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דבר הדקאן
תלמידים יקרים,
המרכז לקידום אפיקי קריירה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב פועל עבורכם ועומד
לרשותכם במטרה למקסם ולהשביח את אפשרויות התעסוקה של כל אחד מכם לאחר סיום התואר.
הפקולטה מייחסת חשיבות רבה לפיתוח הקריירה עבור תלמידינו ,החל מהשלבים המוקדמים של
הלימודים .פעילות המרכז ,המנוהל בהצלחה רבה על־ידי עו"ד יעל שחף ,היא תוצאה של חשיבה
ועבודה משותפת של הנהלת הפקולטה עם מועצת הסטודנטים.
צוות המרכז עומד לרשותכם הסטודנטים ומטרתו לסייע לכל אחת ואחד מתלמידות ותלמידי
הפקולטה במציאת מקום התמחות איכותי ,שהוא שער הכניסה למקצוע וברוב המקרים מעצב
את המשך הקריירה כולה .המרכז יספק לכם סיוע וליווי בכל שלבי הליך מציאת ההתמחות :החל
ממתן מידע כללי לגבי סוגי ההתמחות הקיימים בשוק והליך מציאת מקום ההתמחות המתאים,
דרך התאמה אישית של מערכת הלימודים שלכם לתכניות שלכם להמשך הקריירה ,הפצת מידע
פרטני על משרדי עורכי הדין המובילים ,עובר לתיאום סיורים וראיונות למועמדים במשרדים בהם
אתם מעוניינים להתראיין ,וכלה במעקב אחר הקליטה וההשתלבות במקומות ההתמחות השונים.
השילוב של איכות גבוהה של הסטודנטים ,מצוינות אקדמית והעבודה האינטנסיבית של המרכז
והפקולטה למען הסטודנטים ,גורמים לכך שהסטודנטים שלנו הם המתמחים המבוקשים ביותר
בקרב משרדי עורכי הדין המובילים ,במגזר הציבורי ובבית המשפט העליון .למרות הדיבורים על
הצפת מקצוע עריכת הדין ,בצמרת המקצוע המשפטי דווקא נדרשים מידי שנה יותר מתמחים
ועורכי דין עם כישורים מורכבים ויכולת עבודה ולימוד בסביבה גלובלית ומשתנה .אנו המוסד המוביל
בישראל במתן מענה לצרכים אלו .במקביל לעבודה מולכם אנו פועלים גם מול המשרדים והרשויות
כדי לוודא שאלו ידעו להעריך נכונה את הערך המוסף שלכם אל מול תלמידי מוסדות אחרים.
חוברת המידע שלפניכם כוללת פרטים חשובים אודות משרדים מובילים במגזר הפרטי וכן מידע על
אפשרויות ההתמחות בשירות הציבורי .מיוצגים בה טובי המשרדים ,כפי שרק צפוי בהינתן הקשרים
ההדוקים של הפקולטה עם שוק עורכי הדין ומגוון רחב של גורמים במגזר הציבורי .הרשו לי לנצל
את ההזדמנות הזו כדי להודות למשרדים על שיתוף הפעולה שלהם בפרויקט החשוב הזה ,כמו
במפעלים פקולטטיים נוספים.
בשם כולנו אני גם מודה כמובן לכל מי שעשו ועושים במלאכה ומאחל לצוות המרכז המשך הצלחה.
מעל לכל ,אני מאחל לכולכם שתקבלו החלטות מושכלות ומוצלחות – כל אחד ואחת על־פי מה
שמוצלח עבורו/ה כמובן – לקראת השלב הבא בבניית מעמדכם כמשפטנים מובילים במשפט הישראלי.
שלכם,
פרופ' שרון חנס
דקאן
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דבר מועצת הסטודנטים למשפטים
סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,
פרויקט ההשמה (אפיקי הקריירה) בפקולטה הינו תוצר של עבודה מאומצת ושיתוף פעולה בין
הנהלת הפקולטה ומועצת הסטודנטים כגוף המייצג את הסטודנטים בפקולטה .מטרתו היא להביא
לקפיצת מדרגה בשירות שמקבלים הסטודנטים בפקולטה בכדי להפוך את מציאת מקום ההתמחות
לקלה יותר .גם השנה נמשיך לפעול ליצירת שירותים יעילים ומגוונים למען הסטודנטים ,ביניהם:
כנסים וסיורים ,חוברת השמה זו ,סדנאות ראיונות וקורות חיים ושורת פעולות נוספות שמטרתן
למקסם את המענה האיכותי שמקבלים הסטודנטים בתחום ההשמה .כל זאת תוך שיתוף פעולה
הדוק עם המרכז לקידום אפיקי קריירה בפקולטה.
מרכיב חשוב בהצלחה הוא שיתוף הפעולה שלכם – יחד ,התהליך יהיה פשוט יותר וקל עבור כולנו.
המרכז לקידום אפיקי קריירה הוא שלנו ובשבילנו ,הסטודנטים .המועצה ,כמנוע מאחורי
הפרוייקט יחד עם עו"ד יעל שחף ,מנהלת המרכז ,עושים את מירב המאמצים כדי שהמרכז יספק
את כל דרישותינו וצרכינו כסטודנטים.
המרכז לאפיקי קריירה יעזור להתאים לכל סטודנט בפקולטה את האפשרויות המתאימות עבורו
ויעזור לו למצוא את מקום ההתמחות העתידי שלו .בעזרת המרכז יוכל כל סטודנט לקבל החלטה
מושכלת יותר בבחירת תחום ההתמחות ,להתרשם מהיצע המשרדים והגופים השונים וכן להשתבץ
לראיונות .אנו חותרים להעניק לכל אחד ואחת מכם דריסת רגל במשרדים וביחידות המובילות
במגזר הפרטי והציבורי ,על מנת שתפתח בפניכם האפשרות להציג את עצמכם ואת כישוריכם
האישיים בראיון עבודה אישי .אחד מיתרונותיו הבולטים של מערך ההשמה הוא יכולתו להדגיש
את איכות הסטודנטים הלומדים בפקולטה באוניברסיטת תל־אביב על פני סטודנטים הלומדים
במוסדות לימוד אחרים.
אנחנו מאחלים הצלחה בראיונות וכן תהליך השמה פשוט ,מועיל ואף מהנה .לכל שאלה או בעיה
זכרו שיש כאן את חבריכם הנציגים במועצה בכדי לסייע ולקבל הצעות ורעיונות.
שלכם,
מועצת הסטודנטים למשפטים
אוניברסיטת תל־אביב

 | 8כללי

דבר מנהלת המרכז לקידום אפיקי קריירה
סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות,
השנה אתם מתחילים בהליך חיפוש מקום ההתמחות.
חוברת המידע אודות המעסיקים המשתתפים במערך ההשמה של הפקולטה למשפטים אוניברסיטת
תל אביב ,נועדה לרכז ולתמצת עבורכם הסטודנטים מידע מקדים אודות משרדי עורכי הדין ויחידות
שונות במגזר הציבורי ולהוות כלי עזר בבחירת מקום התמחות המתאים לכם.
הפרטים בחוברת מעודכנים נכון לנובמבר  .2017מכיוון ששוק עורכי הדין הינו דינאמי ייתכנו
שינויים גם זמן קצר לאחר פרסום החוברת .חשוב להבהיר שאין לראות בהימצאו של מעסיק זה או
אחר בחוברת משום המלצה או העדפת הפקולטה ולחלופין אין לראות בהיעדרו של מעסיק כלשהו
מהחוברת משום הסתייגות.
אני מקווה כי החוברת תהיה לכם לתועלת במהלך חיפוש התמחות ותעסוקה בהמשך.
אולם חוברת המידע מהווה רק חוליה אחת בשרשרת פעילויות שאנו מציעים לכם כחלק
מהליך מובנה ,האמור להכין אתכם בצורה המיטבית לשלב ראיונות ההתמחות ולסגירת
מקום התמחות מתאים.
אני מעודדת אתכם לקחת חלק בפעילויות השונות ,ללמוד ולהעמיק את ידיעותיכם לגבי
האפשרויות השונות העומדות בפניכם ולפנות אלינו ,צוות המרכז ,בכל שאלה או בקשה
ואנו נשתדל לעזור.
משרדנו נמצא בחדר  04בפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל־אביב
אפשר לפנות אלינו גם בטלפון  ,03–6408717בפקס 03–6409150
ובמייל .hasamalaw@post.tau.ac.il
בהצלחה לכולם,
עו"ד יעל שחף
המרכז לקידום אפיקי קריירה
הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל־אביב
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פברואר 2017
סימוכין131817 :

מתמחה יקר/ה,
חוזר מתומצת זה נועד להביא לידיעתך את עיקרי הוראות חוק לשכת עורכי-הדין ,תשכ"א-
 ,1961התקנות והכללים שהותקנו מכוחו וכן החלטות שנתגבשו על-ידי הוועד המרכזי במשך
השנים בענייני התמחות.
 .1ראיון קבלה להתמחות
מאמן רשאי לקיים ריאיון עם מועמד להתמחות רק החל מיום  15בחודש מרס של שנת
לימודיו השלישית של המועמד בפקולטה למשפטים .על המועמד להציג למראיין בפתח
הריאיון אישור מאת המוסד האקדמי על כך שהוא מצוי בשנת לימודיו השלישית או
שכבר סיימה .הוראות נוספות הנוגעות לענין מפורסמות בכללי לשכת עורכי-הדין
)רישום מתמחים ופיקוח על התמחותם( תשכ"ב) 1962 -להלן – "הכללים"( ,ויש לעיין
בהם.
 .2רישום מתמחה
א .התנאים לרישום מתמחה נקבעו בסעיף  26לחוק לשכת עורכי-הדין ,תשכ"א1961 -
)להלן" :החוק"(.
ב .רשאי להירשם כמתמחה מי שקיבל בפקולטה תעודת בוגר במשפטים או מי שסיים
את תקופת לימודיו בפקולטה ונותרו לו לא יותר משתי בחינות כדי למלא אחר
דרישות הפקולטה לקבלת תעודת בוגר )"בחינות" – לרבות עבודה סמינריונית(.
"סיים את תקופת לימודיו" – המשמעות היא שהמתמחה סיים את חובות השמיעה
של כל המקצועות שהוא חייב בהם ,ואינו חייב ללמוד עוד.
מועד הזכאות לקבלת אישור הפקולטה לתחילת התמחות נקבע מיום שבו מתקבלות
תוצאות הבחינות.
הפקולטה היא הגורם המוסמך על פי דין לקבוע מתי נתקיימו תנאי הזכאות לרישום
התמחות.
לא תאושר תחילת התמחות ממועד קודם לתאריך הזכאות להירשם כמתמחה כדין.
אין הלשכה מסתפקת בצילום של התעודה או האישור וחובה לצרף צילום /העתק
המאושר על ידי הפקולטה או מאומת על ידי עורך דין שהוא "נאמן למקור".
ג .יש למלא את טופס הבקשה לרישום התמחות בדייקנות ולשולחו ללשכה בצירוף כל
הפריטים המצוינים בו באמצעות הדואר או במסירה אישית במשרדי הלשכה
בירושלים או בתל-אביב כך שיתקבל במשרדי הלשכה לא יאוחר מיום תחילת
ההתמחות בפועל )מומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשום(.
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ד .לכל מתמחה תשלח הודעת  SMSעל קבלת בקשתו ,תוך שבועיים ממועד קבלת
הבקשה בלשכה.
ה .תוך כחודש וחצי ממועד קבלת הבקשה בלשכה יישלח אישור על תחילת ההתמחות
למשרד המאמן בצרוף "תעודת מתמחה" .
ו .אם לא תקבל/י אישור במועדים המפורטים לעיל ,עליך לפנות ללשכה לבירור סיבת
העיכוב )במועדי הרישום מחזור מרץ יתכן עיכוב בלוח הזמנים הנ"ל(.
תשומת לבך :אם חלפו  15יום ממועד ההתחלה בפועל ,מועד תחילת ההתמחות
יאושר מהתאריך שבו התקבלה בלשכה הבקשה להירשם כמתמחה או מיום תחילת
ההתמחות בפועל ,לפי המאוחר יותר.
 .3סירוב לרשום מתמחה
א .סעיף  27לחוק קובע כי הלשכה רשאית שלא לרשום מועמד כמתמחה אם נתגלו
עובדות שבעטיין סבורה הלשכה שהמועמד אינו ראוי לשמש עורך-דין.
ב .נא לחתום על התצהיר בנוסחו הרצ"ב.
אם הנך מוסר פרטים במסגרת סעיף  4.6לתצהיר  -עליך להמציא ללשכה את כל
החומר הרלבנטי )כתב אישום ,פסק דין ,גזר דין ,פרטים על חקירה תלויה ועומדת וכך
גם לגבי הליכי משמעת במוסד האקדמי או במקום העבודה ,צו כינוס נכסים ,בקשה
לפשיטת רגל או הכרזה על פשיטת רגל(.
לתשומת לבך :אם נחקרת בעבר במשטרה ולא קיבלת אישור על סגירת תיק החקירה,
מומלץ מאוד לפנות למשטרה לבדיקת מצבו של תיק החקירה ,וזאת בטרם החתימה
על התצהיר.
ג .אם במהלך ההתמחות נפתחת חקירה ו/או מוגש כתב אישום ,עליך לדווח על -כך
מיידית ללשכה.
ד .מידע על הרשעה שהתיישנה
ביום  13.12.12נכנסו לתוקפן תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים )שינויים בתוספת
הראשונה והשלישית לחוק( התשע"ב .2012-במסגרת תיקון זה הוספה לשכת עורכי
הדין לרשימת הגופים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ,ואשר עליהם חל סעיף 5
לחוק המאפשר לקבל מידע רחב עד תום תקופת המחיקה.
לאור התיקון הנ"ל בתוספת הראשונה מועמד להתמחות חייב לדווח
התצהיר גם על הרשעה שהתיישנה.

