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דבר הדקאן

תלמידות ותלמידים יקרות ויקרים,

המרכז לקריירה ומשפט של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב פועל עבורכם.ן ועומד 
לרשותכם.ן במטרה לפרוש בפניכם את קשת האפשרויות התעסוקתיות הפתוחות בפניכם.ן, 
כתלמידי הפקולטה הטובה בישראל, ובכך למקסם ולהשביח את אפשרויות התעסוקה של כל אחד 

ואחת מכם.ן לאחר סיום התואר.

הפקולטה מייחסת חשיבות רבה לפיתוח הקריירה עבור תלמידינו, החל מהשלבים המוקדמים של 
הלימודים. פעילות המרכז, המנוהל מזה שנים בהצלחה רבה על־ידי עו״ד יעל שחף, היא תוצאה 

של חשיבה ועבודה משותפת של הנהלת הפקולטה עם מועצת הסטודנטים. 

צוות המרכז עומד לרשות הסטודנטים והסטודנטיות, ומטרתו לסייע לכל אחת ואחד מכם.ן במציאת 
מקום התמחות איכותי, שעונה לצרכים ולשאיפות האינדיבידואליות שלכם.ן. מקום ההתמחות מהווה 
שער כניסה למקצוע והוא אף מעצב לעיתים קרובות את המשך הקריירה שלכם.ן כולה, ועל כן אנו 
מייחסים לו חשיבות גבוהה. המרכז יספק לכם סיוע וליווי בכל שלבי הליך עיצוב הקריירה ומציאת 
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, 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. במרכז מוצאים מענה גם מי שמתלבטים בין אפיקי קריירה שונים בתוך המקצוע המשפטי 

)או מחוצה לו(, ותוהים גם על האופן שבו כדאי להם לעצב את לימודיהם לאור לבטים אלה.

השילוב של האיכות הגבוהה של הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, של המצוינות האקדמית שלהם 
ושל העבודה האינטנסיבית של המרכז והפקולטה למען הסטודנטים, גורם לכך שהסטודנטים 
והסטודנטיות שלנו הם המתמחים המבוקשים ביותר בקרב משרדי עורכי הדין המובילים, במשרות 
הנחשקות ביותר במגזר הציבורי )כגון לשכת היועמ״ש ומחלקת הבג״צים( ובבית המשפט העליון. 
למרות הדיבורים על הצפת מקצוע עריכת הדין, בצמרת המקצוע המשפטי דווקא נדרשים מידי 
שנה יותר מתמחים ועורכי דין עם כישורים מורכבים ובעלי יכולת עבודה ולימוד בסביבה גלובלית 
ומשתנה. אנו המוסד המוביל בישראל במתן מענה לצרכים אלו. במקביל לעבודה מולכם אנו פועלים 
גם מול המגזר הציבורי והפרטי גם יחד 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 שמתבקש בהינתן הקשרים 
ההדוקים של הפקולטה עם שוק עורכי הדין ועם מגוון רחב של גורמים במגזר הציבורי. הרשו לי 
לנצל את ההזדמנות הזו כדי להודות למשרדים על שיתוף הפעולה שלהם בפרויקט החשוב הזה, 

כמו גם במפעלים פקולטטיים נוספים.
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בשם כולנו אני גם מודה לכל מי שעשו ועושים במלאכה ומאחל לצוות המרכז ולכם.ן המשך הצלחה. 
מעל לכל, אני מאחל לכולכם.ן שתקבלו החלטות מושכלות ומוצלחות – כאלה שיביאו לכם.ן סיפוק, 
אושר ושגשוג – לקראת השלב הבא בבניית מעמדכם.ן כמשפטנים.ות מובילים.ות בעולם המשפט 

הישראלי והגלובלי. 

שלכם, 

פרופ׳ ישי בלנק
דקאן הפקולטה למשפטים
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דבר יו״ר מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים

חבריי וחברותיי לספסל הלימודים שלום,

מטבע הדברים, תהליך מציאת ההתמחות משמעותי מאוד עבורכם/ן, וככזה הוא מלווה בלבטים, 
בהתרגשות ולעיתים אף בחששות. פרויקט ההשמה הוא תוצר של עבודה משותפת בין מרכז 
הקריירה והנהלת הפקולטה, לבין מועצת הסטודנטים והסטודנטיות, והוא נועד להנגיש לכם/ן 

את התהליך על מנת להקל עליכם/ן.

המרכז לקריירה שמנוהל על ידי עו״ד יעל שחף עומד לרשותכם לאורך כל הליך ההשמה, 
החל מהמחשבות והלבטים הראשוניים )למשל, אופן ההתמחות שהכי מתאימה לכם/ן(, דרך הכנה 
מהותית, טכנית ומנטלית לראיונות עצמם, ועד לקבלה להתמחות עצמה. בין השירותים אותם 
מעניק המרכז, בסיוע ושיתוף מועצת הסטודנטים והסטודנטיות, ניתן למצוא כנסים וסיורים במקומות 
ההתמחות, סדנאות הכנה לקראת הראיונות, עזרה בבניית קורות חיים, חוברת השמה זו ושורת 
פעילויות, כנסים ואירועים נוספים שנועדו למקסם את המענה האיכותי שמקבלים הבוכמניסטים/ות 

בתחום ההשמה.

מרכז הקריירה מיועד לכל סטודנט וסטודנטית בפקולטה אשר מעוניין/ת בסיוע בהליך מציאת 
ההתמחות – אל תהססו מלהשתמש בשירותים שמוצעים לכם על ידו! 

אני מאחל לכולכם/ן הצלחה רבה. אין לי ספק שבדומה לקודמיכם/ן, גם אתם/ן תתקבלו להתמחויות 
הנחשקות והמובילות ביותר, הן במגזר הפרטי והן בשירות הציבורי.

שלכם,

אילן שטרנברג
יו״ר מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים באוניברסיטת ת״א
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דבר מנהלת מרכז קריירה ומשפט

סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות,

השנה אתם.ן מתחילים.ות בהליך חיפוש מקום ההתמחות.

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

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

הפרטים בחוברת מעודכנים נכון לנובמבר 2022. 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.ן לתועלת במהלך חיפוש התמחות ותעסוקה בהמשך. 

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

מקום התמחות מתאים. 

אנו ערוכים לתת לכם.ן מענה וליווי גם לנוכח האתגרים המשתנים שמציב לנו נגיף הקורונה. 
הפעילויות השונות יותאמו למצב ולהנחיות משרד הבריאות והנהלת האוניברסיטה, וצוות המרכז 

עומד לרשותכם.ן בכל עת.

אני מעודדת אתכם לקחת חלק בפעילויות השונות, ללמוד ולהעמיק את ידיעותיכם.ן 
לגבי האפשרויות השונות העומדות בפניכם.ן 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@tauex.tau.ac.il ובמייל

בהצלחה,

עו״ד יעל שחף
המרכז לקריירה ומשפט

הפקולטה למשפטים

mailto:hasamalaw@tauex.tau.ac.il
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 2022מאי 

           
 

 מתמחה יקר/ה, 
 

 -הדין, תשכ"א-חוזר מתומצת זה נועד להביא לידיעתך את עיקרי הוראות חוק לשכת עורכי
במשך השנים  הלשכהידי -, התקנות והכללים שהותקנו מכוחו וכן החלטות שנתגבשו על1961

 בענייני התמחות.
 

 ראיון קבלה להתמחות .1
 

בשנה מועד תחילת הראיונות מאמן רשאי לקיים ריאיון עם מועמד להתמחות רק החל מ
התאריך בו )הודעה על  .שנת לימודיו השלישית בפקולטה למשפטיםבה מצוי המועמד ב

עד לחודש נובמבר של  באתר הלשכהחל "מועד תחילת הראיונות" בשנה פלונית תפורסם 
הריאיון אישור מאת המוסד האקדמי  ח. על המועמד להציג למראיין בפת(השנה הקודמת

או שכבר סיימה. הוראות נוספות הנוגעות מצוי בשנת לימודיו השלישית  על כך שהוא
הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחותם( -כללי לשכת עורכיבלענין מפורסמות 

 "הכללים"(, ויש לעיין בהם. –)להלן  1962 -תשכ"ב
 
 רישום מתמחה .2

 
 1961 -הדין, תשכ"א-לחוק לשכת עורכי 26התנאים לרישום מתמחה נקבעו בסעיף  .א

 )להלן: "החוק"(.
 
רשאי להירשם כמתמחה מי שקיבל בפקולטה תעודת בוגר במשפטים או מי שסיים את  .ב

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

 
ממששממעעוותת  ההייאא  ששההממתתממחחהה  ססייייםם  אאתת  חחוובבוותת  ההששממייעעהה  ששלל  הה  –""ססייייםם  אאתת  תתקקוופפתת  ללייממוודדייוו""  

וואאייננוו  חחייייבב  ללררבבוותת  פפגגייששוותת  ההננחחייהה  ווררפפררננטט  ששלל  ססממייננררייווןן,,  ככלל  ההממקקצצוועעוותת  ששההוואא  חחייייבב  בבההםם,,  
 ללללממוודד  עעוודד..

 
  ממתתקקבבללוותתממוועעדד  ההזזככאאוותת  ללקקבבללתת  אאייששוורר  ההפפקקווללטטהה  ללתתחחייללתת  ההתתממחחוותת  ננקקבבעע  ממייווםם  ששבבוו  

  ההבבחחייננוותת..ששאארר  תתווצצאאוותת  
  

ללקקבבוועע  ממתתיי  ננתתקקייייממוו  תתננאאיי  ההזזככאאוותת  ללררייששווםם  ההפפקקווללטטהה  ההייאא  ההגגווררםם  ההממווססממךך  עעלל  פפיי  דדייןן  
  ההתתממחחוותת..

  
  ללאא  תתאאווששרר  תתחחייללתת  ההתתממחחוותת  ממממוועעדד  קקוודדםם  ללתתאאררייךך  ההזזככאאוותת  ללההייררששםם  ככממתתממחחהה  ככדדייןן..

  
אאייןן  ההללששככהה  ממססתתפפקקתת  בבצצייללווםם  ששלל  ההתתעעוודדהה  אאוו  ההאאייששוורר  ווחחוובבהה  ללצצררףף  צצייללווםם  //ההעעתתקק  ההממאאווששרר    

  עעלל  יידדיי  ההפפקקווללטטהה  אאוו  ממאאווממתת  עעלל  יידדיי  עעווררךך  דדייןן  ששההוואא    ""ננאאממןן  ללממקקוורר""..
 
. את שם המתמחה יש למלא א את טופס הבקשה לרישום התמחות בדייקנותיש למל ..גג

ללשכה בצירוף כל הפריטים  . את הטופס יש לשלוחככפפיי  ששממוופפייעע  בבתתעעוודדתת  ההזזההוותת
-המצוינים בו באמצעות הדואר או במסירה אישית במשרדי הלשכה בירושלים או בתל

מעודכן מאי 2022 מדריך למתמחה 
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))ממווממללץץ  פועל אביב כך שיתקבל במשרדי הלשכה לא יאוחר מיום תחילת ההתמחות ב
ללששללווחח  בבייוותתרר  ללההגגיישש  אאתת  ההבבקקששהה  בבאאוופפןן  פפייזזיי  בבממששררדדיי  ההללששככהה..  אאםם  ההדדבברר  אאייננוו  אאפפששרריי  יישש  

אאייןן  ללששללווחח  אאתת  ההבבקקששהה  ..  ווללששממוורר  אאססממככתתאא  עעלל  ממוועעדד  ההממששללווחח  אאתת  ההבבקקששהה  בבדדוואארר  ררששווםם
 ((..בבדדוואא""לל  אאוו  בבפפקקסס

 
חובה הבקשה כרוכה בתשלום אגרה. יש לצרף את אישור התשלום למסמכי הבקשה.  .ד

אצלו עותק מן הקבלה בגין התשלום, לשם הצגתו בכל עת בה  על המתמחה לשמור
 יידרש לכך על ידי הלשכה.

 
על קבלת בקשתו, תוך שבועיים ממועד קבלת  SMSלכל מתמחה תשלח הודעת  .ה

 הבקשה בלשכה.
 

תוך כחודש וחצי  ממועד קבלת הבקשה בלשכה יישלח אישור על תחילת ההתמחות  .ו
 למשרד המאמן בצרוף "תעודת מתמחה" .

 
אאםם  ללאא  תתקקבבלל//יי  אאייששוורר  בבממוועעדדייםם  ההממפפווררטטייםם  ללעעיילל,,  עעללייךך  ללפפננוותת  ללללששככהה  ללבבייררוורר  ססייבבתת   ..זז

 ההעעייככוובב  ))בבממוועעדדיי  ההררייששווםם  ממחחזזוורר  ממררץץ  ייתתככןן  עעייככוובב  בבללווחח  ההזזממננייםם  ההננ""לל((..
  

ייווםם  ממממוועעדד  ההההתתחחללהה  בבפפוועעלל,,  ממוועעדד  תתחחייללתת  ההההתתממחחוותת  ייאאווששרר    1155::  אאםם  חחללפפוו  תתששווממתת  ללבבךך
ייווםם  תתחחייללתת  ההההתתממחחוותת  ממההתתאאררייךך  ששבבוו  ההתתקקבבללהה  בבללששככהה  ההבבקקששהה  ללההייררששםם  ככממתתממחחהה  אאוו  ממ

 ..ללפפיי  ההממאאווחחרר  ייוותתררבבפפוועעלל,,  
 

 סירוב לרשום מתמחה .3
 

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

 
 ננאא    ללחחתתווםם  עעלל  ההתתצצההיירר  בבננווססחחוו  ההררצצ""בב.. .ב
 

עליך להמציא ללשכה את כל החומר  - לתצהיר 6.5סעיף אם הנך מוסר פרטים במסגרת 
ללגגבביי  הרלבנטי )כתב אישום, פסק דין, גזר דין, פרטים על חקירה תלויה ועומדת וכך גם 

, צו כינוס נכסים, בקשה לפשיטת או במקום העבודה ההללייככיי  ממששממעעתת  בבממווססדד  ההאאקקדדממיי
 (.רגל או הכרזה על פשיטת רגל

 
קקייבבללתת  אאייששוורר  עעלל  ססגגייררתת  תתייקק  ההחחקקייררהה,,    ווללאאאאםם  ננחחקקררתת  בבעעבברר  בבממששטטררהה    ללתתששווממתת  ללבבךך::

ההחחתתייממהה    בבטטררםםממווממללץץ  ממאאוודד  ללפפננוותת  ללממששטטררהה  ללבבדדייקקתת  ממצצבבוו  ששלל  תתייקק  ההחחקקייררהה,,  ווזזאאתת  
  עעלל  ההתתצצההיירר..

 
ככךך  ממיייידדייתת  --אאםם  בבממההללךך  ההההתתממחחוותת  ננפפתתחחתת  חחקקייררהה  וו//אאוו  ממווגגשש  ככתתבב  אאייששווםם,,  עעללייךך  ללדדווווחח  עעלל ..גג

  ללללששככהה..  
 
 ממיידדעע  עעלל  ההררששעעהה  ששההתתייייששננהה ..דד

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

.  במסגרת תיקון זה הוספה לשכת עורכי 2012-הראשונה והשלישית לחוק( התשע"ב
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לחוק  5הדין לרשימת הגופים המנויים בתוספת הראשונה לחוק, ואשר עליהם חל סעיף 
 קה. המאפשר לקבל מידע רחב עד תום תקופת המחי

 
לדווח  במסגרת התצהיר  חייבלאור התיקון הנ"ל בתוספת הראשונה מועמד להתמחות 

 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.

 
לרבות בהליכי משמעת במוסד   ––  אאייששווםם  תתללוויי  וועעווממדד,,  ההררששעעההההללייככיי  חחקקייררהה,,  ככתתבב   .ה

כל אלה עלולים להביא לעיכוב ברישום תחילת ההתמחות והקבלה ללשכה,  –האקדמי 
 לאחר בחינה של כל בקשה לגופה ומתן זכות טיעון לפני ועדת ההתמחות.

 
שהוטלה על ידי בית המשפט על המועמד  תביא לעיכוב הן   תתקקוופפתת  ממאאססרר  עעלל  תתננאאיי .ו

באישור תחילת ההתמחות והן בקבלה ללשכה, והדיון בבקשה יתקיים לאחר תום 
 תקופת התנאי.

 
הלשכה אינה מאשרת ביצוע התמחות וקבלה ללשכה בד בבד עם ריצוי     --ררייצצוויי  ששלל""ץץ   .ז

 .מי שהורשע בעבר ונגזר עליו של"ץ, יצרף לבקשתו אישור על סיום ביצועו .שעות של"ץ
 
צצוו  פפתתייחחתת  ההללייככייםם  ללפפיי  חחווקק  חחדדללוותת  פפייררעעווןן  חחוובבוותת  ככסספפייייםם,,  חחייייבב  ממווגגבבלל  בבאאממצצעעייםם,,   .ח

הלשכה אינה מאפשרת ביצוע התמחות   ––צצוו  ככייננווסס  ווההללייככיי  פפששייטטתת  ררגגלל  ווששייקקווםם  ככללככלליי,,  
ו פושטי למי שהוכרז, וקבלה ללשכה למצויים בהליכי פשיטת רגל )לרבות כינוס נכסים(

 הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.רגל, ולמי שניתן בעניינם צו פתיחת 
בעלי חובות כספיים ניכרים )לרבות איחוד תיקים בהוצאה לפועל, מי שהוכרז חייב 

 מוגבל באמצעים וכד'( מחוייבים להצהיר על כך ועניינם ידון לגופו.
  

 ככששררוותת  ללאאממןן  ממתתממחחהה ..44
  

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

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

 
של המאמן רצוי מאוד לוודא עימו מראש או עם מזכירות  מתמחה ראשוןאם הנך  .ג

 סמך כמאמן כדין.מתמחים בלשכה, שאכן קיבל היתר לאמן מתמחה, והו
 

גם כשמדובר במאמן ותיק, יש לוודא כי אינו מאמן במקביל מתמחה נוסף, ואם הוא  .ד
מאמן מתמחה נוסף, לוודא עם מזכירות מתמחים בלשכה האם הוא בעל היתר לאמן 

 שני מתמחים.
 

דין המעסיק מתמחה מבלי שקיבל היתר מהלשכה, עובר לכאורה עבירה -עורך .ה
 דת האתיקה.משמעתית שתטופל ע"י וע
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: הרישום להתמחות יעשה רק תחת פיקוחו של מאמן שהוסמך כדין לאמן לתשומת לבך
מתמחה, לא יינתן אישור רטרואקטיבי לאימון מתמחה. ההתמחות תאושר רק ממועד 

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

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

 
 תקופת ההתמחות .5

 
 חודשים. 18-ל לחוק נקבע משך תקופת ההתמחות 35בסעיף 

אם התחלת , יןלחוק לשכת עורכי הד 39של תיקון  אות מעברעם זאת, במסגרת הור
חלפו יובעת תחילת ההתמחות המיועדת טרם  7.8.2017יום  לפניבלימודי המשפטים 

תקופת ההתמחות שנתיים מהיום בו היית זכאי/ת לתואר בוגר במשפטים, יתכן שלגביך 
 .מכוח הוראות המעבר חודשים 12עומדת עדיין על 

חודשים ולצרפו  12לאישור התמחות בת  טופס בקשהלמלא ה שזהו מצבו מתמחעל 
הטופס מיועד אך ורק למי שעומד בתנאי האמור ואין טעם  לבקשה להירשם כמתמחה.

 למלא אותו ולהגיש אותו אם אין זה המקרה שלך.
 .הבאבדבר הוראות המעבר נמצא באתר הלשכה תחת הקישור מפורט יותר הסבר 

לקצר התמחות ואין טעם לפנות בבקשות מסוג זה. מי שאינו  אאייןן  ללללששככהה  ססממככוותתיודגש כי 
אות המעבר או החוק, אין אפשרות לקצר לו את חודשים לפי הור 12זכאי להתמחות של 

 ההתמחות בשום נסיבות.
  

 מעמד המתמחה ושכרו .6
  

החיקוקים המפורטים  למעטא' לחוק קובע כי דינו של מתמחה, לכל דבר ועניין, 41סעיף 
 בתוספת לחוק, יהיה כדין עובדו של המאמן. בתוספת נכלל, בין היתר, חוק פיצויי פיטורים.

 
ההממתתממחחהה  דדיינניי  ההעעבבוודדהה,,  וובבייננייההםם  חחווקק  ששככרר  ממייננייממווםם,,  חחווקק  חחוופפששהה  ששננתתייתת,,  ממככאאןן,,  חחללייםם  עעלל  

ווצצוווויי  ההררחחבבהה  בבדדבברר  ההששתתתתפפוותת  ההממעעבביידד  בבההווצצאאוותת  ננססייעעהה  ללעעבבוודדהה  ווממממננהה  וובבדדבברר  תתששללווםם  
קקייייממתת  חחוובבתת  ההפפקקתת  תתללווששיי  ממששככווררתת    ..ווההפפררששהה  ללבבייטטווחח  פפננססייוונניי  ווללפפייצצווייייםם  דדממיי  ההבברראאהה

ההפפקקתת  תתללווששיי  ששככרר  בבתתווקקףף  ..  חחוובבתת  ההעעססקקתת  ההממתתממחחהה  ככששככיירר  ווללממתתממחחהה  ככדדייןן  ככלל  עעוובבדד  ששככיירר
  גגםם  ככאאששרר  ההממאאממןן  ווההממתתממחחהה  ההייננםם  בבנניי  זזווגג..

  
  

  תתחחווללתת  צצוו  ההההררחחבבהה  ללפפננססייייתת  חחוובבהה  עעלל  ממתתממחחייםם
 

, אימץ את עמדת פורום עבודה של לשכת            22.1.14הוועד המרכזי, בישיבתו מיום 
עורכי דין ואת עמדת סגנית הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, לפיה יש 
להחיל את צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים על כל חלקיו, לרבות הפרשה למרכיב 

 פיצויי פיטורים.
 

המשמעות היא, שעל מאמן להפריש את מלוא הסכומים למתמחה בהתאם לצו ההרחבה 
  קבוע בצו.בכפוף להנ"ל, כולל ההפרשה לפיצויי פיטורים 

  
  

ממוולל  בבעעדד  ששעעוותת  ננווסספפוותת..  חחווקק  ששעעוותת  ממתתממחחהה  זזככאאיי  ללקקבבללתת  גג  --  תתששללווםם  עעבבוורר  ששעעוותת  ננווסספפוותת
  עעבבוודדהה  ווממננווחחהה  חחלל  עעלל  ממתתממחחהה  ווללאא  חחללייםם  עעללייוו  ללעעננייייןן  זזהה  ההחחררייגגייםם  ששבבחחווקק..
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::  ההללששככהה  אאייננהה  ממאאששררתת  ההתתממחחוותת  ללללאא  קקבבללתת    ששככרר..  ההממאאממןן  חחייייבב  ללששללםם  ללתתששווממתת  ללבבךך
  ללממתתממחחהה  ללפפחחוותת  ששככרר  ממייננייממווםם..

  
 

 אישור מועד תחילת ההתמחות .7
 

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

 
וובבוו  ננקקבבעע  ההעעייקקררווןן  ללפפייוו  אאייששוורר  ההבבקקששהה  ההןן  ללתתחחייללתת   ם,לכללי 3הנושא מוסדר בכלל  .ב

ההתתממחחוותת  ההןן  ללההממששךך  ההתתממחחוותת  ייייחחששבב  ממייווםם  קקבבללתת  ההבבקקששהה  בבללששככהה  אאוו  ממייווםם  תתחחייללתת  
במועד חלה על כל פונה, עם זאת . חובת ההודעה ההההתתממחחוותת  בבפפוועעלל,,  ללפפיי  ההממאאווחחרר  ייוותתרר

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

 
 סייג לאימון .8

 
לכללים קובע סייגים אשר מטרתם להבטיח כי תקופת ההתמחות תיוחד  5כלל  .א

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

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

 זמני ההתמחות .9
 

, מהן לפחות ששעעוותת  בבששבבוועע  3366לכללים נקבע כי מתמחה יעסוק בהתמחות לפחות  8בכלל  .א
התמחות במתכונת הפחותה משעות  אינה מאשרתהלשכה . 14:00לפני השעה  25

אדם בעל מוגבלות שאינו  המינימום, אף לא בתמורה להארכת תקופת ההתמחות.
מסוגל לבצע את מכסת המינימום יפנה באופן פרטני למדור המתמחים בלשכה לקבלת 

 הנחיות.
 
ההתמחות צריך שתיעשה בשעות העבודה הנהוגות דרך קבע במשרד המאמן )ואין  .ב

בבקר ולא  08:00בשעות חריגות בבקר או בלילה, בדרך כלל לא לפני  מאשרים התמחות
נדרשת רציפות של חמש שעות לפחות, במשך  –קר ו(. בשעות הב20:00אחרי השעה 

לפחות חמשה ימים רצופים בשבוע, בימים ראשון עד חמישי. התמחות בימי שישי 
 משרד פועלכפופה לכך שהבמשרדים בהם יום המנוחה השבועי הוא שבת, בשבוע 

 .13:00, ותותר לכל המאוחר עד השעה בימי שישי ובפיקוח המאמן באופן קבוע
 

 המאשר את קבלתך להתמחות, במסגרת הבקשה לרישום התמחות, במכתב המאמן  .ג
בהן תבוצע ההתמחות.  ההננווקקבבתת  בבייממייםם  בבששבבוועע  וובבששעעוותתתוכנית התמחות  לכלולחובה 

שעות בשבוע או יבצע התמחות  36אין להגיש מכתב כללי האומר שהמתמחה יבצע 
ללההייוותת  בימים כאלה ואחרים מבלי לפרט ימים ושעות כאמור. על הימים והשעות 

ואין להגיש תוכנית בה הימים והשעות משתנים )למשל, בגין עבודת משמרות  קקבבוועעייםם
 שמבקשים לבצע במקביל להתמחות ומחייבת אישור נפרד(.

  
  עעבבוודדהה  ננווסספפתת ..1100
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בוד מתמחה בתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת יע לאלכללים קובע כי  9כלל  .א

 אלא בהיתר מאת הלשכה. במשך שנת ההתמחות עיקר העיסוק יהיה בהתמחות בלבד.
 

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

 
להגיש  לרבות בעסק שבבעלותו,, כשכיר או כעצמאי, על המבקש לעבוד עבודה אחרת .ג

 בקשה בהתאם לטפסים הרצ"ב.
 

ללפפייההםם  תתייבבחחןן  ככלל  בבקקששהה  ללקקבבללתת    הה  ההללששככהה::  ללההללןן  ההקקררייטטררייווננייםם  אאוותתםם  קקבבעעללתתששווממתת  ללבבךך ..דד
 ההייתתרר  ללעעבבוודדהה  ננווסספפתת::

  
ייממייםם  בבששבבוועע,,  בבייממייםם  רראאששווןן  עעדד  חחממייששיי  וובבששעעוותת    55ההההתתממחחוותת  תתההייהה  פפררווססהה  עעלל  ללפפחחוותת   ..11

לל  בבייממיי  ייבבככפפווףף  ללככךך  ששההממששררדד  פפעע  ––ששעעוותת  ררצצוופפוותת((..  בבייווםם  ששייששיי    55ררצצוופפוותת  ))ללפפחחוותת  
  ששייששיי  דדררךך  קקבבעע..

 
  0000::2200ווללאא  ייאאווששרר  ססייווםם  אאחחרריי  ההששעעהה    0000::0088ככככלללל,,  ללאא  תתאאווששרר  ההתתממחחוותת  ללפפנניי  ההששעעהה   ..22

  ששעעוותת  ששבבוועעייוותת((..  3366))בבממססגגררתת  ששלל  
 
ככככלללל,,  ללאא  ייאאווששררוו  עעבבוודדוותת  ששההןן  עעבבוודדוותת  עעייקקררייוותת  ההננווששאאוותת  אאוופפיי  ששלל  אאחחררייוותת                                                                           ..33

טטייבבעעןן  אאייננןן  ממווגגבבללוותת  ללששעעוותת  ההעעייססווקק  בבזזממןן  ההעעבבוודדהה  בבללבבדד    דדווגגממתת    ממררוובבהה  אאששרר  ממעעצצםם
ררוואאהה  חחששבבווןן,,  ששממאאיי  ממקקררקקעעייןן,,  ממננההלל  בבייתת  סספפרר,,  ררוופפאא,,  ייוועעץץ  ממסס,,  ממבבקקרריי  פפננייםם  ששלל  

 ככלל  עעייססווקק  בבממקקצצוועע  חחוופפששיי  אאחחרר..ננייההוולל  עעססקק  ווררששווייוותת  ווגגוופפייםם  צצייבבווררייייםם    ווככןן  
  
ממאאוודד    חחללקקייתת  בבללבבדד  וובבההייקקףף  ממצצווממצצםם  --ככככלללל,,  ההעעבבוודדהה  ההננווסספפתת  תתההייהה  בבממששררהה  ממששננייתת   ..44

ששעעוותת  בבששבבוועע..    ההללששככהה  תתבבייאא  בבחחששבבווןן  בבממססגגררתת  ששייקקווללייהה  גגםם  אאתת    1155ששללאא  ייעעללהה  עעלל  
  ממששךך  ששעעוותת  ההעעבבוודדהה  ההננווסספפתת..

 
יישש  ללההקקפפיידד  עעלל  ההעעדדרר  ננייגגוודד  אאייננטטררססייםם,,  אאיי  תתללוותת  וו//אאוו  זזייקקהה  בבייןן  ממקקווםם  ההעעבבוודדהה  ללממקקווםם   ..55

))ללדדווגגממאא::  ללאא  תתאאווששרר  עעבבוודדהה  ננווסספפתת  אאצצלל  ממעעססייקק  ששההממאאממןן  ננוותתןן  ללוו    ההההתתממחחוותת
  ..ששייררוותתייםם  ממששפפטטייייםם((

 
ייאאווששרר  עעייססווקק  בבעעבבוודדהה  ננווסספפתת  בבאאוותתוו  ההממקקווםם  ))ממששררדד  פפררטטיי,,  חחבבררהה,,  ממווססדד  ווככוו''((    ללאא ..66

))ללדדווגגממאא::  ללאא  תתאאווששרר  ההתתממחחוותת  בבממחחללקקהה  ממששפפטטייתת  ששלל    ששבבוו  ממתתבבצצעעתת  ההההתתממחחוותת
 ..תתאאגגיידד  וועעבבוודדהה  ננווסספפתת  בבאאוותתוו  תתאאגגיידד  אאוו  בבחחבבררהה  בבששללייטטתת  ההתתאאגגיידד((

 
יישש  ללקקבבוועע  ממררווווחח  זזממננייםם  ססבביירר  בבייןן  ששעעתת  ססייווםם  ההההתתממחחוותת  ללששעעתת  תתחחייללתת  ההעעבבוודדהה   ..77

 ..ההננווסספפתת
 

 גם אם אינו עובד בו בפועל, אשר בבעלותו המלאה או המשותפת עסק פעילמתמחה  .ה
מחויב  או יותר, שעות שבועיות 15 שלבהיקף במהלך ההתמחות, וכן מי שמתנדב 

 לדווח על כך ללשכה. 
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 היעדרות ממקום התמחות .11
 

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

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

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

 
לא יעדרו במחצית השנה האחרונה דש חו 18בהתאם לכלל האמור, מי שמתמחים  .ד

יום בגין מחלה. ימי היעדרות  15יום, ובנוסף רשאים להיעדר  15-להתמחותם יותר מ
 למחצית השנה האחרונה. אינם מצטבריםמשנת ההתמחות הראשונה שלא נוצלו 

 
כמשמעה לתקופה הבסיסית  כן, רשאית להיעדר מתמחה שילדה לרגל חופשת לידה .ה

 בחוק עבודת נשים.
 

 היעדרות מאמן .12
 

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

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

 באמצעות נייר הפירמה של המשרד(.את שמותיהם )אפשר 
 

יום בשנה, בהיעדר  90ימי היעדרות של מאמן העולים על  12לידיעתכם, על פי כלל  .ג
 ין ההתמחות.יעורך דין אחר במשרד בעל היתר לאמן, לא יובאו במנ

 
 

 חילופי מאמנים .13
 

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

 ))ממווממללץץ  ללששללווחח  אאתת  ההבבקקששהה  בבדדוואארר  ררששווםם((..התמחותו אצל המאמן הקודם 
 

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

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

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

 ל"כללים"(. 3חלה גם בהודעה על המשך ההתמחות )ראה לעניין זה כלל 
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 רציפות ההתמחות .14
 

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

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

 באישורים מתאימים.
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  דדייןן  ווחחששבבווןן  עעלל  ההתתממחחוותת   ..1155

 
לכללים נקבעה החובה על המאמן להגיש דו"ח על ההתמחות בתום כל ששה  14בכלל  .א

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

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

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

 סיום תקופת ההתמחות.
 

 הפסקת התמחות .16
  

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

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

 תוכר ע"י הלשכה אלא בנסיבות מיוחדות. לאהמינימום 
 
 פיקוח על התמחות .17

 
לחוק  2פי הסמכויות שהוקנו לה בסעיף -הלשכה מפעילה את הפיקוח על ההתמחות על .א

 הלשכה ובהתאם לכללי ההתמחות.
 
דין שהתאמתם לתפקיד נבחנה ואושרה, ומטרתו -הפיקוח מבוצע באמצעות עורכי .ב

 להביא להעלאת רמת ההתמחות והעמקתה.
 
במרבית המקרים הפיקוח נעשה במקום ההתמחות. הפיקוח על ההתמחות יוגבר על  .ג

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

 מובנה.
 
ניים הכרוכים בהתמחות. בין היתר נבדקים תנאי בפיקוח נבדקים עניינים מהותיים וטכ .ד

העבודה של מתמחים, תוכן ההתמחות, טיפול בבעיות שונות שפוגמות באיכות 
הסקטורים. ממצאי הביקורת עוברים לטיפולה של  בכלההתמחות וכו'. הפיקוח מבוצע 

 ועדת ההתמחות.
 
אינה במקרים בהם הפיקוח מאתר פגמים בהתמחות או שעולה חשד שההתמחות  .ה

מתבצעת כראוי מתבצע פיקוח טלפוני, לרבות בדיקה שעוברת למשרד חקירות לביצוע 
חקירה סמויה שממצאיה עוברים לוועדת ההתמחות. הוועדה מוסמכת, באישור הוועד 

פי -המרכזי, לפסול את ההתמחות כולה או מקצתה אם נוכחה כי זו לא בוצעה על
 המתחייב מהכללים.
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ור קשר ישיר עם המפקח, וכל פנייה הנוגעת לפיקוח תיעשה ל איסור על מתמחה ליצח .ו
 . בלבדדרך מדור המתמחים בלשכה 

 
 

 הסמכה לעריכת דיןבחינת  .18
 

לחוק קובע כי בתום תקופת ההתמחות על המועמד לחברות בלשכה להיבחן  38סעיף  .א
 .ההסמכה לעריכת דיןבבחינת 

 
יהיה  הלמועד הבחינמכאן, רק מתמחה אשר סיים את תקופת התמחותו כדין, עד  .ב

 .המועמד לגשת לבחינ
 

ערך החל ממחצית חודש יכול שיימועד קיץ מתקיימת בשני מועדים בשנה : ה הבחינ .ג
 אוקטוברהחל ממחצית חודש יכול שייערך מועד חורף ו ועד לסוף חודש יוני, אפריל

מומלץ לקחת  .מתפרסם באתר הלשכההמועד  המדויק ועד לסוף חודש דצמבר. 
 ה בחשבון בעת ההרשמה להתמחות.נתונים אל

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

לקראת מועד הבחינות  הדוא"ל שמסר ללשכה בעת רישומו כמתמחה אישית לכתובת
 , וכן יפורסם באתר הלשכה. יש לעקוב אחר הפרסומים באתר.הרלבנטי לגביו

 
לבחינות במועדים אותם מפרסמת הלשכה, וניבחן שלא נרשם בזמן, חובה להירשם  .ה

 לא יוכל להיבחן במועד.
 

ייקקבבלל  ללככתתבבתתוו  ההפפררטטייתת  ההוורראאוותת  ההררששממהה  ללבבחחייננוותת  ללפפנניי  ההממוועעדד    ששללאא::  ממתתממחחהה  ללתתששווממתת  ללבבךך
  ששאאללייוו  ההוואא  ככששיירר  ללגגששתת,,  ייפפננהה  ללללששככהה  ווייבברררר  אאתת  ההססייבבהה..

 
 כפיפות המתמחה לכללי האתיקה המקצועית .19

 
ועד להכרעה הסופית בדבר קבלתו כחבר בלשכה נתון המועמד בתקופת התמחותו 

 לחוק. 41המשמעתי, בהתאם לאמור בסעיף  הלמרותה של הלשכה ולשיפוט
 

 חברות בלשכה .20
 

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

 
  .ברים נערכים פעמיים בשנהטקסי קבלת ח .ב
 
קובע באלו מקרים הלשכה רשאית לסרב לקבל חבר לשורותיה, על אף  44סעיף  .ג

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

 
 

 
  אאתתרר  ההאאייננטטררננטט ..2211
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ללררששוותת  ההממתתממחחייםם  עעווממדד  אאתתרר  ההאאייננטטררננטט  ששלל  ההללששככהה,,  וובבוו  ננממצצאא  ממיידדעע  ששווטטףף  וועעדדככנניי  בבעענניייינניי  
תתקקננוותת,,  ככללללייםם,,  ממוועעדדיי  בבחחייננוותת,,  ססדדרריי  ההררששממהה  ללבבחחייננוותת,,  פפססייקקהה  ררללבבננטטייתת  וועעוודד..    –ההתתממחחוותת  

  www.israelbar.org.il  ככתתוובבתת  ההאאתתרר::

אאתת  ""תתייקק  ההממתתממחחהה""  ששללוו  בבללששככהה,,  בבאאממצצעעוותת  קקוודד  גגייששהה  ככלל  ממתתממחחהה  ייווככלל  ללממצצוואא  בבאאתתרר  
אאייששיי,,  ווללעעקקוובב  אאחחרר  ההטטייפפוולל  בבבבקקששוותתייוו  ככגגווןן::  תתחחייללתת  ההתתממחחוותת,,  ההחחללפפתת  ממאאממןן,,  עעבבוודדהה  ננווסספפתת,,  

  פפהה  וועעוודד..--ררייששווםם  ללבבחחייננוותת  ההההתתממחחוותת,,  תתווצצאאוותת  בבחחייננוותת  ההתתממחחוותת  בבככתתבב  וובבעעלל

ייצצווייייןן  גגםם  קקוודד  ההגגייששהה      SMSבבממססגגררתת  אאייששוורר  קקבבללתת  ההבבקקששהה  ללררייששווםם  ההההתתממחחוותת  בבההוודדעעתת  
  ההאאייששיי,,  ששבבאאממצצעעוותתוו,,  ככאאממוורר,,  אאפפששרר  ייההייהה  ללההייככננסס  ללתתייקק  ההאאייששיי..

  ההננךך  ממתתבבקקשש//תת  ללששממוורר  ההייטטבב  אאתת  קקוודד  ההגגייששהה  ששייללווווהה  אאוותתךך  בבממההללךך  ככלל  תתקקוופפתת  ההההתתממחחוותת..

  פפררטטייםם  ננווסספפייםם  עעלל  דדררךך  ההככננייססהה  ללתתייקק  ההאאייששיי  ממפפווררססממייםם  בבאאתתרר..

  
 ועדת ההתמחות הארצית .22

 
בקשות בנושאים ליט בת ההתמחות הארצית היא הגוף המוסמך על פי דין לדון ולהחועד

 . , ולהפעיל את סמכויות הלשכה הנוגעות למתמחים ומאמניםשונים בענייני ההתמחות
 

ההטטייפפוולל  ההאאדדממייננייססטטררטטייבביי  בבננווששאאיי  ההההתתממחחוותת  ננעעששהה  עע""יי  צצוווותת  עעוובבדדיי  ההוווועעדד  ההממררככזזיי  ששלל  
..  זזווההיי  ההככתתוובבתת  ללבבייררוורר  55661100006622--0022,,  פפקקסס''  660066--550000--11559999בבייררווששללייםם,,  טטלל''    11ההללששככהה  בבררחח''  ששוופפןן  

ככלל  ששאאללהה  ששממתתעעווררררתת  בבננווששאאיי  ההההתתממחחוותת,,  ללררבבוותת  פפננייייהה  ללררככזזתת  ההפפייקקווחח  עעלל  ההההתתממחחוותת  
בבללששככהה,,  ווההננככםם  ממווזזממננייםם  ללפפננוותת  אאללייננוו  בבככלל  ששאאללהה,,  ללררבבוותת  פפננייייהה  בבממיייילל  ללככתתבבתת::  

mitmahim@israelbar.org.il  
  

  09:00 – 13:00הה          –ההקקבבללהה  בבממששררדד  בבייררווששללייםם  ))ללררבבוותת  ממעעננהה  טטללפפוונניי((::    אא  ששעעוותת  

  
  אאננאא,,  ששממוורר  חחווזזרר  זזהה  בבררששוותתךך  וועעייייןן  בבוו  ההייטטבב,,  וובבככךך  תתייממננעע  ממתתקקללוותת  בבההממששךך  דדררככךך  ככממתתממחחהה..

  
   אאננוו  ממאאחחללייםם  ללךך  תתקקוופפתת  ההתתממחחוותת  טטוובבהה,,  ממעעננייייננתת  ווננעעייממהה..  

  
  
  
  
  

 
137621           

 2022אי מ          
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התמחויות במגזר הפרטי

ד״ר א. קלגסבלד ושות׳, עורכי דין

כתובת: רח׳ מנחם בגין 7, בית גבור ספורט, קומה 24, רמת גן 5268102
טלפון: 03-6110700 | פקס: 03-6110707

office@klag.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: גב׳ סמדר שנפ, טלפון: 03-6110720

מס׳ עוה״ד במשרד: המשרד מונה 6 עורכי־דין, 2 מתמחים ו־7 אנשי מנהלה
מס׳ השותפים במשרד: 3 )ד״ר א. קלגסבלד, עו״ד; מר אמיר שרגא, עו״ד; מר זמיר בן בשט, עו״ד(

מס׳ המתמחים במשרד: 2
מס׳ מתמחים שבכוונתכם לגייס: 2

תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה
מחזורי גיוס: מרץ/ספטמבר 2024

www.klag.co.il :אתר

על ההתמחות
דרישות סף לקבלה להתמחות: רקורד של הצטיינות: למשל בלימודים, בצבא, בתיכון ובפעילויות 
אחרות. משרדנו הוא בית ספר מעולה למי שמעוניינים ללמוד את יסודות הפרקטיקה המשפטית 
והליטיגציה במיוחד. ממוצע ציונים גבוה )מעל 85 בקורסים הבאים: חוזים, נזיקין, חוקתי, מנהלי, 

קניין, סדר דין אזרחי, דיני ראיות(, אנגלית ברמה טובה ורצון לעסוק במשפטים. 

אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים עובדים יחד עם עורכי הדין והשותפים על התיקים 
שבטיפולם, תוך מעורבות מלאה בדיונים, בפגישות וכיו״ב. המשימות הן מגוונות ומשתנות בהתאם 

לצרכים ולאופי התיקים.

התנאים המוצעים למתמחה: משרדנו ידוע בתנאים יוצאי הדופן המוענקים לעובדיו, זאת הן 
בשכר והן בתנאי העבודה האחרים. כך גם למתמחים – אנו מציעים תנאים מהמעולים בשוק )שכר 
מהגבוהים בשוק, משרד פרטי, חנייה, מתנות בחגים, תשלום אגרת רישום לתחילת התמחות, תשלום 

קורס הכנה לבחינת הסמכה ותשלום אגרת רישום לבחינת ההסמכה(. 

הדרישות ממתמחים בעבודה: משפטנות ברמה גבוהה, שימת לב לפרטים, דבקות במטרה, 
אחריות, רצון ללמוד. אנו מצפים מהמתמחים )לאחר תקופת למידה( להיות יוזמים, יצירתיים 

ומעורבים בתיקים שבטיפולם.

סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: גבוהים מאוד למתאימים. 
במשרדנו אין ״מכסות״. מתמחים מתאימים ושירצו בכך – יקבלו הצעה להישאר כעורכי דין.

על המשרד 
ד״ר א. קלגסבלד ושות׳ עורכי דין, הוא ממשרדי עורכי־הדין מהמובילים בישראל. המשרד נוסד על־

ידי ד״ר א. קלגסבלד, מהליטיגטורים המוערכים בישראל. המשרד עוסק בליטיגציה בכל הערכאות 
המשפטיות וכן בהליכי בוררות, גישור וועדות חקירה ממלכתיות ואחרות. ד״ר קלגסבלד וצוותו מייצגים 

mailto:office@klag.co.il
http://www.klag.co.il
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תדיר ראשי ממשלה ושרים, דמויות מפתח ציבוריות, בכירים בקהילה העסקית בישראל, חברות 
בין־לאומיות וישראליות מובילות בתחומן, וכן דמויות בולטות מרשימת פורבס 400. המשרד מעניק 
ללקוחותיו ייעוץ מקצועי וייצוג במגוון רחב של נושאים משפטיים ובהתדיינויות מורכבות והכל תוך 

שימוש בידע מעמיק, בניסיון עשיר ובחשיבה יצירתית. 

שיטת העבודה: עם ניסיון של למעלה משלושים שנה בליטיגציה, ד״ר קלגסבלד מוביל בעצמו 
את הצוות בכל אחד מהתיקים המטופלים על ידי המשרד. כל תיק מטופל על ידי שניים עד ארבעה 
עורכי דין, בהתאם למורכבות התיק ולצרכי הלקוח. הצוות של ד״ר קלגסבלד מכוון תוצאה ומיישם 
חשיבה אסטרטגית, יצירתיות, עבודת צוות וכישורים בין־תחומיים במטרה להשיג את התוצאה 
הטובה ביותר האפשרית עבור הלקוח. מספר התיקים הקטן יחסית שבהם מטפל המשרד, בכל 

רגע נתון, מבטיח ללקוח את מלוא תשומת הלב של הצוות המטפל בעניינו.

תחום ההתמחות העיקרי של המשרד – סכסוכים אזרחיים מורכבים: המשרד מטפל בתביעות 
מורכבות בקשר עם עסקאות בתחומים שונים, מייצג תאגידים בינלאומיים בהליכים המתנהלים 
נגדם בארץ ומסייע לעורכי דין זרים בסכסוכים המתנהלים נגד לקוחות המשרד בחו״ל. ד״ר קלגסבלד 
וצוותו טיפלו במאבקי שליטה מורכבים בחברות גדולות, בסכסוכים בין בעלי המניות ובהליכים נגד 
נושאי משרה, בתביעות עושק מיעוט, בתביעות לאכיפת הסכמי מכר מניות ולביטול הסכמים כאלה 
ובסכסוכים מורכבים נוספים הנוגעים למרקם היחסים התאגידי. הליווי המשפטי הניתן על ידי המשרד 
בקשר עם סכסוכים אלה הוא ליווי כולל, במסגרתו ד״ר קלגסבלד מופיע בערכאות משפטיות שונות, 

משתתף בישיבות דירקטוריון בארץ ובחו״ל, ונוטל חלק בישיבות הנהלה.

ד״ר אביגדור קלגסבלד – השותף המייסד
ד״ר קלגסבלד הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב )LL.B ,LL.M ,Ph.D(, מחברם של מאמרים שונים 
)שהתפרסמו בכתבי העת עיוני משפט, פלילים ועוד( וכן מחבר הספר ועדות חקירה ממלכתיות 
)נבו 2001(. ד״ר קלגסבלד הרצה בבתי ספר שונים למשפטים )ביניהם אוניברסיטת תל אביב(, 
חבר בפורום מרצים למשפט חוקתי ומרצה, משתתף ומנחה בכנסים וימי עיון העוסקים בכל ענפי 
המשפט. במהלך שנות עבודתו ד״ר קלגסבלד ניהל מספר רב של תיקי ליטיגציה מורכבים בעלי 
פרופיל גבוה, כמו גם תיקים בהם נקבעו תקדימים משפטיים חשובים בתחומי המשפט המסחרי, 
הגבלים עסקיים, דיני מכרזים, משפט חוקתי ועבירות צווארון לבן. בנוסף, משנת 2003 ד״ר קלגסבלד 

משמש בורר מטעם מדינת ישראל בהליכי בוררות בשוויץ.
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אגמון ושות׳, רוזנברג הכהן ושות׳

כתובת: תל אביב: מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, ק׳ 46–47; ירושלים: גן טכנולוגי מלחה; באר 
שבע: בניין גב ים האנרגיה 77

טלפון: 02-5607607; 03-6078607 | פקס: 02-5639948; 03-6078666
 alons@agmon-law.co.il :דוא״ל

איש קשר למתמחים: עו״ד אלון סגינהור
מספר עו״ד במשרד: כ־130 | מספר השותפים במשרד: 52

מספר המתמחים במשרד: כ־27 | מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־20
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה אזרחית ומסחרית; חברות, ניירות ערך ושוק ההון; הייטק וטכנולוגיה; 
תחרות )הגבלים עסקיים(; מיזוגים ורכישות; בנקאות ופיננסים; אנרגיה ותשתיות; משפט מנהלי; 

תכנון ובנייה; נדל״ן; חדלות פירעון; רגולציה;דיני עבודה; איכות הסביבה
www.agmon-law.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד אגמון ושות׳, רוזנברג הכהן ושות׳ הוקם בירושלים לפני כ־40 שנים, ע״י ד״ר מישאל 
חשין ז״ל, וצבי אגמון, וכיום הוא אחד מהמשרדים הבולטים והמוערכים בקרב הקהילה המשפטית 
והעסקית בישראל. המשרד מייצג תאגידים ויחידים בהליכים משפטיים מורכבים בהיקפי ענק, 
מעורב בעסקאות הגדולות ביותר במשק הישראלי, בהליכי הרגולציה המהותיים ביותר ומספק ייעוץ 

לחברות בצמתים אסטרטגיים בכל שלבי פעילותן. 

בין היתר המשרד מציע ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי בכל תחומי המשפט המסחרי, ליווי חברות 
בסוגיות ממשל תאגידי, ליווי הנפקות פרטיות וציבוריות ועסקאות מיזוג ורכישה, ליווי פרויקטי ענק 
בתכנון בנייה ונדל״ן, ייעוץ בעסקאות בנקאות ומימון, ליווי בכל תחומי הליטיגציה, לרבות ייצוג 
בתובענות ייצוגיות ונגזרות, ייעוץ משפטי בסוגיות תחרות מורכבות, ליווי רוב רובם של הפרויקטים 
הגדולים בתחום הנפט והגז בישראל, ייצוג חברות הייטק וטכנולוגיה ציבוריות ופרטיות, ליווי חברות 

בהליכי חדלות פירעון ועוד.

המחלקות השונות מובילות באופן עקבי את טבלאות דירוגי האיכות במדריכים הישראליים והבינלאומיים: 
s 100, BDI ,Legal500׳IFLR1000, Chambers & Partner, Dun. השותפים במשרד זוכים 
מידי שנה לדירוגי מצוינות מקצועית אישיים, בהתבסס על הליך מחקר מעמיק והמלצות לקוחותיהם. 
בשנת 2021 זכה המשרד בתואר משרד השנה בישראל בקידום נשים בתחום המשפט על 
ידי המדריך הבינלאומי Women in Business law. בשנת 2018 זכה המשרד בתואר ״משרד 
השנה בישראל״ כמשרד המוביל בתחום החדשנות מטעם מדריך הדירוג הבינלאומי היוקרתי 

.IFLR1000

בשנים האחרונות המשרד מצוי במגמת צמיחה משמעותית, שמקורה הן בצירוף מחלקות 
מובילות העוסקות בתחומים המסחריים ואחרים, והן בגיוס כוח אדם איכותי ומקצועי תוך 
מתן עדיפות לגיוס עורכי דין מקרב מתמחי המשרד המסיימים. כיום מונה המשרד כ־130 

mailto:Tally@agmon-law.co.il
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עורכי דין וכ־27 מתמחים, הפועלים בשלושת אתריו, בירושלים, בתל אביב ובבאר שבע. 
למשרד סניף נוסף בסידני, אוסטרליה.

תיקים רבים מתנהלים באופן רוחבי בין המחלקות השונות ובסינרגיה מלאה בין הצוותים המשפטיים. 
להלן דוגמאות לעסקאות ולתיקים מייצגים של מספר מחלקות מובילות: 

ליטיגציה / רגולציה / משפט מנהלי / תחרות / איכות הסביבה
ייצוג שותפויות הגז בתובענה הייצוגית הגדולה ביותר בישראל )בהיקף של 42 מיליארד ₪( 	 

באשר למחירי גז מופרז, עד לדחייתה השנה.
ליווי חברת IDB בתביעה להשבת דיבידנדים שחולקו על ידה בגובה של 1.8 מיליארד ₪.	 
ליווי השחקנים הגדולים שגילו שדות גז משמעותיים מול חופי ישראל, שדה ׳תמר׳ ושדה ׳לווייתן׳, 	 

במספר תיקים גדולים בבתי המשפט המחוזי והעליון בקשר לחיפושי גז טבעי, הפקתו ושיווקו.
ייצוג חברת תנובה בתביעה ייצוגית תקדימית הכוללת טענות על תמחור מופרז.	 

מסחרי / אנרגיה / שוק ההון / הייטק / מיזוגים ורכישות
ליווי דלק קידוחים בעסקה הגדולה ביותר שנחתמה בין ישראל לאמירויות מאז חתימת הסכמי 	 

אברהם. במסגרתה מכרה דלק קידוחים את מלוא אחזקותיה במאגר )22%( לחברת מובאדלה 
פטרוליום, בהתאם למתווה הגז. שווי העסקה הכולל נאמד בלמעלה ממיליארד דולר.

ליווי קבוצת רימון, ספקית המים הפרטית הגדולה בישראל בהנפקה ראשונה לציבור בשווי 	 
1.25 מיליארד שקל וגיוס סכום של 250 מיליון ₪.

ליווי החברה הביו רפואית הישראלית קמהדע, הנסחרת בנאסדק ובבורסה בתל אביב, במימון 	 
עסקת רכישה אסטרטגית. במסגרתה רכשה קמהדע מהחברה הפרטית האמריקאית סאול 

תרפויטיקס )Saol Therapeutics( ארבעה מוצרים מאושרי FDA ומבוססי פלזמה.
הובלת גיוס החוב הבינלאומי של דלק קידוחים עבור פרויקט לוויתן, בהיקף כולל של 2.25 	 

מיליארד דולר. מדובר בגיוס החוב הגדול ביותר שנעשה בישראל אי פעם.
ליווי גופים מוסדיים בעסקה למימון מחדש לתחנות הכוח הצפוניות ״רמת גבריאל״ ו״אלון תבור״. 	 

בהיקף אדיר של 1.3 מיליארד ₪.

תכנון ובנייה / נדל״ן
ליווי קבוצת ISA בפרויקט הדגל ״עיר עולם״, במסגרתו יוקם רובע חדש שיחבר בין 3 שכונות 	 

ותיקות בעיר ירושלים, ויהווה מרכז למסחר, מגורים, עסקים ואירועים.
ליווי הליכי תכנון של מתחם בנייני האומה בירושלים והפיכתו למתחם שיכלול מרכז כנסים 	 

הגדול ביותר במזרח התיכון, מגדלי משרדים, מסחר ומלון עסקים בעל 800 חדרים.
ליווי עשרות רבות של פרויקטים בהתחדשות עירונית, בין היתר בתל אביב, רמת גן, קיסריה, 	 

אילת, חדרה ועוד.
ליווי חברות האנרגיה המתחדשת, אנרג׳יקס ודוראל, בהקמת שדות פוטווולטאים בפריסה ארצית.	 

מעורבות חברתית
המשרד שם דגש מיוחד על מעורבות חברתית ועזרה לקהילה, ומקדיש זמן לא מבוטל לפעילות 
ייחודית ומשמעותית בתחומים אלו. המשרד מייצג בהתנדבות )פרו־בונו( גורמים רבים, בהם עמותות 
ואנשים פרטיים, בעתירות מנהליות, בתביעות אזרחיות ובייעוץ שוטף. במסגרת זו אנו מעורבים 
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בפרויקטים חברתיים מגוונים בהובלתם והשתתפותם של עורכי דין ומתמחים במשרד, כמו התנדבות 
עם ילדי פנימיה, סיוע לקשישים, פעילות אתגרית עם בעלי מוגבלויות ועוד ועוד. בנוסף לכך, אחת 
לשנה מתקיים יום עשייה חברתית משמעותי וחוויתי בו לוקחים חלק כלל עובדי המשרד. בנוסף, 
המשרד מעניק לכל עובד ועובדת מידי שנה סך של 500 ₪ לתרומה בשמם לעמותה לבחירתם.

גיוון תעסוקתי 
משרדנו שם לו למטרה לפעול להרחבת ייצוג העובדים מכלל האוכלוסיות והמגזרים בחברה. במסגרת 
זו משרדנו יוזם ומוציא לפועל פרויקטים שונים לקידום הנושא, כדוגמת ״התכנית להכשרה מקצועית 
פרקטית״ בשיתוף עם עמותת קו משווה, לסטודנטים מצטיינים מהחברה הערבית, ושיתופי פעולה 
נוספים עם עמותות הפועלות לשילוב אקדמאים יוצאי אתיופיה, חרדים ואף אנשים עם מוגבלויות 
בשוק העבודה. בשנת 2020 הוענק למשרד אות הגיוון בעסקים ע״ש דב לאוטמן, ע״י ארגון 

״מעלה״ ו״הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה״. 

מוזמנים להתמחות איכותית ומעשית
בחירת המתמחים: אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת נבחרת המתמחים שלנו, מקרב . 1

הסטודנטים המצטיינים בהישגיהם ובאופיים. אנחנו מחפשים בראש ובראשונה אנשים שיהיה 
לנו נעים לעבוד איתם, אנשים רעבים ללמוד ולהתמקצע, יסודיים, בעלי חשיבה יצירתית. 

אופי עבודת המתמחה במשרד: אנו גאים להציג את תכנית ההכשרה לעורכי דין – לא . 2
עוד פול או הצמדה, אלא תכנית שתאפשר לכם להעמיק בתחום משפטי אחד, לצבור ידע 
ולהתמקצע בו, ובמקביל להרחיב אופקים ולהיחשף לתחום משפטי נוסף. התכנית כוללת 
התמחות ראשית ועבודת צוות רציפה עם צוות קבוע, וכן התמחות משנית ועבודה על מספר 

תיקים או פרויקטים ממחלקה אחרת על פי תכנית רוחבית ומובנית.

תנאי עבודה: שכר העבודה למתמחים הינו 11,500 ₪ לחודש. מתמחים המסיימים התמחות . 3
של שנה וחצי וחוזרים למשרד כעורכי דין, מקבלים גם מענק הישארות. המשרד מציע מטבחון 
עשיר בכל ימות השבוע, ובנוסף מימון בכרטיס ״תן ביס״. המתמחים נהנים ממתנות מטעם 
המשרד בימי הולדת ובחגים, ממימון פעילות רביעי שמח שבועית עבור המתמחים, ימי עיון וימי 
גיבוש הכוללים תכנים מגוונים ונופש משרדי שנתי. המשרד מממן למסיימי ההתמחות קורס 

הכנה לבחינות הלשכה. 

אגמוניברסיטה: פרויקט ייחודי במסגרתו נהנים כלל עובדי המשרד מהכשרה מובנית ועשירה. . 4
העובדים מוזמנים לקחת חלק במגוון קורסים מרתקים, ביניהם הרצאות מקצועיות בתחומי 
המשפט השונים, סדנאות לשיפור מיומנויות, כגון סטוריטלינג, ניהול זמן וחשיבה יצירתית 
והרצאות העשרה בשלל תחומים. המתמחים נהנים מהרחבת ידע וממתן כלים בעלי ערך 

מוסף להצלחתם בעולם המקצועי בכלל והמשפט בפרט.

סטנדרטים גבוהים של מצוינות מקצועית ואישית: המתמחים במשרדנו מעורבים בעסקאות . 5
ובתיקים מורכבים ונדרשים לעמוד באתגרים מקצועיים יום אחר יום לאורך ההתמחות. בהתאם 
לכך, אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת מתמחים איכותיים וערכיים, בעלי יכולות משפטיות 

יוצאות דופן, חדות משחבה, יצירתיות, יכולת עבודה בצוות, ראש גדול ומוטיבציה.
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סיכויי קידום במשרד: אנו רואים במתמחים את דור העתיד של המשרד, ולאחר תקופת . 6
ההכשרה היסודית, אנו מעדיפים לקלוט לשורותינו עורכי דין שהתמחו במשרד ומכירים את 
אופי העבודה, את הנפשות הפועלות ואת הלקוחות. בשנים האחרונות, מרבית המתמחים חזרו 

למשרד כעורכי דין בתום תקופת התמחותם. 

שעות עבודה: ככלל, יום העבודה כולל 10 שעות ומתחיל לכל המאוחר עד השעה 9:00. . 7
המתמחים ועוה״ד זכאים ליום קצר אחת לשבוע. הורים זכאים ליומיים קצרים בשבוע. המשרד 

אינו פעיל בערבי חג.
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איש קשר למתמחים: עו״ד אמנון אפשטיין – שותף epstein@erm-law.com, ריבי צברי – 

tzabari@erm-law.com מנהלת משרד
מספר עו״ד במשרד: 54, מחצית מהעובדים הן נשים

מספר השותפים במשרד: 17 שותפים
מספר המתמחים במשרד: 11
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פעילות פרו־בונו: פעילות הן באמצעות תרומה כספית והן באמצעות התנדבות

הטבות לעובדים: שי לחגים, פעילויות חברה, ערבי משרד, ערבי מחלקות/צוותים, ימי גיבוש, חדר 
כושר, אימון כושר משרדי פעם בשבוע, נופש בארץ ובחו״ל, Happy hour מדי יום ה׳, הרצאות 

והדרכות בתחומים שונים, תכנית פיתוח אישית
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על המשרד ותחומי עיסוקו
אפשטיין רוזנבלום מעוז )ERM( נוסד בשנת 2006 ותוך זמן קצר הפך לאחד המשרדים המובילים 
בישראל בתחומי עיסוקו, בפרט בתחום הבינלאומי. המשרד מייצג כמה מהחברות, המשקיעים 

והגופים הפיננסיים הגדולים בארץ ובעולם בעסקאות מורכבות ובעלות פרופיל גבוה. 

המשרד ידוע כמשרד ״הייטקיסטי״ באופיו – בעל פעילות בינלאומית ענפה, צעיר, דינמי, ומוביל 
בכל תחומי הליבה בהם הוא עוסק – משפט עסקי־מסחרי על כל היבטיו, מיזוגים ורכישות, היי־טק 
וסטארט – אפים, מימון ובנקאות, אנרגיה ותשתיות, נדל״ן והתחדשות עירונית, ליטיגציה ויישוב 
סכסוכים ודיני עבודה. העובדה כי חלק ניכר מהשותפים ועורכי הדין במשרד עבדו במשרדי עורכי 
הדין המובילים באנגליה וארה״ב תורמת לניסיון ולידע, למקצועיות הבלתי מתפשרת ולאווירה 

הבינלאומית הייחודית למשרד.

במרוצת השנים, רכש המשרד ניסיון, ידע ומוניטין בכל תחומי העיסוק שלו והיום, לאחר 15 שנות 
פעילות ועשייה, הצליח המשרד, הודות לכל השותפים, עורכי הדין, המתמחים וצוות האדמיניסטרציה 
בהווה ובעבר, להגשים את חזונם של השותפים המייסדים – ללוות באופן שוטף לקוחות מובילים 
ובולטים בתחומם, בארץ ובעולם, תוך דגש על מתן שירות מקצועי ואיכותי ולהוביל בהצלחה, שנה 
אחר שנה, את העסקאות הגדולות והמורכבות במשק בכל תחומי העיסוק של המשרד. לא בכדי, 
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כמדי שנה, זוכים המחלקות השונות והשותפים במשרד, להכרה משמעותית במדריכי הדירוג 
הישראליים והבינלאומיים המובילים, בדגש על מומחיותם הבינלאומית. 

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

מצוות דינאמי ולעבוד באווירה בינלאומית.

ERM מחפש את דור השותפים הבא! סטודנטים שמחפשים ״בית״, מקום להתפתח בו הן מבחינה 
מקצועית והן מבחינה אישית, לאורך שנים, ומציע 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: שילוב בין שיטת ה׳פול׳ לשיטת ההצמדה – כלל המתמחים . 1

)להוציא את מתמחי מחלקת הנדל״ן וההתחדשות העירונית( עוסקים בתחומים – חברות, משפט 
מסחרי ועסקאות בינלאומיות בשיטת ׳פול׳ ובתחומי ליבה נוספים – מימון ובנקאות; פרויקטים 
ואנרגיה; הייטק וסטארט־אפים; דיני עבודה; ליטיגציה מסחרית ויישוב סכסוכים, באופן ייחודי 
לכל מתמחה. העבודה הינה משפטית בלבד ׳כתף לכתף׳ עם השותפים ועוה״ד הבכירים, 
כאשר המתמחים מהווים שותפים מלאים לניהול התיק/עסקה )לרבות השתתפות בפגישות, 

ניסוח מסמכים וקבלת החלטות(.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: שכר גבוה, הטבות זהות להטבות הניתנות לעורכי־. 2
הדין במשרד, פעילויות וערבי גיבוש למתמחים ועוד.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: ממוצע ציונים מעל 85, כאשר תינתן חשיבות גבוהה יותר . 3
למקצועות הליבה בתחום המסחרי )חוזים, קניין, תאגידים( ואנגלית ברמה גבוהה מאוד )או 
שפת אם(. ידיעת שפות נוספות מהווה יתרון. כמו כן נדרשים: יכולת עבודה בצוות, יכולת ניתוח 
משפטי מעולה, יכולת לקיחת אחריות בשלב מוקדם ותפיסת ׳ראש גדול׳, תפקוד בסביבה לחוצה, 

הבנה וקליטה מהירה של החומר ויכולות ביטוי וניסוח גבוהים בעל פה ובכתב.

השלבים בתהליך הגיוס: התהליך מתחיל בראיון ראשון וככל שישנה התאמה, המועמד מוזמן . 4
לראיון שני. כל הראיונות מתבצעים על ידי שותפים במשרד.

ימים ושעות העבודה: מהמתמחה נדרש לעבוד במסגרת שעות העבודה של המשרד ובשעות . 5
נוספות על פי הצורך, בדרך כלל בין 9:00–19:00. לא עובדים בימי שישי או בערבי חג.

סיכויי קידום במשרד: אנו מאמינים כי עוה״ד הטובים ביותר הינם עו״ד שצמחו מתוך המשרד . 6
ולפיכך משקיעים רבות במתמחים בשאיפה שיישארו במשרד. בחמש השנים האחרונות נשארו 
כ־80% מהמתמחים במשרד, כאשר, לא פחות חשוב מכך – אחוזי העזיבה לטובת משרדים 

אחרים הינם אפסיים.

האם קיים מסלול טרום התמחות: אין חובה לטרום התמחות. ההעסקה בטרום התמחות . 7
היא ע״פ הצורך.
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ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון

מיקום המשרד: רח׳ ברקוביץ׳ 4, מגדל המוזיאון )קומה 13(, תל אביב
טלפון: 03-7770111 | פקס: 03-7770101

אנשי הקשר לגיוס המתמחים במשרד: עו״ד יואב דנקנר )שותף במחלקה המסחרית(, עו״ד 
ענת שקד )מנהלת מחלקת מתמחים( ובר מזור )רכזת משאבי אנוש(

www.ebnlaw.co.il :כתובת אתר האינטרנט של המשרד
 come.as.you.are@ebnlaw.co.il :דוא״ל לשליחת קורות חיים

מספר השותפים במשרד: 60 )מתוכם, 20 שותפות(
מספר עורכי־הדין השכירים במשרד: 100 )מתוכם, כ־55 עורכות דין(

מספר המתמחים במשרד: 25 )מתוכם כיום, 14 מתמחות(

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות׳ עם המבורגר עברון נמנה על השורה הראשונה של 

פירמות עריכת הדין בישראל.

