודת צוות, לבצע מחקר משפטי מקורי 

ויצירתי, עצמאיים ומחויבים.

אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים עוסקים בתקופת ההתמחות בעבודה משפטית 
מקצועית בלבד, תוך מעורבות בכל שלבי התיק. במהלך תקופת התמחותם, מצוותים המתמחים 

לתחום פעילות ספציפי, דבר המאפשר למתמחים להעמיק את הידע ולהתמקצע בתחום זה.

המתמחים הינם שותפים פעילים בכל שלבי העבודה, לרבות ישיבות עם לקוחות, ישיבות 
בבתי משפט ובבוררויות, ניסוח מסמכים משפטיים ועוד.

הדרישות ממתמחים בעבודה: אנגלית ברמה גבוהה, יכולת אישית ומקצועית גבוהה הכוללת 
הבנה וחשיבה משפטית. יכולת ניתוח ברמה הגבוהה ביותר, עבודת צוות, מחקר משפטי, עצמאות 

וניהול זמן.

שעות עבודה: בהתאם לצורך ועל פי דרישות החוק.

סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: גבוהים מאוד כולל אפשרות 
להצטרף לאחר ממשרדי הפירמה בחו"ל.
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צברי־פרקש ושות', עורכי דין

כתובת: מנחם בגין 52
טלפון: 03-6557070

פקס: 03-6557080
 reut@sbfr.co.il office1@sbfr.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: רעות קמוס
מספר עו"ד במשרד: 11

מספר השותפים במשרד: אופיר צברי, דיבון פרקש
מספר המתמחים במשרד: 2 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 1
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה אזרחית־מסחרית

פעילות פרו־בונו: המשרד מעניק שירותי פרו־בונו בתיקים עקרוניים
הטבות לעובדים: שי לחגים, נופש שנתי, בונוסים, חניה, ועוד

sbfr.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד צברי־פרקש ושות', עורכי דין, הינו משרד בוטיק המתמחה בליטיגציה מסחרית מגוונת, ובכלל 
זה ייצוג לקוחות בסכסוכים מורכבים ורבי פנים, בהיקפים גדולים, בתחומי התאגידים, שוק ההון 
וני"ע, השותפויות, הבנקאות, הנדל"ן, הדלק והאנרגיה, הליכי חדלות פירעון, קניין רוחני, תובענות 
ייצוגיות ונגזרות, לשון הרע, ביטוח אחריות מקצועית ואחריות דירקטורים, צוואות ועיזבונות, ועוד.

משרדנו ניהל ומנהל בין היתר, סכסוכי שליטה בחברות )פרטיות וציבוריות( מהגדולים והמתוקשרים 
במשק. כמו כן, רכש לעצמו המשרד מוניטין בניהול הליכים הקשורים להגנה על בעלי מניות מיעוט 
בחברות )כגון תביעות נגזרות, עושק מיעוט וכיו"ב(. המשרד ייצג ומייצג את לקוחותיו בתביעות גדולות 
ועקרוניות כנגד מוסדות בנקאיים, ואף מטפל גם בהסדרים בהיקפים גדולים מול הגופים הבנקאיים, 
המוסדיים ונושים אחרים. המשרד מייעץ ללקוחותיו בסוגיות משפטיות מורכבות הקשורות לפעילות 

שוק ההון, וכן מייצג בסכסוכים משפטיים בתחום זה, הן גופים מוסדיים והן משקיעים פרטיים.

המשרד הוקם על ידי עוה"ד אופיר צברי ודיבון פרקש והוא מונה 11 עורכי דין. המשרד נכלל בשנים 
האחרונות במדריך הדירוג DUNS 100 ובשנתיים האחרונות אף נבחר לאחד המשרדים הבולטים 

והמובילים בתחום הליטיגציה המשרדית. 

המשרד מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות ובדגש לבתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון, 
וכן בהליכי בוררות ויישוב סכסוכים בדרכים חלופיות. סכסוכים אחרים מתנהלים מאחורי הקלעים 
ולא מגיעים לבירור בפני הערכאות, אלא מסתיימים לשביעות רצון הלקוח, לאחר ייעוץ וייצוג צמוד, 

קפדני וממוקד מטרה.

בין לקוחות משרד צברי־פרקש ושות' – לקוחות רבים מהצמרת העסקית בארץ ובהם חברות מובילות, 
ציבוריות ופרטיות ואנשי עסקים בולטים במשק, הנהנים משירותים משפטיים מקצועיים תוך שימת 
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דגש על קידום צרכיהם העסקיים. בין הלקוחות גם עורכי דין ורואי חשבון הזקוקים לייעוץ וייצוג אישי 
וכן לקוחות בינלאומיים הזקוקים לייעוץ וייצוג צמוד של ענייניהם. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: אנחנו "בית ספר" מעולה לליטיגציה מסחרית. המתמחה הוא 
חלק מהצוות, וככזה נילווה לכל העבודה – החל בפגישות עם הלקוחות, תהליך החשיבה וה"פיצוח" 
המשפטי, הכנת כתבי הטענות ו/או המכתבים, דיונים בבתי המשפט, חקירות נגדיות ועוד – הכל 

תלוי בכישוריו, חריצותו, ויכולתו ורצונו לתרום. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: כל מה שמתמחה זקוק לו מבחינה מקצועית, חדר 
מתמחים מרווח, וגישה לתוכנות ומאגרים משפטיים. במשרד קיימת גם ספריה משפטית. תנאי 

העסקה טובים בדומה למשרדים המובילים במשק, אווירה נעימה וצעירה של "יחידה מובחרת".

הדרישות מהמתמחים בעבודה: חריצות, מקצועיות, יצירתיות, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ. 

שעות עבודה: ימים א'-ה' 19:30-9:00 בימי ו' לא עובדים, אלא במקרים יוצאי דופן בהם מתעורר 
צורך. 

סיכויי קידום במשרד: משרדנו נמצא בצמיחה ומעוניין בקליטת עורכי דין צעירים לשורותיו. 
אנחנו רוצים "לגדל" בעצמנו את עורכי הדין שלנו – מתמחה שימצא מתאים בכישוריו המקצועיים 

והחברתיים יגדיל את סיכויי קליטתו באופן משמעותי. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: אופציונאלי.
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צמח שניידר ושות' עורכי דין

כתובת: רחוב ראול ולנברג 18 רמת החייל, תל אביב 6971915
טלפון: 03-7684300

פקס: 03-7684309
 www.zes.co.il :אתר

 hilae@zes.co.il :דוא"ל
אשת קשר למתמחים: גב' הילה עיני

מספר עורכי דין במשרד: 22 
מספר המתמחים וטרום מתמחים במשרד: 5

שמות השותפים: עו"ד אהוד שניידר, עו"ד מימי צמח, עו"ד )רו"ח( אחו פרנק, עו"ד )רו"ח( ליאת 
איזנברג־ריכטר, עו"ד איתמר מי־זהב, עו"ד לירון אוליקר, עו"ד יניב בר־זיק

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 2-1 לכל מועד )מרץ וספטמבר(

תחומי עיסוק מרכזיים
מיזוגים ורכישות, הון סיכון והיי־טק: המשרד מייצג חברות ומשקיעים בתהליכי מיזוג ורכישה, 
קרנות הון סיכון ופרייבט אקוויטי, יזמים וחברות הזנק בארץ ובחו"ל, החל משלב הרעיון ועד ביסוס 
ואקזיט. הליווי כולל הסכמים מסחריים, לרבות הסכמי השקעה, רכישה, מיזוג, רישיון, שיתופי פעולה, 

הפצה, שירותים, הסכמים אסטרטגיים, דיני עבודה, אופציות לעובדים, גיוסי הון וכיוצ"ב.

ליטיגציה מסחרית והגבלים עסקיים: המשרד עוסק בייעוץ משפטי מקיף ובייצוג תאגידים 
פרטיים וציבוריים בישראל בכל הערכאות. במסגרת זו מייצג המשרד, בין השאר, חברות היי־טק 
ורבות מיבואניות הרכב בישראל בסכסוכים מסחריים מגוונים ובהליכים מנהליים. כמו כן, המשרד 

מתמחה אף בהליכי רגולציה ותכנון עסקאות בהתאמה לדרישות חוק ההגבלים העסקיים.

עסקאות נדל"ן: ייצוג בעלי קרקע, יזמים וקבלנים בעסקאות נדל"ן גדולות ועסקאות קומבינציה 
בהליכים מול רשויות התכנון ורשויות מוניציפליות. במהלך פעילותו צבר המשרד מוניטין ומנהל 
כיום תיקים של עסקאות נדל"ן בהיקפים של עשרות ומאות מיליוני שקלים בתהליכי רכישה ומכר 

של שטחי מסחר, דירות ובתי יוקרה.

מיסים: המשרד עוסק בייעוץ בכל תחומי המס, ובכלל זה מיסוי תאגידים ומיסוי הפרט, מיסוי מקומי 
ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישיר, מיסוי מקרקעין ומע"מ. השירות ניתן בכל שלבי התהליך המיסוי ונעשה, 

לפי הצורך, במשולב עם מחלקות אחרות במשרד. 

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין צמח שניידר ושות' הוקם בשנת 2008 על ידי עורכי הדין מימי צמח ואהוד שניידר, 
שותפים לשעבר במשרדי עורכי דין גדולים וותיקים. בתחילת שנת 2016 הצטרפה למשרדנו מחלקת 
מיסים בראשות עו"ד )רו"ח( אחו פרנק, צוות המשרד כולל 22 עורכי דין ו־5 מתמחים וטרום מתמחים.

כמשרד העוסק בעיקר בעסקאות )השקעה, מיזוגים ורכישות ונדל"ן( ובליטיגציה מסחרית, עורכי 
הדין במשרד הם בעלי רקע כלכלי־מסחרי וראייה עסקית לצד המומחיות המשפטית. המשרד 
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מתמחה במתן פתרונות עסקיים ומשפטיים יצירתיים בסיטואציות מורכבות ובעבודה אינטנסיבית 
ביחד עם הלקוח.

קהל הלקוחות של המשרד )מהארץ ומחו"ל( כולל חברות ומיזמי סטארט אפ, קרנות הון סיכון ופרייבט 
אקוויטי, יזמים, חברות מובילות בתעשייה ותאגידים אחרים, ישראלים ובינלאומיים.

מחלקת מיזוגים ורכישות / הון סיכון /היי טק
לצמח שניידר ושות' ניסיון נרחב בייצוג חברות סטארט־אפ )בתחומי ההיי טק, ביו טק, קלינטק 
ועוד( החל מרגע היווסדן ועד להנפקה, בליווי השלבים השונים של גיוס הון, רכישות ומיזוגים ואף 

במו"מ על הסכמים מסחריים )רישוי, העסקה, הפצה, וכדומה(. 

למחלקת המיזוגים והרכישות / הון סיכון יותר מ־20 שנות ניסיון בייצוג קרנות הון סיכון בישראל 
ובארה"ב ובייצוג קרנות פרייבט אקויטי המושקעות בישראל. לצוות המחלקה בקיאות והיכרות 
מעמיקה עם הצרכים ועם "צורת החשיבה" של קרנות מסוג זה – בקיאות המהווה יתרון משמעותי 

בייצוג הקרנות, אך גם בייצוג חברות מול קרנות. 

מחלקת הליטיגציה
למשרד ניסיון נרחב בייצוג לקוחות בסכסוכים מסחריים מורכבים, בכל הערכאות ובתחומים מגוונים. 
מחלקת הליטיגציה של המשרד מטפלת, בין השאר, בסכסוכים משפטיים שעניינם הסכמים מסחריים 

בין חברות, בתביעות ייצוגיות, בעתירות מינהליות ובעתירות לבג"ץ.

מחלקת הנדל"ן
למשרד ניסיון נרחב בטיפול ובליווי עסקאות נדל"ן מורכבות וביניהן חכירות ארוכות טווח, עסקאות 
"קומבינציה" ושותפות; בייצוג של קבלנים ושל בעלי נכסים; במכירה ורכישה של נכסים מניבים; 

בשכירות של נכסים מניבי רווח ובהסכמי שכירות מסחריים. 

המשרד מתמחה גם בנושאי תשתיות )לרבות מול רשויות ממשלתיות(, רכישת נדל"ן לפיתוח )קידום 
תב"עות(, בתכנון ובייצוג חברות סלולאר בחכירת שטחים להתקנת אנטנות. 

מחלקת המיסים
למשרד ניסיון רב בייעוץ בכל תחומי המס ועורכי הדין במחלקה, רובם ככולם, הינם גם רואי חשבון. 
מחלקת המיסים מייעצת בכל שלבי התהליך המיסוי החל משלב ההתארגנות העסקית, דרך מבנה 
משפטי של עסקאות, מתן חוות דעת בסוגיות מס, ייצוג בבקשות להחלטות מיסוי ועד לייצוג בפני 

רשויות המס והערכאות השונות. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: למרות שעבודת המתמחים נעשית בתחילת ההתמחות בשיטת 
ה"פול" במסגרת המחלקות, קרי כאשר המתמחה עובד עם כל עורכי הדין במשרד ולפיכך יכול להתנסות 
ולהתמקצע במגוון רחב של תחומים משפטיים, המשרד מאפשר לכל מתמחה במהלך ההתמחות 
את האפשרות להתמקד ולהתמקצע במחלקה ובתחום המעניינים אותו ביותר. המתמחה מכיר כל 
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עסקה או תיק בהם הוא מעורב, מתלווה לפגישות ולדיונים בבתי המשפט ככל שמתאפשר, מבצע 
מחקר משפטי, כתיבה משפטית, הסכמים, כתיבת חוות דעת, כתבי בי־דין, טיעונים, תצהירים ועוד.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המשרד הוקם והושתת על ערכים של כבוד האדם ועל 
האמונה, כי משרד מצליח חייב להיבנות על סביבת עבודה נעימה המכבדת את כל העובדים בו. 
בנוסף, המשרד מארגן אירועים חברתיים שונים מספר פעמים בשנה על מנת לשמור על גיבוש 
צוות המשרד. דלתות כל עורכי הדין תמיד פתוחות בפני המתמחה בכל עניין ודבר. תנאי השכר 
גבוהים מהשכר הממוצע בשוק ביחס למשרדים אחרים. לכל מתמחה עמדת מחשב עם גישה לכל 

התוכנות הנדרשות. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מוטיבציה ורצון ללמוד, אחריות, חשיבה יצירתית, יכולת עבודה 
בצוות ושליטה גבוהה בשפה האנגלית. 

שעות עבודה: ימים א'-ה', אורך יום משוער הוא בין השעות 19:00-09:00. המשרד אינו פעיל 
בימי שישי ובערבי חג. בתקופות עמוסות ומקרים דחופים נדרש מהמתמחים להתאים את שעות 

עבודתם על פי הצורך.

סיכויי קידום במשרד: צמח שניידר ושות' אינו עוד משרד עורכי דין טיפוסי אם כי משרד בוטיק 
איכותי. מקום העבודה מספק תנאים נוחים בסביבה נעימה, מאתגרת ומתגמלת. המשרד נותן את 
מירב תשומת הלב לסטודנטים למשפטים ולמתמחים תוך הבנה, כי מתמחים הם המקור העיקרי 
להעשרת המשרד בעורכי דין טובים. המשרד יעדיף תמיד לגייס עורכי דין חדשים בראש ובראשונה 

מתוך המתמחים שהוכשרו אצלו.

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיימת האפשרות לטרום התמחות והיא אינה מהווה תנאי 
להתמחות.
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קורן – גרודברג ושות', משרד עו"ד

כתובת: רח' ויסוצקי 6 תל־אביב 62338
טלפון: 03-6042323

פקס: 03-6044222
www.kg-law.co.il :כתובת אתר איטנרנט

haya@kg-law.co.il איש קשר למתמחים: חיה צרפתי, מזכירה
משרד קורן – גרודברג ושות', עורכי דין נוסד בשנת 1989. כיום מועסקים במסגרת המשרד 20 
עורכי דין ובנוסף כח עזר משפטי. התמחותו של המשרד מקיפה את כל תחומי המשפט האזרחי 
והמשפט המסחרי, לרבות דיני חברות, מיזוגים ורכישות, הסכמי השקעה, עיסקאות נדל"ן, מיסוי 
מקרקעין, ליטיגציה מסחרית בהיקפים גדולים בתחומים האמורים לרבות ייצוג בתובענות ייצוגיות, 
קניין רוחני, לשון הרע ודיני עבודה. המשרד מייצג, בין היתר, תאגידים זרים וישראלים, חברות ויזמי 
נדל"ן, אנשי עסקים, יבואנים וחברות מובילות במשק בתחומי הנדל"ן, התעשייה, ההפצה, התקשורת 
והטכנולוגיה. לאורך שנות קיומו היה המשרד שותף לעיצובן ולהובלתן של עסקאות מרכזיות, ואף 

תרם לעיצוב החקיקה הישראלית וליצירת פסיקה תקדימית, בתחומי התמחותו המגוונים.

תחומי התמחות
מחלקת מקרקעין: מחלקת המקרקעין והמיסוי במשרד הינה בעלת ניסיון רב בכל סוגי עסקאות 
המקרקעין, לרבות עסקאות מכר, שכירות, קומבינציה, בניה, קבלנות, מיזמי בניה, קבוצות רכישה 

ועסקאות פינוי־בינוי ותמ"א 38. 

המשרד מטפל באופן שוטף בפרוייקטים למגורים, למשרדים, למסחר ולתעשיית ההיי־טק. 

במסגרת פעילותו בתחום הנדל"ן מלווה המשרד ומוביל עבור לקוחותיו עסקאות גדולות ומורכבות 
כולל טיפול משפטי בתכנון, מימון, הקמה ושיווק של מרכזים מסחריים, פארקי תעשיה, מרכזים 
לוגיסטיים, שכונות ובנייני מגורים, נכסים מניבים, פרוייקטים לפינוי־בינוי וקבוצות רכישה, וכן מייצג 

גופים מובילים בתחום הייזום והנדל"ן בישראל.

למשרד ניסיון רב ומומחיות ייחודית בתכנוני מס מורכבים ומאתר עבור כל אחד מלקוחותיו, את 
מתווה המס החסכוני ביותר, תוך התייחסות למאפיינה הפרטניים של כל עסקה ולצרכיו המיוחדים 

של הלקוח.

בעקבות תכנוני מס מוצלחים שביצע המשרד, אשר אושרו בפסיקת בתי המשפט, תוקנה, מספר 
פעמים, החקיקה בתחום מיסוי המקרקעין.

מי שעומד בראש מחלקת המקרקעין והמיסוי במשרד הינו עו"ד אבי גרודברג שהינו שותף משנת 
.1995

המחלקה המסחרית: המחלקה המסחרית של המשרד בראשות השותפה עו"ד אתי קורן, מתמחה 
בהיבטים נרחבים של המשפט המסחרי, עם דגש מיוחד על מתן ייעוץ וליווי משפטי לחברות פרטיות 
וציבוריות הפועלות בישראל ובעולם, בתחום דיני החברות, דיני מחשבים וטכנולוגיה, דיני הקניין 
הרוחני, דיני המס ודיני עמותות. למשרד נסיון רב בערכית ובהובלת עיסקות מיזוגים ורכישות 
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והסכמי השקעה, על כל היבטיהן, הסכמי זכיינות, רישוי, תוכניות אופציה, הסכמי OEM, הסכמים 
למתן שרותים, הסכמי קבלנות, הסכמי ייצור והסכמי הפצה, בישראל, באירופה ובארה"ב. בנוסף, 
מלווים עורכי הדין במשרד מספר רב של חברות "סטארט אפ", למן שלבי ההקמה וגיוס הכספים, 
ועד לשלב מכירתן או הנפקתן. לקוחות המשרד נהנים מליווי משפטי צמוד בכל שלבי העסקאות 
בהן הם מעורבים, החל משלב עריכת בדיקת הנאותות ולימוד הדו"חות הכספיים, בניית העסקה 
ובחירת המבנה המיסויי המיטבי, סיוע בניהול המו"מ וניסוח ההסכמים, וכלה בשלב השלמת העסקה, 
באופן היעיל ביותר. המשרד מייעץ ללקוחותיו על בסיס קבוע ושוטף ומסייע להם בהתנהלות מול 
בורסות וגורמים רגולטוריים מקומיים ובינלאומיים ומול תהליכים בירוקרטיים הנוגעים לפעילותם 
המסחרית. בין לקוחותיו הקבועים של המשרד נימנות חברות היי טק מובילות, חברות הזנק, חברות 
טכנולוגיה רפואית, וחברות מתחום התקשורת, המדיה הדיגיטלית והטלרפואה, וכן דירקטוריונים, 

בעלי מניות ועמותות.