במסגרת

הלשכה רשאית להביא בגדר שיקוליה גם את המידע לגבי הרשעה שהתיישנה בבואה
להחליט הן בבקשת מועמד להירשם כמתמחה והן במועמד להתקבל כחבר בלשכה.
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ה .הליכי חקירה ,כתב אישום תלוי ועומד ,הרשעה – לרבות בהליכי משמעת במוסד
האקדמי – כל אלה עלולים להביא לעיכוב ברישום תחילת ההתמחות והקבלה
ללשכה ,לאחר בחינה של כל בקשה לגופה ומתן זכות טיעון לפני ועדת ההתמחות.
ו .תקופת מאסר על תנאי שהוטלה על ידי בית המשפט על המועמד תביא לעיכוב הן
באישור תחילת ההתמחות והן בקבלה ללשכה ,והדיון בבקשה יתקיים לאחר תום
תקופת התנאי.
ז .ריצוי של"ץ  -הלשכה אינה מאשרת ביצוע התמחות וקבלה ללשכה בד בבד עם ריצוי
שעות של"ץ .מי שהורשע בעבר ונגזר עליו של"ץ ,יצרף לבקשתו אישור על סיום
ביצועו.
ח .חובות כספיים ,חייב מוגבל באמצעים ,צו כינוס והליכי פשיטת רגל – הלשכה אינה
מאפשרת ביצוע התמחות וקבלה ללשכה למצויים בהליכי פשיטת רגל )לרבות כינוס
נכסים( ולמי שהוכרזו פושטי רגל .בעלי חובות כספיים ניכרים )לרבות איחוד תיקים
בהוצאה לפועל ,מי שהוכרז חייב מוגבל באמצעים וכד'( מחוייבים להצהיר על כך
ועניינם ידון לגופו.
 .4כשרות לאמן מתמחה
א .סעיף  29לחוק קובע מי אלה הרשאים להיות מאמנים למתמחים.
ב .רשאי להיות מאמן – שופט או חבר הלשכה בעל ותק של חמש שנים שאושר ע"י
הלשכה כראוי להיות מאמן ,או מי שממלא תפקיד בשירות המשפטי שנקבע ע"י שר
המשפטים בצו.
ג .אם הנך מתמחה ראשון של המאמן רצוי מאוד לוודא עימו מראש או עם מזכירות
מתמחים בלשכה ,שאכן קיבל היתר לאמן מתמחה ,והוסמך כמאמן כדין.
ד .גם כשמדובר במאמן ותיק ,יש לוודא כי אינו מאמן במקביל מתמחה נוסף ,ואם הוא
מאמן מתמחה נוסף ,לוודא עם מזכירות מתמחים בלשכה האם הוא בעל היתר לאמן
שני מתמחים.
ה .עורך-דין המעסיק מתמחה מבלי שקיבל היתר מהלשכה ,עובר לכאורה עבירה
משמעתית שתטופל ע"י ועדת האתיקה.
לתשומת לבך :הרישום להתמחות יעשה רק תחת פיקוחו של מאמן שהוסמך כדין לאמן
מתמחה ,לא יינתן אישור רטרואקטיבי לאימון מתמחה .ההתמחות תאושר רק ממועד
ההסמכה כדין לאמן מתמחה ,או לאמן שני מתמחים כשמדובר במאמן שכבר מאמן
בפועל במקביל מתמחה אחר .מחובת המתמחה לוודא מראש מול מדור המתמחים
בלשכה שלמיועד לאמנו אישור בפועל לאמן מתמחה .לא די שהוא בעל הוותק הנדרש
והכשירות התיאורטית.
 .5תקופת ההתמחות
בסעיף  35לחוק נקבע משך תקופת ההתמחות העומד כיום על שניים עשר חודשים .
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 .6מעמד המתמחה ושכרו
סעיף 41א' לחוק קובע כי דינו של מתמחה ,לכל דבר ועניין ,למעט החיקוקים המפורטים
בתוספת לחוק ,יהיה כדין עובדו של המאמן .בתוספת נכלל ,בין היתר ,חוק פיצויי
פיטורים .
מכאן ,חלים על המתמחה דיני העבודה ,וביניהם חוק שכר מינימום ,חוק חופשה שנתית,
וצווי הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ובדבר תשלום
דמי הבראה והפרשה לביטוח פנסיוני ולפיצויים.
כמו כן ,לא תותר התמחות בה משלם המאמן )או מעסיקו של מאמן ,כאשר המאמן
עצמו שכיר( שכר למתמחה כנגד חשבוניות מס שמפיק לו המתמחה ,וקיימת חובת
הפקת תלושי משכורת למתמחה כדין כל עובד שכיר .חובת העסקת המתמחה כשכיר
והפקת תלושי שכר בתוקף גם כאשר המאמן והמתמחה הינם בני זוג.
תחולת צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים
הוועד המרכזי ,בישיבתו מיום  ,22.1.14אימץ את עמדת פורום עבודה של לשכת
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
הנ"ל ,כולל ההפרשה לפיצויי פיטורים בכפוף לקבוע בצו.
תשלום עבור שעות נוספות  -מתמחה זכאי לקבלת גמול בעד שעות נוספות .חוק שעות
עבודה ומנוחה חל על מתמחה ולא חלים עליו לעניין זה החריגים שבחוק.
לתשומת לבך :הלשכה אינה מאשרת התמחות ללא קבלת שכר .המאמן חייב לשלם
למתמחה לפחות שכר מינימום.
 .7אישור מועד תחילת ההתמחות
א .למועד תחילת ההתמחות חשיבות ,בין היתר ,לעניין המועד בו זכאי המתמחה לעמוד
בבחינות ההתמחות ,כפי שיפורט עוד בהמשך.
ב .הנושא מוסדר בכלל  3לכללים ,ובו נקבע העיקרון לפיו אישור הבקשה הן לתחילת
התמחות הן להמשך התמחות ייחשב מיום קבלת הבקשה בלשכה או מיום תחילת
ההתמחות בפועל ,לפי המאוחר יותר .חובת ההודעה במועד חלה על כל פונה ,עם
זאת הכלל מעניק שיקול דעת ,בנסיבות מיוחדות ,לאשר מועד מוקדם יותר ,במגבלות
ובתנאים הקבועים בכלל .
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 .8סייג לאימון
 .1כלל  5לכללים קובע סייגים אשר מטרתם להבטיח כי תקופת ההתמחות תיוחד
להכשרה למקצוע.
 .2ככלל ,עורך-דין העובד כשכיר לא מורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד
לפני תחילת ההתמחות ,למעט באותם מקרים חריגים הקבועים בכלל זה.
 .9זמני ההתמחות
א .בכלל  8לכללים נקבע כי מתמחה יעסוק בהתמחות לפחות  36שעות בשבוע ,מהן
לפחות  25לפני השעה  .14:00אין הלשכה מוסמכת לאשר התמחות במתכונת
הפחותה משעות המינימום ,אף לא בתמורה להארכת תקופת ההתמחות.
ב .ההתמחות צריך שתיעשה בשעות העבודה הנהוגות דרך קבע במשרד המאמן )ואין
מאשרים התמחות בשעות חריגות בבקר או בלילה ,בדרך כלל לא לפני  08:00בבקר
ולא אחרי השעה  .(20:00בשעות הבקר – נדרשת רציפות של חמש שעות לפחות,
במשך לפחות חמשה ימים רצופים בשבוע ,בימים ראשון עד חמישי .התמחות בימי
שישי בשבוע במשרדים בהם יום המנוחה השבועי הוא שבת ,כפופה לכך שהמשרד
פועל באופן קבוע בימי שישי ובפיקוח המאמן ,ותותר לכל המאוחר עד השעה .13:00
 .10עבודה נוספת
א .כלל  9לכללים קובע כי לא יעבוד מתמחה בתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת
אלא בהיתר מאת הלשכה .במשך שנת ההתמחות עיקר העיסוק יהיה בהתמחות
בלבד .
ב .הלשכה רשאית שלא להביא בחשבון תקופת ההתמחות את התקופה שבה עבד
המתמחה ללא היתר הלשכה או את מקצתה.
ג .על המבקש לעבוד עבודה אחרת להגיש בקשה בהתאם לטפסים הרצ"ב.
ד .לתשומת לבך :להלן הקריטריונים אותם קבע הוועד המרכזי לפיהם תיבחן כל בקשה
לקבלת היתר לעבודה נוספת:
 .1ההתמחות תהיה פרוסה על לפחות  5ימים בשבוע ,בימים ראשון עד חמישי
ובשעות רצופות )לפחות  5שעות רצופות( .ביום שישי – בכפוף לכך שהמשרד
פעול בימי שישי דרך קבע.
 .2ככלל ,לא תאושר התמחות לפני השעה  08:00ולא יאושר סיום אחרי השעה 20:00
)במסגרת של  36שעות שבועיות(.
 .3ככלל ,לא יאושרו עבודות שהן עבודות עיקריות הנושאות אופי של אחריות
מרובה אשר מעצם טיבען אינן מוגבלות לשעות העיסוק בזמן העבודה בלבד
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דוגמת רואה חשבון ,שמאי מקרקעין ,מנהל בית ספר ,רופא ,יועץ מס ,מבקרי פנים
של רשויות וגופים ציבוריים וכן כל עיסוק במקצוע חופשי אחר.
 .4ככלל ,העבודה הנוספת תהיה במשרה משנית  -חלקית בלבד ובהיקף מצומצם
מאוד שלא יעלה על  15שעות בשבוע .הלשכה תביא בחשבון במסגרת שיקוליה
גם את משך שעות העבודה הנוספת.
 .5יש להקפיד על העדר ניגוד אינטרסים ,אי תלות ו/או זיקה בין מקום העבודה
למקום ההתמחות.
 .6לא יאושר עיסוק בעבודה נוספת באותו המקום )משרד פרטי ,חברה ,מוסד וכו'(
שבו מתבצעת ההתמחות.
 .7יש לקבוע מרווח זמנים סביר בין שעת סיום ההתמחות לשעת תחילת העבודה
הנוספת.
ה .מתמחה אשר בבעלותו המלאה או המשותפת עסק פעיל ,גם אם אינו עובד בו בפועל
במהלך ההתמחות ,וכן מי שמתנדב בהיקף של  15שעות שבועיות או יותר ,מחויב
לדווח על כך ללשכה .את הדיווח ניתן לבצע במסגרת קורות החיים המועברים
ללשכה.
 .11היעדרות ממקום התמחות
א .כלל  11קובע ,בין היתר ,כי מתמחה לא יעדר ממקום התמחותו יותר מ 30 -יום בשנת
ההתמחות .ההיעדרות תעשה בתיאום עם המאמן ובכפוף להסכמתו.
ב .במסגרת  30ימי היעדרות אלה כלולים גם ימי החופשה להם זכאי המתמחה עפ"י חוק
חופשה שנתית.
ג .בנוסף ,רשאי מתמחה להיעדר לרגל שירות מילואים ,ועד  30ימים בשנה בגין מחלה.
ד .כן ,רשאית להיעדר מתמחה שילדה לרגל חופשת לידה ,כמשמעה בחוק עבודת נשים.
 .12היעדרות מאמן
א .על המתמחה לדווח ללשכה בכל מקרה בו צפוי מאמן/נת להיעדר ממשרדו לתקופה
ממושכת העולה על  30יום )כגון חופשת לידה של מאמנת ,נסיעה ממושכת לחו "ל
וכיוצ"ב( .
ב .במסגרת ההודעה ,על המתמחה להודיע האם ישנם עורכי דין נוספים במשרד ולמסור
את שמותיהם )אפשר באמצעות נייר הפירמה של המשרד(.
ג .לידיעתכם ,על פי כלל  12ימי היעדרות של מאמן העולים על  90יום בשנה ,בהיעדר
עורך דין אחר במשרד בעל היתר לאמן ,לא יובאו במנין ההתמחות .
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 .13חילופי מאמנים
א .המבקש לעבור להתמחות במשרד אחר יגיש ללשכה מכתב ממאמנו החדש בציון
מועד המשך ההתמחות תחת פיקוחו ופירוט ימי ושעות ההתמחות ,וכן יצרף דו"ח
על סיום התמחותו אצל המאמן הקודם )מומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשום(.
ב .אישור על קבלת הבקשה יישלח בהודעת  SMSלמתמחה תוך שבועיים ממועד קבלת
הבקשה בלשכה.
ג .אם לא תקבל/י אישור תוך שבועיים ,עליך לפנות ללשכה לבירור סיבת העיכוב.
לתשומת לבך :חובת הדיווח במועד )דהיינו,לא יאוחר מיום המשך ההתמחות בפועל(
חלה גם בהודעה על המשך ההתמחות )ראה לעניין זה כלל  3ל"כללים "(.
 .14רציפות ההתמחות
א .כל הפסקה ברציפות תקופת ההתמחות טעונה אישור הלשכה ,וזאת על מנת למנוע
מצב של פיצול ההתמחות לתקופות קצרות הפוגמות בטיב ההתמחות.
ב .על המבקש לפצל את התמחותו לפנות בבקשה מנומקת ללשכה ,ולתמוך אותה
באישורים מתאימים.
 .15דין וחשבון על התמחות
א .בכלל  14לכללים נקבעה החובה על המאמן להגיש דו"ח על ההתמחות בתום כל ששה
חודשי התמחות.
ב .בלשכה נערך מעקב קפדני אחר הדיווחים התקופתיים ,ומאמנים שלא מקיימים את
חובת הדיווח הועמדו על חובתם זו ועל המשמעות החמורה של אי-מילוייה.
ג .אף כי חובת הדיווח מוטלת פורמאלית על המאמן הרי שעל המתמחה לדאוג לכך
שהדו"ח ימולא כראוי ,ויישלח ללשכה במועד .קבלת הדו"חות מהווה תנאי לאישור
סיום תקופת ההתמחות.
 .16הפסקת התמחות
א .הדין להפסקת התמחות נקבע בסעיף  15לכללים .קיימת חובת הודעה הדדית הן של
המתמחה הן של המאמן לפחות  30יום מראש על הפסקת ההתמחות.
ב .נקבעה תקופת מינימום בת  60יום להתמחות אצל מאמן .התמחות הקצרה מתקופת
המינימום לא תוכר ע"י הלשכה אלא בנסיבות מיוחדות.
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פיקוח על התמחות

.17

א .הלשכה מפעילה את הפיקוח על ההתמחות על-פי הסמכויות שהוקנו לה בסעיף 2
לחוק הלשכה ובהתאם לכללי ההתמחות.
ב .הפיקוח מבוצע באמצעות עורכי-דין שהתאמתם לתפקיד נבחנה ואושרה ,ומטרתו
להביא להעלאת רמת ההתמחות והעמקתה.
ג .במרבית המקרים הפיקוח נעשה במקום ההתמחות .הפיקוח על ההתמחות יוגבר על
ידי הלשכה ויושם דגש מיוחד על פיקוח פיזי במשרדי המאמנים בשאיפה להגיע
לכיסוי מירבי של כלל מקומות ההתמחות .במקביל יתבצע פיקוח על ידי שאלון
אינטרנטי מובנה.
ד .בפיקוח נבדקים עניינים מהותיים וטכניים הכרוכים בהתמחות .בין היתר נבדקים
תנאי העבודה של מתמחים ,תוכן ההתמחות ,טיפול בבעיות שונות שפוגמות באיכות
ההתמחות וכו' .הפיקוח מבוצע בכל הסקטורים .ממצאי הביקורת עוברים לטיפולה
של ועדת ההתמחות.
ה .במקרים בהם הפיקוח מאתר פגמים בהתמחות או שעולה חשד שההתמחות אינה
מתבצעת כראוי מתבצע פיקוח טלפוני ,לרבות בדיקה שעוברת למשרד חקירות
לביצוע חקירה סמויה שממצאיה עוברים לוועדת ההתמחות .הוועדה מוסמכת,
באישור הוועד המרכזי ,לפסול את ההתמחות כולה או מקצתה אם נוכחה כי זו לא
בוצעה על-פי המתחייב מהכללים.
ו .חל איסור על מתמחה ליצור קשר ישיר עם המפקח ,וכל פנייה הנוגעת לפיקוח
תיעשה דרך מדור המתמחים בלשכה בלבד.
בחינות במקצועות מעשיים

.18

א .סעיף  38לחוק קובע כי בתום תקופת ההתמחות על המועמד לחברות בלשכה להיבחן
בבחינות הלשכה במקצועות מעשיים.
ב .מכאן ,רק מתמחה אשר סיים את תקופת התמחותו כדין ,עד למועד הבחינות בכתב
יהיה מועמד לגשת לבחינות.
ג .הבחינות בכתב מתקיימות בשני מועדים בשנה  :מועד קיץ הנערך החל ממחצית
חודש אפריל ומועד חורף הנערך החל ממחצית חודש אוקטובר .המועד המדויק יכול
שיחול בכל תאריך שבין ה 15 -עד ה 31/30 -בכל אחד מהחודשים הנ"ל .
ד .לכן ,מתמחה שרוצה להבטיח את מועמדותו להיבחן במועד קיץ חייב להירשם
כמתמחה עד לאמצע חודש אפריל לכל המאוחר.
מתמחה שיבקש להיות מועמד להיבחן במועד חורף ,חייב להירשם כמתמחה עד
אמצע חודש אוקטובר לכל המאוחר.
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ה .מי שעומד בהצלחה בבחינות בכתב מוזמן להיבחן בבחינות בעל-פה.
ו .חוזר מפורט ובו אינפורמציה נוספת אודות הבחינות וסדרי הרישום יישלח לכל
מועמד אישית לכתובתו הפרטית לקראת מועד הבחינות הרלבנטי לגביו.
ז .חובה להירשם לבחינות במועדים אותם מפרסמת הלשכה ,וניבחן שלא נרשם בזמן,
לא יוכל להיבחן במועד.
לתשומת לבך :מתמחה שלא יקבל לכתבתו הפרטית הוראות הרשמה לבחינות לפחות 60
יום לפני המועד שאליו הוא כשיר לגשת ,יפנה ללשכה ויברר את הסיבה.
 .19כפיפות המתמחה לכללי האתיקה המקצועית
בתקופת התמחותו ועד להכרעה הסופית בדבר קבלתו כחבר בלשכה נתון המועמד
למרותה של הלשכה ולשיפוטו המשמעתי ,בהתאם לאמור בסעיף  41לחוק.
 .20חברות בלשכה
א .דרך קבלתם של חברים חדשים לשורות הלשכה נקבעה בפרק החמישי לחוק ו"בכללי
לשכת עורכי-הדין קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות".
ב .טקסי קבלת חברים נערכים פעמיים בשנה במחצית הראשונה של החודשים יוני
ודצמבר בירושלים.
ג .סעיף  44קובע באלו מקרים הלשכה רשאית לסרב לקבל חבר לשורותיה ,על אף
כשירותו .תשומת ליבך מופנית לסעיף  2לעיל בעניין "סירוב לרישום מתמחה",
המבחנים המנויים שם דומים במהותם לענייננו כאן.
 .21אתר האינטרנט
לרשות המתמחים עומד אתר האינטרנט של הלשכה ,ובו נמצא מידע שוטף ועדכני
בענייני התמחות – תקנות ,כללים ,מועדי בחינות ,סדרי הרשמה לבחינות ,פסיקה
רלבנטית ועוד .כתובת האתרwww.israelbar.org.il :
כל מתמחה יוכל למצוא באתר את "תיק המתמחה" שלו בלשכה ,באמצעות קוד גישה
אישי ,ולעקוב אחר הטיפול בבקשותיו כגון :תחילת התמחות ,החלפת מאמן ,עבודה
נוספת ,רישום לבחינות ההתמחות ,תוצאות בחינות התמחות בכתב ובעל -פה ועוד.
במסגרת אישור קבלת הבקשה לרישום ההתמחות בהודעת  SMSיצויין גם קוד הגישה
האישי ,שבאמצעותו ,כאמור ,אפשר יהיה להיכנס לתיק האישי.
הנך מתבקש/ת לשמור היטב את קוד הגישה שילווה אותך במהלך כל תקופת ההתמחות.
פרטים נוספים על דרך הכניסה לתיק האישי מפורסמים באתר.
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 .22ועדת ההתמחות הארצית
הוועדה מטפלת בבקשות בנושאים שונים בענייני ההתמחות ,הן בבקשות אישיות והן
בעניינים עקרוניים כלליים והמלצותיה עוברות לאישור הוועד המרכזי .
הטיפול האדמיניסטרטיבי בנושאי ההתמחות נעשה ע"י צוות עובדי הוועד המרכזי של
 .02זוהי הכתובת ,1599פקס' 02-56100621599-500הלשכה ברח' שופן  1בירושלים ,טל' 500-606
לבירור כל שאלה שמתעוררת בנושאי ההתמחות ,לרבות פנייה לרכזת הפיקוח על
ההתמחות בלשכה ,והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ,לרבות פנייה במייל לכתבת:
mitmahim@israelbar.org.il
שעות הקבלה במשרד בירושלים )לרבות מענה טלפוני( :א – ה

09:00 – 13:00

אנא ,שמור חוזר זה ברשותך ועיין בו היטב ,ובכך תימנע מתקלות בהמשך דרכך
כמתמחה.
אנו מאחלים לך תקופת התמחות טובה ,מעניינת ונעימה.

131817
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אגמון ושות' ,רוזנברג הכהן ושות'
כתובת :ירושלים :גן טכנולוגי מלחה; תל אביב :מגדל אלקטרה ,יגאל אלון  ,98ק' 47–46
טלפון03–6078607 ;02–5607607 :
פקס03–6078666 ;02–5639948 :
דוא"לyael@agmon–law.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד מורן אומן
מספר עו"ד במשרד :למעלה מ־70
מספר השותפים במשרד25 :
מספר המתמחים במשרד :כ־20
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס :כ־20
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה4 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה אזרחית ותובענות ייצוגיות; אנרגיה וגז; הגבלים עסקיים; ניירות
ערך; תכנון ובניה; בנקאות ופיננסים; משפט מנהלי; דיני תאגידים