על לקוחותיו הקבועים של המשרד נמנים תאגידים מהגדולים ומהמובילים 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 ומוסדות פיננסיים ויחידים.

תחומי העיסוק של המשרד: תחומי המשפט המסחרי והאזרחי, ליטיגציה מסחרית, מיזוגים 
ורכישות, נדל״ן, היי־טק, מימון, אנרגיה ותשתיות, שוק ההון, מדיה ותקשורת, חדלות פירעון, דיני 

תחרות, מכרזים, תכנון ובנייה, דיני עבודה, דיני מיסים ופרטיות, סייבר ואבטחת מידע. 

דוגמאות לעסקאות ותיקים בהם המשרד טיפל: ייצוג בנק מזרחי טפחות בעסקת המיזוג עם 
בנק איגוד, ליווי וייעוץ משפטי שוטף של תכנית התחקירים ״עובדה״ עם אילנה דיין, ייצוג איתן סטיבה 
באופן שוטף וכן בקשר עם טיסתו לחלל במסגרת ״משימת רקיע״, ייצוג PrivatBank )הבנק הגדול 
באוקראינה( בתביעת ענק בגין מעילה והברחת כספים לבנק דיסקונט בישראל, ייצוג התובעים 
בתביעות ייצוגיות תקדימיות נגד גוגל ואפל בקשר להתנהלותן האנטי־תחרותית, ייצוג דירקטורים 
לשעבר בקבוצת ״בטר פלייס״ בתביעה שהגישו נגדם מפרקי הקבוצה, ייצוג שיכון ובינוי במגוון 
פרוייקטי נדל״ן בשווי של מיליארדי ש״ח, ייצוג קרן ההשקעות Hellman & Friedman ברכישת 
חברת Checkmarx, עסקה בשווי 1.15 מיליארד דולר, ייצוג קבוצת לבנת במכירת אחזקות במד־1 
חברת חוות השרתים המובילה בישראל, ייצוג מדענים בכירים בתביעות שהגישו נגד חברת טבע, 

שעניינן הגרסה החדשה של תרופת הקופקסון, ועוד.

הצלחת המשרד וההכרה הבינלאומית והמקומית לה הוא זוכה מדי שנה נובעות בראש ובראשונה 
מגיוס עורכי דין ומתמחים איכותיים אשר מעוניינים להיות חלק ממשרד מוביל ומקצועי. המשרד 
מדורג באופן עקבי בקבוצות האיכות הראשונות במדריכי הדירוג הישראליים והבינלאומיים. כך 

http://www.ebnlaw.co.il
mailto:comesur@ebnlaw.co.il-
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לדוגמה, בדירוג Legal500, משרדנו מדורג בקבוצת האיכות הראשונה במחלקות ליטיגציה, מיזוגים 
ורכישות, היי־טק, נדל״ן, תכנון ובנייה ותקשורת.

פרו־בונו: מאז הקמתו, משרדנו חרט על דגלו את נושאי המעורבות החברתית, תרומה לקהילה 
וסיוע לאוכלוסיות מוחלשות. אנו רואים עצמנו מחויבים לפעול לקידום ערכים אלה, לצד הפעילות 
העסקית, תוך רתימת משאבי המשרד, עובדי ועובדות המשרד, למען קידום חברה צודקת וטובה יותר.

בנוסף, המשרד מקיים ימי התנדבות בכל שנה, שבהם משתתפים כלל עובדי המשרד, ומקיים 
פעילויות התנדבות וחניכה קבועות, בין היתר, עם תלמידים בכפר הנוער ״ימין אורד״, תלמידי 
בתי ספר יסודי מהפריפריה במסגרת עמותת I־SCHOOL, צעירים חסרי עורף משפחתי במסגרת 

עמותת ״מצמצמים רווחים״, ועוד.

משרדנו הוא משרד עורכי הדין הראשון והיחיד בישראל אשר דורג על ידי ארגון ״מעלה״ כמשרד 
הפועל לקידום נושאים של אחריות חברתית ותאגידית כמו פעילות פרו־בונו ותרומה לקהילה, גיוון 

והכלה, קידום עובדים ותנאי עבודה הוגנים ומאוזנים, קיימות ואיכות הסביבה, קוד אתי ועוד.

מידע אודות ההתמחות במשרד
מספר המתמחים שיש בכוונת המשרד לגייס: כ־25 מתמחים בשנה.

הליך גיוס המתמחים: ראיון ראשון על ידי שותף או עורך דין בכיר במשרד. המועמדים המתאימים 
יעברו לשלב השני הכולל ראיון נוסף עם שותף בכיר. 

הראיונות יתמקדו בפן האישי – חשוב לנו להכיר אתכם. 

ההתמחות במשרד: 

לרוב, ההתמחות במשרד תיעשה במסגרת אשכולות )״מיני־פולים״( – כל מתמחה משויך 	 
לאשכול הכולל מספר מצומצם של שותפים ועורכי דין ותיקים ממחלקות שונות;

כל אשכול כולל שותפים ועורכי דין ממחלקת הליטיגציה, מהמחלקה המסחרית ומאחת או יותר 	 
מהמחלקות הנוספות במשרד )למשל, דיני עבודה, אנרגיה ותשתיות וכו׳(.

היתרון בשיטה – התנסות בפרקטיקה משפטית מהותית במגוון מחלקות המשרד, תוך שמירה 	 
על יחס אישי, חניכה וליווי צמודים. השיטה מקנה למתמחים כלים לבחור את התחום 

המשפטי בו יעסקו בעתיד לאחר שהתנסו במספר תחומים שונים.
במהלך ההתמחות המתמחים שלנו מתמקדים בתחום שמעניין אותם. 	 
בחצי השנה האחרונה להתמחות ניתנת למתמחים האפשרות לבחור במחלקה ספציפית שאליה 	 

יוצמדו ליתרת תקופת ההתמחות.
התמחות במחלקת הנדל״ן – מתמחי הנדל״ן מאוגדים באשכול ייעודי לנדל״ן ועוברים הכשרה 	 

מקיפה ואיכותית המכשירה אותם להיות עורכי דין איכותיים ומקצועיים בתחום. 
מסלול ייעודי חצי־שנתי למתמחי בית המשפט העליון – למשרד מסלול ייעודי למתמחים 	 

אשר מתקבלים להתמחות בבית המשפט העליון ומחפשים חצי שנת התמחות במשרד מוביל. 
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות המטפל בתיקי 	 

לקוחות המשרד. המתמחים מעורבים באופן פעיל בכל שלבי ניהול התיקים אליהם הם מצוותים. 
הם שותפים להליכי קבלת ההחלטות בתיק ונוטלים חלק בפגישות עם הלקוחות ובדיונים 
המתנהלים בפני הערכאות המשפטיות. לאורך תקופת ההתמחות צוברים המתמחים ידע וניסיון 
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בעשייה משפטית מהותית. במשרד קיימת סביבת עבודה חברית ונעימה שאינה מקנה תחושת 
רשמיות. בנוסף, המשרד מעודד איזון בין החיים האישיים לבין פיתוח הקריירה ומאפשר גמישות 

בשעות העבודה, לרבות יום קצר שבועי. 

הרצאות והדרכות ייעודיות: 
בשבועות הראשונים להתמחות עוברים המתמחים הרצאות והדרכות ייעודיות בנוגע לתחומי הפעילות 	 

המשפטיים של המשרד, ומקבלים כלים שיסייעו להם בעבודתם כמתמחים וכעורכי דין בעתיד. 
במהלך כל תקופת ההתמחות משתתפים המתמחים בהשתלמויות ובהרצאות המועברות במשרד, 	 

וכן בכנסים מקצועיים שהמשרד מוביל. למתמחים ניתנת האפשרות גם להעביר הרצאות והדרכות 
ייעודיות בתחומים מגוונים לעורכי הדין והשותפים במשרד.

צוות המתמחים: 
במהלך תקופת ההתמחות מלווה את המתמחים צוות ייעודי המעניק להם תמיכה אישית ומקצועית. 
בין היתר, צוות המתמחים במשרד מנהל את ניתוב התיקים למתמחים תוך התחשבות בעומס 

העבודה, העדפות המתמחים לעסוק בנושאים מסוימים והתאמת מסלול הכשרה לכל מתמחה.

״אח בוגר״: 
לכל מתמחה מוצמד ״אח בוגר״ – עורך דין ותיק במשרד המלווה את המתמחה ומסייע לו בדילמות 	 

שעשויות לעלות במהלך תקופת ההתמחות. 
״האח הבוגר״ מהווה כתובת בלתי פורמלית עבור המתמחה לכל נושא. 	 

שיחות משוב וחניכה: 
במהלך ההתמחות נערכות שיחות משוב תקופתיות במסגרתן מקבלים המתמחים משוב על 
עבודתם )לצד המשוב על העבודה השוטפת(. חשוב למשרד כי חווית ההתמחות תהיה מוצלחת 
ומעשירה, הן מבחינת צבירת ניסיון וכלים מקצועיים לעתידם כעורכי דין והן מבחינת סביבת העבודה 
התומכת. לצד החשיבות הרבה שהמשרד רואה באווירה משרדית נעימה ופתוחה, המשרד מקפיד 

על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר ובלתי מתפשרים.

התנאים המוצעים למתמחים, שכר המתמחים, שעות עבודת המתמחים: משכורת גבוהה 
בהתאם למקובל במשרדי עורכי הדין המובילים, יום קצר אחד בשבוע, חנייה, מימון קורס הכנה 
לבחינות הלשכה, מענק הישארות, תשלום אגרות ללשכת עורכי הדין, ערבי מתמחים, נופש 
משרדי ואירועים חברתיים משרדיים נוספים, ארוחות בוקר וערב, מתנות בחגים, שיעורי פילאטיס/

יוגה ו־HIIT, ועוד.

הדרישות מהמתמחים: המשרד מחפש אנשים סקרנים ורחבי אופקים שמעוניינים ללמוד, 
להתפתח ולהכיר מקרוב תחומי משפט שונים. כל זאת לצד רמת משפטנות מעולה, יחסי אנוש 

טובים ויכולת מצוינת לעבוד בצוות.

סיכויי הקידום במשרד: מתמחים שסיימו את ההתמחות בהצלחה )מבחינת התאמתם האישית 
והמקצועית למשרד( מקבלים הצעה להשתלב במשרד כעורכי דין. המשרד מצוי בצמיחה מתמדת, 

כאשר מנוע הצמיחה העיקרי הוא מתמחים החוזרים לעבוד בו כעורכי דין. 

בשנים האחרונות המשרד הציע לכ־60%–80% מהמתמחים המסיימים להשתלב במשרד לאחר 
בחינות הלשכה וחלק משמעותי מעורכי הדין והשותפים התמחו בו.
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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

netta@lin-law.co.il איש קשר למתמחים: עו״ד נטע שפירא – שותפה
מס׳ עוה״ד במשרד: 20 

מס׳ העובדים במשרד כולל מתמחים, טרום מתמחים ומנהלה: 30
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, עו״ד אסנת לונגמן, עו״ד נטע שפירא 

מס׳ המתמחים: 4–5 מתמחים 
מס׳ המתמחים שבכוונתנו לגייס: 4–5 מתמחים

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה: 1 מתוך 5 מתמחים שהתקבלו 
תחומי עיסוק מרכזיים: המשרד נמנה על המשרדים המובילים במשק בתחום משפט העבודה 
הפרטי והקיבוצי, ועוסק בתחומים נוספים ומגוונים, בין היתר: ליטיגציה, משפט אזרחי, ליווי וייצוג 

עובדים ומעסיקים בהליכים משמעתיים ופליליים, משפט מינהלי ועתירות לבג״צ
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. 

המשרד מדורג מזה מספר שנים ברציפות ברשימת המשרדים המובילים בישראל בתחום דיני עבודה 
בדירוג ״דנס 100״ של חברת דן אנד ברדסטריט, וברשימת המשרדים המובילים בישראל בתחום 

.BDI דיני עבודה בדירוג של חברת

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

http://www.lin-law.co.il
mailto:netta@lin-law.co.il
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה נדרש לעבודה משפטית בלבד לרבות: חיפושים . 1

משפטיים, כתיבת חוות דעת משפטיות וכתבי בי־דין במגוון תחומים. המתמחה שותף פעיל בכל 
שלבי הטיפול בתיק, לרבות: ישיבות ״סיעור מוחות״, מחקר משפטי, ישיבות עם לקוחות, דיונים 
בבתי משפט, בתי דין לעבודה, גישורים ובוררויות. המשרד מפקח על הליך חניכת המתמחה 
ומוודא חשיפה למגוון תחומים והתפתחות מקצועית של המתמחה תוך עבודה ישירה מול צוות 

מקצועי ומגוון.

התנאים המוצעים למתמחה: שכר ראוי כמקובל במשרדים המובילים. סביבת עבודה תומכת . 2
ונעימה ופעילויות משרדיות־חברתיות. המשרד דוגל בלימוד והקניית כישורים מקצועיים ומיומנויות 
פרקטיות ברמה גבוהה למתמחים, תוך השקעת זמן ומשאבים הדרושים לכך. המתמחים יושבים 
בחדרים ייעודיים, ולהם פינת עבודה אישית, מטבח מאובזר, המצויד באופן קבוע במזון קל 
ומכונת קפה, ונהנים משי לחגים ושי לסיום ההתמחות. במהלך שנת ההתמחות המתמחים 

נהנים מערבי גיבוש ייעודיים למתמחים, זאת בנוסף לערבי הגיבוש וימי הכיף המשרדיים. 

הדרישות ממתמחים בעבודה: ״ראש גדול״, אחריות ומעורבות, יסודיות ושאיפה למצוינות, . 3
חשיבה משפטית מעמיקה, בעלי יכולת כתיבה והתנסחות רהוטה. 

שעות עבודה: המשרד פתוח בימים ראשון עד חמישי, ושעות העבודה המקובלות הן 8:30–19:00, . 4
כולל זמני הפסקה. עבודה מעבר לשעות אלו נדרשת במידת הצורך. המתמחים נהנים מיום 

קצר אחד בשבוע )עד השעה 16:30(, בכפוף לצרכי העבודה.

סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: גבוהים, בהתאם להישגים . 5
בתקופת ההתמחות ועל פי צרכי המשרד. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: על פי צורך/רצון.. 6
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ארתור שני ושות׳ – חברת עו״ד

כתובת: ויצמן 2 )מגדל ״אמות השקעות״, ק׳ 12(, תל אביב–יפו 6423902 
טלפון: 03-3020210 | 0544-902021 | פקס: 03-5544970

 office@anyfamily.law :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד רועי מלכא 052-9531513

מספר עו״ד במשרד: 8, מתוכם 4 נשים
מספר השותפים במשרד: 2

עו״ד ומגשר ארתור שני, בעלים, מייסד ומנהל – עוסק בתחום מאז שנת 2009, והוא מחזיק, 
בין היתר, בתעודות הסמכה בגישור כללי, גישור משפחה גירושים ופרידה ותכנון העברה בין־דורית. 
עם סיום התמחותו והסמכתו לעריכת דין, החל עו״ד ארתור שני לעבוד כיועץ חקיקה בכנסת, לצד 
עבודתו כעורך דין עצמאי בתחום המשפחה, הירושה וההון המשפחתי. עו״ד שני רואה בהתנדבות 
כדרך חיים, ומאז ומעולם מקפיד להקצות מזמנו גם עבור פעילות וולונטרית־קהילתית. כך, בין היתר, 
התנדב ב״האגודה למען שמירת זכויות הפרט״ )אגודת הלהט״ב הארצית(, שבה שימש מנהל 
המחלקה המשפטית, וכן בארגון ״שכר מצווה״ לסיוע ולייצוג משפטי פרו־בונו של לשכת עורכי 
הדין בישראל. עו״ד שני בעל תואר שני מוסמך במשפטים ).LL.M( בדיני משפחה – גישור ויישוב 
סכסוכים משפחתיים או משפטיים במשפחה מטעם אוניברסיטת בר־אילן ברמת גן, בנוסף לתואר 
ראשון כפול במשפטים ).LL.B( ובממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה ).B.A( מטעם אוניברסיטת רייכמן 
בהרצלייה. כמו כן, עו״ד שני מרצה מבוקש ומוערך בתחומי עיסוקו בכלל, ובכל הקשור לליטיגציה 

)התדיינות שיפוטית( ומשפחות בנות זמננו, בפרט.

בחברה משמש עו״ד שני מנהל, ראש מחלקת יישוב סכסוכים בליטיגציה וטיפול בהון נאמנויות 
ועסקים משפחתיים.

עו״ד מגשרת ונוטריון רונית א׳ זיסמן, שותפה – עוסקת בתחום מאז שנת 2010. את התמחותה 
ושנות עבודתה הראשונות עשתה במשרדי עילית בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי. בהמשך 
פנתה לדרך עצמאית ועמדה בראש משרד פרטי מצליח. עו״ד, מגשרת ונוטריון א׳ זיסמן מאמינה 
גדולה בכך שהסכמים הם הדרך המועדפת למניעת סכסוכים משפחתיים, מראש וכן יישוב סכסוך 
לאחר שפרץ, שכן אלו, בהנחה שנערכים ע״י איש מקצוע הבקיא בתחום, מותאמים אישית לנסיבות 
של המשפחה והפרט הספציפיים, ומשום שהם גובשו בשיתוף מלא ובמחויבות של הצדדים 
)כשותפים להורות, צבירת רכוש משפחתי וכיוב׳( – הם ממילא גם ממומשים טוב יותר במציאות. 
עו״ד, מגשרת ונוטריון א׳ זיסמן בעלת תואר שני מוסמך במשפטים ).LL.M( מטעם האוניברסיטה 
העברית בירושלים, בהתמחות בזכויות אדם ומשפט המשפחה. כמו כן, היא מוסמכת בגישור כללי, 
גישור במשפחה, גירושים ופרידה וגירושים בשיתוף פעולה בצוות רב־תחומי. נוסף על אלה, מאז 

שנת 2020 מכהנת כנוטריון.

בחברה משמשת עו״ד, מגשרת ונוטריון א׳ זיסמן, ראשת מחלקת ״גישור פרטי״, העברה בין־דורית 
וכשרות משפטית ונוטריון.

מספר המתמחים במשרד: 2–3
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מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 1 בכל מועד
תחומי עיסוק מרכזיים: דיני משפחה ומעמד אישי, גירושים, פרידה וידועים בציבור | העברה 
בין־דורית, צוואות, ירושות, כשרות משפטית ואפוטרופוסות | נאמנויות, כינוס נכסים, ניהול עיזבון 
והון ועסקים משפחתיים | בניית הסכמות ויישוב סכסוכים ב״גישור פרטי״ | משפחה–פלילי | 

שירותי נוטריון
פעילות פרו־בונו: במסגרת ארגון ״שכר מצווה״ לסיוע וייצוג משפטי פרו־בונו מטעם לשכת עוה״ד 

בישראל
הטבות לעובדים: תנאי העסקה בחברה הם המובילים בתחום ומפורטים בשקיפות בעמוד הקריירה 

באתר החברה, ומוענקים לצוות לפי ותק מהיום הראשון, ללא תלות בתפקיד
www.anyfamily.law :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
״ארתור שני ושות׳ – חברת עו״ד״ נוסדה ב־2/2/2015, מונה 2 שותפים, 8 עו״ד, 3 מתמחים. 
בחברה קיים הון אנושי מגוון: מגדרית, גילית ועוד. החברה מדורגת בקביעות ע״י מדריכי הדירוג 
כמשרד בוטיק מוביל וידוע בתחומי עיסוקה. לקוחות החברה נהנים משילוב ניסיונם העשיר ובקיאותם 
המשפטית הרחבה של ראשיה וצוות החברה המיומן, והם מייצגים, בין השאר, בכירים במשק, אנשי 
ציבור ופוליטיקאים ידועים ובכירים בשירות הציבורי, בעלי מקצועות הרפואה, וכן במגזר העסקי 

בכלל ובמערכת ההשכלה הגבוהה ובמגזר ההייטק ופיתוח התוכנה – בפרט.

החברה חרטה על דגלה את ערך השוויון וההכרה ומתן שירות משפטי מיטבי לכל סוגי המשפחות. 
 .Inclusive Family Law :בהתאם, מוטו החברה הינו ״דיני משפחה – לכל משפחה״, ובאנגלית
החברה מעניקה שירות משפטי למשפחות המשתייכות למודל המשפחה הקלאסי והן אלו המשתייכות 
למשפחות בנות־זמננו לרבות קהילת הלהט״ב, ידב״ץ וכיוב׳. בהתאם, צוות החברה בקיא במתן שירות 
משפטי להורים שבחרו אפיק הורות אחר – יחידנית, חד־הורית, הורות ללא זוגיות וכו׳. כמו כן, הסדרת 
ומיסוד הזוגיות באופן פרטי, נישואים בחו״ל ונישואים דתיים לפי ההלכה היהודית והן לפי השריעה. 

השירות המשפטי בחברת עו״ד ארתור שני ושות׳ ניתן בשפות עברית, אנגלית, בולגרית ורוסית.

מלבד הייצוג בערכאות המשפטיות השונות, החברה מספקת מענה לדרכים חלופיות ליישוב סכסוכים 
משפחתיים, כמו באמצעות משא ומתן, גישור, בוררות, גירושים בשיתוף פעולה בצוות רב־תחומי 
ועוד – הכל תחת קורת גג אחת של מרכז ״גישור פרטי״, המצוי בבעלות החברה, בניהולה של 

השותפה, עוה״ד המגשרת והנוטריון רונית א׳ זיסמן.

דירוגי החברה: 

 	BDiCODE מאז 2015 – מובילים בולטים בדירוג עו״ד מעמד אישי של
 	Dun׳s 100 מאז 2020 – ידועים בדירוג עו״ד דיני משפחה וירושה של
 	BDiCODE מאז 2022 – מובילים בדירוג עו״ד ניהול הון משפחתי של

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: אנו דוגלים בהתפתחות אישית ומקצועית – ומאמנים לכך. . 1

לשם כך גיבשנו תוכנית חניכה אישית וצמודה, הניתנת על־ידי המנהלים בחברה, שבזכות 
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מקצועיותם והישגיהם הרבים הפכו את החברה למובילה בולטת בתחומה. צוות החברה – מטרום 
מתמחה, עובר במתמחה ועו״ד – מעורבים בעשייה לאורך כל שלבי ניהול התיק המשפטי – 
לרבות נוכחות בדיונים בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים, פגישות מו״מ וכיוב׳.

מלבד החניכה הפרטנית הניתנת על־ידי ראשי החברה, נקיים עימך פגישת משוב רבעונית 
– כדי שתדעו בדיוק מה מצופה מכם. בנוסף, בחברה נהוגות שתי הדרכות שבועיות – אחת 

מטעם חבר/ת צוות והשנייה מאת מרצה חיצוני/ת. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: כמפורט בעמוד קריירה באתר החברה, לרבות חניכה . 1
אישית ומעורבות מלאה | אווירה חמה ומצוינות | השכר הגבוה בתחום | תשלום שעות נוספות 
בנוסף על שכר היסוד | יום קצר בשבוע | צבירת ותק לכל ההטבות, לרבות קרן השתלמות 
| בונוס שנתי, תמריצים ומתנות שוות | סיבוס | חנייה או מענק חלף חנייה | השתתפות 
בעלות מכון כושר | חניכה אישית, פגישות משוב רבעוניות והדרכות מקצועיות | אופק קידומי 

| הטבות ימי חופשה | חבילה שווה למתמחים החוזרים לחברה כעו״ד ועוד.. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: תנאי סף להגשת מועמדות להתמחות בחברה הוא סיום . 2
תקופה בת שלושה חודשים לפחות כטרום מתמחה.

סטודנטים מצטיינים בתואר ראשון במשפטים )החל מהשנה השנייה ללימודים(, בממוצע כללי 
של 88 ומעלה בתואר במשפטים בלבד, או 85 ומעלה בתואר משולב.

רצון ללמוד, להתפתח ולהשקיע. יכולת הבעה מעולה, בכתב ובעל־פה, יסודיות, יכולת קליטה 
מהירה, עבודה תחת לחץ, כושר סדר וארגון, הפרדה בין עיקר לטפל, חריצות ומשימתיות, 
עמידה ביעדים ובזמנים ויכולת השתלבות בעבודת צוות, יושרה, הגינות, כנות, מוסר עבודה. 

נקודות זכות מיוחדות יינתנו למועמדים אשר עסקו בתרומה לקהילה ובמעורבות חברתית, 
לימודים לתואר או חוג נוסף על משפטים, שפה זרה ברמת שפת אם, עיסוק בכתיבה אקדמית, 

בדגש על כתב העת של הפקולטה.

שעות עבודה: משרת מתמחה – 100% משרה; משרת טרום מתמחה – 40% משרה לפחות . 3
)יומיים מלאים בשבוע, או יום מלא ושני חצאי ימים בשעות הבוקר(; שעות העבודה לגבי כל 

המשרות: בימים א׳–ד׳ בין השעות 08:30–18:30, יום ה׳ עד 17:00.

בנוסף, לכל עובד ניתן יום קצר לבחירתו )בימים ב׳/ג׳/ד׳( ושעות העבודה ביום זה הן 08:30–13:30. 

סיכויי קידום במשרד: החברה מצויה בהתפתחות וצמיחה מתמדת וניתן דגש על קידום . 4
והתפתחות מתוך צוות החברה. מתמחים החוזרים כעו״ד זוכים למענק חזרה בגובה שלושה 
חודשי שכר + שכר לימוד מלא עבור קורס לימוד מבחני הלשכה + לילה במלון ליד אתר הבחינה.

כאמור, ספירת הותק מתחילה מהיום הראשון, וכל חבר/ת צוות יכול להגיש מועמדות לתפקיד 
עו״ד מדריך או אחראי סניף, לאחר 36 חודשי עבודה בחברה או צבירת 10,000 שעות עבודה, 

לפי המוקדם. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: טרום התמחות הינה תנאי סף להגשת מועמדות להתמחות.. 5
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בכר שבתאי משרד עורכי דין

כתובת: בית אמות השקעות – ויצמן 2, ת״א. קומה 10
טלפון: 03-5444994 | פקס: 03-5444995

office@bahar-law.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד נטלי מוזס לוי

מספר עו״ד במשרד: 6 עו״ד
מספר השותפים במשרד: 2 שותפים – עו״ד חן בכר ועו״ד נעמה שבתאי בכר

מספר המתמחים במשרד: 1
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 1

תחומי עיסוק מרכזיים: משפט אזרחי־מסחרי ודיני עבודה
פעילות פרו־בונו: מהווה 10% משעות הפעילות הכללית של עוה״ד במשרד

הטבות לעובדים: כרטיס סיבוס חודשי, שי בראש השנה ובפסח
https://bahar-law.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד בכר שבתאי הוא משרד בוטיק המתמחה במשפט אזרחי־מסחרי ובדיני עבודה, הנמנה עם 

.Dun׳s 100 ודירוג BDI המשרדים המובילים על פי דירוג

את המשרד שהוקם בשנת 2012 מובילים 2 שותפים: עו״ד חן בכר, בעל ניסיון ומוניטין רב בייצוג 
לקוחות בסכסוכים מסחריים מורכבים ובהיקפים גדולים ועו״ד נעמה שבתאי בכר, בעלת ניסיון רב 
בייצוג מעסיקים בתחום דיני העבודה, בדגש על הליכים מורכבים ותקדימיים. המשרד חרט על דגלו 
את המוטו – ״מקצועיות ללא פשרות, איכות מנצחת״. מוטו זה משקף את תפיסתו לגבי לקוחותיו, 
מתוך הכרה והבנה שלקוחות המשרד מפקידים בידיו את הנושאים החשובים להם ביותר. על כן, 
המשרד שם לו למטרה להעניק שירות מקצועי, איכותי ומהיר, תוך מחויבות מוחלטת ללקוח ועל 
ידי ״תפירת חליפה משפטית״ ללקוחותיו, התואמת באופן מדויק את צרכיהם, סגנונם ומטרותיהם. 

כיום המשרד מונה 6 עו״ד ומתמחה.

תחומי הפעילות
אזרחי־מסחרי: ליטיגציה מסחרית: ייצוג בכל הערכאות המשפטיות כולל ערכאות חלופיות . 1

)בוררויות וגישורים(; ייעוץ שוטף לעמותות )לרבות ייצוג מול הרגולטור(, ייצוג תאגידים מקומיים 
ובינלאומיים, עמותות ואגודות שיתופיות; ייצוג בעסקאות מסחריות; ייצוג בהליכי חדלות פירעון 

מורכבים; סכסוכי ירושה וצוואות; סכסוכי נדל״ן ודיני בנקאות.

דיני עבודה: ייעוץ שוטף למעסיקים; מתן חוות דעת; ייצוג בערכאות שיפוטיות – כולל בית . 2
המשפט העליון; ייצוג בהליכי גישורים, בוררויות, וועדות פריטטיות, וועדות משמעת וכו׳; ליווי 
מעסיקים בעת התארגנות ראשונית, לרבות ניהול משא ומתן לחתימת הסכמים קיבוציים; ייצוג 
בהליכים מול משרד הכלכלה )השגתם של היתרים שונים, חקירות במסגרת החוק להגברת 

האכיפה וכו׳( וכן מתן הרצאות לעובדים ומנהלים בנושאים שונים בדיני עבודה.

mailto:office@bahar-law.co.il
https://bahar-law.co.il/
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לקוחות המשרד
בין לקוחות המשרד ניתן למנות לקוחות מהמגזר הפרטי והציבורי, מתחום שירותי התעופה, הספורט, 
ניהול נכסים, שוק ההון, ענף הבנייה, אירועים, תעשיה חקלאית, דלק, עמותות, אגודות שיתופיות, 

תאגידים עירוניים ואנשי עסקים בארץ ובחו״ל. קיימת גם פעילות בינלאומית.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה במשרדינו עובד עם שתי המחלקות במקביל – . 1

הן עם מחלקת דיני עבודה והן עם מחלקת ליטיגציה מסחרית. בנסיבות אלו, המתמחה עובד 
בצמוד לכלל עורכי הדין, לרבות ראשי המחלקות עצמם. 

שיטת עבודה זו מאפשרת למתמחה לרכוש ידע משפטי נרחב ומגוון, תוך היחשפותו לסגנון 
העבודה הייחודי של כל מחלקה וכן של כל אחד מעורכי הדין. 

המתמחה הוא חלק מהותי מהצוות המשפטי של המשרד לכל דבר ועניין, ובאופן המתבטא 
במשימות המופנות אליו, לרבות: כתיבת כתבי טענות, כתיבת בקשות/תגובות, הכנת מכתבים, 
חיפוש פסיקה, הכנת תיקים לדיונים וכן ליווי עורכי הדין לדיונים המתקיימים בערכאות משפטיות 

שונות.

שיטת עבודה זו מאפשרת למתמחה לפתח יכולות מקצועיות גבוהות, בכל היבט של הפרקטיקה 
המשפטית.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: כל מתמחה יושב בחדר פרטי. השכר המוצע הוא . 2
6,500 ₪ וישנם גם החזרי נסיעות.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: יכולת עבודה תחת לחץ ועמידה בלוחות זמנים, כושר ביטוי . 3
בכתב, יכולת ניתוח משפטי מעמיק, חריצות – ״ראש גדול״ ותקשורת בינאישית טובה.

שעות עבודה: העבודה מתבצעת בימי ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00–19:00. במידת . 4
הצורך, נשארים גם לאחר השעה 19:00.

סיכויי קידום במשרד: גבוהים.. 5

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיים מסלול טרום התמחות אך הוא אינו מהווה תנאי . 6
חובה כחלק מהדרישות להתמחות.
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ברנע, ג׳פה, לנדה 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 140 עורכי דין, כמחצית נשים
מספר השותפים.ות במשרד: 50 שותפים: מיכאל ברנע, סיימון ג׳פה וזוהר לנדה

מספר המתמחים.ות במשרד: 20 
מספר המתמחים.ות שגויסו מאוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה: 2

תחומי עיסוק מרכזיים: מסחרי בינלאומי, הייטק וסטרטאפים, ליטיגציה מסחרית, שוק ההון, נדל״ן, 
רגולציה פיננסית, דיני עבודה ומיסוי 

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.ות: המשרד דואג לצרכי העובדים.ות – חנייה, 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.ות הדין והמתמחים.ות, לדוגמת קיום 
תכנית הכשרה מקיפה, הכוללת הרצאות מקצועיות למתמחים.ות המועברות ע״י שותפים ועו״ד 

מהמשרד
http://www.barlaw.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד ברנע, ג׳פה, לנדה ושות׳ הינו אחד ממשרדי העו״ד המובילים בתחום המשפט המסחרי בישראל 
עם מוניטין רב בפעילות בינלאומית. לכ־70% מפעילות המשרד יש ממד בינלאומי הכוללת ליווי 
עסקאות חוצות גבולות, ייצוג חברות זרות הפועלות בישראל וייצוג חברות ישראליות הפועלות בחו״ל. 

המשרד כולל כיום כ־80 עו״ד, העוסקים בכל תחומי המשפט המסחרי – לרבות דיני תאגידים, 
מיזוגים ורכישות, תשתיות ומימון פרויקטים, ליטיגציה, נדל״ן, שוק ההון וניירות ערך, טכנולוגיה, 

מיסים, אינטרנט, דיני עבודה, הגבלים עסקיים, בנקים, מגזר קיבוצי ומגזר חברתי. 

המשרד מדורג בין משרדי עורכי הדין הבולטים בישראל על ידי מדריכי דירוג בינלאומיים ומקומיים: 
Legal 500, Chambers & Partners, Who׳s Who, IFLR1000, Dun׳s 100, BDI Code.
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על ההתמחות
במשרד 20 מתמחים.ות, הפועלים בכל תחומי העיסוק של המשרד.

על מנת לאפשר למידה אפקטיבית במהלך תקופת ההתמחות, המתמחים.ות משויכים לאחת 
ממחלקות המשרד, באופן שמאפשר להם להתמחות ולהתמקצע בתחום משפטי מסוים ולעבוד 

עם מספר עורכי דין במקביל, דבר החושף אותם למספר סגנונות עבודה וצורות חשיבה. 

המתמחים.ות 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. 

למרות השיוך המחלקתי של כל מתמחה, אנו דואגים עוד כי כל מתמחה במהלך שנת ההתמחות 
ילמד ויבצע גם פעילויות בסיסיות גם בתחומי המשפט האחרים בהם הוא לא מתמחה, במחלקות 

המשרד השונות.

לאורך שנת ההתמחות, אנו מקיימים תכנית הכשרה מקיפה, הכוללת הרצאות מקצועיות המועברות 
ע״י שותפים ועו״ד מהמשרד, ממחלקות שונות ובנושאים מגוונים מכל תחומי העיסוק של המשרד. 

תהליך הלמידה האישית במהלך תקופת ההתמחות נעשה קודם כל בדרך של חניכה על ידי עו״ד, 
אשר המתמחה צופה בעבודתם באופן צמוד במסגרת עבודתם המשותפת, וכן על ידי ייעוץ והכוונה 

מצד עורכי הדין, ובחינת העבודה שבוצעה על ידי המתמחה יחד איתו ומתן משוב. 

המשרד מאמין בעבודה עצמאית תחת חניכה והכוונה של עורכי הדין, אך מידת העצמאות והמעורבות 
של המתמחים תלויה, במידה רבה, ברצונם להתקדם ולהעמיק מעורבותם.

לצד הלמידה והשאיפה למצוינות בעבודה המקצועית, שוקד המשרד על טיפוח רוח צוות, גיבוש 
חברתי, יחסי חברות וחוויות הנאה משותפות. אנו מקיימים פעילות ספורט קבוצתית, ימי גיבוש כלל 

משרדיים, פעילות happy hour חודשית, ופעילות התנדבותית.

המשרד רואה בהתמחות תהליך שמטרתו הכשרת דור העתיד של עורכי הדין במשרד. 
השאיפה של המשרד היא ״לגדל״ את עורכי הדין מתוכו ולקלוט כל מתמחה אשר הוכיח עצמו 

במהלך תקופת ההתמחות, כעו״ד במשרד. 

בפועל, מדי שנה קולט המשרד עו״ד צעירים מקרב מתמחיו.

איזה מתמחה אנחנו מחפשים?

מאחר והמשרד שם דגש על מקצועיות לצד רוח צוות, אנו מחפשים מתמחים.ות 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 ורואים את עתידם כעורכי דין.
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גולדפרב זליגמן ושות׳

פרטי התקשרות
מגדל אמפא )לשעבר: מגדל אלקטרה(, רח׳ יגאל אלון 98 ת״א, 6789141  כתובת:  

טלפון: 03-6089999 | פקס: 03-6089909
www.goldfarb.com :אתר אינטרנט

דף פייסבוק: 

אנשי הקשר למתמחים: עו״ד דנה דורון, מנהלת מחלקת משאבי אנוש ותפעול )03-6089936(
)interns@goldfarb.com( סיון כהן, ס. מנהלת מח׳ משאבי אנוש ותפעול

הסגל המשפטי שלנו: למעלה מ־300 עורכי דין וכ־40 מתמחים

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

בראש המשרד עומדים עו״ד יודי לוי ועו״ד עמיר צפריר, יושבי ראש הפירמה, עו״ד צבי בר־נתן, סגן 
יו״ר הפירמה, ועו״ד לוי אמיתי ועו״ד טל עצמון, השותפים המנהלים של הפירמה.

הייעוץ המשפטי במשרדנו מוענק על־ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה – עורכי דין בעלי מומחיות 
וניסיון מקומי ובינלאומי בתחומי משפט שונים, הניחנים ביכולת גבוהה לספק פתרונות משפטיים 
מקיפים ויצירתיים, במסגרת עסקאות והליכים משפטיים, תוך התאמתם לסביבה העסקית בה פועל 
הלקוח. כל אלו ועוד, לצד מחויבות המשרד לאיכות, למצוינות ולרמת שירות גבוהה ויחס אישי – 

עומדים לרשות לקוחות המשרד, הנמנים עם התאגידים הגדולים והמובילים בישראל ובעולם.

איכותו של השירות המשפטי במשרדנו זוכה, שנה אחר שנה, להוקרה משמעותית על־ידי מדריכי 
 Chambers and Partners, IFLR 1000, BdiCode,– דירוג מקומיים ובינלאומיים, וביניהם
 BdiCode ואחרים. במסגרת זו, בשנים האחרונות דירוגי האיכות Dun׳s 100, The Legal 500
ו׳דנס 100׳, המדרגים את משרדי עורכי הדין לפי איכות השירותים משפטיים הניתנים בהם, הציבו 
את משרדנו בראש רשימת המשרדים המובילים והבולטים בישראל; וכך, גם בשנת 2021 ניצב 

משרדנו בראש הטבלה, עם עשרות 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 

המביאים אותנו להעמיד לרשות הסגל המשפטי שלנו תנאי העסקה, מהטובים בענף.

mailto:talia.ben-arie@goldfarb.com
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תחומי העיסוק שלנו
לקוחותינו מגיעים ממגוון רחב של תעשיות ותחומי פעילות ובהתאם – אנו מספקים עבורם קשת 
רחבה של שירותים משפטיים. כפועל יוצא, אנו מציעים לכם חשיפה וחניכה לתחומי עיסוק רבים 
ומגוונים החולשים על כל היבטי הפעילות העסקית הן ברמה המקומית והן הבינלאומית, ביניהם: 
דיני חברות, משפט מסחרי, שוק הון בישראל ובעולם, מיזוגים ורכישות; ליטיגציה מסחרית, תאגידית 
)לרבות תובענות ייצוגיות ונגזרות( ופלילית )״צווארון לבן״(; נדל״ן; תכנון ובנייה; מיסים; תעשייה; דיני 
עבודה; הגבלים עסקיים ותחרות; תשתיות; רגולציה; היי־טק, קרנות הון סיכון והסכמי טכנולוגיה; 
קניין רוחני ופרטיות; אנרגיה; מימון; בנקאות; ביטוח וניהול סיכונים; דיני סביבה וקיימות; 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 )סיוע לעמותות בקיום משטר תאגידי, ייעוץ בקשר עם פניה לרשויות ועוד(, דרך 
השתתפות בפעילויות התנדבותיות ספציפיות )לרבות ״יום מעשים טובים״ ותרומת מזון בחגים(, 

וכלה בהשתתפות בפרויקטים התנדבותיים ארוכי טווח.

אנו מזמינים אתכם להמשיך ולקרוא 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, ולהפוך 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.
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 בישיבות 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 
בקרבכם תשתית משפטית ענפה ומגוונת.
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רוח צוות ופעילות חברתית: אנו מאמינים בני אדם )ואפילו מתמחים ועורכי דין מצליחים!( 	 
הינם יצורים חברתיים – 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 ימי כיף מחלקתיים וייעודיים למתמחים, ימי גיבוש כלל־משרדיים, 

פעילות Happy Hour חודשית בימי חמישי אחה״צ, נופשים משרדיים ועוד.
שיטת העבודה הנהוגה במסגרת ההתמחות אצלנו: כמתמחים במשרדנו, תצוותו לאחת 	 

ממחלקותינו המקצועיות, ותעבדו עם השותפים ועורכי הדין באותה המחלקה. עבודת הצוות 
המשותפת במגוון תיקים רב, מאפשרת למידה מעמיקה ונרחבת, רכישת מומחיות בתחומי 
 העיסוק של המחלקה ומבטיחה שלא ״תלכו לאיבוד״ בתוך עומס התיקים והמידע המשפטי. 
לניסיוננו, שיטה זו מעניקה מחד אפשרות לפתח תשתית משפטית ראויה, ומאידך מאפשרת 

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. למתאימים מבינכם נציע להמשיך, כעורכי דין, במשרדנו ובמשפחתנו. 

במהלך השנים האחרונות שמחנו להציע לכ־40% מהמתמחים לשוב לשורותינו. 

תנאים: שכר ראוי ומהגבוהים בשוק, שעות עבודה הוגנות, סביבת עבודה נוחה, יום קצר מהבית 
לאחר חצי שנת התמחות, חדרי עבודה מרווחים ופונקציונאליים, אספקה שוטפת של אוכל בריאות 
והרבה שתייה במהלך היום, מימון מלא של קורס ההכנה לבחינות לשכת עורכי הדין ומענק לחוזרים 

למשרד.
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GNY גורניצקי

כתובת: ״מגדל ויתניה תל אביב״ החרש 20, תל אביב 
jobs@gornitzky.com :טלפון: 03-7109191 | פקס: 03-5606555 | דוא״ל

איש קשר לנושא מתמחים: עו״ד נועה קדוש גל, משאבי אנוש
מס׳ עורכי הדין במשרד: כ־245 עו״ד, מתוכם 89 שותפים; נשים מהוות 50% מהצוות המשפטי

ראש המשרד: עו״ד פנחס רובין שותפים מנהלים: עו״ד ליאור פורת ועו״ד כפיר ידגר
מספר המתמחים במשרד: כ־45 )כולל טרום מתמחים( 

מחזורי גיוס שנתיים: מרץ / ספטמבר
צורת ההתמחות: ״הצמדה דינאמית״

www.gornitzky.com :כתובת אתר האינטרנט של המשרד
Facebook: ״מתמחים בגורניצקי״ Instagram: ״Gornitzky_lawfirm״

הטבות לעובדים: לבוש קז׳ואל בכל ימות השבוע, נופש ואירועים משרדיים; Happy Hour; יום 
קצר ויום מהבית; אוכל מסובסד; מטבחונים מאובזרים; סל תרבות ופנאי לבחירה; מענק התמדה 
לחוזרים כעו״ד בסך 30,000 ₪; מתנות מפנקות בראש השנה ובפסח; ביטוח בריאות; חנייה בבניין; 
קייטנת קיץ לילדי העובדים; יוגה; קבוצת ריצה; חדר ביוטי; ימי גיבוש צוותיים; GroupHug; קהילות 

 )G-green, G-young( משרדיות
שכר: 11,500 ₪ )כולל נסיעות וכופר חנייה( 

על המשרד
רקע כללי: משרד גורניצקי GNY חוגג 84 שנה להיווסדותו ומוכר בקרב הקהילה המשפטית 
והעסקית כאחד מהמשרדים המובילים המוערכים בישראל. המשרד מעורב לאורך כל שנות פעילותו 
בעסקאות המורכבות והגדולות במשק הישראלי, והוא ממשיך לקחת חלק משמעותי בפיתוח 
המשפט, הכלכלה והמסחר במדינת ישראל על היבטיהם השונים, ובכלל זה זוקף לזכותו יצירת 

תקדימים משפטיים שהשפיעו רבות על עולם העסקים והמשפט בישראל. 

משרד גורניצקי הוא מהמשרדים הגדולים בישראל, אך לא שואף להיות ״הגדול ביותר״ אלא ״הטוב 
ביותר״. בהתאם, המשרד מדורג בעקביות על ידי מדריכי הדירוג הבינלאומיים היוקרתיים כאחד 
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי משפט שונים ומדורג דרך קבע בקבוצות העילית 
 Chambers בתחומי המשפט המסחרי השונים על־ידי מדריכי דירוג משפטיים בולטים כדוגמת
s100׳Global, The Legal 500, IFLR 1000, BDi Code, Dun ואחרים. המשרד ידוע ומפורסם 

בגישה הרב תחומית ומתן שירות כולל כ־Premium one-stop-shop באיכות הגבוהה ביותר. 

לקוחות המשרד: שורה ארוכה של לקוחות ישראלים ובינ״ל מובילים, העוסקים במגוון תחומי 
פעילות, נעזרים בשירותי גורניצקי. ביניהם ניתן למצוא תאגידי ענק ישראלים ובינלאומיים, חברות 
סטארט־אפ, גופים ציבוריים ואנשי עסקים מובילים. בנוסף, רבים מבוגרי המשרד משמשים בתפקידי 

מפתח בעולם העסקים הישראלי. 

הצוות המשפטי: לעורכי הדין במשרד גורניצקי ניסיון עשיר במגוון רחב של תחומי עיסוק, המסייע 
בידם להעניק ללקוחות המשרד שירות מקצועי באיכות הגבוהה ביותר תוך שילוב יצירתיות ומקוריות 

http://www.gornitzky.com
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משפטית ומסחרית והתמודדות עם אתגרים עסקיים ומשפטיים מורכבים. חלק מעורכי הדין במשרד 
מוסמכים לעסוק במקצוע עריכת הדין במדינות שונות, ואחרים הינם רואי חשבון מוסמכים או בעלי 

תארים אקדמיים נוספים בתחומים שונים.

הנכס העיקרי שלנו הוא ההון האנושי ולכן אנו שמים דגש על איתור אנשים איכותיים, שנעים 
לעבוד איתם, ומשקיעים מאמצים רבים בבניית וליווי התפתחותם המקצועית והאישית 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. במשרד הכשרות 
ייעודיות ומתקיימים באופן שוטף פורומים מקצועיים, וכן ישנה גישה לכל מאגרי המידע המשפטיים 
המובילים. בנוסף, אנו מעודדים את עוה״ד להתנסות בעבודה במספר תחומים ובמסגרת צוותי 

עבודה מגוונים. 

על ״משפחת גורניצקי״
מרבית עורכי הדין והשותפים החלו את דרכם כמתמחים במשרד וצמחו עמנו באווירה המשפחתית 
הידועה של גורניצקי. לצד עבודה מקצועית, ומאתגרת, שוררת במשרד אווירה והווי ייחודיים. המשרד 
מטפח ומעודד פעילויות חברתיות ולא פעם נבחר המשרד כאחד ממקומות העבודה הנחשקים 

מבין משרדי עורכי הדין בישראל.

הקוד האתי: בצד העיסוק המשפטי, שם לעצמו משרד גורניצקי למטרה לטפח תרבות משרדית 
השמה דגש על ערכים, יחסי רעות וחברות. כל אחד מאנשי הצוות המשפטי של המשרד מתחייב 
לפעול בהתאם לקוד האתי של המשרד, המשקף את ״האני מאמין״ של המשרד ומבטא את הערכים 

והנורמות אשר חשובים לנו.

תרומה לקהילה )פרו־בונו(: התרומה לקהילה והמעורבות החברתית הינם חלק אינטגראלי 
מתרבות המשרד. אנו מוקירים את יכולתנו לתרום, להשפיע ולסייע לנדרשים לכך, ובהתאם מעודדים 
את עובדי המשרד להסתייע במשאבי המשרד, לקחת חלק בתוכנית הפרו־בונו שלנו ולפתח אותה. 
התרומה לקהילה של המשרד מתבטאת, בין היתר, בייצוג פרו־בונו של אוכלוסיות נזקקות וארגונים 

חברתיים הפועלים לקידום החברה הישראלית, ובתרומה לארגונים שונים.

תחומי עיסוק: משפט מסחרי; הייטק וביומד; מיזוגים ורכישות; ליטיגציה ויישוב סכסוכים; מסים; 
בנקאות ומימון; שוק ההון וניירות ערך; נדל״ן; ייצוגיות ונגזרות; אנרגיה ותשתיות; לקוחות פרטיים 
והון משפחתי, תחרות והגבלים עסקיים; שינויי מבנה וחדלות פירעון; תקשורת ומדיה; תיירות 

ומלונאות; דיני עבודה; נאמנויות; צווארון לבן. 

מה אנו מחפשים במועמד להתמחות? 
מצוינות בלימודים ובתחומים נוספים. משפטנות ברמה הגבוהה ביותר.	 
״שחקני צוות״ – אנשים שנעים לעבוד איתם, אשר לצד יכולות אישיות גבוהות משתלבים היטב 	 

בעבודת צוות.
לימודים במוסד אקדמי מוערך. יתרון לבעלי תארים נוספים )לא רק בחשבונאות או מנהל 	 

עסקים/כלכלה(. 
רוחב אופקים – התעניינות ופעילות בתחומי ספורט, מוזיקה, תרבות וכו׳.	 
יתרון לבעלי ניסיון תעסוקתי בתחומים רלבנטיים.	 



 45  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

אנגלית ברמה גבוהה, יתרון לדוברי שפות נוספות. 	 
רצון ורעב ללמוד, להתפתח ולהוביל.	 

תהליך הקבלה להתמחות במשרד: לצד המצוינות בלימודים ובתחומים נוספים, המשרד שם דגש 
על מציאת סטודנטיות וסטודנטים המתאימים לאופי המשרדי, ומכאן החשיבות הרבה שאנו מקנים 
בהליכי המיון שלנו להכרת האנשים שמאחורי קורות החיים והציונים. בהתאם, נוצרה בגורניצקי 
סביבת עבודה בלתי פורמאלית המייחדת את המשרד ביחס למשרדים גדולים אחרים, ואשר ניכר 

בה היחס האישי והקשר הבלתי אמצעי בין כלל רבדי המשרד. 

 התנאים המוצעים למתמחה: משרד גורניצקי מציע תנאים כספיים ותנאים נלווים ברף הגבוה ביותר בשוק. 
העבודה מתבצעת במשרדים מתקדמים ומעוצבים ברמה הגבוהה ביותר אליהם עבר המשרד 

לפני כשנה.

המשרד מעניק למתמחים בנוסף לשכר, ביטוח בריאות, חנייה בבניין, מימון עלויות קורס ההכנה 
לבחינות הלשכה ומענקי הישארות והתמדה למתמחים החוזרים כעורכי דין למשרד. בנוסף, נהנים 
המתמחים מקפיטריות מזמינות ומטבחונים מאובזרים בירקות, פירות, גבינות וממרחים, לחמים ועוד, 
ארוחת צהריים מסובסדת, מתנות בחגים, השתתפות בימי כיף וגיבוש ובנופשי המשרד. המתמחים 
מקיימים מדי שבוע ״קבלת שבת מתמחים״ הכוללת כיבוד והפעלות חברתיות משתנות. בסוף כל 
מחזור התמחות, יוצאים המתמחים ליום כיף לבחירתם במימון המשרד. במשרד מטה מקצועי וסגל 
אדמיניסטרטיבי מסור ומיומן המאפשר למתמחים ועורכי הדין במשרד להתמקד בעבודה משפטית 

מהותית גרידא. 

סיכויי הקידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: המתמחים הם דור העתיד 
של המשרד שלנו ולראייה: למעלה מ־75% מהשותפים במשרד התמחו בו. מדי מחזור אנו מציעים 
ליותר מ־70% מהמתמחים לחזור לאחר בחינות הלשכה כעורכי דין במשרד, ורובם נשארים לעבוד 

במשרד כעורכי דין לאחר הסמכתם. 

אופי עבודת המתמחים במשרד: ״הצמדה דינאמית״ – במשרד נהוגה שיטת התמחות ייחודית בה 
כל מתמחה מוצמד לשותף/ה המשמש/ת כמאמן/ת שלו וחונך/ת אותו לאורך תקופת ההתמחות. 
עיקר עבודת המתמחה תהיה עם השותף/ה ועם הצוות שלו/ה ותתמקד בתחומי ליבת העיסוק 
של השותף/ה. בנוסף, יתנסה המתמחה בעבודה עם שותפים ועורכי דין נוספים שעובדים עם 
השותף/ה במסגרת צוותי עבודה המתגבשים לעסקה/תיק קונקרטי. כדי להגדיל את חשיפתו של 
המתמחה למשרד ולפתח אצלו יכולות והיכרות עם תחומי עיסוק נוספים, מתמחה המעוניין בכך 
יוכל לעבוד גם עם שותפים נוספים וצוותים נוספים )בעיקר בחצי השנה האחרונה של ההתמחות(. 
לצד ההכשרה המקצועית האופטימלית, היתרון הגדול בשיטה הוא נטרול תחרות מכל סוג שהוא 
בין המתמחים )לרבות ביחס להישארות במשרד בתום ההתמחות(, והתמקדות בפיתוח יכולותיו 

האישיות והמשפטיות של כל מתמחה בפני עצמו ובקצב המיטבי עבורו. 

המתמחים הם חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי ומעורבים באופן מלא בכל שלבי העבודה בתיקים 
שבטיפולם – תכנון וגיבוש האסטרטגיה, השתתפות בישיבות מו״מ, דיונים בבתי משפט, כתיבה 
משפטית )כתבי בית־דין, חוות דעת, הסכמים( ועוד. הכל תוך מפגש שוטף עם לקוחות הנמנים על 
חוד העשייה הכלכלית והמשפטית ושהינם בעלי השפעה על עולם המשפט והכלכלה בארץ ובעולם. 
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גיל רון, קינן ושות׳, עורכי־דין 

כתובת: בית לסין, רחוב ויצמן 32, תל אביב 6209105
טלפון: 03-6967676 | פקס: 03-6967673

office@ronlaw.co.il :דוא״ל
www.ronlaw.co.il :אתר המשרד 

מס׳ עורכי דין: תשעה 
שותפים: עו״ד גיל רון, עו״ד איל קינן ועו״ד אהרן רבינוביץ 

מתמחים שיגויסו: אחד או שניים
אשת קשר: ענת אנגלמן, מנהלת המשרד
מחזורי גיוס: מרץ 2024, ספטמבר 2024

תחומי עיסוק: תביעות ייצוגיות ונגזרות, מקרקעין, משפט מסחרי, התדיינות אזרחית
דרישות סף לקבלה: חשיבה משפטית מעולה, יצירתיות משפטית, כושר ביטוי, נכונות ללמידה, 

השקעה ומחויבות 
אופי עבודת המתמחה: המשרד רואה בהתמחות הזדמנות להכשיר עורכי־דין שיתפתחו במשרד 
לאחר מכן. המתמחים עוסקים בעיקר בליטיגציה, ובפרט בתביעות ייצוגיות ונגזרות. המתמחים 
משתתפים בכל שלבי ההליך – מחקר משפטי, הכנת כתבי טענות, פגישות עם לקוחות, ישיבות 
התייעצות, הכנה לדיונים, השתתפות בדיונים, ועוד. מעבר לכך, המתמחים מסייעים לעורכי הדין 
בפעילות השוטפת )עניינים מסחריים, הסכמים, ליטיגציה, ועוד(, באופן גמיש ומשתנה. המשרד 

משקיע רבות בהכשרת המתמחים
התנאים המוצעים: סביבת העבודה נוחה ונעימה. המתמחים מקבלים הדרכה צמודה. לרשות 
הצוות המשפטי עומדת ספריה משפטית העונה על כל צרכי העבודה. המשרד מקושר לכל המאגרים 

המשפטיים. משכורת – כמקובל במשרדים מובילים
הטבות נוספות: ימי כיף, ערבים מיוחדים, השתלמויות, מענק לחגים, ועוד

שעות עבודה: יום העבודה מתחיל בשעות 8:30–9:00 מסתיים לרוב בשעות 18:30–19:00, 
וגמיש בהתאם לצרכי העבודה השוטפים 

סיכויי קידום: מתמחים מצטיינים יוזמנו להישאר במשרד 

על המשרד: 
המשרד מוביל בייצוג תובעים בתביעות ייצוגיות בתחומים רבים – ניירות ערך, חברות, צרכנות, 
בנקאות, ביטוח, איסור הפליה, הגנת הסביבה, ועוד. המשרד מקיים שיתוף פעולה הדוק עם מערך 

הקליניקות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. 

הליכים שניהלנו הניבו תקדימים חשובים ביותר, וכן הטבות לציבור בהיקף של מאות מיליוני ש״ח. 

המתמחים, בוגרים מצטיינים של המוסדות המובילים, נוטלים חלק חשוב בניהול הליכים אלה. 

נוסף על כך, המשרד מייצג צדדים בהתדיינויות משפטיות, כגון סכסוכים בין בעלי מניות, סכסוכים 
בענייני שותפות, בנקאות, מקרקעין, בנייה, אינטרנט, מסחר בינלאומי, תחרות בלתי־הוגנת, שימוש 

בסודות מסחריים, ועוד. 

mailto:office@ronlaw.co.il
http://www.ronlaw.co.il
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המשרד אף נותן ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות בתחומים מסחריים, בתחום המקרקעין ובתחומים 
נוספים. 

אלה חלק מהישגי המשרד: 

בית המשפט העליון 
ע״א 7115/14 סיגורה – ברניר נ׳ סלקום ישראל בע״מ – בית המשפט העליון, בהרכב של 	 

שבעה שופטים, קבע כי ניתן לתבוע חברות תקשורת בגין גביית מס ערך מוסף שלא כדין, אף 
שהמס שנגבה הועבר למדינה. נקבע כי ההגנות המיוחדות שקבועות בחוק תובענות ייצוגיות 
לא חלות בנסיבות אלה. כן נקבע כי לא חל מס ערך מוסף על חבילת שירותי תקשורת מחוץ 

לישראל אשר נרכשת על ידי הלקוח טרם צאתו מישראל.
רע״א 9617/16 בנק דיסקונט לישראל בע״מ נ׳ לפינר – בית המשפט העליון אישר תביעה 	 

ייצוגית נגד בנק דיסקונט בשל הטבות לסטודנטים. בפסק הדין נקבעה הלכה אודות המעמד 
המחייב של הסדר התעריפון הקבוע בחוק. 

ע״א 4154/14 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ׳ כהן – בית 	 
המשפט העליון קבע כי מחזיקים בנפרד של מניות בחברה ציבורית לא רשאים לשנות את הסיווג 

שלהם למחזיקים יחד, לצורך מכירת השליטה, אלא נדרשת הצעת רכש. 
רע״א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע״מ נ׳ עמוסי – 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 – נקבעה הלכה חדשה בנוגע למבחנים 	 
להתערבות בהליכי ערעור על אישור תביעות כייצוגיות.

בתי המשפט המחוזיים
ת״צ )מחוזי מרכז( 44120-03-20 לפינר נ׳ בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע״מ – 	 

אושרה תביעה שעוסקת בחיוב לקוחות עבור מכתבי התראה. 
ת״צ )מחוזי מרכז( 6343-08-16 לפינר נ׳ בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע״מ – 	 

ניתן פסק דין בתביעה ייצוגית )לאחר אישור( המחייב את חברת בזק להשיב סכומים שנגבו 
כהוצאות גביה ביתר. 

ת״צ )מחוזי מרכז( 40693-11-16 אברוקין נ׳ חברה קדישא )גחש״א( פתח תקווה – התקבלה 	 
בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברה קדישא פתח תקווה ומנהליה, בגין הפליית יהודים יוצאי 

ברית המועצות בדרך של קבורה בנפרד מיתר הנפטרים.
ת״צ 36478-09-18 לפינר נ׳ בנק הפועלים בע״מ – אושרה תביעה בגין גביית יתר של 	 

עמלות עבור פעולות בערוץ ישיר. 
ת״צ )מחוזי חיפה( 36568-07-19 אזרחים למען הסביבה נגד אלקון מרכז מיחזור )2003( 	 

בע״מ – בהחלטה תקדימית נקבע, לראשונה בישראל, כי ניתן לנהל תביעה ייצוגית בגין נזקי 
גוף שנגרמו בשל עוולה סביבתית המונית. 

ת״צ )מחוזי מרכז( 50932-01-14 המועצה הישראלית לצרכנות נ׳ אייקון גרופ בע״מ – 	 
אושרה תביעה ייצוגית בגין הפרת החובה לספק חלקי חילוף למכשירי אייפד ואייפוד. 
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ת״צ )מחוזי מרכז( 2959-01-19 אביב נ׳ בנק מזרחי טפחות בע״מ – ניתן פסק דין המחייב 	 
את בנק מזרחי להשיב עמלות בגין התראה על חריגה בחשבונות. 

תנ״ג )כלכלית( 18994-07-15 דה לנגה נ׳ החברה לישראל בע״מ – בית המשפט המחוזי 	 
קבע כי חברי הנהלה של חברה ציבורית אינם רשאים לקבל הטבות ישירות מבעל השליטה, 
באופן שחורג ממדיניות התגמול שאישרו מוסדות החברה, והכספים ששולמו שייכים לחברה. 

תנ״ג )כלכלית( 13663-03-14 ניומן נ׳ פיננסיטק בע״מ – בהחלטה תקדימית של המחלקה 	 
הכלכלית, נקבע היקף הגנת שיקול הדעת העסקי. אושרה 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 – 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 – נקבעה הלכה אודות התנאים להגשת תביעה ייצוגית על ידי ארגון. 

ת״א )מחוזי מרכז( 5625-08-07 אביעד נגד מנורה חברה לביטוח בע״מ – ניתן פסק דין 	 
המורה לשלוש חברות ביטוח לשלם למבוטחים את מלוא תגמולי הביטוח המגיעים להם בגין 

נכות תאונתית. 
ת״צ )מחוזי מרכז( 1018-03-08 פתאל נגד סלקום ישראל בע״מ – 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( 1039-05-08 סילורה נגד בנק לאומי לישראל בע״מ – אושרה תביעה 	 
ייצוגית בגין חיוב חשבונות של לקוחות בהוצאות משפט, ללא אישור ערכאה שיפוטית.

ת״צ )מחוזי מרכז( 14144-05-09 הראל ניהול קרנות בע״מ נגד לנדמארק גרופ בע״מ – 	 
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 – 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 – אושר 	 

הסדר פשרה, לפיו חברת טבע התחייבה לגלות לציבור המשקיעים באופן מפורט את שכר 
בכיריה, על בסיס אישי.
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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 :כתובת אתר האינטרנט של המשרד

מס׳ עוה״ד במשרד: 16 
מס׳ המתמחים: 4–6 באופן קבוע לאורך השנה בשני מחזורי הגיוס 

איש קשר למתמחים: עו״ד אורית גונן, שותפה 
מחזורי גיוס: מרץ 2024, מרץ וספטמבר 2025

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, 
התעשייה האווירית לישראל, בזק בינלאומי, סמייל תקשורת, נטוויז׳ן, ה.שטרן )ישראל(, תנובה, סופר־

פארם, אורבוטק, עמינח, טייני לאב, נטפים, מעבדות ים המלח וחברות בינלאומיות מובילות ביניהן: 

 Puma, Abercromby & Fitch, Bayer, Calvin Klein, Estee Lauder, Ferrero, Gillette,
 Heineken, Hyundai, Kodak, Lancaster, Kimberly-Clark, MasterCard, Lacoste,
 Harley-Davidson, PepsiCo, Merck, Nestlé, Eli Lilly, Toshiba, Motorola, Johnson

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

המשרד מדורג בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר בתחום הקניין הרוחני, במדריכים יוקרתיים רבים 
 ,IAM1000 ,Partners & Chambers ,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 הוותיקה 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 )יישקלו אף מועמדים עם ציון 

ממוצע גבוה מ־80 בהתאם לקורות חיים וידע ספציפי(, אנגלית ברמה גבוהה. 

תהליך המיון: כרוך על פי רוב בשני ראיונות המתבצעים ככל האפשר ברצף )בהתאם ליומנים 
של המראיינים(. 

http://www.gilatadv.co.il/
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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 האסטרטגיה של התיק, משתתף בפגישות עם לקוחות, עוסק במחקר משפטי, הכנת כתבי 
טענות ולוקח חלק פעיל 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 מעודד את המתמחים לעצמאות בעבודתם תוך 
מתן תמיכה מקצועית רציפה ושיתוף מלא. 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 כמקובל במשרדים הגדולים. 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. תחילת העבודה בשעה 9:00. 

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 התמחו בו בעבר וצמחו מתוכו. סיכויי ההישארות תלויים הן בהתאמה אישית והן בצרכי 

המשרד.
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גינדי כספי ושות׳

כתובת: רוטשילד 15, ראשון לציון / מגדלי ב.ס.ר 4, מצדה 7, בני ברק
טלפון: 03-9640777 | פקס: 03-9669842

galhr@gindi-caspi.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: גל גנאינסקי

מספר עו״ד במשרד: 40 עורכי דין – 25 נשים, 15 גברים
מספר השותפים במשרד: 2 שותפים מייסדים ועוד 6 שותפים

 שמות השותפים: יעקב גינדי, זיו כספי, לירון רוט, שי אליאב, חרות בן יאיר, אדם צסוואן, אלירן 
דדון, עדי סופרסקי

מספר המתמחים במשרד: 21
תחומי עיסוק מרכזיים: מקרקעין, נדל״ן, תכנון ובנייה, התחדשות עירונית 

הטבות לעובדים: חנייה, סיבוס ללא הגבלה, שי לחג, פעילות Happy Hour כל שבוע, טיסות 
לחו״ל, ערבי גיבוש מחלקתיים

https://www.gindi-caspi.co.il/ :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי דין גינדי־כספי ושות׳ הוקם בשנת 1972 ע״י עו״ד קובי גינדי ועו״ד זיו כספי. במשרד 

8 שותפים, 40 עורכי דין ו־21 מתמחים.

המשרד הינו משרד מוביל בתחום המקרקעין – תכנון ובנייה על היבטיהם ורובדיהם השונים.

למשרד יובל שנים של ניסיון עשיר בליווי עסקאות נדל״ן על כל סוגיהן. 

המשרד מעניק מעטפת שירותים משפטיים תוך זיהוי צרכי הלקוח ומתן מענה מידי לצרכים אלו, 
וממוצב כיום מבין המשרדים המובילים והבולטים בתחום הנדל״ן, התכנון ובנייה, מיסוי מקרקעין 
והתחדשות עירונית, על ידי כל חברות הדירוג City square ,LEGAL-500 , B.D.I ,D&B ומדלן. 