התפישה המנחה את המשרד הינה כי הלקוח זכאי לשירות המקצועי, הבלתי אמצעי והיעיל ביותר, 
המבוסס על הבנה עסקית מעמיקה ורצון לספק לכל לקוח את הפתרונות המתאימים לו ביותר, תוך 

קידום האינטרסים העסקיים שלו, באופן מיטבי.

מחלקת ליטיגציה: מחלקת הליטיגציה במשרד בראשות השותף עו"ד צביקה שטוירמן מייצגת 
תאגידים בינלאומיים ומקומיים ולקוחות פרטיים מקומיים ובינלאומיים בהתדיינויות משפטיות 

ובבוררויות בכל תחומי המשפט האזרחי והמסחרי.

למשרד ידע וניסיון רב בייצוג לקוחות בינלאומיים והוא מצוי בקשר יום יומי עם משרדי עורכי דין 
מובילים בחו"ל, בין היתר, במסגרת ייצוג של לקוחות אלה בפני ערכאות בישראל וברחבי העולם.

למשרד ניסיון ענף בייצוג לקוחות פרטיים ועסקיים בתביעות וסכסוכים בהיקפים בינוניים וגדולים, 
בתחומי המשפט המסחרי לרבות דיני החוזים, דיני לשון הרע, אחריות המוצר, המשפט המנהלי, 
דיני המכרזים, דיני הקניין הרוחני, דיני ההגבלים העסקיים ודיני עבודה. בנוסף, מתמחה המשרד 
בתביעות ייצוגיות ובייצוג עניינם של לקוחותיו בתחום החקיקה בפני ועדות הכנסת וליווים בהליך 

החקיקה.

מחלקת הליטיגציה של המשרד מעניקה, מזה שנים רבות, שירותי "פרו־בונו" במסגרת תוכנית 
"שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין בישראל, כביטוי לתחושת המחויבות העמוקה שחש המשרד 

כלפי הקהילה והחברה בישראל.

דיני עבודה: מחלקת דיני העבודה עוסקת במתן ייעוץ משפטי שוטף ומקיף בתחום דיני העבודה 
ללקוחות המשרד, הן כמעבידים והן כעובדים.

המשרד מייצג את לקוחותיו בהתדיינויות ובהליכים שונים בבתי הדין האזוריים לעבודה ובבית הדין 
הארצי לעבודה, ומסייע להם ביישוב סכסוכים ובניסוח הסכמי עבודה, הסכמי ייעוץ, הסכמי קבלנות 
משנה, הסכמי פרישה, ובעריכת תוכניות אופציות ומנגנונים לתמרוץ עובדים. בנוסף, מלווה המשרד 
את לקוחותיו במו"מ לגיבוש הסכמים קיבוציים מיוחדים, מנחה אותם ביישום הוראות החוק והפסיקה 
בנושא יחסי עובד־מעביד ועורך עבורם חוות דעת בתחומי משפט העבודה הרלוונטיים לפעילותם, 

דוגמת מידת חלותם של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. 

על ההתמחות: עבודת המתמחים במשרד נעשית ב"פול" תוך חשיפת המתמחים לכלל פעילויות 
המשרד, ואין "הצמדה" לעו"ד מסוים. למתמחים מוקצה חדר משותף ומרווח. מטבע הדברים משרדנו 
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מעוניין בהעסקת מתמחים בעלי כושר ניתוח וביטוי גבוהים, שליטה באנגלית, יכולת בעבודת צוות 
ובעלי מוטיבציה גבוהה.

שעות עבודת המשרד הינן מ־09:00 עד 19:00 חמישה ימים בשבוע )ביום ששי לא עובדים(.

משרדנו מאפשר אופק תעסוקתי ואפשרויות שילוב כעורכי דין במשרד, כמובן תלוי נסיבות ועיתוי. 
כך למשל במחזור האחרון של מתמחים קלט משרדנו שניים מתוך שלושת המתמחים להמשיך 

ולעבוד כעורכי די במשרד. 

 www. Kg-law.co.il לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר המשרד בכתובת
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קלינמן נאור, עורכי דין

כתובת: ז'בוטינסקי 7, רמת־גן
טלפון: 03-6120011

פקס: 03-6121100
office@knlaw.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד הילה פרנקו 
מספר עו"ד במשרד: 8

השותפים במשרד: עו"ד שרון קלינמן ועו"ד מיכאל נאור
מספר המתמחים במשרד: 1 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 1
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה אזרחית, מסחרית וצווארון לבן

www.knlaw.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד קלינמן נאור עוסק בתיקי ליטיגציה מורכבת במגוון תחומים משפטיים, ובהם התחום האזרחי 
והמסחרי, התחום הפלילי )צווארון לבן( והתחום המנהלי. התיקים במשרד מגוונים ולעתים בעלי 

פרופיל תקשורתי גבוה. 

המשרד נוסד בשנת 2010 על ידי עורכי הדין שרון קלינמן ומיכאל נאור, שעבדו קודם לכן שנים 
רבות במשרדים מובילים.

המשרד מטפל במספר מוגבל של תיקים ושם דגש על טיפול מקיף ויסודי בתיקים השונים, תוך 
הקפדה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים.

המשרד מייצג בתיקי ליטיגציה במגוון סכסוכים מסחריים, מאבקי שליטה בחברות, תביעות קיפוח 
ותביעות בעלי מניות בחברות, תביעות ייצוגיות, תביעות מתחום הקניין הרוחני ועוולות מסחריות, 
תביעות מתחום הגבלים עסקיים, תביעות לשון הרע ועוד. המשרד מייצג גם נושאי משרה וחברות 
פרטיות וציבוריות בהקשר להיבטים שונים הנוגעים לפעילות החברה, לרבות תביעות נגזרות נגד 
בעלי מניות ונושאי משרה והליכי אכיפה מנהלית. המשרד מעניק ללקוחותיו גם ייעוץ וליווי משפטי 
במסגרת הליכים המתנהלים מחוץ לתחומי ישראל, וכן ייעוץ וטיפול בסכסוכים מורכבים שטרם 

הגיעו להליכים משפטיים. 

בתחום הפלילי )צווארון לבן(, המשרד מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות צווארון לבן 
)ובהם גם אישי ציבור בתפקידים בכירים(, וזאת החל משלב החקירה ועד לסיום ההליכים בעניינם.

המשרד מייצג אנשי ציבור בכירים וגופים ציבוריים בפני ועדות חקירה ובהליכים בפני מבקר המדינה, 
וכן מייצג בתחום המשפט המנהלי ודיני מכרזים.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: התיקים במשרד מטופלים על ידי צוותים קטנים וברמת מעורבות 
גבוהה מאוד של השותף האחראי. עבודת המתמחה היא משפטית והיא נוגעת למגוון תיקים, ולמגוון 
שלבים בניהול התיק. עבודת המתמחה נעשית אל מול עורכי הדין והשותפים במשרד, ומתמחים 
אף מתלווים לפגישות ודיונים בתיקים אליהם הם מצוותים. האווירה במשרד חברית ונעימה ואנו 

מקפידים על מדיניות של דלת פתוחה. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: תנאי השכר הם כמקובל במשרדים המובילים. בנוסף, 
מתמחים זכאים לחניה או לתקציב נסיעות חודשי, מתנות בחגים, השתתפות בפעילויות גיבוש 

משרדיות ולמימון קורס ההכנה למבחני הלשכה.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מתמחה במשרד נדרש ליכולות משפטיות ובין אישיות גבוהות 
ביותר, ובין היתר ליכולת ללמוד באופן יסודי תחומים מגוונים ולבצע ניתוח משפטי מעמיק בנושאים 

שונים. כמו כן נדרשת אחריות, יסודיות ויכולת ביטוי מעולה בכתב ובעל פה.

סיכויי קידום במשרד: אנו משקיעים בלימוד והכשרת המתמחים לעבודה משפטית ברמה גבוהה 
ולמצוינות, מתוך שאיפה שמתמחים מצטיינים ובעלי הישגים גבוהים ימשיכו במשרדנו גם כעורכי 

דין, לאחר הסמכתם. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: לא.
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קצנל דימנט, משרד עורכי דין

כתובת: מדינת היהודים 89 ת.ד 4026 הרצליה פיתוח 4614001
טלפון: 09-9500555
פקס: 09-9518666 

 orit@kdlaw.co.il :דוא"ל
אשת קשר למתמחים: גב' אורית שום

www.kdlaw.co.il :אתר האנטרנט של המשרד
מחזורי גיוס: ספטמבר 2018 ומועדים מאוחרים יותר 

קצנל דימנט הוא משרד בוטיק מוביל המתמחה בתחומי המשפט המסחרי, דיני חברות, דיני ניירות 
ערך, היי טק, שוק ההון, מיזוגים ורכישות, עסקאות בינלאומיות, ליטיגציה תאגידית ומסחרית, פירוק 

חברות והבראת חברות. 

המשרד ממוקם בהרצליה פיתוח ומשרת מגוון לקוחות עסקיים, תאגידים ציבוריים, חברות פרטיות, 
סטרטאפים וחברות טכנולוגיה.

סביבת העבודה במשרד צעירה ודינאמית, בה כל בעל תפקיד מקבל מקום משמעותי ואפשרות 
להתבלט, תשומת לב רבה ומעורבות אמתית בתהליכים המתנהלים בו. 

הדגש בתפישת העבודה שלנו מתמקד בשלושה עקרונות מרכזיים: שירות איכותי זמין ומקצועי, 
חשיבה יצירתית ומסירות ללקוח.

תחומי עיסוק 
המשרד מספק ללקוחותיו ייעוץ במגוון תחומי המשפט המסחרי, לרבות בנוגע לעסקאות השקעה 
)private equity(, הון סיכון, סוגיות מורכבות בדיני ניירות ערך, הנפקות בבורסה של תל אביב, 
מיזוגים ורכישות, היי טק ומדעי החיים, שימור ומימוש קניין רוחני, דיני תאגידים, עבודה, ליטיגציה 

מסחרית, הליכי חדלות פירעון, פירוק והבראת חברות. 

אנו מלווים חברות הזנק וצמיחה משלב הקמתן, לרבות הקמת הישות המשפטית, תמיכה במערך 
גיוס העובדים, בניית מנגנון האופציות, הגנה על קניין רוחני, מימון הפעילות, גיוס הון וחוב, ובנוסף 
אנו מתמחים בתמיכה בחברות ״בוגרות״ הן במובן התאגידי והן במובן המימוני־מסחרי, לרבות בכל 
הקשור לפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של קניין רוחני, מוצרים ושירותים, ניהול מו"מ בעסקאות רישוי 

ובהסכמי העברת טכנולוגיה. 

בתחום שוק ההון וניירות ערך, המשרד מלווה מגוון רחב של חברות ישראליות וזרות בתחומים 
שונים, אשר נסחרות בבורסה בתל־אביב וכן בבורסות זרות בחו"ל. בהקשר זה, המשרד מעניק יעוץ 
משפטי שוטף לחברות הציבוריות, מלווה את ההנהלות והדירקטוריונים של חברות אלו הן בפעילות 
השוטפת של החברה והן בעסקאות ובהליכים מורכבים כדוגמת הנפקות ציבוריות ופרטיות בארץ 

ובחו"ל, עסקאות מורכבות בניירות ערך, גיוסי הון וחוב, הסדרי חוב, עסקאות מיזוג וכיו"ב. 
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פעילות המשרד בתחום הליטיגציה מתמקדת בסכסוכים מסחריים ותאגידיים, אשר לרוב סובבים סביב 
עניינים מורכבים ותקדימיים בתחומי הטכנולוגיה, ניירות הערך, הממשל התאגידי, חדלות הפירעון 
ודיני העבודה. למשרד אף מומחיות וידע ייחודיים בטיפול בתאגידים המצויים במצוקה פיננסית, הן 
בתרחישים של הבראת חברות וארגון מחדש של החוב, והן בתרחישים של פירוקים וכינוסי נכסים. 

לקוחות המשרד
בקצנל דימנט אנו מייצגים לקוחות מקומיים וזרים בקשת רחבה של מגזרים ותעשיות. לקוחות 
המשרד כוללים תאגידים ציבוריים )הרשומים למסחר בבורסות בארץ ובחו"ל( וחברות פרטיות בכל 
הגדלים, קרנות הון סיכון וקרנות השקעה, קרנות מימון המונים, קרנות פרטיות וקרנות ציבוריות 
הנסחרות בבורסה, בתי השקעות, גופים מוסדיים, חממות טכנולוגיות, משקיעים פרטיים, חברות 
היי־טק )לרבות תוכנה, מובייל, מדיה, תוכן(, חברות ביוטכנולוגיה, חברות בתחומי מדעי החיים 

)לרבות מכשור רפואי(, קלינטק, חברות תעשייתיות וכמובן יזמים פרטיים.

בנוסף אנו בעלי התמחות ייחודית של ייצוג לקוחות מול רשויות ממשלתיות ורגולטוריות לרבות רשות 
ניירות ערך, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה )לרבות לרשות החדשנות ומנהלת החממות(, 

הרשות להגבלים עסקיים ומשרד הביטחון.

כמשרד בוטיק מוביל בעל התמחות עומק במגוון רחב של תחומים אנו מטפלים בלקוחות גדולים 
מאוד כדוגמת תאגידי ענק וקונגלומרטים בארץ ובחו"ל, ומובילים עסקאות בהיקפים גדולים מאוד, 

וזאת במקביל לייעוץ מקיף ללקוחות קטנים בתחילת דרכם אשר מגלים פוטנציאל מסחרי.

על ההתמחות:המתמחים במשרד מתנסים בעבודה עם חלק גדול מעורכי הדין בצורה דינאמית, 
וכך זוכים להכיר וללמוד פרקטיקות שונות ולהיחשף לשיטות עבודה מגוונות. המתמחים שלנו הם 
חלק אינטגרלי מהצוות המשפטי העובד על התיק או העסקה, הם מעורבים בכל התהליכים ובכל 
שלבי העבודה בתיק, החל בתכנון אסטרטגי עם לקוח, ניהול מו"מ, ניסוח המסמכים עד להשלמת 

העסקה, ניסוח כתבי טענות והתלוות לדיונים בבתי המשפט. 

סביבת העבודה: המשרד מאופיין באווירה דינאמית צעירה ומאד נעימה. צוות המשרד מגובש 
מאד ולצד המקצועיות והדרישות הגבוהות אנו מקפידים על יחסי אנוש טובים ועבודה ציוותית 
באווירה נעימה ומשפחתית. פעילות המשרד כוללת ערבי גיבוש, טיולים, ימי כיף וכן הרצאות 
והשתלמויות. המשרד משקיע הרבה בהכשרה ובלמידה שוטפת של הצוות המקצועי במשרד ובכלל 
זה המתמחים, ומקיים ישיבות צוות והדרכות המועברות על ידי עורכי הדין של המשרד, מרצים 

חיצוניים ואף המתמחים עצמם.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מצויינות ויכולת למידה גבוהה, מקצועיות, אחריות, אכפתיות 
ומסירות. חשיבה יצירתית, "ראש גדול", יכולת ביטוי מעולה בכתב ובעל פה בשפות עברית ואנגלית. 

בנוסף, אנו רואים ביחסי אנוש טובים מפתח להצלחה של כל אחד ואחת מאתנו. 

חלק משמעותי מאד מפעילות המשרד מתבצע בשפה האנגלית ולפיכך נדרשים עובדי המשרד 
לשלוט בקריאה ובכתיבה בשפה האנגלית באופן שוטף.

תהליך גיוס המתמחים: מועמדים המעוניינים להתמחות במשרדנו, ישלחו את קורות החיים אל 
הגב' אורית שום בדואר אלקטרוני שכתובתו orit@kdlaw.co.il או בפקס מספר: 09-9518666. 
מעומדים שימצאו מתאימים יוזמנו בשלב הראשון לראיון במשרד אצל שני שותפים ותיבדק רמת 
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האנגלית. מעומדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יוזמנו לראיון נוסף במשרד. הראיונות 
מתקיימים בפרקי זמן קצרים האחד מהשני, כאשר מטרתם העיקרית היא להכיר את המעומד, 

אישיותו ויכולותיו. 

אפשרויות קידום במשרד: אנו משקיעים רבות בהכשרת עובדי המשרד ומאמינים בגידול אורגני. 
ואכן, לא מעט מצוות עורכי הדין במשרד החל את דרכו עמנו עוד בשלב ההתמחות. הדבר תלוי 

כמובן בביצועי המתמחה בתקופת ההתמחות ובצרכי המשרד המשתנים מעת לעת.
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אודות המשרד
המשרד הוקם ב־1990 והינו ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל. המשרד מעניק ללקוחות מגוון 
רחב של שירותים משפטיים והוא נהנה מרשת ענפה של קשרים משפטיים בארץ ובחו"ל, המאפשרת 
לספק ללקוחותיו את השירותים המשפטיים המלאים שהם נזקקים להם. עם לקוחות המשרד נמנים 
גופים כלכליים ומסחריים מובילים בישראל ובחו"ל, מוסדות ממשלתיים, מוסדות פיננסיים ויזמים, 
חברות פרטיות וציבוריות, משקיעים בינלאומיים, חברות סטארט אפ ולקוחות פרטיים שונים. המשרד 
מצוי בצמיחה תמידית ונכלל בדירוגי המשרדים הובילים במדריכים המקצועיים הישראליים והזרים 

.Chambers & Partnersו־ BDI Coface ,Duns' 100 ,Legal 500 :כגון

עו"ד יורם ראב"ד – עומד בראש מחלקת מיזוגים ורכישות תאגידים. בשנת 2004 מונה עו"ד 
יורם ראב"ד על ידי ראש ממשלת ישראל לשעבר, מר אריאל שרון, לשמש כיושב ראש צוות המשא 

והמתן הקואליציוני, ואחר כך הקים את מפלגת קדימה. 

עו"ד דוד מגריזו – עומד בראש מחלקת תשתיות ונדל"ן חו"ל, מחלקה הנהנית מניסיון רב בטיפול 
במיזמי תשתיות רחבי היקף בתחומים שונים בישראל, אירופה וארה"ב, לרבות טיפול בהסדרי מימון 

לפרויקטים מסוג זה ויעוץ לקרנות השקעה בנדל"ן. 

עו"ד יוסף בנקל – עומד בראש מחלקת ליטיגציה ובוררות, הנחשבת למחלקה בעלת מומחיות 
רבה וניסיון רב שנים ורחב היקף בהליכי ליטיגציה מסחריים, מורכבים ומגוונים. מחלקת הליטיגציה 
של משרדנו מספקת מגוון רחב של שירותים משפטיים ללקוחות בקשר עם סכסוכים מורכבים 
בתחומי המשפט האזרחי־מסחרי. עורכי הדין במחלקת הליטיגציה מייצגים לקוחות בפני ערכאות 

וטריבונלים שונים, בישראל ומחוץ לה. 

עו"ד עופר זוזובסקי – עומד בראש מחלקת הנדל"ן, מחלקה בעלת ניסיון רב בטיפול במיזמי נדל"ן 
מסוגים שונים, למגורים ולמסחר, בישראל.