על המשרד ותחומי עיסוקו
עם לקוחות מובילים ומשמעותיים מהצמרת העסקית־כלכלית במדינה ,צוות משפטי איכותי ,אשר
נבחר בקפידה ומגוון רחב של תחומי התמחות – פירמת אגמון ושות' ,רוזנברג הכהן ושות' הינה
אחת הבולטות והמוערכות בקרב הקהילה המשפטית והעסקית בישראל.
מחלקות הפירמה נהנות ממוניטין יוצא דופן ,והן מתברגות דרך קבע בצמרת הדירוגים הישראליים
והבינלאומיים ,לרבות בתחומי הליטיגציה האזרחית ,האנרגיה והתשתיות ,תובענות ייצוגיות,
הגבלים עסקיים ,ניירות ערך ,נדל"ן ,תכנון ובנייה ,בנקאות ופיננסים ,משפט מנהלי ,תאגידים ,הגנת
הסביבה ועוד .בין לקוחות המשרד ניתן למצוא תאגידים מובילים במשק הישראלי .בין היתר ,גאה
המשרד לייצג בנקים גדולים; חברת אשראי מובילה; חברות גז; חברות דלק; ענקיות סלולר; חברות
פרמצבטיקה; יזמים ומשקיעים; חברה לשידורי טלוויזיה בכבלים; חברות ביטוח; רשויות מקומיות;
רשתות שיווק; חברות קבלניות; חברות למוצרי צריכה ועוד.
לצד פעילות זו ,המשרד עוסק דרך קבע ,באופן תדיר ובהיקף לא מבוטל בתחומי המשפט הציבורי
בישראל ובעזרה לקהילה והתנדבות .המשרד מייצג בהתנדבות (פרו־בונו) גורמים רבים ,בהם
עמותות ואנשים פרטיים ,בעתירות מנהליות ובתביעות אזרחיות .המשרד מעודד את עורכי הדין,
המתמחים ואנשי המנהלה להשקיע מזמנם בתרומה ובהתנדבות ,ומממן  50שעות התנדבות
בשנה ,על חשבון שעות העבודה ,לכל אחד מעובדי המשרד המעוניינים בכך .אחת לשנה המשרד
מקיים יום עשייה חברתית מרוכז.
מאז ראשיתו ,שם המשרד בראש מעייניו את מתן השירות האיכותי והמקצועי ביותר ללקוחותיו,
והצלחתו מוכיחה את מחויבותו לערך זה .ההישגים יוצאי הדופן של המשרד ממחישים כי אין תחליף
למקצוענות ,יצירתיות ,מסירות ונחישות ,ואנו ממשיכים כל העת לפעול להצדקת האמון הגבוה
שלקוחותינו רוחשים לנו.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :אנו מעניקים למתמחים סביבת עבודה אנושית ומקצועית,
ומשקיעים מאמץ בבחירת מתמחים בעלי תכונות האופי והיכולות החשובות לנו :אנושיות ,מצוינות
ומוסר עבודה .אנו מקפידים שהמתמחים יתמקדו בביצוע משימות משפטיות ,מתוך הבנה שבפרק
הזמן הקצר שנועד להתמחות ,על המתמחה להתנסות בעבודה משפטית מגוונת .אנו משקיעים
מחשבה וזמן בתהליך חניכת המתמחים מתוך הבנה שזה הוא פרק זמן חשוב ביותר להתפתחותו
המקצועית של עורך דין מתחיל ומתוך ראיית המתמחים כדור העתיד של המשרד.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים לרוב בחדרים זוגיים מרווחים ,עם עמדת
מחשב המאפשרת גישה לכל התוכנות המשפטיות ושולחן עבודה נוח .קיימת ספריה משפטית
מגוונת ועשירה בשני הסניפים .תנאי השכר הם כמקובל בשוק במשרד בסדר גודל זה .המתמחים
מקבלים מימון לארוחת צהריים שלוש פעמים בשבוע ,וביתר הימים קיים מטבחון עשיר במשרד.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :משרדנו מחפש מתמחים המשלבים אנושיות ,שאפתנות
ומצוינות .המתמחים הם חלק חשוב ומשמעותי בצוות העבודה המקצועי במשרדנו ,ומהווים חלק
בלתי נפרד מהשירות שמעניק המשרד ללקוחותיו .אנו משקיעים זמן ומאמצים בהכשרת המתמחים,
ורואים בכך אחד מיעדי המשרד.
שעות עבודה :שעות העבודה המקובלות במשרד הן  .19:00–08:30המתמחה אינו נדרש
לעבודה בימי ששי.
סיכויי קידום במשרד :משרדנו מעדיף לקלוט לשורותיו עורכי דין שהתמחו במשרד ,שכן ההתמחות
היא תקופת לימוד והיכרות משמעותית הן למתמחה והן לצוות שעובד עמו .מבין שותפי המשרד,
כארבעים אחוזים התמחו במשרד.
האם קיים מסלול טרום התמחות :משרדנו מאפשר טרום התמחות למועמדים בעלי נתונים
גבוהים במיוחד.
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איבצן־נצר־וולצקי ושות' ,עורכי דין
כתובת :החשמונאים  ,100קומה  ,8תל־אביב
טלפון03–5611199 :
פקס03–5611299 :
דוא"לoffice@ifnlaw.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד רונית דיסטניק ronit@ifnlaw.co.il
מספר עו"ד במשרד( 10 :כולל השותפים) ,מתוכם  5נשים
מספר השותפים במשרד ,4 :מתוכם שותפה אחת
מספר המתמחים במשרד2 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה אזרחית־מסחרית וקניין רוחני ,מסחרי ,נדל"ן תכנון ובניה
פעילות פרו־בונו :ייעוץ משפטי לעמותת "פרס לחיים" העוסקת במחקר ובתמיכה בחולי ALS
אחד השותפים הוא חבר בוועדת המתמחים הארצית של לשכת עורכי הדין.
הטבות לעובדים :שי לחג ,אירועים שנתיים
אתרwww.ifnlaw.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי דין איבצן־נצר־וולצקי ושות' אשר נוסד בשנת  ,1996הינו משרד "בוטיק" המספק
מגוון רחב של שירותים משפטיים בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר ומציע ללקוחותיו פתרונות
משפטיים עדכניים המאופיינים בחשיבה מקורית ויצירתית.
צוות המשרד כולל עשרה עורכי דין ,מתוכם ארבעה שותפים ,ובנוסף שני מתמחים.
צוות עובדי המשרד ,הכולל עורכי דין בעלי ידע משפטי ועסקי נרחב בשלל תחומים מסחריים ,מעבר
להיותו אמון על מתן מענה מקצועי ואישי מהשורה הראשונה ללקוחות המשרד ,מתאפיין ביחסי
אנוש מעולים וביחסי עבודה טובים במיוחד כמו גם בקשרי חברות התורמים לשיתוף פעולה פורה בין
העובדים וליצירת סביבת עבודה נעימה ומשפחתית .הדבר בא לידי ביטוי בקביעות רבת השנים של
עובדי המשרד .המשרד מקיים פעילויות גיבוש של העובדים באופן סדיר לצד השתלמויות מקצועיות
התורמות להעשרה מקצועית של העובדים .מרבית עובדי המשרד צמחו בו כמתמחים וכעורכי דין
צעירים ובמשרד שוררת אווירה פתוחה ולא פורמלית בין המתמחים ,עורכי הדין והשותפים.
החל משנת  ,2007מקיים המשרד שיתוף פעולה מקצועי עם משרד הני רוזנצוויג ושות' המתמחה
בקניין רוחני ,במטרה להעניק ללקוחותיו פתרון כולל בתחום זה ,החל מרישום סימני מסחר ומדגמים
בארץ ובחו"ל וכלה באכיפת זכויות קניין רוחני באמצעות מערך הליטיגציה של המשרד.
רשימת לקוחות המשרד ענפה ביותר וכוללת בין היתר חברות ,יזמים ואנשי עסקים מוכרים ומובילים
בכלכלה הישראלית כאשר בין הלקוחות הנ"ל ניתן למנות בין היתר את חברת ישקר ,אלישרא,
פרוטרום ,רשת אירוקה ,ישרמקו ,רשת ג'ירף ,ארן מחקר ופיתוח ,מבני גזית ,ליברטי פרופרטיס
בע"מ ,וכן ארגונים פרטיים וממשלתיים לרבות מדינת ישראל ומשרדי ממשלה שונים ,לצד חברות
בינלאומיות בולטות וידועות בכלכלה העולמית כגון וורנר די סי קומיקס ,מאטל ,דיסקברי ,יורוספורט.

התמחויות במגזר הפרטי | 23

המשרד עוסק בתחום הליטיגציה האזרחית־מסחרית ,ובכלל זה מטפל בסכסוכים מסחריים ,סכסוכים
בין בעלי מניות ומאבקי שליטה לרבות בחברות ציבוריות ובחברות הזנק ,תביעות חוזיות ,תביעות
בתחומי התשתיות והבניה ,מכרזים ,מקרקעין ,תכנון ובנייה ,משפט מוניציפאלי ,תביעות בתחום
הקניין הרוחני ,ועוד .כן מתמחה המשרד במשפט מסחרי ,ומספק ללקוחותיו ליווי משפטי צמוד
הכולל בין היתר עריכת הסכמי מייסדים ,הסכמי בעלי מניות ,הסכמי שותפויות ,הסכמי השקעה,
הסכמים עם ספקים ולקוחות ,הסכמי עבודה ,הסכמי הפצה ,הסכמי זכיינות ,הסכמי שיתוף פעולה,
ועוד .כמו כן מספק המשרד ייעוץ שוטף בתחום העסקי והמשפטי ובתחום יחסי עבודה ,רגולציה,
ממשל תאגידי ,אחריות נושאי משרה ,ציות וכיוצא באלה עניינים.
בנוסף ,למשרד פעילות ענפה לאורך שנים רבות בתחום הנדל"ן ובתחום התכנון והבניה ,אשר
הצטברה לניסיון עשיר בליווי עסקאות נדל"ן ,ייעוץ ליזמים פרטיים ,חברות יזמיות ,משקיעים ,חברות
בנייה ובעלי קרקע בארץ ובעולם.
תחום עיסוק מרכזי נוסף של המשרד הנו תחום הקניין הרוחני ,במסגרתו מתמחה המשרד בתחום
הליטיגציה של קניין רוחני ,בו מוגשות על ידי המשרד עשרות רבות של תביעות מדי שנה .בנוסף
לתביעות האזרחיות מנהל המשרד קובלנות פליליות ,עורך חיפושים ותפיסות ,מעניק טיפול מול
רשויות המכס ,דואג להשמדת המוצרים המפרים ולקבלת פיצויים מהמפרים .כמו כן מעמיד המשרד
ללקוחותיו שירות רישום של סימני מסחר ומדגמים בארץ ובעולם וזאת באמצעות מקיף בסוגיות
קניין רוחני.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :במסגרת עבודתם ,המתמחים מסייעים לכלל המחלקות במשרד
בשיטת ה"פול" ואינם מוצמדים למחלקה או לעורך דין מסויים .ככלל ,עבודת המתמחים דומה
לעבודתם של עורכי הדין ובהקשר זה נדרשים המתמחים לתכונות של עצמאות ,אחריות ו"ראש
גדול" .המתמחים מהווים חלק משמעותי ואינטגרלי של צוות המשרד כאשר במסגרת עבודתם
הנם נוטלים חלק פעיל בניהול תיקים ,אם בתחום הליטיגיציה ,הנדל"ן ,הקניין הרוחני וכן בתחום
המסחרי ,ולרבות עריכת מסמכי משפטיים ,סיוע בהכנת תיקים ,פגישות עם לקוחות וליווי עורכי
הדין לדיונים ,כמו גם סיוע בהכנת הסכמים ,וכן סיוע בהגשות משפטיות וביצוע הליכי רישום בטאבו
וטיפול בנושא מיסוי מקרקעין.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים בחדר אחד כאשר לכל מתמחה עמדת
מחשב נפרדת.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :לצורך ביצוע עבודתם נדרשים כאמור המתמחים לתכונות של
אחריות ועצמאות ,כמו גם דיוק ,יכולת ראייה כוללת של הדברים ,כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ,
יכולת עבודה בצוות ותודעה שירותית ,וכן נדרשת רמה גבוהה של אנגלית ,בדיבור ,קריאה וכתיבה.
שעות עבודה :שעות עבודת המשרד הנן  18:30–8:30בימים ראשון עד חמישי.
סיכויי קידום במשרד :המשרד מעודד קליטה של מתמחים במשרד לאחר סיום ההתמחות ,מתוך
צוות המשרד כיום ,ששה עורכי דין היו מתמחים של המשרד ,לרבות שותפה שהחלה את דרכה
כמתמחה במשרד.
האם קיים מסלול טרום התמחות :על פי הצורך קיימת אפשרות לטרום התמחות במשרד.
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אפשטיין רוזנבלום מעוז ()ERM
כתובת :מגדלי אלון (המגדל הדרומי) ,קומה  ,36רחוב יגאל אלון ,תל אביב.
טלפון03–6061600 :
פקס03–6061601 :
דוא"לhr@erm–law.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד אמנון אפשטיין ,עו"ד ליאור אהרון ,גב' שחר מחלב
מספר עו"ד במשרד ,32 :מחצית מהעובדים הן נשים
מספר השותפים במשרד 12 :שותפים
מספר המתמחים במשרד6 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס :מועד מרץ  ,3 –2019מועד ספטמבר 3 –2019
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה– :
תחומי עיסוק מרכזיים :חברות ומשפט מסחרי; עסקאות בינלאומיות; מיזוגים ורכישות; מימון,
בנקאות ורגולציה; פרויקטים ואנרגיה; הייטק וסטארט־אפים; מימון בנקאות ורגולציה; פרויקטים
ואנרגיה; דיני עבודה; נדל"ן והתחדשות עירונית.
פעילות פרו־בונו5% :
הטבות לעובדים :שי לחגים ,פעילויות חברה ,ערבי משרד ,אימון כושר משרדי פעם בשבוע,
הרצאות והדרכות בתחומים שונים ,נופש בארץ ובחו"ל Happy hour ,מדי יום ה' ,ערבי משרד
מדי חודשיים ,טיול שנתי משרדי ,הרצאות שבועיות מקצועיות.
אתרwww.erm–law.com :

על המשרד ותחומי עיסוקו
אפשטיין רוזנבלום מעוז ( )ERMהינו משרד עורכי דין צעיר וייחודי אשר נוסד בשנת  .2006המשרד
הינו מהיחידים בארץ המתמקד באופן כמעט בלעדי בעסקאות בינלאומיות ומייצג כמה מהחברות,
המשקיעים והגופים הפיננסיים הגדולים והחשובים בארץ ובעולם .צוות המשרד כולל עורכי דין
צעירים ונמרצים המומחים לעסקאות בינלאומיות אשר מרביתם צברו ניסיון במשרדי עורכי הדין
המובילים בלונדון ובניו־יורק.
ההצלחה של  ERMוההכרה הבינלאומית לה זוכה המשרד מידי שנה נשענת בראש ובראשונה
על גיוס עורכי דין ומתמחים בעלי כישורים מעולים ,סקרנות ויצירתיות ,אשר מבקשים להיות חלק
מצוות דינאמי ולעבוד באווירה בינלאומית.
 ERMמציע 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 :המתמחים עובדים בפול ,ונהנים מעבודה מגוונת בתחומי הליבה
השונים של המשרד .העבודה הינה משפטית בלבד.
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התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים בחדרים מרווחים – בין שניים לארבעה
מתמחים בחדר ,שכר גבוה ,הטבות זהות להטבות הניתנות לעו"ד וכוללות נופש במשרד ונסיעות
לחו"ל.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :אנגלית מצוינת ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת ניתוח משפטי
מעולה ,תפקוד בסביבה לחוצה ,הבנה וקליטה מהירה של החומר וכושר ביטוי בעל פה ובכתב.
שעות עבודה :מהמתמחה נדרש לעבוד במסגרת שעות העבודה של המשרד ובשעות נוספות
על פי הצורך ,בדרך כלל  9:00עד  .19:00לא עובדים בימי שישי או בערבי חג.
סיכויי קידום במשרד :אנו מאמינים כי עו"ד הטובים ביותר הינם עו"ד שצמחו מתוך המשרד
ולפיכך משקיעים רבות במתמחים בשאיפה שיישארו במשרד .בשלוש השנים האחרונות נשארו
רוב המתמחים במשרד.
האם קיים מסלול טרום התמחות :אין חובה לטרום התמחות .ההעסקה בטרום התמחות הוא
ע"פ הצורך.
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ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות'
כתובת :רח' ברקוביץ' ( 4מגדל המוזיאון ,קומה  ,)13תל אביב
טלפון03–7770111 :
פקס03–7770101 :
דוא"לebnlaw.co.il@ebnlaw :
איש קשר למתמחים :עו"ד ניר אמודאי ,עו"ד אפרת רפאלי
מספר עו"ד במשרד :כ־100
מספר השותפים במשרד27 :
מספר המתמחים במשרד :כ־18
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס :כ־18
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה מסחרית ,מיזוגים ורכישות ,היי־טק ,מדיה ותקשורת ,אנרגיה
ותשתיות ,דיני עבודה ,הגבלים עסקיים ,חדלות פירעון ,שוק ההון ונדל"ן

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות' נוסד בשנת  1988על ידי עורכי הדין גיורא ארדינסט ורמי
בן נתן והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל.
המשרד עוסק בתחומי המשפט המסחרי והאזרחי ,תוך התמקדות מיוחדת בליטיגציה מסחרית,
מיזוגים ורכישות ,היי־טק ,אנרגיה ותשתיות ,שוק ההון ,מדיה ותקשורת ,חדלות פירעון ,הגבלים
עסקיים ,מכרזים ,נדל"ן ,שוק ההון ודיני עבודה .הצוות המשפטי במשרד כולל כ־ 100עורכי דין
וכ־ 18מתמחים.
בין לקוחותיו הקבועים של המשרד נמצאים תאגידים מהגדולים והמובילים בישראל ,המנהלים
פעילות בישראל ובחו"ל ,חברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו"ל ,תאגידים זרים בינלאומיים,
קרנות השקעה מסוגים שונים ,לרבות קרנות הון סיכון ,חברות הזנק (סטארט־אפ) ,חברות ביטוח,
בנקים ,מוסדות פיננסיים ויחידים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :שיטת ההתמחות הנהוגה במשרד היא שיטת אשכולות עבודה
("מיני־פולים") ,במסגרתה כל מתמחה מעורב הן בתיקי ליטיגציה והן בעבודה מסחרית במחלקות
הנוספות במשרד .במהלך המחצית הראשונה של ההתמחות המתמחה מעורב בתיקי ליטיגציה
ובעסקאות וכן בעבודה באחת או שתיים מהמחלקות הנוספות במשרד .במחצית השניה של
ההתמחות ,קיימת אפשרות להתמקד בתחום ספציפי ,בהתאם לרצון המתמחה ,חוזקותיו ועבודתו
במחצית הראשונה.
המתמחים במשרד מעורבים באופן פעיל בכל שלבי ניהול התיקים אליהם הם מצוותים ,לרבות
ליווי עורכי הדין להופעות בבתי המשפט והשתתפות בפגישות עם לקוחות .המתמחים מהווים
חלק מהצוות המקצועי של המשרד ועוסקים בעבודה משפטית בלבד .המשרד מקפיד על סביבת
עבודה חברית ובלתי פורמאלית.
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הכשרה והדרכה :בשבועות הראשונים להתמחות אנו מעבירים למתמחים החדשים הרצאות
והדרכות ייעודיות ,בנוגע לתחומי הפעילות של המשרד ולעבודת המתמחה .במהלך שנת ההתמחות
המתמחים משתתפים באופן סדיר בכל ההשתלמויות וההרצאות המועברות לעורכי הדין במשרד.
ליווי המתמחה במהלך שנת ההתמחות :בנוסף לשותפים ועורכי הדין העובדים עם המתמחה
בתיקים השונים ,לכל מתמחה מוצמד "אח בוגר" – עורך דין ותיק במשרד המלווה את המתמחה
ומהווה כתובת לא פורמלית למתמחה לכל נושא .במהלך ההתמחות נערכות מספר שיחות משוב
למתמחה.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :כמקובל במשרדים מסחריים מובילים.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :הציפייה היא כי המתמחה יהיה אחראי ,יסודי ,חרוץ ,נכון להשקיע
בעבודה מגוונת ואינטנסיבית ,ידע לעבוד בצוות ויהיה בעל חשיבה עצמאית ומקורית.
סיכויי קידום במשרד :מתמחים שהצטיינו בתקופת ההתמחות מקבלים בסיום ההתמחות הצעה
להשתלב כעורכי דין במשרד .המשרד מצוי בצמיחה מתמדת ואחד ממנועי הצמיחה העיקריים הם
המתמחים שחוזרים לעבוד כעורכי דין במשרד .חלק גדול מעורכי הדין במשרד התמחו בו.
חשוב לנו כי המתמחה יחווה באופן חיובי את שנת ההתמחות הן מבחינת רכישת ניסיון וכלים
מקצועיים והן מבחינת סביבת העבודה .אנו פועלים למימוש יעד זה בשילוב כל צוות המשרד.
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ארנה לין ושות' ,משרד עורכות־דין
כתובת :קויפמן  ,4בית שרבט ,קומה  13תל־אביב
טלפון03–5165757 :
פקס03–5165999 :
דוא"לnoab@lin–law.co.il :
כתובת אתר האינטרנט של המשרדwww.lin–law.co.il :
איש קשר למתמחים :גב' נועה ברזילי ,מנהלת המשרד
מס' עוה"ד במשרד24 :
מס' העובדים במשרד כולל מתמחים ,טרום מתמחים ומנהלה40 :
שמות השותפים :עו"ד ארנה לין ,עו"ד תמר וינטר – קמר ,עו"ד מיכל הראל ,עו"ד מיה קליימן־
רוזנטל ,עו"ד ברק כלב ,עו"ד אורלי אבן־זהב ,עו"ד ורד כינר
מס' המתמחים 5–4 :מתמחים
מס' המתמחים שבכוונתנו לגייס 6–5 :מתמחים
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה :למועד  2018גויסו 2
מתמחים מאוניברסיטת תל אביב
תחומי עיסוק מרכזיים :דיני עבודה ,ליטיגציה ,משפט מינהלי
פעילות פרו בונו :המשרד לוקח על עצמו ייצוג בהתנדבות (פרו בונו) בתיקים עקרוניים ובעלי
חשיבות ,שיש בהם כדי להביא לשינוי חברתי ,תוך שימת דגש מיוחד על עשייה משפטית שעניינה
זכויות נשים וקידום שוויון.