המשרד זכה שלוש שנים ברציפות בתואר מקום ראשון בישראל בהתחדשות עירונית. 

המשרד מטפל בעסקאות נדל״ן ענק, מסחריות ותעשייתיות, בהסכמי בנייה, רכישה, חכירה, שכירות 
ונכסים להשקעה, תוך ייצוג יזמים ומשקיעים לרבות רוכשי ומוכרי דירות למגורים, קרקעות חקלאיות, 
ליווי קבוצות רכישה, עסקאות קומבינציה, הסכמי שיתוף ופירוק במקרקעין, התחדשות עירונית ועוד.

היתרון הגדול של המשרד, לצד מעורבותו הרבה בפרויקטים גדולים ומורכבים בכך שהוא מספיק גדול 
כדי להוביל ולהיות מעורב בעסקאות הגדולות במשק, אך עדיין תוך תחושת משפחתיות אינטימית.

בין לקוחותינו: אלמוג כדאי, אאורה ישראל, הכשרת היישוב, יסודות איתנים, אפריקה ישראל, צבי 
צרפתי ובניו, קבוצת חן ואיתי גינדי.

mailto:galhr@gindi-caspi.co.il
https://www.gindi-caspi.co.il/
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: עם ההגעה למשרד מצוותים כל מתמחה למחלקה. בתוך . 1

המחלקה המתמחה מוגדר כמתמחה של 1–2 עורכי דין בהתאם להיקף הפעילות והצרכים 
במשרד.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: כלל המתמחים יושבים במספר חדרים גדולים במשרד. . 2
 Happy ,תנאים מהמובילים בשוק הכוללים: סיבוס, חנייה, טיסות לחו״ל, פעילויות גיבוש והווי

Hour ולהיות חלק מבית הספר המוביל בארץ למשפט ונדל״ן.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: אנחנו מצפים מהמתמחים שלנו להיות מסורים, בעלי ׳ראש . 3
גדול׳, בעלי יכולות כושר ביטוי גבוהות בכתב ובעל פה, שירותיים ואחראיים. 

שעות עבודה: שעות העבודה במשרד הינן בימים א׳–ה׳ בין השעות 09:00–19:00. . 4

סיכויי קידום במשרד: למשרד תפיסה של ׳גדילה מתוך עצמו׳, המשרד נמצא בגדילה וצמיחה . 5
קבועה, כך ששיעור השארות לאחר סיום מבחני לשכה הינו גבוה.

האם קיים מסלול טרום התמחות: אין מסלול טרום התמחות מחייב. לפי הצורך ורצון הדדי . 6
מתאמים מראש עם המתמחים הגעה לתקופת טרום התמחות.
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גיסין ושות׳, עורכי דין

כתובת: הברזל 38, תל אביב 
טלפון: 03-7467777 | פקס: 03-7467700

 office@gissinlaw.co.il :דוא״ל
מספר עו״ד במשרד: 13 

מספר השותפים במשרד: 4
מספר המתמחים במשרד: 4

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 3–4 )בהתאם לצרכי המשרד(
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה מסחרית ותאגידית, שוק ההון וליווי חברות, חדלות פירעון 

והסדרי חוב
פעילות פרו־בונו: המשרד עוסק, בין היתר, גם בפעילות פרו־בונו.

הטבות לעובדים: ברמה האישית – יום קצר אחד בשבוע, חנייה, Happy hour מדי שבוע, ערבי 
גיבוש, טיול משרדי )בכפוף למגבלות קורונה(, מתנות בימי הולדת, שי בחגים ועוד.

ברמה המקצועית – המתמחים מקבלים את התנאים הטובים ביותר )השתלמויות משרדיות למתמחים, 
ספרייה משפטית, מאגרי מידע וצוות אדמיניסטרטיבי מסייע(. 

 www.gissinlaw.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד גיסין ושות׳, עורכי דין הוא מהמובילים בישראל בתחום דיני חברות ומימון, ניירות ערך ושוק 

ההון, ליטיגציה מסחרית וחדלות פירעון. 

המשרד מעורב בעשור האחרון במרבית הסדרי החוב הגדולים בישראל )בי קומיוניקיישנס, ברוקלנד, 
אידיבי, דלק נדל״ן, אפריקה ישראל, סטרווד, סאני, אלון ריבוע כחול, מירלנד ועוד(, ובהליכי חדלות 
פירעון של חברות מובילות במשק )אורבנקורפ, בסר אירופה, קבוצת חבס, כור מתכת, סיביל יורופ 
ועוד(. עו״ד גיסין נבחר באופן עקבי כאחד מעורכי הדין המשפיעים בתחום, האחראי באופן אישי 

לתקדימים רבים. 

מחלקת הליטיגציה במשרד הינה בעלת התמחות ייחודית בדיני חברות וניירות ערך ומנהלת תיקים 
מורכבים ומשמעותיים בתחומים אלו )כגון סכסוכי בעלי מניות, מאבקי שליטה בחברות, תובענות 

ייצוגיות ונגזרות(. 

המשרד מנהל פעילות בינלאומית נרחבת של השקעה, מימוש ומכירת נכסים, כמו גם הסדרי חוב 
והליכי ליטיגציה וחדלות פירעון בינלאומיים. המשרד בעל מוניטין רב, נמצאת בחוד החנית של 
תחומי משפט אלה, וידוע בפעולותיו המשפטיות היצירתיות, בליווי מהלכים משפטיים ועסקאות 

מורכבות ובייזום והשגת תקדימים משפטיים.

 IFLR ,דן אנד ברדסטריט ,BDI המשרד מופיע תדירות במדריכי דירוג מקומיים ובינלאומיים, לרבות
בין המשרדים המובילים בקטגוריות: חדלות פירעון והסדרי חוב, ליטיגציה מסחרית ושוק ההון. 
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בנוסף, מדריך Chambers and Partners דירג את עו״ד גיסין כאחד מעורכי הדין המובילים 
בישראל בתחום הסדרי החוב וחדלות הפירעון.

המשרד מאמין במחויבות חסרת פשרות למתן שירות מהמעלה הראשונה סביב השעון. זאת, תוך 
הקפדה על מצוינות הן במקצועיות והן בשירות, כמו גם בפתרונות יוצאי הדופן אותם יוזם המשרד 

ואשר הפכו לשם דבר.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים עובדים בשיטת פול משרדי. כל מתמחה מוצמד/ת . 1

לתיקים ספציפיים ומהווה חלק בלתי נפרד מן הצוות המשפטי בכל תיק. בכך נחשפים המתמחה 
לעבודה משפטית מגוונת. ככל שהמתמחה יבקש להתמקד בתחום משפטי מסוים במהלך 

ההתמחות, המשרד יעודד זאת בהתאם לצרכי המשרד.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: יום קצר אחד בשבוע, חנייה, Happy hour מדי . 2
שבוע, ערבי גיבוש, טיול משרדי )בכפוף למגבלות קורונה(, מתנות בימי הולדת, שי בחגים ועוד. 
המתמחים יושבים בקבוצות בשני חדרים נפרדים במשרד. לכל מתמחה עמדת מחשב אישית, 
המחוברת לנט המשפט ולמאגרים המשפטיים. שכר המתמחים: החל ממרץ 2023 – בחציון 

הראשון של ההתמחות 8,500 ₪ ובחציון השני של ההתמחות 9,000 ₪.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: רצון ללמוד ולהתמקצע, כושר ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת . 3
ניתוח וירידה לפרטים ויכולת לעבוד בצוות ובאופן עצמאי, אנגלית ברמה טובה. לא פחות חשוב, 

להיות אדם טוב ועמית טוב לעבודה. תואר נוסף בחשבונאות או מנהל עסקים יהווה יתרון. 

שעות עבודה: ימים א׳ עד ה׳ בין השעות 09:00–19:00 )מתוכם ישנה זכאות ליום אחד קצר . 4
בשבוע(. 

סיכויי קידום במשרד: 50% אנו רואים במתמחים שותפים לדרך ונשמח להשאיר בשורותינו . 5
מתמחים טובים. מתוך 13 עורכי דין במשרד ישנם 3 עורכי דין שהתמחו במשרד ובמרוצת 

השנים נקלטו במשרד באופן תדיר עורכי דין שהתמחו בו. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיים מסלול טרום התמחות, בהתאם לרצון המתמחה . 6
וצרכי המשרד.
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.Gross & Co – גרוס ושות׳ עורכי דין

כתובת: מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול – קומות 40, 39, 38, 37, 25, תל אביב
טלפון: WhatsApp: 054-9944479| 03-6074444 | פקס: 03-6074590

דוא״ל: interns@gkh-law.com | איש קשר למתמחים: מאי מנצור, מנהלת משאבי אנוש; ד״ר 
איל דיסקין, שותף, אחראי מתמחים

מספר עו״ד במשרד: כ־220 | מספר השותפים במשרד: כ־90 | מספר המתמחים במשרד: כ־25
מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס: כ־25 | תחומי עיסוק מרכזיים: שוק ההון, מיזוגים ורכישות, 

היי־טק והון סיכון
פעילות פרו־בונו: 0.2% מסך כל שעות הפעילות של עורכי הדין במשרד הוקצו לפעילות פרו־בונו 
הטבות לעובדים: שי לחגים, נופשים ואירועים משרדיים, מסיבות וימי גיבוש מתמחים, פורום וויסקי 

שבועי, פעילויות ספורט, הכשרות מקצועיות )האקדמיה של גרוס(
 http://www.gkh-law.com :אתר

https://www.facebook.com/GKH.Interns/ :פייסבוק מתמחים
https://www.instagram.com/gkhinterns/ :אינסטגרם מתמחים

)Gross & Co.( אודות גרוס ושות׳
משרד גרוס ושות׳ הינו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים והמשפיעים ביותר בישראל. למשרד ניסיון 
של למעלה מ־40 שנה ומוניטין עולמי ומקומי של משרד מצטיין וחדשני, בעל הבנה משפטית עמוקה 
ומחויבות ללקוחותיו והוא זוכה להכרה והערכה על ידי מדריכי הדירוג הבינלאומיים. משרד גרוס ושות׳ 
מתמחה במגוון תחומים, ביניהם: דיני חברות, מיזוגים ורכישות, שוק ההון, ניירות ערך, היי־טק והון 
סיכון, בנקאות וביטוח, נדל״ן, דיני עבודה, ליטיגציה, משפט מנהלי, מכרזים ושלטון מקומי, מדעי 
החיים, אנרגיה מימון פרויקטים ותשתיות, קניין רוחני, הגבלים עסקיים, מיסוי, איכות הסביבה ועוד.

לקוחות המשרד נהנים ממענה מקצועי מקיף, ״One-stop-shop״, ומפתרונות משפטיים חדשניים 
ויצירתיים, המותאמים לצרכים המיוחדים שלהם. בין לקוחות המשרד נמנות חברות בינלאומיות רבות. 
המשרד מייצג למעלה מ־600 חברות סטארט־אפ ונתח משמעותי מקרנות ההון סיכון הפועלות 
בישראל. כמו כן, מייצג המשרד בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, חברות תשתית וביניהן – חברת 
מקורות, פז, אגד, חוצה ישראל, וכן משרדי ממשלה ותאגידים נוספים בבעלות המדינה כדוגמת 
רכבת ישראל, קק״ל ודואר ישראל. כל זאת לצד קיבוצים וחברות נדל״ן כמו: קבוצת עזריאלי, רני 

צים, פרץ בוני הנגב, שיכון ובינוי ועוד. 

Gross & Coתחומי פעילות עיקריים ב־
שוק ההון: משרדנו הנו מהמובילים בישראל בתחום שוק ההון ודיני ניירות ערך, הן בישראל והן 
בשוקי הון בינלאומיים. לצוות עורכי הדין במחלקה שנים רבות של ניסיון בתחום, כולל ייצוג של 
חברות מנפיקות וחתמים בבורסות בארץ וברחבי העולם, ליווי שוטף של התנהלות חברות ציבוריות 

ודירקטוריונים, וכן עסקאות השקעה, מיזוגים, רכישות והליכים נלווים.  

מיזוגים ורכישות: משרדנו מתמחה בתחום המיזוגים והרכישות ומוביל עסקאות M&A מהותיות 
במשק הישראלי, החל משלב תכנון מבנה העסקה, ניהול המשא ומתן וניסוח ההסכמים, השגת 

mailto:interns@gkh-law.com
http://www.gkh-law.com
https://www.facebook.com/GKH.Interns/
https://www.instagram.com/gkhinterns/
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האישורים הדרושים מגורמים ממשלתיים ורגולטוריים ומערכאות משפטיות שונות וכלה בסגירת 
העסקה ויישומה.

הייטק וקרנות השקעה: לצוות המשרד ניסיון רב שנים בתחום, ואנו מכירים מקרוב את צורכיהן 
המיוחדים של חברות הפועלות בתחום הטכנולוגיה. לקוחותינו הטכנולוגיים פועלים בכל מגוון 
תחומי הטכנולוגיה והחדשנות לרבות ביוטק ומדעי החיים. לקוחות המחלקה הינם סטארט־אפים 
החל משלב ההקמה, דרך שלב הצמיחה ועד לחברות בשלות אשר נקנו או מתכוננות להנפקה 
ציבורית. לצוות ניסיון רב בעבודה מול אקסלרטורים, חממות, רשות החדשנות, משרד הבריאות 
ועוד. בנוסף, משרדנו מתמחה בליווי ובהקמה של קרנות השקעה )VC( ומייצג חלק משמעותי 

מהקרנות הישראליות, כמו גם קרנות בינלאומיות בעסקיהן בארץ.

בנקאות וביטוח: צוות הבנקאות והביטוח במשרדנו מלווה משפטית ורגולטורית בנקים מקומיים 
ובינלאומיים, חברות ביטוח וכן מוסדות פיננסיים ובתי השקעות בנושאי בנקאות, שוקי הון, ניירות 

ערך, ייעוץ וניהול השקעות, ממשל תאגידי, מתן אשראי וערבויות ותחומים נוספים.

ליטיגציה: צוות עורכי הדין המיומן של המחלקה מטפל בכל האספקטים של יישוב סכסוכים, 
פעמים רבות בעסקאות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים ובתיקים מורכבים עבור מגוון לקוחות 
בטווח רחב של תחומי פעילות כגון סכסוכים מסחריים, הגבלים עסקיים, תביעות ייצוגיות, רשלנות 

מקצועית, קניין רוחני ובוררות. 

נדל״ן: צוות מחלקת הנדל״ן במשרדנו הינו בעל ידע וניסיון רב במגוון רחב של פעילויות נדל״ן, תכנון 
ובנייה כגון עסקאות קומבינציה, פרויקטים משלב רכישת הזכויות, התכנון והביצוע, ועד לשלב מכירת 
היחידות ורישום זכויות סופיות, התחדשות עירונית, תמ״א 38, עסקאות מקרקעין, שכירות חקלאית, 
פרויקטים תעשייתיים ומסחריים, מיסוי מקרקעין, הסכמי מימון, תשתיות ופרויקטים לפיתוח, תכנון 
ובנייה, ליטיגציה ועוד. בין לקוחותינו ניתן למצוא חברות בנייה ופיתוח, יזמים ומשקיעים פרטיים, 

גופים פיננסיים, בעלי נכסים ועוד.

דיני עבודה: מחלקת דיני העבודה במשרדנו מלווה את לקוחות המשרד בנושאים משפטיים בתחום. 
אנו מספקים ייעוץ לחברות ישראליות ובינלאומיות, לרבות העסקת בכירים, ייעוץ בנושאי מיזוגים 
ורה־ארגון, הטבות הקבועות בחוק והטבות סוציאליות אחרות, חופשות עם או ללא תשלום, קביעות, 

פנסיה ופרישה, פיטורים והליכי פיטורים וכן הופעה בבתי משפט לדיני עבודה. 

אנרגיה, מימון פרויקטים ותשתיות: משרדנו מעניק ללקוחותינו ידע משפטי נרחב ומקיף בתחום 
האנרגיה, תשתיות, מימון פרויקטים ומכרזים ומעניקה מענה ותמיכה במגוון נושאים משפטיים הכרוכים 
בליווי פרויקטים בתחום עתיר רגולציה זה. משרדנו מלווה תהליכי הסבת מפעלים לצריכת גז טבעי, 
התפלת מים, ייצור חשמל וכימיקלים, התקשרויות בהסכמים ארוכי טווח כגון פרויקט הקמת הרכבת 

הקלה בתל אביב, כביש 6 ועוד. 

מיסוי ותכנון מס: מחלקת המס של משרדנו הינה מחלקה בעלת ניסיון מקצועי עשיר ומגוון. המחלקה 
מעניקה ייעוץ, תכנון וטיפול במגוון סוגיות מס, הן לחברות והן ליחידים. בנוסף, מטפלת המחלקה 
בייעוץ ותכנון מס בינלאומי, עסקאות מובנות ומימון, השקעות זרים בישראל והשקעות ישראלים 
בחו״ל, במיסוי שוק ההון, בחוקי עידוד השקעות הון, במיסוי תמריצים לעובדים ולנותני שירותים ועוד.

קניין רוחני ופרטיות: משרדנו מעניק ללקוחותיו ייעוץ והכוונה בתכנון ובניהול הקניין הרוחני שלהם 
ועמידה בדיני הגנת הפרטיות, בישראל ובחו״ל. הצוות מציע ניסיון רב בעסקאות טכנולוגיה לרכישת 
או רישוי קניין רוחני, פיתוח הסכמים מיוחדים עם רשויות ממשלתיות, הסכמי שיווק והפצה ועוד.  
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הגבלים עסקיים: מחלקת ההגבלים העסקיים במשרדנו עוסקת במגוון הפעילויות הקיימות 
בתחום ההגבלים העסקיים ודיני התחרות, ובכלל זה ייעוץ שוטף בענייני הגבלים עסקיים לחברות 
תעשייתיות, בנקים ומוסדות פיננסיים, חברות תקשורת וחברות אנרגיה. צוות המחלקה עוסק 
בייעוץ ללקוחות המשרד בשאלות בתחום ההגבלים העסקיים הקשורות במיזוג חברות ובסוגיות 
המתעוררות בקשר עם הסכמים מסחריים, כגון: הסכמי בלעדיות, הסכמי חלוקת שוק, ניסוח וליווי 

תוכניות אכיפה בהגבלים עסקיים, הסכמי אי־תחרות ועוד.

איכות הסביבה ו־CleanTech: המחלקה למשפט סביבתי של משרדנו מחזיקה בידע מקיף 
בתחום הרגולציה הסביבתית והדרישות הכרוכות בה. דרישות אלה מתעדכנות באופן תדיר בעשור 
האחרון, במיוחד מאז הצטרפה ישראל כחברה בארגון ה־OECD ונדרשת לפרסם ולהגיש דוחות לגבי 
הביצועים הסביבתיים והטמעת הדרישות הסביבתיות. הצוות מסייע ללקוחות המשרד להתמודד 

עם מגוון סוגיות משפטיות ורגולטוריות הנוגעות לאיכות הסביבה ולשינויי אקלים. 

משפט מנהלי, מכרזים ושלטון מקומי: המחלקה עוסקת בליווי גופים ממשלתיים, גופים פרטיים 
וגופי שלטון מקומי במגוון תחומים רחב. כמו כן, מעניק המשרד ליווי בכתיבת חוות דעת וייצוג 
בעתירות מנהליות ובוועדות סטטוטוריות שונות, ניסוח חוקי עזר עירוניים ואף השתתפות בהליכי 

חקיקה שונים בכנסת ובוועדות הכנסת.

גרוס ושות׳ בקהילה – משרד גרוס ושות׳ נותן יד לתמיכה בקהילה בה כולנו חיים ועובדים. 

משרד גרוס ושות׳ מאמין בתמיכה בקהילה בה אנו חיים ועובדים ותומך במספר ארגונים ללא מטרות 
רווח ביניהם הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטת בר אילן, עמותת יוניסטרים, הקרן 
הפילנתרופית ״תמורה״, מועדונית רמת ישראל ועמותת ״ילדים שלנו״ במרכז שניידר לרפואת ילדים.

ההתמחות בגרוס ושות׳
נבחרת המתמחים של גרוס ושות׳ מצמיחה את הדור הבא של עורכי הדין והשותפים שלנו. אנו רואים 
במתמחים את דור העתיד של עורכי הדין והשותפים בפירמה. מדי שנה, אנו קולטים לשורותינו 
כ־25 מתמחים, המהווים חלק אינטגראלי מהצוות המשפטי, האחראי על ניהול העסקאות, ההליכים 

המשפטיים והייעוץ הניתן ללקוחותינו. 

חופש מקצועי – הבחירה בידיך: משרד גרוס מאפשרים לך לבחור מראש את תחום ההתמחות: 
הייטק, מסחרי )שוק ההון, מיזוגים ורכישות, בנקאות, אנרגיה ומימון פרויקטים(, קניין רוחני וסייבר, 

ליטיגציה, נדל״ן ודיני עבודה.

אופי עבודת המתמחה במשרד: אנו מאמינים שמיומנות משפטית אינה נרכשת ליד מכונת 
הצילום או באמצעות עבודות שליחות, אלא על ידי מעורבות אמיתית בעשייה המשפטית. הצוות 
המשפטי, אליו משובץ כל מתמחה, פועל בשיתוף פעולה מלא ומנהל את המשימות השוטפות מול 
לקוחות המשרד, תוך מעורבות מלאה של כל חברי הצוות. המתמחים משובצים לצוותים בראשות 
שותף/ה )בדיוק באותו האופן בו עובדים עורכי הדין במשרד(, כך ששיטת ההתמחות היא לא הצמדה 
״לוחצת״ ולא ״פול״. לכל מתמחה מאמן/ת שעוקבים אחר ההתפתחות המקצועית והאישית שלהם 
ומהווים מנטורים עבורם. העבודה בצוותים יוצרת סביבות עבודה אינטימיות. המתמחים הופכים 
לחלק מהצוות ושותפים למשימות ולעסקאות עליהן עובד הצוות. המתמחים מעורבים מקצועית 

בכל שלבי העבודה: ישיבות עם לקוחות, בתי משפט, חשיבה, אסטרטגיה וכתיבה.

במהלך שנת ההתמחות המתמחים מקבלים הרצאות והשתלמויות במסגרת אקדמיית גרוס ושות׳.
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התנאים המוצעים למתמחים במשרד: לצד הסביבה מקצועית שוררת במשרד אווירה משפחתית. 
המתמחים במשרדנו נהנים מתנאי שכר מהגבוהים במשק, יום מקוצר, שי בחגים, פורום וויסקי 
שבועי, ימי גיבוש, השתלמויות שנתיות בארץ ובחו״ל ופעילויות ספורט )יוגה, פילאטיס, TRX וכדורסל(. 
מדי שבוע נוהגים מתמחי גרוס ושות׳ לערוך מפגש חברתי, ״קבלת שבת״, ובמהלך השנה הם 
מתגבשים יחד בפעילות מהנה. בנוסף, מציע משרדנו אספקה שוטפת של אוכל בריאותי, מספר 

מטבחים בכל קומה וקפיטריה מרווחת. 

אנו מאמינים במודל ניהול פתוח, קשוב ומאפשר. לצורך כך, מינינו את אחד משותפי המשרד 
ל״אחראי מתמחים״. המתמחים מוזמנים להתייעץ עמו בנושאים הקשורים בהתמחות וביחסים עם 

המאמן/ת האישי/ת, להעלות רעיונות, להביע חששות ולקבל תמיכה בעת הצורך. 

מתמחים מתאימים, שהוצעה להם משרה כעורכי דין מן המניין, בתום תקופת ההתמחות, יהיו 
זכאים למענק חתימה מוגדל. 

סיכויי קידום במשרד משרדנו מציע מסלול צמיחה למתמחים מצטיינים מתאימים, המאפשר 
נקודת פתיחה גבוהה להזנקת הקריירה המקצועית. מדי שנה, עם סיום תקופת ההתמחות, אנו 
מציעים למתמחים המתאימים ביותר משרה כעורכי דין בפירמה, בתוספת למענק חתימה. כך 
סיכויי הקידום במשרדנו תלויים במתמחה וביכולותיו/ה האישיות, כפי שבאו לידי ביטוי 

במהלך ההתמחות.

אם את/ה מחפש/ת יציבות ובטחון לצד חניכה אישית, מקצועיות, חדשנות וצמיחה – מקומך איתנו!

סטודנטים מצטיינים המחפשים מקום לאתגור עצמי ולהתפתחות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר, 
תוך השתלבות בסביבת עבודה תומכת, משפחתית, מקדמת ומהנה מוזמנים לשלוח אלינו קו״ח 

בצירוף גיליון ציונים. 

כמו כן, אנו מעודדים אתכם ליצור עמנו קשר בכל שאלה הקשורה בהתמחות במשרד ומציעים לכם 
להגיע אלינו לסיורים במסגרת קבוצתית או באופן אישי. מחכים לך!
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הורן ושות׳ משרד עורכי דין

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: אילנה גולן, מנהלת המשרד

מספר עו״ד במשרד: 17 )מתוכם 9 נשים(
מספר השותפים במשרד: 8 )מתוכם 3 נשים(

מספר המתמחים במשרד: 3 
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: עד 4

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

 GDPRמיזוגים ורכישות, ייעוץ וליווי שוטף של חברות ויזמים, פרטיות, ו־
פעילות פרו־בונו: פעילות במסגרת ועדת הלסינקי )ניסויים בבני אדם( במרכז הרפואי שיבא

הטבות לעובדים: קורס ההכנה לבחינת הלשכה, שי לחג, פעילות משרדית בארץ ובחו״ל, אירועים 
חברתיים

 Horn&Co.Law Offices :פייסבוק | www.hornlaw.co.il :אתר 
Horn & Co., Law Offices :לינקדאין

על המשרד
הורן ושות׳ הינו משרד הבוטיק המוביל בישראל בתחום ההיי־טק ומדעי החיים, והוא ייחודי בהיותו 
 s׳Whoפרקטיקה בלעדית בתחום זה. מייסד המשרד, יובל הורן, הוכר על ידי הדירוג הבינלאומי ״
Who of Life Sciences Lawyers״, כאחד מחמשת עורכי הדין המובילים בעולם בעסקאות 
בתחום מדעי החיים בשנים 2013 ו־2015 וכ־Global Thought Leader ב־2018 עד 2021. יובל 
מרצה בקורס ״יזמות במדעי החיים – היבטים משפטיים ומעשיים״ בפקולטה למשפטים 

באוניברסיטת תל אביב.

הורן ושות׳ מתמחה בייצוג לקוחות בכל ההיבטים של פעילותם, לרבות ובעיקר עסקאות הנוגעות 
לטכנולוגיות וזכויות קניין רוחני, היבטי ממשל תאגידי ומימון, וכן הסכמים מסחריים על סוגיהם. 
המשרד הוקם בספטמבר 2009 וידוע בזכות ייעוץ ופתרונות חדשניים לסוגיות ועסקאות מורכבות 
בעולם המשפט והטכנולוגיה. מאז 1993, אנו מייצגים מייסדים, חברות ומשקיעים רבים בעסקאות 
 Anima Biotech שערכו במגזרי מדעי החיים והטכנולוגיה. בין הדוגמאות העדכניות נכללים ייצוג
בעסקת פיתוח בשווי מעל מיליארד דולר; ייצוג INX בהגשה ל SEC של התשקיף הראשון להנפקת 
נכסי בלוקצ׳יין; ייצוג של .cCAM Biotherapeutics Ltd במכירה ל־Merck & Co. Inc, בתמורה 
ל־605 מיליון דולר; ייצוגה של .Taboola.com Ltd בסבב גיוס מימון פרטי מהגדולים ביותר של 
 Pontifax בניהול ,Pontifax 6 חברה ישראלית )מעל 130 מיליון דולר(, הקמת קרן ההון סיכון
Venture Capital Group, קרן ההשקעות הבולטת ביותר בישראל בתחום מדעי החיים, וייצוג 
Diagnostic Robotics בהסכמים האסטרטגיים שלה )כולל משרד הבריאות(. הורן ושות׳ הינו 

http://www.hornlaw.co.il
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הנציג הישראלי ב־)Biolegis )www.biolegis.com, רשת אירופאית של משרדי עורכי־דין מובילים 
המתמחים בייצוג חברות ביוטכנולוגיה ומכשור רפואי. משרדנו דורג בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר 
בתחומי הבריאות ומדעי החיים על ידי הדירוג הבינלאומי Legal 500 שציין כי: ״המשרד פועל 
ברמה הגבוהה ביותר של תחום מדעי החיים זה מעל ל־20 שנה״. יובל הוכר כמומחה בתחום מדעי 
החיים על ידי ״Who׳s Who of Life Sciences Lawyers״, בשנים 2008 עד 2020 וכן כמומחה 
בתחומי מדעי החיים בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר על ידי Legal 500. המשרד מדורג בעקביות 
על ידי מגזין IAM כאחד מבין חמשת המשרדים המומלצים ביותר בתחום עסקאות קניין רוחני: 
״רוחב הידיעה והעיסוק של הורן ושות׳ משמעה כי המשרד יכול לשרת מגוון רחב של לקוחות בעוד 
עומק המומחיות של כל עו״ד במשרד עדיין מבטיחה איכות״. משרדנו הוא אחד מ־2 משרדים בלבד 
שבהם דורגו 3 עורכי דין כמובילים בתחום. עו״ד יובל הורן דורג כאחד משלושת עו״ד ״המומלצים 
 Institutional Reviewביותר״ בישראל לעסקאות קניין רוחני. מאז 2008 הוא חבר ויועץ משפטי ב־
Board של המרכז הרפואי ע״ש חיים שיבא – תל השומר. ב־2016–2017 כיהן יובל כיו״ר משותף 
 .)International Bar Association) IBAוהישראלי הראשון( של ועדת דיני טכנולוגיה של ה־(
 IBA Annual World Life Sciences כיום הינו יו״ר משותף של שני כנסים מובילים של הארגון

.IBA Annual M&A in the Tech Sector Conference וכן Conference

תאגידים: להורן ושות׳ ניסיון נרחב בייצוג חברות ביוטכנולוגיה, מכשור רפואי, תוכנה, תקשורת 
וקלינטק. עורכי הדין בהורן ושות׳ השתתפו במהלך 25 השנים האחרונות בעסקאות רבות בהן לקחו 

חלק חברות ממגזרים אלו, כשהם מייצגים חברות, מייסדים, מוסדות אקדמיים וקרנות השקעה. 

המשרד מייעץ לחברות פרטיות וציבוריות, ישראליות וזרות, בכל היבטי הפעילות שלהן מהקמתן, 
בכלל זאת פעילות שוטפת ותכנון, ניהול מו״מ וניסוח עסקאות מסחריות ואסטרטגיות. בין לקוחות 
המשרד נכללות חברות בכל הגדלים, מחברות חממה שבסיסן בישראל ועד חברות רב לאומיות 

המנהלות עסקים בישראל.

עסקאות קניין רוחני: עם הבנה מעמיקה בצרכים ובמורכבות הייחודית של חברות מבוססות 
טכנולוגיה, המשרד מייצג לקוחות בכל ההיבטים של עסקאות הטכנולוגיה האסטרטגיות שלהם. 
המשרד נחשב כמוביל בייצוג חברות תכנה המפתחות מערכות בינה מלאכותית בתחומי הרפואה.

  Zebra, Diagnostic Robotics, Theator Pixcell Medical, לקוחותינו כוללים את 
Medaware, Scopiolabs ועוד רבים אחרים.

מיזוגים ורכישות: למשרד ניסיון משמעותי בייצוג רוכשים וחברות מטרה בעסקאות מיזוג ורכישה 
של חברות פרטיות וציבוריות, לרבות מעורבות וייעוץ במיזוגים הפוכים, מיזוגים אל תוך חברות מטרה 
ציבוריות, רכישת נכסים ומניות. בין הדוגמאות מהעת האחרונה נכלל הייצוג של Pixcell בהסכם שינוי 
 Ccam Biotherapeutics. וכן ייצוג ,Cellect Biotherapeutics Soulbrain השליטה עם
Ltd במכירתה ל־.Merck & Co .Inc, וייצוג בעלי מניות ישראליים בעסקאות מיזוג ומכירת אחזקות 

לרוכשים אסטרטגיים.

רגולציה: עורכי הדין בהורן ושות׳ מייעצים לחברות בינלאומיות וישראליות בנוגע ליחסיהן עם רשות 
החדשנות במשרד הכלכלה הישראלי, ועוזרים בבניית עסקאות טכנולוגיות הן בישראל והן בעסקאות 
בינלאומיות, כדי להתאימן כראוי לדרישות החוק. המשרד מייעץ באופן תדיר בקשר לרגולציה בתחום 
הביוטכנולוגיה וכן בקשר לחקיקה נגד שחיתות. הורן ושות׳ הוא הנציג הישראלי ב־TRACE, ארגון 

http://www.biolegis.com
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בינלאומי של פירמות עורכי דין המתמחות ברגולציה של התקשרויות עם גופים ממשלתיים וחקיקה 
 .)www.traceinternational.org( נגד שחיתות

ניירות ערך: עורכי הדין בהורן ושות׳ מייעצים ללקוחות ישראליים ובינלאומיים בנוגע למגוון המלא של 
עסקאות המימון התאגידי שלהן. למשרד ניסיון ייחודי ברישום והנפקת מניות של חברות טכנולוגיה 
בבורסות בארה״ב וישראל, לרבות הנפקות ראשונות לציבור, הנפקות נכסי בלוקצ׳יין )ICO(, הנפקות 
המשך והנפקות פרטיות. כמו כן המשרד מייעץ לחברי דירקטוריון והנהלה של חברות ציבוריות בקשר 
עם היבטי ממשל תאגידי, פעילות שוטפת, דרישות דיווח ומגבלות חוקיות. עסקאות מייצגות מהעת 
האחרונה כוללות יזום וייצוג כעורכי דין ישראלים בהגשה הראשונה של תשקיף הצעה לציבור של 
נכסי בלוקצ׳יין ל INX) SEC(, ייצוג כעורכי הדין הישראלים של פרוטליקס ביותרפיוטיקס, אינק. 
)NYSE: PLX( בהסכם להחלפת אג״ח החברה בשווי 54.1 מיליון דולר, ובעסקת מימון בדרך של 
הצעה פרטית של אג״ח החברה בשווי 22.5 מיליון דולר, ייצוג שתי חברות ציבוריות ישראליות 

בהליכי הצעה לציבור בנאסדק וייצוג בהנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

הון סיכון: עורכי הדין בהורן ושות׳ מייעצים לחברות, מייסדים, חממות טכנולוגיות במימון ממשלתי, 
משקיעים פרטיים וקרנות הון סיכון בנוגע למגוון המלא של עסקאות המימון שלהם, לרבות מימון 
seed, גיוסי הון סיכון, הלוואות הון סיכון, עסקאות עם שותפים אסטרטגיים ומיזוגים ורכישות. 
ההיכרות הקרובה של המשרד הן עם צרכי ומגבלות החברות והן עם צרכי ומגבלות המשקיעים, 
מאפשרת לנו לספק לעסקאות מומחיות ונקודת מבט ייחודיות. המשרד היה מעורב בהקמה של 
קרנות הון סיכון ומייעץ באופן שוטף בקשר ליחסים בין השותפים והמשקיעים השונים בקרן. אנו 
מייצגים קרנות השקעה בהשקעות חדשות בחברות ומייעצים בקשר להמשך היחסים עם חברות 
פורטופוליו. ב־2020 המשרד טיפל בהקמת קרן Pontifax 6, ב־2019 בהקמת שתי קרנות נוספות 
 Impact First וכן מייעץ מזה שנים לקרן Pontifax 5 מקבוצת פונטיפקס, ב־2018 הקמנו את

 .Investment

למידע נוסף, לרבות בדבר עסקאות משמעותיות מהתקופה האחרונה, בקרו באתר שלנו: 
www.hornlaw.co.il

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: בדרך כלל, יזכה המתמחה ללוות כמה עסקאות עבור לקוחות . 1

שונים 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, . 2
מחשב וטלפון משלו ומקום אחסון ותיוק. במשרד קיימת ספריה משפטית וגישה למאגרי מידע 
משפטיים בתחומי ההתמחות של המשרד. תנאי השכר הם ברמה הגבוהה המשולמת על ידי 

משרדים ברמתנו, וכוללים הפרשות סוציאליות כחוק ובונוסים למצטיינים. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: משרדנו מלווה את לקוחותיו בפעילויותיהם השונות לאורך . 3
שנים. בהתאם, אנו מצפים מהמתמחים, כמכל חברי הצוות, למסירות, סקרנות, שימת לב לפרטים, 
כושר ביטוי בעל פה ובכתב, יכולות ניתוח ועבודת צוות. כמו כן נדרשת יכולת עבודה באנגלית. 

http://www.hornlaw.co.il
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שעות עבודה: משרדנו עובד בימים ראשון–חמישי, בין השעות 8:00 ועד 21:00. הציפייה . 4
מהמתמחים שיקדישו את הזמן הדרוש לשם מילוי מטלותיהם וביצוען על הצד הטוב ביותר. 
עם זאת, שעות העבודה המקובלות למתמחים הינן, בדרך כלל, בין השעות 9:00 ל־19:30. 

סיכויי קידום במשרד: מחצית מחברי הצוות שלנו, לרבות רוב השותפים במשרד, החלו את . 5
עבודתם כמתמחים. אנחנו מאמינים שהאווירה הנעימה, איכות הלקוחות ועורכי 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 . 6
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
איש קשר למתמחים: –לירון קוזי – מנהלת משרד

מספר עו״ד במשרד: 29 מתוכם 18 נשים )כולל שותפים(
מספר השותפות במשרד: 10 מתוכם 5 נשים: ניצן הירש פלק, ד״ר עדי גילת, יובל אורן, אורה 

טמפלמן, מאור לברן, דנה אל און, ענת נחום, דניאל סקאלד, עמרי טלמון, יואב מר
מספר המתמחים במשרד: כ־10

 ,Private Equityתחומי עיסוק מרכזיים: הייטק, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, קרנות הון סיכון ו־
קניין רוחני, עסקאות טכנולוגיה, סייבר, פרטיות ואבטחת מידע, מיסוי ודיני עבודה 

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 29 עו״ד, מתוכם 10 שותפים וכ־10 מתמחים. 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 שלMoovit על ידי Intel לאחרונה. לצוות המשרד הבנה 
נרחבת של ההיבטים העסקיים, הטכנולוגיים והמשפטיים של תחום ההייטק, 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 
 Tipalti, Vast Data, Moovit, Gett, Tyto, Kaltura והחדשניות ביותר בישראל, כמו למשל
Quantum Machines, Salto, XM, Optimax, Intezer, Feex, Optibus ורבות אחרות כמו 
 .LogMeIn ,Mimecast , Google, Dell :גם חברות טכנולוגיה בינלאומיות מהגדולות בעולם כגון
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 ומעניינת. 

mailto:office@h-f.co
http://www.h-f.co
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המשרד מספק שירותים משפטיים מן המעלה הראשונה בראייה מולטי־דיסיפלינרית, תוך שילוב 
מומחיות במגוון רחב של תחומי התמחות: 

תאגידים – היי טק
מיזוגים ורכישות: צוות עורכי הדין במשרד 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.

 ,Big Data המשרד מספק שירותים משפטיים לחברות :Cyber פרטיות, אבטחת מידע ודיני
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.

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 על בסיס שבועי והרצאות שמעשירות את הידע המשפטי ותורמות להתפתחות 

המקצועית של המתמחים ועורכי הדין. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: העבודה במשרד מאפשרת למתמחה להיחשף למגוון . 1

הרחב של תחומי העיסוק במשרד. המתמחים מבצעים עבודה משמעותית במהלך ההתמחות 
וזוכים לעבוד באופן צמוד עם עוה״ד, השותפים ואף ישירות מול הלקוחות כבר בשלב מוקדם 
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של ההתמחות. 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 בחדרים מרווחים. למתמחים . 2
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 בלבוש ״casual״.

שעות עבודה: שעות העבודה במשרד משתנות, כתלות בעבודה הקיימת. השעות הרשמיות . 3
הן 09:00–19:30, 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 . 4
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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הרצוג פוקס נאמן

מיקום המשרד: רח׳ יצחק שדה 6, תל אביב
מספר הטלפון של המשרד: 03-6922020

אשת הקשר לגיוס מתמחים במשרד: מיכל גליקסמן שנלר – משאבי אנוש 
Gliksmansm@herzoglaw.co.il :כתובת דוא״ל

www.herzoglaw.co.il :כתובת אתר האינטרנט של המשרד
 https://interns.herzoglaw.co.il/ :כתובת דף המתמחים

https://bit.ly/3FwDbwQ הרצוג פוקס נאמן – מתמחים :Facebook
 Instagram: herzoginterns https://did.li/7ZYfT

מספר השותפים במשרד: 170 שותפים
מספר עורכי־הדין במשרד: כ־420 )כולל שותפים(

מספר המתמחים במשרד: כ־70

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.

לאורך השנים, הפך שמו של המשרד לשם נרדף לשירות המשפטי הטוב ביותר, לביטחון ולשותפות 
לדרך של לקוחותיו. הוא זוכה להערכה והכרה כמשרד הטוב ביותר בישראל, המעניק שירות משפטי 

במספר הגבוה ביותר של תחומי התמחות מכל משרד אחר. 

המשרד שנוסד לפני חמישים שנה על ידי נשיא המדינה לשעבר חיים הרצוג, מיכאל פוקס וד״ר 
יעקב נאמן, אשר כיהן בעבר כשר המשפטים, שר האוצר ומנכ״ל משרד האוצר, חרת על דגלו ערכים 
של מצוינות, מקצועיות, מסירות ויחס אישי ללקוח, יצירתיות, חדשנות וראיה רוחבית ובינלאומית. .

המוניטין המקצועי של המשרד נבנה, בין היתר, על סמך הניסיון העשיר וההצלחות בייצוג לקוחות 
מקומיים ובינלאומיים הפועלים בישראל ובחו״ל, בליווי שוטף ובעסקאות מורכבות.

מוניטין זה מתורגם באופן עקבי להכרה בהרצוג פוקס נאמן כמשרד עורכי הדין הטוב בישראל 
 Chambers, The Legal 500, IFLR, :על ידי מדריכי הדירוג הבינלאומיים והמקומיים, ביניהם
 International Tax כמו גם על ידי ,Mergermarket, Who׳s Who Legal, Financial Times

Review, Global Competition Review, IAM Patent, וכן על ידי BDi ודן אנד ברדסטריט.

בזכות ה־DNA הייחודי שלנו אנו יוצרים, יחד עם העובדים שלנו, סביבת עבודה המבוססת על 
מצוינות מקצועית ועסקית לצד הנאה מצמיחת קריירה מגוונת, למידה במסלולים מיוחדים והעשרה 
מתמדת. אנו שמים דגש על חדשנות, צמיחה אישית ו־wellbeing. המבנה הארגוני מאפשר 
למתמחים לצמוח ב״משרדי בוטיק״ במחלקות השונות שלנו, תוך סינרגיה עם כל זרועות הפירמה 

ואנשיה בארץ ובעולם. 

http://www.herzoglaw.co.il
https://interns.herzoglaw.co.il/
https://bit.ly/3FwDbwQ
https://www.instagram.com/herzoginterns/
https://did.li/7ZYfT
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הרצוג פוקס נאמן, מהמשרדים הגדולים בישראל )כ־420 עו״ד, מתוכם כ־170 שותפים( מחולק 
ליותר מ־50 מחלקות ייעודיות ומקצועיות, חלקן יחידות מסוגן בישראל. למעלה מרבע מאנשי הצוות 
המשפטי הינם דוברי אנגלית כשפת אם, וחלקם הוסמכו כעורכי דין בחו״ל וצברו ניסיון מעשי במשרדים 
מובילים בחו״ל. צוות עורכי הדין במשרד כולל את המוחות המשפטיים המבריקים והאיכותיים ביותר 
במקצוע והם מעורים באופן מתמיד בהתפתחויות המשפטיות ובעדכוני החקיקה, מעצם היותם 
מעורבים ישירות ברבים ממקרי החקיקה והרגולציה המשפיעים והמעצבים את פני המשק הישראלי. 

לקוחות המשרד נהנים משילוב ייחודי של סטנדרטים בינלאומיים ומצוינות מקומית, וניתן להם 
ייעוץ משפטי בעל אוריינטציה עסקית, יצירתית והחדשנית ביותר, במטרה לענות על צרכיהם 

המשפטיים ושאיפותיהם המסחריות.

בזכות גודלו של המשרד ומחלקותיו המגוונות, משרד הרצוג פוקס נאמן מהווה ״one-stop-shop״ 
ללקוחותיו. כך במשרד ישנם עורכי דין מומחים בכל אחד מתחומי המשפט המסחרי והעסקי )כגון: 
מיזוגים ורכישות, ניירות ערך ושוקי הון, ליטיגציה ופתרון סכסוכים, מיסים, נדל״ן, קניין רוחני, בנקאות 
ומימון, הגבלים עסקיים ותחרות, מחירי העברה, תקשורת ומדיה, דיני עבודה, דיני הגירה ועוד( 
המעניקים מענה כולל, מקצועי ומהיר לכל צרכיהם המשפטיים של מגוון לקוחות בסקטורים ותחומים 
שונים ורבים כגון: סייבר, טכנולוגיה ורגולציה, קנאביס רפואי, מסחר אלקטרוני וקריפטו, אנרגיה 
ומשאבי טבע, מימון פרויקטים, תשתיות ותחבורה, איכות סביבה ושינוי אקלים, תעשיות ביטחוניות 

ותעופה, מוסדות פיננסיים, תרופות ובריאות, ביטוח, מדעי החיים, היי־טק ועוד.

בין לקוחות המשרד ניתן למנות מספר רב של חברות בינלאומיות ומקומיות, חברות ציבוריות 
ופרטיות, קרנות השקעה והון סיכון, מוסדות פיננסיים, חברות היי־טק, חברות תעשייתיות, חברות 

ממשלתיות, קופות ובתי חולים, מוסדות אקדמיים ויחידים. 

מידע אודות ההתמחות בהרצוג פוקס נאמן
מספר המתמחים שיש בכוונת המשרד לגייס: כ־50 מתמחים לשני מועדי הגיוס )מרץ/

ספטמבר 2024(.

שיטת העבודה ב־HERZOG ואופי עבודת המתמחה: 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, שהתמחותן דרושה לביצוע 

הפרויקט. 

התנאים המוצעים למתמחה: המשרד מעניק תנאי שכר מהטובים במשק, וכן תנאים נלווים 
כגון: קורס אנגלית, קורס וספרי הכנה לבחינות הלשכה, רווחה ופעילויות גיבוש לכלל המשרד, 

פעילויות גיבוש מחלקתיות ועוד.

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

של המשרד ועל כתפיהם מונחת אחריות גדולה. 

סיכויי הקידום ב־HERZOG: בעשור האחרון קלט המשרד באופן עקבי כ־70% מהמתמחים. 
השאיפה הינה להעסיק כעורך דין כל מתמחה שסיים את תקופת התמחותו והוכיח כישורים 

מקצועיים לשמש כעו״ד במשרד.



ר הפרטי ז במג ת  ו י | התמחו  68

וקסלר ברגמן ושות׳

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

hilag@wblaw.co.il :דוא״ל
hilag@wblaw.co.il :איש קשר למתמחים: הילה גולדפלד, עו״ד; דוא״ל

מספר עו״ד במשרד: כ־60 עורכי דין; 
מספר השותפים: 27 )מתוכם 9 נשים( 

מספר המתמחים במשרד: 12
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־8

תחומי עיסוק מרכזיים: מסחרי – אזרחי )נדל״ן, מסחרי, ליטיגציה(
הטבות לעובדים: שי לחג, טיול משרדי, 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־85 שנים, בשנת 1936, עומד מאז בשורה אחת עם משרדי עורכי הדין המובילים 
 Dun andו־ Bdi Coface .בארץ. המשרד מדורג על ידי גופי הדירוג המובילים בארץ ובעולם
Bradstreet, שני גופי הדירוג המובילים בישראל, אשר מדרגים את המשרד באופן עקבי בקבוצות 

האיכות המובילות בכ־15 תחומי פרקטיקה.

למשרד פרקטיקה אזרחית־מסחרית מקיפה כ־one-stop-shop עבור לקוחותיו, עם התמחויות 
בתחומי נדל״ן ותשתיות, תכנון ובנייה, חברות והיי־טק, בנקאות ושוק ההון, כינוסים ופירוקים )לרבות 
הסדרי חוב(, ליטיגציה, תביעות ייצוגיות ונגזרות, משפט מנהלי, דיני עבודה, הגנת הפרטיות, 

עסקאות מסחריות ועסקאות בינלאומיות. 

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. 

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 
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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. 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 בורסה 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. 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 
התמחויות בסקטורי פעילות שונים, כגון רשתות אופנה, מלונאות, תעשיות, קמעונאות, תשתיות, 

תקשורת, אנרגיה, טכנולוגיה, אלקטרוניקה, בנקאות, נדל״ן, מסעדנות.

מחויבות לחברה ולקהילה: עורכי הדין מטפלים מעת לעת בתיקים בהתנדבות )״פרו־בונו״(. 
המשרד אף מדורג על ידי חברת Bdi Coface בין משרדי עורכי הדין המובילים בישראל הפועלים 

לצמצום אפליה מגדרית.
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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 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: חנייה, 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: 9:00–19:00. 

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.

מסלול טרום התמחות: אנו ממליצים בחום לאלו אשר מעוניינים להתמחות במשרדנו, לפנות 
אלינו בנוגע לאפשרות של טרום התמחות. 
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חדד רוט שנהר

כתובת: רחוב ויצמן 2 תל אביב )בית אמות(
טלפון: 03-5333313 | פקס: 03-5333314

office@har.law :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד נועה מילשטיין, שותפה במחלקת ליטיגציה ואחראית מתמחים 

)noa@har.law(
מספר עו״ד במשרד: כ־25 עורכי דין מתוכם 11 עורכות דין

מספר השותפים במשרד: 13 שותפים
מספר המתמחים במשרד: 3

מספר מתמחים שבכוונת המשרד לגייס: 4
תחומי עיסוק מרכזיים: צווארון לבן, ליטיגציה מסחרית, משפט מנהלי, נדל״ן, הגבלים עסקיים, 
עמותות ומלכ״רים, מסחרי, לקוחות פרטיים, צוואות וירושות, לשון הרע ומשברים תקשורתיים, 

נזיקין ורשלנות רפואית
הטבות לעובדים: שי לחג וליום הולדת, חנייה, תן ביס למי שנשאר במשרד לאחר השעה 20:00 

https://har.law :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי דין חדד רוט שנהר ושות׳ הוא ממשרדי העילית בתחום עריכת הדין במדינת ישראל. 
המשרד מציע ללקוחותיו ליווי וייעוץ משפטי ומקצועי במגוון רחב של תחומי המשפט המסחרי 

והליטיגציה, תחת קורת גג אחת. 

המשרד נוסד בשנת 2018 על ידי עורכי הדין עמית חדד ואריאל רוט המחזיקים בניסיון ייחודי וחריג 
בסקטור המשפטי בישראל, פועל יוצא של שנות פעילותם הרבות כשותפים במשרד י. וינרוט ושות׳, 
ובדגש על ייצוג אנשי מפתח במשק הישראלי לרבות ראש ממשלה, אישי ציבור בכירים, חברי כנסת 

ואנשי עסקים מהשורה הראשונה. 

המשרד מלווה במומחיות רבה לקוחות בעלי פרופיל תקשורתי, ציבורי ועסקי גבוה, ביניהם בכירים 
במשק הישראלי במגזר הציבורי והעסקי, שרים בעבר ובהווה, חברי כנסת, ראשי עיר ובכירים 

ברשויות המקומיות, חברות מובילות במשק ועוד. 

המשרד מייצג קליינטורה ייחודית ועתירת הון של לקוחות פרטיים בעסקאות הנדל״ן, התקשרויות 
מסחריות, רגולציה וכן מעניק ייעוץ שוטף לחברות ולבכירים במשק הישראלי. מיום היווסדו נהנה 
המשרד מצמיחה חסרת תקדים, בין היתר, בשל הסינרגיה בין המחלקות השונות המייצרות ערך 

גדול ללקוח ומספקות מענה רב תחומי מקיף.

המשרד מקפיד על מעורבות כלל הצוות המשפטי בכל תיק ועניין, תוך מיצוי כל הליך ויצירת פתרונות 
אולטימטיביים לכל לקוח. למשרד, לשותפיו ולעובדיו הידע והמומחיות לספק שירות משפטי ברמה 
הגבוהה ביותר, והוא מהווה one-stop-shop לכלל תחומי המשפט, במטרה לספק ללקוחותיו 
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שירות הוליסטי ומקיף לכל צרכיהם – החל מייצוג בתיקי ליטיגציה מורכבים והליכי צווארון 
לבן, וכלה בייצוג עסקאות נדל״ן, M&A, משפט מנהלי, מיסים, דיני עמותות, נזיקין ועוד.

המשרד מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות השיפוטיות, בישראל ומעבר לים, לרבות בבית המשפט 
העליון, בבוררויות מקומיות ובינלאומיות, בערכאות משמעתיות ועוד. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המשרד מייעד כל מתמחה לצוות המורכב משותף, מספר . 1

עורכי דין שכירים ומתמחה. לרוב המתמחה יעבוד עם צוות אחד לאורך כל תקופת ההתמחות 
שלו, ואולם קיימת גמישות מסוימת בהתאם לאילוצי המשרד. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בחדרי מתמחים – בהם ישנם . 2
בין שניים לשלושה מתמחים. שכר המתמחה עומד על סך של 10,500 ₪, לכך מתווסף מימון 

ארוחות ערב לאחר השעה 20:00 וחנייה בסמוך למשרד. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: חריצות ושאיפה ללמוד כמה שיותר לאורך תקופת ההתמחות. . 3
יכולת לעמוד בעומסים גדולים, בלחץ ועם ריבוי משימות. רצון עז לקחת חלק בכמה שיותר 
פגישות, דיונים, וישיבות גישור ופשרה. ידע משפטי רחב ומעמיק ויכולת ניתוח משפטי גבוה. 

שעות עבודה: שעות עבודה מקובלות הן בין השעות 09:30 ל־19:30, עם עבודה נוספת . 4
לפי הצורך )המתמחה נדרש לגמישות בשעות עבודתו בהתאם לצרכי המשרד(. המשרד אינו 

עובד בימי שישי למעט חריגים.

סיכויי קידום במשרד: המשרד מגייס מתמחים, קולט אותם ומשקיע בהכשרה שלהם, מתוך . 5
רצון לקלוט לתוכו את כל המתמחים המתאימים כעורכי דין ושותפים לדרך. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: כן, לא חלק מדרישות ההתמחות אך מומלץ.. 6
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טולצ׳ינסקי מרציאנו כהן לויצקי ושות׳

כתובת: רח׳ ברקוביץ׳ 4 תל אביב )מגדל המוזיאון(
טלפון: 03-6075000 | פקס: 03-6075050

Interns@tslaw.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: תמר נשר, שותפה

מספר עו״ד במשרד: 40, מתוכם כ־50% התמחו במשרד, ו־50% נשים
מספר השותפים במשרד: 16, שליש מתוכם נשים

מספר המתמחים במשרד: 6 מתמחים
מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס: מחזור מרץ – 1–2; מחזור ספטמבר – 3–4

תחומי עיסוק מרכזיים: תאגידים ומשפט מסחרי )היי־טק, מיזוגים ורכישות(, ליטיגציה רבגונית 
)IT( נדל״ן, מערכות מידע ומחשוב ,)ומורכבת )מסחרית, מנהלית, פלילית

הטבות לעובדים: סבסוד ארוחות צהריים )תן ביס(; שי בחגים; הסדר חנייה בבניין; מטבחון מאובזר; 
פעילויות ספורט; פעילויות חברתיות מגוונות )ימי גיבוש, תרומה לקהילה, טיולים בארץ ובחו״ל(; 

השתתפות במימון קורס ההכנה לבחינות הלשכה; Happy Hour בימי חמישי
www.tslaw.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד טולצ׳ינסקי מרציאנו כהן לויצקי ושות׳ הוקם בשנת 1995 והוא ממוקם במגדל המוזיאון בתל 
אביב. כיום יש במשרד 40 עורכי דין, מחציתם נשים ו־16 שותפים ושותפות. מתוך כלל עורכי הדין 

והשותפים, מחצית התמחו במשרד. 

רוב לקוחות המשרד הינם חברות טכנולוגיה/תעשייתיות )חברות תרופות, Medical device, מוצרים 
 ,Life sciences ,מיקרו־אלקטרוניקה, אינטרנט, ביו־טכנולוגיה ,Agrotech ,Fintech ,אופטיים
Healthcare, אנרגיה חלופית )סולארית(, ותעשיה יותר ותיקה )כימיקלים, דשנים וכו׳(. בנוסף, אנו 
מייצגים חברות שירותים )פיננסיים ואחרים(, וכן שורה של בנקים בפרויקטים של הטמעת מערכות 

מחשוב מתקדמות. 

המשרד עוסק במגוון רחב של תחומים משפטיים, לרבות תחום ההיי־טק והסטארט־אפים )קרנות הון 
סיכון; משקיעים פרטיים; השקעות אסטרטגיותכ מורכבות של חברות טכנולוגיה(; חברות ציבוריות 
ופרטיות; Life sciences; קניין רוחני; עסקאות בינלאומיות; ליטיגציה מסחרית מורכבת; נדל״ן; 
דיני עבודה; מיסוי; מערכות מידע ומחשוב )IT(; אבטחת מידע והגנת פרטיות. למשרד אוריינטציה 
עסקית מסחרית בינלאומית, והוא מייצג, בין היתר, חברות בינלאומיות המבצעות השקעות בישראל 

ומלווה את הפעילות הבינלאומית של לקוחותיו הישראלים. 

הייטק וסטארט־אפים – פעילות מרכזית וייצוג משקיעים: 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. 
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המשרד מעניק ללקוחותיו הישראלים והבינלאומיים ייעוץ וליווי צמוד שוטף בשלבי פעילות שונים 
ובכלל זה ללקוחות המעורבים בעסקאות מורכבות ומתוחכמות, לרבות מיזוגים ורכישות, עסקאות 
מימון, מיזמים והשקעות. במסגרת זו מטופלות ההשלכות, בתחומי התאגידים, המיסוי וני״ע, הנובעות 

מביצוען של עסקאות מסוג זה.

 medical ,בעיקר תרופות – Life Sciences תחום נוסף בו המשרד מוביל הוא :Life Sciences
device וביו־טכנולוגיה – החל משלב המחקר הראשוני, דרך הסכמי מסחור ורישיון, ועד להסכמי 

שיתוף פעולה בין חברות ענק מהארץ ומהעולם. 

ליטיגציה מסחרית מורכבת: המשרד מתמחה בקשת רחבה של תחומי ליטיגציה, לרבות ליטיגציה 
מסחרית מורכבת, על כל גווניה והיבטיה, לרבות – תובענות ייצוגיות ונגזרות, הליכי בוררות וגישור, 

קניין רוחני. 

מיסוי: 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.

נדל״ן: המשרד מעניק ייעוץ וטיפול משפטי מקיף בכל היבטי תחום הנדל״ן, לרבות ביצוע עסקאות 
מקרקעין מכל הסוגים וההיקפים, החל משלב המו״מ ועד להשלמת העסקה ורישום הזכויות; תכנון 
בנייה וניהול של שכונות מגורים ואזורי תעשייה ומסחר, תוך טיפול במכלול הנושאים המשפטיים 

הכרוכים בפרויקטים אלה. 

דיני עבודה: המשרד מעניק ייעוץ משפטי לרבים מלקוחות המשרד, לרבות ליווי משפטי שוטף 
במגוון ההיבטים של יחסי העבודה, התווית מדיניות, ניהול הליכים למתן אישורים והיתרים מול 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וניהול סכסוכים, לרבות הליכי ליטיגציה בבתי הדין 

לעבודה והליכי גישור.

מערכות מידע ומחשוב )IT(: למשרד מחלקת Licensing ו־IT בעלת יכולות מוכרות בטיפול וביעוץ 
משפטי בנושאים טכנולוגיים לרבות בחוזי רישוי ותחזוקה של תוכנה ומתן שירותים נלווים, כמו גם 
 ,)IT( ותפעולן. למשרד ידע ייחודי בלווי פרויקטים בתחום טכנולוגיות המידע ITחוזי אספקת תשתיות
ובפרט בליווי ובייעוץ לבנקים ומוסדות פיננסיים מובילים בישראל בהליכי החלפת והטמעת מערכות 

ליבה, תשתיות ופרויקטים של חדשנות שונים.

הגנת הפרטיות והמידע: המשרד מייעץ ללקוחות בתחום הגנת הפרטיות והמידע האישי, ומלווה 
אותם בתהליכי הטמעת הדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות, כגון תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת 

 .)GDPR( הישראליות והרגולציה של האיחוד האירופאי )מידע

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: ממועד קבלתם, המתמחים מצטרפים למשפחת המשרד, ואנו 
רואים בכל אחד מהם כמי שמתחיל דרך ארוכה ומוצלחת איתנו. העבודה במשרד היא בשיטת ״פול״, 
כך שלמתמחים במשרד יש הזדמנות להתנסות במגוון תחומי משפט, כמו גם לעבוד עם מגוון רחב 

של עורכי דין תוך מיצוי הכישורים הייחודיים של כל מתמחה ומתמחה. 
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ה״פול״ מאפשר למתמחים להגיע להתמחות בראש פתוח, ולהחליט במהלכה ומתוך היכרות וניסיון, 
באיזה תחום יבחרו להתמקצע בהמשך. חשוב להדגיש שלאחר תקופה בהתמחות, כל מתמחה יכול 
לבחור תחום שבו הוא רוצה להתמקד, וחלק משמעותי יותר מהעבודה שהוא יקבל יהיה בתחום זה. 

המתמחים במשרדנו משתלבים בטיפול בתיקים כחלק מהצוות המשפטי לכל דבר ועניין, ומתנהלים 
באופן שוטף וישיר מול השותפים ומול עורכי הדין במשרד. בנוסף, במהלך התמחותם עוברים 
המתמחים הדרכות והכשרות במסגרת המשרדית. כמן כן מקבלים המתמחים משוב מקצועי על 

עבודתם באופן תכליתי ובונה מהשותפים ומעורכי הדין איתם הם עובדים.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בחדרים בזוגות, באותה קומה יחד 
עם שאר עובדי המשרד. תנאי השכר במשרד הם כמקובל במשרדים המסחריים המובילים בשוק. 
בנוסף, המתמחים, ככל יתר עובדי המשרד, מקבלים סבסוד ארוחות צהריים )30 ש״ח ליום – כ־600 
לחודש(; שי בחגים; הסדר חנייה בבנין; פעילויות ספורט; פעילויות חברתיות מגוונות )ימי גיבוש 
למתמחים ולכלל המשרד, תרומה לקהילה, טיולים בארץ וטיסות לחו״ל(; והשתתפות במימון קורס 

ההכנה לבחינות הלשכה; Happy Hour בימי חמישי. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: אנחנו מחפשים מתמחים בעלי יכולת אישית גבוהה – חשיבה 
משפטית עצמאית מפותחת, מוטיבציה ורצון ללמוד ולהתנסות בעבודה משפטית מגוונת, חריצות, 
יסודיות, יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש מעולים. אנו מצפים מהמתמחים במשרדנו להגדיל ראש, 

ולגלות מחויבות, יוזמה, התמדה ואחריות. שליטה באנגלית תהווה יתרון.

שעות עבודה: ככלל, ימים א׳–ה׳, בין השעות 9:00–19:00. חשוב להדגיש כי מצופה ממתמחה 
להיות אחראי לתיקים שלו, ולהבין שיתכנו מקרים בהם יהיה צורך שיישאר מעבר לשעות.

סיכויי קידום במשרד: משאירים מתמחים – זה האינטרס שלנו. המשרד קולט לשורותיו, כעורכי 
דין, מתמחים שהתבלטו והוכיחו את יכולותיהם בתקופת ההתמחות. 

לסיכום: למה להעדיף את טולצ׳ינסקי? בגלל מקצועיות, יחס אישי, משקל סגולי גדול 
יותר, שיטת התמחות ושילוב מנצח בין מקצועיות ואווירה. 

אחד מיתרונותיו המשמעותיים של משרדנו טמון בגודלו – כל מתמחה זוכה ליחס אישי, מכיר אישית 
את השותפים ועורכי הדין במשרד, דבר המקנה לכל מתמחה משקל סגולי משמעותי יותר וחשיפה 
נרחבת. במשרדנו מכירים בערך של כל מתמחה ומתמחה, בראש ובראשונה כבן־אדם בעל צרכים 
ואישיות משלו. יחד עם זאת, המשרד אינו מתפשר על האיכויות והדרישות המקצועיות, הנדרשות 
מכולם ללא יוצא מן הכלל, השותפים, עורכי הדין והמתמחים. המתמחים במשרדנו מתנהלים באופן 
שוטף וישיר מול השותפים ומול עורכי הדין במשרד. כל הדלתות במשרד פתוחות בפניהם, והקשר 
האישי בין המתמחים, עורכי הדין והשותפים הינו יומיומי ובלתי אמצעי. המתמחים במשרדנו זוכים 
לסביבת עבודה נעימה במיוחד, בה כולם מדברים עם כולם ״בגובה העיניים״, דבר המהווה יתרון 
משמעותי, בפרט בתקופה אינטנסיבית כמו תקופת ההתמחות. אווירה זו מאפשרת למתמחים, כמו 
גם לעורכי הדין והשותפים במשרד, להתמקד ולהתרכז בטיפול המשפטי המעולה שניתן ללקוחותינו. 
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יגאל ארנון – תדמור לוי ושות׳

סניף ת׳׳א: כתובת: דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי תל אביב 6701101
טלפון: 03-6846000 

סניף ירושלים: כתובת: רחוב הלל 31 ירושלים
טלפון: 02-6239239

inside_yigalarnon_tadmorlevy :אינסטגרם
avital@tadmor-levy.com :אנשי קשר למתמחים: עו״ד אביטל ברוקר־ימין – דוא׳׳ל

מחזורי גיוס: מרץ/ספטמבר 2024
מספר עו״ד במשרד: 380 עורכות ועורכי דין

מספר השותפים במשרד: 140 שותפות ושותפים
מספר המתמחים במשרד: 70

מספר מתמחים שבכוונת המשרד לגייס: 40
תחומי עיסוק עיקריים: ליטיגציה; הייטק; נדל׳׳ן; מיזוגים ורכישות; מסחרי )מקומי ובינ״ל(; תשתיות; 

בנקאות; משפט; פיננסיים; משפט מנהלי
פעילות פרו־בונו: המשרד מקיים פעילות פרו־בונו ענפה ומסייע לעמותות ולגופים שונים. המשרד 
מוביל בעשייה חברתית מתוך השדה המשפטי, מייצג ומייעץ, פרו־בונו, לגופים שונים ואוכלוסיות 
מוחלשות בשלל עניינים חברתיים, כגון: ייצוג נשי הולם בתפקידי שפיטה, זכויות ילדי מהגרי עבודה, 

תנאי מאסר של נשאי HIV ועוד

על המשרד ותחומי עיסוקו
יגאל ארנון – תדמור־לוי הוא משרד עורכי דין דומיננטי ומוביל בישראל. 

עם צוות משפטי המונה כ־450 עורכי דין ומתמחים, שמהם כ־140 שותפים, מוביל משרד יגאל 
ארנון – תדמור־לוי את הפרקטיקה המשפטית בתחומי התמחותו. המשרד מעניק שירותים משפטיים 
מגוונים, עם מוניטין של הצלחה מוכחת – לציבור לקוחותיו הכולל את החברות הגדולות בישראל, 
גופים ממשלתיים וציבוריים, קרנות השקעה מובילות, ומספר גדול מאד של תאגידים רב לאומיים 

מכל קצות תבל. 