עו"ד עינת וידברג – עומדת בראש מחלקת ההיי־טק, טכנולוגיה ומדעי החיים, המייצגת חברות 
השקעה וחברות טכנולוגיה וכן משקיעים בתחומים אלה בישראל ובעולם.

עו"ד יצחק כהן־יהונתן – עומד בראש מחלקת ניירות ערך, המייצגת כמה מהחברות הציבוריות 
והפרטיות המובילות בישראל בכל הנוגע לכלל היבטי דיני החברות ודיני ניירות ערך. 
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תחומי עיסוק עיקריים
ליטיגציה: ליטיגציה מסחרית, פירוקים כינוסים והסדרי נושים, אגודות שיתופיות, תביעות ייצוגיות, 
הגבלים עסקיים, עבירות צווארון לבן, תכנון ובניה, הפקעות, דיני מכרזים, משפט מינהלי לרבות 

עתירות לבג"צ, בוררויות בארץ ובחו"ל, הגבלים עסקיים ודיני תחרות ועוד.

משפט מסחרי וניירות ערך: חוזים, חברות, ני"ע ושוק ההון בישראל ובחו"ל, מיזוגים ורכישות, 
עסקאות בינלאומיות ובנקאות, כולל מימון עסקאות ופרויקטים. 

נדל"ן ותשתיות: נדל"ן בארץ ובעולם; תחום התשתיות )התפלה, חשמל ומשקי מים(.

היי טק: מחלקת ההיי טק של משרדנו מייצגת סטארט־אפים, חברות טכנולוגיה ומשקיעים, בארץ 
ובחו"ל, ומלווה את לקוחותיה הן בעניינים שוטפים )החלטות דירקטוריון, הסכמי העסקה וייעוץ, הסכמי 
רישיון וכדומה( והן בעסקאות מורכבות, לרבות סבבי גיוס, מיזוגים ורכישות, עסקאות מימון וכדומה.

לקוחות/תיקים עיקריים
עם לקוחות המשרד נמנים, בין היתר: בנק הפועלים, חיפה כימיקלים, אי די בי פיתוח, גינדי החזקות, 
רכבת ישראל, מקורות חברת המים הלאומית, רשות שדות התעופה, חברת נמלי ישראל, מפעל 
 Silicon Valley ,הפיס, האחים משה ויגאל גינדי, הראל חברה לביטוח בע"מ, קבוצת קו מנחה
Bank, קבוצת יצחקי, ישיר בית השקעות בע"מ, שחל טלרפואה בע"מ, נ.ת.ע – נתיבי תחבורה 
עירוניים, אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ, אלביט מערכות, חברת כמיפל בע"מ, חברת שלמה 
Alljobs ,sixt, החברה המרכזית לייצור משקאות, משרד האוצר, חברת עמידר, פז – בית זיקוק 

.IDE ,אשדוד, תע"ש

התמחות במשרדנו
במסגרת הליך המיון והאיתור, אנו מבקשים לאתר מתמחים חרוצים, אכפתיים, בעלי ראש גדול 	 

ורצון ללמוד ולדעת, אחראיים, חברותיים ובעלי ידע משפטי.
ההתמחות במשרדנו מבוצעת על בסיס "פול מחלקתי": המתמחים במשרדנו מחולקים בין ארבעת 	 

המחלקות העיקריות במשרד )מסחרי, נדל"ן, ליטיגציה והיי טק(, ובתוך המחלקה המתמחים 
אינם צמודים לעורך דין מסויים אלא עובדים ב"פול" ומבצעים את התמחותם במסגרת אותה 
מחלקה, תוך שהם מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי העובד על תיק או עסקה מסויימת.

המטרה העיקרית בהעסקת מתמחים היא לבחון התאמה לקליטה כעורכי דין במשרד, בכפוף 	 
לצרכים ולתנאי השוק. משרדנו דוגל בגידול פנימי ועל כן רבים מעורכי הדין ומהשותפים שלנו 
החלו את דרכם המקצועית כמתמחים במשרד, ובשנים האחרונות נשארו מתמחים כעורכי דין 

במשרד כמעט מידי מחזור. 
המתמחים יושבים בחדרים המיועדים ל־4-2 מתמחים. קיימת ספריה משפטית גדולה. תנאי 	 

השכר כמקובלים במשרדים. חניה בתשלום בבניין או בחניונים באזור. 
במסגרת עבודתם במשרד, מתנסים המתמחים במגוון של תיקים ועסקאות, בעבודה מול עורכי 	 

דין שונים, נוטלים חלק בפגישות מו"מ, דיונים בבתי המשפט השונים וישיבות עבודה פנימיות.
ימי עבודה: א'-ה', המשרד סגור בימי ו'. 	 
טרום התמחות: אין חובה. ניתן לעשות טרום התמחות לפי הצורך.	 
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רון גזית, רוטנברג ושות'

כתובת: שד' רוטשילד 46 )מגדל אלרוב, קומה 12(, תל אביב 6688312
טלפון: 03-7111711

פקס: 03-7111700
smenachem@rgr.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד שלמה מנחם
מספר עו"ד במשרד: 24 עורכי דין, מתוכם 10 נשים

מספר השותפים במשרד: 9
מספר המתמחים במשרד: 7

מספר מתמחים שבכוונת המשרד לגייס: 6 )אשר יחולקו בין מחזור מרץ למחזור ספטמבר(.
תחומי עיסוק מרכזיים: משרדנו עוסק, בין היתר, בתחומים הבאים: תקשורת וטכנולוגיה, הגבלים 
עסקיים, משפט מסחרי ותאגידי, רגולציה וחקיקה, ליטיגציה ויישוב סכסוכים )לרבות תובענות 

ייצוגיות(, איכות הסביבה ותכנון ובנייה ונדל"ן
פעילות פרו־בונו: ייצוג עמותת אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

הטבות לעובדים: חנייה, שי לחג, ארוחות ערב לעובדים עד שעות מאוחרות, פעילויות חברתיות 
www.rgrlaw.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד רון גזית, רוטנברג ושות' נוסד לפני כ־30 שנים והוא משרד עורכי דין מסחרי מוביל. משרדנו 
מתבלט, בין היתר, בתחומי התקשורת והטכנולוגיה, הגבלים עסקיים, משפט מסחרי ותאגידי, רגולציה 
וחקיקה, ליטיגציה ויישוב סכסוכים )לרבות תובענות ייצוגיות(, איכות הסביבה ותכנון ובנייה ונדל"ן. 

למשרדנו ניסיון רב בליווי לקוחות במהלך ניהול עסקיהם היומיומי ובליווי עסקאות מסחריות שונות 
ומגוונות )לרבות מיזוגים ורכישות(, בתחומי הממשל התאגידי ודיני החברות. כמו כן, למשרדנו ניסיון 

רב בניהול תיקים מורכבים בערכאות שונות.

 Globesו־ Legal 500 משרדנו מדורג כמוביל בתחומים מגוונים בדירוגים מקצועיים שונים )כגון
 .)Dun’s 100

משרדנו מספק מגוון מלא של שירותים משפטיים ללקוחותיו השונים, מחברות הזנק ועד לתאגידים 
מקומיים ובינלאומיים מהשורה הראשונה, הכוללים חברות מובילות ובולטות מתחומי תעשיית 
המזון והמשקאות, המדיה והטכנולוגיה, התחבורה, המיחזור, הפיננסיים, רשויות ציבוריות, חברות 

ממשלתיות, משקיעים שונים ואנשים פרטיים.

משרדנו מאמין במתן שרות מקצועי מעולה ללקוחותיו, תוך קידום עניינו של כל לקוח ולקוח בצורה 
מיטבית המתאימה והנכונה ביותר עבורו. כל זאת, תוך מתן ערך מוסף ללקוח באמצעות סינרגיה 

של כל המחלקות השונות במשרדנו, על עיסוקן הייחודי להן. 

משרדנו מאמין במתן יחס אישי ללקוח, ובשיתופו של הלקוח בכל שלבי ההליך המשפטי – אם 
במסגרת ניהול סכסוך ואם במסגרת ביצוע עסקה.



ר הפרטי ז במג ת  ו י | התמחו  168

משרדנו מייצג את קבוצת החברה המרכזית למשקאות קלים )הכוללת את הפעילות בישראל של 
קוקה־קולה, קרלסברג וטובורג; מחלבת טרה; נביעות ועוד(, שידורי קשת, מוסיקה 24, פרטנר, 
רשות השידור, רכבת ישראל, תאגיד המיחזור אל"ה, תאגיד המיחזור ת.מ.י.ר וחברות מובילות אחרות 

במשק הישראלי ומחוצה לו. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: העבודה היא מחלקתית, כאשר המתמחה עובד עם כל עורכי 

הדין במחלקה אליה הוא צוות. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים מחולקים למקומות ישיבה בשני חללים שונים, 
הממוקמים בשתי הקומות של המשרד. באחד מחדרי המתמחים מצוייה הספרייה המשפטית של 
המשרד. למתמחים המגיעים עם רכב לעבודה, מוצעת חנייה בבניין. שכרם החודשי של המתמחים 
הוא כמקובל במשרדים מובילים, והמשרד משתתף בעלות קורס ההכנה לבחינות הלשכה. בנוסף, 
מקבלים המתמחים שי לחג, ארוחות ערב לעובדים עד שעות מאוחרות והם משתתפים בפעילויות 

החברתיות של המשרד. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: המתמחים במשרדנו נדרשים להיות בעלי חשיבה משפטית 
חדה, יצירתית ויכולת ראייה "מחוץ לקופסה". המתמחים נדרשים להיות בעלי יכולת הבעה גבוהה 
בכתב ובעל פה ויכולת עבודה אישית וצוותית. בנוסף, המתמחים במשרדנו נדרשים להיות בעלי 

מוטיבציה ורצון ללמוד ולהתמקצע ברזי המקצוע, ולהיות מאופיינים ביחסי אנוש מעולים. 

שעות עבודה: שעות העבודה השגרתיות הן בימים א'-ה', משעה 9:00 ועד שעה 19:00. במידת 
הצורך, הצוותים המשפטיים נדרשים לעבודה מעבר לשעות השגרתיות, כמקובל בתחום. 

סיכויי קידום במשרד: כמחצית מהשותפים במשרד החלו את דרכם כמתמחים במשרד. קיימת 
מדיניות להציע למתמחים המצטיינים להמשיך את עבודתם במשרד כעורכי דין, ככל שמתאפשר. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: כן.
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ש. הורוביץ ושות'

כתובת: אחד העם 31, תל־אביב
טלפון: 03-5670614

פקס: 03-5660974
ronenb@s-horowitz.co.il / giladk@s-horowitz.co.il :דוא"ל

אנשי קשר למתמחים: עו"ד רונן ברומר/עו"ד גלעד כ"ץ 
מספר עו"ד במשרד: 141

מספר השותפים במשרד: 46
מספר המתמחים במשרד: 37, מתוכם 16 בוגרי אוניברסיטת תל אביב

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־35
http://www.s-horowitz.com :כתובת את האינטרנט של המשרד

על המשרד
מחלקות מובילות: ליטיגציה, עסקאות, קנין רוחני, מיסים, הגבלים עסקיים, צווארון לבן, עבודה.

מידע כללי: ש. הורוביץ ושות' נוסד בשנת 1921, והוא ממשרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים 
בישראל, בתחום הליטיגציה ובתחום המשפט המסחרי. 

המשרד מקפיד על סטנדרטים מקצועיים גבוהים במיוחד, תוך שמירה על המסורת, המוניטין 
והניסיון הרב שנרכשו במשך השנים, ומשתקפים, באופן עקבי, בדירוגי איכות בינלאומיים מובילים. 

המשרד חבר Lex Mundi – ארגון בינלאומי המאגד את משרדי עורכי הדין המובילים בכ־100 מדינות. 

תחומי עיסוק של המשרד: ליטיגציה מסחרית, חברות ומשפט מסחרי, מימון, מיזוגים ורכישות, 
בנקאות, קניין רוחני וטכנולוגיית מידע, הגבלים עסקיים, היי־טק, שוקי ההון, תקשורת, אנרגיה, 
תשתיות, תובענות ייצוגיות, מקרקעין, תכנון ובניה, ביטוח ופנסיה, מכרזים, עבירות כלכליות, דיני 

תעופה, דיני עבודה ומיסוי. 

על ההתמחות
בית הספר הטוב ביותר לעריכת דין: משרד ש. הורוביץ ידוע כבית ספר מעולה לעריכת דין. 
במשרד צמחו דמויות מפתח בעולם המשפט, ובכללם שופטים ונשיאים של בתי משפט )לרבות 

בית המשפט העליון(, אנשי אקדמיה ועורכי דין מובילים בישראל מהשוק הפרטי. 

כל אלה עשו את צעדיהם הראשונים במשרד ש. הורוביץ ורכשו את ארגז הכלים הייחודי שמעניק 
המשרד למתמחיו. 

התמחות במשרד ש. הורוביץ מוכרת בשוק עריכת הדין כאיכותית ומקצועית במיוחד. 

שיטת העבודה במשרד: שיטת ההצמדה )ציוות לאחד מהשותפים במשרד(. 
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נקודות המאפיינות את המשרד באשר למתמחים 
הצמדה – השיטה הטובה ביותר ללימוד בתקופת ההתמחות. המתמחה יושב בפינת עבודה 	 

עצמאית בחדרו של המאמן, וזוכה בכך לחשיפה לכל עבודת המאמן )לרבות גיבוש האסטרטגיה 
של ניהול התיק או העסקה(. המתמחים מתלווים למאמן לפגישות ולדיונים מחוץ למשרד. השיטה 
גם מאפשרת למתמחה להכיר לעומק את התיקים בהם הוא מעורב, ולהביא את יכולותיו לידי ביטוי. 

אווירה מצוינת ויחסים טובים בין המתמחים – שיטת ההצמדה מסייעת לנטרל מתחים בין 	 
המתמחים וליצירת רעות ושותפות ביניהם.

המתמחים משתתפים בכל פעילויות המשרד )נופשי, השתלמויות וכדומה( וכן נהנים מפעילות 	 
חברתית ענפה של המתמחים בלבד, גם מחוץ למשרד ומעבר לשעות העבודה. בנוסף, המתמחים 
נוטלים חלק בפעילות חברתית שמארגן המשרד למען הקהילה )בין היתר, במסגרת פרויקט 
"שיעור אחר" שבו מעבירים המתמחים שיעורים בנושא המשפט לבתי ספר בקהילה(, כמו כן 
משתתפים בפעילות פנאי שמקיים המשרד, לרבות משחקי כדורגל וכדורסל שבועיים, שיעורי 
פילאטיס ויוגה, השתתפות בשורה של אירועי ספורט בחסות המשרד במהלך השנה ועוד כהנה 

וכהנה פעילויות. 
סיכויי ההישארות – סיכויי ההישארות של המתמחים במשרד גבוהים ביותר וכך גם סיכויי 	 

ההתקדמות לאחר מכן. כמעט כל השותפים במשרד התמחו בו. המשרד מעדיף באופן מובהק 
לקלוט עורכי דין מבין המתמחים במשרד. 

שכר – המתמחים זוכים לשכר מהגבוהים ביותר בשוק )נכון להיום למעלה מ־₪8,000 לחודש(, 	 
והטבות נלוות כגון מימון חניה, הכנה לבחינות לשכה, שי לחגים, ביטוח חיים ואובדן כושר 

עבודה, וכן מענק הישארות. 
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ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת: וייצמן 2 תל אביב
טלפון: 03-6931931

פקס: 03-6931930
office-tlv@friedman.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: יניב קליינבלט, עו"ד )ת"א(; אמיר כהן דור, עו"ד )חיפה(
מספר עו"ד במשרד: 63 )כולל שותפים(

מספר השותפים במשרד: 23
מספר המתמחים במשרד: כ־5 מתמחים בתל אביב; כ־5 מתמחים בחיפה

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: תל אביב: מרץ 2018 כ־2, ספטמבר 2018 כ־3. חיפה: מרץ 
2018 כ־2, ספטמבר 2018 כ־3

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: המשרד הצטרף לפרויקט 
ההשמה לאחרונה

תחומי עיסוק מרכזיים: מסחרי, ליטיגציה אזרחית – מסחרית, שוק ההון, חברות וניירות ערך, 
מקרקעין, קניין רוחני, הגבלים עסקיים, מיסים

www.friedman.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
ש. פרידמן ושות' נמנה על ראשוני משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד עוסק בתחום המשפט 
האזרחי והמסחרי על כל גווניו: ליטיגציה, חוזים, נזיקין, חברות, מיסים, מקרקעין, עבודה, מכרזים, 
משפט מנהלי, הגבלים עסקיים ביטוח ועוד. עיקר לקוחותיו של המשרד הן חברות מהגדולות בארץ 
בתחומי הבנייה, המזון, התשתיות, האנרגיה, הימאות, הקמעונאות ועוד. לרבות מחברות אלה אין 
לשכה משפטית משל עצמן והמשרד מעניק להן ליווי משפטי כולל: הן בייעוץ פנימי, הן במשאים 
ומתנים ועריכת הסכמים )לרבות בינלאומיים( והן בהופעות בבתי משפט, בכל תחומי המשפט האזרחי 
ובכללם עתירות לבג"צ, תובענות ייצוגיות, רישוי עסקים וכיוב'. בנוסף המשרד הוא בין המשרדים 
הבולטים ביותר בתחום המשפט הימי בישראל. ההתמחות במשפט ימי )המרוכזת בעיקרה בסניף 
החיפאי(, מביאה את המשרד לעסוק באופן תדיר במתן שירות לחברות זרות, ובסוגיות מתחום 

המשפט הבינלאומי הפרטי. כמו כן מיצג המשרד מוסדות אקדמאים וישובים ברחבי הארץ. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים במשרד מצוותים למחלקות בתחומי המשפט בהם 

עוסק המשרד.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: מתמחי המשרד יושבים בשני חדרים – 3 מתמחים בכל 
חדר. למשרד צוות עזר אדמיניסטרטיבי נרחב המספק למשרד את מלוא השירותים הלבר משפטיים 
הנדרשים, כך שעבודתם של המתמחים מרוכזת רובה ככולה בתחום המשפטי. בכל תיק במשרד 
מטפלים צוות עובדים המורכב משותף, עורך דין ומתמחה, כאשר המתמחה מהווה חלק בלתי 
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נפרד מהליווי השוטף של התיק ונוטל חלק בפגישות, ישיבות הכנה, משאים ומתנים, דיונים בבתי 
המשפט ולמעשה בכל התפתחות הקשורה בתיק שתחת טיפולו. המשרד שם דגש על קיומה 
של אוירה חברתית ומשפחתית, ומתן מענה וסיוע לצרכיהם האישיים של עובדי המשרד. למשרד 

ספרייה משפטית ענפה ביותר המנוהלת על ידי ספרנית.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: המתמחים במשרד נדרשים ליכולת חשיבה עצמית, כושר 
ביטוי וניסוח בעברית ובאנגלית, יכולת ניתוח סוגיות מורכבות מתחומי המשפט השונים, סקרנות, 
התעמקות וחשיבה יצירתית. בנוסף נדרשים המתמחים ליכולת עבודה בצוות, לכישורים חברתיים 

וליחסי אנוש טובים.

שעות עבודה: חמישה ימים בשבוע, תחילת יום העבודה בשעה 09:00 וסיומו בהתאם לצרכי 
העבודה.

סיכויי קידום במשרד: המשרד רואה עדיפות ראשונה לקלוט לשורותיו מתמחים שסיימו את 
התמחותם והצטיינו מבחינה מקצועית וחברתית כאחד. רוב רובם של השותפים במשרד הם כאלה 

שהתמחו בו.