על המשרד ותחומי עיסוקו:
המשרד הוקם בינואר  2003במטרה 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.
פירוט נוסף מצוי באתר האינטרנט של המשרד בכתובת.www.lin–law.co.il :

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחה נדרש לעבודה משפטית בלבד לרבות :חיפושים
משפטיים ,כתיבת חוות דעת משפטיות וכתבי בי־דין במגוון תחומים .המתמחה שותף פעיל בכל
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שלבי הטיפול בתיק ,לרבות :ישיבות "סיעור מוחות" ,מחקר משפטי ,ישיבות עם לקוחות ,דיונים
בבתי משפט ,בתי דין לעבודה ,גישורים ובוררויות.
התנאים המוצעים למתמחה :שכר ראוי והוגן כמקובל במשרדים המובילים .סביבת עבודה תומכת
ונעימה ופעילויות משרדיות־חברתיות .המשרד דוגל בלימוד והקניית כישורים מקצועיים ומיומנויות
פרקטיות ברמה גבוהה למתמחים ,תוך השקעת זמן ומשאבים הדרושים לכך.
הדרישות ממתמחים בעבודה" :ראש גדול" ,אחריות ומעורבות ,יסודיות ושאיפה למצוינות ,חשיבה
משפטית מעמיקה ,בעלי יכולת כתיבה והתנסחות רהוטה.
שעות עבודה :ככלל ,חמישה ימי עבודה בשבוע ובהתאם לצרכי העבודה.
סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות :גבוהים ,בהתאם להישגים
בתקופת ההתמחות ועל פי צרכי המשרד.
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיים מסלול טרום התמחות כחלק מהדרישות להתמחות.
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א.ש.שמרון ,י.מלכו ,פרסקי ושות'
כתובת :רח' הארבעה  ,21מגדל פלטינום ,קומה  ,9תל־אביב 6473921
טלפון03–6853865 :
פקס03–6853853 :
דוא"לofficeta1@smplaw.co.il :
מספר עו"ד במשרד32 :
מספר השותפים במשרד ;12 :שותף מנהל :יצחק מלכו
מספר המתמחים במשרד10–8 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס ,10–8 :מתוכם  4למשרד בתל־אביב
תחומי עיסוק מרכזיים :משפט אזרחי מסחרי :טלקומניקציה תקשורת וקניין רוחני ,חברות ופירוקים,
מיזוגים ורכישות ,ליטיגציה ,נדל"ן
אתרwww.smplaw.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
א.ש.שמרון ,י.מלכו ,פרסקי ושות' הוא אחד ממשרדי עורכי הדין הוותיקים והמובילים בישראל .המשרד
נוסד בשנת  1953על ידי ארווין ש .שמרון ז"ל ,שכיהן קודם לכן כפרקליט המדינה .השותף המנהל
של המשרד כיום הוא עו"ד יצחק מלכו.
המשרד מתגאה ביכולתו להציע ללקוחותיו שירותים משפטיים מקצועיים ,רב לשוניים ,אמינים ובאיכות
גבוהה ביותר .הניסיון הנרחב והארוך של המשרד בתחומי המשפט השונים מאפשר לו להתמודד
עם נושאים חדשים ומורכבים ,תוך הבנת צרכי הלקוחות ומילוי דרישותיהם באופן אחראי ואמין.
משרד א.ש .שמרון ,י .מלכו ,פרסקי ושות' מופיע בקביעות כאחד מהמשרדים המובילים בישראל
ברשימות השנתיות הנערכת ע"י  Dun & Bradstreetו־ .BDIמשרדנו מדורג בשני המדריכים
המוזכרים ברמת איכות "( 1המשרד המוביל בתחומו בישראל") בתחום פירוקים וכינוסים וכן בתחום
התקשורת ,ובמדריך  BDIמדורג כאחד המשרדים הידועים בישראל בתחומי הנדל"ן ,דיני עבודה,
קניין רוחני ,ליטגציה מסחרית ,ומיזוגים ורכישות .בנוסף ,מופיע המשרד כבר מספר שנים ,במדריך
ה – European Legal 500כאחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום הטלקומוניקציה .כמו
כן ,המשרד הוכר על ידי מדריכים בינלאומיים ועל ידי  European Legal Expertsכאחד ממשרדי
עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי הקניין הרוחני ,תקשורת וטלקומוניקציה ,דיני חברות ,משפט
מסחרי ואנרגיה ומשאבי־טבע.
המשרד מונה כ־ 60עובדים ,מתוכם כ־ 32עורכי דין ,ויש לו משרדים בירושלים ,תל אביב וחיפה.
כל עורכי הדין המועסקים במשרד הם ברמה אקדמית גבוהה ביותר ,חלקם למדו בארצות שונות
ומוסמכים כעורכי דין בארצות אלו .רבים מבין עורכי הדין במשרד התמחו אצל שופטי בית המשפט
העליון .חלק מהם משמשים כעת או שימשו בעבר כמרצים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה
העברית בירושלים או במוסדות אקדמיים אחרים .מבין יוצאי המשרד יש המכהנים או כיהנו בעבר
כשופטי בית המשפט המחוזי בתל־אביב ובירושלים ,ויועץ לשעבר של המשרד כיהן כמשנה לנשיא
בית המשפט העליון של מדינת ישראל.
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תחומי העיסוק העיקריים של המשרד כוללים :תקשורת וטלקומוניקציה; כינוס נכסים פירוקים
ופשיטות־רגל; היי־טק קרנות הון סיכון וטכנולוגיה; תאגידים ועסקאות מסחריות; מיזוג ורכישות;
קניין רוחני; ליטיגציה ופתרון סכסוכים; נדל"ן; תכנון ובניה; תשתיות ואנרגיה; דיני עבודה; מוסדות
צדקה חינוך ותרבות וכן ייצוג ממשלות זרות.
המשרד מייצג לקוחות מהסקטור הפרטי והציבורי בישראל ובעולם .בין לקוחותינו מן הסקטור הפרטי
בישראל ניתן למנות את אחת משתי חברות ההפקה הגדולות בישראל; חברת תקשורת בינלאומית
וספקית שירותי אינטרנט; ספקית טלפוניה סלולארית; חברה ציבורית תעשייתית מובילה; שתיים
מהחברות הבינלאומיות הבולטות בישראל; קרנות הון סיכון; ערוצי טלוויזיה ישראליים; חברת
המחקר והפיתוח של אחת מהאוניברסיטאות המובילות בישראל ,חברות תשתית מהגדולות בארץ,
שגרירויות זרות ועוד רבים.
בין היתר מטפל המשרד בהליכי חדלות פירעון הגדולים ביותר שהתנהלו אי פעם בישראל בעקבות
מינויו של עו"ד מלכו כמנהל המיוחד של  26חברות מקבוצת חפציבה.
כן מטפל משרדנו בניהול קרתא־חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ (בפירוק) שהיא החברה
הממשלתית הראשונה בישראל הנמצאת בהליכי פירוק בעקבות מינויו של עו"ד מלכו כמנהל מיוחד,
ושלה נכסיה בשווי מאות מיליוני שקלים.
על לקוחותינו בזירה הבינלאומית נמנים ,בין היתר ,ממשלת ארה"ב ,מסדרים נוצריים דתיים וכן
ממשלות זרות אחרות ,ספקית שירותי אינטרנט מהגדולות בעולם ,רשת טלוויזיה אמריקאית בולטת,
ערוצי חדשות אירופאים מרכזיים ,תאגיד בינלאומי העוסק בפרסום אנציקלופדיה רבת מוניטין,
חברת מכרות ופלדה גדולה ממרכז אמריקה ותושבי חוץ בפרויקטים למלונאות ומגורים ,חברת
אגרוכימיה עולמית מובילה ,חברה עולמית מובילה למוצרי השקיה וחקלאות כן מייצג המשרד
תובעים בליטיגציות מורכבות.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המשרד מציע התמחות המשלבת מקצועיות וטיפול בתיקים
ברמת מורכבות ,איכות ועניין גבוהים ביותר יחד עם גיוון וחשיפה מרבית למגוון תחומי המשפט
המסחרי־אזרחי .המשרד מאופיין באווירה משפחתית חמה ונעימה ,המתאפשרת בין היתר בשל
גודלו הבינוני ,ולמתמחים ,כמו גם לעורכי הדין ,ניתן יחס אישי ,תשומת לב מרבית ואפשרות אמיתית
לצמוח ,לבלוט ולהשפיע .השילוב בין האווירה המשפחתית ובין גודל ,איכות ועניין התיקים המורכבים
בהם מטפל המשרד ,יוצרים חווית התמחות ייחודית ומספקת .העבודה היא ב"פול" ,אין חלוקה
למחלקות ואין "הצמדה" לעו"ד מסוים .שיטת עבודה זו מאפשרת למתמחה להיחשף למגוון תחומים
מהמשפט המסחרי ולהכיר סגנונות עבודה וכתיבה שונים של עורכי דין .המשרד דוגל בהקניית
בסיס משפטי רחב הכולל כלים משפטיים וחשיבה משפטית ,אשר תשרת את המתמחים בעתיד
בגיבוש ועיצוב זהותם כעורכי דין בכל תחום בו יבחרו לעסוק .המתמחה במשרד לוקח חלק פעיל
בעבודה על תיקים שונים ,ובכלל זאת מגיע לדיונים בבתי המשפט ,לפגישות גישור או ישיבות
בוררות ,משתתף בישיבות וכיו"ב.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים בחדר גדול יחדיו .תנאי
שכר ( ₪ 7,100 –6,600בתוספת נסיעות ,דמי הבראה ויתר הזכויות הסוציאליות) .מימון קורסי
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המכינה והליווי למבחני לשכה ,בונוסים ,חלוקת שי בחגים ,נופש משרדי שנתי ,השתתפות בכנסים
לפי צורך.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :יכולת עבודה בצוות ,יכולת ניתוח משפטי ,יכולת עבודה במצבי
לחץ ,כושר ביטוי בע"פ ובכתב ,נכונות להשקיע ,אחריות ,יוזמה וראש גדול.
שעות עבודה :כ־ 10שעות ( .)19:00–9:00תורנות ביום ו' מידי מספר שבועות.
סיכויי קידום במשרד :המשרד דוגל מימים ימימה במדיניות של גידול מתוך הצוות הקיים של
המשרד ,דהיינו מתמחים המתאימים לכך .לעיתים רחוקות בלבד פונה המשרד לגיוס חיצוני של
עורכי דין וזאת במקרים חריגים לאור צרכים מיוחדים .הניסיון מראה שהגידול הפנימי של המשרד
הוא יציב ואיכותי ומרבית עורכי הדין והשותפים במשרד התמחו בו .הגיוס הפנימי ,מאפשר לתהות
על קנקנו של עורך הדין ולהקנות לו הרגלים וסטנדרטים בלתי מתפשרים המתאימים למשרד,
כבר בשנת ההתמחות.
האם קיים מסלול טרום התמחות :על פי הצורך.
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אשר חלד ושות'
כתובת :שד' רוטשילד ( 45בית ציון) ,תל אביב 6578403
טלפון03–7137000 :
פקס03–7137001 :
דוא"לoffice@heled.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד מיכל לבנון־פורת
מספר עו"ד במשרד17 :
מספר השותפים במשרד5 :
מספר המתמחים במשרד3 :
תחומי עיסוק מרכזיים :דיני עבודה; דיני בטחון סוציאלי
פעילות פרו־בונו :בשנת  2010אימץ המשרד את עמותת "אחת מתשע" .במסגרת זו ,מעניק
המשרד ייעוץ וייצוג משפטי בהתנדבות ,לעובדות חולות בסרטן השד אשר זכויותיהן נפגעו עקב
מחלתן .בנוסף ,מייעץ המשרד ומייצג נפגעים בתחום דיני העבודה ,אשר ידם אינה משגת והאינטרס
הציבורי מצדיק לסייע להם ולעמוד לצדם בתקופה קשה זו.
אתרwww.heled.com :

על המשרד ותחומי עיסוקו
המשרד הוקם על ידי עורך דין אשר חלד בשנת  .1978צוות המשרד מונה כיום  34עובדים:
 17עורכי דין 3 ,מתמחים וצוות אדמיניסטרטיבי .המשרד מתמחה בתחומי דיני העבודה והביטחון
הסוציאלי .המשרד עוסק – כתחום התמחות מרכזי – במשפט העבודה האישי והקיבוצי ,ביחסי
עבודה ובמשפט מנהלי (בעניינים הקשורים בתחומים האמורים).
תחום התמחות מרכזי נוסף הוא הסדרי פנסיה ובטחון סוציאלי – מתן ליוויו משפטי לקרנות פנסיה
וקופות גמל אחרות .משרדנו נמנה עם המובילים בישראל בתחומים אלה.
ניסיוננו בתחומים שצוונו לעיל כולל השתתפות במשא ומתן עם רשויות המדינה וגורמים ציבוריים,
עריכת תקנונים והסכמים בנושאי פנסיה וקופות תגמולים ,השתתפות במו"מ קיבוציים ואישיים,
ניסוח הסכמים קיבוציים וחוזי עבודה אישיים ,מתן חוות דעת וייעוץ שוטף לפתרון בעיות בזמן אמת.
ניסיוננו כולל השתתפות בתהליכי תכנון ,הקמה ,ארגון מחדש ושינויים של מערכות כוח אדם לגופים
שונים ציבוריים ופרטיים ,השתתפות בצד דיני העבודה של תהליכי הפרטה ,מיזוג ורה – ארגון של
מפעלים ומערכות.
יש לנו ניסיון והתמחות בניהול משפטים :בצוות המשרד פרקליטים בעלי ניסיון בהופעות רבות
בתיקים עקרוניים ומעשיים בדיני עבודה ובנושאי הפנסיה בבית המשפט העליון ,בתובענות בבתי
הדין לעבודה ,בהליכי משמעת בבית הדין המשמעתי לעובדי המדינה ובהליכי יישוב חילוקי דעות
(גישור ,בוררות ורשויות שיפוט).
המשרד מייצג טווח רחב של לקוחות מן המגזר העסקי והפרטי בארץ ובחו"ל ומן המגזר הציבורי.
לקוחות המשרד כוללים ,בין השאר ,בנקים ,חברות היי־טק ,חברות מתחום האנרגיה ,חברות תקשורת,

 | 34התמחויות במגזר הפרטי

ביטוח והשקעות ,קרנות פנסיה והשתלמות ,קופות גמל ,חברות וארגונים עסקיים ,חברות למסחר
בינלאומי ,ארגוני עובדים ואנשים פרטיים.
מאז הקמתו צבר המשרד מוניטין במספר תחומי עיסוק משפטיים לרבות ,משפט העבודה האישי
והקיבוצי ,יחסי עבודה ,הסדרי פנסיה וביטחון סוציאלי ומשפט מנהלי .בתוך כך ,מספק המשרד
מגוון שירותים משפטיים ,הכוללים בין השאר:
•ייצוג בבתי משפט ,בתי הדין לעבודה ,ערכאות מנהליות ,בתי דין משמעתיים ,בוררויות וגישורים.
•ייצוג במשאים ומתנים קיבוציים ואישיים לרבות מול גורמים פרטיים וכן מול רשויות המדינה
וגורמים ציבוריים.
•עריכת חוזי עבודה והסכמי פרישה ,פנסיה ותגמולים.
•ניסוח הסכמים קיבוציים ותקנונים בנושאי פנסיה וקופות תגמולים.
•השתתפות בתהליכי תכנון ,הקמה ,ארגון מחדש וצמצום של מערכות כוח אדם בגופים ציבוריים
ופרטיים.
•ליווי משפטי של תהליכי הפרטה ,מיזוג וארגון מחדש של חברות ,מפעלים ומערכות.
•ליווי משפטי של הגשת הצעות למכרזים.
•ייעוץ לעובדים ומעבידים בנושאי שמירת סודיות והגבלת עיסוק.
•טיפול מקיף בנושאים הקשורים בחוק למניעת הטרדה מינית לרבות השתתפות בחקירות ,טיפול
במשבר ,בירור תלונות וייצוג בהליכים משמעתיים ואחרים.
•מתן חוות דעת וייעוץ משפטי לפתרון בעיות בזמן אמת.
השירותים שנותן משרדנו למעסיקים כולל ,בין היתר:
•ייעוץ שוטף לחברות ומעבידים הכולל ליווי משפטי צמוד כיועץ חיצוני ,לרבות מתן ייעוץ להנהלות,
לאגפים וליחידות משאבי אנוש בסוגיות המתעוררות אגב הפעילות השוטפת.
•בתוך כך ,עוסק המשרד במתן מגוון שירותים כגון ניסוח הסכמי עבודה ,טיפול במצבי משבר
מול עובד בודד ,קבוצת עובדים או נציגות עובדים ,ייעוץ בקשר לקליטת עובדים ,ייעוץ בעניין
תנאי העסקה ובנוגע לקיום דרישות החוק ביחס לעובדים ולהעסקתם ,ליווי תהליכי פיטורים
אישיים או קבוצתיים ,ייעוץ בעניינים הנוגעים לשמירת סודיות ,הגבלת עיסוק ,מניעת פגיעה
במוניטין ,קניין רוחני וכד'.
•ליווי וייעוץ בתחום יחסי העבודה בקיבוציים ,לרבות מניעה ,היערכות וליווי משברים ושביתות,
ניהול משא ומתן קיבוצי ,גיבוש וניסוח הסכמים קיבוציים.
•כתיבה וניסוח הסכמי עבודה והסכמי פרישה ,לרבות "תפירה" של הסכמים למצבים ייחודיים.
•ליטיגציה – ייצוג בערכאות במגוון הנושאים הקשורים ביחסי העבודה ויומם .ייצוג בבתי הדין
לעבודה ובכל ערכאה רלוונטית ,וכן בהליכי בוררות וגישור ,כנגד תביעות עובדים ,או עובדים
לשעבר וכנגד תביעות ארגון העובדים .ייצוג מעסיקים בתביעות ובעתירות למניעת הפרת
זכויותיהם על פי הסכם העבודה והדין.
•ייצוג של מעבידים באירוע של הטרדה מינית .המשרד מעניק ייעוץ משפטי מקיף וייצוג בכל
השלבים של תלונות ותביעות בגין הטרדה מינית .בשל אופיים הרגיש והדחוף של ענייני הטרדה
מינית ,מקפיד המשרד במקרים אלה במיוחד על מתן שירותים בזמן אמת ועל ליווי אישי של
הלקוחות לכל אורך הדרך.
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תחום הסדרי פנסיה וביטחון סוציאלי – בשל ניסיונו הרב של המשרד ומומחיותו הייחודית
בתחום זה ,משמש המשרד גם כיועץ לגופים המחפשים הסדרי פנסיה בתהליכי בחירת קרנות
פנסיה וקופות גמל עבורם ועבור עובדיהם.
הקמה וארגון מחדש של מערכי עבודה וייעוץ לחברות המצויות בשינויים מבניים – ליווי
משפטי של הקמה ,ארגון מחדש ופירוק מערכי עבודה עבור מפעלים וחברות הנתונים בהקמה או
בשינויים מבניים (כגון מיזוג או רכישה) או בצמצום ופירוק .המשרד מייעץ לחברות וארגונים המבקשים
להקים ,לשנות ולפרק מערכי עבודה בתוכם ומספק תמיכה משפטית שוטפת לתהליכים מסוג זה.
בתוך כך ,המשרד מעורב לעיתים קרובות בתכנון הצד המשפטי של מערכות משאבי אנוש בשלב
של הקמת מפעל או עסק ובניית ההסדרים המשפטיים הנדרשים כגון כתיבת תקנונים ,מסמכי
התאגדות והסכמי עבודה ופרישה.
למשרד ניסיון רב בליווי משפטי בהיבט דיני העבודה והסדרי הפנסיה של הגשת הצעות למכרזים
ושל תהליכי רכישה ומיזוג ,לרבות גילוי נאות ( )due diligenceבקשר לתהליכים אלו.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :עבודת המתמחה במשרדנו הינה עבודה מהותית .למן תחילת
הדרך ,מהווה המתמחה חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי בתיק או בלקוח מסוים .עבודת המתמחה
כוללת ,בין היתר ,עריכת מחקרים משפטיים ,ניסוח חוות דעת וכתבי טענות ,השתתפות בישיבות
וליווי עוה"ד לדיונים .העבודה במשרד היא ב"פול" ,כאשר המטרה היא לחשוף את המתמחה למגוון
הרבדים בתחומי העיסוק של המשרד ולעודד אותו ,באופן פעיל ,לחשיבה משפטית ,עצמאית ויצירתית.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :שכר ראוי; "חדר מתמחים" גדול ומרווח; ספרייה משפטית
ענפה ,המתעדכנת תדיר בספרות מקצועית חדשה; המשרד ממוקם בלב תל אביב (שדרות רוטשילד)
וככזה ,ישנה תחבורה ציבורית זמינה ביותר אל המשרד וממנו וכן אפשרות לחניה בחניון הבניין;
במשרד מתקיימים ערבי גיבוש ופעילויות חברתיות ,בהם משתתפים המתמחים.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :השקפת משרדנו היא כי שנת התמחות טובה וראויה ,היא כזו
בה נחשף המתמחה לכמה שיותר מחוויית העבודה המשפטית היום – יומית במשרד .בהתאם,
מהווה המתמחה חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי האמון על תיק נתון .המתמחה מצופה לעבודה
מקצועית ,מוטיבציה גבוהה ,חשיבה יצירתית ,לכושר ביטוי בכתב ובעל פה ,לעבודה עצמאית
וליכולת עבודה בצוות .משרדנו מתמחה בליטיגציה ועל כן ,מצופה מתמחה ,ככלל עובדי המשרד,
לעמידה ביעדים ובעבודה יעילה גם תחת לוח זמנים צפוף.
שעות עבודה :משרדנו עובד בימים א–ה ,בדרך כלל מהשעה  09:00ועד .19:00
סיכויי קידום במשרד :חלק ניכר מעורכי הדין המועסקים במשרד ,ביצעו בו את התמחותם והמשרד
בהחלט שואף לקלוט מקרב מתמחיו.
האם קיים מסלול טרום התמחות :לא.