אנו משלבים מומחיות מן המעלה הראשונה, יצירתיות, ורמת שירות מובילה, עם הגינות, קולגיאליות 
ואתיקה מקצועית בלתי מתפשרת. פרקטיקות המשרד, כמו גם רבים מאד משותפי המשרד ועורכי 
 Chambers and הדין בו, מדורגים ברמות הגבוהות ביותר של הדירוגים הבינלאומיים והישראלים

Partners; The Legal 500; GCR, IFLR 1000; Dun’s100; BDI code; ואחרים. 

יגאל ארנון – תדמור־לוי הוא משרד דומיננטי בתחומים רבים, ובחלקם הוא גם הגדול והמוביל 
בישראל. פרקטיקות המשרד כוללות ליטיגציה, הייטק, מיזוגים ורכישות, נדל״ן – תכנון ובנייה, 
בנקאות, דיני תחרות, מימון פרויקטים, אנרגיה, איכות הסביבה, הליכי חדלות פירעון, שוק ההון, 
רגולציה, מיסוי, דיני עבודה, בריאות, משפט מוניציפלי, מערכות תשלום, תקשורת ומדיה, תחבורה 

ותעופה – ותחומים רבים נוספים.
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המשרד מתאפיין בהיקף חריג של פעילות פרו־בונו משפטית ומעורבות חברתית. כחלק אינטגרלי 
מהפעילות השוטפת, אנו משקיעים לאורך השנים אלפי שעות עבודה בפרקטיקת הפרו־בונו הענפה 
של המשרד, אשר גם ידעה הצלחות רבות; מסייעים באופן יזום למעוטי יכולת, לעמותות ולמיזמים 

חברתיים; מובילים פעולות שינוי בתחום הציבורי, ומקדמים פעילויות התנדבות וצדקה נוספות. 

אנו מקיימים תרבות רב־תחומית ייחודית, הכוללת שני מרכזי פעילות, בתל אביב ובירושלים )המשרד 
הירושלמי שלנו כשלעצמו – הוא הגדול מבין משרדי עורכי הדין הפועלים בבירה(; וכן מחלקות 
ייעודיות לפעילות ברחבי ארה״ב, אירופה, והמזרח הרחוק. הפעילות הבינלאומית שלנו היא בעלת 
ֹ בישראל, לקוחות  מוניטין יוצא דופן, המבוסס על עשרות שנים רבות של ייצוג לקוחות מרכזיים מחו״ל

ישראלים בחו״ל, ועסקאות השקעה, מיזוגים ורכישות חוצות־גבולות.

אנו גאים במספר החריג בשיעורו של שותפים יצרניים, ותיקים וצעירים, המקיימים פרקטיקות מובילות 
בתחומי התמחותם. אנו גאים בסטנדרטים בלתי מתפשרים של מקצועיות, מומחיות משפטית, ראייה 
חדשנית, יושרה ואתיקה מקצועית, המאפיינים את פעילות המשרד לאורך עשרות שנים. אנו גאים 
בצוות המשרד המצטיין שלנו, המלווה אותנו בנאמנות שנים רבות, כמו גם בעורכי הדין המעולים 
הצומחים ממשרדנו לעמדות מפתח – ובהם היועצת המשפטית לממשלה הראשונה, שופטי בית 
המשפט העליון, שופטים רבים בערכאות המחוזי והשלום, וכן מובילים באקדמיה ואנשי משק וכלכלה.

על לקוחות המשרד נמנים, בין היתר, קונצרנים מרכזיים במשק הישראלי וחברות בינלאומיות 
מובילות, חברות טכנולוגיה מהגדולות והידועות בארץ ובעולם, הבנקים הגדולים, חברות כרטיסי 
אשראי, חברות החזקה, קרנות השקעה וגופים בשוק ההון, בנקים להשקעות, תאגידים בתחומי 
התעופה, התקשורת, הבריאות, האנרגיה והתשתיות, גופים פיננסיים, חברות תעשייתיות, חברות 

נדל״ן, וכן ארגונים שלא למטרות רווח. 

את המשרד מאפיין שילוב ייחודי של מרכיבים: ייצוג לקוחות זרים ומקומיים, הגדולים והמובילים 
בתחומיהם; עבודה משפטית ברמה הגבוהה ביותר, על העניינים המשפטיים המרכזיים והמתוחכמים 
במשק הישראלי; רמה גבוהה של יושרה ושל אתיקה מקצועית; סביבת עבודה שוויונית ומכבדת; אופי 
קולגיאלי וחברי חרף הגידול הניכר בהיקף צוות המשרד; תנאי עבודה מעולים; וסיכויי קידום מצוינים.

על ההתמחות
יגאל ארנון – ארנון תדמור לוי ושות׳ מספק חוויית התמחות ייחודית המתוארת על ידי המתמחים 
שלנו במשוב אנונימי בסיומה כתקופה של התמחות אינטנסיבית, חשובה, מלמדת, מכבדת, מהנה 
ומאד מומלצת. ייחודיות המשרד נובעת משילוב בין יתרונותיו של משרד גדול, בו מיוצגים גופים 
עסקיים מהשורה הראשונה בארץ ובחו״ל ומטפלים במגוון רב של תחומי התמחות, לבין סביבת 
עבודה אשר מאפשרת לבטא את היכולות האינדיבידואליות של עורכי הדין והמתמחים ומעניקה 
הזדמנות לעבוד באופן ישיר מול לקוחות כבר משלביה המוקדמים יחסית של תקופת ההתמחות. 
המתמחים במשרד נהנים מהגמישות המחשבתית, יחסי האנוש הטובים עליהם מקפיד המשרד, 

מסיכויי ההתקדמות הטובים ומעבודה ישירה מול צוות מקצועי מאוד, מגוון וצעיר יחסית.

אנו מאמינים שתקופת ההתמחות נועדה בראש ובראשונה להכשיר את המתמחה לעבודת עורך 
הדין. במשרד מקפידים על אימון, חניכה וליוויים אישיים, תוך שילוב אמיתי של המתמחה בתיקים 
בו הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי המלווה אותו. עבורנו, תקופת ההתמחות היא 
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הדרך הטובה ביותר לאתר ולבחור את דור העתיד של עורכי הדין במשרד. הרוב המכריע של עורכי 
הדין הצעירים במשרד השלימו את התמחותם בו. מתמחים אשר יצטיינו בשנת ההתמחות יקבלו 

בסופה הצעה לעבוד במשרד כעורכי דין לאחר השלמת הבחינות. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בחדרים ייעודיים. למתמחים מוצע 
שכר של 11,500 ש״ח )ברוטו( בחודש, סמארט־פון ועלות השימוש בו, חנייה בחניון עזריאלי, יום 
עבודה מהבית )החל מהחודש הרביעי להתמחות(, מתנות בחגים, סבסוד קורס הכנה לבחינות 
ההסמכה של לשכת עורכי הדין, שי סיום התמחות, מענק הישארות ושימור למתמחים השבים למשרד 
לאחר בחינות הלשכה. במהלך שנת ההתמחות המתמחים נהנים מערבי גיבוש וימי כיף ייעודיים 
למתמחים, זאת בנוסף לערבי הגיבוש וימי הכיף המשרדיים. בנוסף, המשרד מקיים פעילות רווחה 
 Happy ,ענפה הכוללת שיעורי ספורט, שיעורי נגינה, הרצאות העשרה, מופעים, אירועי תרבות

Hour שבועי ועוד. למתמחים במשרד מוצע לקחת חלק בתוכנית הכשרות ייעודית למתמחים.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: דרישות הסף לקבלה להתמחות הן הצטיינות אקדמית; כושר 
ביטוי מעולה בכתב ובעל פה; ואנגלית ברמה גבוהה.

שעות העבודה: המשרד פתוח בימים ראשון עד חמישי, והשעות המקובלות הן 9:00–19:00. 
עבודה מעבר לשעות אלו נדרשת במידת הצורך.

סיכויי קידום במשרד: רובם המכריע של עורכי הדין הצעירים במשרד השלימו את התמחותם 
בו. בשנתיים האחרונות הציע המשרד לכ־60% מהמתמחים לחזור ולעבוד בו כעורכי דין לאחר 

סיום בחינות הלשכה. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיים מסלול טרום התמחות בחלק ממחלקות המשרד.
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חברת עורכי הדין יהב ושות׳

כתובת: דרך מנחם בגין 7, רמת גן )בניין בית גיבור ספורט, קומה 22(
טלפון: 03-6137730 | פקס: 03-6137731

office@yahavco.com :דוא״ל
administration@yahavco.com 03-6137730 )איש קשר למתמחים: נויה ויינר )מנהלת משרד

מספר עו״ד במשרד: 10 עורכי דין ,4 נשים מכלל עורכי הדין במשרד נכון לאוגוסט 2022
מספר השותפים במשרד: עו״ד דינה יהב – שותפה מייסדת, עו״ד ארנון יהב – שותף מנהל, עו״ד 
עינת שקד – שותפה בכירה, עו״ד עדי שנהב – שותפה, ראש מחלקת התחדשות עירונית, עו״ד 

אלי סגל – שותף, ראש מחלקת ליטיגציה 
מספר המתמחים במשרד: אחד, נכון לאוגוסט 2022 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 2–3
תחומי עיסוק מרכזיים: ייצוג דיירים בפרויקטים התחדשות עירונית, מקרקעין ונדל״ן, ליטיגציה 

מסחרית־אזרחית, הן בארץ והן בחו״ל
הטבות לעובדים: גמישות בשעות העבודה, שי לחג, ישיבות צוות והדרכות

https://yahavco.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
חברת עורכי הדין יהב ושות׳ הוקמה בשנת 1976 ותחומי ההתמחות העיקריים הם מקרקעין, 
התחדשות עירונית וליטיגציה מסחרית־אזרחית. תחום הנדל״ן נבחר כתחום העיקרי של 
המשרד בשל העומק של השירות, חובת המצוינות, חשיבות הניסיון, הסוגים ועומקו המקצועי, 

ולשם הגשמתו כולנו פועלים מדי יום.

מייסדת חברת עורכי הדין יהב ושות׳, עו״ד ונוטריון דינה יהב, רשמה על שמה לאורך יותר מ־46 
שנות פעילות המשרד, תקדימים והישגים משפטיים בתחום הנדל״ן. תקדימים אלו נלמדים 
בפקולטות האקדמיות למשפטים כחלק מהכשרת עורכי דין העתיד בתחום דיני המקרקעין. החברה 
בהובלתה של עו״ד דינה יהב נמנה על חלוצי המשפט בתחום הפינוי־בינוי ובין היתר, ייצג דיירים 
בפרויקט ״אמרלד״ ברחוב ששת הימים בכפר סבא, שהינו פרויקט הפינוי בינוי השני שנבנה ונרשם 

בארץ, והדיירים המתגוררים בו נחשבים לשגרירי ההתחדשות העירונית בישראל. 

התחדשות עירונית 
חברת יהב ושות׳ לאורך השנים צברה החברה מומחיות רבה. במהלך השנה החולפת נוספו לחברה 
עשרות פרויקטים מגוונים של התחדשות עירונית עם אלפי יחידות במסלולי תמ״א 38/1, תמ״א 38/2 
ופינוי בינוי. עקרונות הפעילות עליהם מושתתת עבודת החברה הינם מקצועיות, שקיפות ואיזון. 
שילוב גורמים אלו מביא להצלחתו הרבה של החברה בתחום ולהפיכתה עם השנים למוביל בענף זה. 

החברה עומדת בראש החזית של הייצוג המשפטי בתחום ההתחדשות העירונית והיא ייצגה עד 
כה כ־7000 בעלי דירות בכל הארץ, כאשר שמו עובר מפה לאוזן. סוד הצלחתו בתחום זה טמון 
באקטיביזם בה הוא נקט וממשיך לנקוט עד היום, תוך חשיבה יסודית ואסטרטגית, שקיפות מול 

mailto:office@yahavco.com
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הדיירים לאורך כל הדרך ותיאום מושלם עם כלל הגורמים לקידום ואיזון האינטרסים של כל הצדדים – 
הן הדיירים והן היזמים. עורכי הדין במשרד הופכים כל אבן בכל פרויקט בו הם מטפלים וזאת במטרה 
להפוך גם מה שנדמה בהתחלה כבלתי אפשרי – לאפשרי. לאורך השנים המשרד אכלס פרויקטים 
רבים בהצלחה רבה ודיירים אלו זכו בהשבחת נכסיהם השווים כעת פי 2 ו־3 ממה משווים ההתחלתי.

מקצועיות, מומחיות ועצמאות
במאי 2021 זכתה החברה במכרז של שירותים משפטיים לאפוטרופוס הכללי, אשר במסגרתו 
אנו מטפלים בתיקי רישום חלקות והסדרת זכויות ובדיקת חוזי התקשרות, וכן ייצוג בתיק פירוק 
שיתוף במזרח ירושלים, לאחר השלמת מידע ומסמכים שהתבקש על ידנו כחלק ממכלול השירותים 
שיוענקו בהתאם. בנוסף, אנו פועלים באופן רצוף מול משרד השיכון, מנהלת שכונת רמת אליהו 
בראשון לציון, החברה הכלכלית של עירית ראשון לציון, וועדת התכנון במסגרת פרויקט הדגל של 

מדינת ישראל לשיקום השכונה.

צוות עורכי הדין של החברה מתעדכן בכל עת בפסקי החקיקה העדכניים ביותר ומעורה בכל 
ההתפתחויות המשפטיות בתחום תוך שהוא מלווה הליכים תיקוני חקיקה ברשויות המקומיות, 
בוועדות התכנון המקומיות, המחוזיות והארציות, וברשויות הממשלתיות הרלוונטיות, לרבות רשויות 
המס. עורכי הדין בחברה מנוסים מאוד ובעלי ידע משפטי רחב מאוד, לצד מיומנויות ויכולות משא 
ומתן המבוססות על עבודת שטח אינטנסיבית ופרקטיקה מוכחת. יתרה מזאת, עורכי הדין במשרד 
הנחשבים לברי סמכא, בתחומם נוטלים חלק פעיל בוועדות הכנסת השונות הדנות ברגולציה 

הקשורה לתחום, זאת מטעם לשכת עורכי דין ולשכת המסחר.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: אופי עבודת המתמחה במשרד הינו עבודה משפטית, עזרה . 1

וליווי בכל הפגישות, מתן מענה והסבר ללקוחות המשרד, הכנת מסמכים, צבירת ניסיון אמיתי, 
הופעה, פגישות עם לקוחות, ניסוח כתבי בי דין, חוזים, הסדרות רישום, ניהול מו״מ וקשר אישי. 

מעבר לעו״ד המאמן, העו״ד עובד עם עוד עמיתים לעבודה.

 התנאים המוצעים למתמחה במשרד: כיום יושבים 2 מתמחים באותו משרד. . 2
שכר: 9,000 ברוטו עם אופציה להמשך כעו״ד בחברה. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: יכולת כתיבה איכותית, כושר ביטוי ברמה גבוהה מאד בכתב . 3
ובע״פ, יצירתי/ת, מאורגן/ת, יסודי/ת, אחראי/ת, עצמאי/ת, אינטליגנציה ומצוינות אישית, 
מקרין /ה ביטחון בעצמו /ה ועל סביבתו, בעל /ת מוסר עבודה, נאמנות. המשרה מחייבת גם 

עבודה מאורגנת ויסודית, ישיבות משא ומתן ופרזנטציות מול קהל.

שעות עבודה: ימי העבודה הינם ראשון–חמישי בלבד, בשעות 09:00–19:00 כאשר בממוצע . 4
ישנן 2 פגישות ערב )לאחר 19:00(

סיכויי קידום במשרד: בחברתנו אנו נותנים לכולם הזדמנות, סיכויי קליטה מאוד גבוה להתחיל . 5
כמתמחים ולהמשיך כעורכי דין ואף שותפים. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: אכן קיים בחברתנו מסלול של טרום התמחות )בהתאם . 6
ובגמישות ללוח הזמנים של הלימודים(. המסלול אינו חובה אך נותן יתרון למועמדים פוטנציאליים. 
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ירון־אלדר, פלר, שורץ ושות׳ עורכי דין

תחום עיסוק: משרד עורכי דין בתחום המיסים
נוסד בשנת 2013

כתובת גבעתיים: מגדל השחר, רח׳ אריאל שרון 4, גבעתיים, 5320045 כתובת חיפה: רח׳ הנמל 33, 
ת.ד. 33966, חיפה 3133901 כתובת באר שבע: רח׳ האנרגיה 77 גב ים 1 באר שבע 8470912

טלפון: 074-7339222 | פקס: 074-7339223
office@yetax.co.il :דוא״ל

www.yetax.co.il :אתר

על המשרד
משרד עורכי דין ירון־אלדר, פלר, שורץ ושות׳ הינו משרד בעל מוניטין רב, העוסק אקסקלוסיבית 
בתחום המיסוי, הן בדיני המס המקומיים והן במיסוי בינלאומי. במשרד למעלה מעשרים אנשי 
מקצוע ותיקים בתחום המס, תוך הסתמכות על ניסיון רב שנים במגוון רחב של ענייני מס, עורכי 
הדין במשרד בעלי הבנה עמוקה של צרכי הלקוחות. המשרד מנהל ומנהל משא ומתן מורכב מול 
רשויות המס, בדרגים הגבוהים ביותר, תוך השגת תוצאות משובחות עבור לקוחותיו. משרדו הראשי 

של המשרד נמצא בגבעתיים־תל אביב, ולמשרד סניפים נוספים בחיפה ובבאר שבע.

שותפים
עו״ד טלי ירון־אלדר, השותפה המנהלת של המשרד, כיהנה כנציבת מס הכנסה בישראל; במהלך 
כהונתה הובילה את רפורמת המס הנרחבת ביותר בתולדות מדינת ישראל. לאחר המעבר למגזר 

הפרטי, גברת ירון־אלדר מעורבת בקונסטלציות עסקיות רבות.

עו״ד רועי פלר, שותף מייסד במשרד ומייצג לקוחות מכל המגזרים, מטפל בתכנון מס וייצוג בכל 
ענייני המס. עו״ד פלר מנהל את משרד חיפה.

עו״ד רני שורץ, שותף מייסד של המשרד, הוא אחד מעורכי הדין היחידים אשר מומחים בליטיגציה 
וסכסוכים בנושאי מס בישראל, לרבות הליכים פליליים, ואשר השיג תוצאות טובות ללקוחותיו. הוא 

יו״ר משותף של ועדת המס העקיף של לשכת עורכי הדין.

עו״ד הנרייט פוקס, מתמחה בתחום המיסוי הבינלאומי בדגש על רגולציות המס העולמיים 
המשתנות במהירות; עוסקת בייצוג בשינויי מבנה של קבוצות חברות מורכבות חוצות גבולות, ועם 
 BIACמשקיעים זרים וקבוצות ישראליות המשקיעות בחו״ל. היא מייצגת את היצרנים של ישראל ב־

.OECDשל ה־

עו״ד עמית גוטליב, מייעץ ללקוחות פרטיים בנושאים הנוגעים לתכנון הון משפחתי, העברות 
בין־דוריות, נאמנויות, תושבים חדשים וחוזרים, לרוב גם ייעוץ לפילנתרופיה, משא ומתן על שומות 

מס וקבלת הסכמים עם רשויות המס.

עו״ד אושר הרוש, מתמחה בליטיגציה אזרחית ומסחרית, משא ומתן על חוזים מסחריים, דיני קניין 
רוחני ומטפל בחלק ניכר מתיקי ליטיגציית המס.
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עו״ד סיון הניק, מייעצת בעסקאות מורכבות ומנהלת סוגיות מאתגרות בתכנון מס מקומי, לרבות 
ייצוג בערעורי מס וליטיגציה, בסניף המשרד בחיפה.

עו״ד יוסי ברוך, עו״ד ברוך בעל ניסיון רב שנים בהליכי מס ופשעי צווארון לבן.

עו״ד רוני ענבר, צברה את ניסיונה הראשוני בתפקיד בכיר ברשויות המס והיא מטפלת בייצוג 
בתהליכי שומה ומשא ומתן מס.

תחומי עיסוק
מיסוי חברות: ייעוץ והכוונה שוטפת בנושאי מס חברות, לרבות פיתוח אסטרטגיות מס ארוכות 
טווח, ייצוג ומשא ומתן מול רשויות המס, רכישות, ארגון מחדש, גילוי מרצון, הבטחת הטבות מס 

׳מפעלים טכנולוגים׳.

מיסוי בינלאומי: הכוונה מקצועית בעלת ניסיון רב בתכנון מס בינלאומי של עסקאות ויחידים חוצי 
גבולות נכנסות ויוצאות, לרבות מזעור הפסדי מס עקיף, מיזוגים בינלאומיים וארגון מחדש, השגת 

הסכמים מוקדמים )פסיקה( נוחים עם רשויות המס בישראל.

מיסוי עקיף ומכס: ייעוץ, הכוונה ובקרה בכל היבטי המיסוי העקיף, ללקוחות עסקיים ופרטיים, 
לרבות מוסדות פיננסיים, משקיעי נדל״ן, יבואנים/יצואנים ויצרנים, וייעוץ בסוגיות מע״מ ומכס. 

מיסוי יחידים: הכוונה וייעוץ ליחידים, לרוב אנשים בעלי הון גבוה, וטיפול בתהליכי שומה בכל 
השלבים, לרבות השגות וערעורים בבית המשפט, תהליכי גילוי מרצון, וניהול הטבות מס להם זכאים 
תושבי מס חוזרים וחדשים, וכמו כן בחברות בינלאומיות העברת צוות בינלאומי וניסוח חוות דעת.

נאמנויות: המשרד מתמחה במתן ייעוץ לתושבי ישראל ותושבי חוץ בכל הנוגע להקמת ולניהול 
נאמנויות, וכן בתכנון ירושות וצוואות, לרבות מיסוי.

מיסוי מקרקעין: תכנון וליווי עסקאות נדל״ן למגורים, מוסדיים, תעשייתיים וקיבוצים, רכישות 
פרטיות, קבוצות רכישה, התחדשות עירונית )תמ״א 38( וארגון מחדש של קבוצות מקרקעין לרבות 

הבטחת הטבות מס למלונאות ובנייה למגורים.

סכסוכי מס: ייצוג בפני כל הערכאות השיפוטיות, לרבות הליכים פלילים, ערעורים על שומות מס, 
בענייני מס אזרחיים ופליליים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחה הוא חלק מהצוות המקצועי־משפטי במשרד. הוא . 1

לוקח חלק פעיל בליווי תיקים ולקוחות ולא אחת נדרש לעבודה עצמאית. מתמחה עובד עם כל 
עורכי הדין במשרד )שיטת פול(, בכך המתמחים נחשפים למגוון רחב של תחומים בעולם המס. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: תנאי השכר הם כמקובל במשרדים גדולים, בנוסף . 2
ישנה השתתפות במימון ארוחת צהרים )תן־ביס(, חנייה, השתתפות במימון הכנה לבחינות 
לשכה, חופשות שנתיות מרוכזות ואירועים משרדיים. אצלנו המתמחים יושבים יחד בחדר 
מרווח, לכל אחד שולחן, מחשב וטלפון ומקום אחסון ותיוק. במשרד קיימת ספריה משפטית 

וגישה למאגרי מידע משפטיים בתחומי ההתמחות של המשרד. 
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הדרישות מהמתמחים בעבודה: משרדנו מלווה את לקוחותיו בפעילויותיהם השונות לאורך . 3
שנים. בהתאם, אנו מצפים מהמתמחים, כמכל חברי הצוות למתן שירות מעולה, למסירות, 
סקרנות, חברות, שימת לב לפרטים, יכולת משפטית גבוהה, יכולת ניתוח ועבודת צוות. כן 

נדרשת יכולת עבודה באנגלית.

שעות עבודה: משרדנו עובד בין הימים ראשון–חמישי. אנחנו לא מצפים מהמתמחים לעבוד . 4
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 09:00–19:30.

סיכויי קידום במשרד: ניסיון של שנים מלמד כי בדרך כלל מתמחים ממשיכים אתנו לשנים רבות. . 5
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. 6

7 .sharon@yetax.co.il ,אשת קשר למתמחים: שרון שפירא
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כהן וילצ׳יק ושות׳

כתובת: מגדל היובל )קומה 28(, דרך מנחם בגין 125, תל אביב
טלפון: 03-6119000 | פקס: 03-7519191 

 ido@cwlaw.co.il איש קשר למתמחים: עו״ד עידו עינת
www.cwlaw.co.il :כתובת אתר האינטרנט של המשרד

אתם מוזמנים למצוא אותנו גם בפייסבוק תחת מילות החיפוש: כהן וילצ׳יק ושות׳
מספר עורכי הדין במשרד: 22 עורכי דין ועורכות דין, מתוכם 7 שותפים ו־3 שותפות

מספר מתמחים: 2 מתמחים \ מתמחות למחזור ספטמבר 2024 בלבד
שעות פעילות המשרד: המשרד עובד בימים ראשון עד חמישי משעה 9:00 בבוקר ועד ל־19:00 

בערב. כמובן שבהתאם לצורך נמשכת העבודה אף מעבר לשעות הפעילות הרשמיות 

על המשרד
כהן וילצ׳יק ושות׳ הינו אחד ממשרדי עורכי הדין הוותיקים והמובילים בישראל. המשרד, אשר נוסד 
בשנת 1995 על ידי עורכי הדין אלי וילצ׳יק ואבנר כהן, ידוע במוניטין ובניסיון העשיר שצבר בכל 
תחומי המשפט האזרחי המסחרי והמנהלי. המשרד הדוגל באיכות משפטית ללא פשרות, מתאפיין 
בגישה רב תחומית ייחודית ובכוחו להעניק ללקוחותיו שירות באיכות גבוהה ביותר תוך הפגנת 

יצירתיות, גמישות מחשבתית, מסירות ומקצוענות. 

המשרד בולט במעורבותם הגבוהה של השותפים הבכירים בו, המלווים את הטיפול בתיקים 
מראשיתם ועד השגת התוצאה המיוחלת, כאשר ניהול התיקים מתבצע באמצעות צוות עורכי דין 
הבקיאים בצרכי הלקוחות הרלוונטיים לכל תיק. שיתוף הפעולה בין חברי הצוות המטפל בתיק, 
לרבות המתמחים, וסיעור המוחות המשותף, הם שמבטיחים את הטיפול המקצועי והאיכותי ביותר 

עבור לקוחות המשרד.

משרדנו רואה במתמחות ובמתמחים חלק בלתי נפרד מצוות העבודה המשפטי האמון על הטיפול 
בקשת הלקוחות בהם מטפל המשרד, ומאפשר למתמחיו ומתמחותיו, כמדיניות, ליטול חלק משמעותי 
בהליך העשייה. אנו מאמינים כי עבודתו של המתמחה הינה חלק בלתי נפרד מהעשייה המקצועית 
בתיקים המנוהלים על ידי המשרד. בנקודת הקצה, קרי, בסוף ההתמחות, מצפה המשרד מכל 
אחד מהמתמחים בו להיות מסוגל לעמוד לכל דבר ועניין במטלות אשר מצופות מעורכי דין צעירים. 
הדבר כולל הכנת כתבי בי־דין מכל סוג, הכנת חוזים ומסמכים משפטיים מורכבים, ונטילת חלק בלתי 
נפרד מהליך קבלת ההחלטות המתבצע בתיק. זה הוא היעד. כמובן שההגעה אליו היא הדרגתית, 

אישית, ותלויה ברצון, בהתמדה, ובהגדלת הראש של כל מתמחה. 

האווירה במשרדנו היא בלתי פורמלית ופתוחה. אנו מתגאים בכך שהמתמחים והמתמחות מספרים 
בתום ההתמחות במשרדנו על שנה שעברה להם במהירות, תוך למידה משמעותית, ולא פחות 
חשוב, תוך תחושה שהמקום בו התמחו במהלך השנה היווה עבורם בית. מקום שנעים להגיע 
אליו מדי יום. אנו קוראים לכל סטודנט או סטודנטית בעלי מוטיבציה, יכולת בין אישית טובה, ציונים 
גבוהים, ורצון ללמוד ולהתפתח במשרד שהוא גם משפחה, להעביר אלינו קורות חיים. נשמח 

לראותכם בין שורותינו. 

mailto:ido@cwlaw.co.il
http://www.cwlaw.co.il
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פירוט אודות מחלקות המשרד: 
משרדנו, אשר מקיים פעילות ענפה בצמתים מרכזיים בתחום המשפט, צבר במהלך השנים 
מומחיות במספר רחב של תחומים ובהם, דיני תכנון ובנייה, חדלות פירעון פירוק ושיקום חברות, 
ליטיגציה אזרחית ומסחרית, נדל״ן ומימון ומשפט מוניציפאלי ומינהלי. בזכות פעילות זו מספק 
המשרד שירות משפטי לקשת לקוחות נכבדים, לרבות תאגידים עסקיים מובילים, משרדי ממשלה, 
רשויות מקומיות, ועדות תכנון, וגופים ציבוריים נוספים, וכן תאגידים ועמותות הפועלים בתחומים 

מרכזיים בציבוריות הישראלית. 

המשרד מדורג בקביעות בין המשרדים הבולטים והמובילים בדירוגי משרדי עורכי הדין ובכלל זה 
בתחומי חדלות פירעון )פירוקים וכינוסים(, תכנון ובנייה, נדל״ן, משפט מנהלי, רשויות מקומיות, 

וליטיגציה. 

משפט מסחרי וחדלות פרעון: למשרד כהן וילצ׳יק מומחיות בתיקים רחבי היקף בתחום המשפט 
המסחרי ובתחום חדלות פירעון לרבות הקפאות ההליכים, הפירוקים )פירוק זמני ופירוק קבוע( וכינוס 
נכסים, ובהבראה ושיקום של גופים )חברות, רשויות מקומיות, עמותות, אגודות שיתופיות( המצויים 
בקשיים. המשרד מטפל בכל הנושאים הקשורים בליווי מסחרי של חברות בכלל ובחדלות פירעון 
בפרט, כולל מינוי על ידי בית המשפט כבעל תפקיד בתיקים רחבי היקף בתחום הבראת החברות 
לפי סעיף 350 לחוק החברות )הקפאות הליכים(, שיקום ומכירה במסגרת מינוי כמפרק זמני וקבוע, 

כינוסי נכסים וכן ניהול חקירות רחבות היקף בתיקי פירוק וחדלות פירעון. 

משרדנו אף לקח חלק פעיל בניסוחו של חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי תשע״ח–2018, אגב 
ייצוגה של להב – לשכת ארגוני העצמאים בישראל, המונה 130 אלף חברים, בכל הקשור להליך 
החקיקה של החוק, לרבות נטילת חלק בישיבות ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת, והגשת חוות 

דעת משפטיות למשרד המשפטים בנוגע לטיוטת הצעת החוק. 

בראש תחום המשפט המסחרי וחדלות הפרעון עומד עו״ד אבנר כהן, לו ניסיון של קרוב לשלושים 
שנות במתן ייעוץ משפטי לחברות, בטיפול בחברות כושלות, בייעוץ לנושים וייעוץ לחייבים. 

תכנון ובנייה ומשפט מנהלי: במשרדנו מחלקה ייעודית גדולה ואיכותית העוסקת בענפיו השונים 
של תחום התכנון והבנייה, המשפט המנהלי והרשויות המקומיות, המעניקה ייעוץ וטיפול שוטף 
עבור גופים ציבוריים ופרטיים כאחד. מזה שנים מדורג המשרד דרך קבע כאחד המשרדים המובילים 
בתחום משמעותי זה. במסגרת תחום זה מעניק המשרד יעוץ משפטי לרשויות מקומית, לוועדות 
לתכנון, ליזמים בתחום הנדל״ן, לתאגידים וגופים פרטיים בהליכי תכנון ובנייה, לרבות ייצוג בהליכים 

משפטיים בוועדת תכנון ובנייה ובבתי משפט. 

בראש התחום עומד עורך הדין אלי וילצ׳יק, ממייסדי המשרד, העוסק בתחום התכנון והבנייה 
והרשויות המקומיות קרוב ל־30 שנה והידוע כאחד מעורכי הדין המובילים בארץ בתחום זה. עו״ד 
וילצ׳יק שימש משך 4 שנים כיועץ המשפטי של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום, ובמשך 

שנתיים וחצי כיועץ המשפטי של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ת״א. 

ליטיגציה מסחרית, אזרחית ומנהלית: תחום הליטיגציה הינו מרכזי בכהן וילצי׳ק ועובר כחוט 
השני בין כל מחלקות המשרד. המשרד מייצג תאגידים פרטיים וציבורים ולקוחות פרטיים בהליכי 
ליטיגציה מורכבים בכל הערכאות השיפוטיות )לרבות בתי משפט מנהליים, ובג״צ(, בבוררויות 
עסקיות ובמסגרת הליכי גישור. מגוון תחומי הפעילות בהם צבר המשרד מומחיות מאפשרת הרכבת 
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צוותי ליטיגציה איכותיים לכל נושא. בכל תיק ליטיגציה מתגבש צוות עורכי דין ומתמחים מתאים 
המורכב משותף הבקיא בנושאים המשפטיים הנדרשים לסוגיה הנדונה, אליו מצטרפים עורכי דין 

העוסקים בליטיגציה שוטפת. 

נדל״ן: בראש תחום הנדל״ן עומד עו״ד יוסי ריזנברג. המשרד נותן מגוון שירותים בתחום המקרקעין, 
החל בעסקאות מקרקעין של גופים פרטיים וגופים עירוניים וכלה בייצוג קבלנים בעסקאות מקרקעין 
שונות. לצד תחום הנדל״ן צבר משרדנו ניסיון עשיר בעסקאות מימון לפרוייקטים בתחום הנדל״ן. 
תחום זה, כולל מתן שירותים משפטיים הן לגופים מסחריים המעניקים מימון לעסקאות נדלן והן 
ליזמים עצמם, וכולל את כל שלבי עסקאות המימון החל משלב המשא ומתן, הכנת ההסכמים, בדיקת 
הביטחונות, יצירת השעבודים ובמידת הצורך גם מימושם. עבודתה המקצועית של מחלקת הנדל״ן 
בכהן וילצ׳יק לצד איכותה הבלתי מתפשרת של מחלקת התכנון הבנייה של המשרד, מאפשרת 
מתן מעטפת משפטית איכותית ויוצאת דופן הן ליזמים והן לגורמי מימון הפועלים בתחום הנדל״ן. 

על ההתמחות
התנאים המוצעים למתמחה: שכר של 10,000 ₪ הכולל נסיעות והשתתפות בארוחות המסובסדות 
על ידי משרדנו בעלות של 20 ₪ ליום, וכן הסדרי חנייה. בנוסף לכך המשרד נוהג לצאת להשתלמויות 

בחו״ל.

הליך הגיוס: המשרד קולט בוגרות ובוגרים ממוסדות השכלה מובילים המתאפיינים ביצירתיות 
מחשבתית, הגדלת ראש, ויכולת עבודה בצוות התואמת את אופי המשרד. במסגרת ההליך יעברו 
המועמדים ראיון מול שותף או שותפה אשר עשוי לכלול גם מטלת כתיבה קצרה שאנה דורשת 

ידע משפטי מוקדם ומתמקדת ביכולת הניתוח של טקסט משפטי. 

שיטת התמחות: עבודת המתמחה נעשית בתוך מחלקות אב מתוך שאיפה לחשוף את המתמחה 
לקשת התחומים הקיים תחת קורת הגג של מחלקת האב, אגב עבודה מול מגוון שותפים ועורכי דין 
במחלקת האב. על מנת ליצור איזון בהיקפי העבודה לכל מתמחה, ילוו המתמחים במהלך תקופת 
ההתמחות על ידי שותף המשמש בין היתר כ״אחראי התמחות״ ואשר תפקידו בין היתר לנתב תיקים 
בין עורכי הדין במחלקת האב לבין המתמחים, לסייע בעניינים אדמיניסטרטיביים, לקיים שיחות 

משוב ומעקב, ולשמש דלת פתוחה לשאלות מתמחים. מחלקות האב מפורטות להלן: 

מחלקת משפט מסחרי, חדלות פרעון, ליטיגציה מסחרית ונדל״ן. . 1

מחלקת תכנון ובנייה ומשפט מנהלי, רשויות מקומיות, ליטגציה מנהלית ונדל״ן. . 2

סיכויי ההישארות: משרדנו נוהג לקלוט מתמחים בולטים והישגיים אל שורותיו, כעורכי ועורכות 
דין, ורואה חשיבות רבה בצמיחה אורגנית. 
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Luthi+Co. – לוטי ושות׳

 Luthi+Webb – מקבוצת לוטי+וב
קבוצת הקניין הרוחני

כתובת: שד׳ שאול המלך 35 תל אביב
טלפון: 03-6952268 | פקס: 03-6951120

office@luthi.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: גב׳ ענת הוך – מנהלת משרד

מספר עו״ד במשרד: 8 
מספר השותפים במשרד: 3 

מספר המתמחים במשרד: 4 
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 4

מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה: 0
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה בתחום קניין רוחני, מסחור קניין רוחני

פעילות פרו־בונו: המשרד עוסק בפעילות פרו־בונו באופן תדיר, מבלי לכמתה
הטבות לעובדים: העובדים מקבלים שי בחגים השונים ומתנות ביום ההולדת. המתמחים גם 

Happy hourיוצאים ל־
www.luthi-webb.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
לוטי ושות׳, מקבוצת לוטי+וב, הינו אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני, והוא 
מספק מזה למעלה מ־30 שנה שירותים משפטיים בתחום הקניין הרוחני לשורה ארוכה של חברות 
מובילות במשק. המשרד מתמקד במיוחד בליטיגציה בתחום התרופות וההי־טק, והוא מייצג חברות 

ישראליות ובינלאומיות רבות. 

בשנת 2018 משרד לוטי ושות איחד כוחות עם משרד וב ושות׳ ).Webb & Co(, משרד בוטיק 
מוביל של עורכי פטנטים, כדי להקים את קבוצת לוטי+וב, המציעה הן שירותי ליטיגציה והן שירותי 
רישום פטנטים באיכות הגבוהה ביותר. קבוצת לוטי+וב החדשה, הכוללת מעל ל־40 אנשי מקצוע 
בתחום הקניין הרוחני, מעניקה ללקוחותיה שירות מקיף של ליטיגציית קניין רוחני ורישום פטנטים.

משרד לוטי ושות׳, מקבוצת לוטי+וב, 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 לצד חברות הייטק צעירות ומן הצד השני – אוירה של משרד משפחתי.

mailto:sarit.erez@luthi.co.il
http://www.luthi-webb.com
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המשרד מייצג את הגופים והחברות הבולטים והמשמעותיים ביותר במשק הישראלי ובשווקים 
הבינלאומיים. על לקוחות המשרד נמנים, בין היתר: הכנסת, משרד הביטחון, התעשייה האווירית 
לישראל, בנק לאומי, שטראוס, מעיינות עדן, יפאורה תבורי, קודקוד, פלסאון ועוד; וכן חברות רב 
 Bayer, Takeda, Gilead, Novartis, Merck, Hasbro, Biogen, DSPG, Cisco, :לאומיות כגון

Johnson & Johnson ועוד רבים וטובים.

המשרד מדורג בכל הדירוגים בקבוצה העליונה של משרדים שעוסקים בליטיגציה של קניין רוחני 
ועו״ד ריצ׳רד לוטי מוצג כאחד מהליטיגטורים הטובים בישראל בתחום הפטנטים. עו״ד לוטי גם 
מרצה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בתחומים שונים של קניין רוחני – פטנטים, 

וליטיגציה של קניין רוחני. 

על ההתמחות
יודגש כי ההתמחות היא בלוטי ושות׳.

אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים עובדים בשיטת ״פול״ – מתמחה אינו צמוד . 1
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. סביבת העבודה . 2
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.

המשרד מתגאה באווירת העבודה הנעימה והמשפחתית השוררת בו. 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. . 3
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.
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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 הרשמיות הן 09:00–19:00 והן עשויות להשתנות, מדי פעם, . 4
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. . 5
כמעט כל עורכי הדין העובדים כיום במשרד התמחו בו. מתמחה, שיוכיח את עצמו מבחינה 
מקצועית, 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: כן אך לא חובה. מתמחים לעתיד שיחפצו בכך מוזמנים . 6
לעבוד מספר פעמים בשבוע במקביל ללימודים, במסגרת טרום התמחות – הדבר יישקל בחיוב 

לאור הצרכים המשרדיים. 



ר הפרטי ז במג ת  ו י | התמחו  90

ליפא מאיר ושות׳

כתובת: ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב
טלפון: 03-6070600 | פקס: 03-6070666

 www.lipameir.co.il :אתר
lipameir.adv רשתות חברתיות: בפייסבוק – ליפא מאיר ושות׳ – מתמחים ובאינסטגרם

hr@lipameir.co.il; Lihi@lipameir.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד ליהי אלימלך/ ענבר אלוני

מספר עו״ד במשרד: 84 מתוכן 36 עורכות דין
מספר השותפים במשרד: 42 מתוכם 14 שותפות 

מספר המתמחים במשרד: 25 מתוכם 19 מתמחות

על המשרד
תחומי עיסוק מרכזיים: 

משפט מסחרי: חוזים, שוק ההון וניירות ערך, תאגידים ודיני חברות, חדלות פירעון והסדרי חוב, 
מיזוגים ורכישות, מכרזים, בריאות ומדעי החיים, קלינטק ואנרגיה נקייה, אגודות שיתופיות, התיישבות 

וחקלאות, תשתיות ותחבורה, אנרגיה מתחדשת. 

משפט מסחרי בינלאומי ודסק סין והמזרח הרחוק: עסקאות בינלאומיות, מיזוגים ורכישות חוצי 
גבולות, קרנות זרות, הסכמי מימון מסוגים שונים, ייצוג בסין ובמזרח הרחוק בשיתוף פעולה עם 

Yingke, משרד עוה״ד הגדול ביותר בסין.

רגולציה: הגבלים עסקיים ותחרות, טלקומוניקציה, הגנת הסביבה, ביטוח, בריאות ומדעי החיים.

טכנולוגיה וקניין רוחני: היי־טק, טכנולוגיית IT, סייבר ו־AI, טלקומוניקציה, הגנת הפרטיות, 
קנאביס, ספורט־טק, אגריטק ופודטק. 

ליטיגציה ויישוב סכסוכים: ייצוג בתובענות והליכים משפטיים שונים, לרבות בוררות וגישור, 
תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות, ליטיגציה ויישוב סכסוכים בתחומים שונים, רגולציה ומשפט מנהלי. 

בנקאות ומימון: הסכמי מימון מסוגים שונים, ייעוץ לבנקים, גופים מוסדיים וקרנות, אשראי חוץ 
בנקאי, מימון פרויקטים.

משפט העבודה ויחסי העבודה: ייעוץ במשפט עבודה למעסיקים ועובדים, ייצוג בבתי הדין 
לעבודה, הסכמים קיבוציים, זכויות עובדים ותגמול בכירים, זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון, 

בניית תכניות אכיפה.

מקרקעין: נדל״ן, תכנון ובנייה, התחדשות עירונית, השבת קרקעות, קבוצות רכישה, מלונאות, 
קניונים ומרכזי קניות. 

פרו־בונו: המחלקות השונות מעניקות שירותים משפטיים פרו־בונו. כחלק מהראיה החברתית וערכי 
התרומה לקהילה חשוב לנו שגם המתמחים שלנו יהיו בעלי אוריינטציה חברתית. 

http://www.lipameir.co.il
mailto:Lihi@lipameir.co.il
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התנאים המוצעים למתמחה בליפא מאיר: המשרד ידוע ומתגאה ביחסי האנוש המעולים 
השוררים בו ומשקיע רבות במתמחים. המתמחים משתתפים, ככל עורכי־הדין ועובדי המשרד, 
בפעילויות הכשרה, גיבוש, הווי ובידור. אנו מציעים למתמחים: תנאי שכר מהגבוהים בשוק – 
10,500 ₪ בשנת ההתמחות הראשונה ו־11,500 ₪ בחצי שנה הנותרת )ברוטו( + נסיעות, חנייה, 
מטבחון מלא כל טוב, מימון ארוחת ערב לאחר השעה 21:00, שעות עבודה הוגנות וגמישות, שי 
בחגים, חופשות מרוכזות בחגים, מימון מלא של קורס הכנה לבחינות הלשכה, הדרכות, הרצאות, 
אפשרויות קידום. כל אלה לצד פעילויות חברתיות שונות – מסיבות, אירוע פתיחת קיץ, קבוצת 

ריצה, Happy Hour, פעילויות גיבוש צוותיות ומשרדיות, נופש שנתי משרדי ועוד.

על ההתמחות במשרד ותחומי עיסוקו
משרד ליפא מאיר ושות׳ הינו מהמשרדים המובילים והאיכותיים בישראל. המשרד מתמחה במגוון 
תחומי המשפט האזרחי־מסחרי ומדורג על ידי מדריכי הדירוג הישראלים והבינלאומיים היוקרתיים, 
 ,The Legal500, Chambers & Partners, IFLR 1000, Dun׳s 100, BdiCode ,ביניהם

WTR1000 כמשרד מוביל בלמעלה מ־25 תחומי התמחות. 

המשרד מספק מעטפת כוללת של שירותים משפטיים, תוך שימת דגש על מתן שירות אישי המאפיין 
משרדי בוטיק, יחד עם יצירתיות ומקצועיות המותאמות לצרכים הייחודים של כל לקוח.

המשרד פועל באמצעות 6 מחלקות מרכזיות: המחלקה המסחרית, מחלקת ליטיגציה ויישוב סכסוכים, 
מחלקת טכנולוגיה, מיזוגים ורכישות, מחלקת נדל״ן ומימון, מחלקת נדל״ן ומלונאות ומחלקת דיני 
עבודה. הצוות המשפטי של כל מחלקה מורכב משותפים ועורכי־דין מקצוענים ובעלי ניסיון עשיר, 

הפועלים בסיוע צוות המתמחים המעורבים בכל התיקים המשמעותיים. 

המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מצוותי העבודה והחשיבה במשרד ומעורבים בטיפול בלקוחות 
ובתיקים בכל שלביהם. באופן זה, רוכשים במהלך שנת התמחותם ידע נרחב וניסיון בדיסציפלינות 
משפטיות מגוונות כמו גם כלי עבודה להתמודדות עם סוגיות משפטיות מורכבות, וגיבוש זהותם 

המקצועית כעורכי דין לעתיד. 

המשרד מייצג לקוחות מסקטורים מגוונים, וביניהם ניתן למצוא תאגידים, מוסדות וארגונים 
מהגדולים במשק, בהם בנקים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים בשוק ההון, קרנות הון וקרנות 
השקעה, גופים ממשלתיים וציבוריים גדולים לרבות משרד הביטחון, משרד האוצר, חברות 
ממשלתיות, חברות בינלאומיות, חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל אביב ו/או בחו״ל, תאגידי 
בריאות, עיריות ומועצות מקומיות, חברות ואגודות שיתופיות מהמגזר ההתיישבותי והקיבוצי, 
 חברות נדל״ן, חברות תקשורת וטכנולוגיה, חברות סטארט אפ, יזמים ומשקיעים פרטיים ועוד.

אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודת המתמחים הינה עבודה משפטית. המתמחים מהווים 
חלק משמעותי ובלתי נפרד מכל תיק ועסקה ומלווים אותם מתחילתם ועד סופם, לרבות פגישות 

עם לקוחות, הכנת מסמכים וכתבי בי דין, דיונים בבתי המשפט, ניהול מו״מ וכיוצ״ב. 

עורכי הדין המנוסים במשרד, מדריכים, תומכים ומלווים את המתמחים מקצועית ומאפשרים להם 
לפתח חשיבה משפטית בהירה, עצמאית ויצירתית תוך מתן אפשרות להביא לידי ביטוי את הידע 
והכישורים שלהם. שילוב ייחודי זה הופך את ההתמקצעות וההכשרה בליפא מאיר כמו גם את 

חווית ההתמחות ליחידות במינן.
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העבודה במחלקות הינה במתכונת של ״הצמדה פתוחה״ )הצמדה ל־2–3 שותפים(. למתמחים 
ניתנת ההזדמנות להתנסות במגוון תיקים וללמוד ממגוון עורכי דין ושותפים, ובמקביל לרדת לעומק 

העשייה המשפטית ולהכיר היטב את שיטות העבודה, התיקים והלקוחות. 

לאור הארכת תקופת ההתמחות, ומתוך רצון להגדיל את טווח ההתנסות והלמידה, תינתן האפשרות 
למתמחה בכל מחלקה להתנסות בטיפול בתיק בשיתוף עם מחלקה אחרת או צוות אחר. 

הציפיות שלנו מהמתמחים: במשרד נקלטים מדי שנה בוגרות ובוגרים ממוסדות מובילים . 1
להשכלה גבוהה בישראל. המתמחים שלנו מאופיינים במצוינות אישית, גישה עצמאית, חשיבה 
משפטית יצירתית, ״ראש גדול״ ויכולת עבודה בצוות התואמת את רוח המשרד. המתמחים 

נבחרים לא רק על סמך כישוריהם המשפטיים אלא גם על בסיס אישיותם ותכונותיהם.

מה אנחנו מחפשים: מועמדים מצוינים מהמוסדות המובילים להשכלה גבוהה, כישורים וניסיון . 2
מקצועי קודם בעל ערך מוסף, מוטיבציה גבוהה, מחויבות אישית ומשמעת עצמית, אנגלית 
ברמה גבוהה )יתרון לאנגלית שפת אם ודוברי שפות נוספות(, תארים או השכלה בתחומים 
נוספים, תרומה לקהילה, ניסיון בשוק העבודה, שחקני נשמה. בקיצור, אנחנו מחפשים את 
השותפים הבאים בפירמה. כמו כן, כחלק מפעילות המשרד בתחום החברתי, אנו רואים חשיבות 

בגיוון תעסוקתי ומתן הזדמנויות לאוכלוסיות מוחלשות. 

שעות עבודה: שעות העבודה הינן סטנדרטיות )9:00–19:00( ויום עבודה קצר אחת לשבוע. . 3
לא עובדים בסופי שבוע וחגים, אלא במקרים דחופים מיוחדים.

סיכויי קידום במשרד: אנחנו מאמינים בצמיחה אורגנית ובקידום טבעי של המתמחים . 4
להיות עורכי דין ושותפים במשרדנו. לכן, רבים מהמתמחים ממשיכים את דרכם כעורכי דין 
במשרד ואף מקודמים להיות שותפים בהמשך הדרך. אחרים משתלבים במשרדים ובחברות 

מהמובילות במשק. 

ליפא מאיר ושות׳ נחשב מזה שנים רבות למשרד מקצועי ויוקרתי להתמחות בו – 

אם אתם מחפשים התמחות משמעותית במשרד שידריך אתכם, יקשיב לכם וידע לסלול איתכם 	 
את דרככם בעולם המשפט על מנת שתוכשרו להיות עורכי דין מצוינים

אם אתם מעוניינים בבית ספר איכותי וייחודי לעריכת דין שלא רק יתן לכם את הכלים ויקנה לכם 	 
את ההרגלים הנכונים, אלא ישאיר אתכם עם חווית התמחות יוצאת דופן

אם אתם מחפשים היכרות אינטימית של העבודה המשפטית בנבכי המשפט המסחרי ותחומי 	 
משפט שונים לצד הבנת הצרכים העסקיים של הלקוחות

 	 How to do businessאם אתם מחפשים ידע משפטי מקצועי לצד יכולות והבנה ב־
אם אתם חולמים להיות חלק מפאזל ההצלחה בתיקים מורכבים ומגוונים	 
אם אתם רוצים לעבוד במשרד גדול ומוביל המטפל בגופים הגדולים במשק, אולם עדיין להרגיש 	 

שאתם חלק ממשפחה שדואגת לכל חבריה ועובדיה ושאינכם שקופים

ליפא מאיר ושות׳ הוא המקום בשבילכם! 

אנו משתדלים להתחשב ברצונם של המתמחים באשר לשיבוצם במחלקות ומאמינים כי נכון לאפשר 
למתמחה לבחון את התאמתו לתחום מקצועי אליו הוא מתחבר במיוחד ומתאים לו מבחינת כישוריו.

מצפים לפגוש אתכם בשבוע הראיונות במשרדנו! 
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ל. סנדה, להב ושות׳ חברת עורכי דין ומגשרים

סניף מרכז: בגין 7 )מגדל גיבור ספורט ק׳ 25( רמת גן
טלפון: 03-7317731, 03-6477733 | פקס: 076-5400750

סניף צפון: רח׳ ספיר 7 )בניין סלע בינוי, ק׳ 2( חיפה
טלפון: 04-6900777 | פקס: 04-6900770

סניף דרום: רח׳ פריאר 9 )מגדל M-Tower קומה 30( באר שבע
טלפון: 08-9195560 | פקס: 08-9195570

סניף ניו יורק: פארק סיר גריט נק 26 ניו יורק ארצות הברית
www.ls-lawfirm.co.il :מייל

פרופיל משרד: 
פירמת עורכי הדין לירום סנדה, להב ושות׳ הינה אחת מ־25 המשרדים הכי גדולים בארץ כבר 
5 שנים ברציפות ומדורגת במקום הראשון בארץ למשרדים רב תחומיים כבר שלוש שנים ברציפות. 
הפירמה ידועה ומובילה בתחומה בהתאם לדירוגי חברת Dun’s 100 ודירוג BDICODE וכן בעלת 

השפעה בתחומה גם בעולם.

צוות המשרד הנרחב, מונה כיום מעל 90 עורכי דין ולמעלה מ־130 עובדים, עורכי דין, כלכלנים, 
רואי חשבון, אנשי מחשוב, מזכירות ומנהלה, מלווה עשרות אלפי לקוחות ומעניק ייעוץ, ליווי וייצוג 
משפטי מלא ומקיף, תוך חתירה מתמדת למצוינות ובמסירות מלאה להשגת התוצאות הטובות 
ביותר עבור כל לקוח. בכל אחד מסניפי הפירמה ממונה צוות מנהלים ועורכי דין האחראים לפעילות 
השוטפת של הסניף. הסניפים נחלקים למחלקות שונות אשר נועדו לתת מענה מיידי ושוטף ללקוחות 
הפונים לקבלת ייעוץ וטיפול שוטף בעניינם. עו״ד סנדה והשותפים דואגים להעשיר את ידיעותיהם 
של עורכי הדין בכל הקשור לנושאי פעילות המשרד בימי השתלמות עומק, סדנאות, וקורסים אשר 
משמשים את עורכי הדין בעבודתם השוטפת. לאורך השנים, הפך שמו של המשרד לשם נרדף 
לשירות המשפטי הטוב ביותר, לביטחון ולשותפות לדרך, של לקוחותיו. הוא זוכה להערכה והכרה 

כמשרד מוביל בישראל, המעניק שירות משפטי בקשת של תחומי ההתמחות. 

המוניטין המקצועי של המשרד נבנה, בין היתר, על סמך הניסיון העשיר וההצלחות בייצוג לקוחות, 
בליווי שוטף ובעסקאות מורכבות. מוניטין זה מתורגם באופן עקבי להכרה על ידי מדריכי הדירוג 
כמוביל וידוע. צוות עורכי הדין במשרד כולל את המוחות המשפטיים המבריקים והאיכותיים ביותר 
במקצוע והם מעורים באופן מתמיד בהתפתחויות המשפטיות ובעדכוני החקיקה, מעצם היותם 
מעורבים ישירות ברבים ממקרי החקיקה והרגולציה המשפיעים והמעצבים את פני המשק הישראלי.

לקוחות המשרד נהנים משילוב ייחודי של סטנדרטים בינלאומיים ומצוינות מקומית, וניתן להם 
ייעוץ משפטי בעל אוריינטציה עסקית, יצירתית והחדשנית ביותר, במטרה להשיג את צרכיהם 

המשפטיים ושאיפותיהם המסחריות.
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משרד סנדה מהווה ״One-stop-shop״ ללקוחותיו. כך במשרד ישנם עורכי דין שעוסקים בכל 
אחד מתחומי המשפט המסחרי המעניקים מענה כולל, מקצועי ומהיר לכל צרכיהם המשפטיים 

של מגוון הלקוחות בסקטורים ובתחומים השונים

למשרד שלושה סניפים בארץ – תל אביב, חיפה ובאר שבע.

למשרד שלוחות בארצות הברית הממוקמות בניו יורק, לוס אנג׳לס ומיאמי ומספקות מענה משפטי 
ללקוחות ישראלים המתגוררים בחו״ל. בנוסף, המשרד מעניק דרך קבע סיוע משפטי פרו־בונו 
לטובת שיקום כלכלי של ניצולי שואה ומיוצגים אחרים שמצבם הכלכלי לא שפר עליהם, חיילים 

בודדים ומשתתף בתוכנית שכר מצווה של לשכת עורכי הדין.

המחלקות בפירמה
דיני נזיקין ורשלנות רפואית: למחלקת הנזיקין הפועלת במשרד תחת הנהגתה של עו״ד דבורית 
הרכבי פעילות פורה ורבת עשיה בתחום הנזיקין והביטוח, הכוללת הופעות שבועיות בפני כל 
הערכאות השיפוטיות, בוררויות וגישורים. לצוות המחלקה שורת הישגים מרשימה בתחום תיקי 
רשלנות רפואית, תאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות ספורט, תביעות ביטוח לאומי ועוד. מדובר 

באחת המחלקות הגדולות בארץ המייצגת אך ורק תובעים.

לטיגציה ובתי משפט: המשרד מחזיק בשיא לכמות דיונים ביום ובחודש בארץ. המשרד מייצג את 
לקוחותיו הקבועים, מהגופים הגדולים והמובילים במשק וכן לקוחות נוספים משמעותיים מישראל. 
המשרד מתמחה בליטיגציה מורכבת בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי, ליווי וניהול ליטיגציה בינלאומית, 
בנקאות, ניירות ערך, נדל״ן, חברות, דיני תכנון ובנייה ורישוי עסקים, אחריות מקצועית של עורכי־דין 

ונושאי משרה.

מחלקת הנדל״ן, תכנון ובנייה: המשרד מרכז פעילות ענפה ואינטנסיבית בכל תחומי העשייה 
המשפטית בתחום הנדל״ן תחת הנהגתו של עו״ד מאיר עמית. המשרד מעורב בקשת רחבה של 
פרויקטים גדולים ומורכבים, לרבות הקמת בנייני מגורים, פרויקטים של התחדשות עירונית מסוג 

פינוי־בינוי ומסוג תמ״א 38 וליווי עסקאות נדל״ן בארץ ובחו״ל.

חדלות פירעון וייצוג יחידים וחברות: מדובר במחלקה הגדולה ביותר בארץ בתחום תחת הנהגתו 
של עו״ד לירום סנדה. המשרד מטפל בהקפאת הליכים לחברות בע״מ, הסדרי נושים לחברות, טיפול 
בהליכי חדלות פירעון של יחידים, צווי כינוס וצווי חדל״פ, הסדרי חובות, ביטול הגבלות ועיקולים, 
הפטר מחובות לישראלים החיים בחו״ל, התמודדות מול מלווים מפרי חוק, הלוואות בריבית נשך 

בשוק האפור ועוד.

דיני תעבורה: המחלקה תחת הנהגתו של עו״ד בנימין מלכא עוסקת בליווי וייצוג בתאונה קטלנית, 
החזרת רישיון בשלילה מנהלית, ביטול דוחות נהיגה במהירות, ייצוג נאשמים בתאונות דרכים קשות 
ומורכבות, טיפול בתיקי שכרות וסמים בנהיגה, החזרת רישיון בשלילה בגלל צבירת נקודות, החזרת 

רישיון בשלילה בגלל המכון הרפואי ועוד.

דיני עבודה: המחלקה תחת שרביטו של עו״ד ליאור חביב מטפלת בסוגיות מורכבות בדיני עבודה 
שהטיפול בהן מחייב רקע וניסיון מקצועי עשיר ומגוון. המשרד גאה במתן ייעוץ מעשי־אפקטיבי 
לפתרון משברים ללא הליכים משפטיים, מצד אחד, ובליווי מאות תביעות בתחום דיני העבודה בכל 

רגע נתון, מצד שני, כל זאת בייצוג אלפי לקוחות בבתי המשפט ברחבי הארץ.



 95  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

מחלקת המיסוי: תחת הנהגתו של עו״ד יוסי בן ברוך המשרד פיתח ראייה רחבה, הקפית ואינטגרטיבית 
של מלוא עולם המס האזרחי והפלילי. בין היתר, המשרד מספק שירותי ייעוץ, תכנוני מס, מתן חוות 
דעת, פרה־רולינג, שומות, הגעה להסדרים וכן ליווי וייצוג מול רשויות המס בכל הערכאות המשפטיות.

בנקאות: המשרד מייצג לקוחות פרטיים בלבד מול התאגידים הבנקאים וחברות האשראי השונות 
בהליכים משפטים והתגוננות מול תביעות הבנקים וכן בהגשת תביעות נגד הבנקים בגין הפרה של 
חובות הבנקאות שמוטלות עליהם. המשרד מטפל בעצירת מימוש דירות מגורים, הסדרי משכנתאות 
לאחר מינוי כונס נכסים, עצירת מימוש רכב משועבד, ייצוג ערבים לחובות, התמודדות מול תביעות 

צ׳קים וייצוג במשא ומתן בהסדרי חוב ו״תספורות״ לחובות. 

דיני צבא: פירמת L.S מייצגת את חיילי מדינת ישראל בכל בעיה הנוגעת לדין הצבאי. המחלקה 
תחת עו״ד בנימין מלכא מטפלת במאות חיילים אשר נקלעו לבעיות שונות החל מעריקות, סמים, 

בעיות בשירות, פטורים ממילואים, חקירות מצ״ח ועוד. 

עו״ד לירום סנדה, בעלים ומייסד
עו״ד לירום סנדה הקים את המשרד בשנת 2009. עו״ד סנדה, חרט על דגלו ערכים של מצוינות, 
מקצועיות, מסירות ויחס אישי ללקוח, יצירתיות, חדשנות וראיה רוחבית וגלובאלית, ערכים שמועברים 
לכל עורכי הדין במשרד. עו״ד סנדה מתמחה בלטיגציה מסחרית מורכבת ובטיפול וייצוג בגופים מהגדולים 
במשק. עו״ד סנדה מוכר כבר סמכא בתחומו. הוא מפרסם מאמרים רבים בעיתונות הארצית ובתקשורת 
המקצועית, ומרואיין תדיר בתכניות טלוויזיה כמומחה בתחומו. עו״ד סנדה מייצג מטעם לשכת עורכי 
הדין בכנסת ישראל ומעורב בחוקים רבים. עו״ד סנדה מרצה לעורכי דין במסגרת השתלמויות וכנסים 

ואף מעביר הרצאות לחברות הגדולות במשק.
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מ. פירון ושות׳

כתובת )סניף ראשי(: רחוב השלושה 2, מגדל אדגר 360, תל אביב 
טלפון: 7540000–03 | פקס: 7540011–03

interns@firon.co.il :דוא״ל
אשת קשר ואחראית המתמחים: השותפה עו״ד חדוה כהן־הרמתי

interns@firon.co.il :דוא״ל למשלוח מועמדות להתמחות
http://www.firon.co.il :כתובת אתר האינטרנט של המשרד

firon_law_firm :פייסבוק: מתמחים בפירון | אינסטגרם
הצוות המשפטי: מונה כ־320 עורכי דין ומתמחים מתוכם כ־100 שותפים

מספר המתמחים: כ־45 לשנת התמחות )מחזורי גיוס: מרץ וספטמבר(
תחומי העיסוק העיקריים של המשרד: ליטיגציה מסחרית, נדל״ן, משפט מסחרי לחברות, הייטק, 
סטארט־אפ וחברות זרות, שוק ההון, משפט ציבורי ומנהלי, הגבלים עסקיים, פינטק, תובענות 
ייצוגיות, תכנון ובנייה, תשתיות ופרויקטים אזרחיים, קניין רוחני, משפט העבודה, חדלות פירעון, 

מאגרי מידע והגנת הפרטיות

המשרד ותחומי עיסוקו
מ. פירון ושות׳ )1950( מככב מזה שנים בחמישייה הפותחת ברשימת הביג־10. כמשרד מהגדולים 
והוותיקים שבמשרדי עורכי־הדין בישראל, מ. פירון גאה בהיותו קובע הטון בארץ בתחומים רבים. 
 ,Chambers המשרד מדורג באופן עקבי על־ידי חברות דירוג ישראליות ובינלאומיות, בהן
דן אנד ברדסטריט, European Legal 500 ו־DBI Code, כאחד ממשרדי עורכי הדין 

הגדולים והבולטים בישראל. 

מ. פירון ושות׳ חייב את מיקומו בצמרת לצוות המקצועי הכולל עורכי דין ידועים בתחומם, בעלי 
מומחיות מוכחת, המגיעים מרקעים מגוונים ומצטיינים ברמה האישית והמקצועית הגבוהה ביותר. 
זאת, לצד הסגנון הייחודי של המשרד, המבוסס על שימור תרבות המייסדים, לצד חדשנות מתמדת. 
מ. פירון ושות׳ חולש על טווח רחב במיוחד של התמחויות משפטיות ומעניק ללקוחותיו, הנכבדים 

בארץ ובחו״ל מענה מלא בכל תחומי המשפט האזרחי־מסחרי. 

להימנות על הצוות המקצועי של מ. פירון משמע להעניק שירות מקצועי למבחר עשיר של לקוחות 
טרקלין, מאושיות החברה העסקית בישראל ולחברות שבצמרת המשק והתעשייה על כל תחומיה: 
התעשיות הביטחוניות, חברות סטארט־אפ, חברות בתחומי הנדל״ן והתשתיות, הפארמה, האנרגיה, 
התקשורת, הבריאות, הביטוח, הבנקאות והפיננסים, המלונאות וקרנות הון סיכון, כמו גם מוסדות 

ציבוריים וממשלתיים. ולמעשה, לכל שחקן משמעותי במשק.

מ. פירון הוא מהמשרדים הראשונים, ומהבודדים עד היום, שפרצו את גבולות המדינה והמעניקים 
שירות ללקוחות בינלאומיים בכל תחומי פעילותם. 

למ. פירון סניפים בנצרת, חיפה, באר שבע ונתניה, בנוסף לסניפי המשרד ביוון, רומניה, סרביה 
ובולגריה.

mailto:firon@firon.co.il
mailto:firon@firon.co.il
http://www.firon.co.il
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על ההתמחות
שיטת ההתמחות: ההתמחות במ. פירון היא בשיטת ה״הצמדה הנושמת״: לכל מתמחה מוצמדת 
שותפה או שותף, לחניכה – אישית – אך לא לוחצת )ולכן: ״נושמת״(. העבודה במהלך תקופת 
ההתמחות היא בצוות מקצועי קבוע עם המאמנ/ת האישי/ת ועורכי הדין בצוות. כך תוכלו למצות 
באופן מרבי את תקופת ההתמחות לרכישת ידע וניסיון ממוקד מטרה, בתחום ההתמחות שבחרתם 
מראש, תוך טיפול בכל מגוון התיקים של הצוות שלכם. מעבר לשיטה הרגילה, תזכו גם להשכלה 
מרחיבת אופקים שתכין אתכם בצורה הטובה ביותר להצלחה מקצועית, ולצליחת בחינת הלשכה, 

נעשיר אתכם בתוכניות השתלמויות, הדרכות והרצאות. 