האם קיים מסלול טרום התמחות: בשל אופי עבודת המתמחה המהווה חלק בלתי נפרד מניהולו 
השוטף של התיק, המשרד לא מעסיק, ככלל, במסלול של טרום התמחות.
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שבלת ושות', עורכי דין ונוטריונים

כתובת: רחוב ברקוביץ 4 )מגדל המוזיאון( תל אביב 6423806
טלפון: 03-7778333

פקס: 03-7778444
www.shibolet.com :אתר אינטרנט

 interns@shibolet.com :דוא"ל לפניות בנושא התמחות או להגשת מועמדות
אנשי קשר למתמחים: עו"ד משה נאמן, שותף־מנהל; עו"ד אמיר פישר, שותף

מספר עורכי־דין במשרד: כ־141
מספר המתמחים במשרד: 32

משרדים נוספים: משרד בניו יורק ודסק ישראלי־סיני בשנגחאי
תחומי עיסוק מרכזיים: מיזוגים ורכישות; היי־טק וקרנות הון־סיכון; ניירות ערך ושוק ההון; ליטיגציה 
מסחרית; נדל"ן; תקשורת, מדיה ואינטרנט; סייבר, מימון פרויקטים, תשתיות ומכרזים ממשלתיים; 
בנקאות ומימון; איכות הסביבה, קלינטק ושינוי אקלים; אנרגיה, גז ונפט; הגבלים עסקיים; רשויות 

מקומיות; דיני עבודה; מדעי החיים; מיסוי. 
www.shibolet.com :אתר

על המשרד
משרד שבלת ושות' נוסד בשנת 1973. המשרד צמח והתפתח לאורך השנים, ומצוי בין עשרת 
משרדי עורכי־הדין המובילים בישראל. במשרד מועסקים 43 שותפים ולמעלה מ־98 עורכי־דין, 
מומחים במגוון היבטי המשפט המסחרי־תאגידי, המספקים ללקוחות הבינלאומיים והישראליים 

 .)"one-stop-shop"( מענה משפטי כולל

לשבלת ושות' מוניטין כמשרד מוביל בתחומי ההיי־טק וקרנות הון־סיכון, המיזוגים והרכישות ושוק 
ההון. בשנים האחרונות ליווה המשרד חלק נכבד מהעסקאות המורכבות והמשמעותיות במשק 
הישראלי בתחומי המיזוגים והרכישות, גיוס ההון, וחברות ההיי־טק. עם לקוחות המשרד נמנים 
חברות בינלאומיות וישראליות, חברות הנסחרות בבורסות ישראליות וזרות, חברות ממשלתיות, 
משקיעים מוסדיים ותאגידים גדולים וחוצי גבולות, קרנות הון סיכון, מוסדות בנקאיים ופיננסיים 

מרכזיים, חברות היי־טק וחברות סטארט־אפ.

מחלקת היי־טק וקרנות הון־סיכון של המשרד היא המחלקה הגדולה במשרד ונחשבת לאחת 
המוערכות והדומיננטיות בישראל )המייצגת למעלה מ־250 חברות(. המחלקה עוסקת בליווי 
חברות סטארט־אפ משלב ההקמה ועד לאקזיט )המיוחל( וכן מייצגת קרנות הון סיכון ואנג'לים. 
המחלקה אף מסייעת לחברות סטארט־אפ בתהליך גיוס הכספים, על בסיס קשריה הענפים עם 
גורמים אסטרטגיים ומשקיעים, מייצגת אותן בעסקאות השקעה ומלווה אותן בפעילותן השוטפת, 
לרבות הסכמי רישיון, שיתופי פעולה טכנולוגיים שונים, אופציות לעובדים ותכנון מבנה המס של 

החברות. למשרד התמחות מיוחדת בתחומי האינטרנט, מובייל, מדיה חברתית, גיימינג וסייבר. 

מחלקת ניירות ערך ושוק ההון וכן מחלקת הליטיגציה המסחרית בשבלת ושות' הינן בעלות ניסיון 
עשיר ומצויות בחוד החנית בתחומן. מחלקת ניירות ערך ושוק ההון מטפלת בגיוס הון הן בישראל 
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והן בחו"ל, הן של חברות ישראליות והן של חברות דואליות וזרות. המשרד זוכה להכרה והערכה 
רבה גם בתחומי הנדל"ן, מימון פרויקטים ותשתיות, אנרגיה, גז ונפט, איכות הסביבה וקלינטק, 

תקשורת, דיני עבודה ומסים, ומטפל במכרזים הגדולים בישראל בהיקף של מיליארדי ₪.

שבלת ושות' נמנה עם המשרדים המובילים בישראל ומדורג כך באופן עקבי במדריכים בינלאומיים 
 BDI ,IFLR1000 ,Chambers and Partners Global ,Legal 500 EMEA וישראליים, לרבות

 .Dun's100ו־ ,Code

שבלת ושות' דורג ב־"Europe Women in Business Law" כמשרד הישראלי המוביל במדיניותו 
לשילוב נשים וקידומן. הכרה זו מצטרפת לדירוג הישראלי שפורסם בחודש מרץ בשנה החולפת, 

לפיו המשרד מצוי בין חמשת המשרדים המובילים בישראל בשילוב נשים כשותפות.

שבלת ושות' שם לו למטרה לקחת חלק במעורבות חברתית ובעשייה למען הקהילה, ואף זכה 
בפרס לשכת עורכי הדין על פעילות זו. מדי שנה חל גידול בכמות אנשי הצוות המשפטי של המשרד 
)שותפים, עורכי־דין ומתמחים( שנוטלים חלק, מיוזמתם, בפעילות ההתנדבותית מטעם המשרד. 
המשרד מלווה לאורך שנים עמותות ומלכ"רים בהתנדבות וגאה לראות את צמיחתם משנה לשנה. 

כך, בין היתר, המשרד שותף פעיל בפרויקט "שיעור אחר". 

על ההתמחות
התמחות במשרד שבלת ושות' משלבת עבודה במשרד בינלאומי מוביל עם יחס ותנאי עבודה מצוינים. 
והראיה – בשנים האחרונות דורג המשרד כאחד ממשרדי עורכי הדין הטובים להתמחות ולעבוד בהם.

המשרד רואה במתמחים כדור העתיד שלו ומשקיע מאמצים רבים בהליכי גיוסם והכשרתם. התוצאות 
מדברות בעד עצמן. מרבית עורכי הדין ורבים מהשותפים במשרד החלו את דרכם כמתמחים במשרד 

)כך למשל – במחזור ספטמבר האחרון, 10 מתוך 16 המתמחים נשארו כעו"ד במשרד(. 

ההתמחות נעשית בצוותים, לצד שותפים ועורכי־דין מוכרים ומוערכים בתחומם. לעתים, לצורך 
טיפול בעסקה מורכבת, יעבדו בצוותא צוותים ממחלקות שונות באופן שבו המתמחים נחשפים 
לתחומי מומחיות נוספים. עיקר העבודה השוטפת בכל צוותי המשרד הינה בעלת אופי בינלאומי, 

שכן רבים מלקוחות המשרד הם לקוחות זרים או גופים ישראלים הפועלים בחו"ל. 

השותפים ועורכי הדין בצוותים השונים רואים את תקופת ההתמחות כתקופת חניכה והדרכה. 
תקופה שמאפשרת למתמחים ללמוד מהמנוסים מהם את הפרקטיקה המשפטית, ובד בבד ליזום 

ולפעול באופן עצמאי. מדיניות "דלת פתוחה" היא דרך חיים במשרד ולא רק סיסמה. 

בנוסף לפעילות השוטפת, במשרד מעבירים הרצאות חודשיות למתמחים בנושאים מגוונים, כדי 
שייחשפו לכל גווני הפעילות המשפטית במשרד ומקיימים פעילויות גיבוש ייעודיות למתמחים )בשנים 
האחרונות נסיעה לאילת( ושל כלל המשרד, לרבות נסיעות לחו"ל )כך למשל בספט' 2016 נסע 

כל המשרד לסופ"ש במדריד(.

העבודה על תיקים גדולים, מורכבים, מאתגרים ומשמעותיים, עם מגוון לקוחות זרים הופכת את 
שנת ההתמחות, לתקופה של חוויה לימודית מאתגרת, מעניינת ומפתחת. אופי עבודה ייחודי זה 
מקנה למתמחים ערך מוסף וכלים משמעותיים לארגז הכלים שהם רוכשים במהלך שנת ההתמחות. 
שילוב של כל האמור לעיל יוצר למתמחים בשבלת ושות' חוויה לימודית לצד חוויה אישית בסביבת 

עבודה הדוגלת ביחסי אנוש ותנאים מצוינים. 
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שטיינמץ הרינג גורמן ושות'

כתובת: דרך מנחם בגין 23, תל אביב, מגדל לוינשטיין, קומה 18 
טלפון: 03-5670100

פקס: 03-5670101
main@shg-law.co.il/dalia@shg-law.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: גב' דליה דגן
מספר עו"ד במשרד: כ־30

מספר השותפים במשרד: 9, המובילים: יעקב שטיינמץ, דניאל הרינג, מנחם גורמן
מספר המתמחים במשרד: 6 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס )מחזורי מרץ וספטמבר(: 6
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: אין

תחומי עיסוק מרכזיים: משפט מסחרי, בינלאומי ושוק ההון, נדל"ן, ליטיגציה
פעילות פרו־בונו: 10%-15% מהיקף השעות
הטבות לעובדים: שי לחג, חניה, נופש משרדי

www.shg-law.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
המשרד נוסד בשנת 1991 ומונה כ־30 עו"ד, מתוכם 11 שותפים. המשרד עוסק במגוון תחומי 
התמחות במשפט האזרחי ומעניק מענה משפטי מקצועי, רחב ומהימן בתחום המסחרי ובכלל זה בדיני 
חוזים, חברות, ניירות ערך ושוק הון, נדל"ן, ליטיגציה מסחרית, משפט בינלאומי, דיני עבודה ועוד.

המשרד הינו פירמה מובילה בישראל בתחום המסחרי ובכלל זה בדיני חוזים, דיני חברות, דיני 
ניירות ערך ושוק הון, נדל"ן והתחדשות עירונית, ליטיגציה מסחרית, משפט בינלאומי, דיני עבודה 
ועוד. המשרד נמצא בחוד החנית של תחומי משפט אלה, ומוכר במיוחד בליווי מהלכים משפטיים 

ועסקאות מורכבות. 

על לקוחות המשרד נמנים תאגידים וגופים עסקיים מובילים, גופים מוסדיים מהגדולים במשק, 
משקיעים בשוק ההון, קרנות השקעה בינלאומיות, חברות ציבוריות, פרטיות ויחידים, העוסקים 

במגוון ענפי פעילות. 

המשרד מופיע תדיר במדריכי דירוג מקומיים ובינלאומיים במסגרת דירוג משרדי עורכי הדין המובילים 
בישראל.

המשרד מאמין במחויבות חסרת פשרות למתן שירות מן המעלה הראשונה סביב השעון ללקוחותיו 
תוך הקפדה על מצוינות הן במקצועיות והן בשירות, זמינות ועמידה ביעדים, כמו גם בפתרונות 

יצירתיים, אמינות ודיסקרטיות מוחלטות. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: כל מתמחה מצטרף למחלקה ספיציפית בה הוא מעורב. 
העבודה היא ב"פול" של מתמחים כך שהמתמחה נחשף לעבודה בתחומים השונים בהם עוסק 



ר הפרטי ז במג ת  ו י | התמחו  176

המשרד וכן זוכה לעבוד עם כל השותפים ועורכי הדין השכירים במשרד. מנסיוננו, למרות שיטת 
ה"פול" הנהוגה במשרד, המתמחים המעוניינים לעבוד בצמוד לעורכי דין העוסקים בתחום הנדל"ן 

והליטיגציה מקדישים את רוב זמנם לעיסוק בתחומים אלו.

 ,)Open space( התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים באיזור מיוחד שלהם
מה שמאפשר להם אינטראקציה מקצועית וחברתית זה עם זה ועם עורכי הדין במשרד במהלך 
יום העבודה. תנאי העבודה כוללים חניה במגדל לוינשטיין בו שוכן משרדנו ושכר מקובל במשרדים 
מסדר גודל דומה. המתמחים במשרדנו נוטלים חלק בכל הפעילויות המשפטיות לרבות דיונים 
בבתי משפט, משא ומתן על עסקאות וכן הלאה וכן בכל הפעילויות החברתיות המקובלות במשרד, 
לרבות ערבי "כיף" וחופשות מאורגנות בארץ ובחו"ל. כמו כן קיימת במשרד ספריה משפטית גדולה.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: יכולת ורצון לעבודה בכלל ובצוות בפרט, מעורבות חברתית, 
"ראש גדול", סקרנות, העדר בושה לשאול שאלות ויצירתיות.

שעות עבודה: ימים א-ה בין השעות 20:00-09:00

סיכויי קידום במשרד: דרך הפעולה המושרשת במשרד מאז הקמתו הינו השארת וקידום מתמחים 
מצטיינים לעבודה במשרדנו. מירב השותפים במשרד החלו דרכם המשפטית כמתמחים במשרד 

במהלך 25 השנים האחרונות.

האם קיים מסלול טרום התמחות: לא



 177  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

ד״ר שלמה כהן ושות׳

כתובת: מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5 בני־ברק 5126237
טלפון: 03-5271919

פקס: 03-5272666
cohens@shlomocohen.co.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: ד"ר שלמה כהן
מספר עו”ד במשרד: 15

מספר השותפים/בעלים במשרד: 1 
מספר המתמחים במשרד: 4

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה צמוד לעורך דין ספציפי או לצוות עורכי דין. עבודת 
המתמחה היא משפטית טהורה והוא נוטל חלק פעיל בכל שלבי הטיפול בתיק. למרות שהדרישות 
המקצועיות גבוהות ביותר ובלתי מתפשרות, סביבת העבודה תומכת ונעימה וככלל האווירה במשרד 

מזכירה יותר חברת היי־טק מאשר משרד עו"ד היררכי ושמרני.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: שכר גבוה, חנייה, מקצוענות וסביבת עבודה נוחה בחדר 
מרווח עם עמדת מחשב אישית. במשרד ספרייה משפטית מקיפה.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: כושר ביטוי ויכולת כתיבה בעברית ובאנגלית ברמת שפת אם, 
מקצוענות, סקרנות אינטלקטואלית, נכונות לעבודה מאתגרת ובלתי שגרתית.

שעות עבודה: 9:00 – 19:00 בימי חול ובימי שישי לסירוגין 9:00 – 14:00.

סיכויי קידום במשרד: סיכויי הקליטה של מתמחה מוצלח לאחר סיום ההתמחות הינם טובים מאוד.

האם קיים מסלול טרום התמחות: כן.

דרישות קבלה והליך המיון: המשרד שם דגש על יכולת ביטוי גבוהה )בכתב ובעל־פה(, יחסי 
אנוש טובים, מוטיבציה והישגים אקדמאיים. בנוסף, נדרשות יכולות לעבודת צוות, עבודה תחת 

לחץ וריבוי משימות. 

הפונים המתאימים יזומנו לראיון שבו תיבדק התאמה הדדית בין המשרד למועמד. 

על המשרד
המשרד נוסד בשנת 1980 וזוכה למוניטין בינלאומי כמשרד המוביל בישראל בתחום הקניין הרוחני 

והתעשייתי. צוות המשרד כולל עורכי דין, עורכי פטנטים, יועצים מדעיים וצוות ניהולי מיומן. 

עיקר פעילותו של המשרד היא בינלאומית ולמשרד קשרים ענפים עם משרדי עורכי דין בחו”ל.

המשרד עוסק בכל תחומי הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, כינויי 
מקור, סודות מסחריים, טיפול בהפרות וזיופים, הסכמי רישוי והפצה ואינטרנט. מחלקת הליטיגציה 
במשרד מטפלת בסכסוכים מורכבים ביותר במגוון רחב של תחומים, לרבות סכסוכים המחייבים 

לימוד והעמקנה במגוון תחומים טכנולוגיים.
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בין לקוחות המשרד נמנים תאגידים בינלאומיים ידועים מתחומי הפרמצבטיקה, כימיה, אווירונאוטיקה, 
ביוטכנולוגיה, בידור, אלקטרוניקה, נשק, מחשבים, אופנה, קוסמטיקה, מזון ותעשיית הפרסום.

 The ,Who's Who Legal :המשרד מדורג בעיקביות כמשרד מוביל במדדי דירוג נחשבים כגון
Dun's 100 ,Legal 500, ועוד רבים אחרים.
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שמעונוב ושות' – עורכי דין

כתובת: דרך מנחם בגין 11, רמת גן, מגדל רוגובין תדהר – קומה 23
טלפון: 03-6111000

פקס: 03-6133355
dudi@Shimonov.com :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד דודי ברלנד
מספר עו"ד במשרד: 15

מספר השותפים במשרד: 5 
מספר המתמחים במשרד: 5 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 6-5
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 3

תחומי עיסוק מרכזיים: שוק ההון, הנפקות, ליווי שוטף של חברות ציבוריות ו־M&A בחברות 
ציבוריות. המשרד הינו משרד הבוטיק היחיד מסוגו בארץ

פעילות לקהילה: במהלך השנה האחרונה ליווה משרדנו את עמותת "חינוך לפסגות" בפעילויות 
העשרה לילדים בעלי פוטנציאל למצוינות החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, אשר אינם 

זוכים לתמיכה המאפשרת את מיצוי יכולותיהם.
www.shimonov.com :אתר אינטרנט

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד "בוטיק" היחיד מסוגו בארץ

משרד עורכי הדין שמעונוב ושות' הוא משרד בוטיק עילית, המתמחה בתחום שוק ההון, דיני ניירות 
ערך ודיני חברות בישראל וזכה למעמד ולהכרה של מוביל בתחומו. משרד שמעונוב ושות' הינו 
המשרד הפעיל ביותר בשוק ההון בישראל. בשנים 2014 ועד מועד הוצאת מסמך זה )אוגוסט 
2016( משרדנו עשה את מספר ההנפקות הרב ביותר מקרב כל המשרדים המטפלים בתחום 

שוק ההון בישראל.

ההכרה ההולכת וגוברת בתחום דיני ניירות ערך ושוק הון כ"נישה" ייחודית הדורשת התמחות 
ומומחיות, הביאה ליצירת שדרת לקוחות רחבה מאוד למשרד, של שלל תאגידים הפעילים בשוק 
ההון הישראלי הנמנים על הקבוצות המובילות והגדולות במשק לצד לקוחות זרים, במיוחד מארה"ב 
ומניו יורק בפרט. מעגל לקוחות המשרד, הולך ומתרחב משנה לשנה הודות לאיכות השירות הגבוהה 
ללקוחות והמקצועיות חסרת הפשרות של צוות המשרד והעומד בראשו, עו"ד ישראל שמעונוב, 
הנחשב שם דבר בתחומו ואשר מעורב באופן אישי בכל תיק המטופל במשרד. תכונות אלו, לצד 
יצירתיות משפטית תוך הבנה והיענות לצרכי הלקוח בנו את המשרד כמוביל מהלכים תקדימיים 

ועסקאות פורצות דרך בשוק ההון הישראלי.

המשרד הוקם באוגוסט 1993 על ידי עו"ד ישראל שמעונוב. כיום מהווה המשרד את אחד ממשרדי 
עורכי הדין המובילים, הפעילים והמוכרים בישראל בתחום שוק ההון, המדורג דרך קבע, בצמרת רשימת 
 .legal 500המשרדים המובילים בתחום זה, לרבות מדריך הדירוג המשפטי היוקרתי בעולם – ה־
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 legal1 של של ה־Top Tier נכון לשנת 2016 משרדנו הינו משרד הבוטיק היחידי המופיע בדירוג
500. כמו כן, עו"ד ישראל שמעונוב מופיע בדירוג זה ברשימת ה־leading individuals בתחום 
שוק ההון. המשרד הוא משרד "נישה" היחידי בתחומו בישראל, שלא התמזג עם משרדים אחרים. 