 | 36התמחויות במגזר הפרטי

בך ,לדרמן ושות' ,משרד עורכי דין ונוטריון
כתובת :בר כוכבא  ,23מגדל "וי טאוור" ,בני ברק
טלפון03–6932833 :
פקס03–6932834 :
דוא"לlimor@bachlaw.co.il :
איש קשר למתמחים :לימור שלו
מספר עו"ד במשרד4 :
מספר השותפים במשרד( 2 :עו"ד מיכאל בך ,עו"ד רון לדרמן)
מספר המתמחים במשרד1 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה :בשנים האחרונות גייס
המשרד  2מתמחים מאוניברסיטת תל אביב ,שלאחר תום התמחותם גם השתלבו בצוות המשרד.
תחומי עיסוק מרכזיים :תובענות ייצוגיות ,ליטיגציה אזרחית ומסחרית.
פעילות פרו־בונו :המשרד רואה חשיבות רבה בסיוע ותרומה בהתנדבות בנושאים בעלי חשיבות
ציבורית .בעבר נבחר המשרד בסקר שנערך על ידי  D&Bכאחד מבין המשרדים המובילים בתחום
ה־"פרו בונו" ,וזכה לאות הערכה בשל כך מלשכת עורכי הדין.
אתרwww.bachlaw.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
בך ,לדרמן ושות' (בשמו הקודם מיכאל בך ושות') הינו אחד ממשרדי הבוטיק הבולטים בתחום
הליטיגציה האזרחית – המסחרית בישראל.
המשרד נוסד בשנת  2006ומדורג מזה  9שנים ברציפות על ידי חברות הדירוג  D&Bו־ BDIבתחומי
הליטיגציה האזרחית־המסחרית והתובענות הייצוגיות בדרגות הדירוג הגבוהות ביותר.
המשרד מתמחה בליטיגציה מורכבת ,בתחום המשפט האזרחי־המסחרי ,בתובענות ייצוגיות
ותובענות נגזרות ,במאבקי שליטה בחברות וארגונים ,בפירוקי חברות ודיני חדלות פירעון ובהליכים
בפני בג"צ בתחומי המשפט הציבורי.
בתוך כך ,המשרד הינו שותף להליכים פורצי דרך ,בהם נקבעים תקדימים משפטיים חשובים בתחומי
פעילותו .כמו כן ,נטל המשרד חלק פעיל בהליכי חקיקה בכנסת בתחומים שונים ,בהם :תובענות
ייצוגיות ,הגנת הסביבה וזכויות של אלמנות ויתומי צה"ל.
מאבקים משפטיים מורכבים שמנהל המשרד בתחומי פעילותו ,ובפרט בתחום התובענות הייצוגיות,
מתנהלים דרך כלל מול משרדי עוה"ד הגדולים ,ונוגעים למגוון רחב של תחומים (ובכלל זה ,צרכנות,
ביטוח ,בנקאות ,ניירות ערך ,איכות הסביבה ,ועוד) .חלק ניכר מן התביעות המוגשות מסתיימות
בהצלחה באמצעות החלטות תקדימיות ,פסיקה לטובת חברי הקבוצה ו/או בהסדרי פשרה.
צוות המשרד מורכב מעורכי דין בעלי רקע אקדמי ומעשי רחב ,ורב תחומי ,בוגרי מוסדות להשכלה
גבוהה מהמובילים בארץ.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחה במשרד איננו מוצמד לעורך דין ספציפי ,אלא מהווה
חלק בלתי נפרד מעבודת הצוות של המשרד ,ונוטל חלק פעיל בכל שלבי הניהול של תיקי המשרד,
לרבות הכנת חוות דעת משפטיות ,כתיבת כתבי בית דין ,ליווי עורכי הדין להופעות בבתי המשפט,
והשתתפות בפגישות עם לקוחות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :כמקובל במשרדי בוטיק מובילים.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :הציפייה היא כי המתמחה יהיה אחראי ,יסודי ,אכפתי וחרוץ,
בעל יכולת ניסוח ,ובעל יכולת לימוד וניתוח של סוגיות משפטיות ואבחנה בין עיקר לטפל .כמו
כן ,מאחר והאווירה הנעימה חשובה לנו לא פחות מההצלחה המקצועית ,חשוב לנו שהמתמחה
ישתלב חברתית בהווי המשרד.
שעות עבודה :ימים א'–ה' בין  .19:00–08:30לעיתים לא קרובות יש צורך בעבודה בשעות
מאוחרות יותר או בימי שישי.
סיכויי קידום במשרד :מתמחים בולטים נקלטים כעורכי דין במשרדנו.
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיים מסלול טרום התמחות ,ואולם אין מדובר בדרישת חובה.
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ברנע ושות'
כתובת :הרכבת  58תל אביב
טלפון03–6400600 :
פקס03–6400650 :
דוא"לoffice@barlaw.co.il :
איש קשר למתמחים :רוחמה זיו פלג ,מנהלת משאבי אנוש
מספר עו"ד במשרד :כ  70עורכי דין ,כשליש נשים.
מספר השותפים במשרד 20 :שותפים :מיכאל ברנע ,סיימון ג'פה וזוהר לנדה
מספר המתמחים במשרד15 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה3 :
תחומי עיסוק מרכזיים :מסחרי בינלאומי ,ליטיגציה מסחרית
פעילות פרו־בונו :אנו מאמינים כי למשרד ,לצד היותו גוף עסקי ,יש מחויבות לפעול לטובת
החברה .זאת בין אם באמצעות המיומנות המשפטית של אנשי המשרד ובין אם באמצעות היכולות
השונות שיש למשרד ולשותפיו.
הטבות לעובדים :המשרד דואג לצרכי העובדים – חניה ,מרחב משותף נעים ,כיבוד בשעות
אחרי הצהרים ,פעילויות רווחה רבות ומגוונות (ימי גיבוש ,מפגשים חודשיים ,ימי הולדת ופעילות
התנדבותית).
אנו מקדישים תשומת לב רבה לתהליכי ההכשרה של עורכי הדין והמתמחים ,לדוגמת קיום תכנית
הכשרה מקיפה ,הכוללת הרצאות מקצועיות למתמחים המועברות ע"י שותפים ועו"ד מהמשרד.
אתרhttp://www.barlaw.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד ברנע ושות' הינו אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום המשפט המסחרי בישראל.
הצלחתנו ניכרת בפעילותינו הבינלאומית הנרחבת (כ־ 70%מפעילות משרדנו) – בליווי עסקאות
חוצות גבולות ,ייצוג חברות זרות הפועלות בישראל וייצוג חברות ישראליות הפועלות בחו"ל .התמחותנו
בתחומי המשפט השונים מאפשרת הענקת מעטפת משפטית נרחבת לפעילות העסקית של
לקוחותינו .זאת ,לצד יחס אישי ומעורבות השותפים בפעילות הלקוחות באופן מעמיק ,מקצועי ויסודי.
משרד ברנע ושות' מדורג בין משרדי עורכי הדין הבולטים בישראל על ידי מדריכי דירוג בינלאומיים
ומקומיים Chambers, Who's who, European Legal 500, Dun's 100 :ו־.BDI Code
השירותים המשפטיים שאנו מספקים כוללים מגוון רחב של תחומים ,לרבות דיני תאגידים ,מיזוגים
ורכישות ,תשתיות ומימון פרויקטים ,ליטיגציה ,נדל"ן ,שוק ההון וניירות ערך ,טכנולוגיה ,מיסים,
חדלות פרעון ,אינטרנט ,דיני עבודה ,בנקאות ומגזר קיבוצי.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :על מנת לאפשר למידה אפקטיבית במהלך תקופת ההתמחות,
המתמחים משויכים לאחת ממחלקות המשרד ,באופן שמחד מאפשר להם להתמחות ולהתמקצע
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בתחום משפטי מסוים ,ומאידך מאפשר להם עבודה עם מספר עורכי דין וחושף אותם למספר
סגנונות עבודה וצורות חשיבה .המתמחים מלווים את הטיפול המשפטי בלקוח בכל שלבי העבודה
המקצועית והינם שותפים פעילים בכל פעולה שמתבצעת לטובת הלקוח – מחקר המשפטי ,ניסוח
חוות דעת ,ניסוח הסכמים וכתבי בית דין ,נוכחות בפגישות ,התלוות לדיונים בערכאות המשפטיות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים יחד בחדר מרווח ומאוד נעים המאפשר
מרחב אישי לעבודה מחד ותחושת שיתוף ועבודת צוות מאידך.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :מאחר והמשרד שם דגש על מקצועיות לצד רוח צוות ,אנו
מחפשים מתמחים בעלי הכישורים הרלוונטיים לשני התחומים הללו ,תוך שימת דגש על יכולת
חשיבה משפטית ומיומנויות אנליטיות ,יכולת תכנון וארגון ,יסודיות וערנות לפרטים ,בעלי מוטיבציה
גבוהה ,שאפתנים והישגיים ,המסוגלים לעבוד בעבודת צוות והרואים את עתידם כעורכי דין .תהליך
הגיוס כולל שני ראיונות פרונטאליים.
שעות עבודה :המתמחים עובדים כמקביל לכלל המשרד ,בין  ,19:00–9:00אין עבודה ביום שישי.
סיכויי קידום במשרד :אנו רואים בתהליך ההתמחות תהליך שמטרתו הכשרת דור העתיד של
עורכי הדין .חלק משמעותי מצוות השותפים ועורכי הדין החלו את דרכם במשרד כמתמחים.
האם קיים מסלול טרום התמחות :כיום לא קיים מסלול טרום התמחות.
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ברקמן וקסלר בלום ושות׳
כתובת :מרכז עזריאלי  ,1הבניין העגול ,קומה 36
אנשי קשר :עו"ד נחום קובובסקי ועו"ד ערן אורבך
דוא"לnachumk@bwb.co.il; erano@bwb.co.il :
טלפון03–6072220 :
פקס03–6072222 :
מספר עו"ד במשרד37 :
מספר השותפים במשרד13 :
מספר המתמחים במשרד11–10 :
מחזורי גיוס :מרץ וספטמבר 2019

על ההתמחות
אם את/ה מעוניין/מעוניינת לעסוק בליטיגציה מסחרית או בנדל"ן ,ברמה הגבוהה ביותר ,באופן
המקצועי ביותר ,בתיקים המעניינים ביותר ועבור לקוחות גדולים ו/או מובילים בתחומם – כדאי ומומלץ
לך להגיש מועמדות להתמחות במשרדנו; אצלנו תקבל/י את הכלים הטובים ביותר להשתלב בתחומי
משפט אלו ,וזאת בסביבת עבודה איכותית ,מקצועית ,צעירה ודינאמית ,הדוגלת במצוינות ומאפשרת
לכל מתמחה להביא לידי ביטוי את היכולות האישיות שלו/שלה בעבודה ישירה עם השותפים.
אנו רואים את המתמחים במשרדנו כחלק בלתי נפרד מצוות המשרד ,על כל הנובע מכך .לכן נהנים
המתמחים מתנאי עבודה ושכר מצוינים .אנו מקפידים שהצוות המקצועי של משרדנו "יצמח" מתוך
צוות המתמחים ולכן משאירים במשרד כעורכי דין את המתמחים האיכותיים והמתאימים ביותר.
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים במשרדנו מבצעים עבודה משפטית בלבד ומעורבים
בכל שלבי ניהול התיק  /העסקה .המתמחים אינם מוצמדים לעו"ד ספציפי .לכל תיק נקבע צוות
המטפל בו לאור מורכבותו והמומחיות המיוחדת הנדרשת לעניין הנדון .לכל אחד מצוותים אלו
מוצמד מתמחה ,אשר הינו חלק בלתי נפרד מהצוות .צוותי העבודה הללו מורכבים בד"כ משותף,
עו"ד אחד או שניים ומתמחה .המתמחה ,כחלק מהצוות ,לוקח חלק בדיונים פנימיים ,בישיבות עם
הלקוחות ,בישיבות עם הצד השני ,בדיונים בבתי משפט ובמוסדות השונים וכיוצ"ב .עיקר מלאכתו
של המתמחה מתמקדת במחקר משפטי ,בכתיבה משפטית ,בהכנת "חומרי הגלם" של ה"מוצר"
המשפטי (חוות דעת ,כתבי בי־דין ,חוזים וכיוצ"ב) ובליווי שוטף של העסקאות השונות בשלבי גיבושן,
חתימתן וביצוען .מדובר בעבודה משפטית מרתקת ומגוונת ,ברמה הגבוהה ביותר.
תנאי העבודה וההעסקה :תנאי העסקת המתמחים טובים מאוד ונחשבים מהגבוהים ביותר ביחס
למקובל במשרדים המובילים בישראל לרבות שכר גבוה ,תנאים נלווים ,טיולים בארץ ובחו"ל ,הופעות
ואירועים ,שי לחג ,מטבח ועוד .בחדרי המתמחים במשרדנו יושבים שניים או שלושה מתמחים.
שעות עבודת המתמחים.20:00–09:00 :
שכר המתמחים עומד על סך של  ₪ 8,750ברוטו ובנוסף לכל אחד יש תקציב מוניות חודשי.
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הציפיות שלנו מהמתמחים :הלימוד הוא אחת המטרות העיקריות של שנת התמחות ואין ציפייה
שהמתמחים ידעו הכל .יחד עם זאת ,המתמחים המעוניינים להתקבל למשרדנו נדרשים להיות
בעלי הבנה וחשיבה משפטית ,יכולת ניתוח ברמה הגבוהה ביותר ,חתירה מתמדת ו"טבעית"
למקצועיות ולמצוינות ,יכולת אבחנה בין עיקר לטפל ,יכולת עמידה בלוחות זמנים ויכולת להשתלב
בצוותי עבודה שונים .יחד עם כל אלו ,אנו שמים דגש רב על האדם עצמו ועל יכולתו להשתלב
במקום העבודה .לכן נדרשים המתמחים ליחסי אנוש טובים ,התנהגות והתנהלות נעימה וחברית
הן כלפי כל צוות העובדים במשרד והן כלפי לקוחותיו.
תנאי סף להגשת מועמדות להתמחות הוא ממוצע ציונים של  82ומעלה.
סיכויי קידום במשרד :אנו נותנים עדיפות ראשונה למתמחים המצטיינים המסיימים את שנת
ההתמחות להשתלב במשרדנו כעורכי דין .רבים מעוה"ד והשותפים במשרד החלו את דרכם
המקצועית במשרד ובכוונתנו להמשיך לנהוג כך גם בעתיד.
על המשרד ותחומי עיסוקו
ברקמן וקסלר בלום ושות' הינו אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי הליטיגציה
המסחרית־אזרחית והנדל"ן .צוות המשרד ,בראשותם של עורכי הדין רון ברקמן ,ארי וקסלר ואופיר
בלום ,מאגד עורכי דין מהמובילים והמנוסים ביותר בתחומים הללו .חשיבה יצירתית ומקצוענות
חסרת פשרות הם שהובילו את משרדנו להצלחות רבות ,לנאמנות ארוכת שנים מצד קהל לקוחותינו
ולמקומנו בצמרת רשימת משרדי עורכי הדין בישראל.
פעילות צוות הליטיגציה במשרדנו זוכה בשנים האחרונות להכרה ולהערכה גם מצד מדריכי
הדרוג הבינלאומיים והמקומיים שדרגו את המשרד כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום
הליטיגציה .בשנה האחרונה ,שני מדריכי הדירוג המקומיים – ( D&Bדאנס  )100ו־ BDIדרגו את
המשרד בקטגוריית הדירוג העליונה והגבוהה ביותר כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחומי
הליטיגציה המסחרית והתובענות הייצוגיות .מדריך הדירוג הבינלאומי – מדריך הדרוג LEGAL
 – 500דרג את המשרד כאחד מ־ 13המשרדים המובילים בישראל בתחום הליטיגציה.
בשנה האחרונה ,שני מדריכי הדירוג המקומיים – ( D&Bדאנס  )100ו־ BDIדרגו את המשרד
בקטגוריית הדירוג העליונה והגבוהה ביותר כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הנדל"ן.
מדריך הדירוג הבינלאומי – מדריך הדרוג  – LEGAL 500דרג את המשרד כאחד מעשרת ("TOP
 )"10המשרדים המובילים בישראל בתחום הנדל"ן.
High Profile Litigation
מחלקת הליטיגציה המסחרית – אזרחית הינה אחת המובילות בישראל בטיפול בתיקיHigh ,
 Profile Litigationבכל אפיקי ההידיינות והשלבים הקודמים לה.
צוות המחלקה ,בראשותם של רון ברקמן ואופיר בלום ,אוחז בניסיון רב שנים בייצוג לקוחות המשרד
בסכסוכים מסחריים מורכבים ומסובכים בהיקפים גדולים ,בכל תחומי המשפט העסקי ,המסחרי,
הציבורי והאזרחי ,ובניהול הליכים בפני בית המשפט הגבוה לצדק ,בית המשפט העליון ובתי
המשפט המחוזיים .מערך תחומי עיסוקה של המחלקה מקיף את כל מישורי הליטיגציה המסחרית,
תוך מומחיות מיוחדת בהגנה על חברות מפני תובענות ייצוגיות ,מאבקי שליטה ,ייצוג בסכסוכים
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עסקיים ומסחריים בין חברות (לרבות כל הקשור לסכסוכים מסחריים בינלאומיים) ,סכסוכים בין
בעלי מניות ושותפים ,תביעות נגזרות ותביעות להסרת קיפוח ,צווי מניעה וסעדים זמניים ,עתירות
לבג"צ ועתירות מנהליות ,טיפול במחלוקות הנוגעות לתחומי התקשורת ,התאגידים ,קניין רוחני,
דיני מכרזים ,בנקאות ,ביטוח ועוד.
נדל"ן מורכב בארץ ובעולם
מחלקת הנדל"ן בראשות עו"ד ארי וקסלר מלווה את לקוחות המשרד בכל סוגי עסקאות הנדל"ן
המורכבות ורחבות ההיקף בארץ ובעולם .צוות המחלקה מייצג חברות בנייה ,משקיעים מובילים ,יזמים,
חברות מסחריות ובעלי הון פרטיים ,בכל סוגי עסקאות הנדל"ן וניהול הפרויקטים .הצוות מתמחה
בליווי וייעוץ ליזמים ישראלים הפועלים בשווקים זרים בתחומי הבניה למגורים ,למשרדים ולמסחר
תוך מעורבות גבוהה בעיצובם המשפטי והמיסוי של העסקאות והפרויקטים הנמסרים לטיפולו.
לצד ההתמחות בטיפול ובביצוע עסקאות נדל"ן ,מתמחה המחלקה גם במתן שירותי ליטיגציה בכל
הנושאים המשיקים למגוון תחומי הנדל"ן .לצוות המחלקה ניסיון רב בייצוג לקוחות ובהופעה בשמם
בפני בתי המשפט ,רשויות ציבוריות ,ועדות מקומיות ומחוזיות ,ועדות ערר וכדומה.
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גולדפרב זליגמן ושות׳
כתובת :מגדל אמפא (לשעבר :מגדל אלקטרה) ,רח' יגאל אלון  98ת"א6789141 ,
טלפון03–6089999 :
פקס03–6089909 :
אתר אינטרנטwww.goldfarb.com :
אנשי הקשר למתמחים :עו"ד דנה דורון ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש ותפעול (;)03–7101661
טליה בן אריה ,רכזת מתמחים (03–6089771 )interns@goldfarb.com
הסגל המשפטי שלנו :כ־ 220עורכי דין ו כ־ 40מתמחים