ליווי צמוד, הדרכה והעשרה הם ארגז כלים לעצמאות מקצועית מהירה, עם רשת בטחון להתנסויות, 
לתעוזה וליוזמה אישית. מיקוד התמחותי לצד העשרה רחבה מעניקים יתרון תחרותי ניכר לעתידכם 

המקצועי.

תחומי עיסוק המתמחים: המועמדים מתבקשים לבחור את התחום המועדף עליהם 
)מומלץ לבחור שתי עדיפויות(: 

נדל״ן 	 
ליטיגציה מסחרית	 
ליטיגציה – תובענות ייצוגיות	 
פרויקטים ותשתיות	 
מסחרי כולל M&A פינטק והייטק	 
מנהל ציבורי וליטיגציה מנהלית	 
דיני עבודה	 
קניין רוחני	 
שוק ההון	 

אופי עבודת המתמחים במשרד: מ. פירון ושות׳ מצפה לקבל ממתמחיו עבודה משפטית מקצועית 
לכל דבר ועניין. המתמחים נמנים על הצוות המקצועי ונוטלים חלק פעיל ושוטף בכל שלבי חייו של 
התיק המשפטי, כולל הכול: גיבוש עסקאות מסחריות, הליכים בבתי משפט, תהליכים רגולטוריים, 
ייעוץ שוטף ללקוחות, ליווי דיונים בבתי־משפט, פגישות עם גורמים שונים )לקוחות, מומחים וכיוצ״ב(, 
חשיבה אסטרטגית וכל דבר הקשור לתחום המקצועי. רמת המעורבות של מתמחינו בעשייה 
המשפטית המהותית גבוהה במיוחד. תידרשו, בין היתר, לכתוב חוות דעת משפטיות, לאסוף 
אסמכתאות משפטיות, לנסח הסכמים, כתבי טענות או מכתבים – הכול בהתאם לתחום העיסוק 
הרלוונטי לכם. בנוסף, כל המתמחים מנהלים תביעה קטנה ומתלווים לדיון הוכחות בבימ״ש או דיון 

בביהמ״ש העליון גם אם ליטיגציה אינה תחום התמחותם. 

הדרישות ממתמחים בעבודה: אנו תרים אחר ה־״פירון־פקטור״ הנדיר, שינבא הצלחה והתאמה 
לקריירה במשרדנו. המרכיב הזה חשוב לנו יותר מקריטריונים טכניים אחרים. מ. פירון ושות׳ מחפש 
מתמחים שניתן להכשיר על פי ערכיו של המשרד: בין היתר דרישה ליחסי אנוש מעולים בנוסף 
למצוינות מקצועית, יכולות משפטיות גבוהות, הבנה מעשית, יסודיות, יעילות, מהירות תגובה, כשרון 
כתיבה, אחריות אישית, חריצות ונכונות ליטול יוזמה. יתרון גם לבעלי ידע כללי, שליטה טובה בשפה 

האנגלית והשכלה בתחומים נוספים. 
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סיכויי הישארות של המתמחים במשרד בתום תקופת ההתמחות: משרד מ. פירון ושות׳ 
משקיע זמן ומשאבים רבים בהכשרת מתלמדים לרוח המצוינות ולסגנון הייחודי של המשרד כדי 
לזכות בטובים מבין המתמחים כעורכי דין במשרד, ובבוא היום, כשותפים בו. חלק גדול מהשותפים 
במשרד החלו את דרכם המקצועית כמתמחים במשרד ואת המסורת הזו יש להמשיך. אין מגבלה 

לכמות המתקבלים או למספר תקנים. הצטיינות על פי דרכנו היא ערובה להישארות במ. פירון. 

שכר המתמחים והטבות עיקריות: 
שכר: 11,500 ₪ ברוטו.	 
יום עבודה מהבית, מהמחצית השנייה של ההתמחות.	 
ישיבה בחדרי מתמחים )בנפרד מהמאמנים(. 	 
השתתפות בעלויות ההכנה לבחינת הלשכה )ספרים וקורס(.	 
קורס הכנה פנימי על ידי עורכי הדין המובילים בתחומי הלימוד, עם ליווי עו״ד המתמחה בהכנה 	 

לבחינה.
בונוס חזרה למתמחים החוזרים כעו״ד לאחר בחינת הלשכה.	 
השתתפות מלאה בפעילויות החברתיות של המשרד, כולל יציאה לנופשונים ולימי גיבוש בארץ 	 

ובחו״ל. 
ערבי בילוי למתמחים בלבד.	 

שעות העבודה הרשמיות של המתמחים: ימים א׳–ה׳ 9:00–19:00.

מספר המתמחים המתקבלים: כ־45 מתמחים. 

על הריאיון: לרוב, תזכו לריאיון אחד בלבד, על ידי המאמן או המאמנת המשוערים שלכם. בריאיון 
תצטרכו להוכיח שיש לכם את ה״פירון פקטור״ שאנחנו מחפשים, שמשמעותו – שילוב של מקצוענות, 
רעב להצלחה, תחרותיות ויחסי אנוש טובים גם יחד. אם אתם חושבים שיש לכם את זה, יתכן 

שמצאתם את המקום שלכם לכל מסלול הקריירה.

בהצלחה!
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מטרי, מאירי, וכט ושות׳, עורכי דין

כתובת: מגדל השחר קומה 17, אריאל שרון 4 גבעתיים, 5320045
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: 33 – מתוכם 10 נשים
מס השותפים: 21 – מתוכם 4 נשים 

מס׳ המתמחים: 10
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט מסחרי אזרחי על כל גווניו ובכלל זה: חדלות פירעון; תאגידים, 
היי־טק, ניירות ערך ושוק הון, עסקאות בינלאומיות, נדל״ן, ליטיגציה מסחרית, ליטיגציה מנהלית, 

דיני תחרות ודיני ספורט
הטבות לעובדי המשרד: נופש שנתי )לרוב בחו״ל(, שי כספי משמעותי בראש השנה ופסח 
)מתמחים מקבלים 1,000 ₪ בכל אחד מהחגים הנ״ל(; ימי גיבוש, הרצאות העשרה ואירועי משרד 
שונים. מתמחים זכאים להחזר הוצאות נסיעה/ חנייה ולהשתתפות )50%( בתשלום קורסי ההכנה 
למבחני הלשכה. לרשות המתמחים גם עומד תקציב לארגון עצמאי של ערבי גיבוש למתמחים בלבד

www.mamlaw.co.il :אתר

על המשרד ועל ההתמחות בו 
מטרי, מאירי, וכט הוא משרד צעיר ודינמי, המצטיין באיכות מקצועית ממדרגה ראשונה וביחסי אנוש 
מצוינים. ההתמחות במשרד מטרי מאירי מאפשרת למתמחה בעת ובעונה אחת ללמוד מעורכי 
דין מהשורה הראשונה; לקבל הכשרה מקצועית, מקיפה ואיכותית במגוון תחומים של המשפט 

המסחרי ולהנות מיחס אישי המוענק לכל מתמחה. 

המשרד מתגאה בצוות משפטי מקצועי ומיומן בעל איכות מקצועית ואישית יוצאת דופן, מקפיד על 
סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר ומדורג במיקום גבוה מאוד בדרוגים המקצועיים האיכותיים 
)למעשה – מדורג במיקום הגבוה ביותר מבין כל המשרדים המעסיקים עד 35 עורכי דין(. 

ההתמחות במשרד מטרי מאירי מאפשרת למתמחה לשלב, באופן ייחודי, פעילות מקצועית ברמה 
הגבוהה ביותר של העשייה המשפטית עם עבודה במשרד בוטיק הכולל רק כ־33 עורכי דין, כך 
שמתאפשר יחס אישי לכל מתמחה. לכל מתמחה יש חונך אישי )שותף או עו״ד בכיר( המלווה אותו 

בדרכו המקצועית במשרד לאורך תקופת ההתמחות. 

המתמחים מהווים נדבך חשוב וחלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי של המחלקה ומלווים את 
עורכי הדין בכל שלבי הטיפול המשפטי. המשרד מעודד את המתמחים להתקדם וליטול על עצמם 
ביצוע משימות באופן עצמאי, תוך עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים הנלמדים במשרד. 
המתמחים נדרשים לגלות, בנוסף לכישורים המשפטיים, כושר ביטוי וכושר ניתוח, אחריות ויוזמה, 
יכולת לנהל משימות מורכבות, יכולת לפעול בקור רוח בלחץ זמנים ולא פחות חשוב – מזג נעים 

שיאפשר שיתוף פעולה מוצלח בעבודת הצוות. 

mailto:office@mamlaw.co.il
http://www.mamlaw.co.il/
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המתמחים הינם חלק בלתי נפרד גם מההווי החברתי של המשרד ונוטלים חלק פעיל ומרכזי בהווי 
המשרד לרבות הנופש השנתי )בארץ או בחו״ל(, ערבי המשרד, גיבושים, הרצאות העשרה וארועים 
חברתיים שונים. לרשות המתמחים גם עומד תקציב לארגון עצמאי של ערבי גיבוש למתמחים בלבד.

המשרד המעוצב והמודרני ממוקם במגדל המשרדים החדיש ״מגדל השחר״ ולרשות המתמחים 
עומדים חדרים מרווחים, בהם יושבים יחד שניים או שלושה מתמחים )לא ב״open space״( כאשר 

לכל מתמחה סביבת עבודה פרטית ונוחה. 

שכר המתמחה עומד על 10,000 ₪ בשנה הראשונה להתמחות )החל מינואר 2023( ו־11,000 ₪ 
במחצית השנה האחרונה להתמחות. בתוספת בונוס של 1,000 ₪ הנוספים לשכר פעמיים בשנה, 
בראש השנה ופסח. מתמחים מקבלים גם החזר הוצאות נסיעה/ חנייה והשתתפות )50%( בתשלום 

קורסי ההכנה למבחני הלשכה. 

המשרד פעיל חמישה ימים בשבוע בלבד וסגור בימי שישי ושבת. 

סיכויי קידום: המשרד מצוי מאז הקמתו בגידול מתמיד ורואה במתמחיו את עתודת כוח האדם 
המבטיחה ביותר של המשרד. המשרד משקיע בהכשרת המתמחים מתוך מטרה לגייסם כעורכי 
דין בתום ההתמחות, בהתאם לצרכי המשרד. חלק ניכר מעורכי הדין העובדים ו/או שעבדו במשרד 

הינם מתמחים שסיימו בו התמחות ונקלטו בו להמשך דרכם המקצועית כעורכי דין. 

טרום התמחות: אפשרית לעיתים, בהתאם לעיתוי ולמחלקה הרלבנטים. 

לכל מחלקות המשרד מוניטין מקצועי מעולה בתחומן. 

מחלקת חדלות פירעון + נדל״ן )ההתמחות משלבת עבודה עם שתי המחלקות במקביל(: 
בתחום חדלות פירעון מדורג המשרד כבר שנים רבות בדירוג הגבוה ביותר האפשרי בדירוגים 
המקצועיים. עו״ד רונן מטרי העומד בראש המחלקה, נחשב לאחד מעורכי הדין המוערכים ביותר 
בישראל בתחום זה ומחלקת חדלות הפירעון של המשרד מעורבת בהליכים המשמעותיים שהתנהלו 

בישראל בשנים האחרונות בתחום זה. 

הצוות המקצועי, המיומן והמנוסה של המחלקה מייצג בהליכי חדלות פירעון גורמים בתחומי 
הפיננסים, הנדל״ן, הבנייה, התשתית, התקשורת, הקמעונאות, התעשייה וההיי־טק, בתיקים רחבי 

היקף ובעלי חשיפה ציבורית משמעותית.  

למחלקת הנדל״ן של המשרד, בראשות עורכי הדין קיטי ברונר וניר אדרי, ניסיון רב בליווי עסקאות 
מקרקעין מורכבות, תוך ייצוג מגוון רחב של לקוחות: יזמים, מוכרים וקונים. בכלל זה מייצג המשרד 
משקיעים מוסדיים וחברות נדל״ן מובילות בעסקאות לרכישת ומכירת נכסים מניבים, חברות יזמיות 
בפרוייקטים למגורים, מסחר ותעסוקה, צדדים לפרוייקטים של תמ״א 38 ובעלי קרקע. המשרד 

מדורג כמשרד בולט ומוביל בתחום הנדל״ן.

המחלקה המסחרית: המחלקה המסחרית, בראשותו של עו״ד מורן מאירי, מעניקה טיפול משפטי 
שוטף לגופים ישראליים ובינלאומיים, חברות ציבוריות ופרטיות, ממשלתיות ועירוניות. המחלקה 
מייעצת בתחומים של דיני חברות, ממשל תאגידי, תגמול, ליווי דירקטוריונים, וכדומה. המחלקה 
מייצגת לקוחות בעסקאות רכישה ומיזוגים, עורכת בדיקות נאותות, הסכמי השקעה ומימון, ומלווה 

חברות בינלאומיות ותושבי חוץ המנהלים פעילות עסקית בארץ ובעולם. 
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למחלקה המסחרית התמחות מיוחדת גם בתחום דיני הספורט, והיא מייצגת באופן שוטף קבוצות, 
מועדונים וספורטאים בסכסוכים משפטיים ובעסקאות העברה ורכישה בישראל ובחו״ל וכן מאמנים 
ישראלים מובילים. לעו״ד מאירי ניסיון רב בניהול הליכי בוררויות בתחום דיני הספורט וייצוג במוסדות 
פיפ״א, אופ״א והגופים הבינלאומיים השונים. בין לקוחות המחלקה בתחום דיני הספורט נמנים, 
בין היתר, מועדון הכדורגל מכבי תל אביב, מועדון הכדורגל הפועל חיפה, נבחרת ישראל בכדורעף 
נשים, עצמה – המרכז לאגודות ספורט עצמאיות )ע״ר(, מרכז הטניס בישראל, מועדון אס״א תל 

אביב וכן מאמנים ושחקנים רבים.

מחלקת היי־טק: המחלקה מתמחה בייצוג לקוחות ישראלים וזרים בתחום ההיי־טק, לרבות 
מייסדים, תאגידים, משקיעים, מלווים ורוכשים. המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי שוטף ללקוחותיה 
במגוון תחומי תעשיית ההיי־טק, לרבות תוכנה, אינטרנט, שבבים, ביוטק, מדעי החיים, ציוד ומכשור 

רפואי וקלינטק.

לעו״ד קרן וכט העומדת בראש המחלקה, ניסיון נרחב בתחום, לרבות ייצוג רוכשים ונרכשים בעסקאות 
רכישה וייצוג חברות בהסכמי השקעה ועסקאות מימון אחרות. לצוות המחלקה ניסיון רב בניסוח 
וניהול מו״מ בקשר עם הסכמים מסחריים מורכבים מכל הסוגים, לרבות הסכמי רישיון וזיכיון, מיזמים 
משותפים, הסכמי שותפות, הסכמי הפצה, הסכמים בקשר עם ניסויים קליניים, מוצרים רפואיים, 

פיתוח ורישוי תרופות וציוד רפואי. המשרד מדורג כמשרד בולט ומוביל בתחום ההיי־טק.

מחלקת שוק הון חברות וניירות ערך: המחלקה, בראשותו של ד״ר איל גבע, מתמחה בליווי 
לקוחות במסגרת גיוסי הון – בבורסה בישראל, בבורסות בחו״ל, בהנפקות פרטיות ובעמידה בכלל 

חובות הדיווח והממשל התאגידי החלות עליהן. 

למחלקה מומחיות מיוחדת בייעוץ לחברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו״ל בסוגיות הקשורות 
עם דיני ניירות ערך ודיני תאגידים, מלווה באופן שוטף דירקטוריונים וועדות דירקטוריון, מייעצת 
ומטפלת בעסקאות בעלי שליטה, הצעות רכש, עסקאות מיזוג, תוכניות תגמול נושאי משרה, תוכניות 

אכיפה מנהלית ובייצוג מול רגולטורים. 

ליטיגציה: מחלקת הליטיגציה של המשרד, עוסקת בכל סוגי ההתדיינות ומייצגת לקוחות ישראליים 
ובינלאומיים, יחידים וגופים עסקיים, בפני בתי משפט ובוררים. 

המחלקה עוסקת בליטיגציה מסחרית ואזרחית, במאבקי שליטה בחברות פרטיות וציבוריות )לרבות 
ובפרט תביעות קיפוח(, בליטיגציה בשוק ההון, בייצוג חברות, נושאי משרה ובעלי שליטה בתובענות 
ייצוגיות ונגזרות בדיני חברות וכן בליטיגציה מורכבת בתחום הנדל״ן. על לקוחותיה של מחלקת 
הליטיגציה בתחומים אלו נמנים גורמים מובילים במשק, בעלי שליטה ונושאי משרה בחברות ציבוריות 
ופרטיות, חברות יזמיות ועוד. כן מתמחה מחלקת הליטיגציה בייצוג בתחום המשפט המינהלי ובדיני 

מכרזים, בניהול עתירות מינהליות מורכבות.  

למחלקת הליטיגציה התמחות מיוחדת גם בדיני לשון הרע, בניהולו של עו״ד רז בן־דור. המחלקה 
מטפלת במגוון תיקי לשון הרע, מייצגת תובעים ונתבעים בכל הערכאות וכן מלווה ומייעצת באופן 
שוטף לגופי תקשורת )עיתונים, תחנות רדיו ואתרים(. על לקוחות המחלקה בשנים האחרונות נמנים 
עיתונאים, שדרי רדיו, רופאים, פעילים חברתיים ועוד, ביניהם העיתון ׳מעריב׳, ׳רדיו ללא הפסקה׳, 
העיתונאי בן כספית, שדר הרדיו יורם שפטל, מועדון הכדורגל מכבי תל אביב, מועדון הכדורגל הפועל 

חיפה, הפעילים החברתיים ד״ר מאיר עזרא אליה וד״ר ליאור אונגר, הדוגמנית אורין ג׳ולי ועוד.
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תחרות והגבלים עסקיים: מחלקת התחרות וההגבלים העסקיים של המשרד, בראשותו של עו״ד 
אסף שובינסקי, מעניקה ייצוג שוטף למשרדי ממשלה, לגופים סטטוטוריים, לחברות ממשלתיות 

ולחברות ציבוריות ופרטיות מובילות בכל קשת דיני התחרות, ההגבלים העסקיים והריכוזיות.

בכלל לקוחות המחלקה: שירותי בריאות כללית, פרטנר תקשורת, קבוצת ח.י., חברת נמלי ישראל, 
רשות שדות התעופה, קבוצת LG ועוד.  

יחסי ודיני עבודה: מחלקת יחסי עבודה, בהובלת עו״ד יעל רובינשטיין, עוסקת בכל היבטי משפט 
העבודה ויחסי עבודה. המחלקה מלווה ומייצגת לקוחות פרטיים, בכירים ולקוחות עסקיים, מעסיקים 
מקומיים ובינלאומיים, במגוון תעשיות ובסקטור הפרטי והציבורי כאחד. במסגרת זו, ניתן ייעוץ שוטף 
בדיני עבודה, לרבות ליווי תהליכים ארגוניים וניהול משברים ותכנון אסטרטגי של ניהול המשאב 

האנושי בראי התרבות הארגונית, צרכי הארגון ודרישות רגולטוריות.
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מיתר עורכי דין

כתובת: אבא הלל 16, רמת גן, ישראל 5250608
טלפון: 03-6103100 | פקס: 03-6103111

meitar@meitar.com :דוא״ל | www.meitar.com :כתובת אתר המשרד
interns@meitar.com ,03-6103156 , איש קשר למתמחים: ליבי מנדלוביץ

או בפייסבוק מתמחים: מתמחים במיתר
מספר עו״ד במשרד: כ־286

מספר השותפים במשרד: 155
מספר המתמחים במשרד: כ־75

אודות המשרד
משרד מיתר | עורכי דין הוא המשרד הבינלאומי המוביל והגדול 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
רשויות מקומיות הסכמים מסחריים  מיזוגים ורכישות 

איכות הסביבה הגבלים עסקיים  חברות 

תקשורת אנרגיה ותשתיות  ליטיגציה 

היי טק והון סיכון דיני עבודה  שוק ההון וניירות ערך 

סין והמזרח הרחוק משפט מנהלי  בנקאות ומימון 

תכנון ובנייה פירוקים וכינוסים  מיסוי 

תעשיות ביטחוניות נדל״ן  קניין רוחני 

המועמד האידיאלי

אנו מחפשים אחר סטודנטים מצוינים, 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. ועבודות צוות. המתמחים נדרשים לשליטה ברמה גבוהה בשפה האנגלית, מקוריות 

ויצירתיות בעבודתם, יסודיות, יוזמה, מוטיבציה ואחריות. 

mailto:meitar@meitar.com
http://www.meitar.com
mailto:interns@meitar.com
https://www.facebook.com/meitarinterns?fref=ts
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תחום עבודת המתמחים מנוהל דרך 2 אחראיות מתמחים ועל ידי שלושה שותפים. בנוסף, כל 
מתמחה זוכה לחניכה אישית משותף, המלווה ומדריך אותו לאורך השנה האחרונה של תקופת 
ההתמחות. המתמחים הם חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי, מעורבים ומשתתפים בפגישות 
עם לקוחות, בהתייעצויות פנימיות, בדיקות משפטיות וניהול התיק על שלביו השונים באופן מלא, 

לרבות ליווי לדיונים בבתי המשפט ולפגישות עבודה. 

בנוסף, במהלך תקופת ההתמחות המתמחים מועשרים בהרצאות מקצועיות, עיוניות ומעשיות 
שנערכות על ידי שותפים מכל תחומי המשרד, ועוסקים בעבודה משפטית במגוון תחומי העיסוק 

של המשרד .

מה היא שיטת ההתמחות במשרד ?
שיטת ההתמחות במשרד היא שיטת ההתאמה האישית. שיטה זו מאפשרת לבחור בין תחום 
מועדף כבר בתחילת ההתמחות לבין בחירתו לאחר חצי שנה של התמחות והתנסות בעבודה 

במגוון תחומים.

האפשרות הראשונה מתאימה למועמדים שמעוניינים כבר בתחילת ההתמחות להתמקד בתחום 
מסוים. 

האפשרות השנייה מתאימה למועמדים אשר מעוניינים להיחשף למגוון תחומים לפני קבלת 
ההחלטה על התחום בו יעדיפו להתמקד. 

עבור מועמדים שיבחרו באפשרות השנייה נפעל כך: 

ב־6 החודשים הראשונים להתמחות – הצוות האחראי על המתמחים ישלב את המתמחים . 1
בעבודה עם שותפים ועורכי דין במגוון רחב של תחומי העשייה המשפטית במשרד, כדי להבטיח 
למתמחים חשיפה רחבה הכוללת מגוון תחומי עיסוק. לקראת סיום המחצית הראשונה ועל 

בסיס הניסיון שצברו בתחומים מגוונים, יתבקשו המתמחים לבחור בתחום המועדף עליהם.

ביתר תקופת ההתמחות – הצוות האחראי על המתמחים ישלב את המתמחים בעבודה עם . 2
שותפים ועורכי דין בתחום העיסוק הנבחר. בנוסף, לכל מתמחה ימונה שותף חונך שהוא בעל 
התמחות מקצועית וניסיון בתחום הנבחר. בכל אחת מבין האפשרויות להתמחות, הצוות האחראי 
על המתמחים – עליו נמנים שלושה שותפים )סיון, אביב ורמי(, מנהלת משרד ואחראית מתמחים 
)אורלי( ואחראית מתמחים במשרה מלאה )ליבי( – פועל על מנת לווסת עבור המתמחים את 
העבודה, שעות העבודה, עומס העבודה ואת המגוון המקצועי והאנושי אליו נחשף המתמחה. 

כל זאת באופן דינמי, על בסיס יומי, ומתוך הכרות עם כל מתמחה וצרכיו.

סוד הצלחת שיטת ההתמחות במשרד
לאפשר מיקוד בתחום המבוקש או טעימה של תחומי הפעילות השונים בעולם האמיתי ולבצע 

בחירה מושכלת בתחום ההתמקצעות, והכל במסגרת מובילות מקצועית בכל תחום ותחום. 

כלל תחומי פעילות המתמחים מרוכזים על ידי צוות המתמחים ואחראיות המתמחים, שמהות 
תפקידן – ליווי אישי והכוונה להצלחה, תוך בקרה על עבודת המתמחים ובהתאמה לעומס ודרישות 

העבודה, לצד התחשבות ברצונות וצרכי המתמחים וזאת כבר מתחילת ההתמחות. 
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האם ניתן להשתלב במשרד לאחר ההתמחות?
משרדנו אחראי לתהליך ההכשרה של כל מתמחה, שיוביל לקידומו האישי והמקצועי במשפחת 
מיתר. אנו רואים את במתמחים את דור העתיד שלנו והמאמץ המושקע בטיפוח המתמחים נועד 
לתת להם כלים להיות עורכי דין מצוינים במשרדנו. ניסיון השנים האחרונות מעיד על למעלה 
מ־65% מהמתמחים במיתר שחוזרים לעבוד במשרד כעורכי דין לאחר השלמת בחינות הלשכה. 

רבים מהשותפים במיתר, התמחו במשרד בעבר. 

לא רק עבודה 
המתמחים במיתר נהנים מהטבות רבות ומסביבת עבודה חברית, דינמית ונעימה!

המתמחים הם חלק בלתי נפרד מצוות המשרד, והם שותפים לכל הפעילות החברתית המשרדית, 
לרבות נופש משרדי שנתי בארץ או בחו״ל, 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.

תרומה לקהילה
אנו במיתר מייחסים חשיבות רבה לסיוע ותרומה לקהילה ופועלים בכמה מישורים לצורך כך.

המשרד מעניק ייעוץ משפטי פרו־בונו לעמותות וגופים רבים ותורם סכומים משמעותיים לעמותות 
העוסקות בחינוך, העצמה ופיתוח מסוגלות )בדגש על נוער בפריפריה( וכן עמותות המקדמות 
שוויון ונלחמות בהפליה. המשרד מעודד את עובדיו להתנדב ומקדם פרויקטים רבים של התנדבות 
בקהילה, לרבות במסגרת גיבושי התנדבות מחלקתיים / צוותיים. המשרד מעניק, יחד עם קרן צבי 
מיתר, מלגות לסטודנטים למשפטים מהעדה האתיופית. השנה זכה המשרד באות המתנדב של 
לשכת עורכי הדין, בדירוג הגבוה ביותר )Change Maker( של עמותת HELPI )משרד עורכי הדין 
היחידי שזכה בתואר זה אי־פעם, יחד עם חברות מובילות בשוק(, וכן בדירוג הגבוה ביותר בתחום 

הפרו־בונו מטעם דן אנד ברדסטריט. 
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ניר כהן, לשם, בן־ארצי 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: 3–4

על המשרד ותחומי עיסוקו: 
המשרד נוסד בשנת 1994. המשרד מטפל בתיקי ליטיגציה מסחרית מורכבים, עקרוניים וגדולים, 
בסכומים המגיעים למאות מיליוני ולעיתים מיליארדי ש״ח, בעיקר בפני בתי המשפט המחוזיים ובית 
המשפט העליון. 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 מדורג 
על ידי חברת BdiCode כאחד משני משרדי הבוטיק המובילים בישראל בכל התחומים, מתוך 300 
.Chambersו־ Legal 500 משרדים מדורגים. כמו כן מדורג המשרד במדריכים בינלאומיים מובילים כגון

תחומי העיסוק של המשרד: ליטיגציה מסחרית. המשרד מטפל בתיקים מורכבים, רחבי היקף 
ובעלי פרופיל ציבורי גבוה, לרבות במסגרת תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות, בעיקר בתחומי 
המשפט המסחרי, דיני חברות, דיני ניירות ערך, דיני בנקאות ודיני תחרות. 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 התובענות הייצוגיות עוסק 
המשרד בייצוג נתבעים במגוון התחומים בהם מוגשות תובענות ייצוגיות בישראל )חברות וניירות 
ערך, צרכנות, בנקאות, תחרות 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 התחרות מטפל המשרד בהליכים המוגשים לערכאות שיפוטיות 
והכוללים סוגיות עקרוניות בתחום זה. כמו כן מטפל המשרד בתביעות ובהליכים מורכבים בתחום 

המשפט המסחרי, המשפט המינהלי ובתחומי משפט נוספים. 

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 

mailto:office@ncl-lawyers.com
http://www.ncl-lawyers.com
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את הטיפול המשפטי בתיק החל משלבי לימוד והכנת התיק וכלה בשלבים השונים של ניהולו בבית 
המשפט. המתמחה זוכה לרכוש כלים ומיומנויות עבודה אשר יסייעו בהמשך הקריירה המשפטית.

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 )כחנייה, 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. יכולות כתיבה, ניסוח והתבטאות ברמה גבוהה ביותר. מעבר לכך, 
המשרד מחפש מתמחים בעלי יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים. 
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נשיץ ברנדס אמיר

כתובת: רחוב תובל 5 , בית צרפת, תל אביב
טלפון: 03-6235000 | פקס: 03-6235005

career@nblaw.com :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד קרן סטרול \ שרית כהן נזירי

מספר עו״ד במשרד: כ 126 עורכי דין שכירים, למעלה ממחציתם נשים
מספר השותפים במשרד: 82 מתוכם 29 נשים שותפות

מספר המתמחים במשרד: 36 
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 30

תחומי עיסוק מרכזיים: מחלקה מסחרית | ליטיגציה מסחרית | מחלקת נדל״ן | מחלקת נזיקין 
| מחלקת דיני עבודה

הטבות לעובדים: ארוחות צהריים, חנייה, מתנות לחגים אירועי רווחה וגיבוש
http://www.nblaw.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
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 

היבטים מקומיים ובינלאומיים ובסכסוכים אזרחיים מגוונים.

 ,)M&A( ועוסקת בקשת רחבה של תחומים: במיזוגים ורכישות one-stop-shop הפירמה הינה
היי־טק, שוק ההון, דיני תאגידים, ליטיגציה מסחרית, דיני נזיקין וביטוח, תביעות ייצוגיות, נדל״ן, 
תכנון ובנייה והתחדשות עירונית, דיני עבודה, משפט מנהלי, קניין רוחני, הגבלים עסקיים, איכות 

סביבה, מיסוי, צווארון לבן.

הפירמה מדורגת בתחומי ליבה ובתחומי מומחיות ייחודיים בקבוצות האיכות הראשונות במדריכי 
הדירוג למשרדי עורכי דין בארץ ובעולם.

הפירמה זכתה בפרס של מכון המחקר הבינלאומי המוביל Mergermarket כפירמה המובילה 
בתחום המיזוגים והרכישות בישראל.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: שיטת ההתמחות מוגדרת כהצמדה למחלקה, כאשר בתוך . 1

המחלקה השיטה שאנו עובדים לפיה היא פול מחלקתי. מדובר בסביבה מקצועית שמאפשרת 
עבודה עם כל הצוות המקצועי במחלקה לרבות מנהל המחלקה, שותפים ועורכי דין וזה מאפשר 
היכרות עם גישות עבודה שונות וחשיפה לכל הקשת שמציע התחום. במשרד יש מערך חניכה 
שכולל ראש תחום מתמחים וצוות מנטורים שמשמשים כגורם מכשיר, מתווך וכגורם אנושי 

http://www.nblaw.com


 109  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

של המתמחים. כך שלאורך כל התקופה יש מי שמלווה ודואג למתמחה הן בסביבת העבודה 
המקצועית והן באישית.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: ישנו מתחם ייעודי של חדרי מתמחים במשרד ובו כ־4 . 2
מתמחים חולקים חדר – החדרים נעימים, בעלי חלונות ומרווחים. כל מתמחה/טרום מתמחה 
זכאי לחנייה ולארוחת צהריים במימון המשרד, ישנן מתנות גדולות של כ 1000 ₪ בראש השנה 

ובפסח , פעילויות גיבוש ורווחה שוטפות הן לקבוצת המתמחים והן כחלק מכלל המשרד.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מצוינות והצטיינות, חריצות, סקרנות, יכולת חשיבה יצירתית, . 3
יכולות ניתוח 

משפטי מעולות, כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה, Team player ויחסי אנוש טובים

שעות עבודה: שעות העבודה הרשמיות במשרד הינן 9:00–20:00 , המשרד סגור בימי שישי.. 4

סיכויי קידום במשרד: מדיניות הפירמה היא להשאיר במשרד את כל המתמחים הטובים. . 5
במחזורים האחרונים נשארו במשרד כ 75% מהמתמחים.

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיים מסלול טרום התמחות למי שיש באפשרותו לשלב . 6
זאת במקביל ללימודים.
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Sullivan & Worcester

כתובת: רחוב הארבעה 28, מגדלי חג׳ג׳, קומה 35, תל אביב
טלפון: 074-7580480 | פקס: 03-6844998

cbendavid@sullivanlaw.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: חן בן דוד

מספר עו״ד במשרד: בסניף הישראלי 20 )50% נשים(. בעולם כ־300
מספר השותפים במשרד: בסניף הישראלי – 4 שותפות 4 שותפים

מספר המתמחים במשרד: 4
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 3

תחומי עיסוק מרכזיים: שוק ההון ישראל וארה״ב, הייטק, מסחרי, מיזוגים ורכישות
הטבות לעובדים: סיבוס, חנייה בבניין, מתנות לחגים, HAPPY HOUR כל חמישי, שיעור פילאטיס 

בשבוע, חדר כושר בבניין, ימי כיף, נסיעות לחו״ל
https://www.sullivanlaw.com :אתר

על המשרד
פירמת עורכי הדין Sullivan & Worchester הינה פירמה בינלאומית מובילה עם מאות 
עורכי דין הפרושים ברחבי העולם; הפירמה מפעילה משרדים בניו־יורק, בוסטון, וושינגטון, תל 
אביב ולונדון וכן פועלת במזרח אסיה, בהם פועלים צוותים משפטיים משולבים ישראלים־מקומיים. 

הפירמה מעניקה ליווי וייעוץ לחברות גלובאליות, בין היתר, לחברות ציבוריות הנסחרות בנאסד״ק 
ו/או בישראל, ולחברות פרטיות הפועלות בארצות הברית, ישראל, אסיה ואירופה במגוון נושאים 

משפטיים, באמצעות ידע מקיף בזירה המקומית ובזירה הגלובלית.

לפירמה תחומי עיסוק ייחודיים. מחלקת שוק ההון הבינלאומי, ליוותה חברות ישראליות 
)אשר נסחרות בישראל ו/או בבורסות בארה״ב(, בהנפקות וגיוסי הון בסכום כולל המוערך בכ־10 
מיליארד דולר, ומחלקת היי טק – מיזוגים ורכישות, ייצגה חברות בעסקאות בסכום כולל 

המוערך בכחצי מיליארד דולר. 

עורכי הדין שלנו מצטיינים בליווי וייעוץ לחברות ציבוריות ופרטיות בהליכים של גיוסי כספים )הנפקות 
ראשונית )IPO(, משניות וגיוסים פרטיים(, הסכמים מסחריים, וכן בעסקאות של מיזוגים ורכישות 
 Family ,Private Equity וליטיגציה מסחרית. הפירמה מייצגת ומלווה קרנות הון סיכון, קרנות
Offices, קרנות גידור בינלאומיות, קרנות חוב, חתמים בינלאומיים, בנקים להשקעות ואנג׳לים 
בהשקעות פיננסיות לרבות ביצוע בדיקות נאותות טרם ההשקעה. לקוחות הפירמה נהנים מליווי 
וייעוץ של צוות עורכי דין המותאם לכל לקוח בהתאם לצרכיו אשר מעניק ליווי אישי, מהיר ומקצועי, 
מכוון עסקים, תוך מינוף הניסיון והקשרים של השותפים המובילים בפירמה. למשרדנו היכולת 
הייחודית להבין בצורה טובה את הדינמיקה של השווקים השונים, ההבדלים התרבותיים, מבני 

עסקאות שונים, אזורי הזמן השונים והשוני בשפה ובתרבות ברחבי העולם.
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תחומי עיסוק
שוק ההון: לצוות שוק ההון הגלובלי, הרב תרבותי ודו לשוני שלנו ניסיון רב בליווי שוטף של 
חברות ציבוריות וייצוג חברות בכל הנוגע להנפקות בבורסות בתל אביב ובארה״ב. יחד עם הצוותים 
שלנו בתל אביב, ניו יורק ובבוסטון אנו מעניקים ללקוחותינו, חברות ציבוריות ישראליות ואמריקאיות, 
מענה מקיף וכולל לדין הישראלי ו/או האמריקאי ובכך מייתרים את הצורך במשרד עורכי דין נוסף 
מהצד השני של האוקיינוס. אנו מספקים שירות משפטי ועסקי, תוך מינוף הניסיון והקשרים שלנו 
בארה״ב, אירופה, המזרח התיכון ואסיה כדי לסייע בקידום מטרות לקוחותינו. יש לנו רקורד מוכח 
של מאות הנפקות מוצלחות ועסקאות מימון שונות שליווינו בגיוס של עשרות מילארדי 
דולרים שסייענו לגייס ללקוחות שלנו בתחומי הטכנולוגיה, מדעי החיים, סייבר, רובוטיקה, אנרגיה 
מתחדשת לרבות רכבים אוטונומים, קנאביס רפואי, מפעלים תעשייתיים ונדל״ן לרבות REITs. אנו 
מייעצים גם בנושאים רגולטוריים של ניירות ערך ודיני תאגידים בישראל ובארה״ב – עבודה מול 
 ,NASDAQ והבורסות השונות לרבות ,FINRA ,)SECהרשויות לניירות ערך בישראל, בארה״ב )ה־

NYSE והבורסה לניירות ערך בת״א.

היי טק – מיזוגים ורכישות: מחלקת ההיי טק – מיזוגים ורכישות של המשרד מייצגת יזמים, 
סטארטאפים, חברות מתפתחות בשלבי השקעות שונים ומשקיעי הון פרטי במגוון תעשיות, 
כגון: תקשורת, טכנולוגיית מידע ותוכנה, ניו־מדיה, בידור, הוצאה לאור, ביוטכנולוגיה, אנרגיה, 
תרופות, מדעי החיים ומכשור רפואי. בזכות שלל תחומי המומחיות שלנו, באפשרותנו לייצג את 
לקוחותינו בכל אחד מההיבטים של העסק שלהם, לרבות השקעות בהון פרטי, רכישות ממונפות, 
מימון חובות, הנפקות, רגולציית פרטיות )GDPR(, שותפויות אסטרטגיות, שיתופי פעולה, מיזמים 
משותפים, הגנה ואכיפה של זכויות קניין רוחני, מיזוגים ורכישות, ספין־אוף, וממשל תאגידי. כמו 
כן, אנו מחברים בין משקיעים ושותפים פוטנציאליים עבור לקוחותינו. כתוצאה מכך נוצרים יחסים 
אסטרטגיים והשקעות משותפות המאפשרות ללקוחות להם להרחיב את היכולת שלהם לייצר 

ולבצע עסקאות.

ליטיגציה מסחרית: מחלקת הליטיגציה בתל אביב מתמקדת במשפט מסחרי, ניירות ערך, תובענות 
ייצוגיות. אנו מתמחים בליטיגציה מורכבת, בעלת שווי גבוה, והמחלקה מייצגת הן חברות 
ישראליות והן חברות זרות, כמו גם בעלי המניות שלהן, במגוון סכסוכים מסחריים, לרבות אלה 
הקשורים בשוק ההון, קרבות שליטה, דיני חברות, הצעות רכש וחדלות פירעון. בנוסף אנו 
מתמחים בליטגציה בינלאומית מורכבת שחלקה בישראל וחלקה בארה״ב או באנגליה תוך הרכבת 
צוותים משותפים תחת ניהול אחד של מחלקות הליטיגציה שלנו בבוסטון, ניו יורק, לונדון ותל אביב.

סין ומזרח אסיה: במזרח אסיה הפירמה פעילה למעלה מ־15 שנים, בין היתר בערים בייג׳ינג, שנגחאי, 
שנזן, גואנגז׳ו וכן בהונג קונג, טאיוואן וסינגפור, וכולל עורכי דין סינים, אמריקאים וישראליים, בעלי ניסיון 
עשיר בליווי ומתן ייעוץ משפטי מקיף לחברות ישראליות ובינלאומיות. ניסיוננו בייצוג חברות זרות באזור מקל 
על ההליכים הפרוצדורליים והמשפטיים עבור לקוחותינו ומקדם את פעילותם המשפטית והעסקית באזור.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: ההתמחות במשרדי הפירמה בתל אביב נעשית בשיטת ״פול 
מחלקתי״, כל מתמחה מצוות למחלקה ועובד עם כל עורכי הדין והשותפים במחלקה. המתמחים 
בפירמה הינם חלק אינטגרלי מהעבודה המשפטית השוטפת במשרד, מעורבים ומובילים, לוקחים 
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חלק בליווי הלקוחות ובהתנהלות השוטפת מולם. המשרד שם דגש על ההון האנושי, בין היתר 
באמצעות תכנית העשרה מקצועית שנתית למתמחים, חניכה אישית וליווי צמוד של מתמחי 

המשרד, פיקוח ומתן משובים תקופתיים.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: לכל שני מתמחים משרד משלהם, חנייה בבניין, מימון 
קורס ההכנה לבחינות הלשכה, סיבוס, מתנות לחגים, HAPPY HOUR כל חמישי, שיעור פילאטיס 

בשבוע, חדר כושר בבניין, ערבי מתמחים, ימי כיף משרדיים ונסיעות לחו״ל. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: המשרד רואה במתמחים כדור הבא של המשרד, ומראש מאתר 
את המתמחים על מנת שיהיו עורכי דין במשרד בהמשך הדרך, ולכן מצופה מהמתמחים כי יהיו 
בעלי מוסר עבודה, רצון ללמוד, מוטיבציה, יוזמה, חריצות, כושר התבטאות, יכולת עבודה בצוות, 

יחסי אנוש ברמה גבוהה ואנגלית ברמה גבוהה מאד. 

הכשרה: במהלך שנת ההתמחות עוברים המתמחים מסלול הכשרה שכולל הרצאות מקצועיות 
של שותפי ועורכי הדין במשרד, הכשרה מקצועית מקיפה בתחום ההתמחות הנבחר, שיחות משוב 

תקופתיות ועוד. 

סיכויי קידום במשרד: המשרד מאמין בצמיחה מבפנים מאשר גיוס מחוץ, לראיה, רבים מעורכי 
הדין במשרד התחילו את דרכם כמתמחים בו.

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיימת אפשרות לטרום התמחות בהתאם לצרכים, אך לא חובה. 

תהליך גיוס המתמחים
הצוות המשפטי נבחר בקפידה על מנת לענות על הסטנדרטים הגבוהים של הפירמה, תוך שימת 

דגש עיקרי על יחסי אנוש ויכולת מנהיגות. 

השלבים בתהליך הגיוס: התהליך מורכב מראיון ראשון בו צוות הגיוס נפגש עם המועמד. 
המועמדים המתאימים ביותר יזומנו לראיון שני עם שותף מתחום ההתמחות בו מעוניין המועמד 

להתמחות והשותפים המנהלים. 

השיקולים במיון קו״ח: מוסד הלימודים, תחום ההתמחות, שליטה טובה מאוד באנגלית ותרומה 
לקהילה. 

ממוצע ציונים: אנו בוחרים את המועמד מתוך ראיה כוללת של יכולותיו ולא על פי ציונים בלבד. 
כמו כן, התמקדות בקורסים המתמקדים בתחום ההתמחות הרלבנטי הינו יתרון. 
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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 :דוא״ל
www.apm-law.com :אתר

איש קשר למתמחים: מיה מנחם שובל, מנהלת משאבי אנוש
מספר עו״ד בפירמה: כ־110 

מספר השותפים בפירמה: 41 
מספר המתמחים בפירמה: 25 

מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס: כ־15
תחומי עיסוק מרכזיים: הייטק, מסים, חדלות פירעון, ליטיגציה, נדל״ן, תכנון ובנייה, שוק ההון 

ומסחרית

אודות הפירמה
משרד עמית, פולק, מטלון ושות׳ ).APM&Co(, נוסד בשנת 1956. מאז הקמתו, התרחב והפך 
לאחד המשרדים המובילים והבולטים בישראל, וכן הנו בעל פעילות בינלאומית נרחבת בשווקים 
המרכזיים בארה״ב, באירופה, ובשווקים נוספים לרבות אוסטרליה, הודו, סינגפור, סין, יפן, ברזיל, 

מקסיקו, רוסיה, מדינות DACH, איחוד האמיריות הערביות ובחריין. 

המשרד מקפיד להגשים את ייעודו: ייעוץ משפטי ברמה הגבוהה ביותר. היכרות מעמיקה של 
המשפט, יצירתיות, גמישות מחשבתית ומסירות אין־סופית ללקוחותינו – כל אלו מאפשרים לנו 

לספק ייעוץ משפטי מקיף ומלא בכל תחומי המשפט המסחרי, הציבורי והאזרחי. 

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. 

הפירמה מייצגת מגוון רחב של חברות, ארגונים ומוסדות בישראל ובחו״ל, ביניהם: 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.

הפירמה מעניקה ייעוץ משפטי במגוון תחומים ובכך מאפשרת ללקוחותיה לקבל טיפול כולל ומקיף 
בכל סוגיה משפטית ובכל תחום: הייטק והון סיכון, טכנולוגיה ורגולציה, פרטיות ואבטחת מידע, 
סייבר, קניין רוחני, פינטק, פודטק, אגטק, מיסים, חדלות פירעון, ליטיגציה, תובענות ייצוגיות, נדל״ן, 
התחדשות עירונית, מיסוי מוניציפאלי, תכנון ובנייה, שוק ההון, מימון ובנקאות, הון משפחתי, דיני 
 עבודה, תשתיות אנרגיה ומימון פרויקטים, איכות הסביבה, משפט מנהלי ומכרזים, בוררות וגישור ועוד. 
הפירמה ידועה ומובילה בתחום ההייטק והון סיכון וכן בפעילותה הרחבה ובהיקפים יוצאים מן הכלל 

mailto:interns@apm.law%20
mailto:interns@apm.law%20
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בתחום הקרנות. כמו כן, בשנים האחרונות המשרד מלווה עסקאות מיזוגים ורכישות משמעותיות 
במשק, הן בין חברות מקומיות והן בעסקאות חוצות גבולות. 

אנו מציגים מסורת ארוכת שנים של הישגים משפטיים מרשימים, של דירוגים גבוהים על ידי מדריכים 
 Legal 500, Chambers and Partners, BDI, Dun׳s100,( משפטיים בולטים בארץ ובעולם

IFLR1000( ושל זכייה בפרסים שנה אחר שנה במגוון תחומי פעילות.

אנו גאים בצוות המקצועי שלנו אשר מורכב ממומחי משפט מהשורה הראשונה הנבדלים זה מזה 
בתחומי התמחותם, בניסיונם ובידע שרכשו. עם זאת, לכל עורכי הדין שלנו – ותיקים כצעירים – מכנה 
משותף אחד: אהבת החוק והיכולת לעשות בו שימוש על מנת להשיג את המיטב עבור לקוחותינו.

ההיזון החוזר וההשפעה המתמדת שבין העולם העסקי לזה המשפטי נהירים לנו היטב ועל כן, 
אנו מוודאים שעורכי הדין שלנו מבינים היטב גם את העולם העסקי ויכולים לספק ייעוץ משפטי 

רב־תחומי המבוסס על שנים של ניסיון.

רבים מעורכי הדין והשותפים בפירמה החלו את דרכם המקצועית כמתמחים במשרדנו.

על ההתמחות במשרד
אנו מנהלים הליך מיון קפדני ומאתרים את הסטודנטים אשר לצד הישגים אקדמיים, משלבים תרומה 
לקהילה, וכמובן את אלו שאנחנו מאמינים כי ישתלבו במשרדנו ויבואו בו לידי ביטוי בצורה המיטבית.

אנו מאמינים בפיתוח וקידום של ההון האנושי במשרד ומשקיעים רבות בהכשרות ופיתוח היכולות 
המקצועיות של המתמחים. מתוך ראייה זו אנו 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 והבנה עסקית. המתמחים נדרשים 
לגלות מקוריות ויצירתיות בעבודתם, אחריות ויסודיות, משימתיות, מעורבות ויוזמה, יכולת להשתלב 

בעבודת צוות ויכולות בינאישיות גבוהות.

סביבת העבודה במשרדנו הנה צעירה ודינאמית, לצד מקצועיות וניסיון רב שהמשרד מציע. משרדנו 
מקפיד לגלות רגישות לצרכים המקצועיים והאישיים של המתמחים ולשאיפותיהם לפיתוח עצמי 

וככל האפשר לתת להם מענה.

שיטת העבודה: אנו מאמינים כי האדם הוא המומחה של עצמו ולכן אנו מאפשרים למתמחים . 1
להשפיע על בחירת הקריירה שלהם וכחלק מתהליך הגיוס יישאלו הסטודנטים מהן העדפותיהם 

לעניין התחום בו ירצו להתמקצע.

המתמחים אשר יתחילו במשרדנו ישתלבו ויתמקצעו בתחום העיסוק של המחלקה הייעודית.

שיטת ההתמחות הינה ״פול צוותי״ – המתמחים משתלבים בצוותי עבודה במסגרת המחלקה, 
אשר כוללים שותפים, עורכי דין ומתמחים.

יכשירו . 2 ילוו,  אשר  שותף/ה  ממנים  אנו  למשרד  הגעת המתמחה  עם   :MENTORING
ויהיו אמונים על התפתחות המתמחה. המתמחה עוסק בשלבים השונים של העבודה 
המשפטית )הכנת מסמכים משפטיים, מחקר משפטי, פגישות עם לקוחות, השתתפות 
שמקבל  כך  דין  ועורכי  שותפים  למספר  ומתלווה  מגוונים  בתיקים  ועוד(  בדיונים 
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ומגוונות.  שונות  עבודה  ולשיטות  מקצועיות,  נקודות מבט  למספר  להיחשף   הזדמנות 
אנו מקפידים שעבודת המתמחים תהיה משמעותית ובעלת ערך! המתמחים מקבלים 

כלים מקצועיים הדרושים להתפתחותם המקצועית ולהצלחתם כעורכי דין.

APM ACADEMY: משרדנו שם דגש רב על הכשרה מקצועית בתקופת ההתמחות ומייחס . 3
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 ההכשרות ״APM ACADEMY״, תכנית ייחודית שבמהלכה מועברות הרצאות על ידי 
שותפים במשרד ומיטב המרצים והמומחים מהמגזר העסקי. התכנית בנויה מהכשרות רוחב 

במגוון תחומים בהם עוסק משרדנו והכשרות עומק בתחום הספציפי אליו שובצו המתמחים.

הטבות: המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד מהמשרד מרגע הצטרפותם ולפיכך נהנים מההטבות . 4
שמוענקות לכלל העובדים במשרד כמו למשל: פעילויות גיבוש, טיולים משרדיים, חדר כושר 
מאובזר וחדשני, שי לחגים ועוד. בנוסף, המשרד נושא בחלק מהתשלום עבור קורס ההכנה 
והספרים הנרכשים לבחינות הלשכה וכן מעניק, לחוזרים למשרד כעורכי דין, מענק השארות.

השתלבות במשרד לאחר ההתמחות: אנו רואים במתמחים ובעורכי הדין את העתיד של . 5
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.
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AYR – עמר רייטר ז׳אן שוכטוביץ׳ ושות׳

 כתובת: משרד ראשי – מגדל צ׳מפיון )דרך ששת הימים 30, בני ברק )מול קניון איילון, ר״ג(
סניף ירושלים – הגן הטכנולוגי ירושלים, בניין 1, כניסה ג׳, קומה 1, דרך אגודת ספורט הפועל 2, 

מלחה, ירושלים
 http://www.ayr.co.il :כתובת אתר המשרד

טלפון: 03-6019601 | פקס: 03-6019602
 trainee@ayr.co.il :דוא״ל

אנשי קשר למתמחים: עו״ד כוכבה אוחנה
השותפים במשרד: 55 שותפים )מתוכם יותר מכשליש נשים(

מספר עו״ד במשרד: כ־134 )כמחצית מהם נשים(
מספר המתמחים במשרד: 17

תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה מסחרית ומנהלית; תובענות ייצוגיות; מקרקעין; התחדשות 
עירונית; משפט מסחרי ותאגידי; מיזוגים ורכישות; מימון; שוק ההון וניירות ערך; דיני עבודה; חדלות 
פירעון; היי טק, חברות הזנק והון סיכון; תקשורת; הגבלים עסקיים ותחרות; פרטיות עיבוד נתונים 

וסייבר; קניין רוחני; צווארון לבן; תכנון ובנייה; תשתיות; מיסוי מוניציפאלי ודיני ספורט

על המשרד
AYR – עמר רייטר ז׳אן שוכטוביץ׳ ושות׳, הוא משרד עורכי דין בעל קצב גדילה אורגנית מהמהירים 
בישראל. המשרד הוקם בשנת 2010 וכיום מונה כ־134 עורכי דין. המשרד נמנה עם משרדי 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, 
החברות המובילות ביותר בתחומי הנדל״ן, התחבורה, הטכנולוגיה, התעשייה הכבדה, התשתיות, 
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, 

אנשי ציבור 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 
נעימה, חברית מאוד, לא פורמלית וביתית. בשונה מהמקובל במשרדי עורכי דין גדולים אחרים, 
המשרד אינו מחולק 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.

http://www.ayr.co.il/Hebrew/default.aspx
mailto:trainee@ayr.co.il
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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. 

מעורבות חברתית 
אנו ב־AYR מאמינים, כי הערכים לאורם אנו פועלים מחייבים אותנו גם כלפי החברה והקהילה בה 
אנו חיים. כחלק מתפיסה זו, אנו מכירים בחשיבותה העליונה של המעורבות החברתית והעשייה 

למען הכלל, במסגרת הפעילות היומיומית שלנו.

אנו מקפידים על מתן הזדמנות שווה בגיוס, העסקה וקידום העובדים שלנו, וקולטים למשרדנו 
בוגרי מוסדות השכלה גבוהה, המגיעים מרקעים מגוונים ומצטיינים ברמה האישית והמקצועית. 
אנו מאמינים כי כעורכי דין אשר תורמים את כישוריהם למען קידום זכויות חברתיות, יש בידינו יכולת 
ממשית להוביל שינוי חברתי אמיתי. לפיכך, אנו מעודדים את הצוות שלנו ב־AYR ליזום ולקחת חלק 

בפעילויות התנדבות ומעורבות חברתית, ולהירתם למען אוכלוסיות הזקוקות לתמיכתנו. 

במסגרת פעילות המשרד, אנו תומכים ומלווים משפטית עמותות וארגונים חברתיים שונים כדוגמת 
״האות הבינלאומי לנוער ולצעירים – ישראל״, המקנה לבני נוער ולצעירים כלים אישיים ומעשיים 
לצמיחה, ללא קשר למוצאם, דתם או הרקע ממנו באו; עמותת פתחון לב, ארגון גג הומניטרי למלחמה 
בעוני; תכנית ״מנהיגות עסקית צעירה״, המעודדת מצוינות ומנהיגות בקרב בני נוער בישראל ועוד. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: אופי עבודת המתמחה במשרדנו היא בשיטת ״הפול . 1

המחלקתי״. באופן זה, כל מתמחה מצוות לאחת ממחלקות המשרד )תחת השותף המשמש 
כמאמנו(, ועובד באופן שוטף מול צוות עורכי הדין במחלקה אליה הוא משתייך. לעתים, על 
פי צורכי המשרד ותוך התחשבות בתחומי העניין של המתמחה, למתמחה ישנה הזדמנות 

להתנסות בעבודה עם מחלקות נוספות ובתחומי עיסוק שונים. 

כל מתמחה הוא חלק אינטגרלי וחשוב בצוות שמטפל בכל תיק. אנחנו מעודדים את המתמחים 
במשרד שלנו להביע את דעתם, לשאוף לעצמאות ולהעשיר אותנו גם מהידע שלהם. כל 
מתמחה שמביע מסוגלות ורצון, יימצא אוזן קשבת לפיתוחו האישי והמקצועי, כי אלה האנשים 

שאנחנו מעוניינים לטפח. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: חשיבה משפטית יצירתית, נמרצות וחריצות, יכולת עבודה . 2
בצוות, סקרנות והגדלת ראש ואישיות מעניינת.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: שכר מהגבוהים בשוק, חנייה, שי בחגים, מטבחים . 3
מאובזרים ובהם אוכל, שתייה ופינוקים לעובדים, ערבי מתמחים, השתתפות בהרצאות מקצועיות 
ובנופש משרדי. בחלק מהמחלקות המתמחים יושבים בחדרים של 4 וביתר המחלקות בחדרים 
של 2, אנו רואים חשיבות בישיבה של מתמחים בחדרים משותפים לשם ההפריה המקצועית.

בנוסף, למתמחים נבנתה תוכנית העשרה ייעודית, שבמסגרתה הם נחשפים להרצאות )מעשיות 
ופרקטיות( מצד הצוות המקצועי במשרד במגוון תחומי העיסוק של המשרד. תוכנית ההעשרה 

נועדה לחשוף את המתמחים לתחומי עיסוק ופעילות נוספים ולהעשיר את ידיעותיהם. 
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סיכויי קידום במשרד: משרדנו משקיע במתמחיו, ומעודד צמיחה ״מבפנים״. על כן, הסיכויים . 4
להישאר במשרד לאחר תקופת ההתמחות הם גבוהים מאוד. אנחנו מצפים ומקווים שכל 

מתמחה, יוכל להישאר אתנו לקריירה ארוכה ומעניינת.

מסלול טרום התמחות: המשרד מציע מסלול טרום התמחות, בהתאם לצרכי המשרד. . 5

סיבות טובות לבחור להתמחות במשרדנו
המתמחים במשרדנו עובדים בצוותים קטנים, עבור לקוחות מגוונים, ביניהם חברות ואנשי . 1

עסקים מהבולטים בישראל ובעולם. כיוון שאנו מטפלים בתיקים בצוותים קטנים, המתמחים 
מעורבים בפרטי התיק והמהווים חלק חשוב בניהולו, הם משתתפים בכל סיעורי המוחות, 

הפגישות, הדיונים וכדומה. 

תוכלו להביע את דעותיכם באופן חופשי. אנחנו מחפשים מתמחים ועורכי דין שהם לא רק בעלי . 2
יכולות אקדמיות מצוינות, אלא גם בעלי ערך מוסף משמעותי. כך גם, אצלנו נהנים מיחס אישי 

ועבודת צוות ב״גובה העיניים״, תוך הקפדה על מקצועיות חסרת פשרות. 

כולם יכירו את שמכם, גם השותפים הבכירים. למרות שאנו משרד גדול ומטפלים בחברות . 3
מובילות, אנחנו מקפידים על אווירה משפחתית ועל רוח הצוות. לא תהיו אחד מהעדר ותעבדו 
עם חברים, אנשים בעלי אוזן קשבת שרוצים לעזור לכם לעבור את תקופת ההתמחות על הצד 

הטוב ביותר – גם מקצועית וגם אישית. 

לא נדחוף אתכם למקום שלא מתאים לכם. רוב עורכי הדין והמתמחים שלנו בחרו למקד את . 4
לימודיהם ועבודתם בתחומים המעניינים אותם במיוחד. 

עבודה עבור הלקוחות הבולטים ביותר. לא צריך יותר מאשר חיפוש זריז בפסקי הדין ובפרסומי . 5
העסקאות בהם אנו מעורבים, כדי להבין – אנחנו לא סתם עוד משרד. 

לא תוותרו על מה שחשוב לכם. אנו מאמינים שהמתמחים ועורכי הדין הטובים ביותר הם אלה . 6
שהעבודה היא עבורם חלק מחיים מלאים ומאוזנים, הכוללים גם תחומי עניין נוספים. 

בואו לעבוד עם צוות דינמי וצעיר העומד בחוד החנית של שוק עריכת הדין בישראל!



 119  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני – עורכי־דין

כתובת: מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומות 35 ו־41, תל אביב
טלפון: 03-6070800 | פקס: 03-6097797

 office@fwmk-law.co.il / nicoles@fwmk-law.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד דוד סולמא והגב׳ ניקול שמיט

מספר עו״ד במשרד: כ־55
מספר השותפים במשרד: 22 שותפים מתוכם 4 שותפים מייסדים

מספר המתמחים במשרד: 8 | מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־8 מתמחים
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה: 1

תחומי עיסוק מרכזיים: משפט מסחרי והיי טק, ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות, נדל״ן, 
חדלות פירעון ודיני עבודה

פעילות פרו־בונו: מבוצעת באופן תדיר
http://www.fwmk-law.co.il :אתר

על המשרד
משרד FWMK עוסק בתחום האזרחי – מסחרי ונמנה על המשרדים המובילים בישראל בתחומי 
עיסוקו. המשרד הנו משרד צעיר ודינמי, מצוי בגידול מתמיד, ומאופיין בגישה מסחרית, יצירתית, 

ומקורית בטיפול בלקוחותיו.

במשרד פועלות חמש מחלקות: המחלקה המסחרית )מיזוגים ורכישות, היי־טק(, מחלקת ליטיגציה 
מסחרית ותובענות ייצוגיות, מחלקת מקרקעין, מחלקת חדלות פירעון ומחלקת דיני עבודה.

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 על ידי המחלקה הרלבנטית )מסחרי, ליטיגציה, מקרקעין, וחדלות פירעון(, ומבצעים את 
התמחותם במסגרת אותה מחלקה, תוך שהם מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי העובד 

על תיק או עסקה מסוימת.

התמחות בשיטת הפול המחלקתי מאפשרת למתמחה להתנסות בעבודה עם מספר עורכי דין 
ובמגוון רחב של תיקים ועסקאות, ומן הצד השני, מאפשרת למתמחה לרכוש מיומנות והתמקצעות 

בענף מסוים של המשפט. 

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. 

mailto:office@fwmk-law.co.il
mailto:nicoles@fwmk-law.co.il
http://www.fwmk-law.co.il
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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.

המשרד אינו מציב ״תקרת זכוכית״ בפני פעילותם המקצועית של המתמחים, ואינו מגביל אותם 
למשימות מסוימות. היקפי הפעילות ורמת המורכבות של המשימות אותן מבצעים המתמחים, 

תלויות בעיקרו של דבר בכישוריהם, יכולותיהם, וחריצותם. 

אנחנו מחפשים אנשים בעלי ראש גדול, חשיבה עצמאית ויצירתית. אנשים אשר אינם חוששים 
להביע את דעתם, ואשר 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 בהתנהלותם. 

תנאי עבודה וההעסקה: 
המשרד מספק תנאי עבודה נוחים. 

שבוע העבודה הנו בן 5 ימים, יום העבודה מתחיל בשעה 9:00 בבוקר. עם זאת, היקף העבודה 
נגזר מהיקף הפעילות בתיקים ובעסקאות בהם נוטל המתמחה חלק. 

שכר המתמחים הנו שכר גבוה ביחס למקובל. מעבר לכך, המשרד מממן את קורס ההכנה לבחינת 
לשכת עורכי הדין, וכן את אגרות לשכת עוה״ד ברישום 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 

עורכי דין חיצוניים. שבעה מבין השותפים במשרד החלו את דרכם כמתמחים בו.

סיכויי ההישארות תלויים בעיקרו של דבר ברמתו המקצועית של המתמחה בסיום התמחותו, כישוריו, 
יחסי האנוש שלו, והשתלבותו במארג האנושי המשרדי. 

תהליך הקבלה: 
תהליך הקבלה להתמחות במשרד הנו ענייני וקצר באופן יחסי. 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.
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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.

למחלקה מומחיות בייצוג וליווי יזמים טכנולוגיים וחברות הזנק, החל משלב הרעיון והקמת החברה, 
.Exitסיוע בהליכי גיוס הון, דרך ליווי וייעוץ שוטף ועד לשלב ה־

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.

היכולות של עורכי הדין במחלקה, שיתוף הפעולה וזרימת המידע הרב־כיוונית בין מחלקות המשרד, 
וכן רשת הקשרים הנרחבת של FWMK מביאים ללקוחותינו שירות מקצועי ויצירתי עם ערך מוסף 
רב, ומאפשרים טיפול וליווי מוצלח של כל עסקה במגוון רחב של סדרי גודל ותחומים, בארץ ובעולם.

במהלך השנים האחרונות ביצעו מחלקות ההיי־טק וה־M&A עסקאות בהיקף מצטבר של מיליארדי 
שקלים, ובין היתר, הובילו המחלקות את הפן הישראלי בעסקת מכירת חברת הגיימינג פלייטיקה 
– מהעסקאות הגדולות שנחתמו אי פעם בישראל, עסקת רכישת הסטרטאפ טייקי על־ידי חברת 

 .)Huawei( אינוביד ואת מכירת חברת הסטארט־אפ הקסאטיר לענקית הסינית וואי

מחלקת הליטיגציה המסחרית והתובענות הייצוגיות: מחלקת הליטיגציה של FWMK היא 
בין הגדולות והמובילות בתחום הליטיגציה המסחרית בישראל. 

למחלקה ניסיון רב בניהול סכסוכים מכל תחומי המשפט האזרחי והמסחרי, ניסיון אשר נרכש במשך 
שנים של ייצוג בסכסוכים גדולים ומורכבים, בינלאומיים ומקומיים. מחלקת הליטיגציה מתאפיינת 
אף היא בגישה מסחרית אשר תכליתה להוביל את הלקוח לתוצאה המסחרית הרצויה מבחינתו. 
כל ניהול הסכסוך, לרבות התוויית האסטרטגיה והפעלת מגוון הכלים המשפטיים הקיימים, מוכוון 

להשגת אותה תוצאה מסחרית רצויה.

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 

בנייה(, מכרזים, דיני עבודה ועוד.

בנוסף, מחלקת הליטיגציה פעילה מאוד בתחום התובענות הייצוגיות, הן בייצוג תובעים והן בייצוג 
נתבעים.

לצד זאת, ובין היתר, כפועל יוצא מההצלחה בהגשת תובענות ייצוגיות, נכנס FWMK לרשימה 
המצומצמת והאקסקלוסיבית 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 כמפרקים, מנהלים מיוחדים, כונסים ונאמנים בהסדרים רבים ובתעשיות שונות. 
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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 ובנייה, מיסוי, היטלי השבחה, ועוד.

דיני עבודה: מחלקת דיני העבודה מייצגת חברות מקומיות ובינלאומיות, ובהן חברות היי־טק, 
סטארט־אפ ומעסיקים פרטיים וכן עובדים ונותני שירותים בכירים. המחלקה מייעצת במגוון רחב 
של סוגיות הנוגעות ליחסי העבודה השוטפים, לרבות ניסוח הסכמי העסקה, ביטוחים פנסיוניים, 
יישוב סכסוכים, הליכי פיטורים, תמריצים לעובדים וניוד עובדים. לצד העיסוק בהיבטים המסחריים 

והייעוץ השוטף, המחלקה גם מייצגת את לקוחותיה בבתי הדין לעבודה ובפני ערכאות שונות. 
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 )FBC & Co.( פישר

כתובת: דרך מנחם בגין 146, תל אביב, 6492103
טלפון: 03-6944111 | וואטסאפ: 050-3091183 | פקס: 03-6091116

hr@fbclawyers.com :דוא״ל
www.fbclawyers.com :כתובת אתר האינטרנט של המשרד

מס׳ עוה״ד במשרד: כ־300 )מתוכם כ54% עורכות דין(
מס׳ השותפים: 100 )מתוכם 45% שותפות(

מס׳ המתמחים: 50
איש קשר למתמחים: מידבא פלג, מנהלת משאבי אנוש

מחזורי גיוס: מרץ / ספטמבר 2024
תחומי עיסוק עיקריים: אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, בוררות וגישור, ביטוח, בנקאות ומימון, 
דסק סין, הגבלים עסקיים ותחרות, הגירה, היי־טק, טכנולוגיה והון סיכון, התחדשות עירונית, חדלות 
פירעון והסדרי חוב, דיני עבודה, ליטיגציה, מדעי החיים ובריאות, מיזוגים ורכישות, מימון פרויקטים, 
מיסים, מיסוי מוניציפאלי, משאבי טבע נפט וגז, משפט אווירי, ימי ותיירות, משפט מסחרי, נדל״ן, 
ניהול נכסים אישי, סייבר וטכנולוגיות מידע, דיני ספורט, פירוקים וכינוסים, צווארון לבן, קניין רוחני, 
קרנות השקעה, רגולציה, שוק ההון, תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות, תכנון ובנייה, תקשורת ומדיה

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. במשרד אחוזי השארות גבוהים. כשליש מן השותפים 

התמחו במשרד.

mailto:hr@fbclawyers.com
http://www.fbclawyers.com
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על המשרד
פישר ).FBC & Co( נוסד בשנת 1958 והוא נמנה עם משרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים 
בישראל. המשרד מעניק שירות משפטי איכותי, מגוון ורב־תחומי בקשת רחבה של תחומי עיסוק 
תחת קורת גג אחת )one-stop-shop(. לאורך שנות פעילותו, צבר המשרד מוניטין רב בליווי 
סוגיות משפטיות ייחודיות וחדשניות, תוך שהוא חורט על דגלו ערכי מצוינות, מקצועיות, יושרה 

ומסירות לקהל לקוחותיו.