קהל לקוחות מגוון
על לקוחות המשרד נמנים עשרות רבות של חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, מהקבוצות 
הגדולות והמובילות במשק הישראלי וכן חברות זרות, אשר ניירות הערך שלהם נסחרים בבורסה 
לניירות ערך בתל אביב, וכן תאגידים המבקשים להנפיק לראשונה ניירות ערך לציבור בישראל. בין 
לקוחות המשרד בעבר ובהווה, נמנים תאגידים הפעילים במגוון רחב של תחומי פעילות ועיסוק, 
לרבות נדל"ן בישראל ובחו"ל, תעשייה, מכשור רפואי, קמעונאות, מזון, דלק ושמנים, השקעות, 

ביומד, היי־טק, רכב, הון סיכון ועוד. 

מאות הנפקות בהיקפי גיוס של מיליארדי שקלים ופעילות 
M&A ענפה וייחודית

מאז הקמתו ליווה המשרד מאות הנפקות ציבוריות באמצעות תשקיפים )הן הנפקות ראשונות לציבור 
והן בשוק המשני( ומאות הנפקות פרטיות בהיקפי גיוס כללי של מיליארדי שקלים. מלבד תחום גיוסי 
ההון, עוסק המשרד גם בתחום עסקאות מיזוג ורכישה של חברות ציבוריות וטיפל לאורך השנים 
בלמעלה ממאה מיזוגים ורכישות של חברות ציבוריות. בתוך כך, טיפל המשרד במיזוגי השלדים 

הבורסאיים הבולטים והמורכבים שנעשו בשוק ההון הישראלי. 

התמחות ייחודית בייצוג חברות זרות בישראל
למשרדנו התמחות ייחודית בייצוג חברות זרות המבקשות להציע ניירות ערך לציבור בישראל. 
המשרד ייצג ומייצג את הרוב המכריע של חברות נדל"ן האמריקאיות, שביקשו ומבקשות להנפיק 
את ניירות הערך שלהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב וקנה לעצמו שם של המשרד המוביל 

בישראל בתחום ייחודי זה.

מקצועיות ושירות חסרת פשרות 
במסגרת פעילותו בשוק ההון, מייצג המשרד את לקוחותיו בגיוסי הון וחוב מהציבור, רכישות שליטה, 
הצעות רכש, עסקאות עם בעל שליטה והקצאות פרטיות, עסקאות גיוס הון ועסקאות פיננסיות, 
עסקאות שינוי מבנה ועוד. כל זאת, נעשה באמצעות צוות המשרד המסור והמיומן ששם לו למטרה 
הענקת טיפול מקצועי, מסור, אישי ואיכותי תוך הבנת צרכי הלקוח ומציאת פתרונות יצירתיים 

לצרכיו, כל זאת תוך ראיה רחבה והבנה עסקית יוצאת דופן. 

המשרד הוביל במשך השנים מהלכים תקדימיים ועסקאות פורצות דרך בעולם שוק ההון הישראלי, 
כגון עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות ביותר של חברות ציבוריות )לרבות עסקאות של חידושי מסחר 
של שלדים ציבוריים( וכן השתתפות במאבקי השליטה המשמעותיים בשוק ההון הישראלי בעשרים 

השנים האחרונות. 
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודתו של המתמחה במשרדנו הינה מאתגרת במיוחד. 

המתמחים במשרדנו עובדים בשיטת ה"פול", במסגרתה הם מצטוותים לעורכי הדין.

החל מן הימים הראשונים להתמחות, המתמחים נחשפים לחזית העשייה הדינאמית של שוק ההון 
הישראלי – ליווי תשקיפים, ביצוע בדיקת נאותות בתשקיפים ועסקאות שונות, הכנת דיווחים מיידיים 
לרשות ניירות ערך, חשיפה לעסקאות מסחריות וכתיבת חוות דעת משפטיות. המתמחים מעורבים 
בכל שלב של התשקיף או העסקה הרלבנטית )לרבות נסיעות לחו"ל אם וככל שהדבר נדרש(. 
בנוסף, המתמחים במשרדנו מתנסים כבר בשלבים המוקדמים של התמחותם בעבודה ישירה אל 
מול לקוחות המשרד. את המשרד מאפיינת סביבת עבודה נעימה מאוד, צעירה ובלתי אמצעית, 

כאשר המתמחה עובד מול צוות עורכי דין מהשורה הראשונה בתחום. 

חשיפת המתמחים לעשייה במשרד בוטיק דוגמת משרדנו, בשונה ממשרד גדול, היא גדולה מאוד. 

האווירה במשרד: משרדנו חרט על דגלו קיום יחסי עבודה טובים והקפדה על יחסי אנוש מעולים, 
מתוך הבנה כי אלו הגורמים המשפיעים על הצלחת המתמחים. משרדנו מקפיד לגלות רגישות 
לצרכים המקצועיים והאישיים של המתמחים ושל עורכי הדין. צוות המשרד רואה עצמו כמשפחה 

לכל דבר ועניין, כאשר המתמחים הינם חלק אינטגרלי מהווי זה.

הכשרה והדרכה: משרדנו רואה את עצמו כבית ספר לכל דבר ועניין לסטודנטים מצויינים אשר 
נמשכים לתחום העסקי, בדגש על עולם שוק ההון הישראלי ולא חוששים מעבודה קשה ומאתגרת. 
עם קליטת המתמחים במשרדנו, אנו מעבירים למתמחים החדשים הדרכות מיוחדות בנוגע לתחומי 

הפעילות של המשרד ועבודת המתמחה, לרבות באמצעות חוברות הדרכה שמפיק משרדנו. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: משרדנו ממוקם בקומה ה־23 במגדל רוגובין תדהר, 
במתחם הבורסה ברמת גן. המשרד מפואר, מרווח מאוד ובעל סביבת עבודה נעימה. 

לכל מתמחה מוקצה מקום ישיבה משלו בחדר מתמחים )לכל היותר שני מתמחים בחדר(, ובו יש 
שולחן עבודה אישי רחב ידיים, מחשב המחובר לרשת המשרד, חיבור לאינטרנט ולמאגרי מידע 
משפטיים. תנאי השכר הינם ברף העליון המשולם במשרדים הגדולים בישראל. בנוסף, משרדנו הוא 
המשרד היחיד המעניק בונוסים גם למתמחים בהתאם לעבודתם בהתאם לשיקול דעת המשרד. 

כל מתמחה זכאי למנוי בחניון המשרד במגדל רוגובין או החזר על הוצאות הנסיעה. 

הווי: כחלק מהאווירה המשפחתית של משרדנו, אחת לחודשיים שלושה, משרדנו יוצא לימי גיבוש 
מחוץ למשרד )טיולים, מסעדות ופעילויות מגוונות התורמות לגיבוש ולאווירה המשפחתית(. אחת 
לשנה מתקיים טיול משרדי לחו"ל )ארבעה ימים(. בחודש יולי 2016 יצא משרדנו להפלגה בת 
ארבעה ימים באיי יוון, ביאכטה פרטית שכללה שף צמוד ודי.ג'יי ופעילויות ספורט ימי. בשנה שעברה 
בחודש יולי 2015, נסע משרדנו, על כל עובדיו, לחופשה בת ארבעה ימים בהר הפירנאים בספרד 
וברצלונה. בחודש ינואר 2015 נסע משרדנו לחופשת חורף בת שלושה ימים להרי הקרפטים 

)אופנועי שלג וסקי(. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: הישגים אקדמיים גבוהים, כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה, 
אנגלית משפטית ברמה גבוהה מאוד )קריאה וכתיבה(. בנוסף, נדרשת יכולת עבודה מאומצת, 

לעיתים בתנאי לחץ תוך הקפדה על דיוק ופרטים, "ראש גדול", אחריות ויכולת עבודה בצוות.
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שעות עבודה: העסקת המתמחים הינה במשרה מלאה )שבוע עבודה של חמישה ימים(. ככלל, 
יום העבודה מתחיל בשעה 09:00 ומסתיים בשעה 19:30, לעיתים נדרשת עבודה מאומצת יותר. 

המשרד אינו עובד בימי שישי ושבת.

סיכויי קידום במשרד: המשרד רואה במתמחיו את עורכי הדין העתידיים של המשרד. המשרד 
מכשיר את המתמחים מתוך מטרה מוצהרת לגייסם כעורכי דין בתום התמחותם, במידת הצורך. 

מרבית עורכי הדין וכל השותפים במשרד סיימו בו את התמחותם.

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיימת אפשרות לתקופת טרום התמחות במשרדנו בהתאם 
לצורך, במשרה מלאה או קרובה למלאה, אשר אופי העבודה בה הינו זהה לעבודת המתמחים. 



 183  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

שריר, שיוו ושות' – עורכי־דין

כתובת המשרד: ראול ולנברג 24, מגדלי זיו, בניין D, תל־אביב 6158002
טלפון: 03-6074777

פקס: 03-6074778
dalit@sask.co.il :דוא"ל

אנשי קשר למתמחים: דלית כהנא גרבי
http://www.sask.co.il :כתובת אתר האינטרנט

מספר עוה"ד במשרד: 13
מספר המתמחים במשרד: 2

מספר המתמחים שבכוונתנו לגייס: 2
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 3

מחזורי גיוס: מרץ וספטמבר 2018
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט מסחרי, דיני חברות, היי־טק וטכנולוגיה, קניין רוחני, מיזוגים 

ורכישות, ניירות ערך. המשרד עוסק בפעילות פרו־בונו בתחומים שונים.

על המשרד ותחומי עיסוק
שריר, שיוו ושות', שנוסד בשנת 1996, הינו משרד בוטיק המתמחה במשפט מסחרי בכלל ובמגזר 
ההיי־טק בפרט. במשרד צוות בעל יוזמה ותודעת שירות, השם דגש על ניהול משימה וניהול זמן, 
תוך שילוב מצוינות וחדשנות משפטית. למשרד לקוחות ישראליים ובינלאומיים, אשר עם רבים 
מהם מקיים המשרד מערכת יחסים ארוכה ומתמשכת. לאורך השנים רכש המשרד מוניטין בתחומי 
ההיי־טק וההון־סיכון והוא מייצג חברות עתירות ידע )פרטיות וציבוריות(, קרנות הון סיכון מובילות 
ותאגידים רב־לאומיים. המשרד ממוקם בעקביות בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל בתחום ההיי־

טק על־ידי מדריכי דירוג בינלאומיים. 

המשרד מעניק שירותים משפטיים לתאגידים בשלבי חייהם השונים; החל משלב ההקמה, הפעילות 
העסקית הראשונית וגיוס הון פרטי, דרך שלבי הפיתוח והמכירות, ועד לעסקאות של מיזוג ורכישה 
וגיוס הון ציבורי. בכל אלה, מדריך צוות המשרד את הלקוח בהתמודדות עם האתגרים המשפטיים, 
המאפיינים כל שלב ושלב בהתפתחות החברה. למשרד מומחיות גבוהה וניסיון עשיר בכל הנוגע 

לעסקאות מיזוג ורכישה וכן לעסקאות רישוי ומסחור של טכנולוגיות מתקדמות.

המשרד מלווה גם קרנות הון־סיכון וגופי השקעה אחרים, מקומיים וזרים כאחד. ליווי זה כולל פעילויות 
השקעה, טיפול בחברות פורטפוליו, לרבות מכירה, מיזוג והנפקה לציבור של אותן חברות. המשרד 
מייעץ בנוסף לתאגידים רב־לאומיים שלהם פעילות בישראל בקשר לפעילות המקומית השוטפת 
שלהם, לעסקאות מסחריות עם גופים ישראליים, השקעות בישראל ורכישת חברות בישראל, וכן 

לגבי הסביבה החקיקתית והרגולטורית בישראל. 

לאור האופי הגלובלי של עסקיהם של רבים מלקוחותיו, למשרד נסיון רב בתכנון, ניהול משא ומתן 
וביצוע של עסקאות בינלאומיות. הייעוץ הניתן ללקוחות המשרד מתבסס על ראיה רב־תחומית 
העושה שימוש ביכולות הצוות מתחומים שונים של המשפט, ובניסיון הרב שנצבר במשרד בייעוץ 
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משפטי בתחומים הטכנולוגיים בהם עוסקים רבים מלקוחותיו, כגון ביו־טכנולוגיה, תוכנה, מוליכים 
למחצה, מכשור רפואי, אינטרנט, "קלינטק" וכדומה. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המשרד עובד בשיטת ה"פול", שבה כולם עובדים עם כולם; אין 
במשרד חלוקה למחלקות או לקבוצות עבודה קבועות. בכל משימה, בין אם ליווי שוטף של לקוח 
מסוים ובין אם פרויקט או עסקה ספציפיים, מתגבשת קבוצת עבודה הכוללת עורכי דין ומתמחים 

בהתאם לצורך, אשר מלווה את המשימה מתחילתה ועד סופה.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המשרד מציע למתמחים סביבת עבודה נוחה, הן פיסית 
והן מקצועית, שתכליתה מיצוי פוטנציאל הלמידה והתרומה של המתמחה. כל מתמחה הנקלט/ת 
במשרד עובר/ת בתחילת ההתמחות השתלמות מקיפה, אשר חושפת אותו/ה לתחומי העיסוק 
העיקריים של המשרד, במטרה להקנות לו/לה כלי התמודדות ראשוניים עם המשימות שתגענה 
לפתחו/ה וכן לאפשר לו/לה לפגוש ולהכיר באופן בלתי אמצעי ונינוח את אנשי הצוות. מרגע קבלת 
המתמחה להתמחות במשרד, וכן במהלכה, משתתף/פת המתמחה בימי עיון ובהדרכות מקצועיות 
שעורך המשרד מעת לעת. לכל אורך ההתמחות, משתתפים המתמחים ואף לוקחים חלק פעיל 
בישיבות צוות הנערכות על־ידי הצוות המקצועי על בסיס שוטף לצורך עדכון הדדי ושיתוף בידע. 
סביבת העבודה במשרד הינה חברית, חסרת גינונים, המעודדת ערכים של עזרה הדדית ושיתוף 
פעולה, לצד חתירה בלתי פוסקת למצוינות ולשירות משפטי מקצועי נטול פשרות. השכר המוצע 

למתמחים במשרד הינו שכר תחרותי. המתמחים במשרד זכאים לחניה. 

הדרישות ממתמחים בעבודה: המשרד מחפש מתמחים נעימי הליכות, בעלי יכולת ניתוח 
משפטי ועסקי ברמה גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובעל־פה, יכולת עבודה בצוות, יכולת התמודדות 
עם אתגרים, ירידה לפרטים ושאיפה למצוינות. בשל אופייה הבינלאומי של עבודת המשרד נדרשים 
כישורי אנגלית טובים ונכונות להשקיע בשיפור מיומנויות משפטיות בשפה זו. כן נדרשים המתמחים 

של המשרד להיות עצמאיים, בעלי משמעת עצמית ותחושת אחריות.

שעות עבודה: שעות העבודה המקובלות במשרד הינן 19:00-8:30 בימים א'-ה'. המשרד שואף 
לאפשר לכל מתמחה יום אחד בשבוע שבו הוא מסיים את העבודה מוקדם יותר.

סיכויי קידום במשרד: למשרד יש מסורת של קליטת הטובים שבמתמחיו לשורותיו כעורכי דין.
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תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'

כתובת:  דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי – המגדל המרובע, קומה 34, תל אביב 6701101
טלפון: 03-6846000

פקס: 03-6846001
 mail@tadmor-levy.com :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד אפרת כהן
מספר עו"ד במשרד: 90  

מספר השותפים במשרד: 25 
מספר המתמחים במשרד: 22

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 24
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל-אביב בשנה שעברה: 8

תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה, הגבלים עסקיים, תשתיות ומימון פרויקטים, מיזוגים ורכישות, 
מסחרי, רגולציה, בנקאות ואמצעי תשלום, שוק ההון, נדל"ן, איכות הסביבה, סין והמזרח הרחוק 

ודיני עבודה.  
פעילות פרו-בונו: המשרד מקיים פעילות פרו-בונו ענפה ומסייע לעמותות ולגופים שונים.

הטבות לעובדים: המשרד דורג בעבר על ידי העיתון "כלכליסט" במקום הראשון ברשימת משרדי 
עורכי הדין שהכי טוב לעבוד בהם. בין ההטבות הניתנות למתמחים: המשכורת הגבוהה ביותר בקרב 
משרדי עורכי הדין בישראל, סמארט-פון ועלות השימוש בו, חניה בחניון עזריאלי, סבסוד ארוחת 
צהריים, סבסוד ספרי הלימוד לבחינות ההסמכה, מתנות חג לראש השנה ולפסח, קייטנה לילדים 

בחודש אוגוסט, ימי כיף ואירועים שונים.
 www.tadmor.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מעסיק למעלה מ-110 עורכי דין ומתמחים, בוגרי מיטב 
מוסדות החינוך המשפטי בארץ ובעולם. בראש המשרד עומדים ד"ר דוד תדמור, לשעבר הממונה 
על הגבלים עסקיים, ועו"ד עופר לוי, מומחה בדיני תאגידים, בנקאות ומשפט מסחרי. המשרד מדורג 
דרך קבע בדירוגים מקומיים ובינלאומיים כמשרד עורכי דין מוביל בעיקר תחומי עיסוקו, ושותפים 

ועורכי דין רבים במשרד זכו להכרה מקצועית במסגרת דירוגים אלה. 

תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מתמחה במגוון תחומי המשפט המסחרי, ועל לקוחותיו נמנים, בין 
היתר, קונצרנים מרכזיים במשק הישראלי וחברות בינלאומיות מובילות, הבנקים הגדולים, חברות 
כרטיסי אשראי, חברות החזקה, קרנות השקעה וגופים בשוק ההון, בנקים להשקעות, תאגידים 
בתחומי התעופה, התקשורת, התרופות, האנרגיה והתשתיות, גופים פיננסיים, חברות תעשייתיות, 

חברות נדל"ן, וכן ארגונים שלא למטרות רווח. 

למשרד פעילות ענפה בסין ושיתוף פעולה אסטרטגי עם אחת מפירמות עורכי הדין המובילות בסין. 
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תחומי עיסוק מרכזיים
ליטיגציה ויישוב סכסוכים: למשרד אחת ממחלקות הליטיגציה הגדולות והטובות בארץ. המשרד 
מייצג תאגידים בינלאומיים וישראלים במגוון רחב של סכסוכים מורכבים, לרבות סכסוכי שליטה 
בתאגידים, סכסוכים מסחריים, עתירות מנהליות, עתירות לבית המשפט העליון, תביעות ייצוגיות, 
נזקים סביבתיים, קניין רוחני, הליכי כינוס נכסים ופירוק עסקים, תכנון ובנייה, בוררות וגישור ועוד. כמו 
כן, המשרד מייצג פרטים וחברות בהליכים פליליים בתחום הצווארון הלבן ובעבירות הגבלים עסקיים. 

הגבלים עסקיים: המשרד מדורג מידי שנה על ידי מיטב הדירוגים המשפטיים הבינלאומיים כמשרד 
מוביל בכל הנוגע להגבלים עסקיים ולדיני תחרות, והגיע להישגים מרשימים בתחום זה. התמחות 

המשרד משתרעת על פני כל תחומי ההגבלים העסקיים, הן בפן האזרחי והן בפן הפלילי. 

מיזוגים ורכישות: למשרד ניסיון רב בעסקאות מיזוגים ורכישות מורכבות. המשרד היה מעורב 
במספר גדול של עסקאות מרכזיות במשק הישראלי והוא מעורב דרך קבע בעסקאות בינלאומיות 

באירופה, ארה"ב, המזרח הרחוק ובמקומות נוספים בעולם.