קצת עלינו
משרד גולדפרב זליגמן הינו ממשרדי עורכי הדין הגדולים ביותר בישראל ,הנמנה עם שכבת עלית של
משרדים המעניקים קשת רחבה של שירותים משפטיים ,באיכות בינלאומית ,תחת 'קורת גג אחת'.
בראש המשרד עומדים עו"ד אלי זהר ( יו"ר) ועו"ד יודי לוי ( שותף מנהל).
הייעוץ המשפטי במשרדנו מוענק על־ידי אנשי המקצוע מ'השורה הראשונה' – עורכי דין בעלי
מומחיות וניסיון מקומי ובינלאומי בתחומי משפט שונים ,הניחנים ביכולת גבוהה לספק פתרונות
משפטיים מקיפים ויצירתיים ,תוך התאמתם לסביבה העסקית בה פועל הלקוח .כל אלו ועוד ,לצד
מחויבות המשרד לאיכות ,למצוינות ולרמת שירות גבוהה ויחס אישי ,עומדים לרשות לקוחות ,הנמנים
עם התאגידים הגדולים והמובילים בישראל ובעולם ,במסגרת עסקאות והליכים אותם הם מנהלים.
איכותו של השירות המשפטי במשרדנו זוכה ,לאורך השנים ,להוקרה משמעותית על־ידי מדריכי דירוג
מקומיים ובינלאומיים ,וביניהם – ,Globes Dun's 100 ,IFLR 1000, BdiCode ,Chambers Global
 European Legal 500ואחרים .במסגרת זו ,בשנים האחרונות הציבו דירוגי האיכות  BDIו'גלובס
דנס  '100המדרגים את משרדי עורכי הדין לפי איכות השירותים משפטיים הניתנים בהם ,את
משרדנו בראש רשימת המשרדים המובילים והבולטים בישראל; ובשנת  2015משרדנו ניצב בראש
הטבלה ,עם המספר הגדול ביותר של תחומי עיסוק בקטגוריית האיכות הראשונה.
אנו רואים במשאב האנושי מפתח להצלחתנו ,והדאגה לרווחתו של הפרט היא ערך מנחה בפעילות
המשרד .על כן ,אנו פועלים רבות ליצירת סביבת עבודה נעימה ,לטיפוח אווירה חברית ,ולקידום
יחסי אנוש טובים .ערכים ותפיסות אלו הם המנחים אותנו במסגרת איתור ומיון הון אנושי ,והם
אלו המביאים אותנו להעמיד לרשות צוותי העבודה תנאי העסקה ,מהטובים הקיימים בסקטור.

תחומי העיסוק שלנו
אנו מציעים ללקוחותינו קשת רחבה של שירותים משפטיים ,וכפועל יוצא – מציעים לכם חניכה
בקשת רחבה של תחומי עיסוק ,וביניהם :דיני חברות ,משפט עסקי ,שוק הון בישראל ובעולם,
מיזוגים ורכישות; ליטיגציה מסחרית ,תאגידית (לרבות תובענות ייצוגיות ונגזרות) ופלילית ("צווארון
לבן"); נדל"ן; תכנון ובניה; מיסים ותגמול בכירים; מימון; בנקאות; ביטוח; אנרגיה ,תשתיות ויזמות
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משאבים טבעיים; דיני סביבה וקיימות; רגולציה ותחרות (הגבלים עסקיים); היי־טק ,קרנות הון סיכון
והסכמי טכנולוגיה; דיני עבודה; נזיקין ורשלנות רפואית; קניין רוחני; משפט מנהלי; לשון הרע;
כינוסים ופירוקים; יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות ועוד.
חיבור לקהילה
אנו שמים דגש על עשייה למען הקהילה ומקדישים שעות רבות לפעילות פרו־בונו ,החל מעבודה
משפטית מגוונת (כגון סיוע לעמותות בקיום משטר תאגידי ,ייעוץ בקשר עם פניה לרשויות) ,דרך
השתתפות בפעילויות התנדבותיות ספציפיות (כגון "יום מעשים טובים" ,תרומת מזון בחגים) ,וכלה
בהשתתפות בפרויקטים התנדבותיים ארוכי טווח (כגון העברת שיעורי העשרה משפטיים במסגרת
עמותת "שיעור אחר").
אנו מזמינים אתכם לקרוא עוד על תחומי העיסוק של משרדנו ופעילותו המקצועית המגוונת באתר
האינטרנט ובדף הפייסבוק שלנו.

התמחותכם אצלנו – מהתמחות למומחיות
לתפיסתנו ,המתמחים הם דור ההמשך של המשרד ,ועל־כן מושקעת חשיבה רבה ,ומוקדשים
משאבים רבים במסלול התמחותכם אצלנו .מסלול זה כולל בין היתר:
שלב מקדים – הליך מיון ואיתור :הליך סינון הבוחן את ההתאמה ההדדית ,הן בהיבט המקצועי,
הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הבין־אישי.
תקופת ההתמחות :במהלך תקופת ההתמחות נעניק לכם ידע מגוון ,הכשרה ,כלים וניסיון מעשי,
בכדי לפתח אצלכם את הבסיס הטוב ביותר ,כדי להפוך לעורכי הדין הטובים ביותר:
•תקופת ההתמחות נפתחת במספר ימי "אוריינטציה" משותפים ,אשר נועדו להכיר לכם את
משרדנו ואת המחלקה בה תשולבו – על ההיבטים המקצועיים ,ההיבטים הארגוניים ,והנפשות
הפועלות בהם – ולהפוך את קליטתכם במשרדנו להדרגתית ונעימה יותר.
•המשכה של תקופת ההתמחות נעשה במחלקה אליה צוותם ,כשאתם מהווים חלק אינטגראלי
מהצוות המשפטי הפועל בה .במסגרת זו ,תלוו 'תיקי לקוח' ותהיו שותפים פעילים לעבודה
משפטית מגוונת כגון עריכת מחקר משפטי וכתיבת חוות דעת ,השתתפות ישיבות אסטרטגיה
פנים־משרדיות וישיבות עם לקוחות ,כתיבת מסמכים משפטיים ועוד .בתקופה זו ,מטרתנו היא
לחנוך ולהדריך אתכם באופן המקיף ביותר ,הן ביחס לתיקים בהם אתם מעורבים והן ביחס
לתחום העיסוק המשפטי באופן כללי.
•לכל אורכה של תקופת ההתמחות אנו מקפידים לערוך לכם הרצאות תקופתיות מקצועיות,
במגוון תחומי העיסוק של משרדנו ,וזאת בכדי להעשיר את הידע המשפטי שלכם ,ולבסס
אצלכם תשתית משפטית ענפה ומגוונת.
רוח צוות ופעילות חברתית :אנו מאמינים כי לפני היותכם מתמחים ועורכי דין מצליחים ,אתם
בראש ובראשונה בני־אדם .לפיכך ,לצד ההתפתחות המקצועית ,שוקד המשרד על טיפוח רוח צוות,
גיבוש חברתי ,יחסי חברות וחוויות הנאה משותפות .להשגת כל אלה ,אנו מקיימים מגוון פעילויות
ואירועים ,דוגמת פעילות ספורט קבוצתית ,ימי כיף מחלקתיים ,ימי גיבוש כלל־משרדיים ,פעילות
 Happy Hourחודשית בימי חמישי אחה"צ ,נופשים משרדיים ועוד.
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שיטת העבודה הנהוגה במסגרת ההתמחות אצלנו :כמתמחים אצלנו ,תצוותו לאחת ממחלקותינו
המקצועיות ,ותעבדו עם השותפים ועורכי הדין באותה המחלקה .עבודת הצוות המשותפת במגוון
תיקים רב ,מאפשרת למידה מעמיקה ונרחבת ורכישת מומחיות בתחומי העיסוק של המחלקה,
ומבטיחה שלא "תלכו לאיבוד" בתוך עומס התיקים והמידע המשפטי הרב .לניסיוננו ,שיטה זו
מעניקה מחד אפשרות לפתח תשתית משפטית ראויה ,וכן מאפשרת מאידך חשיפה לסגנונות
עבודה ולתהליכי ניתוח וחקירה שונים של מיטב עורכי הדין.
ומה הלאה? – השתלבות כעורך דין במשרדנו :אנו שואפים כי התמחותכם אצלנו תהיה צעד
ראשון בדרך ארוכה ומשותפת .בתוך כך ,נציע למתאימים מביניכם להמשיך ,כעורכי דין ,במשרדנו
ובמשפחתנו .במהלך האחרונה השנים האחרונות שמחנו להציע זאת לכ־ 40%מתמחים לשוב
לשורותינו.
תנאים :שכר ראוי ומהגבוהים בשוק ,שעות עבודה הוגנות ,סביבת עבודה נוחה ,חדרי עבודה
מרווחים ופונקציונאליים ,אספקה שוטפת של אוכל בריאות והרבה שתייה במהלך היום ,השתתפות
במימון קורס ההכנה לבחינות לשכת עורכי הדין ,ומענק לחוזרים למשרד.
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גורניצקי ושות'
כתובת :שד' רוטשילד  ,45תל־אביב ,ת.ד ,29141 .מיקוד – 65784
טלפון03–7109191 :
פקס03–5606555 :
דוא"לinternship@gornitzky.co.il :
איש קשר לנושא מתמחים :עדי יעקובי – רכזת משאבי אנוש
מס' עורכי הדין במשרד :כ־170
מספר שותפים במשרד :כ־ 50שותפים .ראש המשרד :עו"ד פנחס רובין ,שותפים מנהלים :עו"ד
ליאור פורת ועו"ד כפיר ידגר
מספר המתמחים במשרד :כ־30
מחזורי גיוס שנתיים :מרץ  /ספטמבר
צורת ההתמחות" :הצמדה דינאמית" – כל מתמחה יעבוד עם שותף שיהיה המאמן שלו ויחנוך
אותו לאורך שנת ההתמחות אולם המתמחה יוכל (ויתבקש) לעבוד גם עם שותפים נוספים וצוותים
נוספים כדי להגדיל את חשיפתו למשרד ולפתח יכולות ותחומי עיסוק נוספים.
כתובת אתר האינטרנט של המשרדwww.gornitzky.com :
" :Facebookמתמחים בגורניצקי"
הטבות לעובדים :תווי שי בפסח ובראש השנה; ביטוח בריאות; חניה בבניין; מטבחון מצוייד ,מימון
קורס הכנה לבחינות לשכה ,נופש ואירועים משרדיים; קייטנת קיץ לילדי העובדים.
שכר₪ 8,750 :

על המשרד
רקע כללי – משרד גורניצקי ושות' נוסד בשנת  1938ומוכר בקרב הקהילה המשפטית והעסקית
כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים ,המוערכים והמכובדים בישראל .משרד גורניצקי מעורב
בשמונת עשורי פעילותו ברבות מן העסקאות המורכבות והגדולות במשק הישראלי ,והוא ממשיך
לקחת חלק משמעותי בפיתוח המשפט ,הכלכלה והמסחר במדינת ישראל.
משרד גורניצקי הינו אחד המשרדים 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 והוא ידוע בניסיונו ומומחיותו
בהיבטיו השונים של המשפט המסחרי.
מעבר למוניטין והניסיון הרב שמשרדנו צבר בכל תחומי המשפט העסקי והמסחרי ,המשרד ידוע
ומפורסם בגישה הרב תחומית המאפיינת את הצוות המשפטי של המשרד ,המבוססת על התפיסה
של מתן שירות כולל כ־ Premium One Stop Shopבאיכות הגבוהה ביותר .הכשרת המתמחים
ועורכי הדין מושתתת על דרך של "הרחבת אופקים" משפטיים ומסחריים המאפשרת ומעודדת
פיתוח יצירתיות משפטית והתמודדות עם אתגרים משפטיים ועסקיים מורכבים .אחרי ניסיון של
כמעט  80שנה ברור כי הנכס העיקרי של המשרד הוא ההון האנושי ולכן אנו שמים דגש על איתור
אנשים איכותיים ,שנעים לעבוד איתם ,ומשקיעים מאמצים רבים להמשיך ולהכשיר ולקדם אותם.
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לקוחות המשרד – בין לקוחות המשרד ניתן למצוא לקוחות מכלל הסוגים וכל המינים של הקשת
המסחרית בישראל ובעולם ,קונצרנים ותיקים וחברות סטרט־אפ צעירות כאחד.
למשרד שורה ארוכה של לקוחות מן המכובדים ובעלי ההשפעה על המשק בישראל ,עמם נמנים
הקונצרנים ותאגידים בינלאומיים המובילים באירופה ,ארה"ב ,אוסטרליה ,סין ועוד.
המשרד מלווה למעלה משליש מהקבוצות העסקיות הגדולות והמשפיעות בישראל בנושאים שונים,
והוא מייעץ לשבעה מתוך עשרת המיליארדרים הישראלים המובילים ,כך על פי דירוג המיליארדים
של מגזין פורבס האמריקאי – החל מסוגיות פרטניות ,וכלה בעסקאות מסחריות פיננסיות מתוחכמות
על שלל צורותיהן.
לצד זאת המשרד מלווה גם חברות בתחילת דרכן ,הפועלות ,בין היתר ,בתחום ההייטק לסוגיו החל
משלבי ההקמה הראשוניים ביותר ,דרך שלבי ביסוסן ופעולתן של החברות ועד (בשאיפה) להגעתן
להצלחה מסחרית.
הצוות המשפטי – לעורכי הדין של משרד גורניצקי ניסיון עשיר במגוון רחב של תחומי עיסוק,
המסייע בידם להעניק ללקוחות המשרד שירות באיכות הגבוהה ביותר תוך שילוב יצירתיות ומקוריות
משפטית והתמודדות עם אתגרים עסקיים ומשפטיים מורכבים .חלק מעורכי הדין במשרד מוסמכים
לעסוק במקצוע עריכת הדין במדינות שונות ,ואחרים הינם רואי חשבון מוסמכים או בעלי תארים
אקדמיים נוספים בתחומים שונים.
מרבית עורכי הדין והשותפים החלו את דרכם כמתמחים במשרד וצמחו עמנו באווירה המשפחתית
הידועה של גורניצקי .אנו מאמינים בבניית וליווי התפתחותם המקצועית של עורכי הדין במשרד,
וזאת על מנת להכשירם כאנשי מקצוע בעלי "ראייה רחבה" בתחום העיסוק המסחרי ,המקנה
הבנה עמוקה ומלאה של מכלול הדרישות והצרכים של לקוחות המשרד .לשם כך ,מקיים המשרד
סדנאות עומק קבועות ומשתנות בתחומים שונים ומעודד את עורכי הדין להתנסות בעבודה במספר
תחומים ובמסגרת צוותי עבודה מגוונים.
הקוד האתי – בצד העיסוק המשפטי ,שם לעצמו משרד גורניצקי למטרה לטפח תרבות פנימית
השמה דגש על ערכים ,יחסי רעות וחברות .כל אחד מאנשי הצוות המשפטי של המשרד מתחייב
לכבד את הקוד האתי של המשרד ,המשקף את "האני מאמין" של המשרד ומבטא את הערכים
והנורמות אשר חשובים לנו.
תרומה לקהילה (פרו־בונו) – ערכי התרומה לקהילה והמעורבות החברתית הינם חלק אינטגראלי
מתרבות משרד גורניצקי ואנו מעודדים את עובדי המשרד לקחת חלק בתוכנית הפרו־בונו שלנו
ולפתח אותה .התרומה לקהילה של המשרד מבוטאת בייצוג פרו־בונו של אוכלוסיות נזקקות ושל
ארגונים חברתיים הפועלים לקידום החברה הישראלית ואוכלוסיות מתקשות ,ובתרומה לארגונים
מעין אלה.
תחומי עיסוק – משפט תאגידי ומסחרי; מיזוגים ורכישות; ליטיגציה ויישוב סכסוכים; מיסים; הייטק
וביוטק; בנקאות ומימון; שוק ההון וניירות ערך; תובענות ייצוגיות ונגזרות; נדל"ן; צווארון לבן;
אנרגיה ,משאבים טבעיים ותשתיות; נאמנויות ,ולקוחות פרטיים תחרות והגבלים עסקיים; שינויי
מבנה וחדלות פרעון; תקשורת ומדיה; תיירות ומלונאות; דיני עבודה.
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על ההתמחות
מה אנו מחפשים במועמד להתמחות?
•"שחקני צוות" – אנשים שנעים לעבוד איתם.
•מצוינות בלימודים ובתחומים נוספים.
•לימודים במוסד אקדמי מוערך .יתרון לבעלי תארים נוספים (לא רק בחשבונאות או ניהול).
•רוחב אופקים – התעניינות ופעילות בתחומי ספורט ,מוזיקה ,תרבות וכו'.
•יתרון לבעלי ניסיון תעסוקתי בתחומים רלבנטיים.
•אנגלית ברמה גבוהה ,יתרון לדוברי שפות נוספות.

תהליך הקבלה להתמחות במשרד
מתמחי גורניצקי מאותרים לתפקידם לאחר מיון קפדני ואיכותי .בעלי קורות חיים מרשימים אשר
מעידים על "הצטיינות בחיים" בנוסף להצטיינות בלימודים ,יוזמנו לראיון עומק על ידי צוותי מראיינים
במשרד .במסגרת הראיון למדים המראיינים על חייו של המועמד ,אופיו ,תכונותיו כישוריו ושליטתו
בתחום המשפטי.