המשרד ניצב דרך קבע בראש טבלאות הדירוג וזוכה, שנה אחר שנה, להכרה והוקרה על־ידי מדריכי 
 ,GCR ,IFLR1000 Legal 500, ,Chambers and Partners דירוג מקומיים ובינלאומיים וביניהם

.BdiCode , Dun׳s 100,WWL

בתחומי ההתמחות של המשרד נכללים: אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, בוררות וגישור, 
ביטוח, בנקאות ומימון, דסק סין, הגבלים עסקיים ותחרות, הגירה, היי־טק, טכנולוגיה והון סיכון, 
התחדשות עירונית, חדלות פירעון והסדרי חוב, יחסי עבודה, ליטיגציה, מדעי החיים ובריאות, 
מיזוגים ורכישות, מימון פרויקטים, מיסים, משאבי טבע נפט וגז, משפט אווירי, ימי ותיירות, משפט 
מסחרי, נדל״ן, ניהול נכסים אישי, סייבר וטכנולוגיות מידע, ספורט, פירוקים וכינוסים, צווארון לבן, 
קניין רוחני, קרנות השקעה, רגולציה, שוק ההון, בלוקצ׳יין ומטבעות וירטואליים, תובענות ייצוגיות 

ותביעות נגזרות, תכנון ובנייה, תקשורת ומדיה.

המחלקה העסקית במשרד מטפלת בעסקאות המרכזיות המעצבות את סדר היום המשפטי־
כלכלי במשק. 

המשרד מעורב, 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. המשרד מייצג חברות ציבוריות בינלאומיות ומקומיות בעסקאות 
המובילות במשק, מלווה חברות בכל תחומי פעילותן בשוק ההון ומייצג מחזיקי אג״ח וחברות 
בהסדרי חוב הבולטים בתחום. למשרד מומחיות בתחום התשתיות וכן מומחיות ייחודית בתחום 
הטלקומוניקציה והתקשורת. המשרד מתמחה בליווי פעילות של חברות טכנולוגיה ומדעי החיים 

בכל שלבי התפתחותן ובדיני מסים.

למשרד מומחיות מיוחדת בעסקאות המערבות חברות מהשוק הסיני.

מחלקת הליטיגציה במשרד עוסקת במורכבים שבתיקים ומייצגת קשת רחבה של לקוחות מצמרת 
גופי הכלכלה בישראל, בהם: בנקים, חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים. כמו 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 עסקיים ומסחריים מורכבים. למשרד מומחיות מיוחדת 
בתחום התובענות הייצוגיות והתביעות הנגזרות והוא מטפל עבור החברות המרכזיות במשק 
בעשרות תביעות ייצוגיות בסכום מצטבר של מיליארדי שקלים. למשרד מומחיות גם בסכסוכים 

שעניינם דיני עבודה ועיזבונות.

מחלקת הנדל״ן במשרד היא המחלקה המובילה בישראל. המחלקה מעורבת במרבית עסקאות 
הנדל״ן המרכזיות במשק הישראלי ובעסקאות נדל״ן באירופה ובארה״ב. המחלקה מטפלת בעסקאות 
נכסים בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה וכן בעסקאות של נדל״ן מניב ובהליכי תכנון ובנייה. כמו 
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כן, היא מעורבת בתכנון, ייזום וביצוע של פרויקטים למשרדים בהיקף כולל של מעל מיליון מ״ר 
ופרויקטים למגורים בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור. 

מחלקת ההגבלים העסקיים עומדת בחוד החנית של התחום בארץ.

זהו המשרד הישראלי היחיד שנכלל בין 100 המשרדים המובילים בעולם, זו הפעם העשירית 
ברציפות. למשרד מומחיות ומוניטין בתחום ההגבלים העסקיים )מונופולים, מיזוגים, הסדרים כובלים(, 
הן בייעוץ בכל תחומי ההגבלים העסקיים )פלילי, מנהלי, אזרחי(, והן בייצוג לקוחות בהליכים בבית 

הדין להגבלים עסקיים ובערכאות אחרות. 

פעילות פרו־בונו: המשרד מקיים פעילות חברתית ענפה בתחומים מגוונים ופועל 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.
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פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת: מגדל עזריאלי שרונה, קומות 52–53, דרך מנחם בגין 121, תל אביב
טלפון: 03-3039000

info@pearlcohen.com :דוא״ל
pearlcohen.com :אתר

hhirsch@pearlcohen. שם איש קשר למתמחים, תפקידו והמייל שלו: עו״ד הילה הירש־זיו
internscv@pearlcohen.com ניתן לשלוח קו״ח ל com

מספר עו״ד במשרד: כ־200
מספר השותפים במשרד: כ־80
מספר המתמחים במשרד: 23 

תחומי עיסוק מרכזיים: משרד פרל כהן הוא one-stop-shop בינלאומי, המעניק קשת רחבה של 
שירותים משפטיים. המשרד מתמחה במגוון רחב של תחומים לרבות: משפט אזרחי ומסחרי, 
ליטיגציה, שוק ההון וניירות ערך, נדל״ן, דיני הספורט, התרבות והבריאות, בנקאות וחדלות פרעון, 
מוצרי צריכה וקמעונאות, בטחון, תעופה וחלל, קניין רוחני ופטנטים, סימני מסחר, מדגמים 
וזכויות יוצרים, אינטרנט וסייבר, היי־טק ומדעי החיים, בליווי פעילות עסקית בינלאומית 
רבה, לרבות במסגרת עסקאות מסחריות בינלאומיות, מיזוגים ורכישות, הנפקות בארץ ובחו״ל, וכן 
בליווי עסקאות נדל״ן מורכבות, ניהול סכסוכים בתחומי המשפט האזרחי־מסחרי לרבות בהליכי 
בוררות וגישור )ליטיגציה(, שוק ההון, הגבלים עסקיים, דיני עבודה, אנרגיה ותשתיות, ומיסים

עמוד פייסבוק/ אינסטגרם/ רשתות חברתיות: 
Facebook: https://www.facebook.com/pearlcohenfirm

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pearl-cohen-zedek-latzer
Instagram: https://www.instagram.com/pearlcohen_interns/

על המשרד
פרל כהן צדק לצר ברץ הוא משרד עורכי דין ועורכי פטנטים בינלאומי מוביל הפועל ממשרדים 
בישראל, ארה״ב )ניו יורק ובוסטון( ואנגליה )לונדון(. בזכות הנוכחות הייחודית של המשרד בזירה 
הבינלאומית, לפרל כהן מוניטין יוצא דופן בנושאים חוצי גבולות בתחום המסחרי )עסקאות הי־טק, 
שוקי הון, מיזוגים ורכישות, מיסוי(, הליטיגציה והקניין הרוחני, תחום בו המשרד נחשב למוביל בישראל. 

לצד משרדי הפירמה הפיזיים הפועלים מישראל, ארה״ב ואנגליה, מקיים משרד פרל כהן פעילות 
עסקית ענפה במדינות זרות נוספות באמצעות מספר דסקים: מדינות דרום אמריקה, סין, יפן, 
גרמניה, צרפת, הודו וקנדה. הדסקים הגיאוגרפיים של פרל כהן מהווים גשר מקצועי למדינות 
אלו, ומסייעים ללקוחות לנהל בהצלחה את עסקיהם במדינות השונות, תוך ניצול הידע וההיכרות 

שלהם עם תרבות וחוקי המדינות הללו.

בפרל כהן מועסקים מעל ל־300 עובדים, מתוכם כ 200 עורכי דין, עורכי פטנטים ויועצים מדעיים 
בעלי רקע אקדמי ומקצועי מגוון המייצגים גופים עסקיים, חברות מוטות טכנולוגיה ומשקיעים בשוק 

mailto:hhirsch@pearlcohen.com
mailto:hhirsch@pearlcohen.com
https://www.facebook.com/pearlcohenfirm
https://www.linkedin.com/company/pearl-cohen-zedek-latzer
https://www.instagram.com/pearlcohen_interns/
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המקומי והבינלאומי. הצוות הבינלאומי של פרל כהן פועל בשיתוף פעולה הדוק במטרה לספק 
ללקוחות המשרד מענה מקיף לטיפול בסוגיות משפטיות מגוונות. 

על ההתמחות ותהליך גיוס המתמחים
אופי ההתמחות: אנו מאמינים שהמתמחים הם חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי המלווה את 
הלקוח. הם משתתפים בפגישות ושיחות עם לקוחות, מו״מ, דיונים משפטיים, סיעור מוחות, קביעת 
האסטרטגיה המשפטית, ניסוח מגוון עשיר של מסמכים משפטיים, חוזים, כתבי בית־דין ועוד. תקופת 
ההתמחות מתבצעת במחלקה ספציפית, הנקבעת תוך התחשבות בשאיפותיו ובהעדפותיו של 
המתמחה. שיטת עבודה זו מעניקה למתמחה יכולת אמיתית להתמקצע בתחום התמחותו, לפתח 

מיומנויות וידע, ולהיחשף למגוון רחב של היבטים משפטיים בתחום הנבחר.

התנאים המוצעים: השכר המוצע למתמחים הינו מהגבוהים בענף. המתמחים נהנים מפעילויות 
חברתיות מגוונות )ימי כיף, ערבי גיבוש למתמחים, בניהול המתמחים, ארוחות ערב מדי יום, ארוחות 
בוקר חודשיות, Happy Hour(, שי בחגים, לפטופ לכל מתמחה ועוד. בין היתר, המשרד משתתף 
בעלות רכישת ספרי הלימוד לבחינות הלשכה. כמו כן, המתמחים זוכים להשתתף בתוכנית השנתית 
Pearl Cohen Academy הכוללת הרצאות במגוון רחב של נושאים, מקצועיים ומשפטיים כאחד, 
במטרה להרחיב את אופקם של הצוות המקצועי בפירמה, ולהקנות להם מיומנויות חדשות לצד 

ידע נוסף מעבר לתחום עיסוקם הנקודתי ובנוסף מענק הישארות למתמחים שחוזרים למשרד.

סיכויי הישארות וקידום: למשרדנו העדפה מובהקת לקלוט לשורותיו מתמחים מצוינים שסיימו 
בהצלחה את תקופת ההתמחות במשרד. 

סביבת העבודה: אנו מתגאים באווירה הנעימה במשרדנו שהינה קולגיאלית, צעירה ונינוחה ללא 
היררכיה נוקשה או קוד לבוש מוקפד. אנו מקיימים מדיניות של דלת פתוחה ושיח בגובה העיניים בין 
כלל העובדים במשרד. המשרד מקפיד על שעות עבודה סבירות מתוך אמונה כי העבודה חשובה, 

אבל כמוה גם שעות הפנאי, המשפחה והמנוחה.

תכונות ומיומנויות נדרשות: אנו קולטים לשורותינו סטודנטים מצטיינים בעלי ממוצע ציונים 
גבוה, אנגלית ברמת שפת אם או ברמה גבוהה מאוד )שפה נוספת מהווה יתרון(, בעלי ״ראש 
גדול״ ואמביציה. מכיוון שהמשרד משקיע רבות בהכשרת המתמחים ובהענקת כל הכלים הדרושים 
להצלחתם, אנו מחפשים סטודנטים בעלי מוטיביציה ורצון להצליח, יכולת מחשבה יצירתית וכושר 

ניסוח מעולה.

טרום־התמחות: המשרד מעודד השתלבות סטודנטים במשרות טרום־התמחות ככל והדבר 
מתאפשר לשני הצדדים. על סטודנטים אלו להיות סטודנטים הממשיכים גם להתמחות במשרד 

לאחר תקופת טרום־ההתמחות.
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צברי פרקש ושות׳, עורכי דין

כתובת: מנחם בגין 52, תל אביב
טלפון: 03-6557070 | פקס: 03-6557080

shira@sbfr.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד שירה מרקוביץ בוקעי

מספר עו״ד במשרד: 13 )4 עורכות דין(
מספר השותפים במשרד: 5 )מתוכם שותפה אחת( 

מספר המתמחים במשרד: 3 
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 1

תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה מסחרית 
פעילות פרו־בונו: המשרד מעניק שירותי פרו־בונו בתיקים עקרוניים ומסייע לעמותות של נוער בסיכון

הטבות לעובדים: שי לחגים, נופש שנתי מפנק, בונוסים, חנייה ועוד 
www.sbfr.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד צברי־פרקש ושות׳, עורכי דין, הינו משרד בוטיק מוביל במשק הישראלי, 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. 

המשרד הוקם על ידי עוה״ד אופיר צברי ודיבון פרקש והוא מונה 13 עורכי דין ומבקש לצמוח בשנים 
הקרובות עד כדי 17 עורכי דין )שייבחרו מתוך המתמחים שיוכשרו על ידי המשרד(. 

המשרד מדורג במדריך הדירוג של Dun’s 100, על ידי קבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל, כאחד 
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בליטיגציה מסחרית )טיר 1(. 

המשרד מדורג גם לפי מדריך דירוג BDI כאחד ממשרדי הבוטיק המובילים והמצטיינים בישראל.

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 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. 



 129  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

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 
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 . 1

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 . 2
מתמחים מרווח, וגישה לתוכנות ומאגרים משפטיים. במשרד גם ספריה משפטית. תנאי העסקה 

טובים בדומה למשרדים המובילים במשק, אווירה נעימה וצעירה של ״יחידה מובחרת״.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: חריצות, יסודיות, מקצועיות, יצירתיות, כושר ביטוי גבוה . 3
בכתב ובע״פ. 

שעות עבודה: ימים א׳–ה׳ 9:00–19:30 בימי ו׳ לא עובדים, אלא במקרים יוצאי דופן בהם . 4
מתעורר צורך. 

סיכויי קידום במשרד: משרדנו נמצא בצמיחה ומעוניין בקליטת עורכי דין צעירים לשורותיו. . 5
אנחנו רוצים ״לגדל״ בעצמנו את עורכי הדין שלנו – מתמחה שימצא מתאים בכישוריו המקצועיים 
והחברתיים יגדיל את סיכויי קליטתו באופן משמעותי. בשלוש השנים האחרונות נקלטו שלושה 

מתמחים כעורכי דין במשרד. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: אופציונאלי.. 6
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קצנל דימנט, משרד עורכי דין

דרוש/ה מתמחה למועד ספטמבר 2023 ו־מרץ 2024 
משרדים: מדינת היהודים 89 ת.ד 4026 הרצליה פיתוח 4614001 

טלפון: 09-9500555 | פקס: 09-9518666 
www.kdlaw.co.il :אתר האינטרנט של המשרד

אודות המשרד: 
קצנל דימנט הוא משרד בוטיק מוביל המתמחה בתחומי המשפט המסחרי, דיני חברות, דיני ניירות 
ערך, היי טק, שוק ההון, מיזוגים ורכישות, עסקאות בינלאומיות ומדורג דרך קבע בין משרדי עורכי 

הדין המובילים בישראל בזכות היקף ואיכות העבודה שלנו.

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, ולהיות מעורב בתהליכים המתנהלים בו. 

הדגש בתפישת העבודה שלנו מתמקד בשלושה עקרונות מרכזיים: שירות איכותי זמין ומקצועי, 
חשיבה ורמת שירות גבוהה 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, 
בחו״ל, מיזוגים ורכישות, היי טק ומדעי החיים, שימור ומימוש קניין רוחני, דיני תאגידים, עבודה, 

ליטיגציה מסחרית, 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. 

פעילות המשרד בתחום הליטיגציה מתמקדת בסכסוכים מסחריים ותאגידיים, אשר לרוב סובבים סביב 
עניינים מורכבים ותקדימיים בתחומי הטכנולוגיה, ניירות הערך, הממשל התאגידי, חדלות הפירעון 

http://www.kdlaw.co.il
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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: מצוינות 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.

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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טלפון: 0733202021 | פקס: 0733202031
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איש קשר למתמחים: עו״ד ישראל שוקר והגב׳ טאיה סטרינסקי
מספר עו״ד במשרד: כ־25 )מתוכם כשליש נשים(

מספר השותפים במשרד: 11 )מתוכם 3 שותפים מייסדים(
מספר המתמחים במשרד: 3 

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 3
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט מסחרי ותאגידים, רגולציה, ליטיגציה מסחרית ויישוב סכסוכים, 

אנרגיה, תשתיות ומימון ודיני תחרות
פעילות פרו־בונו: מבוצעת באופן תדיר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד KRB נוסד בשנת 2017 על ידי שותפים יוצאי אחד המשרדים הגדולים במדינה. המשרד 
מתמחה בפתרון סוגיות משפטיות מורכבות ועוסק בעיקר באנרגיה ותשתיות, רגולציה, ליטיגציה, 
תקשורת, דיני תחרות ומשפט מסחרי. המשרד הינו משרד צעיר המצוי בגידול מתמיד, ומקפיד על 
יצירת קשרים קרובים עם לקוחותיו על מנת להבין את עסקיהם לעומקם, ולמצוא פתרונות מקוריים 

וחדשניים לבעיות משפטיות ורגולטוריות סבוכות ומורכבות.

בין לקוחות המשרד ניתן למצוא חברות מובילות במשק הישראלי וביניהן, בנק דיסקונט, כאל, 
פרטנר, קבוצת אדלטק, דוראד, אנלייט, תנובה, קרסו מוטורס, IDE, שידורי קשת, Uber, שידורי 
רשת, מקורות, וואן טכנולוגיות, ישראייר, ויקטורי, קבוצת אלקו, החברה לשירותי איכות הסביבה, 

קבוצת מנרב, גופים מוסדיים ועוד.

המשרד מדורג בדירוגים מקצועיים בקבוצות האיכות המובילות במרבית תחומי פעילותו על ידי 
 Chambers, וכן על ידי מדריכי הדירוג הבינלאומיים ,Dun’s 100ו־ BDI מדריכי הדירוג המקומיים

 .IFLR1000ו־ Legal500

תחומי עיסוק
אנרגיה, תשתיות ומימון פרויקטים: מחלקת האנרגיה והתשתיות במשרדנו היא מהחלוצות 
בתחום האנרגיה בישראל. המשרד מלווה את מרבית הגופים המובילים )מקומיים ובינלאומיים( 
ופרויקטי הדגל בתחום, ובכלל זה תחנות כוח )קונבנציונאליות ובאנרגיה מתחדשת(, הקמה 
והפעלה של תשתיות חלוקת גז טבעי ועסקאות לרכישת גז טבעי, ומעניק ייעוץ לקבלנים וחברות 
תשתיות, הן בפן המשפטי והן בפן העסקי, בכל שלבי הפרויקט. המשרד מייצג בפני המאסדרים, 
מלווה מכרזי אנרגיה ותשתיות, הליכים סטטוטוריים ועורך את כל ההסכמים הקשורים בפרויקט 
כגון הסכמי EPC הסכמי O&M הסכמי רכש גז טבעי, הסכמי PPA והסכמי מימון. המשרד עוסק גם 

mailto:sec1@krb.law


 133  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

בתחום המכרזים, ועורך מכרזים ציבוריים מורכבים ומלווה ועדות מכרזים וכן מייצג גורמים פרטיים 
המשתתפים במכרזים.

למשרדנו גם התמחות ייחודית בפרויקטי תשתית בארץ )כגון הרכבת הקלה( ובחו״ל ובפרט במדינות 
מתפתחות באפריקה ובאסיה. 

רגולציה ותחרות: המשרד מעניק ליווי וייעוץ אסטרטגי מקיף לחברות המובילות במשק הישראלי 
ועוסק רבות בהליכים מינהליים, מתן רישיונות והיתרים, הקצאת זכויות, שימועים, הליכי אסדרה 
ואכיפה מנהלית. המשרד גם מלווה גופים ממשלתיים ופרטיים בהליכי קידום חקיקה, בדגש על חוקי 
הסדרים ויישום של שינויי חקיקה, התקנת תקנות וצווים ומתן חוות דעת משפטיות בעניינים אלה. 
המשרד אף מטפל בכל ההיבטים הנוגעים לדיני תחרות: מיזוגים, הסדרים כובלים ודיני מונופולין, 
ייצוג לקוחות בפני רשות התחרות ובית הדין לתחרות, וכן ייעוץ בנוגע למחקרי שוק בתחום התחרות 

וגיבוש תכניות אכיפה.

בנקאות ופיננסים: אנו מייעצים לבנקים ולגופים מוסדיים בנוגע לאתגרים רגולטוריים, נושאי 
בנקאות פתוחה, רגולציית השקעות, פיקוח על שירותים פיננסיים, היבטים תחרותיים ועוד.

תקשורת ושידורים: המשרד מעניק ליווי שוטף לחברות המובילות בישראל הפועלות בתחומי 
התקשורת, הטלקומוניקציה והשידורים. המשרד מייעץ ללקוחותיו בנוגע לרישיונות, העברות 
אמצעי שליטה בתחום, עסקאות מקומיות ובינלאומיות והיבטי פרטיות ואבטחת מידע. המשרד 
מסייע ללקוחותיו בקביעת אסטרטגיה רגולטורית ארוכת טווח, מייצג בשימועים בנושאי חקיקה 

ומדיניות ממשלתית ומעניק ייעוץ וליווי בקשר עם מכרזים בתחום. 

ליטיגציה אזרחית, מנהלית וצווארון לבן: המשרד מייצג חברות ישראליות ובינלאומיות בסכסוכים 
מורכבים, כמו גם אנשי עסקים ופקידים בכירים מהמגזר הציבורי. המשרד מייצג לקוחות בנושאי 
ליטיגציה מסחרית מורכבת ועוסק בהליכי ליטיגציה תאגידית בחברות ציבוריות; המשרד עוסק 
בתובענות ייצוגיות, ליטיגציה בינלאומית ובוררות, ליטיגציה בתחום דיני תחרות, ליטיגציה בתחום 
האינטרנט, בתחום הנדל״ן ועוד. המשרד עוסק גם בתיקי צווארון לבן מורכבים ומייצגים בכירים 
במגזר העסקי והציבורי בתיקים פליליים בעניינים כגון ניירות ערך, מיסוי והלבנת הון, עבירות ביטחון 

וביטחון לאומי ועוד.

משפט מסחרי ותאגידים: המשרד מטפל בעסקאות מורכבות, לרבות עסקאות השקעה, מיזוגים 
ורכישות ועסקאות מימון, תוך קיום קשר שוטף עם הרשויות הממשלתיות וטיפול בכלל ההיבטים 
הרגולטוריים. המשרד מלווה חברות ציבוריות ופרטיות, בארץ ובחו״ל, בהתנהלות המשפטית היומיומית,

לרבות מזכירות חברה, עריכת הסכמים שונים, ממשל תאגידי ועוד. המשרד מייעץ לדירקטורים 
ונושאי משרה בהתנהלות השוטפת בתאגיד.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: ההתמחות במשרד תבוצע על בסיס ״פול מחלקתי״. . 1

המתמחים יאותרו מראש ויצוותו לאחת ממחלקות המשרד – רגולציה ותחרות, אנרגיה תשתיות 
ומשפט מסחרי או ליטיגציה, יבצעו את התמחותם במסגרת אותה מחלקה ויהוו חלק בלתי נפרד 
מצוותי העבודה בתוך המחלקה. אופי העבודה במשרד מתאפיין בממשקים ושיתוף פעולה בין 
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המחלקות, כך שבמהלך תקופת ההתמחות תיתכן גם עבודה עם מחלקות אחרות, הן בשל 
צרכי העבודה והן בשל רצון ועניין מקצועי של המתמחה. 

המשרד רואה במתמחים את דור העתיד שלו, ולכן משקיע בהכשרתם ובשילובם המקצועי 
והחברתי בכל ההיבטים בפעילויות המשרדיות השונות. המתמחים יהיו מעורבים באופן פעיל 
בכל שלבי ניהול התיקים; בקבלת ההחלטות באשר לאופן ניהול התיקים; שיתוף בפגישות עם 
לקוחות ובדיונים המתנהלים בפני הערכאות השיפוטיות, משרדי הממשלה ועוד. לאורך תקופת 

ההתמחות יצברו המתמחים ידע וניסיון בעשייה משפטית מהותית.

המשרד מתאפיין בסביבת עבודה חברית ומשתפת תוך הקפדה על ישיבות מחלקה לצורך 
ניהול וטיוב העבודה המחלקתית, הרצאות העשרה לכלל המשרד, השתתפות בכנסים ועוד. 

מתמחה הוא חלק אינטגרלי ממחלקה. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המשרד מספק תנאי עבודה נוחים למתמחיו. . 2
המתמחים ישבו כל אחד בחדר נפרד או בחדר עם מתמחה נוסף. שכר המתמחים הוא שכר 
גבוה ביחס למקובל בשוק ובנוסף מקבל כל מתמחה, כמו יתר עובדי המשרד, חנייה, שי בחגים, 
וכן משתתף באופן מלא בפעילויות וימי גיבוש מחלקתיים ומשרדיים בארץ ובחו״ל. המשרד יממן 
קורס הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין למסיימי התמחות שייקלטו לעבודה במשרד כעורכי דין 

וכן את אגרות לשכת עוה״ד בעת הרישום להתמחות.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מוטיבציה ורצון ללמוד ולהתפתח; יכולות חשיבה משפטית; . 3
יסודיות וערנות לפרטים; יכולת מצוינת לעבוד בצוות

תנאי עבודה וההעסקה: שבוע העבודה הוא בן 5 ימים. שעות העבודה הסדירות במשרד הן . 4
09:00–19:00. עם זאת, היקף העבודה נגזר מהיקף הפעילות בתיקים ובעסקאות בהם נוטל 

המתמחה חלק ומשתנות בהתאם.

סיכויי קידום במשרד: המשרד נמצא בצמיחה מתמדת ושואף לקלוט לשורותיו עורכי דין אשר . 5
יסיימו התמחות במשרד. קיימת העדפה ברורה במשרד להשאיר מתמחים כעורכי דין על פני 

גיוס עורכי דין חיצוניים.

האם קיים מסלול טרום התמחות: במשרד קיים מסלול טרום התמחות )שניים מהמתמחים . 6
במשרד כיום החלו כטרום מתמחים במשרד(.
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ש. בירן ושות׳
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 mail@biranlaw.com :דוא״ל
איש קשר למתמחים: אורי ששון, עו״ד

מספר עו״ד במשרד: כ־30 עו״ד, מחצית מהם נשים
מספר השותפים במשרד: 4 שותפים בכירים ומספר שותפים צעירים

מספר המתמחים במשרד: 5 מתמחים
תחומי עיסוק מרכזיים: תכנון ובנייה ונדל״ן, ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות, וחברות

הטבות לעובדים: שי לחגים, נופשים וטיולים משרדיים, ״happy hour״ משרדי, הרצאות העשרה 
ועוד

http://www.biranlaw.com/ :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
שנת יסוד: 1959

משרד עורכי הדין ש. בירן ושות׳ נוסד בשנות ה־50, והינו אחד מהמשרדים הוותיקים והמובילים במדינת 
ישראל. בראש המשרד עומדים עורכי הדין שרגא פ. בירן, מייסד המשרד, דיויד אמיד, מאיר פורגס 
ואפרת כראזי, ולצדם שותפים ועורכי דין בכירים, המובילים את המשרד, כל אחד בתחום התמחותו.

ה״אני מאמין״ של המשרד – התגייסות להגשמת מטרותיו של הלקוח באופן מיטבי.

צוות המשרד משלב בעבודתו ניסיון עשיר וידע רב ומגוון, שנצבר במשך 50 שנות פעילותו הענפה 
של המשרד, יחד עם יצירתיות, עדכניות ותכליתיות. הייעוץ הניתן על ידי המשרד מותאם למטרות 
הייחודיות של כל לקוח ומבוסס על ראיה רחבה, אינטר־דיסציפלינרית וארוכת טווח של ענייני 
הלקוח, תוך שמירה מתמדת על מצוינות מקצועית ושירות מעולה. התרבות הארגונית של המשרד 
מתאפיינת בעבודת צוות, תמיכה, הפריה הדדית ושיתוף פעולה בין עורכי הדין הפועלים בתחומי 

המשפט השונים, תוך טיפוח אישי ומקצועי.

תחומי התמחות מרכזיים

תחומי ההתמחות המרכזיים של המשרד כוללים נדל״ן, תכנון ובנייה, ליטיגציה מסחרית ותובענות 
ייצוגיות, שוק הון, חברות, מימון, מיזוגים ורכישות ואנרגיה. המשרד הינו המשרד המוביל בתחומי 

הנדל״ן והתכנון ובנייה בישראל. 

למשרד מומחיות וניסיון רב שנים בליווי משפטי לחברות נדל״ן ועסקאות נדל״ן בארץ ובחו״ל.

המשרד מלווה את לקוחותיו בכל ההיבטים והשלבים הקשורים בייזומם וביצועם של מיזמי בנייה בארץ 
ובעולם, כולל היבטים תכנוניים, קנייניים, מימוניים, עסקיים ומסחריים. המשרד מעניק ליווי משפטי 

שוטף לקבוצות וחברות מהגדולות והמובילות במשק, בכל תחומי עיסוקן והתפתחותן העסקית.

נדל״ן: למשרד בירן מומחיות בליווי כולל והדוק של מיזמי נדל״ן על כל היבטיהם ושלבי התפתחותם. 
בכלל זה, משרד בירן מעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי כולל בקשר עם ייזום, בינוי ופיתוח נדל״ן בארץ 

mailto:mail@biranlaw.com
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ובחו״ל, שינויי ייעוד, מקסום הניצול, השבחה ועסקאות מימוש של פרויקטים שהבשילו. למשרד 
התמחות ייחודית בליווי ייזומם והקמתם של מיזמי נדל״ן מורכבים ורבי היקף ובכלל זה שכונות מגורים, 
מרכזי תעסוקה, קמפוסים ומרכזים מסחריים ברחבי הארץ. המשרד מוביל פרויקטים של השבחת 
קרקעות ומתחמים עירוניים התחדשות עירונית, ״פינוי בינוי ״ותמ״א 38 בערים המרכזיות בישראל 
בהיקפים של מאות אלפי מטרים רבועים למגורים ותעסוקה. כמה מהפרויקטים המטופלים על 
ידי המשרד השפיעו באופן מהותי על המפה הלאומית. בין הפרויקטים המרכזיים ניתן למנות את 
פינוי השוק הסיטונאי בתל אביב והקמתה של שכונת מגורים וקניון מסחרי במקומו, הקמת פרויקט 
MidTown על נתיבי איילון, פרויקטים נרחבים במתחם תוצרת הארץ, פרויקט גליל ים בהרצליה, 

רחובות החדשה, חלומות חדרה, פארק עופר בפתח תקוה ורבים אחרים.

השירותים הניתנים על ידי המשרד כוללים ייעוץ משפטי למיסוד ועיגון זכויות הקניין של הלקוח, 
ולגיבוש מערכת ההסכמים עם הרשויות הרלוונטיות )כגון מנהל מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות, 
חברות ממשלתיות(, כולל הסכמי הרשאה ופיתוח, הסדרי מטלות והסכמי מכר וחכירה. המשרד 
מעניק את מכלול השירותים המשפטיים גם בשלב ביצוע ומימוש הפרויקטים, לרבות הסכמי מכר, 
הסכמי שכירות ורישומים. כמו כן, המשרד מלווה את הטיפול במיסוי מקרקעין ובהליכים הקשורים 
בכך. בנוסף, המשרד מלווה חברות נדל״ן במכלול עסקאותיהן והתפתחותן, בארץ ובחו״ל, כולל 
רכישת נכסים חדשים, עסקאות מכר ושכירות, שותפויות, פיתוח נכסים קיימים ועוד. המשרד מיישם 
את הניסיון והידע הרב שצבר בתחום הנדל״ן גם בפרויקטים שונים של התחדשות עירונית ונותן 
ייעוץ משפטי לבעלי קרקעות ודירות או יזמים כבר מהשלב הראשון של בדיקת האפשרויות השונות 

לבחירת התהליך המיטבי לשיפור הנכס והשאת ערכו ועד להשלמתו של הפרויקט. 

תכנון ובנייה: למשרד ידע נצבר וניסיון עשיר ורב שנים בטיפול בתחומי התכנון והבנייה בכל גווניהם. 
הטיפול בנושאי התכנון והבנייה כולל ייעוץ ללקוח בשלב גיבוש הפרוגרמה התכנונית המיטבית, 
ליווי עריכת מסמכי התכנון הסטטוטוריים מיסודם, טיפול בהגשתם לרשויות המוסמכות וליווי וייצוג 
במהלך ההליך התכנוני בכללותו, לרבות ייצוג בהתנגדויות, עררים, עתירות. כן מתמחה המשרד 
בטיפול וייצוג בעתירות מנהליות בענייני תכנון ובנייה, הגשת תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון 
והבנייה והתגוננות בפני תביעות שכאלה, וכן בטיפול וייצוג בהגנת לקוחות בתביעות פליליות מכוח 
חוק התכנון והבנייה. גם כאן מטפל המשרד במהלכי תכנון מהותיים הכרוכים בתיקונים לתכניות 
המתאר הארציות והמחוזיות וטיפול בפרוייקטים בעלי חשיבות לאומית, כגון תכנון נמלי הים החדשים 

של ישראל בחיפה ובאשדוד.

ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות: מחלקת הליטיגציה של משרד בירן עוסקת בייצוג 
לקוחות בהליכים משפטיים מגוונים בבתי המשפט לערכאותיהם, בבוררויות עסקיות, עתירות 
והליכים מנהליים. למשרד התמחות וניסיון רב בייצוג חברות המתגוננות מפני תובענות ייצוגיות 
בתחומים שונים לרבות בתחומי הצרכנות, חברות וניירות ערך. הליטיגטורים של המשרד פועלים 
בנחישות לאיתור פתרונות יצירתיים להשגת מטרותיו העסקיות של הלקוח באופן המיטבי, זאת תוך 
יישום הידע הנרחב, הניסיון והמקצועיות הכוללים של המשרד. פעילות המשרד בתחום בליטיגציה 
הינה אינטנסיבית ומשתרעת על שורה ארוכה של נושאים ליטיגטוריים ייחודיים ומורכבים, ניהול 
עתירות מנהליות בהליכים מול הזרועות השונות של המדינה, בוררויות בתחומי דיני החוזים, ליווי 

הליכי גישור ועוד.
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שוק ההון, חברות: המשרד מעניק שירותים משפטיים כוללים לחברות ציבוריות ולחברות בהליכי 
גיוס הון לראשונה. עם לקוחות המשרד נמנות חברות ציבוריות מהמובילות במשק.

השירותים המשפטיים בתחום כוללים ליווי וייעוץ לגיוסי הון פרטיים וציבוריים, הכנת תשקיפים של 
ניירות ערך, ליווי מהלכי רה ארגון, ליווי שוטף של חברות ציבוריות בורסאיות )כולל חברות הנסחרות 
גם בבורסות בחו״ל(, הסכמי מייסדי ובעלי מניות, תכניות תגמול וייעוץ כללי בנושא דיני תאגידים.

מיזוגים ורכישות: המשרד מלווה עסקאות רכישה ומיזוג במגוון של תחומי פעילות ובהיקפים 
ניכרים, לרבות ליווי במימון ביצוען. הטיפול כולל, בין היתר, בדיקות נאותות )due diligence( עריכת 

ההסכמים, בקשות למערכות הרגולציה וליווי מימוש ההסכמים.

מימון: משרד בירן מתמחה בייצוג ובטיפול בהסדרי מימון מורכבים וחדשניים כולל מימון בנקאי זר 
ללקוחות ישראלים לפרויקטים בארץ ובחו״ל. כמו כן, המשרד עוסק בייצוג וליווי משפטי בהסכמי 
מימון בנקאיים עם בנקים בישראל, מתן שירותים משפטיים וליווי גיוסי הון באמצעות אג״ח, ביצוע 

מימונים מחדש )refinance( ועוד.

אנרגיה: למשרד התמחות רבת שנים בייצוג וליווי משפטי בנושאי האנרגיה בישראל, בעיקר בתחום 
הדלק והגז. המשרד מייצג חברות דלק וגז ומעניק להן טיפול משפטי שוטף במגוון רחב של נושאים 

בכל תחומי פעילותן והתפתחותן.

לקוחות

עם לקוחות משרד בירן נמנות חברות ציבוריות ופרטיות מובילות בתחום הנדל״ן, הקמעונאות, 
הדלק והאנרגיה, לצד יזמים פרטיים, בעלי קרקעות פרטיים ומוסדיים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: אופי העבודה היא לפי מחלקות, תוך הצמדה לעו״ד אחראי . 1

בכל מחלקה, ועבודה עם צוות המחלקה. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בחדר ביחד )שניים בחדר לפי . 2
מחלקות(, שכר המתמחים הוא כמקובל במשרדים הגדולים.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: נדרשת יכולת ניתוח משפטית מעמיקה, יכולת עבודה בצוות . 3
וכן יכולת כתיבה וניסוח משפטי.

שעות עבודה: עובדים בימים א׳–ה׳, החל מהשעה 09:00–19:00, אין עבודה בימי שישי.. 4

סיכויי קידום במשרד: כל השותפים במשרד החלו את דרכם כמתמחים במשרד, סיכויי ההישארות . 5
של המתמחים במשרד גבוהים והמשרד רואה את המשך צמיחתו והרחבתו בראש ובראשונה 

מקרב מסיימי ההתמחות. בהקשר זה יצוין, כי כמחצית מעורכי הדין במשרד התמחו במשרד.

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיימת אפשרות במקרים פרטניים.. 6
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ש. הורוביץ ושות׳

כתובת: אחד העם 31, תל אביב יפו
טלפון: 03-5670700 | פקס: 03-5660974

shimrit.shani@s-horowitz.com RanF@s-horowitz.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד רונן ברומר, עו״ד רן פלדמן

מספר עו״ד במשרד: 40 עורכי דין ו־85 עורכות דין
מספר השותפים במשרד: 49 שותפים ו־19 שותפות

מספר המתמחים במשרד: 54
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־40

תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה, עסקאות, קניון רוחני, מיסים, הגבלים עסקיים, צווארון לבן ועבודה
פעילות פרו־בונו: המשרד מארגן שורה של פעילויות למען הקהילה ועובדיו משתלבים בו באופן 
שוטף. אחת מפעילויות הדגל של המשרד, שנערכת בשיתוף עם העמותה לקידום החינוך בעיריית 
תל אביב יפו, היא ״שיעור אחר״ שבו מעבירים המתמחים שיעורים בתחום המשפט לבתי ספר 
בקהילה וכן פרויקט ״מוח״ שבמסגרתו מעבירים שיעורי עזר לתלמידי חטיבות הביניים בעברית, 

אנגלית ומתמטיקה
הטבות לעובדים: יום קצר בשבוע, שכר גבוה, נופש משרדי והשתלמויות מקצועיות בתחומי 
המשפט השונים )בנוסף לתחום ההתמחות(, פעילויות פנאי וספורט לרבות: קבוצת ריצה, שיעורי 

פילאטיס ויוגה, קפיטריה מלאה בכל טוב 24/7
https://int.s-horowitz.com :אתר מתמחים .http://www.s-horowitz.com :אתר משרד

על המשרד ותחומי עיסוקו
ש. הורוביץ ושות׳ הינו ממשרדי עוה״ד הגדולים והמובילים בישראל, והינו בעל מוניטין בינלאומי 
מרשים בתחום הליטיגציה ובתחום המשפט המסחרי. מאז היווסדו משנת 1921 – לפני 100 שנה! 
– המשרד משלב ניסיון עשיר עם עדכניות וחדשנות, ומקפיד על מצוינות בכל תחומי העשייה, 
שזוכה להערכה עקבית רבת שנים בקבוצת האיכות המובילה במדריכי הדירוג הבינלאומיים. 
התיקים שבהם טיפל משרדנו לאורך שנים מהווים חלק משמעותי מאד בהלכה הפסוקה, במגוון 
נושאים ותחומים. החברות הגדולות במשק הישראלי והבינלאומי בוחרות להיעזר בשירותי המשרד 
לאורך עשרות שנים, חלקן מאז קום המדינה. לקוחותינו פעילים במגוון רחב של תחומים ושווקים 
)לרבות תחום האנרגיה, מגזר הבנקאות והפיננסים, תקשורת ומדיה, תעופה, תעשיית הרכב ורכבי 
 Aston Martin,היוקרה, תרופות ומוצרי צריכה(. )בין לקוחותינו: טבע, חברת החשמל, פז, רשת
Booking.com ,,Warner Bros, Waze, General Electric Google, בנקים בישראל ובחו״ל, 
חברות בנייה ותשתיות המובילות בישראל ועוד שורה ארוכה של גופים פרטיים )יחידים וחברות( 

וציבוריים המובילים בארץ ובעולם.

mailto:shimrit.shani@s-horowitz.com
mailto:RanF@s-horowitz.co.il
https://int.s-horowitz.com
http://www.s-horowitz.com
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: בכדי להבטיח העצמה וצמיחה מרבית של המתמחים שלנו, . 1

במהלך השנה הראשונה להתמחות אנו מצמידים כל מתמחה למאמן שהינו אחד השותפים 
במשרד. באופן זה, אנו מוודאים, כי כל מתמחה ירכוש את מירב הידע, הכלים והסודות המקצועיים 
שגיבשנו לאורך עשרות שנות הניסיון שלנו, באופן אישי ובלעדי בלא ״מתחרים״ על תשומת 
הלב וזמנו של המאמן. בדרך זו, אנו מבטיחים למתמחה סביבת עבודה שקטה, מקצועית ולא 
תחרותית מחד, ולימודית מאוד מאידך אשר מאפשרת ״להידבק״ ולדבוק במצוינות שבה. משרדנו 
מתגאה כל כך, ולרכוש כלים משמעותיים וייחודיים לעיסוק בעריכת הדין. המתמחה, שיושב 
בפינת העבודה עצמאית בחדרו של המאמן, זוכה למנטור אישי המחויב להעצמתו, ונחשף 
לעבודתו של עוה״ד על כל מרכיביה כגון: גיבוש האסטרטגיה של ניהול התיק או העסקה, 
השתתפות בפגישות ובדיונים מחוץ למשרד יחד עם המאמן, ניהול משא ומתן לפשרה, ניהול 
מערכה משפטית בפני ערכאות שונות וגביית שכר טרחה. שיטת ההצמדה מאפשרת למתמחה 
להיכר לעומק את מקצוע עריכת הדין ואת התיקים שבהם מעורב המאמן. למועמדים הנוספים 
שהתקבלו להתמחות במשרד, תינתן האפשרות לבקש את תחום ההתמחות ו/או המאמן הספציפי 
שעמו ירצו לעבוד, במסגרת ראיונות שיבוץ שיתקיימו בסמוך לתחילת מועד ההתמחות. בחצי 
השנה הנותרת להתמחות, המתמחים יבצעו עבודה עצמאית ומתקדמת במסגרת ישיבה עם 

מתמחים אחרים בני מחזורם, ותוך יכולת להתנסות בתחומי עיסוק אחרים.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: כאמור, כל מתמחה יושב יחד עם המאמן בחדר . 2
בשנת ההתמחות הראשונה, בחצי שנה האחרונה המתמחה יושב בחדר נפרד עם מתמחים 
מאותו מחזור. המתמחים זוכים לשכר מהגבוהים בשוק והטבות נלוות כגון יום קצר בשבוע, 
מימון חנייה, הכנה לבחינות הלשכה, שי לחגים בגובה של 1,700 ש״ח, וכן מענק הישארות 

בגבוה 3 משכורות התמחות.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: אנו מחפשים מתמחים בעלי ״ראש גדול״ עם מוטיבציה . 3
גבוהה ללמוד ולהצליח. בעלי יכולת ניסוח גבוהה בעל־פה ובכתב, חשיבה יצירתית ומקורית, 

יסודיות ואחריות. שליטה באנגלית ויכולת עבודה בצוות חשובות מאד אף הן.

שעות עבודה: שעות העבודה במשרד הן בימים א׳–ה׳, בשעות 09:00–19:00. . 4

סיכויי קידום במשרד: המשרד מעדיף באופן מובהק ובולט לקלוט עורכי דין מבין המתמחים . 5
במשרד, ולכן סיכויי ההישארות של המתמחים במשרד גבוהים ביותר 90% מעורכי הדין במשרד 
החלו לעבוד בו כמתמחים. גם סיכויי ההתקדמות לאחר מכן מרקיעי שחקים. 93% מהשותפים 

במשרד התמחו בו.

האם קיים מסלול טרום התמחות: עפ״י רוב מסלול זה לא קיים.. 6



ר הפרטי ז במג ת  ו י | התמחו  140

ש. פרידמן אברמזון ושות׳

סניף תל אביב: דרך מנחם בגין 146, תל אביב
טלפון: 03-6931931 | פקס: 03-6931930

סניף חיפה: מגדלי מת״מ 1, רחוב אנדרי סחרוב 9, חיפה
טלפון: 04-8546666 | פקס: 04-8546677

סניף ירושלים: רחוב ביתר 2, בית הטיילת
טלפון: 02-5654000 | פקס: 02-5654001

sfa.law :אתר אינטרנט
https://www.facebook.com/sfriedmanisrael :דף הפייסבוק של המשרד

https://www.linkedin.com/company/95040 :דף הלינקדין של המשרד
noyab@sfa.law – צור קשר: איש קשר סניף תל אביב: נויה בן דור

amirc@sfa.law – איש קשר סניף חיפה: אמיר כהן דור
 drorg@sfa.law – איש קשר סניף ירושלים: דרור גדרון

מספר עורכי דין: כ־120 עורכי ועורכות דין
מספר מתמחים בסניף תל אביב: 7

מספר מתמחים בסניף חיפה: 5
מספר מתמחים בסניף ירושלים: 5

תחומי התמחות: חברות, מיזוגים ורכישות, הייטק; מסחרי – בינלאומי; שוק ההון ובנקאות; ליטיגציה 
מסחרית; נדל״ן, התחדשות עירונית, תכנון ובנייה; מיסוי ומיסוי בינלאומי; דיני עבודה; השכלה 

גבוהה; דיני מכרזים; ליטיגציה מינהלית; משפט ימי, דיני תעופה והובלה

על המשרד
ש. פרידמן ושות׳, הוא מהמשרדים המוערכים, הדינאמיים והבולטים בתחום המשפט המסחרי 
בישראל. המשרד, אשר מחזיק בניסיון של מעל ל־80 שנים, נודע בזירה המשפטית, העסקית 
והיזמית בארץ, בזכות הקפדה מתמדת ובלתי מתפשרת על הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים 
ביותר, המלווים אותו לאורך כל הדרך מאז היווסדו בשנת 1939, בזכות הגישה הרעננה, היעילה 
והאמביציוזית שלו, בזכות היחס האישי והמחויבות ללקוחותיו הוותיקים והחדשים, ומערכת יחסי 
האמון הייחודית עימם, ובזכות הגיוון האנושי הגבוה שלו, המעניק לפירמה ערך מוסף שלא יסולא 
בפז, ואף זיכה אותו בפרס היוקרתיEurope Women in Business Law Awards בו זכינו 

ברציפות בשלוש שנים האחרונות. 

המשרד מונה למעלה מ־70 עורכי ועורכות דין מהשורה הראשונה, הפרושים בשני סניפיו בתל 
אביב ובחיפה, מתמחה במגוון רחב של תחומי המשפט המסחרי, לרבות: דיני תאגידים, מיסוי, נדל״ן 
ותשתיות, הייטק, הון סיכון, מיזוגים ורכישות, דיני ניירות ערך ושוק ההון, ליטיגציה אזרחית ומסחרית, 
תובענות ייצוגיות, דיני עבודה, נזיקין וביטוח, הגבלים עסקיים, מימון ועסקאות בינ״ל, בנקאות, דיני 
השכלה גבוהה, משפט מנהלי ודיני מכרזים, דיני תעופה ותובלה, ועוד. המשרד התפרסם בזכות 

התמחותו הייחודית ורבת השנים במשפט הימי. 

http://www.sfa.law
https://www.facebook.com/sfriedmanisrael
https://www.linkedin.com/company/95040
mailto:noyab@sfa.law
mailto:amirc@sfa.law
mailto:drorg@sfa.law
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בין לקוחות המשרד: תאגידים ישראליים וזרים – ציבוריים ופרטיים, שותפויות ומיזמים, חברות ספנות, 
חברות הייטק ומדעי החיים, חברות קיבוציות ואגודות שיתופיות, רשויות מקומיות, מוסדות ציבוריים, 
מלכ״רים, מוסדות אקדמיים וחברות מסחור, חברות תשתיות, קבלנים ויזמים בתחום הנדל״ן, רשתות 

מסחר וקמעונאות ועוד. 

אנחנו משמשים, בין היתר, כיועצים המשפטיים של קונצרן הספנות הוותיק ״צים״ – מהגדולים 
בעולם בתחום ההובלות הימיות, מאז היווסדו לפני קרוב לשמונים שנים, ועד היום. בין הלקוחות 
הוותיקים הנוספים של המשרד, אפשר למצוא, בין היתר, גם את תנובה, אוניברסיטת חיפה, מכון 
ויצמן, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, ארקו החזקות, כרומגן, קבוצת Xinwei הסינית, 
גב ים, מועדון כדורסל מכבי חיפה, ספורטס איוונטס, פז, קליל, קבוצת מטומי, פלסאון, פלרם, 

סופרפארם, המשביר לצרכן, אלדן, קבוצת לוזון, רכבת ישראל, מילואות, קוואלקום, תש״ן ועוד.

מגוון השירותים הרחב המכונס תחת קורת גג אחת, בשילוב עם צוות יעיל, מקצועי, מנוסה ובעל 
one-stop-חשיבה חדשנית והתמחויות אינטרדיסציפלינריות, הופכים את ש. פרידמן ושות׳ ל־

shop עבור לקוחותיו. 

 Dun׳s 100, BDI, המשרד מתברג דרך קבע בדירוגים המובילים בארץ ובעולם, לרבות דירוגי
Chambers & Partners, The Legal 500, IFLR1000 ועוד. 

מומחיות בינלאומית: פן מהותי בפרקטיקה של המשרד הינו הפעילות בזירה הבינלאומית, 
בליווי עסקאות גלובליות במדינות היעד – לרבות בארה״ב, קנדה, סין, יפן, אירופה, דרום אפריקה 
ואוסטרליה. אנו מסוגלים להציע שירותים אלה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, בזכות פעילות 
של עשרות שנים בעסקאות מחוץ לישראל, הניסיון המעשי של חלק משותפי המשרד בפירמות 

מובילות בחו״ל, ובזכות חיבור חזק וארוך טווח עם קהילות עסקיות כמעט בכל מקום בעולם. 
חלק מהשותפים ומעורכי הדין במשרד מחזיקים ברישיונות עריכת דין בארה״ב, בנוסף לרישיון 

הישראלי שלהם. חלק מעורכי הדין שלנו דוברים שפות הנוספות לעברית ואנגלית, ביניהן: 
ערבית, רוסית, צרפתית, פורטוגזית, ספרדית, רומנית וגרמנית. 

תרומה לקהילה: המשרד תורם לעמותות בארץ התומכות בחינוך, פיתוח טכנולוגי ותרבות. כמו 
כן מייצג המשרד בהתנדבות גופים ללא כוונות רווח כחלק מתרומתו לקהילה.

על ההתמחות
המשרד, הרואה במתמחים דור העתיד שלו, משקיע מאמצים רבים הן בגיוסם והן בהכשרתם. 
מרבית עורכי הדין ורוב השותפים החלו דרכם במשרד כמתמחים. תהליכי המיון, גיוס והכשרה של 

המתמחים הם בין התהליכים החשובים במשרד.

משרדנו מעוניין לגייס מתמחים למועד מרץ/ספטמבר 2024. אנו מחפשים מתמחים בעלי ידע 
משפטי ברמה גבוהה, איכות ורמה אנושית גבוהה, תקשורת בינאישית ויחסי אנוש גבוהים, יכולת 

למידה של נושאים ותחומים חדשים, מחויבות ורצינות.

תהליך המיון: התהליך כולל מיון ראשוני של קורות החיים המגיעים למשרד. מעבר להישגים 
גבוהים בתחום האקדמי, חשוב לנו לראות את הערך המוסף של המועמדים – התנסות משפטית 
קודמת, שפות ייחודיות, מצוינות אישית ותרומה לחברה. הליך הגיוס כולל ראיון עם שני שותפים 
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במשרדינו. בראיונות המועמדים נשאלים על נושאים מקצועיים ונבחנת התאמתם האישית לתרבות 
הארגונית ואופי המשרד. 

אופי עבודת המתמחים במשרד: המתמחים מעורבים בכלל ההיבטים בתיקים ו/או בעסקאות. 
המתמחים נוטלים חלק בפגישות עם לקוחות, מסייעים לעורכי הדין והשותפים בעריכת הסכמים, 
בניסוח מסמכים וכתבי בי־דין ומתלווים להופעות בבתי משפט. המתמחים מהווים חלק מהצוות 
המקצועי של המשרד ועוסקים בעבודה משפטית בלבד. העבודה לצד השותפים ועורכי הדין 

בתיקים גדולים ומורכבים במהלך שנת ההתמחות מקנה למתמחים ערך מוסף וכלים מקצועיים.

בנוסף לעבודה משפטית בתיקים, המתמחים עוברים הכשרה מקצועית הכוללת הרצאות חודשיות 
בנושאים מגוונים כמו כן המתמחים משתתפים בישיבות צוות מקצועיות העוסקות בעדכוני חקיקה 

ופסיקה.

המתמחים משתתפים בכל פעילויות הגיבוש המשרדיות יחד עם השותפים, עורכי הדין וצוות 
האדמיניסטרציה, לרבות נסיעות לחו״ל.

שיטת ההתמחות: המתמחים במשרדנו בת״א עובדים בשיטת ה״הצמדה״ לאחת ממחלקות 
המשרד. שיטה זו מאפשרת היכרות יסודית ומעמיקה עם התחום המשפטי אליו מוצמד המתמחה, 

אשר מקנה למתמחה כלים לבניית דרכו המקצועית בעתיד.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: תנאי העבודה נוחים ומאפשרים למתמחים להתמקד 
בהתפתחותם המקצועית. במשרד פועלת תכנית חניכה למתמחים, אשר מטרתה לאפשר מיצוי 
השתלבותם של המתמחים במשרד בצד מקסום וטיפוח התפתחותם המקצועית. על התוכנית 
אחראים שני עו״ד במשרד )בותק ביניים( אשר מנהלים מפגשים קבוצתיים ומפגשים אישיים עם 
המתמחים תוך שימת דגש על מתן חניכה ומשוב שיובילו למיקסום כישוריו ,שיפור חווית התמחותו 
במשרד ומתן טיפול ישיר ומיידי לבעיות שצצות במהלך תקפת ההתמחות. המשרד שם דגש על 

קיומה של אוירה חברתית ומשפחתית, ומתן מענה לצרכיהם האישיים של עובדי המשרד.

סיכויי קידום במשרד: המשרד רואה עדיפות ראשונה לקלוט לשורותיו מתמחים שסיימו התמחותם 
והצטיינו מבחינה מקצועית וחברתית כאחד. רוב רובם של עורכי הדין במשרד ומרבית השותפים 

בו הינם כאלו שהתמחו בו.

אם אתם רוצים להתפתח וללמוד, לשלב מקצועיות יחד עם סביבת עבודה נעימה, מקומכם עמנו. 
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שבלת ושות׳

כתובת: רחוב יצחק שדה 4 )תאומי רובינשטיין(, תל אביב 
טלפון: 03-3075400 | פקס: 03-7778444

interns@shibolet.com :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד משה נאמן, שותף־חבר ועדת ניהול, דנה רוקח, מנהלת משאבי אנוש, 

גילי שחר קלוש, אחראית תחום גיוס, שירן בראון, אחראית פרויקטים ורווחה
מספר עו״ד במשרד: 228 

מספר השותפים במשרד: 123
מספר המתמחים במשרד: 38

תחומי עיסוק מרכזיים: מיזוגים ורכישות; היי־טק וקרנות הון־סיכון; ניירות ערך ושוק ההון; ליטיגציה 
מסחרית; נדל״ן; מימון פרויקטים ותשתיות; דיני עבודה; מיסוי תקשורת; מכרזים ממשלתיים; בנקאות 
ומימון; קניין רוחני; סימני מסחר ורישוי טכנולוגיה; איכות הסביבה; קלינטק ושינוי אקלים; אנרגיה, גז 
ונפט; הגבלים עסקיים; רשויות מקומיות; מדעי החיים; מתן ייעוץ משפטי בתחומים חדשים לרבות: 
חוזים חכמים ומטבעות דיגיטליים; סייבר והגנת הפרטיות; פינטק; רכבים אוטונומיים; קנאביס רפואי; 

זכויות יוצרים בעולם הדיגיטלי ועוד
פעילות פרו־בונו: המשרד הקצה כ־5% לפעילות פרו־בונו מסך כל שעות הפעילות הכללית של 

עורכי הדין במשרד
הטבות לעובדים: יום עבודה קצר בשבוע מהבית, חופשת מתמחים שנתית במלון 5 כוכבים, חנייה 
בחניון, השתתפות במימון מנוי שנתי בחדר כושר )בגובה 600 ₪ בשנה( במגוון חדרי כושר איתם 
המשרד עובד, מענק הישארות מוגדל, שובר מתנה ליום הולדת, מתנות בחגים בשווי אלפי שקלים 
בשנה, ארוחת ערב: בעלות 50 ₪, מיועדת לעובד/ת שנשאר לעבוד מאוחר )אחרי 20:00(, מורה 

לאנגלית לעזרה משפטית ושיעורים פרטיים
www.shibolet.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
 General רבות ומייצג תאגידים רב לאומיים כגון )Cross border( המשרד מלווה עסקאות בינלאומיות
 Motors, Alibaba, Filpkart, Volkswagen, HUWAWEI, SAP, SIEMENS, Panasonic,

.Lear, SKODA

שיטת העבודה שלנו הינה מותאמת לקוח, מולטידיספלינרית ומערבת תחומי ידע משפטיים וצוותים 
מגוונים תחת קורת גג אחת. 

פעילויות המשרד הכוללת מונעות על ידי ה־DNA היזמי שלנו. אנו דוגלים ומובילים בחדשנות 
משפטית ובהטמעת חדשנות טכנולוגית. 

הפרקטיקות שלנו מובילות דרך בזיהוי, מחקר וניהול פתרונות משפטיים בתחומים חדשים אנו 
מציעים שירותי ערך מוסף ללקוחותינו ביישום כלים עסקיים חדשניים ושירותי פיתוח עסקי ללקוחות 
המשרד. היינו הראשונים לפתוח משרדים בניו יורק ושנחאי; הראשונים להקים פרקטיקה עשירה 
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בטכנולוגיית בלוקציין; הראשונים להקצות צוות מומחה לתחום הקנאביס הרפואי תוך ביסוס מוניטין 
עולמי מרשים.

המשרד פועל בתחומים חברתיים ובמתן סיוע התנדבותי לעמותות שונות ובעשייה למען הקהילה. 
אנו מלווים, לאורך שנים, עמותות ומלכ״רים בהתנדבות וגאים לראות את צמיחתם משנה לשנה. 

כך, בין היתר, כגון נוער בסיכון, השתתפות פעילה בפרויקט ״שיעור אחר״, בית הגלגלים ועוד.

פרקטיקת ההיי־טק וקרנות הון־סיכון שלנו הינה אחת הפרקטיקות המוערכות והדומיננטיות 
בישראל .המשרד הינו שחקן בולט ומשמעותי באקוסיסטם של ההייטק הישראלי ומייצג את כל 
הקשת הרחבה, מחברות הזנק משלב ההקמה ועד לאקזיט המיוחל. המשרד מייצג את גופי 
ההשקעה הבולטים בארץ ובעולם מקרנות הון סיכון, חממות טכנולוגיות, אנג׳לים וגופי השקעה 

של חברות רב לאומיות. 

למשרד התמחות מיוחדת בתחומי הבלוקצ׳יין וחוזים חכמים, מדעי החיים וקאנביס רפואי, רכבים 
אוטונומיים, פינטק, מסחר אלקטרוני, סייבר ורישוי טכנולוגיה. 

פרקטיקת Corporate & Commercial )מסחרי( כוללת את מימון פרויקטים ותשתיות, 
אנרגיה, גז ונפט, איכות הסביבה קלינטק, אנרגיה מתחדשת ותקשורת, במכרזים הגדולים 
בישראל )בינלאומיים ומקומיים(, בסימני מסחר ובהגבלים עסקיים. בנוסף, הפרקטיקה כוללת 
את תחום ניירות ערך ושוק ההון, והינה פרקטיקה בעלת ניסיון עשיר ועומדת בחוד החנית 
בתחום המשפט המסחרי. לפרקטיקה פעילות ענפה, ובין היתר, היא מייצגת ומלווה באופן שוטף 
חברות ציבוריות הנסחרות בישראל וחברות דואליות שנסחרות בישראל וגם בחו״ל, הנפקות בארץ 

ובחו״ל, ייצוג גופים מוסדיים וגורמים אחרים בעסקאות מימון רחבות היקף בארץ ובחו״ל. 

פרקטיקת הליטיגציה המסחרית המעולה של שבלת מטפלת בתיקי הליטיגציה המסחרית 
הבולטים בישראל. הפרקטיקה בעלת ניסיון ייחודי בייצוג לקוחות ישראלים וזרים בתיקים מורכבים 
המתנהלים במספר תחומי שיפוט. בתחום חדלות פירעון, היא מייצגת נושים, דירקטורים, בעלי 
מניות, חברות וחייבים בהליכי פירוק, חיסול, כינוס נכסים והקפאת הליכים. הפרקטיקה משמשת 
גם כמפרקת וכונסת נכסים. בתחום תובענות ייצוגיות המשרד מעורב בתובענות הייצוגיות 
הגדולות והחשובות ביותר שהתנהלו בישראל בשנים האחרונות. בנוסף, הפרקטיקה מנהלת תיקים 
רחבי היקף ומתוקשרים וביניהם קבוצת פישמן ועתירות לבג״צ, ליטיגציה מסחרית בתחומי 
התאגידים, זכויות הצבעה, זכויות סירוב והצעה ראשונה וזכות דעה מכרעת ותובענות 

ייצוגיות בתחום ניירות הערך, בבית המשפט הכלכלי ובבית המשפט העליון.

בשבלת פרקטיקת נדל״ן גדולה הכוללת עסקאות רבות היקף בכל תחומי הנדל״ן ותכנון ובנייה 
הן העסקי־מסחרי, מגורים, ובמסגרת תמ״א בכל רחבי הארץ. בין היתר, היא מייצגת חברות נדל״ן 
משמעותיות כגון אשטרום, אזורים וגינדי שהינן דומיננטיות בפעילויות מסוג התחדשות עירונית, 

קבוצות רכישה ומחיר למשתכן.

פרקטיקת דיני עבודה במשרד עוסקת בכל היבטי משאבי האנוש החל מהסכמי העסקה והסכמים 
קיבוצים וכלה בתכניות אופציה לעובדים כמו גם בליטיגציה ובנושאים רגישים בתחום.

פרקטיקת המיסים של שבלת חובקת עולם ופעילותה פוגשת במערכות מיסוי בינלאומיות, הסכמי 
מס ואמנות בינלאומיות החל מאוסטרליה והמזרח הרחוק והקרוב, סין, יפן, הודו, עבור לאירופה וכלה 



 145  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

בארה״ב ושאר מדינות אמריקה הצפונית והדרומית, גילוי מרצון ועד ליטיגציה בנושאים המורכבים 
המפגישים משפט וכלכלה.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: ההתמחות נעשית בפול צוותי, כאשר מתמחה מצטרף . 1

לצוות משפטי הוא הופך לחלק אינטגראלי ממנו, תוך חניכה מתמדת של השותפים ועורכי הדין 
בצוות במהלך העבודה על תיקים גדולים, מורכבים, מאתגרים ומשמעותיים. המתמחה עובד 

כתף אל כתף לצד שותפים ועורכי־דין מוכרים ומוערכים בתחומם. 

לעתים, לצורך טיפול בעסקה מורכבת, יעבדו בשיתוף פעולה צוותים מפרקטיקות שונות באופן 
שיאפשר למתמחים להיחשף לתחומי מומחיות רבים ומגוונים. עיקר העבודה השוטפת בכל 
הפרקטיקות של המשרד הינו בעלת אופי בינלאומי, רבים מלקוחותינו הם לקוחות זרים או 

גופים ישראלים הפועלים בחו״ל. 

בנוסף לפעילות השוטפת, עוברים המתמחים לאורך השנה חניכה והכשרה – בחודשים 
הראשונים תכנית חניכה מקצועית המותאמת לפרקטיקה אליה שובץ ולאורך השנה מועברות 
למתמחים הרצאות העשרה חודשיות בנושאים מגוונים בכל תחומי הפעילות של המשרד 

במטרה לחשוף את המתמחים שלנו לכל גווני הפעילות המשפטית הרלוונטית. 

מלבד העשרה מקצועית, המתמחים שלנו נהנים מפעילויות גיבוש שכוללות ערבי גיבוש 
לאורך השנה ונסיעת מתמחים לאילת. בנוסף, המשרד עורך אירועי גיבוש לכלל עובדי הפירמה, 

לרבות נסיעות לחו״ל.

שילוב של כל האמור לעיל יוצר למתמחים בשבלת חוויה לימודית מעניינת ומרתקת לצד חוויה 
אישית מרחיבת אופקים.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: . 2

יום עבודה קצר בשבוע מהבית – יום עבודה אחד קצר בשבוע, בהיקף 6 שעות עבודה, 	 
בתיאום מול השותף המנהל

חופשת מתמחים שנתית בבית מלון 	 
ארוחת צהריים/יציאה ל־happy hour על חשבון המשרד , אחת לחודשיים 	 
חנייה בחניון 	 
השתתפות במימון מנוי שנתי בחדר כושר )בגובה 600 ₪ בשנה( במגוון חדרי כושר איתם 	 

המשרד עובד
מענק הישארות מוגדל	 
שובר מתנה ליום הולדת	 
מתנות בחגים בשווי אלפי שקלים בשנה	 
ארוחת ערב: בעלות 50 ₪, מיועדת לעובד/ת שנשאר לעבוד מאוחר )אחרי 20:00(	 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: שאיפה למצוינות, בעלי מוטיבציה ויוזמה אישית, כושר . 3
ביטוי, יכולת ניתוח והעמקה, חשיבה מחוץ לקופסא, יכולת עבודה בצוות לצד יכולת למידה 

ועבודה עצמאית. 