בנקאות, כרטיסי חיוב ומימון: למשרד ניסיון עשיר בבנקאות ובמימון, ומומחיות ייחודית בכל הקשור 
לרגולציה בנקאית וכרטיסי חיוב הייעוץ המשפטי שהמשרד מעניק בתחום זה רחב ומגוון והוא כולל 
ייעוץ בכל תחום הנוגע להסכמים למתן הלוואות ולמתן שירותי בנקאות נלווים, ייעוץ הנוגע לביצוע 

פעילות פיננסית מורכבת וכן לשימוש ופיתוח אמצעי תשלום חדשים. 

מימון פרויקטים ותשתיות: המשרד מדורג כמשרד מוביל בתחום מימון הפרויקטים והתשתיות 
על ידי מיטב הדירוגים המשפטיים הבינלאומיים לאור פעילותו הענפה והחדשנית בתחום זה בארץ, 
באפריקה ובאירופה. המשרד היה מעורב בכמעט כל הפרויקטים הגדולים שהיו בישראל בעשור 
האחרון והוא ידוע בניסיונו הבינלאומי בתחום. המשרד מעניק ללקוחותיו ייעוץ בקשת רחבה של 
נושאים הקשורים למימון פרויקטים במגוון של תחומים, לרבות, התפלת מים, אנרגיה קונבנציונלית, 

אנרגיה מתחדשת, גז טבעי, לווייני תקשורת, ביטחון, ותחבורה.

שוק ההון, ניירות ערך ורגולציה של שירותים פיננסיים: המשרד מייצג חברות ציבוריות וגופים 
מובילים הפועלים בשוק ההון הישראלי ביחס למגוון פעילויותיהם בשוק ההון המקומי. למשרד 
התמחות ייחודית ברגולציה של שוק ההון וניירות ערך, רגולציה של שירותים פיננסיים, ממשל 
תאגידי, חובות דיווח של חברות ציבוריות, הליכי אכיפה מנהלית של רשות ניירות ערך, ייצוג בהליכי 

חקיקה, חקירות פנימיות ואכיפה פנימית בניירות ערך. 

נדל"ן: המשרד מייצג תאגידים, יחידים, קרנות, משקיעים, קבלנים ויזמים בכל סוגי העסקאות, 
ובהן - רכישה, מכירה, שכירות, מכרזים, קומבינציה, בנייה, קבוצות רכישה, התחדשות עירונית, 
תמ"א 38 וניהול נכסים. למשרד התמחות בתחום ההתחדשות העירונית )"פינוי בינוי"(, והוא מייצג 

יזמים ודיירים בפרויקטים גדולים באזור המרכז. 

משפט מנהלי ורגולציה: המשרד הוכר על ידי שלל דירוגים כמשרד מוביל בתחום זה. המשרד 
מלווה גופים רבים במשק הישראלי במגעים מול רשויות השלטון ומשרדי הממשלה בהקשרים 
מגוונים. למשרד ניסיון רב בהופעה בפני רשויות, ועדות הכנסת, ועדות ממשלתיות וציבוריות, וכן 

בכתיבת מסמכי מדיניות, מענה לשימועים, ליווי הליכי חקיקה, הפרטה, שינויים מבניים והסדרה.

איכות הסביבה: המשרד מדורג מידי שנה על ידי מיטב הדירוגים המשפטיים כמשרד מוביל בתחום 
איכות הסביבה. המשרד מעניק ייעוץ משפטי מקיף בכל הקשור להיבטים המקומיים והבינלאומיים של 
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המשפט הסביבתי ובכלל זה: זיהום מים ואויר, זיהום קרקעות, פינוי פסולת מוצקה ופסולת מסוכנת, 
חומרים מסוכנים, מפגעי רעש, נזקי קרינה, מדיניות קיימות, אגרו-אקולוגיה, ניהול סיכונים ועוד. 

דיני עבודה: המשרד מספק שורה רחבה של שירותים משפטיים בתחום משפט העבודה הפרטי 
והקיבוצי. בין היתר, מייצג המשרד מעסיקים ישראלים וזרים כאחד, מנהלים בכירים, קבוצות עובדים 
בהליכי פירוק, כינוס נכסים או הקפאת הליכים, ארגוני מעסיקים וארגוני עובדים. התמחות המשרד 
משתרעת הן על התחום האזרחי, הן על התחום הפלילי של דיני העבודה והוא מעניק ייעוץ משפטי 

בכלל הנושאים הקשורים למשאבי אנוש.

סין והמזרח הרחוק: המשרד מצוי בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מובילים בסין והוא אחד 
מהמשרדים הראשונים בישראל אשר פתחו שלוחה בסין. במסגרת פעילותו, מספק המשרד מגוון רחב 
של שירותים משפטיים ללקוחות ישראליים וזרים הפועלים בסין וללקוחות סיניים הפועלים בישראל.  

הייטק והון סיכון: המשרד מייצג דרך קבע חברות הזנק מכל התחומים, לרבות אינטרנט, תקשורת, 
תוכנה, ביו-מד וציוד רפואי, תחבורה ועוד, החל מהקמת המיזם ועד לשלב מכירתו. המשרד מייצג 
גם משקיעים בחברות הזנק, לרבות חממות ואקסלרטורים, קרנות הון סיכון, משקיעים פרטיים 
.''UpLink" ומשקיעים ורוכשים אסטרטגיים. המשרד הראשון להקים מועדון הייטק ויזמות הנקרא

על ההתמחות
תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מספק חוויית התמחות ייחודית המתוארת על ידי המתמחים שלנו 
במשוב אנונימי בסיום שנת ההתמחות כשנה אינטנסיבית, מלמדת, מכבדת, מהנה ומאד מומלצת.  
ייחודיות המשרד נובעת משילוב בין יתרונותיו של משרד גדול, הכוללים ייצוג של גופים עסקיים 
מהשורה הראשונה בארץ ובחו"ל ומגוון רחב של תחומי התמחות לבין סביבת עבודה שמאפשרת 
מתן ביטוי ליכולות האינדיבידואליות של עורכי הדין והמתמחים, עבודה ישירה מול לקוחות כבר 
משלבים מוקדמים יחסית בתקופת ההתמחות, גמישות מחשבתית, היעדר ביורוקרטיה, סיכויי 

התקדמות טובים, ועבודה ישירה מול צוות מקצועי מאד וצעיר יחסית.

במשרד מקפידים על אימון אישי, תוך שילוב אמיתי של המתמחה בתיקים כחלק בלתי נפרד מהצוות 
המקצועי המלווה את התיק מסיבה זו המשרד מהווה בית גידול אידיאלי לסטודנטים מצטיינים 
המבקשים לרכוש כלים מעשיים והרגלי עבודה שיסייעו להם לממש את הפוטנציאל האקדמי שלהם 

ולתרגמו להצלחה בעיסוק בעריכת דין.

עבורנו, שנת ההתמחות היא הדרך הטובה ביותר לאתר ולבחור את דור העתיד של עורכי הדין במשרד. 

אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודת המתמחים במשרד מתבצעת בשיטת "פול משרדי" 
המנוהל על ידי אחראי מתמחים המחלק את המשימות בין המתמחים בהתאם לצרכי העבודה ותוך 
התחשבות בתחומי העניין של המתמחים. המתמחים עובדים במקביל עם מספר עורכי דין ושותפים 
על תיקים שונים ובתחומים מגוונים ומהווים חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי המטפל בתיקים. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בחדרים ייעודיים, ולכל מתמחה שולחן 
עבודה, פינת אחסון ומחשב. למתמחים מוצע שכר של 9,250 ש"ח )ברוטו( בחודש, סמארט-פון 
ועלות השימוש בו, חניה בחניון עזריאלי, סבסוד ארוחת צהרים במשרד, מתנת חג לראש השנה 
ולפסח בסך של 1,000 ש"ח עבור כל חג, סבסוד ספרי הלימוד לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי 
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הדין, שי סיום התמחות בסך של 1,000 ש"ח. המתמחים נהנים משני ימי כיף ייעודיים למתמחים 
במהלך שנת ההתמחות.  

הדרישות מהמתמחים בעבודה: דרישות הסף לקבלה להתמחות הן הצטיינות אקדמית; כושר 
ביטוי מעולה בכתב ובעל פה; ואנגלית ברמה גבוהה.

שעות עבודה: המשרד פתוח בימים ראשון עד חמישי, והשעות המקובלות הן 19:00-9:00. 
המתמחים אינם נדרשים להגיע למשרד בימי שישי. עבודה מעבר לשעות אלו נדרשת במידת 

הצורך בהתאם לצרכי המשרד, ובתיקים אינטנסיביים המחייבים עבודה רבה.

סיכויי קידום במשרד: הרוב המכריע של עורכי הדין הצעירים במשרד השלימו את התמחותם בו. 
בשנתיים האחרונות הציע המשרד לכשלושה רבעים מהמתמחים לחזור ולעבוד בו כעורכי דין לאחר 
סיום בחינות הלשכה, ומהלך תקופה זו השתלבו במשרד כעשרים עורכי דין צעירים מקרב המתמחים. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: לא קיים מסלול טרום התמחות במשרד.
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הכנסת – הלשכה המשפטית

כתובת: משכן הכנסת, קריית בן גוריון, ירושלים, 91950 
טלפון: 02-6408638

פקס: 02-6753495
hdept@knesset.gov.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: מיכל דיבנר־כרמל, מנהלת הלשכה 
מספר עו"ד במשרד: 46 עו"ד מתוכם 32 נשים. 

מספר השותפים במשרד: לא רלוונטי
מספר המתמחים במשרד: 12 

תחומי עיסוק מרכזיים: הלשכה המשפטית של הכנסת מעניקה ייעוץ משפטי ליושב ראש הכנסת, 
לוועדות הכנסת, לחברי הכנסת, למינהל הכנסת ולגופים אחרים בכנסת, ומייצגת את הכנסת בערכאות

www.knesset.gov.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
הלשכה המשפטית של הכנסת מעניקה ייעוץ משפטי ליושב ראש הכנסת, לוועדות הכנסת, לחברי 

הכנסת ולגופים אחרים בכנסת, ומייצגת את הכנסת בערכאות. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים בלשכה המשפטית של הכנסת עובדים תחת פיקוחם 
של היועצים המשפטיים כמפורט להלן, ובמסגרת זו מסייעים בידם בכל הקשור למילוי תפקידיה 
של הלשכה המשפטית. המתמחים אצל היועצים המשפטיים לוועדות הכנסת עוסקים בגיבוש 
ובניסוח הצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת ומלווים את הליכי החקיקה בוועדות ובמליאת הכנסת. 
המתמחים בצוות הייעוץ המשפטי למינהל הכנסת מסייעים בעיקר בתחומי דיני עבודה, מכרזים 
וחוזים. המתמחה בצוות ייצוג הכנסת בערכאות מסייע בכתיבת כתבי טענות לבתי משפט )בעיקר 

בג"ץ(, והכנה לדיונים בבית המשפט ובניהול השוטף של התיקים. 

המתמחה משתתף, יחד עם מאמנו, בישיבות ועדות הכנסת ובפורומים שונים, מסייע בכתיבת חוות 
דעת משפטיות בנושאים חוקתיים, פרלמנטריים ומינהליים, בהתאם לתחומים שבהם עוסק המאמן. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: בזמן מושב הכנסת שעות העבודה הן 44 שעות שבועיות, 
ובתקופת הפגרות 36 שעות שבועיות. המתמחים נדרשים לעבודה בשעות נוספות מעת לעת, 

בהתאם לצרכי העבודה.

שכר המתמחה יהיה בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על המתמחים בשירות המדינה, בכפוף 
להתאמות כפי שהן חלות בכנסת. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: המתמחים נדרשים לרמה משפטית מעולה, יכולת ניתוח משפטי 
ויישום עקרונות משפטיים, יכולת ניסוח טובה בכתה ובעל־פה, הקפדה על פרטים, יחסי אנוש 
טובים, נכונות לעבודה מאומצת, יכולת עבודה בצוות וידע נרחב במשפט חוקתי ובמשפט מנהלי. 
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המטה לביטחון לאומי – משרד ראש הממשלה

כתובת: רח' נתנאל לורך 1, ירושלים
טלפון: 02-6667433

פקס: 02-6667513
ilanitc@pmo.gov.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: אילנית כהן
מספר עו"ד במשרד: 3

מספר המתמחים במשרד: 1 
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 1

תחומי עיסוק מרכזיים: ביטחון ויחסי חוץ, משפט בינלאומי, מנהלי, משפט וטרור ועוד
הטבות לעובדים: הטבות המגיעות לעובדי במגזר הציבורי, בהתאם לתקשי"ר

nsc.gov.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
עורכי הדין של הלשכה המשפטית מסייעים ליועץ לביטחון לאומי ולראשי האגפים במל"ל בריכוז 
עבודת המטה בנושאי חוץ וביטחון של הממשלה, של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )הקבינט( 

וכל ועדה או הרכב שרים אחר בראשות ראש הממשלה בנושאי חוץ וביטחון.

במקביל לעבודתם כמומחי תוכן לעולם המשפט, משולבים עורכי הדין בעבודת המטה המדינית – 
ביטחונית במל"ל, הכוללת בין היתר מיפוי וגיבוש חלופות למדיניות, תוך הצבעה על ההבדלים בין 
החלופות ומשמעותם וכן, במידת הצורך, גיבוש המלצה מנומקת לחלופה הנבחרת, וביצוע עבודות 

מטה בין־ארגוניות ובין משרדית מטעם ראש הממשלה בנושאים נוספים.

עובדי הלשכה המשפטית של המטה לביטחון לאומי משולבים בעבודות מטה המרוכזות על ידי 
משרדים אחרים בנושאים שיש להם נגיעה לתחום הביטחון הלאומי, ומייצגים את המל"ל והמטה 
ללוחמה בטרור בפורומים משפטיים במשרדי הממשלה, יחידות הסמך, רשויות הביטחון וועדות 
הכנסת בנושאים שונים, וכן מטפלים בפעילות המשפטית השוטפת של המשרד, בהתאם להוראות 

החוק, התקשי"ר וכללי המנהל התקין.

מעצם טיב העיסוק, עבודת עורכי הדין בלשכה המשפטית מאתגרת ומגוונת מאד, ומחייבת לצד 
שליטה ברזי המשפט הבינ"ל, החוקתי והמנהלי, גם הבנה של הסביבה והאתגרים האסטרטגיים 
עימם מתמודדת ישראל בזירה המדינית־ביטחונית ועולם הלוחמה בטרור, לצד יכולת לעבוד עם 
גופים רלוונטיים כגון השב"כ, המוסד, משרד החוץ, מחלקת דין בינ"ל בפרקליטות הצבאית, משרד 

המשפטים, משרד הביטחון והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

עורכי הדין בלשכה המשפטית של המטה לביטחון לאומי משולבים – כמומחי תוכן לעולם המשפט 
– בעבודות המטה, הכנת ניירות עמדה ומסמכי המדיניות המוגשים לראש הממשלה והממשלה 
בענייני החוץ והביטחון של מדינת ישראל, בהתאם לחוק המטה לביטחון לאומי – התשס"ח-2008.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה הינו חלק אינטגרלי מהלשכה המשפטית ושותף מלא 
לעשייתה. סביבת העבודה מאד דינמית ומגוונת ומוטלות על המתמחה משימות בעלות אחריות 

רבה. המתמחה משתתף בדיונים מגוונים ומוביל פרויקטים. 

המתמחה כפוף ישירות למאמנו – היועץ המשפטי למטה לביטחון לאומי, ובנוסף עובד באופן שוטף 
וצמוד עם יתר עורכי הדין בלשכה המשפטית על מגוון רחב של תחומים בהן עוסקת הלשכה.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: משרד בתוך הלשכה המשפטית, משכורת בהתאם 
להתמחות במגזר הציבורי, הטבות בהתאם לתנאים בעבודה במגזר הציבורי.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: היכרות עמוקה עם תחומי העניין, יכולת גבוהה של עבודה 
בצוות והן באופן עצמאי, יכולת למידה מהירה, מחקר וכתיבה גבוהות, רצון להשקעה רבה ונכונות 

לעבודה בשעות לא שגרתיות, יצירתיות, מקצועיות, חברתיות, יוזמה וגמישות.

שעות עבודה: בהתאם למגזר הציבורי עם שעות נוספות. 

סיכויי קידום במשרד: משרד קטן והסיכויים אינם גבוהים, אך קיימים. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: לא.
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המשרד להגנת הסביבה

כתובת: כנפי נשרים 5 ירושלים
טלפון: 02-6553730

פקס: 02-6553744
  oritda@sviva.gov.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: נעמה שחל, אורית דוד ביטון
מספר עו"ד במשרד: 26

מספר השותפים במשרד: לא רלוונטי 
מספר המתמחים במשרד: 3 

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 0
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט סביבתי, משפט ציבורי, משפט פלילי, משפט מנהלי

 http://www.sviva.gov.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה עוסקת בעיסוקים רבים ומגוונים, וביניהם ייעוץ 
משפטי שוטף לאגפי המשרד השונים, כתיבת חקיקה ראשית וחקיקת משנה בנושאי סביבה, ותגובות 
להצעות חוק פרטיות ולהצעות חקיקה של משרדים אחרים, שיש להן היבטים סביבתיים, הופעה 
בכנסת ובוועדות השרים השונות, הכנת החלטות ממשלה בנושאי סביבה, הכנת הסכמים בינ"ל 
בנושאי סביבה, והכנת חומר לקראת פורומים בינ"ל ובעקבותיהם, ליווי הליכים משפטיים אזרחיים 
)עתירות ותביעות( המוגשים נגד המשרד, טיפול בהליכי אכיפה מינהליים ופליליים שהמשרד מנהל 
נגד מזהמים ונאשמים אחרים בעבירות סביבתיות, וטיפול בכל ההיבטים המנהליים של עבודת 
המשרד )דיני מכרזים, חוזים ותמיכות, דיני עבודה ומשמעת, יישום הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

והוראות התקשי"ר והתכ"מ ועוד(. 

יתרונה המרכזי של העבודה המשפטית בלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה הוא 
בגיוונה הרב, שכן המשפט הסביבתי משלב תחומי משפט פלילי, אזרחי, מנהלי, כלכלי ובינ"ל. כל 

זאת, לצד תחושת הערך המוסף הנובעת מעבודה בתחום מתפתח ומשמעותי מבחינה ערכית. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: כל מתמחה מוצמד לצוות של עורכי הדין. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: שלושת המתמחים יושבים יחדיו באותו חדר.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: ממתמחה במשרד להגנת הסביבה נדרשת רמה משפטית 
גבוהה, יכולות ניתוח וניסוח טובות בכתב ובע"פ, אחריות, מעורבות, יכולת עבודה בצוות והתמודדות 

עם מספר רב של משימות. 

שעות עבודה: שעות העבודה הן כנהוג בשירות הציבורי – 5 ימי עבודה בשבוע, כאשר כל יום עבודה 
הוא בן 8.5 שעות, אולם לא פעם נדרש להישאר עוד מספר שעות מעבר לכך )לא בשישי-שבת(.

סיכויי קידום במשרד: בהתאם לתקנים פנויים, ובכפוף לחוק שירות המדינה )מינויים(. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: לא
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משרד החוץ – אגף היועץ המשפטי

כתובת: שד' יצחק רבין 9, ירושלים 9103001
טלפון: 02-5304340

פקס: 02-5303251
Shani.Friedman@mfa.gov.il :דוא"ל

אשת קשר למתמחים: שני פרידמן
מועדי גיוס מתמחים: מרץ

מספר עו"ד במשרד: 27
מספר המתמחים במשרד: 4

מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס: 4
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט בינלאומי, משפט מינהלי, דיני עבודה והסכמים בינלאומיים 

על המשרד ותחומי עיסוקו
ההתמחות באגף היועץ המשפטי מעניקה הזדמנות נדירה להיחשף למדיניות החוץ של ישראל, 

למשפט הבינלאומי ולמשפט הישראלי, דרך עיסוק במגוון רחב של סוגיות משפטיות מורכבות. 