אופי עבודת המתמחים במשרד
"הצמדה דינאמית" – המתמחים "מוצמדים" ל"מאמן" (אחד מבין השותפים במשרד) אך מתנסים
במהלך השנה בעבודה משפטית מגוונת ורב תחומית ,עם שותפים נוספים ועורכי דין רבים .התנסות
זו מתאפשרת הודות לגישה הרב־תחומית המאפיינת את המשרד בה כל עו"ד ומתמחה עוסק במספר
תחומי משפט והעבודה נעשית ב'קבוצות עבודה' וצוותים המתגבשים בהתאם למשימה הקונקרטית.
המתמחים הינם חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי תוך מעורבות מקצועית מלאה בכל שלבי
העבודה ואנו מצפים מהם לקחת חלק בכל דבר ועניין שמתרחש בתיקים שבטיפולם – השתתפות
בישיבות משא ומתן ,בדיונים בבתי משפט ,בפגישות עם הלקוח ,כתיבה משפטית (כתבי בית־דין,
חוות דעת ,חוזים וכו') ,מעורבות בחשיבה ובתכנון ,גיבוש האסטרטגיה .כל זאת תוך מפגש מרתק
ויומיומי עם לקוחות בכירים ובעלי השפעה בכלכלה המקומית והבינלאומית.

התנאים המוצעים למתמחה
משרד גורניצקי מציע למתמחים את מיטב התנאים ,כמקובל במשרדים המסחריים הגדולים ,וזאת
במטרה לשמור על רווחת העובד וכדי לצור סביבת עבודה נוחה ובעלת אווירה חמה.
המשרד מעניק למתמחים תנאי שכר הולמים ,ביטוח בריאות ,חנייה בבניין ומימון עלויות קורס ההכנה
לבחינות הלשכה .בנוסף ,נהנים המתמחים ממטבח מרווח ומצויד היטב ומקפיטריה המשמשת
את כלל העובדים ,השתתפות בימי גיבוש ובנופשי המשרד.
אנו מאמינים במדיניות "דלת פתוחה" ובכל בקשה או בעיה ניתן לפנות להנהלת המשרד ,לנציב
המתמחים או למאמן האישי.
במשרד ספריה משפטית ענפה וגישה לכל מאגרי המידע המשפטיים .יתר על כן ,במשרד גורניצקי
כוח עזר המורכב מסגל אדמיניסטרטיבי מסור ומיומן המאפשר למתמחים ועורכי הדין במשרד
להתמקד בעבודה משפטית גרידא.
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על "משפחת גורניצקי"
לצד עבודה מקצועית ,אינטנסיבית ומאתגרת ,שוררת במשרד אווירה משפחתית והווי ייחודי ולא
פעם נבחר המשרד כאחד ממקומות העבודה הנחשקים במבין משרדי עורכי הדין בישראל.
המשרד מטפח ומעודד פעילויות חברתיות כגון נופש משרדי ,מסיבות ,אירוע פתיחת קיץ ,כנסים
משפטיים ותרבותיים ,קבוצת ריצה ,ימי גיבוש צוותיים ועוד – בהתאם לרצון וליוזמות שעולות מקרב
עובדי המשרד.
בכל יום חמישי מקיימים המתמחים "קבלת שבת" הכוללת כיבוד והפעלות חברתיות משתנות .כמו
כן בסוף כל מחזור התמחות ,יוצאים המתמחים ליום כיף לבחירתם.
סיכויי הקידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות
העובדות מלמדות כי במהלך השנים האחרונות המתמחים הטובים ביותר בקרב כל מחזור מתמחים
שסיים את תקופת התמחותו במשרד ,נשארו לעבוד במשרד כעורכי דין לאחר הסמכתם .אין מגבלת
מקום וכל מתמחה מצטיין ימצא את מקומו במשרד .לדוגמא 10 :מתמחים שסיימו את התמחותם
במשרד בחודש אוגוסט יחזרו לשורותינו כעורכי דין לאחר הסמכתם .ראוי לציין ,כי למעלה מ־70%
מהשותפים ועורכי הדין במשרדנו החלו את דרכם המשפטית כמתמחים במשרד.
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גיא פרבמן משרד עורכי דין
כתובת :רח' כנרת  ,5קומה  ,18בניין ב.ס.ר  ,3בני ברק
טלפון03–612607 :
פקס03–7511059 :
דוא"לoffice@farbman–law.com :
איש קשר למתמחים :רלי מצקי־כהן
מייסד ובעלים :עו"ד ונוטריון גיא פרבמן
מס' עוה"ד במשרד 10 :עו"ד ( 4נשים ו־ 6גברים)
מס' השותפים במשרד 3 :שותפים ,מתוכם אישה ( 1עו"ד אורטל זלוף) ושני גברים (העו"ד
המייסד ועו"ד דודי פרחיה)
כתובת אתר האינטרנט של המשרדwww.farbman–law.com :
מס' המתמחים 2 :מתמחים ו־ 2טרום־מתמחים
מחזורי גיוס :מרץ  ,2019ספטמבר 2019
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה ,מקרקעין ונדל"ן ,התחדשות עירונית ,תמ"א  ,38פינוי בינוי,
מיסוי ,אזרחי־מסחרי
פעילות פרו־בונו :המשרד מייצג תיקים כחלק מפעילות פרו בונו בסך של  2%מסך כל שעות
הפעילות הכללית של עורכי הדין במשרד
הטבות לעובדים :שי לחג ,חנייה לעורכי הדין ,ערבי גיבוש ,חופשה משרדית בארץ או בחו"ל

על המשרד
משרד עו"ד גיא פרבמן נוסד בשנת  2001ושם לו למטרה להיות חלוץ בתחום ההתחדשות העירונית,
תוך שימת דגש על מתן שירות משפטי מקצועי ,מקיף ואישי ללקוחות .המשרד הינו בין הוותיקים
והחלוצים בייצוג ובליווי משפטי בתחום ההתחדשות העירונית בישראל ובהתאם לכך ניכרת כברת
הדרך שצבר .במהלך העשור האחרון מיצב עצמו המשרד כחוד החנית בתחום ההתחדשות
העירונית הארצית ,וזאת במסגרת ליווי של למעלה מ־ 500פרויקטים לביצוע עבודות על פי תמ"א
( 38חיזוק והרחבה או הריסה ובנייה).
למשרד שני פנים .הוא מהווה משרד בוטיק נדל"ני שעם לקוחותיו נמנות ,למשל ,חברות ציבוריות;
וכן הוא כולל מחלקת ליטיגציה העוסקת בתחומים מגוונים.
המשרד מדורג במיקומים גבוהים במדריכי דירוג ארציים בתחום עריכת הדין בכלל ובנדל"ן בפרט.
פירוט תחומי העיסוק שבהם מתמחה במשרד
המשרד עוסק בכל היבטי הנדל"ן ומתמחה בתחום ההתחדשות העירונית.
עורכי הדין שלנו מספקים ייצוג משפטי לאורך פרויקטים נדל"ניים מגוונים ,תוך ליווי אישי של הלקוח
ושל צרכיו .אנו מתמחים בליווי פרויקטי בנייה – הן על פי תמ"א  – 38ובמסגרת יריעת הליווי המשפטי
שמעניק המשרד לכל פרויקט ,מלווים עורכי הדין שלנו בימים אלו פרויקטים של התחדשות עירונית
בכל רחבי הארץ בשלבים שונים של התהוות ,לרבות כאלה המצויים בשלב הכנת התוכניות לצורך
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הגשת בקשה להיתרי בנייה ,פרויקטים אשר בהם הוגשו בקשות להיתרי בנייה וממתינים למתן
היתר הבנייה ,ופרויקטים אשר בהם החלו את הליכי הבנייה בפועל.
כלומר ,המשרד מעניק לבעלי הדירות ,ליזמים ולקבלנים טיפול משפטי מקיף מתחילתו של הפרויקט
ועד לסיומו ולרישום הנדרש כדין .עורכי הדין של המשרד בקיאים בכל שלבי פרויקט הבנייה הנדרש,
בכלל זה :ניהול משא ומתן משפטי בין דיירי הבניין לבין הגורם המבצע והבטחת זכויות הדיירים,
הכנת מסגרת לוח הזמנים לביצוע הפרויקט ,הכנת חוזי התקשורת עם כל אדם ו/או גורם רלוונטי
לפרויקט תוך הקפדה על נוסח שיבטיח את מלוא הפטורים והזכויות הן של בעלי הדיירים והן של
היזם המבצע ,ייצוג משפטי אל מול ו/או כנגד מי מהגורמים הנ"ל בכל שלב שהוא ובפני כל ערכאה
שיפוטית ו/או בהליכי גישור ו/או בהליכי בוררות ,טיפול בכל הליך הקשור למיסוי (כגון :מס שבח,
מס רכישה ,מס הכנסה ,היטלי השבחה לרבות לצורך קבלת כל פטור ו/או הפחתה ו/או הקלה ו/
או הטבה ,אשר ניתן לקבל על פי כל דין) ,טיפול משפטי בפני הרשויות (דוגמת רשות המס ,רשות
התכנון ,לשכות המקרקעין ומנהל מקרקעי ישראל) ,ביצוע רישומים בצו בתים משותפים כולל תיקון
רישום צו בתים משותפים והכנת תקנונים חדשים לבניינים ועוד.
הפרויקטים שאותם מלווה משפטית המשרד בימים אלו הינם מגוונים ומורכבים ,והם מתפרסים
לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל .ביניהם מלווים פרויקטים בערים :באר שבע ,אשקלון ,יבנה,
אשדוד ,ר"ג ,ירושלים ,גבעתיים ,ת"א ,פ"ת ,ראשון לציון ,חולון ,בת־ים ,רמת השרון ,כפר סבא,
רעננה ,קריית אונו ,הרצלייה ,הוד השרון נתניה וחיפה.
*במשרד מחלקת ליטיגציה.
במסגרת מחלקה זו עורכי הדין מספקים שירותי ליווי וייצוג ללקוחות עסקיים ופרטיים בתחומי
משפט רבים ,וביניהם סכסוכים אזרחיים ,סכסוכים בתחום הנדל"ן ,תביעות חוזיות ,סכסוכים בתחום
המיסוי ,סכסוכים עסקיים ,ירושות וצוואות ,תובענות ייצוגיות ועוד .אנו מקפידים לתת לכל לקוח את
שירותי ליטיגציה המותאמים לצרכיו ואשר "נתפרים" לו אישית בהתאם למצבו המשפטי ,העובדתי
והאישי .מחלקת הליטיגציה מייצגת כל לקוח מתוך ראייה כוללת של הסכסוך ,ועושה שימוש בכלים
משפטיים ולא משפטיים על מנת להביא לתוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
על לקוחות המשרד נמנים שורה ארוכה של יזמי נדל"ן מהמובילים בשוק ,חברות ציבוריות ,בעלי
זכויות נדל"ן פרטיים וקבוצות דיירים מאורגנות.
על ההתמחות במשרד גיא פרבמן
דרישות סף לקבלה להתמחות :ממוצע ציונים  85ומעל ,אנגלית ברמה גבוהה
משרדנו מגייס כ־ 4מתמחים בשני מחזורי הגיוס .אנו מחפשים לשורותינו מועמדים מצטיינים,
אשר יכולותיהם באות לידי ביטוי גם בתחומים אחרים בחיים ולא רק במסגרת הלימודים .נשמח
לפגוש מועמדים בעלי "ראש גדול" ,יכולת אישית ומקצועית גבוהה ,יכולת לעבוד בעבודת צוות,
עצמאיים ומחויבים ,בעלי רצון לגדול ולהתפתח בתחום הנדל"ן .מועמדים ראויים יזומנו לראיון עם
אחד השותפים במשרד.
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים עוסקים בתקופת ההתמחות בעבודה משפטית
מקצועית "נטו" בתחומי הנדל"ן או לחילופין בתחום הליטיגציה ,תוך מעורבות בכל שלבי התיק.
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במהלך תקופת התמחותם ,מצוותים המתמחים למחלקה ספציפית ,דבר המאפשר למתמחים
להעמיק את הידע ולהתמקצע בתחום זה.
המתמחים הינם שותפים פעילים בכל שלבי העבודה ,לרבות ישיבות עם לקוחות ,ניתוח ועריכת
הסכמים ,ניסוח מסמכים משפטיים ועוד.
התנאים המוצעים למתמחה :עבודה בתנאי למידה והתמקצעות (המתמחה משולב בעבודה
בצוותים קטנים ,עובר הרצאות ,מפתח עצמאות מקצועית ,מביא את עצמו לידי ביטוי ולומד הרבה
על תחום ההתמחות)
•שכר ראוי
•פעילויות חברתיות שונות ומגוונות
•חניה במידת הצורך
הדרישות ממתמחים בעבודה :אנגלית ברמה גבוהה ,יכולת אישית ומקצועית גבוהה הכוללת
הבנה וחשיבה משפטית .יכולת ניתוח ברמה הגבוהה ביותר ,עבודת צוות ,מחקר משפטי ,עצמאות
ויכולת ניהול זמן.
שעות עבודה :בהתאם לצורך ועל פי דרישות החוק.
סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות :גבוהים מאוד ,בכלל זה ישנה
אפשרות להשתלב לאחר מכן במשרדי הפירמה כעו"ד.
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גילת ,ברקת ושות׳
כתובת :רחוב הברזל  26א' ,רמת החייל ,תל־אביב 6971037
טלפון03–5672000 :
פקס03–5672030 :
דוא"לinfo@gilatadv.co.il :
כתובת אתר האינטרנט של המשרד.www.gilatadv.co.il :
מס' עוה"ד במשרד20 :
מס' שותפים8 :
מס' המתמחים 8–6 :באופן קבוע לאורך השנה בשני מחזורי הגיוס
איש קשר למתמחים :עו"ד אורית גונן ,שותפה
מחזורי גיוס :מרץ  / 2019ספטמבר 2019

על המשרד
משרד גילת ,ברקת ושות' הינו בין המשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני .המשרד
עוסק בעיקר בליטיגציה של פטנטים ,סימני מסחר ,זכויות יוצרים ,מדגמים ,סודות מסחריים וזכויות
מטפחים .המשרד מעורב אף בייעוץ בתחומים השונים של הקניין הרוחני ,בעסקאות בינלאומיות
וכן עוסק בליווי של חברות הזנק .למשרד פעילות ענפה בתחום אכיפת זכויות קניין רוחני .המשרד
מעורב בתהליכי חקיקה בתחום הקניין הרוחני וכן בגישור .על לקוחות המשרד נמנות החברות
המובילות בישראל ובעולם בכל תחומי החיים ובתחומי הטכנולוגיות החדשניות בפרט כגון :סלקום,
רפא"ל ,התעשייה האווירית לישראל ,בזק בינלאומי ,סמייל תקשורת ,נטוויז'ן ,ה.שטרן (ישראל),
תנובה ,סופר פארם ,אורבוטק ,עמינח ,טייני לאב ,כתר פלסטיק ,נטפים ,מעבדות ים המלח וחברות
בינלאומיות מובילות ביניהןPuma, Bayer, Calvin Klein, Estee Lauder, Ferrero, Gillette,:
Heineken, Hyundai, Kodak, Lancaster, Kimberly–Clark, MasterCard, Lacoste, Eli
Lilly, Toshiba, Motorola, Johnson & Johnson, Harley–Davidson, PepsiCo, Merck,
 Nestlé, Novartis, Starbucks, Revlon, Roche, Wellaולקוחות רבים נוספים.
המשרד מדורג בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר בתחום הקניין הרוחני ,במדריכים יוקרתיים רבים
– ה־,IAM1000 ,Chambers & Partners ,Managing Intellectual Property ,Legal 500
 WTR1000ועוד.
משרד גילת ,ברקת ושות' פועל בשיתוף פעולה הדוק עם משרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן
ושותפיו וביחד מהווים את קבוצת ריינהולד כהן ,הקבוצה הותיקה והגדולה ביותר בישראל ,המונה
כ־ 250עורכי דין ,עורכי פטנטים ואנשי צוות ,מומחים בתחום עריכת פטנטים וקניין הרוחני.
דרישות סף לקבלה להתמחות :ממוצע ציונים של  85ומעלה ,אנגלית ברמה גבוהה מאוד.
תהליך המיון :כרוך על פי רוב בשני ראיונות המתבצעים ככל האפשר ברצף (בהתאם ליומנים
של המראיינים).
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים עובדים בשיטת "פול" משמע הצמדה לתיק ולא
לעו"ד .לאחר שיבוצו לצוות המטפל בתיק ,משולב המתמחה לחלוטין בצוות המשפטי .מעורב בתכנון
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האסטרטגיה של התיק ,משתתף בפגישות עם לקוחות ,עוסק במחקר משפטי ,הכנת כתבי טענות
ולוקח חלק בדיונים בבתי משפט או בפני רשם הפטנטים ,סימני המסחר והמדגמים.
ייחודיות עבודת המתמחה :מעורבות מלאה בניהול התיקים ,השתתפות בכל הפעילויות בתיק
כולל פגישה עם לקוחות ,נוכחות בכל הדיונים בבית המשפט ובפני רשם הפטנטים ,המדגמים
וסימני המסחר ,השתתפות בפעילות העשרה הן בתחום המשפטי והן בתחומים כלליים ,חשיפה
לחזית הטכנולוגיה החדשה בארץ ובעולם .המשרד מקפיד ביותר על סביבת עבודה "משפחתית"
ותומכת ומעניק תמיכה ושירותי משאבי אנוש.
התנאים המוצעים למתמחה :המתמחים יושבים בחדרים משותפים ,לכל מתמחה יש מחשב
עם גישה לכל התוכנות המשפטיות וניהול המשרד .לרשות המתמחה עומדים גם ספריה משפטית
עשירה וצוות אדמיניסטרטיבי תומך .שכר המתמחים גבוה 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 הם אנשים שהתמחו בו בעבר וצמחו מתוכו .סיכויי ההישארות תלויים הן בהתאמה אישית
והן בצרכי המשרד.
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גינדי־כספי ,עורכי דין ונוטריונים
כתובת :רוטשילד  ,15ראשון לציון
טלפון03–9640777 :
פקס03–9669842 :
דוא"לlaw@gindi–caspi.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד שי אליאב
מספר עו"ד במשרד30 :
מספר השותפים במשרד 8 :שותפים – מתוכם ,שני שותפים מייסדים ,יעקב גינדי וזיו כספי
מספר המתמחים במשרד 10 :מתמחים
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה2 :
תחומי עיסוק מרכזיים :נדל"ן ,תכנון ובניה ,ליטיגציה ומיסוי
פעילות פרו־בונו :כ־10%
הטבות לעובדים :חניה ,שי לחגים ,טיולים תקופתיים בארץ ובעולם ועוד
אתרwww.gindi–caspi.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין גינדי־כספי הוקם בשנת  1972ומתמחה בתחום המקרקעין ,על היבטיו השונים.
למשרדנו ניסיון עשיר ויכולת מקצועית גבוהה בליווי עסקאות נדל"ן ,על כל סוגיהן והוא מספק
מענה משפטי כולל בתחומי המקרקעין ,התכנון והבנייה והמשפט המסחרי.
משרדנו מלווה עשרות חברות מהגדולות והמובילות במשק בפרויקטים מליבת העשייה של המשרד
– שינויי יעוד ,רכישת חטיבות קרקע ,הקמת פרוי.
גינדי־כספי הוא משרד יזמי המעניק ללקוחותיו ערך מוסף .סל השירותים שמעניק המשרד הוא
מעבר לייעוץ המשפטי וכולל ליווי עסקי ומקיף של עסקה ,תוך בחינת כדאיות כלכלית בהיבטים
נדל"ניים ,מיסויים ,שיווקיים ,אדריכליים ואחרים.
הניסיון והידע הרב שנרכשו לאורך השנים ,כמו גם היכולת לראות ולנתח את המפה העסקית –
נדלנ"ית בכללותה ,מאפשרת למשרד גינדי – כספי לאתר הזדמנויות עסקיות ,בארץ ובעולם ,ללוות
פרויקטים מורכבים לאורך שנים ולמקסם את רווחיות העסקה עבור לקוחותיו.
עם לקוחות המשרד נמנים ,בין היתר ,בעלי מקרקעין ,חברות ונותני שירותים בתחום הנדל"ן
(אדריכלים ,חברות לתכנון הנדסי וכו') וכן יזמים וחברות בניה מהוותיקות והגדולות בישראל ,היוזמות
ופועלות בפרויקטים נדל"ניים ובתשתיות בישראל ובחו"ל.
צוות המשרד מונה  30עורכי־דין ,בראשם מייסדי המשרד ,עורכי הדין יעקב גינדי וזיו כספי ,מן
הוותיקים והמנוסים בארץ בענף המקרקעין בנושאי התכנון והבנייה .אחוות צוות המשרד ומחויבותו
העמוקה לשירות והצלחת לקוחותיו הינן נר לרגלי העשייה האינטנסיבית המלווה את פעילות
המשרד כבר למעלה מ־ 40שנה.
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בשל פעילות הרבה של המשרד בתחום הנדל"ן ,מעורב משרדנו רבות בהליכי חקיקה בכנסת,
עריכת חוות דעת לצרכים ציבוריים ובישיבות משרדי הממשלה השונים.
עו"ד זיו כספי מונה כיו"ר הועדה המרכזית להתחדשות עירונית בלשכת עורכי הדין