שעות העבודה: 9:00–18:00, ללא ימי שישי.. 4
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סיכויי קידום במשרד: המתמחים של היום הם דור העתיד שלנו ואנו משקיעים מאמצים רבים . 5
בהליך הגיוס וההכשרה שלהם. מרבית עורכי הדין ורבים מהשותפים במשרד החלו דרכם כמתמחים 

בו. בשנים האחרונות, למעלה מ־50% מהמתמחים נשארים במשרד לאחר סיום ההתמחות

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיים מסלול זה בהתאם לצרכים המשתנים במשרד.. 6

ניתן להתרשם מההווי המשרדי גם ברשתות החברתיות: 
 	Life at Shibolet :אינסטגרם
 	 https://www.facebook.com/ShiboletLaw :פייסבוק שבלת
 	https://www.linkedin.com/company/shibolet-&-co-/ :לינקדאין שבלת

https://www.facebook.com/ShiboletLaw
https://www.linkedin.com/company/shibolet-&-co-/
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שוב ושות׳

כתובת: מגדל LYFE, ) מגדל A ( הירקון 5 בני ברק 
טלפון: 03-6942000 | פקס: 03-6942001

office@shoob.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: טובה משיח 

מספר עו״ד במשרד: 17 עורכי דיו מתוכן 9 נשים
מספר השותפים במשרד : 4 שמואל שוב, שותף מנהל, נעמה שיף, אביעד שוב, מלי רוזנבלום

מספר המתמחים במשרד: 7
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 4

תחומי עיסוק מרכזיים: דיני מקרקעין, תכנון ובנייה, התחדשות עירונית
הטבות לעובדים: שי לחג, נופש, אירועים 

/https://shoob.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד שוב ושות׳ , הוקם על ידי עו״ד משה שוב ז״ל בשנת 1957, אחד מגדולי עורכי הדין בתחום 
הנדל״ן. את המשרד מנהל היום בנו עו״ד שמואל שוב המשמש כשותף מנהל. המשרד הינו אחד 
ממשרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים בישראל לתחומי המקרקעין, התכנון והבנייה. במהלך 
עשרות שנות פעילותו, טיפל המשרד בסוגיות משפטיות חשובות ותקדימיות בתחום המקרקעין, 
אשר הביאו לפריצות דרך בייצוג בעלי קרקעות ויזמים, בעיקר מול הרשויות השונות. המשרד מדורג 

 BDI כמשרד מוביל בדירוגי עורכי הדין של דנס 100 ו

מומחיות המשרד
המשרד מטפל בקשת רחבה של תחומים משפטיים בענף המקרקעין. אלו כוללים ייצוג לקוחות 
בעסקאות נדל״ן ובפיתוח נדל״ן; שינוי ייעודי קרקעות; מיסוי עירוני; מיסוי מקרקעין והיטלי השבחה; 
הפקעות; התדיינות משפטית בנושאי מקרקעין; תביעות על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה 
)פגיעות תכנוניות(; רישום פרצלציות )הליכי איחוד וחלוקה( ובתים משותפים; תמ״א 38; ליווי 
בעסקאות מול קבלנים; עריכת חוזים לדיירים ועוד. המשרד הינו מומחה לליווי וסיוע לקידום אישור 
תכניות בניין עיר פשוטות ומורכבות, לטיפול באיגודי מקרקעין וחלוקת המקרקעין לבעלי הזכויות 
בהם לאחר הפשרת המקרקעין לבנייה, להליכים מורכבים הדורשים עבודה עם רשויות המס ורשויות 

התכנון העירוניות.

משרד שוב ושות׳ מוכר בזכות טיפולו המיומן בסוגיות מקרקעין סבוכות. לאורך השנים היה המשרד 
אחראי על ליווי תכנוני של מתחמי קרקע גדולים, כגון שטחי מקרקעין נרחבים ומרובי בעלים במערב 
ראשון לציון, בת־ים, עבר הירקון, פי גלילות, מתחם סומייל )שקם תל אביב(, נתניה ועוד. הטיפול 
כולל הפחתות היטלי השבחה, ליווי ועריכת הסכמי פיתוח, ליווי הליכי פירוק שיתוף מורכבים ועוד.

משרד שוב ושות׳ מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות הרלוונטיות לתחום המקרקעין: ועדות מקומיות, 
ועדות ערר בנושא תכנון ובנייה, ועדות מחוזיות לתכנון ובנייה, המועצה הארצית לתכנון ובנייה 
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ויתר מוסדות התכנון. המשרד מייצג את לקוחותיו בבתי המשפט האזרחיים והמנהליים, לרבות 
בית המשפט העליון.

צוות המשרד כולל 17 עורכי דין ו7 מתמחים

על לקוחות המשרד נמנים חברות נדל״ן ציבוריות ופרטיות, חברות ניהול, גופים מוסדיים, בנקים 
ומוסדות פיננסיים ולקוחות פרטיים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודת המתמחים היא בפול, הם עובדים לפי תיקים ולא . 1

מוצמדים לעו״ד מסוים

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: לכל שני מתמחים יש חדר, יש להם חנייה ) על בסיס . 2
מקום פנוי ( ושכר העבודה עומד על – 9750 ₪ ברוטו + נסיעות

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מהמתמחים נדרשות יכולות של יצירתיות, העמקה וחריצות . 3
, מוטיבציה גבוהה , כושר ביטוי , יכולת ניתוח ועבודה בצוות 

שעות עבודה: כ־10 שעות עבודה ביום )עם חצי שעה הפסקה( ללא ימי שישי. 4

סיכויי קידום במשרד: בגלל שאנחנו משקיעים הרבה בהכשרת המתמחים, ותחום העיסוק . 5
מחייב העמקה והתמקצעות יחודיים , למתמחים המצטיינים יש סיכויים טובים להתקדם במשרד 

וכיום כ־6 מתוך 17 עורכי הדיון התמחו במשרד 

האם קיים מסלול טרום התמחות: יש אפשרות למסלול טרום התמחות אך הוא לא חובה. 6
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שינמן נגב ניב, משרד עורכי דין

כתובת: ויצמן 2, תל אביב 6423902
טלפון: 03-6099914 | פקס: 03-6099915

main@snlawyers.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד יאנה פוגל סלוצניק

מספר עו״ד במשרד: 6 
מספר השותפים במשרד: 3 
מספר המתמחים במשרד: 1

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 1–2
תחומי עיסוק מרכזיים: פלילי – צווארון לבן

www.snlawyers.co.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
שינמן־נגב־ניב הוא ממשרדי הבוטיק המובילים בישראל בתחום הצווארון הלבן, והוא מייצג אנשי 
עסקים, אישי ציבור, עורכי דין, רופאים, רואי חשבון, אנשי צבא ואחרים בהליכים פליליים, משמעתיים 
ואתיים, ובהליכי חקירה שונים. המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי וטיפול ייחודי, אישי, פרטני ומעמיק. 
משרד שינמן־נגב־ניב בעל מוניטין רב, ונודע בסטנדרטים הגבוהים של מצוינות מקצועית ושירות 
ללקוחותיו. המשרד מדורג בעקביות בדירוגי עמיתים בינלאומיים ומקומיים ובתקשורת, בדירוג ראשון 
בין המשרדים המובילים בתחום. במהלך 30 השנים האחרונות ייצג המשרד לקוחות ברוב החקירות 
והמשפטים הבולטים, החשובים והתקדימיים בארץ בתחום, וצבר הישגים מרשימים. המשרד נוסד 
בשנת 1986 על ידי עו״ד דן שינמן – מעורכי הדין הפליליים הידועים והמוערכים ביותר בישראל. 
השותפות במשרד – עו״ד נוית נגב ועו״ד איריס ניב סבאג, עשו את דרכן המקצועית במשרד, והן 

מהמובילות בארץ בתחום. המשרד כולל בנוסף עוד 4 עורכי דין וכן מתמחים.

גישה משפטית ייחודית
במשרד מחזיקים בגישה ייחודית, לפיה ההגנה נעשית מתוך פרספקטיבה רחבה, ומתוך ניתוח 
אינטר־דיסציפלינרי המשלב הבנה מעמיקה בתחומים משפטיים, כלכליים, חשבונאיים, עסקיים, 

פסיכולוגיים, פוליטיים וכיו״ב.

התפיסה המקצועית המייחדת את המשרד היא עבודה אישית ופרטנית, תוך הסתייעות בצוות מיומן 
ומקצועי, אשר קיבל את חינוכו והכשרתו המקצועית במשרד. המשרד שם דגש על דיסקרטיות, 

מסירות, יסודיות, העמקה, יצירתיות, חשיבה ביקורתית ומצוינות מקצועית.

נלחמים למען הלקוח
המשרד דוגל בלחימה נחרצת למען הלקוח – תוך שמירה על גבולות אתיים, וכתוצאה מכך הוא 
זוכה לאמון רב במערכת בתי המשפט ובקרב גורמי אכיפת החוק. המשרד מלווה את הלקוח החל 
משלב החקירה בייעוץ שוטף וכן לאורך כל ההליך המשפטי, באופן אישי, פרטני ואינטנסיבי. תפיסתו 
העקרונית של המשרד היא למצות את כל ההליכים הקודמים למשפט ולפעול ככל האפשר למניעת 
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העמדה לדין. השותפות במשרד, עו״ד נוית נגב ועו״ד איריס ניב־סבאג, זוכות להערכה רבה, בין 
היתר בשל האמינות, שיקול הדעת, כושר ההופעה, הטיעון והשכנוע, היכולת יוצאת הדופן בחקירה 

נגדית, הרצינות, הניסיון הרב והידע הרב והמעמיק בתחומים הכלכליים והציבוריים.

תחומי התמחות
עבירות ניירות ערך: למשרד מומחיות מיוחדת בתחום עבירות ניירות ערך – המשרד ייצג ברוב 
המשפטים הפליליים הבולטים והתקדימיים בתחום, החל ממשפט כבלים, שהיה מן הראשונים 
בתחום, דרך משפט ויסות מניות הבנקים, פרשת הדיסקונטאים, פרשת רותם פיתוח ובניין, פרשת 
דיסקונט השקעות, משפט תמיר פישמן, פרשת אילנות בטוחה, פרשת אופמת בתחום אופציות 
המעו״ף, פרשת קרדן, פרשת י.ל.ר, פרשת הקרנות של בנק לאומי, פרשת אל־ספק, פרשת 
פסיפיקה, פרשת מליסרון, תיק אייל חדד )איתמר מדיקל(, יהושע צולר )דש איפקס(, הדר אשרת 
)פרשת גולדמן(, פרשת אר.ג׳י.אר, פרשת פסגות, איתי שטרום בפרשת אי.די.בי, יאיר פודים בעניין 
פרוטולוג׳יקס, רו״ח מנחם ויינברג, פרשת ביכורי שדה, פרשת בזק־יס ועוד. כן מייצג המשרד בהליכי 
אכיפה מנהלית בניירות־ערך, כמו בפרשת שופרסל, ברק רוזן בתיק ישראל־קנדה, יגאל אהובי 

וחברת רבד, ובתיק כיטוב פארמה.

תחום כלכלי־פלילי ועבירות מס: המשרד ייצג ומייצג אנשי עסקים בולטים, כמו נוני מוזס ב״תיק 
2000״, רון אילון בפרשת בזק־יס, גד זאבי – הן בפרשת רכישת מניות בזק והן בפרשת מלם, מנכ״ל 
החברה לנאמנות של בנק הפועלים בפרשת גאידמק, איליק רוז׳נסקי בפרשת דלק נדל״ן ובועז צ׳צ׳יק 
בפרשת ויזה כ.א.ל. כן מייצג המשרד רואי חשבון, חברות ויחידים בעבירות כלכליות ובעבירות מס 
בעלות היבטים חשבונאיים, כמו גיא פורן בפרשת ״פיקסל״, דוד דוד בפרשת הפניקס, וכן בפרשת 

פולירן, בפרשת שיכון ובינוי ואת שרגא ברוש, יו״ר התאחדות התעשיינים בתיק המס. 

אנשי ציבור: המשרד מייצג אנשי ציבור רבים – שרים, חברי כנסת, ראשי ערים ועובדי ציבור, 
דוגמת השר לשעבר וחבר הכנסת חיים כץ בשימוע ובהליכי החסינות בכנסת, וראש הממשלה 
לשעבר אהוד אולמרט בפרשת ״ראשונטורס״ ובערעור לבית המשפט העליון בפרשת ״הולילנד״. 
כן ייצג המשרד את השר פרופ׳ יעקב נאמן ז״ל, חה״כ עמרי שרון, חה״כ יצחק הרצוג, ראש עיריית 
אילת – רפי הוכמן, ראש עיריית חיפה – אריה גוראל ז״ל, ייצג בפרשת עיריית הרצליה, עיריית ראשון־
לציון, עיריית אשדוד, בפרשת עיריית אשקלון, בפרשת פארק אריאל שרון, את נצ״מ שרית פיליפסון 

בפרשת מצלמות המהירות ואת נוני מוזס, מו״ל ידיעות אחרונות, בתיק 2000 ועוד. 

עורכי דין: המשרד מייצג עורכי דין בהליכים פליליים ומשמעתיים, ורואה ערך מיוחד בכך שנבחר 
על ידי קולגות לייצג אותם, דוגמת עו״ד ד״ר ויינרוט ז״ל בפרשת וינרוט־ויטה, עו״ד דורי קלגסבלד 
בתאונת הדרכים, עו״ד אילן שביט בהליך משמעתי בפרשת גאידמק, עו״ד שלמה נס בפרשת 

סימנס, ועו״ד רועי בר בפרשות ראשון לציון ורחובות – הן בהליך הפלילי והן בהליך המשמעתי. 

תחום ההגבלים העסקיים: המשרד ייצג בין היתר את שטראוס־עלית, ייצג בפרשת הרמזורים, 
בפרשת השנאים, ייצג את שמואל דנקנר בפרשת חברות הגז, ייצג את יצחק ברמן בשימוע ואת 
שייקה דוידוביץ׳ והקבוצה במשפט בפרשת קרטל הלחם, את התאחדות בוני הארץ וראשיה בתיק 
הקבלנים, ייצג בפרשת הגיזום ובפרשת חברות מחשוב, ומייצג בפרשת המעליות. עוד עוסק המשרד 

בהיבטים פליליים של איכות הסביבה – כגון פרשת השפד״ן.
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עבירות רשלנות: המשרד עוסק בעבירות גרימת מוות וחבלה ברשלנות, כגון: אסון ערד, אסון 
המכביה, אסון בבית הזיקוק באשדוד, אסון במפעל ״אסם״, פרשת רמדיה, אסון רכבת ישראל 

)רבדים ואחוזם( ועוד. 

התחום הרפואי: המשרד מייצג רופאים בהליכים משמעתיים ופליליים, כגון: ד״ר אשכנזי בפרשת 
הביציות, ד״ר יקירביץ׳ בערעור, ד״ר שמואל לוי בפרשת הרצפלד, ועוד.

עבירות צבאיות וועדות חקירה: המשרד מייצג בעניינים צבאיים, כגון: ייצוג אל״מ יצחק סער 
בפרשת רמי דותן, רס״ן ק׳ בפרשת צאלים ב׳ ועוד. כן מייצג המשרד בוועדות חקירה, דוגמת ועדת 

שמגר לחקירת רצח רבין וועדת זיילר. 

בינלאומי: המשרד בעל ניסיון רב בטיפול בפרשיות בעלות היבטים בינלאומיים מורכבים, כמו 
פרשת מובילאיי.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים במשרדנו מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות . 1

המקצועי המטפל בתיקים השונים והם שותפים לכל שלבי העשייה – פגישות עם לקוחות, 
ישיבות צוות, לימוד החומר בתיק, גיבוש האסטרטגיה, הכנת התיק לדיונים )שימועים ודיונים 
בבית המשפט( כתיבת מסמכים משפטיים, חקירות נגדיות, מחקר משפטי וכדומה. המתמחים 
עוסקים בעבודה משפטית בלבד. המשרד מקפיד על אווירה לימודית, נעימה ובלתי פורמאלית. 

התפיסה המקצועית המייחדת את המשרד היא עבודה אישית ופרטנית, תוך הסתייעות בצוות . 2
מיומן ומקצועי, אשר קיבל את חינוכו והכשרתו המקצועית במשרד. המשרד שם דגש על 

דיסקרטיות, מסירות, יסודיות, העמקה, יצירתיות, חשיבה ביקורתית ומצויינות מקצועית.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: כמקובל במשרדי בוטיק בתחום הצווארון הלבן. . 3

הדרישות מהמתמחים בעבודה: אנו מחפשים סטודנטים מצטיינים, משפטנים בנשמתם, . 4
אנשים אחראיים, בעלי מוטיבציה, מסירות, ספקנות וסקרנות, תשומת לב לפרטים הקטנים, 
כושר ביטוי, יכולות ניתוח ועבודת צוות, שמעוניינים להשתלב בהתמחות בתחום מרתק ומאתגר, 

בחזית העשייה המשפטית.

שעות עבודה: כמקובל במשרדי בוטיק העוסקים בתחום הצווארון הלבן.. 5

סיכויי קידום במשרד: אנו שואפים לשלב במשרדנו עורכי דין שסיימו בהצטיינות את תקופת . 6
ההתמחות ומאמינים בהכשרה לטווח ארוך. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: בהחלט קיימת אפשרות למסלול של טרום התמחות . 7
במשרדנו ואנו אף רואים בכך יתרון רב, כחלק מתפישת עולמנו של הכשרה משמעותית 

ומעמיקה לטווח ארוך. 
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שמעונוב ושות׳ – עורכי דין

כתובת: מזא״ה 56 ת״א
טלפון: 03-6111000 | פקס: 03-6133355

benjamin@shimonov.com, dudi@shimonov.com :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עוה״ד דודי ברלנד ובנימין בן זמרה

מספר עו״ד במשרד: 21
מספר השותפים במשרד: 8

מספר המתמחים במשרד: 8 
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 5–6

תחומי עיסוק מרכזיים: שוק ההון, הנפקות, מיזוגים ורכישות )M&A( בחברות ציבוריות, ליווי שוטף 
של חברות ציבוריות. המשרד הינו משרד הבוטיק היחיד מסוגו בארץ

פעילות פרו־בונו: ]מה אחוז שעות עריכת דין שהקצה המשרד לפעילות פרו־בונו מסך כל שעות 
הפעילות הכללית של עורכי הדין במשרד[

הטבות לעובדים: שי לחגים, אירועי Happy Hour, קומת מתמחים ייחודית, מקררי משקאות 
וגלידות, ארוחות ערב, חנייה וטיולים אקסטרים מפנקים!

www.shimonov.com :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד ״בוטיק״ היחיד מסוגו בארץ

משרד שמעונוב ושות׳ הינו משרד עורכי הדין המוביל והפעיל ביותר בישראל בתחום שוק 
ההון וניירות ערך, ואחד ממשרדי הבוטיק האיכותיים והמובילים בישראל. 

המשרד מלווה עשרות רבות של חברות ציבוריות מהמרכזיות והמובילות במשק הישראלי וכן חברות 
נדל״ן מהגדולות בצפון אמריקה, אשר ניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה בתל אביב.

המשרד נוסד בשנת 1993 על ידי עורך הדין ישראל שמעונוב, מעורכי הדין הבולטים בישראל 
בתחום שוק ההון וניירות ערך.

המשרד מלווה את לקוחותיו, עליהם נמנות חברות ציבוריות וחברות המבקשות להפוך לציבוריות, 
 ,)M&A( במגוון שירותים משפטיים שונים ובכלל זה בהליכי תשקיפים והנפקות, מיזוגים ורכישות

דיני ניירות ערך ודיני חברות.

לצוות המשרד התמחות ייחודית בייצוג חברות זרות המבקשות להציע ניירות ערך לציבור בישראל 
במיוחד, חברות מצפון אמריקה והוא ליווה את מרבית ההנפקות של חברות אמריקאיות אשר הציעו 

ניירות ערך לציבור בישראל.

משרד שמעונוב ושות׳ מדורג דרך קבע במדריכי דירוג ישראלים ובינלאומיים בצמרת 
(Top Tier( רשימת משרדי עורכי הדין בתחום שוק ההון וניירות ערך, לרבות ליווי והובלת 
מאות תשקיפים והנפקות של חברות ציבוריות ותאגידים בישראל, לצד ייצוג בעסקאות מהמרכזיות 

mailto:benjamin@shimonov.com
mailto:dudi@shimonov.com


 153  | ר הפרטי  ז במג ת  ו י התמחו

והמורכבות שהיו במשק הישראלי בשנים האחרונות וכן מדורג כמשרד בולט ומוביל בתחום חדלות 
הפירעון והסדרי החוב אשר באמתחתו ליווי הליכים מהמורכבים והמאתגרים בישראל ומחוצה לה.

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. 

המשרד מלווה לקוחות מראשית דרכם בשוק ההון, כחברות שביקשו להנפיק לראשונה ניירות ערך 
כמו גם חברות ותיקות הפעילות בשוק ההון שנים רבות. 

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 במעל ממאה מיזוגים ורכישות של חברות ציבוריות בישראל וכן בעשרות רבות של הצעות 
רכש לסוגיהן ותהליכי רה־ארגון מורכבים. בין היתר, המשרד לקח חלק בליווי מרבית ההשתלטויות 
הגדולות והחשובות ביותר שאירעו בשוק ההון הישראלי ב־20 השנים האחרונות. בשנה החולפת 

ייצג משרדנו את עסקאות המיזוגים ורכישות וההנפקות המרכזיות בשוק ההון בישראל.

התמחות ייחודית בייצוג חברות זרות בישראל
למשרד שמעונוב ושות׳ התמחות ייחודית בייצוג חברות זרות המבקשות להציע ניירות ערך לציבור 
בישראל. במשרד מחלקה ייעודית אשר עורכי דינה עוסקים אך ורק בייצוג חברות זרות אשר הציעו 
ומציעות ניירות ערך לציבור בישראל. המשרד ייצג ומייצג את הרוב המכריע של חברות נדל״ן 
האמריקאיות, שביקשו ומבקשות להנפיק בישראל לרבות תאגידי ענק החולשים על נכסי נדל״ן 

רחבי היקף ברחבי ארה״ב. המשרד גאה בפיתוח תחום ייחודי זה בישראל. 

מרבית החברות הזרות האמורות, הינן חברות אמריקאיות, חלקן מהגדולות והמרכזיות בתחומן 
בארה״ב )בתחום הנדל״ן( אשר מנפיקות ניירות ערך )אגרות חוב בישראל(. 

המשרד הפך לאורים ותומים בתחום ההנפקות של חברות אמריקאיות בישראל ושמו הולך לפניו 
ברחבי העיר ניו יורק וצפון אמריקה. 

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. 
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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. 

חדשנות ויצירתיות
המשרד דוגל בחשיבה יצירתית ובקידום מהלכים תקדימיים ועסקאות פורצות דרך בתחום שוק ההון, 
זאת מתוך מחשבה כי חדשנות היא המפתח להצלחה עסקית ארוכת טווח. בשנים האחרונות הוביל 
 .UpREIT המשרד הנפקות פורצות דרך שלא נראו כמותם בשוק ההון הישראלי כדוגמת תשקיף
צוות המשרד התגבר על אתגרים משפטיים, חשבונאיים ומיסויים סבוכים ומרתקים תוך חשיבה 
יצירתית, חדשנית ופורצת דרך עד לקבלת היתר רשות ניירות ערך, אישור הבורסה בתל אביב 

ופרסום התשקיף. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודתו של המתמחה במשרדנו הינה מאתגרת ומרתקת . 1

במיוחד. המתמחים במשרדנו עובדים בשיטת ה״פול״, במסגרתה הם מצטרפים לעורכי הדין 
בליווי תיקים מתחילתם ועד סופם, כחלק בלתי נפרד של צוות הפרויקט.

החל מן הימים הראשונים להתמחות, המתמחים נחשפים לחזית העשייה הדינאמית של שוק 
ההון הישראלי – ליווי תשקיפים, ביצוע בדיקת נאותות בתשקיפים ועסקאות שונות, הכנת 
דיווחים מידיים 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. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: משרדנו החדש ממוקם כיום ברחוב מזא״ה 56 בתל . 2
אביב )בית עיתון הארץ ההיסטורי(. בניין בוטיק בסגנון באוהאוס שתואם ל־DNA הייחודי של 
משרדנו. המשרדים החדשים משלבים סגנון מודרני וקלאסי וכוללים קומת מתמחים ייעודית, 
מרווחת ונעימה. מתמחים יושבים בחדרי מתמחים מרווחים במיוחד, לכל היותר שני מתמחים 
בחדר. במשרד חצר מרווחת לארוחות צהרים ופגישות עבודה, קפטריה ובה מקררי משקאות 
וגלידות ופינות ישיבות ייחודיות. תנאי השכר עודכנו בשנה האחרונה לרף העליון המשולם 
במשרדים הגדולים בישראל. המתמחים נהנים מאירועי Happy Hour, שי לחג, חנייה וטיולים 

מפנקים בחו״ל.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מתמחים אשר מחפשים התמחות משמעותית. הישגים . 3
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, . 4
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 . 5
מכשיר את המתמחים מתוך מטרה מוצהרת לגייסם כעורכי דין בתום התמחותם, במידת הצורך. 

מרבית עורכי הדין והשותפים במשרד סיימו בו את התמחותם.

אם קיים מסלול טרום התמחות: קיימת אפשרות לתקופת טרום התמחות במשרדנו בהתאם . 6
לצורך, במשרה מלאה או קרובה למלאה, אשר אופי העבודה בה הינו זהה לעבודת המתמחים.
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שניצר, גוטליב, סאמט ושות׳

כתובת: מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 35, רמת גן
טלפון: 03-6113000 | פקס: 03-6113001

orig@sgslaw.co.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד אורי גוטליב, 03-6113000 

מספר עו״ד במשרד: כ־30, כמחצית מהעובדים הינן נשים
מספר השותפים במשרד: 12 )מתוכם 4 שותפות(. שותפים בכירים, עוה״ד: אורי גוטליב, דודו בן 

יעיש, דפנה זינגר )שותפה מנהלת(, ניר מילשטיין, ניר סברוב )שותף מנהל(
מספר המתמחים במשרד: 6

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 4
תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה מסחרית, שוק ההון, נדל״ן 

הטבות לעובדים: שי לחגים, פעילויות חברה, ערבי משרד, ימי גיבוש, הרצאות בתחומים שונים, 
נופש בארץ ובחו״ל 

http://sgslaw.co.il/HE/ :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרדנו הינו אחד המשרדים המובילים בישראל בתחומי המשפט המסחרי־אזרחי. 

מזה שלושה עשורים, מעניק המשרד שירותים משפטיים מגוונים ללקוחות מהמגזר העסקי, הפועלים 
בישראל ובעולם, לרבות חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, חברות ציבוריות הנסחרות בבורסת 

ישראל, וכן לחברות פרטיות ולקוחות פרטיים. 

בין לקוחות המשרד ניתן למצוא חברות מובילות ותאגידים בולטים בסקטור העסקים והכלכלה, 
ביניהם: חברות מגוונות בתחום הנדל״ן, קמעונאות, קבוצות רכישה, תשתיות, ראיית חשבון 

ופיננסיים, בנקאות ועוד. 

עורכי הדין של המשרד מתאפיינים במקצועיות גבוהה, גמישות מחשבתית ומחויבות אישית לכל 
לקוח ופועלים ליצירת פתרונות כוללים ומיטביים בכל היבטי המשפט האזרחי־מסחרי. 

מחלקות המשרד נהנות בדרך קבע מדירוג גבוה של חברות הדירוג שונות בישראל )קבוצת עלית 
וקבוצת מובילים(, והמוניטין המקצועי של המשרד נבנה על היכרותו והצלחותיו, בין היתר, בתחומי 

הפעילות הבאים: 

ליטיגציה מסחרית וליווי ביצוע פרויקטים: מחלקת הליטיגציה המסחרית היא אחת המחלקות 
המובילות בישראל בתחום ומדורגת בקביעות במדריכי הדירוג השונים והמוכרים )קבוצת עלית(

צוות עורכי הדין במחלקה מתמחה בניהול הליכים משפטיים מורכבים בתחום האזרחי־המסחרי 
והמנהלי, ובליווי ביצוע פרויקטים מורכבים בתחום הבינוי והתשתיות לרבות סכסוכים מסחריים 
מורכבים, תביעות ייצוגיות ונגזרות, הליכים מינהליים בעלי השלכות כלכליות וציבוריות דיני ניירות 

ערך, דיני חברות, משפט מינהלי, דיני חוזים וקניין, קבלנות, דיני מקרקעין, ועוד.

tel:03-6113000
tel:03-6113000
http://sgslaw.co.il/HE/
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שירותינו ניתנים למגוון סוגי לקוחות: חברות ציבוריות וחברות פרטיות, תאגידים ממשלתיים, תאגידים 
עירוניים, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, חברות זרות ובינלאומיות, נושאי משרה ובעלי מניות, 
חברות ביטוח, בנקים ומוסדות פיננסיים, רשתות קמעונאיות, חברות קבלניות, חברות היי טק, 

פירמות רואי חשבון, גופי ייעוץ, יצרנים, מפיצים ועוד. 

בנוסף, אנו בעלי התמחות מיוחדת במתן שירותים משפטיים בכל הקשור למחלוקות בפרויקטים 
מורכבים בתחום התשתיות )לרבות עסקאות BOT, PPP(, ובמסגרת זו אנו מייצגים בין היתר גופי 
מדינה בהליכים משפטיים מורכבים בעלי היקפיים משמעותיים ביותר )לרבות בהליכי בוררות( וכן 

ליווי משפטי שוטף במהלך ביצוע הפרויקטים.

שוק ההון: מחלקת שוק ההון הינה אחת המחלקות הבולטות והמובילות בישראל בתחומה ומדורגת 
בקביעות במדריכי הדירוג השונים והמוכרים.

המחלקה, מלווה את החברות הציבוריות וחברות אגרות החוב המטופלות על ידה בכל מחזור חייהן 
הכולל הנפקות ראשוניות בבורסה לני״ע בתל אביב בע״מ )IPO(, גיוסי הון וחוב של חברות נסחרות, 

הקצאות פרטיות, עסקאות מיזוג ורכישה, הסדרי חוב ומחיקת חברות מהמסחר בבורסה.

המחלקה מעניקה לחברות הציבוריות והמדווחות יעוץ בנושאי ממשל תאגידי, ליווי הדירקטוריון 
וועדותיו, מתן יעוץ לדירקטורים, תגמול בכירים, מערכת היחסים בין החברה לבין בעלי העניין ובעלי 

השליטה בהן וכן תוכניות שונות בנושא אכיפה מנהלית.

בין לקוחות המשרד בשוק ההון נמנים חברות מתחומי המשק השונים ובין היתר, תעשייה, נדל״ן, 
דיור מוגן ומדעי החיים.

נדל״ן: מחלקת הנדל״ן, הינה אחת המחלקות הבולטות והאיכותיות בישראל ומדורגת בקביעות 
במדריכי הדירוג השונים והמוכרים. צוות המחלקה בעל ניסיון רב ומומחה בטיפול בכל ההיבטים 

המשפטיים הנוגעים לעסקאות נדל״ן.

עורכי הדין והשותפים במחלקה מלווים את לקוחות המשרד בעסקאות הנדל״ן בתחומים השונים 
החל משלבי הייזום, רכישת הזכויות, קידום הליכי התכנון, עריכת עסקאות קומבינציה, עסקאות בנייה 
וביצוע, עסקאות מימון אל מול גופים מממנים, ליווי בהיבטי הנדל״ן של הנפקות של ניירות ערך של 
חברות נדל״ן, מכירות בתחום המגורים ובתחומים נוספים, שיווק והשכרות של נכסים, פעולות אל מול 
הרשויות השונות האמונות על הטיפול בעסקאות אלה, לרבות רשויות המס, עריכת עסקאות בתחום 
הייזום והמכירה של נדל״ן מניב, טיפול בפירוקי שיתוף במקרקעין לרבות בערכאות השיפוטיות, ליווי 
קבוצות רכישה, וכיוצא באלה, עסקאות וליווי שוטף של לקוחות המשרד בתחומי הנדל״ן השונים. 

בין לקוחות שלנו נמנים חברות נדל״ן המובילות בארץ, חברות נדל״ן מניב, בנקים, קרנות, חברות 
תשתית, יזמים פרטיים וכן, גופים שונים מחוץ לארץ הפועלים בישראל.

מחלקת הנדל״ן פועלת בשיתוף מלא עם מחלקת הליטיגציה המסחרית ומחלקת שוק ההון של המשרד 
על מנת להעניק ללקוחות שלנו מעטפת ביטחון שלמה לכלל ההיבטים הנוגעים לעסקאות הנדל״ן.

לצד זאת מחלקת הנדל״ן מלווה באופן שוטף את מחלקת שוק ההון במשרד בהליכי הנפקות וגיוסי 
הון של חברות בתחומי הנדל״ן, ומעניקה את הגיבוי המקצועי בתחומים אלה כנדרש לשם הצלחת 

גיוסים אלה והוצאתם אל הפועל. 
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התמחויות במגזר הציבורי

בנוסף לתחומי הנדל״ן המפורטים לעיל, מתמחה משרדנו בייצוג יזמים ומפעילים של בתי דיור 
מוגן )בתי דיור לעצמאיים בני הגיל השלישי(, תחום המשלב היבטי נדל״ן ומסחר, כמו גם התמחות 
בחקיקה החדשה בתחום זה ובפסיקה המלווה את העיסוק בתחום במהלך השנים האחרונות, אשר 

יש בה השלכות יומיומיות על העוסקים והמפעילים בתחום.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: כל מתמחה מצוות לאחת ממחלקותינו המקצועיות, ויעבוד . 1

עם השותפים ועורכי הדין באותה המחלקה הנבחרת. המתמחים שלנו עובדים בעבודת צוות 
רציפה עם צוות קבוע, על מגוון רחב של תיקים, מה שמאפשר למידה מעמיקה ונרחבת. אנו 
מאמינים בשיטת עבודה זו שתאפשר למתמחים להעמיק בתחום משפטי אחד, לצבור ידע 
ולהתמקצע בו. המתמחים שלנו מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות המטפל בתיקי לקוחות 
המשרד. המתמחים מעורבים באופן פעיל בכל שלבי ניהול התיקים אליהם הם מצוותים ואף 

נוטלים חלק בפגישות עם הלקוחות ובדיונים המתנהלים בפני הערכאות המשפטיות. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים נהנים מכלל פעילויות הרווחה של המשרד: . 2
נופש משרדי, ימי גיבוש, הרמות כוסית ומתנות לרגל חגים ועוד. תנאי שכר גבוהים וכמקובלים 
בשוק. המשרדים שלנו הם מהיפים שיש, מרווחים ונעימים וכוללים מטבח מאובזר עם חלל 

ישיבה נעים ונוח ומרפסת המשקיפה לנוף מרהיב. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: בראש ובראשונה אנו מחפשים אנשים שנעים לעבוד איתם, . 3
שחקני צוות. תכונות נוספות שחשובות הן אחריות ומעורבות, יסודיות ושאיפה למצוינות, חשיבה 

משפטית מעמיקה ובעלי יכולת כתיבה והתנסחות רהוטה. 

שעות עבודה: בהתאם לשעות העבודה המקובלות, בימים א׳–ה׳ בין השעות 08:30–19:00 . 4

סיכויי קידום במשרד: בהתאם להישגים בתקופת ההתמחות ועל פי צורכי המשרד. . 5

האם קיים מסלול טרום התמחות: על פי צורכי המשרד ואינו מחייב. . 6
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הסניגוריה הציבורית

הסניגוריה הארצית: הנרייטה סולד 4 תל אביב
 LishkatSanegorArtzi@justice.gov.il  073-3923503

תל אביב: הנרייטה סולד 4 תל אביב
 SanegoriaTelAviv@justice.gov.il  073-3923639

מרכז: המסגר 14 תל אביב
 LishkatSanegorMerkaz@justice.gov.il  073-3923555

ירושלים: בן יהודה 34 ירושלים 
 SanegoriaJerusalem2@justice.gov.il  073-3926035

דרום: קרן היסוד 4 באר־שבע
Sanegoriabearsheva@justice.gov.il  073-3922528

חיפה: שד׳ פלי״ם 15 א׳ )קרית הממשלה( חיפה 
 Sanegoriahaifa@justice.gov.il  073-3921001

צפון: המלאכה 1 )בנין ״לב העסקים״( נצרת עילית 
LishkatSanegorTsafon@justice.gov.il  073-3929800

אנשי קשר למועמדים/ות להתמחות
הסניגוריה הארצית: עו״ד ישי שרון )טל׳ 073-3923536(

מחוז תל אביב: עו״ד תרצה קיש )טל׳ 073-3923631(
מחוז מרכז: עו״ד ניר רהט )טל׳ 073-3923567(

מחוז ירושלים: עו״ד שני פוגודה )טל׳ 073-3926025(
מחוז דרום: עו״ד עינת סנדלר )טל׳ 073-3922540( 

מחוז חיפה: עו״ד שרון רינגר )טל׳ 073-3921030(
מחוז צפון: עו״ד אלעד בלעיש )טל׳ 073-3929831(

מספר עו״ד במשרד: 125 עורכי דין בכל מחוזות הסניגוריה והסניגוריה הארצית
מספר המתמחים במשרד: 45 מתמחים בכל מחוזות הסניגוריה והסניגוריה הארצית

תחומי עיסוק מרכזיים: משפט פלילי )ותחומי משפט משיקים(
אתר אינטרנט, דף פייסבוק ואינסטגרם: 

https://www.gov.il/he/departments/public-defense/govil-landing-page
 https://www.facebook.com/PublicDefenseIsrael/

 https://www.instagram.com/sanegoria/?hl=en

על המשרד ותחומי עיסוקו
הסניגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים המעניקה ייצוג משפטי איכותי בהליכים פליליים 

לעצורים ונאשמים, הזכאים לייצוג בהתאם לעילות שנקבעו בחוק.

mailto:LishkatSanegorArtzi@justice.gov.il
mailto:SanegoriaTelAviv@justice.gov.il
mailto:LishkatSanegorMerkaz@justice.gov.il
mailto:SanegoriaJerusalem2@justice.gov.il
mailto:Sanegoriabearsheva@justice.gov.il
mailto:Sanegoriahaifa@justice.gov.il
mailto:LishkatSanegorTsafon@justice.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/public-defense/govil-landing-page
https://www.facebook.com/PublicDefenseIsrael/
https://www.instagram.com/sanegoria/?hl=en


י ר בו הצי ר  ז במג ת  ו י | התמחו  160

הסניגוריה הציבורית מייצגת מספר רב של חשודים ונאשמים בהליכים פליליים, ובכלל 
זה: בתיקי מעצרים, במשפטים פליליים, בערעורים פליליים, בתיקי נוער, בוועדות פסיכיאטריות, 

בוועדות שחרורים ועוד. 

מעבר לעבודתה השוטפת בייצוג לקוחותיה, עוסקת הסניגוריה הציבורית גם בפעילות מוסדית 
להגנה על זכויותיהם של נאשמים וחשודים, באמצעות מעורבות בהליכי חקיקה ומדיניות, 
השתתפות בוועדות ציבוריות ומקצועיות והגשת חוות דעת משפטיות במסגרת ״ידיד בית משפט״. 

אנשי הסניגוריה הציבורית אף פועלים כמבקרים רשמיים מכוח הסמכה של השר לביטחון 
פנים לבקר במתקני הכליאה, לצורך בדיקת תנאי החזקתם של עצורים ואסירים. 

הסניגוריה הציבורית פרושה על פני הארץ בשישה מחוזות: ירושלים, תל אביב, מרכז, חיפה, 
צפון ודרום. בנוסף למחוזות אלו קיימת הסניגוריה הציבורית הארצית, שמקום מושבה בתל אביב 
)ייתכן שעד שנת 2023 הסניגוריה הארצית תעבור למבנה החדש של משרד המשפטים בירושלים(. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: הסניגוריה הציבורית הינה גוף צעיר יחסית ומלוכד, שהעובדים 
בו מונעים על ידי אמונה ביעדיה של הסניגוריה הציבורית ופועלים מתוך תחושת שליחות ציבורית, 

ומשכך הם מחויבים להשקעת שעות עבודה ומאמצים רבים. 

המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מצוות הסניגוריה ומועסקים בעבודה משפטית על כל 
גווניה, ועל כן נדרשים גם הם לעבודה מאומצת, כמו גם ליכולת חשיבה משפטית ברמה גבוהה 
ולתחושת מחויבות חברתית עמוקה. ההתמחות בסניגוריה הציבורית היא הזדמנות ייחודית ומרתקת 
ללימוד ועשייה בכל תחומי המשפט הפלילי, והיא מתאימה למועמדים נבחרים, בעלי מחויבות לזכויות 

אדם ונכונות לעשייה חברתית ומשפטית משמעותית.

התמחות במחוזות הסניגוריה: המתמחים מסייעים לעורכי הדין בכל שלבי הייצוג, ונלווים 	 
לעורכי הדין בכל שלבי העבודה בתיק, ובכלל זה: פגישות עם הלקוח, ניהול מו״מ עם הפרקליטות 
או מדורי התביעות, דיונים בבתי משפט בערכאות השונות, לימוד התיקים הפליליים והכנת חוות 
דעת משפטיות, כתבי בית־דין וטיעונים בשלבים השונים )הכנת ההוכחות וחקירות העדים, בקשות 
לקבלת חומרי חקירה, טיעונים לעונש, סיכומים, כתיבת ערעורים ועררים ועוד(. המתמחים אף 
מהווים חלק חשוב ממערך המינוי, הליווי והפיקוח של הסניגוריה הציבורית, התומך בעבודת 

הסניגורים הציבוריים החיצוניים.
התמחות בסניגוריה הארצית: המתמחים מוצמדים לעורכי הדין מצוות הסניגוריה הארצית, 	 

המופקדת על ייצוג לקוחות הסניגוריה בהליכים בפני בית המשפט העליון, בדגש על הליכים 
עקרוניים )ערעורים פליליים, בקשות רשות ערעור, בקשות לדיון נוסף, ידיד בית משפט וכו׳(. 
המתמחים אף מסייעים לעורכי הדין המרכזים באופן ארצי תחומים ייחודיים כגון הליכי חקיקה 

ומדיניות, זכויות עצורים ואסירים, קטינים בהליך הפלילי ומשפטים חוזרים.
במהלך המחצית השנייה של ההתמחות, המתמחים רשאים להופיע ולייצג בעצמם בבית 
משפט השלום בתיקים מסוימים )בכפוף לאישור מתאים, בהסכמת האדם המיוצג ובליווי המאמן(.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: תנאי השכר והעבודה של מתמחים בשירות המדינה.
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הדרישות מהמתמחים בעבודה: זיקה לזכויות אדם ולערכי ומטרות הסניגוריה הציבורית; רצון 
לעסוק במשפט הפלילי וללמד סניגוריה על חשודים ונאשמים; הזדהות עם ערכים כגון כבוד האדם 
והזכות להליך הוגן; תחושת מחויבות חברתית; נכונות לעבודה מאומצת והשקעה מרובה; רמה 

אקדמית ומחקרית גבוהה; יכולת חשיבה משפטית וכתיבה משפטית ברמה גבוהה.

שעות עבודה: שעות העבודה הפורמליות הן 8.5 שעות ביום, בימים א׳–ה׳; אופי העבודה בסניגוריה 
הציבורית מצריך לעיתים גם שעות נוספות.

סיכויי קידום במשרד: בשנים האחרונות מתמחים רבים השתלבו לאחר תקופת ההתמחות בעבודה 
עם הסניגוריה הציבורית כעורכי דין, בצוות הפנימי או החיצוני, בהתאם לכישוריהם ולצרכי המערכת.
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ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

כתובת: צלאח א־דין 29, ירושלים 
טלפון: מפורטים מטה מספרי הטלפון של כל יחידה בייעוץ וחקיקה 

 Yeuhak-Nihul@justice.gov.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד חלי גיא אלדר 

מספר עו״ד במשרד: ביחידה כ־185 משפטנים, 27 עובדי מנהל, 40 מתמחים וכ־44 סטודנטים 
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־38

תחומי עיסוק מרכזיים: ייעוץ וחקיקה אחראית על ליווי משפטי של הכנת החקיקה בממשלה 
ובכנסת ועל הייעוץ המשפטי לממשלה בכלל התחומים המשפטיים 

הטבות לעובדים: הטבות לעובדי המדינה ובכלל זאת שי בחגים, חנייה בסמוך למשרד, סבסוד 
ארוחות, גיבוש מחלקתי שנתי, השתלמות משרדית שנתית למתמחים 

https://www.gov.il/he/departments :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
ייעוץ וחקיקה: כפופה ליועצת המשפטית לממשלה. עבודת ייעוץ וחקיקה נעשית במסגרת שבע 
מחלקות האמונות על תחומי משפט מסוימים ובראש כל אחת מהן עומד משנה ליועצת המשפטית 
לממשלה. משפטני ייעוץ וחקיקה, מייצגים את היועצת המשפטית לממשלה ואת משרד המשפטים 
בפני ועדות השרים השונות וועדות הכנסת וכן הם נוטלים חלק בוועדות ציבוריות וצוותים בין־משרדיים 
של הממשלה. המשפטנים והמשפטניות בכל אחת ממחלקות המשנה עוסקים בשאלות של יעוץ 
וחקיקה בנושאים הנתונים לאחריותם, מדובר בשאלות משפטיות מורכבות בסוגיות הבוערות במדינה. 
ייעוץ וחקיקה מהווה שומר סף במטרה להבטיח כי פעילות הממשלה תתבצע במסגרת הוראות הדין. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: העבודה מתבצעת בדרך כלל בצמידות למאמן או לאשכול . 1

מתוך מחלקה. 

ייעוץ וחקיקה מורכבת מ־7 מחלקות: . 2

מנהל מערך ייעוץ וחקיקה, בראשות עו״ד שרון אפק: המחלקה מסייעת ליועצת המשפטית 	 
לממשלה בנושאים מורכבים ורגישים. תחום הניהול כולל אחריות כללית על תפקוד המחלקות, 
הבניית תהליכי עבודה בייעוץ וחקיקה ובייעוץ המשפטי לממשלה, תכניות עבודה, תכניות רוחב 

משפטיות ממשלתיות ועוד. טלפון לבירורים נוספים: 073-3925676.
המחלקה למשפט ציבורי־מנהלי, בראשות עו״ד גיל לימון: אחראית על המשפט המנהלי, 	 

עבודת הממשלה, הגירה ומנהל אוכלוסין, מינויים, שלטון מקומי, טוהר המידות, ניגודי עניינים, 
צה״ל, גופי הביטחון, סייבר, הדרת נשים, ביקורת שיפוטית, דיני מכרזים ורכש, תמיכות, תרבות 

ומורשת, מוסד היועץ המשפטי לממשלה ועוד. טלפון לבירורים נוספים: 073-3925592.

mailto:Yeuhak-Nihul@justice.gov.il
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המחלקה למשפט אזרחי, בראשות עו״ד כרמית יוליס: אחראית על דיני קניין, נזיקין, חוזים, 	 
ירושה והתיישנות. כן, עוסקת המחלקה בנושאי בנקאות וביטוח, הגנת הצרכן, מסחר אלקטרוני, 
שוק האשראי, תחום הנדל״ן, הקניין הרוחני, דיני התכנון והבנייה ועוד. טלפון לבירורים נוספים: 

.073-3925544
המחלקה למשפט פלילי, בראשות עו״ד עמית מררי: אחראית על הדין הפלילי המהותי, 	 

קביעת עבירות, סדר דין פלילי וראיות, דרכי ענישה וחלופות מאסר, זכויות נפגעי עבירה, סמכויות 
אכיפה ופיקוח, המרשם הפלילי, מאבק בשחיתות, עבירות ביטוי, ביטחון וטרור, עברייני מין, סחר 
בבני אדם וזנות, סמים מסוכנים, חלופות להליך הפלילי ולענישה, בתי משפט קהילתיים ועוד. 

טלפון לבירורים נוספים: 073-3925656.
המחלקה למשפט כלכלי, בראשות עו״ד מאיר לוין: אחראית על הרגולציה הפיננסית 	 

והכלכלית, דיני תאגידים, מיסים והגבלים עסקיים. המחלקה מלווה את גיבוש המדיניות הממשלתית 
הנוגעת לתהליכים הכלכליים המרכזיים במשק, ובכלל זה חוק התקציב, חוק ההסדרים, רפורמות 

מבניות, הליכי הפרטה ועוד. טלפון לבירורים נוספים: 073-3925409.
המחלקה למשפט בינלאומי, בראשות ד״ר נועם גיל־עד: אחראית על מתן ייעוץ לממשלה 	 

בתחום המשפט הבין־לאומי ובכלל זה בנוגע לדיני מלחמה, סייבר, זכויות אדם, משפט בין־לאומי 
כלכלי ומשפט בין־לאומי פלילי. כן מטפלת המחלקה בהליכים בטריבונלים בין־לאומיים ובמדינות 
זרות וכן בהליכי בוררות בין־לאומית ומייצגת את מדינת ישראל בפורומים בין־לאומיים ובהליכי 

משא ומתן לכריתת אמנות והסכמים בין־לאומיים. טלפון לבירורים נוספים: 073-3928620.
המחלקה למשפט ציבורי־חוקתי, בראשות עו״ד אביטל סומפולינסקי: אחראית על חוקי 	 

היסוד וזכויות האדם, זכויות סוציאליות, זכויות לאנשים עם מוגבלות, דיני בחירות ומפלגות, ביקורת 
המדינה, תחום דיני המשפחה, ילדים, כשרות משפטית ואפוטרופסות. כן אחראית המחלקה על 

תחום דיני בריאות, עבודה, חינוך ועוד. טלפון לבירורים נוספים: 073-3926546.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד: הכשרה צמודה וליווי לאורך כל תקופת ההתמחות, . 3

חנייה במשרד, השתתפות בארוחות, חופשות מרוכזות, מתנות לחגים ועוד. 

הדרישות מהמתמחים בעבודה: המתמחים בייעוץ וחקיקה נדרשים ליכולות ניתוח משפטיות . 4
גבוהות ויכולות להעמיק בסוגיות משפטיות מורכבות. אחריות ומוסר עבודה. כמו כן, נדרשות 

יכולות בינאישיות טובות ויכולת השתלבות בעבודת צוות.

שעות עבודה: 8.5 שעות ביום, ללא עבודה בימי שישי. ייתנו הטבות למשרת הורה. . 5

סיכויי קידום במשרד: כרבע מהמשפטנים בייעוץ וחקיקה התחילו את דרכם כמתמחים . 6
בייעוץ וחקיקה. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: קיים מסלול של עבודת סטודנטים.. 7
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משרד המשפטים

משרד המשפטים הוא משרד מטה מרכזי של ממשלת ישראל. המשרד מקדם את מדיניות הממשלה 
בתחום המשפט, תוך הגנה על שלטון החוק, על זכויות האדם ועל ערכי היסוד של מדינת ישראל 
כמדינה יהודית ודמוקרטית. משרד המשפטים הוא משרד עורכי הדין הגדות במדינה, המספק 
שירותים משפטיים למגוון לקוחות, ביניהם ממשלת ישראל, משרדי הממשלה, הכנסת, כוחות 
הביטחון, גופים ציבוריים נוספים, וכמובן, אזרחי המדינה. מטבע הדברים, מגייס המשרד, על יחידותיו 
השונות, מספר גדול של מתמחים מדי שנה. תחומי ההתמחות במשרד המשפטים מגוונים וכוללים 

את כלל ענפי המשפט.

משרד המשפטים מעורר מעורבות גבוהה של מתמחים, ומשכך, מוטלת על המתמחים אחריות 
גבוהה, וניתן להם מתחם שיקול דעת עצמאי רחב. עורכי הדין במשרד המשפטים רואים בהזדמנות 
לאמן מתמחים זכות גדולה, בשאיפה להכשיר את דור העתיד של המשפטנים במדינת ישראל. 
מאז ומתמיד צוברים מתמחי המשרד ידע וניסיון רבים בתחום התמחותם, המסייעים להם עם סיום 

ההתמחות בהשתלבות בשוק העבודה.

יחידות משרד המשפטים:

הסניגוריה הציבורית
הסניגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים המעניקה ייצוג משפטי איכותי בהליכים פליליים 
לעצורים ונאשמים, הזכאים לייצוג בהתאם לעילות שנקבעו בחוק. הסניגוריה הציבורית מייצגת 
מספר רב של חשודים ונאשמים בהליכים פליליים, ובכלל זה: בתיקי מעצרים, במשפטים פליליים, 
בערעורים פליליים, בתיקי נוער, בוועדות פסיכיאטריות, בוועדות שחרורים ועוד. מעבר לעבודתה 
השוטפת בייצוג לקוחותיה, עוסקת הסניגוריה הציבורית גם בפעילות מוסדית להגנה על זכויותיהם 
של נאשמים וחשודים, באמצעות מעורבות בהליכי חקיקה ומדיניות, השתתפות בוועדות ציבוריות 
ומקצועיות והגשת חוות דעת משפטיות במסגרת ״ידיד בית משפט״. אנשי הסניגוריה הציבורית אף 
פועלים כמבקרים רשמיים מכוח הסמכה של השר לביטחון פנים לבקר במתקני הכליאה, לצורך בדיקת 
תנאי החזקתם של עצורים ואסירים. הסניגוריה הציבורית פרושה על פני הארץ בשישה מחוזות: 
ירושלים, תל אביב, מרכז, חיפה, צפון ודרום. בנוסף למחוזות אלו קיימת הסניגוריה הציבורית הארצית. 

יעוץ וחקיקה
ייעוץ וחקיקה כפופה ליועץ המשפטי לממשלה. עבודת ייעוץ וחקיקה נעשית במסגרת שבע מחלקות 
האמונות על תחומי משפט מסוימים ובראש כל אחת מהן עומד משנה ליועץ המשפטי לממשלה. 
משפטני ייעוץ וחקיקה, מייצגים את היועץ המשפטי לממשלה ואת משרד המשפטים בפני ועדות 
השרים השונות וועדות הכנסת וכן הם נוטלים חלק בוועדות ציבוריות וצוותים בין־משרדיים של 
הממשלה. המשפטנים בכל אחת ממחלקות המשנה עוסקים בשאלות של יעוץ וחקיקה בנושאים 
הנתונים לאחריותם, מדובר בשאלות משפטיות מורכבות בסוגיות הבוערות במדינה. ייעוץ וחקיקה 

מהווה שומר סף במטרה להבטיח כי פעילות הממשלה תתבצע במסגרת הוראות הדין. 
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המחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים: מסייעת ליועץ המשפטי לממשלה בנושאים מורכבים 
ורגישים. תחום הניהול כולל אחריות כללית על תפקוד המחלקות, הבניית תהליכי עבודה בייעוץ 

וחקיקה ובייעוץ המשפטי לממשלה, תכניות עבודה, תכניות רוחב משפטיות ממשלתיות ועוד. 

המחלקה למשפט ציבורי־מנהלי: אחראית על המשפט המנהלי, עבודת הממשלה, הגירה 
ומנהל אוכלוסין, מינויים, שלטון מקומי, טוהר המידות, ניגודי עניינים, צה״ל, גופי הביטחון, סייבר, 
הדרת נשים, ביקורת שיפוטית, דדיני מכרזים ורכש, תמיכות, תרבות ומורשת, מוסד היועץ המשפטי 

לממשלה ועוד.

המחלקה למשפט אזרחי: אחראית על דיני קניין, נזיקין, חוזים, ירושה והתיישנות. כן, בנושאי 
בנקאות וביטוח, הגנת הצרכן, מסחר אלקטרוני, שוק האשראי, תחום הנדל״ן, הקניין הרוחני, דיני 

התכנון והבנייה ועוד. 

המחלקה למשפט פלילי: אחראית על הדין הפלילי המהותי, קביעת עבירות, סדר דין פלילי וראיות, 
דרכי ענישה וחלופות מאסר, זכויות נפגעי עבירה, סמכויות אכיפה ופיקוח, המרשם הפלילי, מאבק 
בשחיתות, עבירות ביטוי, ביטחון וטרור, עברייני מין, סחר בבני אדם וזנות, סמים מסוכנים, חלופות 

להליך הפלילי ולענישה ובתי משפט קהילתיים ועוד.

המחלקה למשפט כלכלי: אחראית על הרגולציה הפיננסית והכלכלית, דיני תאגידים, מיסים 
והגבלים עסקיים. מלווה את גיבוש המדיניות הממשלתית הנוגעת לתהליכים הכלכליים המרכזיים 

במשק, ובכלל זה חוק התקציב חוק ההסדרים, רפורמות מבניות והליכי הפרטה ועוד.

המחלקה למשפט בינלאומי: אחראית למתן ייעוץ לממשלה בתחום המשפט הבין־לאומי ובכלל 
זה בנוגע לדיני מלחמה, סייבר, זכויות אדם, משפט בין־לאומי כלכלי ומשפט בין־לאומי פלילי. מטפלת 
בהליכים בטריבונלים בין־לאומיים ובמדינות זרות וכן בהליכי בוררות בין־לאומית. מייצגת את מדינת 

ישראל בפורומים בין־לאומיים, ובהליכי משא ומתן לכריתת אמנות והסכמים בין־לאומיים.

המחלקה למשפט ציבורי־חוקתי: אחראית על חוקי היסוד וזכויות האדם, זכויות סוציאליות, 
זכויות לאנשים עם מוגבלות, דיני בחירות ומפלגות, ביקורת המדינה, תחום דיני המשפחה, ילדים, 

כשרות משפטית ואפוטרופסות. כן אחראית המחלקה על תחום דיני בריאות, עבודה, חינוך ועוד.

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי הוא אגף מקצועי במשרד המשפטים המתמחה במגוון 
רחב של תחומי המשפט ובהם: דיני חדלות פירעון, דיני ירושה, כשרות משפטית ואפוטרופסות. 
פעילות האגף מחולקת לשלושה מכלולים עיקריים: האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והרשם 
לענייני ירושה. במכלול האפוטרופוס הכללי מרוכז הטיפול בתחום ניהול נכסי נעדרים, הטיפול 
בקבלת תרומות ועיזבונות לטובת המדינה , הטיפול בתחום הירושה ובתחום הכשרות המשפטית 
והאפוטרופסות. עוה״ד באפוטרופוס הכללי משמשים כב״כ היועמ״ש לממשלה בהליכים לפי חוק 
הירושה, התשכ״ה–1965 וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962. במכלול 
הכונס הרשמי מרוכז הטיפול בהליכי חדלות פירעון ובכלל זה הטיפול בפשיטות רגל של יחידים 
והליכי פירוק והסדרי חוב של תאגידים. הכונס הרשמי הוא צד לכל הליך חדלות פירעון ומפקח 
על פעולת בעלי התפקיד המתמנים בהליכים אלה. במכלול הרשם לענייני ירושה מרוכז הטיפול 
בבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה. באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי כ־ 70 עורכי דין 
שמלווים מבחינה משפטית את תחומי הפעילות השונים באגף ומייצגים את האפוטרופוס הכללי, 
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הכונס הרשמי והיועץ המשפטי הממשלה, לפי העניין, בהליכים המתנהלים בבתי המשפט. אגף 
האפוטרופוס הכללי פרוש על פני הארץ בארבעה מחוזות: תל אביב–מרכז, ירושלים, חיפה והצפון 
ובאר שבע והדרום. במחוזות מרוכז הטיפול השוטף בתיקי פשיטות הרגל והפירוקים, בהליכים 
לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובהליכים לפי חוק הירושה. הנהלת האגף ממוקמת 
בירושלים ובה פועלות יחידות ארציות דוגמת היחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש ומחלקת עיזבונות 
לטובת המדינה ויחידות מטה דוגמת היחידה הכלכלית, מחלקת השקעות, מחלקת הכספים 
והמחלקה המשפטית. המחלקה המשפטית בהנהלת האגף מעניקה לווי משפטי שוטף ליחידות 
הנהלת ולמחוזות, מנחה את עוה״ד באגף בעבודתם בתחומי הפעילות השונים ומכינה חוות דעת 
משפטיות להנהלת האגף. כן אחראית המחלקה המשפטית על מתן ייצוג משפטי ליחידה הארצית 
לגילוי וניהול רכוש בתחום ניהול נכסי נעדרים ועל ייצוג האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי בהליכים 
המתנהלים בבית המשפט העליון. המחלקה עובדת מול גופי שלטון עמיתים ובהם, בין היתר, רשות 
ני״ע, משרד האוצר, רשות התאגידים, רשות המסים, רשות ההגבלים העסקים, הפרקליטות, מחלקת 
ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ועוד. בנוסף, המחלקה אחראית ליזום ולקדם תיקונים בחקיקה 

המסדירה את פעילות האגף בתחומים השונים.

הסיוע המשפטי
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק ייצוג משפטי, יעוץ והדרכה בשלל תחומי המשפט 
האזרחי ובקשת רחבה של ערכאות משפטיות בהתאם לחוק הסיוע המשפטי, התשל״ב–1972 
ותקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג–1973. מערך הסיוע פועל על מנת לאפשר לאנשים מעוטי 
יכולת – כלכלית או חברתית – להתמודד עם המערכת המשפטית המורכבת ולממש את הזכויות 
המגיעות להם על פי כל דין. הסיוע המשפטי ערוך לייצוג בקנה מידה רחב היקף. בכל אחת מחמש 
השנים האחרונות נפתחו בסיוע המשפטי למעלה מ־70,000 תיקי לקוחות, וניתן בהם ייצוג משפטי 
בלמעלה מ־200,000 הליכים משפטיים בשנה. צוות הסיוע המשפטי כולל כ־280 עובדים )מחציתם 
עורכי דין( וכ־1100 עורכי דין חיצוניים. הנהלת הסיוע המשפטי וששת מחוזות הסיוע המשפטי – 
צפון, חיפה, תל אביב, מרכז, ירושלים ודרום פועלים ברחבי הארץ ומקבלים קהל גם בכ־70 שלוחות 

נוספות בכל רחבי הארץ על מנת להנגיש את שירותי הסיוע המשפטי.

רשות התאגידים
רשות התאגידים הינה גוף האחראי על רישום, פיקוח, אכיפה ובקרה של מרבית התאגידים בישראל 
והיא כוללת בתוכה את הזרוע העסקית ואת הזרוע האלכ״רית אשר מכוחן פועלות יחידות מקצועיות 
שונות. הרשות אחראית על שני תחומים מרכזיים – התחום העסקי – כלכלי, הכולל את יחידת 
החברות, יחידת השותפויות ויחידת המשכונות, והתחום האלכ״רי – חברתי, הכולל את יחידת 
העמותות והחל״צ, יחידת ההקדשות, יחידת האגודות העותמניות ויחידת המפלגות. ראש רשות 

התאגידים הוא בעל סמכויות הרשמים הרלוונטיים בתחומים אלו.

פעילות יחידות הרשות חיונית לתהליכים הכלכליים התקינים במשק ולחברה במישורים רבים. בתחום 
הכלכלי: הנגשה לכלל הציבור של המידע הנוגע לחברות ושותפויות, במטרה לאפשר שקיפות מידע 
ותמיכה בפעילות חיונית לחיי הכלכלה במדינה מודרנית ומניעת ניצול לרעה של מסך ההתאגדות. 
רישום משכונות, נדרש עבור הציבור הרחב לצורך קבלת הלוואות, משכנתאות וכיוצ״ב. בתחום 
האלכ״רי – חברתי, הנגשת המידע אודות עמותות, חברות לתועלת הציבור והקדשות ציבוריים 
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והפיקוח עליהם נועד להבטיח כי גופי החברה האזרחית יפעלו באופן תקין לקידום מטרותיהם, 
לטובת ציבור הנהנים שלהם, ושכספי הציבור המצויים ברשותם ישמשו לייעודם. בנוסף, מאחר 
ולמפלגות תפקיד מרכזי בעיצוב אורח חייה הדמוקרטי של המדינה, קיימת חשיבות משפטית 
וציבורית, להקפדה על אופן ייסודן ולפיקוח על פעילותן התקינה ולהנגשת מידע אודות מפלגות. 
הרשות מתנהלת בסטנדרטים גבוהים של חדשנות, מצוינות, איכות ומקצועיות, היא עטורת פרסים 

והישגים ומהווה ראש חץ במתן שירות מצוין לציבור. 

נציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא גוף ייחודי שעוסק בזכויות אדם מתוך הממשלה. 
החקיקה בנושאי השוויון והנגישות ענפה ומרתקת, וזהו תחום חדשני הצובר תאוצה בעולם 
המשפטי. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חל על כל נותני השירות והמעסיקים במשק ולכן 
רלוונטי לכולם. נציבות השוויון פועלת לקידום שוויון ולמניעה הפליה נגד אנשים עם מוגבלות בכל 
תחומי החיים. הנציבות פועלת על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998 
למען אנשים עם כל סוגי המוגבלות: מוגבלות פיזית, חושית, נפשית, שכלית וקוגניטיבית. בנציבות 
שלושה תחומים: תחום נגישות, תחום שילוב בקהילה וייעוץ משפטי. תחום נגישות כולל מפקחים 
האוכפים את תקנות הנגישות. תחום שילוב בקהילה מקדם מדיניות ציבורית בתחומי החיים השונים, 
וכולל מדור הדרכה והסברה ואתר אינטרנט. הייעוץ המשפטי מלווה את עבודת הנציבות וכולל 
מחלקת תביעות, מחלקת פניות ציבור ושאילתות, ומחלקת חקיקה ומדיניות ציבורית. למתמחים 
ניתנת הזדמנות ללוות את תהליך הטיפול המשפטי בפניית ציבור מתחילתו. על המתמחה לבחון 
את העובדות העולות מהפניה, להחליט האם יש הפרה לכאורה של חובה על פי החוקים והתקנות 
הרלוונטיים, לנסח פניות ומכתבי התראה לחייבים ובחלק מהמקרים לסייע בניסוח כתב תביעה. 
כל זאת תוך חיבור לשטח ועמידה מתמדת בקשר עם הפונים, בהם אנשים עם מוגבלות, חייבים 
ומורשי נגישות. המתמחים הם חלק בלתי נפרד מהמחלקה המשפטית ומבצעים עבודה משפטית 

חשובה ומשמעותית לתפקוד הנציבות.

הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין קיימות חטיבות שירות מסוגים שונים:

הנהלת הרשות – הממונה על מרשם המקרקעין.

לשכות רישום מקרקעין )״הטאבו״( – בהן מתנהלים פנקסי המקרקעין, נרשמות עסקאות וכיוב׳.

לשכות הסדר – בהן מתבצעים הליכי הסדרת זכויות קניין לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח 
חדש[, תשכ״ט–1969.

לשכות המפקחים על רישום מקרקעין – מפקח על רישום מקרקעין, הכשיר להיות שופט בית משפט 
שלום, מתמנה על ידי שר המשפטים, ולו סמכויות משני סוגים, סמכויות שיפוטיות וסמכויות מנהליות.

סמכויות מנהליות: רוב הסמכויות נוגעות לבתים משותפים, ובפרט רישום בתים משותפים )הליך 
שמאפשר יצירת זכויות קניין בדירות – בעלות, משכנתה וכו׳(; תיקון הרישום )שעה שחל שינוי, 
הוספת דירות, למשל( וביטול רישומים )עקב התמוטטות או שריפת המבנה, למשל – אסון ורסאי(.
מדובר בהליכים מורכבים, בפרט במקרים בהם הבית המשותף הינו מבנה הכולל דירות רבות, 
אגפים, חלקים מסחריים, הצמדות, תקנון מוסכם, קיים צורך בהסכמות ועוד. המפקח על רישום 
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מקרקעין ועוזריו )שרובם משפטנים( – בודקים את המסמכים, ומנחים באופן מקצועי את עורכי הדין 
מגישי הבקשות, ועורכי המסמכים.