אגף היועץ המשפטי מוביל את העשייה המשפטית בהתמודדות עם האתגרים שעל סדר היום של 
ממשלת ישראל ושל מעל ל־100 נציגויות ישראל בחו"ל ונציגויות זרות בישראל.

עורכי הדין והמתמחים מייצגים את המדינה בפורומים בינ"ל, מנהלים מו"מ מול עורכי דין מהארץ 
ומהעולם, שותפים למאות הליכי ליטיגציה בארץ ובחו"ל, מקדמים הסכמים בינלאומיים בתחום 
המסחרי והמקרקעין, מעניקים ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה בארץ ובחו"ל, פונדקאות ישראלים 
בחו"ל, ועוד. כמו כן, משתתפים בישיבות ממשלה, בוועדות הכנסת ובדיונים בבתי משפט, ועובדים 

בשיתוף פעולה עם המשפטנים בכל משרדי הממשלה. 

עורכי הדין והמתמחים מקדמים את היעדים המדיניים של ישראל בכלים משפטיים, בכל תחומי 
המשפט הבינלאומי ובאמנות בינ"ל, לרבות דיני לחימה, טרור, זכויות אדם, המאבק בדה לגיטימציה 

וב־BDS, סייבר וביטחון, או"ם, טריבונלים בינ"ל ועוד. 

בראש האגף עומד היועץ המשפטי למשרד החוץ וסגנו. האגף כולל 3 מחלקות: המחלקה למשפט 
בינלאומי, המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי ומחלקת אמנות בינ"ל.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה משתלב בכל עבודת האגף המשפטי כמתואר לעיל. 
המתמחה מהווה חלק אינטגרלי מהצוות ועוסק בתחומים ובמשימות מגוונים. המתמחה משתתף 
בישיבות, דיונים, מו"מ, עם גורמים ישראליים ובינלאומיים, מבצע מחקר משפטי וכותב חוות דעת, 
מסמכים לבתי משפט, מעניק ייעוץ לאגפי המשרד ולנציגויות ישראל בחו"ל. המתמחה פועל בהנחיית 
מנהל מחלקה ועורכי דין בכירים. המתמחים משובצים למחלקות השונות בתחילת ההתמחות, 
בהתאם לצרכי האגף ולרקעו. העבודה מעניקה כלים מגוונים בתחומי משפט שונים, מו"מ, ייצוג 

עמדות, ליטיגציה, ייעוץ משפטי ועוד, המאפשרים השתלבות לאחר מכן במגזר הציבורי והפרטי.
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התנאים המוצעים למתמחה במשרד: בהתאם לנהוג בשירות המדינה.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מצוינות אישית ואקדמית, מקצועיות ואמינות, מוטיבציה גבוהה, 
יכולת בעבודה דינמית לצד יכולת מחקרית, יחסי אנוש מעולים, שליטה באנגלית, רקע במשפט 

בינלאומי – יתרון. הקבלה כפופה לתהליך סיווג ביטחוני.

שעות עבודה: עבודה בימים א'-ה', בהתאם לנהוג בשירות המדינה.

סיכויי קידום במשרד: בהתאם לכישורים, לצרכי המשרד ולנהלי שירות המדינה. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: עפ"י צרכי המשרד.
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משרד התקשורת

כתובת: רחוב יפו 23, ירושלים
טלפון: 02-6706333

פקס: 02-6235695
moc.gov.il :כתובת אתר האינטרנט של המשרד

mishpatit@moc.gov.il :דוא"ל
מס' המתמחים: 2

איש קשר למתמחים: גב' דנה עובד
מחזורי גיוס: תחילת התמחות מרץ

תחומי עיסוק עיקריים: משפט מנהלי־ציבורי, משפט מסחרי, רגולציה כלכלית ודיני תקשורת

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה מהווה חלק אינטגראלי מהלשכה המשפטית ושותף 
מלא בהליכי העבודה המשרדיים. המתמחה עובד עם כלל עורכי הדין בלשכה ועם האגפים 
המקצועיים במשרד וכן עם משרדי ממשלה שונים כגון משרד האוצר, משרד המשפטים, הרשות 
להגבלים עסקיים ומשרד ראש הממשלה. בנוסף לכך, המתמחה אחראי על ריכוז וטיפול בהצעות 
חוק בתחום התקשורת אשר רלוונטיות למשרד, ובכלל זה שותף לייצוג בוועדות השרים לענייני 
חקיקה ובוועדות הכנסת השונות. המתמחה מלווה באופן מלא הליכים משפטיים בפני ערכאות 

שונות, ובכלל זה בפני בג"ץ.

התנאים המוצעים למתמחה: המתמחה יושב בלשכה המשפטית בחדר עם מתמחה נוסף. תנאי 
השכר כמקובל בשירות המדינה בתוספת תשלום עבור שעות נוספות.

הדרישות ממתמחים בעבודה: יחסי אנוש טובים והשתלבות בעבודת צוות, יכולות משפטיות 
גבוהות, חשיבה מחוץ לקופסה, יוזמה ואחריות.

שעות עבודה: בהתאם לנדרש.

סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: בכפוף לחוק שירות המדינה 
)מינויים(.

על המשרד
הלשכה המשפטית במשרד התקשורת מלווה מבחינה משפטית את עבודת המשרד ברפורמות 
בשוק התקשורת, בנושאי רגולציה, קידום התחרות והגנת הצרכן, ובכלל זה בתחום, האינטרנט, 
הסלולר, הטלפוניה, התשתיות, הדואר ובנק הדואר. העבודה מערבת הכרה עם תחומים משיקים 

– כלכליים וטכנולוגיים.

במסגרת זו הלשכה המשפטית עוסקת, בין היתר, בליווי משפטי של הליך קביעת המדיניות בידי 
שר התקשורת, בניסוח הצעות חוק, בהשתתפות בוועדת השרים לענייני חקיקה ובוועדות הכנסת 
השונות, בליווי ההליכים המשפטיים בהם מעורב המשרד בפני ערכאות משפטיות, כגון בג"ץ, בית־
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המשפט המחוזי, בית־משפט השלום ובית־הדין לעבודה, בכתיבת חוות דעת משפטיות, במתן יעוץ 
משפטי לוועדת מכרזים ובליווי משפטי של ההיבטים המנהליים של עבודת המשרד. 

המשרד עוסק בנושאים מרכזיים במשק המשפיעים על כלל הציבור, ומתפרסמים חדשות לבקרים 
בעיתונים הכלכליים המובילים במדינה. 
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פרקליטות המדינה

כתובת: משרד המשפטים, רח' צלאח א־דין 31, ירושלים
http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/ContactUs/Pages/default.aspx:טלפון

פקס: לפי רשימת היחידות
דוא"ל: לפי רשימת היחידות

איש קשר למתמחים: אמרכליות היחידות
מספר עו"ד במשרד: בפרקליטות עובדים למעלה מ־950 פרקליטים, בכל היחידות, 67% מכלל 

הפרקליטים הן נשים
מספר השותפים במשרד: אחוז הנשים מקרב ההנהלה הבכירה בפרקליטות עומד על 55% וגבוה 

משמעותית מאחוז הנשים מקרב ההנהלה הבכירה בשירות המדינה העומד על 38%
מספר המתמחים במשרד: כ־350 בשנה, בכל יחידות הפרקליטות

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: כ־30
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט פלילי, משפט אזרחי ומינהלי. בפרקליטות המדינה יחידות מטה 
ייעודיות בתחומי המשפט הבינלאומי, הפיסקאלי, משפט העבודה, המחלקה לחקירות שוטרים, ועוד

הטבות לעובדים: המתמחים בפרקליטות המדינה, בדומה למתמחי משרד המשפטים, זוכים למלוא 
הזכויות הסוציאליות המגיעות להם

http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Pages/default.aspx :אתר אינטרנט

על המשרד ותחומי עיסוקו
 הפרקליטות הינה חלק מהרשות המבצעת של מדינת ישראל ופועלת כיחידה ארגונית נפרדת 
במשרד המשפטים. פרקליטות המדינה והפרקליטים המשרתים בה מופקדים על ייצוג המדינה 
והאינטרס הציבורי בפני ערכאות המשפט. בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן.

מבנה הפרקליטות 
בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה.

לפרקליט המדינה ארבעה משנים: משנה לעניינים פליליים, משנה לעניינים אזרחיים, משנה 
לאכיפה כלכלית ומשנה לתפקידים מיוחדים. 

יחידת הניהול של הפרקליטות משמשת כיחידת המטה של פרקליט המדינה לניהול הפרקליטות.

בפרקליטות 14 יחידות מטה: המחלקה הפלילית, המחלקה האזרחית, המחלקה הכלכלית, 
המחלקה הפיסקאלית, המחלקה למשפט העבודה, מחלקת בג"צים, המחלקה לעניינים בינלאומיים, 
המחלקה לחקירות שוטרים, המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, המחלקה לתפקידים מיוחדים )בינלאומי(, 

היחידה לאכיפה אזרחית, היחידה לעיכוב הליכים, יחידת עררים ויחידת הסייבר.

בפרקליטות 12 פרקליטויות מחוז, הפרוסות ברחבי הארץ, בהתאם לפריסת בתי המשפט: צפון 
)נצרת(, חיפה, תל אביב, מרכז, ירושלים ודרום )באר שבע(. 
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בכל מחוז גיאוגרפי קיימות שתי פרקליטויות מחוז: פרקליטות פלילית, אשר אמונה על ייצוג המדינה 
כמאשימה בתיקים הפליליים שהתרחשו בשטחה ושהטיפול בהם הוא בסמכות הפרקליטות ופרקליטות 
אזרחית, אשר אמונה על ייצוג המדינה כתובעת וכנתבעת בהליכים אזרחיים. יוצאת מכלל זה היא 

פרקליטות מחוז צפון אשר בתוכה שתי מחלקות: פלילית ואזרחית.

בפרקליטות כ־1,750 עובדים, בהם למעלה מ־950 פרקליטים, כ־250 עובדים מנהליים, כ־45 
חוקרים במחלקה לחקירות שוטרים, כ־350 מתמחים, כ־60 סטודנטים וכ־60 בני ובנות שירות.

משפט פלילי
בתחום הפלילי הפרקליטות מייצגת את המדינה כתובעת בבתי המשפט, מלווה את החקירות 

הפליליות ומובילה את המדיניות המשפטית בתחום אכיפת החוק.  

הפרקליטות הפלילית מייצגת את המדינה בפני ערכאות שונות בהליכי המשפט הפלילי וכן בוועדות 
שחרורים ועתירות אסירים. פרקליטויות המחוז מייצגות את המדינה בכל שלבי ההליך הפלילי: החל 
בבחינת תיק החקירה וקבלת הכרעה לגבי הגשת כתב אישום, שלבי בירור האשמה ועד לטיעון 
לעונש לקראת מתן גזר הדין על ידי בית המשפט. כמו כן, מופיעים הפרקליטים בערעורים על תיקי 

התביעה המשטרתית.

בנוסף, מייצגים מחוזות הפרקליטות את היועץ המשפטי לממשלה בפני ועדות השחרורים המתכנסות 
בבתי הסוהר, בפניהן נדונות בקשות האסירים לשחרור מוקדם בחלוף שני שליש מתקופת מאסרם, 
וכן בהליכי עתירות אסירים, בבקשותיהם השונות משירות בתי הסוהר.   לצד הפעילות במחוזות 
הפרקליטות, מטפלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה בכל ההליכים הפליליים המתנהלים 
בבית המשפט העליון, ובעיקר בערעורים. המחלקה הפלילית מחליטה באילו מקרים יוגשו ערעורים 
מטעם המדינה על זיכוי או על עונש. כמו כן, היא מחליטה באילו מקרים יוגש ערר על החלטת 
שחרור ממעצר או בקשה להארכת מעצרו של נאשם השוהה במעצר מעבר לתשעה חודשים 
ומשפטו טרם הסתיים. בנוסף, משתתפים פרקליטי המחלקה בעבודת המטה שנעשית במשרד 

המשפטים, בגיבוש הנחיות ובגיבוש מדיניות כלל ארצית בתחום הפלילי.

משפט אזרחי־מינהלי
 הפרקליטות האזרחית פועלת כנאמן הציבור בייצוג המדינה בעניינים אזרחיים ומינהליים, 

לשם הגנה על זכויות הציבור, שלטון החוק וסדרי המינהל התקינים.

פרקליטויות המחוז האזרחיות עוסקות בייצוג המדינה בכל סוגי ההליכים המשפטיים בהם נדרש 
ייצוג של רשויות המדינה ובכל הערכאות בתחומי המחוז )בתי המשפט לתביעות קטנות, בתי משפט 
השלום, בתי משפט לענייני משפחה, בתי הדין האזוריים לעבודה, בתי משפט לעניינים מנהליים 

ובתי המשפט המחוזיים(.

לצד המחוזות, המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה יוזמת הליכים אזרחיים בבית המשפט העליון. 
התיקים היזומים מתחלקים לשלושה הליכים מרכזיים: ערעורים על הליכים שהתנהלו לראשונה 
בבית המשפט המחוזי, ערעורים על פסק דין שנדון כבר בבית משפט השלום ובבית משפט המחוזי 
או על החלטה אחרת שאיננה פסק דין, ובקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב של שופטי העליון, בהליך 

שהעליון פסק בו בעבר.
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הפרקליטות האזרחית עוסקת במגוון רחב של נושאים והליכים, בהתאם למאפיינים הדמוגרפיים 
הייחודיים של כל מחוז ומחוז. בהתאם, התיקים מחולקים למספר נושאים מרכזיים: נזיקין, מקרקעין, 

עבודה, מינהלי, חוזים וחיובים, מסים, מעמד אישי.

לצד אלה, בפרקליטות יחידות מטה ייעודיות:

מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה אחראית על ייצוג המדינה בעתירות ובערעורים המוגשים 
לבית המשפט העליון בתחומי המשפט המינהלי והחוקתי.

תפקידה העיקרי של מחלקת הבג"צים הוא ייצוג משרדי הממשלה, רשויות שלטוניות נוספות )דוגמת 
רשות החברות הממשלתיות, הרשות הממשלתית למים וביוב, ועוד( והיועץ המשפטי לממשלה 

בהליכים המתנהלים בבית המשפט העליון בתחומי המשפט המינהלי והחוקתי. 

המחלקה הכלכלית מתמחה בטיפול בעבירות "צווארון לבן". עיקר עיסוקה הוא בתיקי שחיתות 
שלטונית ובפשיעה כלכלית הפוגעת בגופי המשק המרכזיים ובתשתיות הלאומיות. המחלקה גם 
עוסקת בפרשות הונאה כלכלית מתוחכמת. המחלקה הכלכלית בשיתוף משטרת ישראל פועלת 
נגד עברייני "צווארון לבן" תוך שימוש באמצעי אכיפה משולבים – פליליים, מנהליים, משמעתיים 
ואזרחיים – במטרה לתת מענה למכלול ההיבטים הנובעים מהפרת החוק. שיטת פעולה זו נועדה 
להרתיע ולפגוע במקורות ההכנסה הלא חוקיים ובתמריצים המניעים עבריינים אלו לבצע עבירות. 

המחלקה הפיסקאלית הינה יחידת מטה האחראית על תחום המיסים, בהיבט האזרחי ובהיבט 
הפלילי. המחלקה מהווה חוד החנית במערך אכיפת דיני המס בישראל וייצוג רשויות המס בבתי 
המשפט. חלק ניכר מתחומי האחריות במחלקה ומתיקי המס שבטיפולה הם בעלי השלכות רוחב 
עצומות, הן מבחינת האופן בו הם חלים על החייבים והעוסקים במשק והן מבחינת היקפם הכספי.

המחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה מופקדת על ייצוג המדינה והיועץ המשפטי 
לממשלה בהליכים משפטיים הנדונים בבית הדין הארצי לעבודה ובבית המשפט העליון בתחומי 

משפט העבודה והביטחון הסוציאלי.

המחלקה לעניינים בינלאומיים מהווה ראש חץ במאבק הישראלי בעבריינות הבינלאומית. 
המחלקה פועלת להעצים את שיתוף הפעולה הבינלאומי במאבק בפשיעה החמורה, המאורגנת 
וחוצת הגבולות, ולהעמיק את חלקה של ישראל בשיתוף פעולה זה. המחלקה מרכזת ומובילה 
גם את קשרי התביעה הישראלית עם רשויות תביעה מקבילות במדינות זרות, כמו גם עם ארגוני 

תביעה בינלאומיים.

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין מטפלת באופן ישיר ועקיף בתיקים פליליים בתחום התכנון 
והבנייה ובתיקים נבחרים שעניינם עבירות סביבתיות בבתי משפט מקומיים, בתי משפט שלום 

ובתי משפט מחוזיים בכל הארץ.

המחלקה לחקירות שוטרים )מח"ש( הוקמה בשנת 1992, במטרה להקים גוף עצמאי ובלתי 
תלוי במשטרה, אשר יחקור שוטרים החשודים בביצוע עבירה. בסמכות מח"ש לחקור חשד לעבירה 
שבוצעה בידי שוטר, אשר העונש הקבוע בצידה הוא מעל שנת מאסר. מח"ש גם מוסמכת לחקור 
אזרחים החשודים בביצוע עבירה יחד עם אנשי משטרה, וכן חשדות הנוגעים לביצוע עבירות על 
ידי אנשי שירות הביטחון הכללי במהלך תפקידם, בכפוף להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, 

למעט תלונות של נחקרים, הנבדקים בדיקה מקדמית על ידי המבת"ן )מבקר תלונות נחקרים(.  
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היחידה לאכיפה אזרחית היא יחידת מטה אסטרטגית של פרקליטות המדינה. היחידה מתמקדת 
בהגנה על נכסי המדינה ועל התקינות השלטונית, באמצעות אכיפה בכלים אזרחיים. בכלל זה, 
היחידה יוזמת הגשת תביעות האזרחיות בשיעורים כספיים ניכרים בשם המדינה ולמען כלל הציבור.

יחידת עררים הינה יחידה בפרקליטות המדינה אשר אחראית על הטיפול בכל העררים הפליליים 
המוגשים על החלטות גופי החקירה והתביעה במדינת ישראל. 

יחידת עררים אמונה על הטיפול בכל העררים המוגשים כנגד החלטות סגירה של תיקים פליליים 
וכן בעררים המוגשים על החלטות של אי פתיחה בחקירה, הניתנות על ידי כל גוף חוקר או תובע 

במדינת ישראל.

היחידה לעיכוב הליכים מטפלת בכל הבקשות לעיכוב הליכים פליליים. נוכח עבודתה עם כלל 
גופי התביעה, היחידה לעיכוב הליכים שותפה בעיצוב מדיניות האכיפה הפלילית. 

יחידת הסייבר, אשר הוקמה בשנת 2015, מרכזת את ההתמודדות עם הפשיעה והטרור במרחב 
הסייבר. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: 25 יחידות הפרקליטות קולטות מתמחים מדי שנה. אופי העבודה 
כמתמחה משתנה מיחידה ליחידה. לרשותכם עומד מידע רב על ההתמחות ביחידות השונות באתר 

האינטרנט של הפרקליטות ובאתרי היחידות השונות.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים שלנו זוכים לתנאי עבודה הולמים.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: הפרקליטות מורכבת מנבחרת של עורכי דין איכותיים המטפלים 
בעבירות ובנושאים פליליים, אזרחים ומינהליים, שהם בלבה של החברה והמדינה ולכן אנחנו 
שואפים לעבוד עם המתמחים המצטיינים והטובים ביותר. אנו שואפים לצרף לשורותינו מתמחים 

שרוצים להשתלב בסביבת עבודה מלמדת ומאתגרת המתאפיינת באווירה משפחתית ונעימה. 

אם אתם בעלי תחושת שליחות, יחסי אנוש מעולים, כושר ביטוי טוב בכתב ובעל־פה, יכולת עבודה 
עצמאית, אחריות, יסודיות, רצינות ונכונות להשקיע, מקומכם עמנו.

שעות עבודה: 42.5 שעות עבודה שבועיות בימים א'-ה'. שעות נוספות בתשלום.

סיכויי קידום במשרד: בחמש השנים האחרונות נקלטו בפרקליטות למעלה מ־260 פרקליטים 
חדשים. כ־75% מהם היו מתמחים באחת מיחידות הפרקליטות.

האם קיים מסלול טרום התמחות: בפרקליטות עובדים כ־60 סטודנטים. משרת סטודנט 
בפרקליטות היא הזדמנות מצוינת להיחשף לעבודת הפרקליטות.

קראו עוד על התמחות ביחידות הפרקליטות השונות ומשרות סטודנט, באתר הפרקליטות – תחת 
לשונית "דרושים":

http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Jobs/Pages/Default.aspx

אופן הגשת המועמדות
בדומה לקבלת מתמחים למשרד המשפטים, הפרקליטות פועלת רק באמצעות אתר האינטרנט 

"קודקס" )codex(, שזכה במכרז, על מנת לקדם הליך שיוויוני במיון וגיוס מועמדים להתמחות.
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הגשת מועמדות ליחידות הפרקליטות מתבצעת באמצעות מילוי תיק אישי באתר קודקס )תחת 
"סטודנטים"(, בצירוף גיליון ציונים העדכני ליום הגשת המועמדות מהמוסד האקדמי.

יש להגיש מועמדות לכל יחידה בנפרד.

הפרקליטות הציבה לעצמה כיעד מרכזי את המשך שיפור מיון וגיוס מתמחים מקרב אוכלוסיות 
במיקוד: בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, בני העדה האתיופית, חרדים ובעלי מוגבלות, 

לפיכך מפורסמות בכל שנה משרות ב"העדפה מתקנת". 

עם זאת, כל המשרות המפורסמות בקודקס פתוחות כמובן לכל המועמדים.
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רשות ההגבלים העסקיים

כתובת: רחוב עם ועולמו 4, ירושלים
טלפון: 02-5458503

פקס: 02-5458555
lishka@aa.gov.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: עו"ד דנה טירנגל־ברצור, עו"ד אייל פרזון
מספר עו"ד במשרד: 40

מספר השותפים במשרד: – 
מספר המתמחים במשרד: 7 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 7 
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 2

תחומי עיסוק מרכזיים: הגבלים עסקיים 
פעילות פרו־בונו: השתתפות בפרויקט "שיעור אחר"

הטבות לעובדים: טלפון נייד במחיר מסובסד, השתתפות סמלית בארוחה, חניה
www.antitrust.gov.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
הממונה על הגבלים עסקיים מופקדת על שמירת התחרות במשק הישראלי ועל קידומה.

תחרות חופשית היא ערך בעל תפקיד מרכזי בהנעת גלגלי המשק ובשיפור הרווחה. קידום התחרות 
בשווקים השונים הוא אחת הדרכים המרכזיות לטיפול ביוקר המחיה בישראל.

לשם השגת מטרות אלו, מוקנות לממונה מספר סמכויות לאכיפת הוראות דיני ההגבלים העסקיים. 
סמכויות אלה כוללות למשל את הסמכות להטיל עיצומים כספיים בגין הפרות של חוק ההגבלים 
העסקיים, לאשר או להתנגד למיזוגים, לפטור מאישור הסדרים כובלים, לפרסם קביעות על הפרת 
החוק, ולתת הוראות לבעלי מונופולין ולקבוצות ריכוז. הליכים אלה מתנהלים ברשות מתחילתם ועד 
לסופם, וככל שמוגשים עררים על החלטות הממונה, עורכי הדין במחלקה המשפטית משמשים 

כבאי כוח הממונה בבית הדין. 

כמו כן, הפרת הוראות חוק ההגבלים העסקיים הינם עבירה פלילית ואכיפת החוק מתבצעת גם 
באמצעים פליליים. עורכי הדין במחלקה המשפטית מלווים את ההליך הפלילי בשלביו השונים. החל 
בבחינת חומר הראיות שנאסף על ידי מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים, עובר בקבלת 
ההחלטה על הגשת כתב אישום, וכלה בהופעה בבתי המשפט כבאי כוח היועץ המשפטי לממשלה.

בנוסף לתפקידים אלו הממונה על הגבלים עסקיים גם מייעצת לממשלה בתחום התחרות והריכוזיות. 
חוק הריכוזיות, שחוקק לאחרונה, מחייב גורמי ממשלה המקצים נכסי מדינה, כגון מתן רישיונות 
וזיכיונות, להיוועץ בממונה בנוגע להשלכות ההקצאה על התחרות ועל הצרכן הישראלי. כמו כן, 
הממונה משמשת כיושבת ראש ועדת הריכוזיות, שתפקידה לייעץ לממשלה בנוגע להשלכות של 

הקצאת נכסי מדינה לידיים פרטיות, על הריכוזיות הכלל משקית. 
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רשות ההגבלים העסקיים, אשר הממונה עומדת בראשה, הינה רשות עצמאית, המורכבת מארבע 
מחלקות מקצועיות – מחלקה משפטית, מחלקה כלכלית מחלקת חקירות ומחלקת מינהל ומשאבי 

אנוש. 

המחלקה המשפטית 
המחלקה המשפטית ברשות ההגבלים העסקיים מרכזת את הפעילות המשפטית בכל הנוגע 

להפעלת סמכויות הממונה על פי חוק ובכל הנוגע ליישום החוק ולפרשנותו.

תיקים בהם עוסקת המחלקה המשפטית ברשות הינם תיקים מאתגרים, מורכבים ומעניינים ובעלי 
השפעה רבה על המשק ועל הכלכלה.

המחלקה המשפטית מורכבת מצוותים אזרחיים ופליליים. 

הצוותים האזרחיים מרכזים את הפעילות המשפטית בכל הנוגע להפעלת סמכויות הממונה במישור 
האזרחי והמנהלי. הצוותים האזרחיים מופקדים על ניסוח הצעות להחלטות הממונה, מייצגים את 
הממונה בפני בית הדין להגבלים עסקיים )בית המשפט המחוזי בירושלים( ובבית המשפט העליון, 
מלווים את הליכי החקיקה של חוקים ותקנות שיש בהם השפעה על התחרות במשק ומהווים כתובת 

לפניות הציבור בנושאים הקשורים להפרת דיני ההגבלים העסקיים. 

עורכי הדין בצוותים הפליליים אמונים על האכיפה הפלילית של הפרות דיני ההגבלים העסקיים 
ומשמשים באי כוח היועץ המשפטי לממשלה בניהול הליכים פליליים בגין עבירות על חוק ההגבלים 

העסקיים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים הם חלק מהמחלקה המשפטית ומעורבים בכל 

תחומי פעילותה. 

מתמחה ברשות הינו חלק מן הצוות המטפל בתיק )הכולל בדרך כלל עורך דין וכלכלן( והוא מעורב 
בכל שלבי הטיפול בתיק, החל מגיבוש אסטרטגיות פעולה, השתתפות בפגישות פנימיות, השתתפות 
בישיבות עם גורמים מחוץ לרשות ודיונים שונים )לרבות דיונים בבית הדין או בבתי משפט( והכנת 

כתבי טענות. 

המתמחים מועסקים בשיטת "פול" ומצוותים למספר תיקים בתחומים שונים בהם עוסקת המחלקה 
המשפטית. כדרך כלל, מתמחים ברשות מצוותים הן לתיקים הפליליים בהן נדונות עבירות על חוק 
ההגבלים העסקיים והן לתיקים אזרחיים )כגון הכרזות על מונופול, בקשות למתן פטור מהסדר כובל, 
הליכי התנגדות לעסקאות מיזוג וליווי עררים על החלטות הממונה בפני בית הדין להגבלים עסקיים(.

חלוקת העבודה נעשית מתוך מטרה לאפשר למתמחה להיחשף במהלך התמחותו למגוון תיקים, 
בנושאים שונים ובענפי המשק השונים. 

מתמחה המגלה "ראש גדול" ויוזמה עצמאית, יכול להשאיר חותם של ממש על התיקים אליהם צוות. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: חלק מהמתמחים חולקים חדר עם מתמחה אחד נוסף 
וחלקם יושבים בחדר לבד. המשכורת הינה בגובה המקובל במגזר הציבורי. כל מתמחה מקבל טלפון 
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סלולרי בתעריף מופחת, חניה בחניון הבניין בו ממוקמת רשות ההגבלים העסקיים, וכן השתתפות 
סמלית בעלות יומית במסעדות נבחרות באזור.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מתמחה ברשות נדרש להשקעה רבה, יכולת ניתוח משפטי, 
הבנה כלכלית, יסודיות, ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה, יכולת עבודה בצוות, רמה גבוהה 

של מחויבות ואמביציה ונכונות לעבודה מאומצת. 

התמחות ברשות הינה הדרך הטובה ביותר לשלב עשייה משפטית ועסקית לצד עשייה חברתית 
וציבורית, וכמובן זוהי הדרך הטובה ביותר ללמוד את רזי תחום ההגבלים העסקיים ולהתמקצע בו. 

שעות עבודה: מתמחים ברשות נדרשים לעבוד בשעות נוספות מעבר לשעות המקובלות במגזר 
הציבורי, לפי הצורך.

סיכויי קידום במשרד: גיוס עורכי דין למחלקה המשפטית נעשה באמצעות מכרזים של נציבות 
שירות המדינה ובכפוף לקיומו של תקן פנוי. 

כ־40% מעורכי הדין במחלקה המשפטית החלו את דרכם ברשות כמתמחים.

האם קיים מסלול טרום התמחות: ככלל, לא קיים מסלול טרום התמחות, אך הרשות מעסיקה 
סטודנטים שמסייעים בעבודה השוטפת של המחלקה המשפטית. 
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רשות המיסים )המיסוי הישיר־מס הכנסה( – לשכה משפטית

כתובת: רח' כנפי נשרים 5, גבעת שאול, ירושלים 
טלפון: 02-6559228

פקס: 02-6559456
simaba@taxes.gov.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: סימה בר־סב
שיטת גיוס המתמחים: ראיונות עבודה "רגילים"

מועדי גיוס מתמחים: מרץ 2018 / ספטמבר 2018
מספר עו"ד במשרד: 45 לערך

מספר המתמחים במשרד: 15 בשנה 
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 15 מתמחים לשנה

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 2
תחומי עיסוק מרכזיים: מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, מינהל חוזים, שוק ההון ועוד... 

אתר: רשות המיסים בישראל

על המשרד ותחומי עיסוקו
רשות המיסים לישראל – משרד ממשלתי.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: אופן עבודת המתמחה היא בשיתוף עם כלל מנהלי המחלקות, ולאו 
דווקא עם המאמן האישי, וכן היתרון הוא שהמתמחה נחשף למגוון רחב יותר של תחומים ועיסוקים.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים 
בחדר גדול יחדיו בנוסף ישנה עמדה נוספת למתמחה בספריה המשפטית, תנאי השכר – בהתאם 

לשכר מינימום לפי הוראת משרד האוצר, המתמחים זכאים להחנות רכבם בחניון המשרד.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: הדרישות בעבודה: כושר ביטוי בכתב ובע"פ, יכולת חשיבה, 
ויכולת ניתוח.

שעות עבודה: שעות העבודה הינם כ־8 שעות עבודה ביום לערך, ביום שישי המשרד סגור.

סיכויי קידום במשרד: קליטת מתמחה לעבודה במשרדינו לאחר סיום ההתמחות – בכפוף להנחיות 
נציבות שירות המדינה, וקבלת תקנים. )יש לציין שבעבר אכן נקלטו מתמחים(.

האם קיים מסלול טרום התמחות: במשרדינו אין אפשרות לטרום התמחות.
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רשות ניירות ערך

כתובת: משרד ירושלים: כנפי נשרים 22, משרד ת"א מונטיפיורי 35
טלפון: 02-6556555

פקס: 02-6513646
 jobs@isa.gov.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: שני לריאן
מספר עו"ד במשרד: 150 עורכי/ות דין

מספר המתמחים במשרד: 18 
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה: 4

תחומי עיסוק מרכזיים: יישום, פרשנות ואכיפה של הוראות חוק ניירות ערך, חוק השקעות 
משותפות בנאמנות, חוק ייעוץ השקעות, חוק החברות

פעילות פרו־בונו: ]לא רלבנטי לרשות ציבורית. עם זאת מבצעים פעילות התנדבותית במסגרת 
עמותת "שיעור אחר" הפתוחה גם למתמחים[

www.isa.gov.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו 
של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק. במסגרת תפקידה מטפלת הרשות, בין 

היתר, בתחומים אלה:

מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור ותשקיפים שעל 	 
פיהם מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור.

בדיקה של דוחות המוגשים על ידי גופים מדווחים.	 
הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו.	 
רישוי מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, הסדרת פעילותם ופיקוח עליהם. 	 
פיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור הלבנת 	 

הון, התש"ס-2000.
פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה.	 
עריכת חקירות בעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הסדרת 	 

העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ובעבירות על חוקים נוספים.
ניהול הליכי אכיפה מנהליים, לרבות עריכת בירורים מנהליים לגבי הפרות מנהליות על פי חוק 	 

ניירות ערך, חוק השקעות משותפות וחוק הייעוץ, ופתיחת הליכים מנהליים בפני ועדת האכיפה 
בהוראת יו"ר הרשות.

הרשות משתתפת עם לשכת רואי חשבון בישראל, במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי 	 
לתקינה בחשבונאות.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: ישנה חלוקה למחלקות ברשות, ובהתאם ישנה חלוקה של 
המתמחים בין המחלקות השונות, כאשר כל מתמחה עובד בצמוד למאמן־עו"ד באותה מחלקה. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: כל מתמחה יושב במחלקה בה הוא עובד וככל שאר עובדי 
הרשות יושב עם מתמחה ו/או עם עו"ד נוסף באותו חדר. ספריה משפטית – קיימת ספריה משפטית 
מכובדת ועדכנית ברשות, ובנוסף מנויה הרשות למאגרי מידע מקצועיים שונים המאפשרים קבלת 
חומרים לפי הצורך. תנאי שכר – בהתאם למקובל במגזר הציבורי בנוסף ניתנים תנאים סוציאליים, 
תנאי עבודה ורווחה מצוינים )השתתפות בפעילויות השונות של הרשות, ימי גיבוש, נופשים, מתנות 
לחג, השתתפות בכנסים וימי עיון וכו'(. חניה – ככל עובדי הרשות מוקצית גם למתמחים אפשרות 
לחניה מסודרת. בנוסף, לעובדים בירושלים קיימת אפשרות להסעה מאורגנת וללא תמורה פעמיים 

בשבוע מאזור ת"א למשרדי הרשות בירושלים.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: יכולת וכושר ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה, יכולת ניתוח 
וחשיבה משפטיים ברמה מקצועית בהתייחס למשפט הישראלי ולרבות המשפט המשווה ויכולת 

עבודה בצוות. 

שעות עבודה: 8.5 שעות עבודה ביום. איננו עובדים בימי שישי. עם זאת, לעיתים יש צורך בעבודה 
מעבר לשעות העבודה הרגילות בכפוף לתשלום שעות נוספות, וכן לעיתים תידרש עבודה מחוץ 
למשרדי הרשות לצורך השתתפות בישיבות עם משרדי עימם עובדת הרשות )משרד המשפטים, 

משרד האוצר וכד'(.

סיכויי קידום במשרד: לחלק מהמתמחים תינתן אפשרות לאחר סיום ההתמחות להישאר כעובדים 
מן המניין ברשות בהתאם לכישוריהם ולצרכי הרשות באותה עת. בנוסף, ובהתאם לניסיון העבר, 
למתמחים המסיימים התמחותם ברשות קיימים יתרון ועדיפות במשרדים העוסקים בתחום שוק ההון.

האם קיים מסלול טרום התמחות: מסלול זה אינו שכיח ברשות ומתקיים במקרים בודדים בלבד, 
כשבדרך כלל מדובר בהעסקה לצורך פרויקטים מסוימים ועל בסיס "משרת סטודנט". בכל מקרה, 

טרום התמחות אינו מהווה חלק מהדרישות להתמחות ברשות.



י ר בו הצי ר  ז במג ת  ו י | התמחו  208

רשם האגודות השיתופיות, משרד הכלכלה והתעשייה 

כתובת: ירושלים, רח' הצבי 15
טלפון: 02-5680700

פקס: 02-6793432
Gila.Cohen@Economy.gov.il :דוא"ל

איש קשר למתמחים: גילה כהן, מנהלת לשכה של רשם האגודות השיתופיות
מספר עו"ד במשרד: 8 ומתוכם 5 נשים

מספר המתמחים במשרד: 1 
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט מנהלי, דיני מקרקעין, פירוקים ובוררויות 

הטבות לעובדים: הטבות של עובדי מדינה )יש חניה(
http://economy.gov.il/About/Units/Pages/cooperativeassociation.aspx :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
רשם האגודות השיתופיות פועל כיחידה עצמאית בתוך משרד הכלכלה והתעשייה והינו הרגולטור 	 

של למעלה כ־4000 אגודות שיתופיות אשר המחזור השנתי המצרפי שלהן ושל התאגידים 
שבהחזקתן, הינו כ־120 מיליארד ₪. 

תחומי הפעילות של האגודות עליהן מפקח הרשם מקיפים קשת תחומים רחבה מאוד: נדל"ן 	 
ותשתיות, חקלאות והתיישבות, תעשיה, מסחר וקמעונאות, ביטוח, בנקאות, פיננסים ועוד. 
במסגרת זו הוביל הרשם, בין היתר, גם יוזמות שונות המיועדות להקטנת הריכוזיות במשק 
הישראלי, כמו למשל היוזמה להקים בנק קואופרטיבי ויוזמות לפיתוח עסקים שיתופיים־חברתיים.

מעבר לסמכויות רגולטוריות, יש לרשם גם סמכויות שיפוטיות, מקבילות לאלה של בית משפט 	 
מחוזי, בתחומי בוררות ופירוקים של אגודות שיתופיות. במסגרת זו פועל הרשם כבית משפט 

השומע ודן בתיקים שבפניו ונותן פסקי דין והחלטות שיפוטיות. 
בביצוע הסמכויות האמורות נעזר רשם האגודות בצוות של כ־40 עובדים הכולל עורכי דין, רו"ח, 	 

כלכלנים ועובדים אדמיניסטרטיביים. 
תחומי העיסוק המשפטי של עורכי הדין באגף מגוונים ביותר וכוללים נושאים מתחומי המשפט 	 

המנהלי והמסחרי – עתירות לבג"צ ולבתי המשפט לעניינים מנהליים, דיני בנקאות, ביטוח 
ופנסיה, דיני מקרקעין, בניה ומקרקעי ישראל, פירוקים ובוררויות.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה שייבחר יעבוד בכפיפות ישירה לרשם האגודות 
השיתופיות, יסייע לו במחקר ובכתיבה של החלטות שיפוטיות בהליכים המשפטיים המתקיימים בפניו, 
בהפקת חוות דעת בנושאים משפטיים־כלכליים ובהכנת מסמכי עמדה לבג"צ ולבתי משפט מנהליים.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: למתמחה יש משרד משלו. יש חנייה בבניין. תנאי שכר 
של מתמחה בשירות המדינה
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הדרישות מהמתמחים בעבודה: כושר ארגון וניהול; יכולת ניתוח וחקר משפטי ברמה גבוהה 
ויסודית; כושר הבעה וביטוי מצוינים בכתב ובעל־פה. חריצות ונכונות להשקיע וללמוד.

שעות עבודה: חמישה ימים בשבוע 7:30 עד 16:00 לעיתים יידרש המתמחה להישאר שעות 
נוספות )בתשלום(.

סיכויי קידום במשרד: לא רלוונטי

האם קיים מסלול טרום התמחות: לא