סמכויות שיפוטיות: סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוכים הוא כשל שופט שלום 
הדן בתביעה אזרחית. מדובר בסכסוכים בבתים משותפים בנושאים שונים, לרבות תביעות כספיות 
הנוגעות לתשלומי אחזקת הרכוש המשותף; תביעות הסגת גבול; בנייה ברכוש המשותף; מעלית, 
כבלים וכיוב׳; התאמות ברכוש המשותף לשימוש אנשים עם מוגבלויות, חיזוק הבית המשותף בפני 
רעידות אדמה ע״פ תמ״א 38, ועוד. המדובר בדיון שיפוטי לכל דבר ועניין, הכרוך בין היתר בתשלום 
אגרה לפי תקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס״ז–2007, אשר ככלל חלות עליו סדרי הדין ודיני 
ראיות )הדין מאפשר סטייה מכך בתנאים מסוימים(, כשערעור על פסק הדין של מפקח על רישום 

מקרקעין מוגש לבית משפט המחוזי.
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הלשכה המשפטית – הכנסת

כתובת: משכן הכנסת, קריית בן גוריון, ירושלים, 91950
טלפון: 02-6408636 | פקס: 02-6753495

hdept@knesset.gov.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: עו״ד נירה לאמעי רכלבסקי, גב׳ עינב פרלמוטר וגב׳ שריי שרה כהן

מספר עו״ד במשרד: 52 עורכי דין מתוכם 38 נשים
מספר המתמחים במשרד: 12

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס בשנת 2024: 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

הטבות לעובדים: ימי עבודה מקוצרים למשרת הורה
www.knesset.gov.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
הלשכה המשפטית של הכנסת מעניקה ייעוץ משפטי ליושב ראש הכנסת, לוועדות הכנסת, לחברי 

הכנסת, למינהל הכנסת ולגופים אחרים בכנסת, ומייצגת את הכנסת בערכאות.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: המתמחים בלשכה המשפטית של הכנסת עובדים תחת . 1

פיקוחם של היועצים המשפטיים 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. 

ייעוץ וליווי משפטי שוטף למליאת הכנסת ובכלל זה בכל הנוגע להליכים השונים והפעולות 
שמתקיימים בדיוני המליאה, מתן ייעוץ משפטי שוטף בסוגיות משפטיות שעולות בדיוני המליאה, 

סדרי הצבעה וכיו״ב וכן סיוע וייעוץ בגיבוש הסדרים המתגבשים במהלכם.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: בזמן מושב הכנסת שעות העבודה הן 42 שעות . 2
שבועיות, ובתקופת הפגרות 36 שעות שבועיות. המתמחים נדרשים לעבודה בשעות נוספות 

מעת לעת, בהתאם לצרכי העבודה.

http://www.knesset.gov.il
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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 . 3
משפטי ויישום עקרונות משפטיים, יכולת ניסוח טובה בכתב ובעל־פה, הקפדה על פרטים, 
יחסי אנוש טובים, נכונות לעבודה מאומצת, יכולת עבודה בצוות וידע נרחב במשפט חוקתי 

ובמשפט מנהלי.
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פרקליטות המדינה

כתובת: בכל הארץ. הלשכה הראשית נמצאת בבניין משרד המשפטים, ברח׳ צלאח א־דין 31 בירושלים
טלפון: הטלפונים של היחידות מופיעים באתריהן תחת אתר הפרקליטות 

דוא״ל: כנ״ל 
איש קשר למתמחים: אחראי המתמחים של היחידה ובמקרים מסוימים אמרכל )אחראי משאבי 

האנוש( היחידה
מספר עורכי דין במשרד: בפרקליטות עובדים למעלה מ־1,100 פרקליטים, בכל היחידות. 66% 

מכלל הפרקליטים הן נשים־פרקליטות
מספר השותפים במשרד: אחוז הנשים מקרב ההנהלה בפרקליטות עומד על 63% וגבוה 

משמעותית מאחוז הנשים מקרב ההנהלה הבכירה בשירות המדינה
מספר המתמחים במשרד: כ־370 בשנה, בכל יחידות הפרקליטות

תחומי עיסוק מרכזיים: משפט פלילי, משפט אזרחי ומנהלי. בפרקליטות המדינה יחידות מטה 
ייעודיות בתחומי המשפט הבינלאומי, הפיסקאלי, משפט העבודה, המחלקה לחקירות שוטרים, ועוד.
הטבות לעובדים: מעבר לשכר החודשי, המתמחים זכאים לשורה של הטבות. המתמחים זכאים 
ל־15 ימי חופשה בשנה, 30 ימי מחלה וחופשות בחגים. בנוסף, בסוף ההתמחות המתמחים מקבלים 
דמי הבראה )כ־2,900 ₪(. מתמחים שמופיעים בבית משפט, מקבלים החזר על קניית מדי משפט 
בגובה 1,800 ₪. המתמחים מקבלים תשלום על השעות הנוספות שהם ביצעו, החזר נסיעות וכן 

השתתפות יומית בקניית ארוחת צהריים בסך של 16.80 ₪ ליום 
אתר ועמוד פייסבוק: 

עמוד המתמחים באתר הפרקליטות:	 

https://www.gov.il/he/Departments/Topics/interns

עמוד הפייסבוק של הפרקליטות: 	 

https://www.facebook.com/praklitut.gov.il

על הפרקליטות ותחומי עיסוקה
 הפרקליטות היא 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 עמית איסמן.

מבנה הפרקליטות 
בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה.

https://www.gov.il/he/Departments/Topics/interns
https://www.facebook.com/praklitut.gov.il#/
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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 להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, המחלקה לתפקידים 
מיוחדים )בינלאומי(, היחידה לאכיפה אזרחית, היחידה לעיכוב הליכים, יחידת עררים ויחידת הסייבר.

בפרקליטות 13 פרקליטויות מחוז, הפרוסות ברחבי הארץ, בהתאם לפריסת בתי המשפט: צפון 
)נצרת(, חיפה, תל אביב, מרכז, ירושלים ודרום )באר שבע(. 

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 ומינהליים. 

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: 

תיק החקירה מגיע לפרקליטות מהמשטרה. הפרקליטות בוחנת האם יש ראיות להגשת כתב אישום, 
ולעיתים מבקשת מהמשטרה להשלים את החקירה. במקרים בהם מוגש כתב האישום, הפרקליטות 
מנהלת את התיק בבית המשפט. ניהול התיק כולל את שלב ההוכחות – בסיומו בית המשפט קובע 

האם הנאשם אשם או לא – ואת שלב הטיעונים לעונש וגזירת הדין. 

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 
וכן בהליכי עתירות אסירים, בבקשותיהם השונות משירות בתי הסוהר.  מתקופת מאסרם, 
למתמחים חלק חשוב בחיי פרקליטות המחוז הפלילית. הם מופיעים בעצמם בבתי המשפט, 

והם יד ימינם של הפרקליטים עימם הם עובדים בכל אחד הנושאים שפורטו. 

המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה
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.
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משפט אזרחי־מנהלי
הפרקליטות האזרחית פועלת כנאמן הציבור בייצוג המדינה בעניינים אזרחיים ומנהליים, לשם 

הגנה על זכויות הציבור, שלטון החוק וסדרי המנהל 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(.

גם בפרקליטויות המחוז האזרחיות המתמחים מופיעים בעצמם בבתי המשפט, ומסייעים 
לפרקליטים בעבודתם בכל היבט והיבט. 

המחלקות ותחומי העיסוק שבפרקליטויות המחוז האזרחיות

המחלקה הפיסקאלית
התחום הפיסקאלי מאפשר יוזמות אכיפה אזרחיות אפקטיביות. סכומי המס השנויים במחלוקת 
בתיקים המתנהלים עומדים על עשרות מיליארדי שקלים. בתחום זה, הפרקליטות עובדת בשיתוף 

פעולה עם היחידה הארצית למאבק בפשיעה ברשות המיסים.

המחלקה לעניינים מנהליים
המחלקה עוסקת בטיפול בעתירות מינהליות, ערעורים מינהליים ותובענות מינהליות כנגד המדינה, 
המוגשות לבית המשפט לעניינים מינהליים, ובהליכים נוספים שעניינם הפעלת סמכויות מינהליות 

או תקיפת החלטות מינהליות.

תחומי העיסוק המרכזיים של המחלקה הם: מינהל אוכלוסין )עובדים זרים, עתירות בעניין כניסה 
לישראל, עתירות בנושא איחוד משפחות(; מכרזים; תכנון ובנייה; דיור ציבורי; חופש המידע; עתירות 

רישוי נהיגה, עסקים, כלי ירייה ועוד.

תחום המעמד האישי
בתחום המעמד האישי מתנהלים מדי שנה אלפי תיקים בבתי המשפט לענייני משפחה ובערעורים 
המוגשים בעניינים אלו בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון. הפרקליטות מייצגת את 
עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניינים אלה מכוח חיקוקים ספציפיים )לדוג׳ חוק מידע גנטי(. 
מייצגת את משרד הפנים כמי שאמון על ניהולו של מרשם האוכלוסין ולא פעם מייצגת בנוסף את 

עמדת משרד הרווחה, לנוכח העובדה כי תיקים אלה מערבים עניינים הנוגעים לקטינים.

העניינים המטופלים הם אלו שהמחוקק הגדיר ככאלה המצריכים את עמדת היועץ המשפטי 
לממשלה או עניינים שיש להם נגיעה למרשם האוכלוסין, בין היתר קביעת אבהות ו/או אמהות; 

תיקי אימוץ ומינוי אפוטרופוסים )כאשר עולה שאלה של מעמד( ועוד. 

לעניינים אלה מצטרפות סוגיות נוספות המתעוררות לנוכח השינויים במבנה המשפחתי המסורתי 
ובכלל זה מיסודה של הזוגיות החד מינית; השינויים הטכנולוגיים בנושא פריון והולדה מחייבים התאמת 
המדיניות המשפטית למציאות החברתית המשתנה, זאת לעתים כאשר עדיין לא קיים הסדר חוקי 
)חלקי או מלא( המסדיר את הסוגיה. תיקים מסוג זה עוסקים בין השאר בנושאים הבאים: שימוש 
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בזרע של מנוח; שימוש בזרע של רווקה מגבר נשוי לאחרת; פונדקאות חו״ל; אישור הסכמים בין 
בני זוג מאותו מין ועוד. 

המחלקה המסחרית
המחלקה המסחרית עוסקת במגוון תחומים תוך התמקדות בתחומים כלכליים ו/או ״אזרחים־
מסחריים״, לרבות קניין רוחני. כאמור, במוקד העיסוק במחלקה מצויים התיקים הכלכליים – תיקי 
ליטיגציה מסחרית בהם מעורבת המדינה: תיקים בהם העילה בתביעה כנגד המדינה הינה עילה 
חוזית מקום בו המדינה הינה צד לחוזה מסחרי, תובענות ייצוגיות כנגד המדינה בעילות שונות, 
תיקים בהם הנזק הנתבע הינו נזק ״כלכלי״ הדורש התעמקות בחוות דעת כלכליות, אובדן רווחים, 

כניסה לדוחות כספיים של פירמות עסקיות וכדומה.

מחלקת הנזיקין
הפרקליטות עוסקת בטיפול בתביעות נזיקין מסוגים שונים. במסגרת הטיפול בתביעות אלו נבחנת 
שאלת אחריות המדינה לנזק. הפרקליטות מייצגת בפני הערכאות השונות את האינטרס הציבורי 
מקום בו משרד ממשלתי, רשות ציבורית או עובד מדינה נתבעים בנזיקין בשל מעשה או מחדל, 

כמו גם בהגשת תביעות יזומות כלפי מזיקים אשר פגעו במשאבי הציבור .

תיקי אגף השיקום
תיקים העוסקים בתביעות להכרה בקשר סיבתי בין מחלות שונות והשירות הצבאי.

מחלקת מקרקעין
המחלקה לדיני מקרקעין מייצגת בתיקים עקרוניים מתוך מטרה להגן על נכסי המדינה ומייצגת 

את מינהל מקרקעי ישראל. 

מחלקת סכסוכי עבודה
מדינת ישראל על זרועותיה השונות היא המעסיק הגדול ביותר במשק: אנשי מערכת החינוך, 
אנשי משטרה, בטחון והצלה, עובדי משרדי ממשלה – כל אלה הם דוגמאות לעובדים המועסקים 
ע״י המדינה. בנוסף, ממשלת ישראל היא צד להסכמים קיבוציים המסדירים העסקת עובדים רבים 
בשורותיה. הפרקליטות מייצגת את הממשלה כמעסיקה בבתי הדין לעבודה הן בתחום משפט 
העבודה הפרטי, והן בתחום משפט העבודה הקיבוצי. כמו־כן, למדינה תפקידים רגולטוריים רבים 

המשפיעים על יחסי העבודה ומשפט העבודה. 

המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה
המחלקה האזרחית מייצגת את המדינה בהליכים האזרחיים המתנהלים בבית המשפט העליון. 
בנוסף מייצגת המחלקה את היועץ המשפטי לממשלה בבית המשפט העליון בהתייצבותו בהליכים 
בעלי חשיבות ציבורית שהמדינה אינה צד להם. המחלקה משמשת כיחידת מטה בקביעת מדיניות 
ובגיבוש הנחיות מקצועיות. התיקים המטופלים במחלקה הינם מגוונים ונוגעים לתחומי משפט רבים 
ובכלל זה עוסקים במשפט מינהלי, משפט מסחרי, תובענות ייצוגיות, קניין רוחני, נזיקין, מקרקעין 

חוזים וחיובים, מעמד אישי וכיו״ב.
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לצד אלה, בפרקליטות יחידות מטה ייעודיות:

מחלקת הבג״צים 
אחראית על ייצוג המדינה בעתירות ובערעורים המוגשים לבית המשפט העליון בתחומי המשפט 

המנהלי 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 המנהלי והחוקתי. 

פרקליטות מיסוי וכלכלה 
עוסקת במאבק בשחיתות שלטונית, עבירות כלכליות מורכבות לרבות עבירות מס ועבירות ניירות 
ערך. התיקים בפרקליטות מיסוי וכלכלה מאופיינים בפרופיל ציבורי גבוה, והסוגיות בהן עוסקת 
הפרקליטות מצויות בלב השיח הציבורי ובעלות השלכות רוחב לחברה הישראלית כולה. פרקליטות 
מיסוי וכלכלה מובילה את האכיפה הכלכלית בישראל תוך טיפול במוקדי פשיעה ועבריינות והתמקדות 
בתמריץ הכלכלי העומד בבסיס הדפוסים העברייניים של העבריינות הכלכלית, השחיתות השלטונית 

וההון השחור בישראל.

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 
מופקדת על ייצוג המדינה והיועץ המשפטי לממשלה בהליכים משפטיים הנדונים בבית הדין הארצי 

לעבודה ובבית המשפט העליון בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי.

המחלקה הבינלאומית 
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.
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המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה 
)לשעבר 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 וכן מייצגת בבית 
המשפט העליון. בנוסף המחלקה עוסקת בהנחיה מקצועית של כלל התביעה הפלילית במשרדי 
הממשלה השונים, יחידות הסמך והתאגידים הסטטוטוריים וכן ברשויות המקומיות, בתחומים רבים 

ומגוונים כגון: בריאות, כלכלה, עבודה, הגנת הסביבה, חקלאות ועוד.

המחלקה לחקירות שוטרים )מח״ש( 
הוקמה במטרה לשמש 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(.

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 העררים 
היא יחידה מטה בפרקליטות המדינה אשר אחראית על הטיפול בכל העררים הפליליים המוגשים 
על החלטות כלל גופי החקירה והתביעה במדינת ישראל, לרבות המשטרה, מח״ש ופרקליטויות 
המחוז השונות. יחידת העררים אמונה על הטיפול הן בעררים המוגשים מצד מתלוננים נגד החלטות 

סגירה של תיקים פליליים והן בעררים המוגשים מצד חשודים על עילת סגירת התיק בעניינם.

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 
היא יחידה ארצית שהוקמה בשנת 2015. בשנים האחרונות פשיעת הסייבר נמצאת במגמת עלייה 
חדה מבחינת כמותה ואיכותה. פשיעה זו מורכבת ובעלת מאפיינים ייחודיים המבדילים אותה מן 
הפשיעה המוכרת במרחב הפיזי. פשיעת הסייבר מעלה שאלות משפטיות ייחודיות ומחייבת מיומנות 
מיוחדת בטיפול בה. נוכח מבנה האינטרנט המקשה על איסוף הראיות הדיגיטליות ואיתור מבצעי 
העבירות ולנוכח התלות הגוברת במרחב הסייבר, פשעים רבים יותר מבוצעים בתוך מרחב הסייבר 

או באמצעות. היחידה מטפלת במגוון עבירות:

עבירות נגד מחשב ונגד מידע: חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים, סוסים טרויאניים ותולעים, 
הפרעה לפעולת מחשב )כגון בדרך של התקפות DDoSS(, גניבת מידע ממוחשב )מידע אישי, 
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מידע בעל ערך כלכלי, מידע בעל חשיבות לביטחון הלאומי( ועוד. המניעים לביצוע עבירות אלה 
יכולים להיות מגוונים: טרור, ריגול עסקי או מניעים אישיים.

עבירות קלאסיות שהועתקו במלואן למרחב הממוחשב: המדובר בעבירות מגוונות )מרמה, 
זיוף, הימורים, פרסומי תועבה פדופילים, הטרדה מינית ועוד( שהועתקו מהמרחב הפיזי למרחב 
הממוחשב, תוך ניצול תכונותיו של המרחב כך שיתאפשר לבצען ביתר קלות ומחשש מופחת להיתפס.

עבירות ביטוי במרחב הממוחשב: המדובר במגוון פרסומים אסורים – הסתה לגזענות ולאלימות, 
הפרת צווי איסור פרסום, לשון הרע, פגיעה בפרטיות וכן תופעות כגון בריונות רשת ובּיוּש )שיימינג(, 

שמבוצעות כיום במרחב המקוון.

המתמחים ביחידת הסייבר לוקחים חלק פעיל בכל עיסוקי היחידה – מופיעים בעצמם בבתי משפט, 
מצטרפים לדיונים בוועדות בכנסת, מלווים חקירות סייבר מורכבות במשטרה ועוד. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: בפרקליטות עשרות יחידות ואופי העבודה כמתמחה משתנה . 1

מיחידה ליחידה. בעניין זה תמצאו מידע מפורט יותר באזור המתמחים באתר האינטרנט של 
הפרקליטות. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: פורט למעלה.. 2

הדרישות מהמתמחים בעבודה: הפרקליטות מורכבת מנבחרת של עורכי דין איכותיים . 3
המטפלים בעבירות ובנושאים פליליים, אזרחים ומנהליים, 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 . 4
עבודה עצמאית, אחריות, יסודיות, רצינות ונכונות להשקיע, מקומכם עמנו.

שעות עבודה: 42.5 שעות עבודה שבועיות בימים א׳–ה׳. שעות נוספות בתשלום.. 5

סיכויי קידום במשרד: בשנים האחרונות נקלטו בפרקליטות מאות פרקליטות ופרקליטים . 6
חדשים. כשחלק ניכר מהם היו מתמחים באחת מיחידות הפרקליטות.

האם קיים מסלול טרום התמחות: בפרקליטות עובדים כ־100 סטודנטים. משרת סטודנט . 7
בפרקליטות היא הזדמנות מצוינת להיחשף לעבודת הפרקליטות.

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.

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.



י ר בו הצי ר  ז במג ת  ו י | התמחו  178

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 שתכליתן ייצוג הולם של אוכלוסיות אלה. עם זאת, כל המשרות 

המפורסמות בקודקס פתוחות כמובן לכל המועמדים.
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משרד ראש הממשלה, הלשכה המשפטית הראשית

כתובת: קפלן 3 ירושלים
טלפון: 02-6705463 | פקס: 02-5610618

mishpatit@pmo.gov.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: גב׳ סימונה גורדון, מנהלת הלשכה / עו״ד ליטל דוד, מנהלת מחלקה בכירה

מספר עו״ד במשרד: כ־28
מספר המתמחים במשרד: 3

תחומי עיסוק מרכזיים: משפט מנהלי, משפט חוקתי, משפט אזרחי/מסחרי
http://www.pmo.gov.il/ABOUT/Pages/odot.aspx :אתר

 http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/Pages/yoetzetmishpatit.aspx

על המשרד ותחומי עיסוקו
הלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה עוסקת במתן ייעוץ משפטי לגורמים הבכירים ביותר 
בממשלת ישראל ומלווה את נושאי הליבה המשמעותיים ביותר שעומדים בראש סדר היום הציבורי. 

בגדר תפקידיה אחראית הלשכה המשפטית למתן ייעוץ משפטי לראש הממשלה ולמשרד ראש הממשלה, 
על כלל יחידותיו, לוועדות שרים שראש הממשלה עומד בראשן, ולשרים ולמשרדי ממשלה נוספים כפי 
שנקבע מעת לעת, בתחומי המשפט המנהלי, החוקתי והאזרחי/מסחרי, ברבים מהנושאים שהממשלה 

נדרשת להם: מביטחון ועד כלכלה, ומעבודת הממשלה ועד למכרזים, חוזים ופרויקטים ייחודיים. 

בין היתר עוסקת הלשכה המשפטית בניסוח הצעות חוק ממשלתיות ותקנות, הכנת חוות דעת משפטיות 
להצעות החלטה לממשלה ולוועדות שרים, ייעוץ משפטי שוטף ליחידות המשרד בתחומים שונים, 
ובהם חוות דעת בתחומי המשפט המנהלי והמשפט החוקתי, חוזים ומכרזים, דיני עבודה וחוות דעת 
בתחומי המשפט המנהלי, סיוע לייעוץ המשפטי של יחידות הסמך הביטחוניות, בדיקת מינויים, ליווי 

פרויקטים ייחודיים, וסיוע בגיבוש עמדת המשרד לצורך מענה לעתירות בבג״צ ובערכאות אחרות.

ביצוע תפקידה של הלשכה המשפטית כרוך באחריות רבה, במחויבות למקצועיות ברמה הגבוהה ביותר, 
וביכולת לגבש מענה בלוח זמנים מיידי לסוגיות משפטיות מורכבות, וכן ליושרה, לערכיות וליצירתיות 
מחשבתית. אנו גאים באחריות זו ומשקיעים מאמץ ניכר על־מנת לעמוד בה, במסגרת אווירה משפחתית 

בין עובדי הלשכה ויחסי עבודה טובים עם כלל הגורמים.

על התמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודת המתמחה נעשית ב״פול״, כאשר המתמחה מלווה מספר 
עורכי דין. שיטה זו מאפשרת למתמחה להכיר שיטות עבודה וסגנונות שונים ולהיחשף למגוון רחב 

של תחומים. יש שלושה תקנים למתמחה בלשכה המשפטית.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בחדרים של אחד או שניים, כל מתמחה 
מקבל מחשב נייד לצרכי עבודתו, חנייה בחניות המשרד, תנאי שכר כמקובל בשירות הציבורי, תשלום 
מלא עבור שעות נוספות, החזרי נסיעות וסבסוד ארוחות צהריים בהתאם לתעריף בשירות הציבורי.

mailto:mishpatit@pmo.gov.il
http://www.pmo.gov.il/ABOUT/Pages/odot.aspx
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/Pages/yoetzetmishpatit.aspx
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הדרישות מהמתמחים בעבודה: העבודה בלשכה המשפטית מתאימה למתמחים מצטיינים, 
שברשותם היכולת והתכונות הבאות: יושרה וערכיות, אחריות, יחסים בינאישיים ויכולת עבודה 
בצוות בסביבת עבודה מאתגרת, מוטיבציה גבוהה, כושר ביטוי – בע״פ ובכתב, יכולת ניתוח וחשיבה 

יצירתית ויכולת עבודה בתנאי לחץ.

שעות עבודה: שבוע העבודה הוא בימים א׳–ה׳. תקן שעות העבודה של מתמחה הוא 8.5 שעות 
ביום )למעט יום ה׳ שבו תקן שעות העבודה הוא 8 שעות(, כאשר כל שעה נוספת מאושרת מקנה 

תשלום עבור שעות נוספות. אורך יום העבודה משתנה בהתאם לצרכי העבודה.

סיכויי קידום במשרד: סיכויי הקליטה במשרד לאחר סיום ההתמחות תלויה בתקן פנוי וזכייה 
במכרז שיתפרסם לאותו תקן, כמקובל בשירות הציבורי. מספר לא מבוטל של מתמחים מצטיינים 

נקלטו לעבודה כעורכי דין בלשכה המשפטית לאחר התמחותם.
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המטה לביטחון לאומי – משרד ראש הממשלה

כתובת: רח׳ נתנאל לורך 1, ירושלים
https://www.nsc.gov.il :כתובת אתר האינטרנט של המשרד

legalnsc@pmo.gov.il :דוא״ל
טלפון: 02-6667456 | פקס: 02-6667513

מס׳ עוה״ד במשרד: 6
מס׳ המתמחים: 1

איש קשר למתמחים: מרב למברגר 
מחזורי גיוס: כל שנה וחצי )לשנת 2024 – מועד ספטמבר(

מספר המתמחים שהמשרד מעוניין לגייס בכל מועד התמחות: 1
תחומי עיסוק עיקריים: ביטחון ויחסי החוץ של מדינת ישראל, משפט חוקתי, משפט בין־לאומי, 

משפט מנהלי, משפט וטרור 

על המשרד
עובדי האגף המשפטי של המטה לביטחון לאומי )המל״ל( משולבים, כמומחי תוכן לעולם . 1

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.

האגף המשפטי מסייע ליועץ לביטחון לאומי וראש המל״ל ולראשי האגפים במל״ל בריכוז עבודת . 2
המטה בנושאי חוץ וביטחון של הממשלה, של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )הקבינט 
המדיני־בטחוני( וכל ועדה או הרכב שרים אחר בראשות ראש הממשלה בנושאי חוץ וביטחון. 

במקביל לעבודתם כמומחי תוכן לעולם המשפט, משולבים עובדי האגף המשפטי, בעבודת . 3
המטה המדינית־ביטחונית במל״ל, הכוללת בין היתר תכנון המדיניות בעבור ראש הממשלה, 
הממשלה והקבינט המדיני־ביטחוני, מיפוי וגיבוש חלופות למדיניות, תוך הצבעה על ההבדלים 
בין החלופות ומשמעותם וכן, במידת הצורך, בגיבוש המלצה מנומקת לחלופה הנבחרת, וביצוע 

עבודות מטה בין־ארגוניות ובין־משרדית מטעם ראש הממשלה בנושאים נוספים. 

עובדי האגף המשפטי של המל״ל משולבים בעבודות מטה המרוכזות על ידי משרדים אחרים . 4
בנושאים שיש להם נגיעה לתחום הביטחון הלאומי, ומייצגים את המל״ל בפורומים במשרדי 
הממשלה, יחידות הסמך, גופי הביטחון וועדות הכנסת בנושאים שונים, וכן מטפלים בפעילות 

המשפטית השוטפת של המשרד, בהתאם להוראות החוק, התקשי״ר וכללי המנהל התקין. 

מעצם טיב העיסוק, עבודת האגף המשפטי מאתגרת ומגוונת מאד, ומחייבת לצד שליטה ברזי . 5
המשפט הבין־לאומי, החוקתי והמנהלי, גם הבנה של הסביבה והאתגרים האסטרטגיים עימם 
מתמודדת ישראל בזירה המדינית־ביטחונית ועולם הלוחמה בטרור. כמו כן, נדרשת מעורכי הדין 
והמתמחה באגף המשפטי יכולת לעבוד עם גופים רלוונטיים כגון השב״כ, המוסד, משרד החוץ, 
המחלקה לדין בין־לאומי בפרקליטות הצבאית, משרד המשפטים, משרד הביטחון ומשרד האוצר.

https://www.nsc.gov.il/
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תהליך גיוס המתמחה
השלבים בתהליך הגיוס: אנו מזמנים לראיונות מועמדים בעלי קורות חיים מגוונים ובעלי מוטיבציה 

להתמחות מאתגרת בשירות הציבורי.

מספר ראיונות ועם מי הראיונות נערכים: המועמדים יערכו ראיון עם עורכי דין מהאגף המשפטי 
וכן במידת הצורך ראיון נוסף עם היועץ המשפטי של המטה לביטחון לאומי. 

אופי השאלות בראיון: השאלות נועדו בעיקר להכיר את המועמד/ת ותחומי העניין שלו ולחשוף 
אותו לעבודת המתמחה ועורכי הדין באגף המשפטי של המטה לביטחון לאומי. 

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: סביבת העבודה דינמית ומגוונת ומוטלות על המתמחה משימות 
בעלות אחריות רבה. המתמחה משתתף בדיונים רבים ומגוונים ומוביל פרויקטים. באגף אווירה 

משפחתית והמתמחה הינו חלק אינטגרלי מהאגף ושותף מלא לעשייתו.

המתמחה כפוף ישירות למאמנו – היועץ המשפטי למטה לביטחון לאומי, ובנוסף עובד באופן שוטף 
וצמוד עם יתר עורכי הדין באגף המשפטי על מגוון רחב של תחומים בהן עוסק האגף.

התנאים המוצעים למתמחה: בהתאם לתנאים במגזר הציבורי.

הדרישות ממתמחים בעבודה: היכרות עם תחומי המשפט הבין־לאומי, משפט וטרור, משפט 
בין־לאומי פלילי, דיני לחימה, משפט מנהלי וחוקתי; ורסטיליות, יכולת גבוהה הן של עבודה בצוות 
והן באופן עצמאי, יכולות למידה מהירה, יכולות מחקר וכתיבה גבוהות, רצון להשקעה רבה ונכונות 

לעבודה בשעות לא שגרתיות. יצירתיות, מקצועיות, חברתיות, יוזמה וגמישות.

שעות עבודה: בהתאם לתנאים במגזר הציבורי עם שעות נוספות.

אפשרויות קידום במשרד: בהתאם לכישורים, לצרכי המשרד ולנהלי שירות המדינה.



 183  | י  ר בו הצי ר  ז במג ת  ו י התמחו

אגף היועץ המשפטי של משרד החוץ

כתובת: שד׳ יצחק רבין 9, ירושלים 9103001
טלפון: 02-5303761 | פקס: 02-5303251

tkaplan@mfa.gov.il :דוא״ל
אשת קשר למתמחים: תמר קפלן תורג׳מן

שיטת גיוס המתמחים: ראיונות 
מועדי גיוס מתמחים: מרץ 2024 

מספר עו״ד במשרד: 28
מספר המתמחים במשרד: 4

מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס: 3–4
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט בינלאומי, משפט אזרחי, משפט מנהלי והסכמים בינלאומיים 

על האגף 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 
ישראל באמצעות למעלה מ־100 נציגויות ישראל בחו״ל.

אגף היועץ המשפטי במשרד החוץ מייצג את המדינה בפורומים בינ״ל, עומד בקשר רציף עם נציגיה 
הדיפלומטים של ישראל בחו״ל ונציגים של מדינות זרות וארגונים בינ״ל בישראל, מנהל מו״מ מול 
עורכי דין מהארץ ומהעולם, שותף להליכי ליטיגציה בארץ ובחו״ל, מקדם הסכמים בינלאומיים, 
מעניק ייעוץ משפטי לגורמי המשרד והנציגויות בארץ ובחו״ל ועוד. כמו כן, נציגי האגף משתתפים 
בישיבות ממשלה, בוועדות הכנסת ובדיונים בבתי משפט, ועובדים בשיתוף פעולה עם המשפטנים 

בכל משרדי הממשלה. 

בכלל זאת, מקדם האגף את היעדים המדיניים של ישראל בכלים משפטיים, בתחומי המשפט 
הבינלאומי, לרבות באו״ם ובטריבונלים בינ״ל, בדיני לחימה, טרור, זכויות אדם, המאבק בדה 
לגיטימציה וב־BDS, סייבר וביטחון, הסכמים ואמנות בינ״ל. האגף מעניק ייעוץ משפטי למשרד ומעל 
ל־100 נציגויות בחו״ל שבתחום האזרחי והחוזי, דיני עבודה וכן בתחום הקונסולרי, הסגרה ועוד. 

בראש האגף עומד היועץ המשפטי למשרד החוץ והוא כולל 3 מחלקות: המחלקה למשפט בינלאומי, 
המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי ומחלקת אמנות בינ״ל.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: ההתמחות באגף היועץ המשפטי במשרד החוץ מעניקה 
הזדמנות נדירה להיחשף למדיניות החוץ של ישראל, למשפט הבינלאומי ולמשפט הישראלי, דרך 

עיסוק במגוון רחב של סוגיות משפטיות בינלאומיות. 
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עבודת המתמחה מהווה חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי והמקצועי באגף. המתמחה משתתף 
בישיבות ובדיונים במשרד החוץ ומחוצה לו, עורך מחקר משפטי, מכין חוות דעת ועוד, כל זאת תחת 

לווי והנחייה של מנהל המחלקה הרלוונטית. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: בהתאם לנהוג בשירות המדינה.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: מצוינות אישית ואקדמית, מקצועיות ואמינות, מוטיבציה גבוהה, 
יכולת עבודה 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: על פי צרכי המשרד.
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רשות התחרות )לשעבר רשות הגבלים עסקיים(

כתובת: עם ועולמו 4, ירושלים 9134102
טלפון: 02-5458504 | פקס: 02-5458555

lishka@competition.gov.il :דוא״ל
)offerma@competition.gov.il ,02-5458572( אנשי קשר למתמחים: עפר מעוז

מספר עו״ד במשרד: כ־40
מספר המתמחים במשרד: 6

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 5 )2 מרץ; 3 ספטמבר(
תחומי עיסוק מרכזיים: הגבלים עסקיים, תחרות, רגולציה, צווארון לבן

פעילות פרו־בונו: בשנה האחרונה עובדי הרשות לקחו חלק בתכנית החינוכית ״שיעור אחר״
הטבות לעובדים: ימי חופשה ומחלה כמקובל במדינה, חנייה, שי לחג, סל תרבות, חוגי ונבחרות 

ספורט, טיול רשות, טיול מחלקה, הטבות להורים )קיצור יום עבודה, תוספת מעונות(.
 http://www.competition.gov.il :אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
רשות התחרות )לשעבר רשות ההגבלים העסקיים( מופקדת על שמירת התחרות וקידומה. חוק 
התחרות הכלכלית מקנה סמכויות שונות לממונה על התחרות לשם התמודדות עם הסדרים כובלים, 
מיזוגים, בעלי מונופולין וקבוצות ריכוז. באמצעות סמכויות אלה הרשות עושה מאמצים לשמירה 
על התחרות ולעידודה במקום שבו היא מתקיימת, ליצירת תנאים להיווצרותה במקום שבו אין היא 

מתקיימת, לאכיפת הוראות החוק כאשר הופרו וכן להגברת המודעות לקיומם של דיני התחרות. 

הרשות גם משמשת כיועצת למשרדי הממשלה בענייני תחרות. כפועל יוצא ממומחיותה בתחום 
התחרות הרשות מעורבת בפעילות ממשלתית הנוגעת להגברת התחרות בשיתוף משרדי הממשלה 

השונים.

בנוסף, הרשות היא הרגולטור האמון על אכיפת הוראות החוק לקידום התחרות בענף המזון, 
התשע״ד–2014. במסגרת זו מוקנות לרשות סמכויות רגולטוריות ייחודיות לשם הגברת התחרות 

בענף המזון.

המחלקה המשפטית מורכבת מצוותים אזרחיים ומצוותים פליליים, כאשר על הצוותים מופקדת 
היועצת המשפטית של הרשות.

הצוותים האזרחיים מרכזים את הפעילות המשפטית בכל הנוגע להפעלת סמכויות הממונה על־פי 
החוק, ליישום החוק ולפרשנותו. במסגרת זו הצוותים מופקדים על הצעת ניסוח להחלטות הממונה 
בהליכי קביעות, על הכרזות על בעל מונופולין, על החלטות פטור, על הנמקות בשדה המיזוגים, על 
הוראות לקבוצות ריכוז ועל החלטות על הטלת עיצום כספי. הצוותים שותפים לדיונים בנושאי תחרות 
הנוגעים לפיקוח על מיזוגים ועל הסדרים כובלים וליישום החוק על הנסיבות המסחריות־כלכליות. 

תפקיד נוסף המוטל על כתפי המחלקה הוא ייצוג הממונה בערכאות המשפטיות. המחלקה מייצגת 
את הממונה כל אימת שמוגש ערר על החלטותיה בפני בית הדין לתחרות או ערעור בפני בית 

mailto:offerma@competition.gov.il
http://www.competition.gov.il
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המשפט העליון. כמו כן המחלקה המשפטית מייצגת את הממונה בפני בית הדין בהפעלת סמכויות 
שונות על־פי חוק התחרות והחוק לקידום התחרות בענף המזון.

הצוותים הפליליים מנהלים את הטיפול בהליכי האכיפה הפליליים שבהם נוקטת הרשות מראשיתם 
ועד סופם. כך הצוותים הפליליים מלווים את החקירות המנוהלות ע״י מחלקת החקירות ברשות, 
ולאחר מכן מגבשים את חומר הראיות ומכינים כתבי אישום. עורכי הדין בצוותים הפליליים משמשים 
באי כוח היועץ המשפטי לממשלה בהגשת כתבי אישום ובניהול הליכים פליליים בגין עבירות על 
חוק התחרות. כאשר מוגשים ערעורים, עורכי הדין בצוותים הפליליים מנהלים את הליכי הערעור 

בבית המשפט העליון.

עיקר העשייה בתחום הפלילי מתמקדת בהגשת כתבי אישום ובניהול תיקים נגד עסקים ואנשים 
שעברו על חוק התחרות הכלכלית, לרבות עבירות נלוות כדוגמת קבלת דבר במרמה. מאפייניה של 
עבירת הקרטל המתבצעת לרוב במחשכים והרחק מעיניי הציבור, כמו גם ריבוי הנאשמים בעבירות 

מסוג זה )תאגידים והמנהלים בהם כאחד(, מובילים לא אחת לתיקים מורכבים ועתירי פרטים.

המחלקה המשפטית מעניקה שירות לציבור הרחב, לקהילייה המשפטית ולמנהלי עסקים בעניינים 
הנוגעים לפרשנות החוק, בעיקר בתחומי המיזוגים ופטורי הסוג וכן בטיפול בתלונות ובבקשות 
לסיוע בעניינים הנוגעים לתחומי סמכותה של הרשות. כמו כן המחלקה המשפטית שוקדת על 
שיפור מתמיד של דיני התחרות, בין השאר, באמצעות יוזמות לתיקון החוק, תיקון חקיקת המשנה 

ומעורבות בהליכי חקיקה אחרים שיש בהם כדי להשפיע על התחרות במשק.

במחלקה המשפטית מועסקים כ־40 עורכי דין, שישה מתמחים ושני סטודנטים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודת המתמחה כוללת ניתוח שאלות משפטיות בתחום . 1

התחרות הכנת חוות דעת משפטיות בתחום דיני התחרות או בתחום המשפט הפלילי; סיוע 
בקבלת החלטות הממונה והעלאתן על הכתב )קביעות והטלות עיצומים כספיים, מתן הוראות 
לבעל מונופולין וליבואן ישיר, התנגדויות למיזוג, תנאי מיזוג, פטורים מן הצורך באישור בית 
הדין להסדרים כובלים ועוד(; סיוע בהכנת כתבי בית דין, לרבות סיכומים; סיוע בהכנה לדיונים 
משפטיים וליווי עורכי ועורכות הדין; סיוע בהכנת עמדות הממונה לכנסת ולמשרדי ממשלה 

שונים; מעורבות בניתוח תשתית עובדתית, משפטית וכלכלית ובגיבוש צעדי האכיפה ועוד. 

המתמחים ברשות התחרות אינם מצוותים לעורך דין אחד: כל מתמחה מצוות למספר תיקים. . 2
חלוקת העבודה נעשית מתוך מטרה לאפשר למתמחה להתנסות במהלך התמחותו הן בליווי 
תיקים פליליים המתנהלים בבית המשפט המחוזי והן בליווי תיקים אזרחיים המתנהלים בבית 
הדין לתחרות. כן מצוותים המתמחים לליווי של תיקים שוטפים המתנהלים ברשות התחרות, 
כגון בקשות למתן פטור מאת הממונה, או הליכי התנגדות לעסקאות מיזוג. כך נהנים המתמחים 
ברשות התחרות מחשיפה למגוון תיקים מסוגים שונים, בנושאים שונים ובענפי המשק השונים.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: שכר כמקובל במשרדי הממשלה; חדרים ייעודיים . 3
למתמחים, עם מתמחה אחד או שניים בכל חדר; וחנייה בבניין הרשות.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: עבודת המתמחה ברשות התחרות מחייבת, בין היתר, . 4
אחריות מרובה; יכולת קריאה, ניתוח ויישום של חומר משפטי מורכב; אנגלית ברמה גבוהה; 
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יכולת ניתוח סוגיות בעלות היבטים משפטיים וכלכליים; מצוינות; יכולת עבודה בצוות ורמה 
גבוהה של מחויבות ונכונות לעבודה מאומצת.

שעות עבודה: יום עבודה מלא נמשך שמונה וחצי שעות, כאשר שעות העבודה הרשמיות הן . 5
9:00–17:30. מעבר לכך ניתן לעבוד עד 25 שעות נוספות )בתשלום( בחודש )במקרים חריגים 
ניתן לקבל אישור לכמות גדולה יותר(. אין עבודה בימי שישי ובחגים, כנהוג במשרדי הממשלה.

סיכויי קידום במשרד: כמחצית מעורכי הדין ברשות החלו את דרכם בה כמתמחים. בהקשר . 6
זה יצוין כי על מנת להתקבל לעבודה כעורך דין ברשות – כמו בכל משרד ממשלתי – יש לעבור 

בהצלחה מכרז של נציבות שירות המדינה.

האם קיים מסלול טרום התמחות: ישנם שני סטודנטים המועסקים במשרדי הרשות בהיקף . 7
של 60 שעות לחודש.
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רשות ניירות ערך

כתובת: משרד ירושלים: כנפי נשרים 22. משרד ת״א: מונטיפיורי 35.
טלפון: 02-6556456 | פקס: 02-6513646

. jobs@isa.gov.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: גל כהן

מספר עו״ד במשרד: כ־140 עורכי/ות דין.
מספר המתמחים במשרד: 17

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־15
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה: 2

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 מתמחים מבצעים )יחד עם שאר עובדי 
הרשות( פעילות התנדבותית במסגרת עמותת ״שיעור אחר״. 

הטבות לעובדים: ימי גיבוש, נופשים, מתנות לחג, השתתפות בתשלומי מעונות, השתתפות 
בכנסים וימי עיון, חנייה מסודרת, אפשרות להסעה מאורגנת וללא תמורה מאזור ת״א למשרדי 

הרשות בירושלים
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.
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הרשות משתתפת עם לשכת רואי חשבון בישראל, במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי 	 
לתקינה בחשבונאות.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד: ישנה חלוקה למחלקות ברשות, ובהתאם ישנה חלוקה של . 1

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 . 2
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׳(. חנייה – ככל עובדי 
הרשות מוקצית גם למתמחים אפשרות לחנייה 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 . 3
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 . 4
בעבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות בכפוף לתשלום שעות נוספות, וכן לעיתים תידרש 
עבודה מחוץ למשרדי הרשות לצורך השתתפות בישיבות עם משרדים עימם עובדת הרשות 

)משרד המשפטים, משרד האוצר וכד׳(.

סיכויי קידום במשרד: לחלק מהמתמחים תינתן אפשרות לאחר סיום ההתמחות להישאר . 5
כעובדים מן המניין ברשות בהתאם לכישוריהם ולצרכי הרשות באותה עת. בשנים 
האחרונות, כ־40% מהמתמחים, נשארו כעובדים לאחר ההתמחות. 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 . 6
בלבד, כשבדרך כלל מדובר בהעסקה לצורך פרויקטים מסוימים ועל בסיס ״משרת סטודנט״. 

בכל מקרה, טרום התמחות אינו מהווה חלק מהדרישות להתמחות ברשות.
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הרשות השופטת הנהלת בתי המשפט

כתובת: הנהלת בתי המשפט, כנפי נשרים 22, ירושלים
טלפון: 074-7481603 | פקס: 0732596619

MachonOzmat@court.gov.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: מכון עוזמ״ת

מספר עו״ד במשרד: כ־800 עוזרים משפטיים 
מספר המתמחים במשרד: כ־130

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ־130
תחומי עיסוק מרכזיים: משפט פלילי, משפט אזרחי, משפט מנהלי, דיני משפחה, משפט העבודה 

ועוד
הטבות לעובדים: המתמחים בבתי המשפט, זוכים למלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות להם

על המשרד ותחומי עיסוקו
על הרשות השופטת 

 סמכויות השפיטה בישראל נתונות בידי הרשות השופטת. הרשות השופטת מורכבת ממערכת בתי 
המשפט בישראל שבראשה עומד בית המשפט העליון, וכן מבתי הדין. במערכת בתי המשפט שלוש 
הערכאות: בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום. עצמאות הרשות 
השופטת מובטחת מפני התערבות הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. להלן פירוט והרחבה 

על ההיסטוריה של המשפט והשיפוט במדינת ישראל.

הרשות השופטת בישראל, היא רשות עצמאית. במילוי תפקידי השפיטה אין היא תלויה באדם או 
רשות אחרת. אי־התלות היא גם עניינית וגם אישית. אי־התלות האישית מובטחת בדרך בחירתו של 
שופט ובעניינים הנוגעים להעלאתו בדרגה של שופט, בתקופת כהונתו, בתנאי שירותו, בשכרו, 
בחסינותו ובענייני משמעת. אי־התלות העניינית פירושה כפיפות השופט למרות החוק בלבד, ואי 

כפיפות במילוי תפקידי השפיטה לאדם או למרות אחרת כלשהי.

מבנה הרשות השופטת
בית המשפט העליון עומד בראש מערכת השיפוט בישראל. תחום שיפוטו – המדינה כולה. בבית 
המשפט העליון מכהנים היום 15 שופטים. הלכה שפוסק בית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, 
זולת בית המשפט העליון. זה עקרון התקדים המחייב הנוהג בישראל. בית המשפט העליון יושב 
כבית משפט לערעורים וכבית משפט גבוה לצדק )בג״צ(. כבג״צ דן בית המשפט העליון בעניינים 
אשר הוא רואה צורך לתת מהם סעד למען הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית משפט אחר, או 
של בית דין אחר. כבית משפט לערעורים, דן בית המשפט העליון בערעורים )פליליים ואזרחיים( 
על פסקי דין והחלטות אחרות של בתי המשפט המחוזיים. כמו כן, דן הוא בערעורים על החלטות 
שיפוטיות ומעין שיפוטיות שונות, כן יושב בית המשפט העליון ב״דיון נוסף״ על פסקי דינו. סמכות 
 מיוחדת שיש לבית המשפט העליון היא להורות על קיום ״משפט חוזר״ בעניין פלילי שנפסק בו סופית.
עניינים אזרחיים ופליליים בערכאה ראשונה נדונים בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום. 
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בית המשפט המחוזי יושב כבית משפט של ערכאה ראשונה וכבית משפט לערעורים על פסקי הדין 
של בית משפט השלום. הלכה שפסק בית משפט מחוזי מנחה את בתי משפט השלום.

בית משפט השלום דן בעניינים פלילים ובעניינים אזרחיים. בענייני משפחה הפך בית המשפט 
השלום לבית המשפט לענייני משפחה. בית משפט השלום יושב גם כבית משפט שלום לתעבורה, 

כבית משפט לעניינים מקומיים, כבית משפט לתביעות קטנות וכבית דין לשכירות.

בצד בתי המשפט קיימים בתי דין אשר להם סמכות שיפוט מוגבלת. בתי דין לעבודה – דנים בתובענות 
שעילתן ביחסי עובד ומעסיק. כן דנים הם בסכסוכים בעניין הסכמים קיבוציים , בתובענות שנוגעות 
בקופת גמל ותביעות על פי חוק הביטוח הלאומי. בית הדין הארצי לעבודה – דן בערעורים על פסקי 
דין של בתי דין האזוריים לעבודה, וכן בתובענות בין צדדים להסכם קיבוצי, בין ארגוני עובדים, ובין 

ארגוני מעבידים, שהן נובעות בעניינים של יחסי עבודה.

על ההתמחות
המידע עדכני לחודש מאי 2021

אופי עבודת המתמחה במשרד: עבודת המתמחה בבתי המשפט היא ייחודית שכן המתמחה . 1
הוא חלק מצוות לשכת השופט ועובד בצמוד אליו במהלך התהוות ההליך השיפוטי. מערכת 
היחסים בין המתמחה לשופט מושתתת על יחסי אמון ייחודיים ומחייבת אמות מידה ערכיות 

גבוהות, דיסקרטיות, אחריות, יסודיות. 

תפקיד המתמחה בלשכת שופט: התפקיד כולל למידה והערכה של כל תיק שמגיע ללשכה, 
סיוע לקראת ימי דיונים – בדיקת התיקים לקראת כל יום שיפוט; בדיקת מוכנות התיקים לדיון; 
ממשק מול המזכירות; סיוע בעבודת הלשכה במיון התיקים, בבקשות ופניות מגורמים שונים; 
סיוע באולם כגון נוכחות בדיונים לפי הצורך ועל פי הנחית השופט; הכנת תיקים לפני דיונים – 
בדיקת כתבי בית דין; הכנת סקירה משפטית של התיק; מחקר משפטי בסוגיות שונות; הכנת 

חוות דעת וכן עניינים נוספים.

מכיוון שלכל שופט דרכי עבודה שונות ותחומי עיסוק שונים, מאפייני התפקיד נגזרים מדרישות 
השופט המאמן והזמן שיוקדש לכל אחד ממרכיבי התפקיד, תלוי בציפיותיו ובדרישותיו. מרכיבי 
התפקיד המגוונים מאפשרים למתמחים להיחשף לפנים שונות של ההליך המשפטי, ולרכוש 

כלים בהתאם. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד:. 2

שעות עבודה: משרה מלאה הינה 182 שעות עבודה חודשיות. שעות העבודה ביום הם 8.5 
שעות )למעט יום חמישי בו 8 שעות עבודה בשל קיצור שבוע העבודה(. עובד אשר לא ישלים 
את מכסת שעות העבודה בחודש ינוכו שעות החוסר ממכסת ימי החופשה השנתית בהתאם 

לאחוז משרתו.

עבודה בשעות נוספות היא רק בהתאם לאישור הממונה, ולצרכי המערכת.

הורה לילד עד גיל שנה זכאי לעבוד שעה אחת פחות, קרי 7.5 שעות )הטבה זו מוגדרת להורה 
המועסק שש שעות עבודה לפחות ומותנית בהמצאת אישורים(. 
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שעות העבודה להורה לילד עד גיל 5 הם 8 שעות ביום, ולהורה לילד מעל גיל 5 עד גיל 8: 
8 שעות ו־5 דקות עבודה ביום. 

חופשת מנוחה

מתמחה זכאי ל־16 ימי חופשה לשנת התמחות. 

סך הכול המתמחה זכאי ל־30 ימי חופשה בכל שנת ההתמחות )16 ימי חופשה בתשלום 
+ 2 ימי בחירה + 12 ימים ללא תשלום(. 

מתמחה זכאי ל־2 ימי בחירה לשנת התמחות בהתאם לבחירתו. 

מתמחה זכאי ל־2.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה )סה״כ 30 ימי מחלה בשנה( החל מהיום 
הראשון להיעדרותו ועל סמך המצאת אישור רפואי.

בניכוי ימי המחלה נמנים גם ימי שישי , שבתות וחגים.

השכר ברוטו לפנסיה הוא: 5,969.69 ₪ נכון לחודש מאי 2021.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: הכישורים הנדרשים: ידע משפטי נרחב, כושר הבעה מעולה . 3
בכתב ובעל פה, יכולת ניתוח מידע משפטי, שליטה מלאה במאגרי מידע משפטיים, תקשורת 

בינאישית טובה, עבודת צוות, יושרה ודיסקרטיות. 

סיכויי קידום במשרד: כחלק ממדיניות תומכי השפיטה, הרשות השופטת מעודדת את מתמחיה 
להתמודד במכרזי המאגר לתפקיד עוזר משפטי המתפרסמים במהלך השנה בסמוך לבחינות 

הלשכה. מכון עוזמ״ת שולח הודעת עדכון לכל מתמחי המערכת עם פתיחת מכרז. 

על המתמחים חלים הדינים הבאים: חוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א–1961. כללי לשכת עורכי 
הדין )אתיקה מקצועית(, התשמ״ו–1986. כללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על 
המתמחים(, התשכ״ב–1962. התקשי״ר חל על עובדי המדינה למיניהם. בנוסף כל הוראה 

אחרת שניתנה על ידי מי שמוסמך לכך.

הגשת מועמדות 

רשאי להגיש מועמדות סטודנט לתואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי המוכר בידי המועצה 
להשכלה גבוהה או ממוסד בעל רישיון פעולה בישראל מאת המועצה להשכלה גבוהה, המצוי 

בשנת הלימודים השלישית או סיים שנת לימודים שלישית לקראת תואר בוגר במשפטים. 

הכישורים הנדרשים: 

ידע משפטי נרחב	 

כושר הבעה מעולה בכתב ובעל פה	 

יכולת ניתוח בתחום המשפטי	 

שליטה במאגרי מידע משפטיים	 

תקשורת בינאישית טובה	 

יושרה ודיסקרטיות	 
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תנאי לתחילת ההתמחות הוא אישור הרשמה להתמחות ממוסד הלימודים האקדמי ומלשכת 
עורכי הדין וכן עמידה בתנאי הקבלה לשרות המדינה לרבות: בדיקה ביטחונית, קרבה משפחתית 

ומילוי כלל הטפסים הנדרשים.

הליך הגשת מועמדות

מועמדות למשרת התמחות בבית משפט העליון יש להגיש לאמרכלות בית משפט העליון. 

מועמדות למשרת התמחות אצל שופט או רשם בערכאות מחוזי, שלום ובתי הדין לעבודה יש 
להגיש באמצעות מערכת איתור ומיון חיצונית נכון לזמן זה המערכת שנבחרה היא מערכת 

https://www.codex.co.il/ :קודקס להלן הקישור

יש להגיש את המועמדות בצירוף המסמכים הבאים: 

קורות חיים ותמונת פספורט	 

גיליון ציונים של שנה ראשונה ושנייה מטעם מוסד הלימודים	 

טופס הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במערכת בתי המשפט. על המועמד לחתום 	 
על הטופס גם אם אין לו קרובי משפחה המועסקים במערכת בתי המשפט

מכתבי המלצה, פרטי ממליצים ודרכי התקשרות עמם	 

היתר להתמחות ממוסד הלימודים האקדמי ולשכת עורכי הדין	 

משך ההתמחות

משך ההתמחות בערכאות מחוזי, שלום ובתי הדין לעבודה היא שנה וחצי. 

הליך הראיונות של המועמדים להתמחות

זימון וראיונות מועמדים יחלו החל מהמועד הראשון הקבוע בסעיף 1א)א( לכללי לשכת עורכי־
הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות(, תשכ״ב–1962 )להלן: ״הכללים״(: ״מועד תחילת 
הראיונות״ – יום שני בשבוע, הקודם לחמישה עשר לחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של 
המועמד להתמחות במוסד מוכר״; כאמור המועמדים יזומנו קודם למועד זה, וירואיינו במועד זה. 

סיכויי קידום במשרד: כחלק ממדיניות תומכי השפיטה, מערכת המשפט מעודדת את מתמחיה . 4
להתמודד במכרזי המאגר לתפקיד עוזר משפטי המתפרסמים כפעמיים בשנה בסמוך לבחינות 

הלשכה.
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רשות המיסים 

כתובת: בנק ישראל 5 ירושלים
טלפון: 074-7611332 | פקס: 02-6663851

Mishpatit@taxes.gov.il :דוא״ל
איש קשר למתמחים: בהתאם למחלקות כמפורט להלן

מספר עו״ד במשרד: 257 עו״ד 
משרד ממשלתי מספר המתמחים במשרד: 39 מתמחים בשנה

תחומי עיסוק מרכזיים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, מס ערך מוסף, מכס, מס 
קניה, עבירות פליליות, מיסוי חברות, מיסוי יחיד, גביה, חקיקת המס, פירוקים ופשיטות רגל, דיני 

עבודה מינהל ומכרזים
הטבות לעובדים: מתמחים זכאים לקבל שי לחג, מצטרפים לפעילויות גיבוש מחלקתיות

www.taxes.gov.il אתר: רשות המיסים בישראל

על המשרד ותחומי עיסוקו
החטיבה המשפטית ברשות המסים נמנית על החטיבות המשפטיות הגדולות ביותר בשירות 
המדינה. החטיבה המשפטית ברשות המסים עוסקת בסוגיות המשפטיות המתעוררות בכלל מערכי 
המס – המסוי הישיר והמסוי העקיף, הן בהיבטים הפליליים והן בהיבטים האזרחיים כמפורט להלן: 

מיסוי ישיר

התחום האזרחי:
איש קשר למתמחים: עו״ד מירי כהן/גב׳ סימה בר סב

 SimaBa@taxes.gov.il :קורות חיים להעביר לדוא״ל
טלפון: 074-7613102

מיקום העבודה: ירושלים
כמות מתמחים: 5 

תחומי עיסוק עיקריים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, מיסוי חברות, מיסוי יחיד, 
קופות גמל, עידוד השקעות הון, מלכ״רים, מחירי העברה ועוד.

אופי עבודת המתמחה: מתן חוות־דעת משפטיות ומסמכים משפטיים שונים בתחומי המיסוי 
הישיר; הכנת חוות דעת משפטיות בתחומי המנהל הציבורי, הגנת הפרטיות, חוק חופש המידע, 
חוקי הקניין והחוזים והדין הכללי. המתמחה מסייע בליווי תיקים המתבררים בבתי המשפט, לרבות 
במסגרת בג״צ וחוק תובענות ייצוגיות בתחומי המיסוי הישיר כן גם בנושאים משיקים, לרבות בתחום 
הגביה, הפעלת הסמכויות הקבועות בדין ומסירת מידע. המתמחה לוקח חלק בגיבוש נהלים, 

תדריכים משפטיים וכן מסמכים משפטיים שונים על פי הנחיות עורכי הדין בחטיבה.

התחום הפלילי:
איש קשר: עו״ד מירי כהן/גב׳ סימה בר סב

http://www.taxes.gov.il
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 SimaBa@taxes.gov.il :קורות חיים להעביר לדוא״ל
טלפון: 074-7613102

מיקום העבודה: רחבי הארץ )ירושלים, תל אביב, חולון לוד וחיפה(
כמות מתמחים: 8 

תחומי עיסוק עיקריים: עבירות פליליות לפי פקודת מס הכנסה, חוק העונשין, חוק מיסוי מקרקעין 
ראיות.

אופי עבודת המתמחה: עבודת ליטיגציה פלילית – קבלת תיקי חקירה ובדיקת אפשרות להעמדה 
לדין, הגשת כתבי אישום והופעות בבתי משפט שלום ברחבי הארץ בהתאם לקבלת ייפוי כוח 
מהיועץ המשפטי לממשלה. הכנת חוות דעת באשר לתיקי חקירה )סגירתם או הפנייתם למסלולי 
אכיפה חלופיים(, סוגיות משפטיות קשורות להליכי חקירה, סדר דין פלילי, דיני ראיות או נושאים 

קשורים נוספים.

מיסוי עקיף וסחר חוץ

התחום האזרחי:
איש קשר : עו״ד יעל נוה/ גב׳ אפרת דינוביץ׳

 Mishpatit@taxes.gov.il :קורות חיים להעביר לדוא״ל
טלפון: 074-7611332

מיקום העבודה: ירושלים 
כמות מתמחים: 4

תחומי עיסוק עיקריים: מס ערך מוסף, מכס, בלו, מס קניה, יבוא, יצוא, חוקיות יבוא ויצוא, קניין 
רוחני, משפט מנהלי, הסכמי סחר ועוד.

אופי עבודת המתמחה: מתן חוות־דעת משפטיות ומסמכים משפטיים שונים בתחומי המיסוי 
העקיף וסחר חוץ; הכנת חוות דעת משפטיות בתחומי המנהל הציבורי, הגנת הפרטיות, חוק חופש 
המידע, חוקי הקניין והחוזים והדין הכללי. המתמחה מסייע בליווי תיקים המתבררים בבתי המשפט 
לרבות במסגרת בג״צ וחוק תובענות ייצוגיות בתחומי המיסוי העקיף וכן גם בנושאים משיקים, לרבות 
בתחום הגביה, הפעלת הסמכויות הקבועות בדין ומסירת מידע. המתמחה לוקח חלק בגיבוש נהלים, 

תדריכים משפטיים וכן מסמכים משפטיים שונים על פי הנחיות עורכי הדין בחטיבה.

התחום הפלילי:
איש קשר : עו״ד רויטל זאוברר

Revitalza@taxes.gov.il :קורות חיים להעביר לדוא״ל
טלפון: 074-7611332

מיקום העבודה: רחבי הארץ )ירושלים, באר שבע, תל אביב, חיפה והצפון(
כמות מתמחים: 14

תחומי עיסוק עיקריים: מע״מ, הלבנת הון, מכס, הלבנת הון, מס קניה, בלו, סד״פ, ראיות, חוק 
העונשין.

אופי עבודת המתמחה: עבודת ליטיגציה פלילית –קבלת תיקי חקירה וביקורת בתחומי המיסוי 
העקיף, בדיקתם והכנתם לבימ״ש או לניתוב למסלול כופר. לרבות בדיקת הראיות בתיק, הפניה 

mailto:Revitalza@taxes.gov.il
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להשלמות חקירה ככל הנדרש, הכנת חוות דעת, הכנת בקשות ותגובות לבית המשפט, סיוע 
בהגשת כתבי אישום והופעות בתיקים.

חקיקה
איש קשר: עו״ד גיא גולדמן

GuyGo@taxes.gov.il :קורות חיים להעביר לדוא״ל
טלפון: 074-7611332

מיקום העבודה: ירושלים
כמות מתמחים: 2

אופי עבודת המתמחה: המתמחה מסייע בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה 
ומסייע בהכנת החומר הדרוש ובניסוח הצעות חוק לקראת העברתן לדיון בממשלה. המתמחה מטפל 
בתגובות הרשות להצעות חוק פרטיות ונוטל חלק בייצוג בדיונים ובפני וועדת שרים לענייני חקיקה.

דיני מכרזים ומנהל
איש קשר: עו״ד שימה אברהם־נתן/ גב׳ אפרת דינוביץ׳ 

Mishpatit@taxes.gov.il :קורות חיים להעביר לדוא״ל
טלפון: 074-7611332

מיקום העבודה: ירושלים
כמות מתמחים: 1

תחומי עיסוק עיקריים: מינהל, דיני עבודה, משמעת, דיני מכרזים, נזיקין ועוד.
אופי עבודת המתמחה: סיוע במתן ייעוץ משפטי שוטף לגורמי חוץ ופנים של רשות המסים בתחום 
דיני עבודה, המינהל ודיני המכרזים. כמו כן כתיבת חוות־דעת משפטיות, סיוע לפרקליטות בתיקים 
משפטיים המתנהלים כנגד רשות המסים בערכאות השונות בתחומי המינהל, דיני העבודה, דיני 

המכרזים, משמעת, נזיקין ועוד.

יחידות הפירוקים

מיסוי עקיף
איש קשר: עו״ד אורית רם

 Oritra2@taxes.gov.il :קורות חיים להעביר לדוא״ל
טלפון: 074-7612429 

מיקום העבודה: לוד 
כמות מתמחים: 2

תחומי עיסוק עיקריים: יחידה משפטית ארצית המייצגת את אגף מכס ומע״מ בהליכי חדלות הפירעון 
בהם היא נושה )הקפאת הליכים, פירוקים, פשיטות רגל, הסדרי חוב וכו׳(. כמו כן, היחידה מטפלת 
בתיקים המשלבים הליכי גביה מיוחדת כגון הליכי הרמת מסך והליכים מכוח סעיפים 106,106ב, 
112א ו־115 לחוק מע״מ. בנוסף, היחידה מפקחת משפטית על כל תיקי מימוש נכסי מקרקעין של 
רשות המיסים )מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע״מ( אשר מנוהלים באמצעות כונסי נכסים חיצוניים.
אופי עבודת המתמחה: סיוע וליווי לעו״ד בעבודה המשפטית המבוצעת ביחידה, בין היתר הכנת 
חוות דעת ומסמכים משפטיים שונים בתחום חדלות הפירעון, טיפול בהליכי גביה מיוחדת, מענה 

mailto:GuyGo@taxes.gov.il
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לפניות בשאלות משפטיות המתקבלות מהמשרדים האזוריים במערך המיסוי העקיף, פיקוח הננקט 
ביחידה על פעילות עורכי הדין החיצוניים בתחום מימוש נכסי מקרקעין של חייבי מס. עבודת 

המתמחה כוללת ליווי עורכי הדין לדיונים בבתי המשפט והשתתפות באספות נושים. 

מיסוי ישיר
איש קשר: עו״ד ג׳רי פאנוס / גב׳ אתי מנשרוב

Etime@taxes.gov.il :קורות חיים להעביר לדוא״ל
טלפון: 03-7633180

מיקום העבודה: תל אביב
כמות מתמחים: 3 

תחומי עיסוק עיקריים: יחידה משפטית ארצית, המייצגת את אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין 
בהליכי חדלות הפירעון, לרבות הליכי פירוק, פשיטות רגל, כינוס נכסים הקפאת הליכים והסדרי חוב. 
הייצוג נעשה בבתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום ולשכות ההוצל״פ. היחידה מעורבת 

בכל ההליכים מהסוג הנ״ל, ומהגדולים שנעשים במשק הישראלי.
אופי עבודת המתמחה: סיוע וליווי לעו״ד בעבודה המשפטית המבוצעת ביחידה לרבות הכנת כתבי 
בית דין, חוות דעת משפטיות, מעקב אחר עדכוני פסיקה, פרסומים ברשומות וכל עבודת המשרד. 

על ההתמחות – כללי
אופי עבודת המתמחה במשרד: אופי עבודת המתמחה במשרד הינה בפול כללי. למתמחה . 1

יש מאמן שעובד עימו ובנוסף המתמחה עובד עם שאר מנהלי המחלקות ועו״ד השונים במשרד 
וכך נחשף לתחומים רבים ומגוונים. 

התנאים המוצעים למתמחה במשרד: אופן ישיבת המתמחים משתנה מיחידה ליחידה . 2
כשברוב המקרים המתמחים יושבים בחדר עם מתמחים נוספים.

הדרישות מהמתמחים בעבודה: כושר ביטוי גבוה בכתב ובע״פ, יכולת ניתוח משפטית והבנה . 3
של סוגיות מורכבות, יכולת עבודה בצוות, ראש גדול, רצון ללמוד ולהתפתח.

שעות עבודה: שעות עבודה של משרד ממשלתי כ־8 שעות ביום.. 4

סיכויי קידום במשרד: סיכויי הקליטה במשרד הינם בהתאם למכרזים שמתפרסמים על ידי . 5
נציבות שירות המדינה. בשנים האחרונות נקלטו כ־12 מתמחים כעו״ד. 

האם קיים מסלול טרום התמחות: במשרדינו לא קיים מסלול טרום התמחות.. 6

mailto:Etime@taxes.gov.il
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