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המשרד כולו ,על כל גודלו עוסק בנושאים הקשורים בנדל"ן
על רבדיו.
המשרד מחולק למספר מחלקות משנה :מחלקת תכנון ובניה ,מחלקת עסקאות יד ראשונה,
מחלקת התחדשות עירונית ,מחלקת ליטיגציה ,מחלקת ליווי ומימון פרויקטים ,מחלקת מיסוי ומחלקת
עסקאות מורכבות וקומבינציה.
כל מתמחה מצוות למחלקה מסוימת ובמשך כל שנת התמחותו הוא מהווה חלק בלתי נפרד מאותה
מחלקה – עובד עם עורכי הדין והשותפים על כל התיקים במחלקה ואף מצטרף באופן שוטף
לפגישות עם לקוחות המשרד ,וזאת על מנת שיוכל להכיר את התיקים בצורה הישירה ביותר ולהבין
את מהות התיק ודרכי הטיפול בו.
כל המחלקות עובדות בסינרגיה אחת עם השניה – מה שמאפשר למתמחה לטעום מכל העולמות
ולרכוש מספיק מידע וכלים שילוו אותו לאחר שנת ההתמחות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים במשרדים שיועדו לעבודתם והמספקים
תנאים מלאים לעבודה משפטית טהורה.
בהתאם ,המשרד מחובר למאגרים משפטיים אינטרנטיים ומצויד בספריה משפטית.
מבין ההטבות שהמשרד מעניק לעובדיו ,המשרד מסבסד חניה לכל העובדים ובכל בוקר מקבל
משלוח טרי של מצרכים לחדרי המטבח ,כך שעובדי המשרד יוכלו בכל שעות היום לגשת לחדרי
המטבח ,לאכול ולהתרענן.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :המתמחים נדרשים ליכולות כתיבה וביטוי גבוהות .כן נחוצות
יכולות למידה וניתוח גבוהות ,והמתמחים נדרשים להפגין אחריות רבה ,רצינות ,רצון ללמוד ולהתפתח
ונכונות להשקיע במשימות השונות המוטלות עליהם .בנוסף ,המדובר במשרד המקפיד על אווירה
צעירה וחיובית ולכן אנו רואים חשיבות רבה בהשתלבות והתאמת המתמחה למרקם חברתי זה.
שעות עבודה ימי ושעות העבודה הפורמליים במשרד הינם א'–ה' בין השעות .20:00–9:00
סיכויי קידום במשרד :המשרד נמצא בשנים האחרונות במגמת התפתחות וגידול מתמדת,
ובהתאם תמיד יעדיף לקלוט עורכי דין מתוכו.
במשך השנתיים האחרונות מספר המתמחים שחזרו לעבוד במשרד כעורכי דין לאחר מבחני
הלשכה הינו כ־.40%
המשרד ממשיך באופן שיטתי לחפש מתמחים מבריקים ובעלי יכולות גבוהות ,כך שלאחר מעבר
של מבחני הלשכה ,יוכלו לחזור לשורותיו כעורכי דין מן המניין.
האם קיים מסלול טרום התמחות :המשרד דוגל בגישה כי ישנה חשיבות רבה שהמתמחה יכיר
כל תיק בו הוא עוסק על בוריו ,ויבין את מהותו ואת דרכי הטיפול בו.
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המשרד רואה את המתמחים כעורכי דין בתחילת דרכם ,ומעוניין להקנות להם את הכלים הטובים
ביותר עבור המשך הקריירה שלהם.
על־כן ,ולשם יצירת רצף בו המתמחים הוותיקים יוכלו לחפוף את המתמחים החדשים על הפן הטוב
ביותר ,מתבקשים המתמחים החדשים לעבור טרום התמחות במשרד לתקופה של עד  3חודשים
טרם התחלת תקופת התמחותם.
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 – GKHגרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'
כתובת :מרכז עזריאלי ( 1הבניין העגול) ,תל אביב
טלפון03–6074444 :
פקס03–6074590 :
דוא"לjobs@gkh–law.com :
איש קשר למתמחים :רוית נחמן ,מנהלת משאבי אנוש \ ד"ר איל דיסקין ,שותף
מספר עו"ד במשרד :כ־150
מספר השותפים במשרד :כ־50
מספר המתמחים במשרד :כ־30
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס :כ־30
אתרhttp://www.gkh–law.com :
אודות GKH
משרד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ( )GKHהוא אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים
והמשפיעים ביותר בישראל .בזכות השילוב של הבנה משפטית מעמיקה ,ידע אקדמי נרחב ,גישה
חדשנית וניסיון בעסקאות מקומיות ובינלאומיות ,זוכה המשרד להכרה רחבה בארץ ובעולם .המשרד
מדורג כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בארץ על ידי  ,IFLR1000, Legal 500ו־Chambers
 .Globalהמשרד מונה כ־ 150עורכי דין ,מתוכם כ־ 50שותפים ,ובכללם קבוצה גדולה של עורכי
דין בעלי רישיון וניסיון עבודה בארה"ב ,אירופה ,אוסטרליה ,ברזיל ועוד.
משרד  GKHמתמחה במגוון תחומים ,ביניהם :דיני חברות ,מיזוגים ורכישות ,שוק ההון ,ניירות ערך,
היי־טק והון סיכון ,בנקאות וביטוח ,אנרגיה ותשתיות ,דיני עבודה ,מדעי החיים ,טכנולוגיה קניין
רוחני ,דיני מכרזים ומשפט מנהלי ,מימון ,ליטיגציה ,הגבלים עסקיים ,מיסוי ,נדל"ן ואיכות הסביבה.
כחלק מתפיסת עולמו של המשרד בדבר מענה מקיף ללקוח והעמדת פתרונות מתאימים לרשותו,
והודות לניסיון הנצבר הרב והמגוון שלנו ,אנו מציעים  one–stop–shopעם מגוון רחב של
שירותים מקיפים ואיכותיים ,המותאמים לכל הצרכים הייחודים של לקוחותינו .אנו מייצגים חברות
בינלאומיות רבות בישראל ,וחברות ישראליות הפועלות בחו"ל אשר נסחרות בבורסות של ארה"ב,
ישראל ,הונג קונג ואירופה .כמו כן ,המשרד מייצג בנקים ,מפעלים ,חברות תשתית ,חברות ביטוח
וקרנות פנסיה ,חברות סטארט־אפ ,קיבוצים ,חברות פרטיות בכל הגדלים ,הון סיכון ,קרנות השקעה
פרטיות ,נדל"ן ועוד.
תחומי פעילות עיקריים ב־GKH
שוק ההון – משרד  ,GKHאשר נטל חלק בעיצוב דיני החברות וניירות הערך בישראל ,ממשיך
להיות המשרד המוביל בארץ בתחום .משרד  GKHעוסק בכל ההיבטים של דיני התאגידים ,ניירות
הערך והמשפט המסחרי עבור מגוון לקוחות ,ביניהם חברות ישראליות הפועלות בישראל ובחו"ל,
וכן חברות בינלאומיות עם אחזקות מקומיות.
מיזוגים ורכישות – משרד  GKHמספק ייעוץ מקצועי בכל ההיבטים של עסקאות מיזוגים ורכישות,
ממבנה העסקה ,ניהול משא ומתן ,קבלת אישורים נדרשים ,לרבות מגופים ממשלתיים ומשפטיים,
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ועד להשלמה וביצוע .משרד  GKHמייעץ בנוגע לכל ההיבטים של עסקות רה־ארגון של חברה,
לרבות מיזוגים ורכישות ורכישת נכסים.
הייטק – אנו ב־ GKHמכירים בצרכיהן המיוחדים של חברות מבוססות טכנולוגיה ,ולשם כך הוקמה
מחלקה ייעודית אשר פועלת לטפל בצרכים משפטיים אלו .אנו מספקים ייעוץ מיומן בדיני חברות,
השקעות ומימון ,שיאפשר לחברות אלה לבנות ולפתח את עסקיהן .צוות הטכנולוגיה שלנו עובד
עם חברות מבוססות טכנולוגיה בכל שלבי החיים של חברה־מראשית הצמיחה ,דרך חברות בשלות
שנרכשות או כאלו המעוניינות להנפיק עצמן לציבור.
בנקאות – משרד  GKHהוא מוביל שוק בפרקטיקה הבנקאית הבינלאומית והמקומית .ככזה ,אנו
מייעצים לחמשת הבנקים הגדולים בישראל ,כמו גם לבנקים הבינלאומיים המובילים הפועלים בשוק
הישראלי .כמו כן ,אנו מייעצים לאיחוד הישראלי של הבנקים וחברות הביטוח בעניינים הקשורים
ל־ ,FATCAכולל משא ומתן עם ממשלת ישראל.
ליטיגציה – מחלקת הליטיגציה של משרד  GKHמייצגת לקוחות בסכסוכים מסחריים מורכבים
ומסייעת במציאת פתרונות יצירתיים אשר מתאימים לצרכים ולמטרות העסקיות של הלקוחות.
המשרד מייצג גם לקוחות בין־לאומיים המעורבים בתביעות בישראל ולעתים נשקלת נקיטת הליכים
משפטיים בחו"ל.
נדל"ן – מחלקת הנדל"ן מטפלת במגוון רב של לקוחות בארץ ובחו"ל .בין תחומי העיסוק :טיפול
בעסקאות מכר ורכישה של מקרקעין כולל עסקאות קומבינציה ,פרויקטים לבנייה וליווי משלב רכישת
הזכויות ,דרך שלב התכנון ,הביצוע ,מכר היחידות ורישום הזכויות ,התחדשות עירונית – פינוי בינוי
ותמ"א  ,38עסקאות נכסים מניבים ושכירויות ,הרחבות בישובים חקלאיים למגורים ,תעשייה ומסחר,
מיסוי מקרקעין ,הסכמי מימון ,פרויקטים של עבודות תשתית ופיתוח ,תכנון ובניה ,הליכי ליטיגציה
הנוגעים לתחומי הנדל"ן ועוד.
אנרגיה ותשתית – המחלקה מספקת פתרונות ותמיכה במגוון רחב של סוגיות משפטיות הקשורות
לפרויקטים בתחום אנרגיה ותשתיות :הרגולציה המתפתחת ללא הרף ,המרת מפעלים לגז טבעי,
שלבי מימון ,נהלי מכרז והמערך המורכב של אינטראקציות עם שירותי תשתית ,כמו גם עם לקוחות
קצה וספקים.
דיני עבודה – המחלקה מספקת תמיכה מתמשכת ללקוחות תאגידיים מכל המגזרים בכלכלה
הישראלית .הצוות שלנו עובד עם מחלקות המשרד השונות על מנת לתכנן וליישם אישורי עבודה
או בקשר להעברת עובדים ישראלים לחו"ל לעבודה אצל חברות מסונפות.
מיסוי – מחלקת המס של משרד  GKHמעניקה ייעוץ ,תכנון וטיפול בכל תחומי המס .בנוסף
מטפלת המחלקה בייעוץ ותכנון מס בינלאומי ,במיסוי שוק ההון ,בחוקי עידוד השקעות הון ,במיסוי
תמריצים לעובדים ולנותני שירותים ,בהטבות מס לעולים ותושבים חוזרים ,במיסוי קרנות ,במיסוי
קניין רוחני ,במיסוי עסקאות נדל"ן מורכבות ועוד.
קניין רוחני – משרד  GKHעובד עם לקוחות בתכנון וניהול תיקי הפטנטים שלהם בישראל ובחו"ל
מתוך מטרה להגן על נכסיה הבלתי מוחשיים של כל חברה .הצוות המקצועי פועל להגנה מספקת
על ידע מקצועי ,רישום סימנים מסחריים ,סימני שירות ורשימת פטנטים על המצאות הינה קריטית.
הגבלים עסקיים – תחום ההגבלים העסקיים במשרד מספק יעוץ משפטי שוטף לחברות ישראליות
ולתאגידים בינלאומיים .חברות שונות מבין לקוחותינו מיוצגות על ידי אנשי המשרד בפני הממונה
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על ההגבלים העסקיים בנושאים מגוונים .כמו־כן ,הצוות מסייע ללקוחות בבדיקת היבטי ההגבלים
העסקיים של התוכניות העסקיות שלהם ,וכן בבחינת התחרות בשווקים בהם הם פועלים.
דיני איכות הסביבה – המחלקה למשפט סביבתי של משרד  ,GKHהיא בעלת ידע מקיף בתחום
הרגולציה והדרישות הסביבתיות ,המתעדכנות באופן תדיר .בה בעת מכירה המחלקה למשפט
סביבתי בצרכים של התעשייה להתנהל ולהתפתח בהתאם לדרישות הרגולטוריות.
 GKHוהקהילה
משפחת  GKHנותנת יד לתמיכה בקהילה שבתוכה אנו חיים ועובדים.
הקליניקה המשפטית של בר אילן לאנשים עם מוגבלויות – כל שנה עוה״ד של  GKHמעניקים
ייעוץ משפטי חינם לאנשים עם מוגבלויות במסגרת קליניקת בר־אילן.
מועדונית רמת ישראל –  GKHתורם לתוכניות הצהריים לילדים מבתים בעייתיים .עורכי דין
ומתמחים של  GKHחונכים ועוזרים לילדים כל שבוע בלימודיהם.
תמורה – ארגון ללא כוונות רווח שהוקם על־ידי קרנות הון סיכון מובילות בישראל על מנת לערב את
מגזר ההייטק בתמיכה בפעילויות קהילתיות ,עם דגש על חינוך ופעילויות הקשורות לנוערGKH .
מספק שירותים משפטיים בהתנדבות לתמורה ומעודד את לקוחותיו לתרום לארגון.
בית הספר האזורי ברנקו וויס ע"ש אנה פרנק בקיבוץ סאסא – עורכי הדין והמתמחים מעבירים
לאורך השנה שיעורים ומקנים כלים וידע משפטי לתלמידים.
ההתמחות ב־GKH
ב־ GKHאנו מחפשים באופן מתמיד אחר מתמחי העתיד (כ־ 30במספר בכל שנה) ,אשר מהם
יפרח הדור הבא של עורכי דין ושותפי המשרד .המתמחים ב־ GKHמהווים חלק אינטגראלי מהצוות
המשפטי ומתמקדים אך ורק במשימות מקצועיות ומשפטיות .אנו מאמינים שמיומנות משפטית
לא נרכשת ליד מכונת הצילום ובאמצעות עבודות שליחות ,אלא על ידי מעורבות אמיתית בעשייה
המשפטית .כחלק אינטגראלי של הצוות המשפטי אליו משובץ כל מתמחה המורכב משותף ,עורכי
דין ומתמחה (אנחנו לא מאמינים בשיטת ה־"פול") ,ישתלב כל מתמחה בעבודה היומיומית
השוטפת מול לקוחות המשרד ,ובכלל זה ילווה עסקאות וישתתף בייעוץ המשפטי השוטף .בנוסף,
המשרד מעודד את מתמחיו ליטול חלק בפעילויות ההתנדבותיות הענפות של .GKH
אם אתם מחפשים מקום להתפתח בו מקצועית ,בסביבה תומכת ומהנה ,אתם מוזמנים לשלוח
אלינו את קורות החיים שלכם בצירוף גיליון ציונים עדכני .אנא ודאו ,כי קורות חייכם משקפים
את כישוריכם ,תכונותיכם ,פעילויות בהן הנכם נוטלים חלק ,תרומתכם לקהילה וכל היבט אחר
שהנכם חשים שיכול לספר לנו עליכם באופן מרבי .כמו־כן ,אנו מעודדים אתכם ליצור איתנו קשר
בכל שאלה הקשורה בהתמחות במשרד ומציעים לכם להגיע אלינו לסיורים במסגרות הקבוצתיות
או על בסיס אישי.
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הורוביץ אבן אוזן ושות׳
כתובת המשרד :דרך בן גוריון  2רמת גן (מגדל ב.ס.ר  1קומה )11
טלפון03–7553855 :
פקס03–7553856 :
כתובת אתר האינטרנט של המשרדwww.heu–law.com :
מס' עוה"ד במשרד12 :
שמות השותפים :עוה"ד רונן הורוביץ ,עופר אבן ,גור אוזן ,ירון אלון ודפנה פוקס
מס' המתמחים2 :
איש קשר למתמחים :עו"ד ירון אלון
דוא"לyaron@heu–law.com :
מחזורי גיוס :מרץ  ,2019ספטמבר 2019
תחומי עיסוק :ליטיגציה מסחרית ,משפט מסחרי ,נדל"ן ,עיתונות
על המשרד ותחומי עיסוק
המשרד נוסד לפני כ־ 10שנים במטרה ליצור משרד בוטיק ,אשר מצד אחד ייתן מענה ברמה
המקצועית הגבוהה והעדכנית ביותר ומצד שני ישמר את האווירה המיוחדת של המשרד והיחס
האישי והישיר לצוות המשרד וללקוחותיו.
לצד עורכי הדין שהחלו את דרכם המקצועית במשרד ,יתר עורכי הדין במשרד הינם יוצאי משרדי
עורכי דין מהמובילים בישראל .חלק ניכר מעורכי הדין במשרד סיימו את לימודיהם האוניברסיטאיים
בהצטיינות (לעיתים אף תוך שילוב תואר נוסף).
המשרד מייחס חשיבות גבוהה ביותר לכוח האדם אותו הוא מעסיק ,ומאמין בשילוב של מצוינות
אישית עם דרך ארץ.
למשרד התמחות ייחודית וניסיון נרחב בתחומי המשפט המסחרי ,הליטיגציה המסחרית ,הנדל"ן
והעיתונות.
התיקים בהם המשרד מתעסק הינם תיקים בעלי פרופיל גבוה ,מורכבות משפטית ועובדתית,
ולעיתים גם נתונים לחשיפה תקשורתית.
בין לקוחות המשרד נמנים חברות פרטיות וציבוריות ,משקיעים ,יזמים ,תאגידים מובילים במשק
בתחומי ההשקעות ,הנדל"ן ,התקשורת ,ניהול הנכסים ,גופים מוסדיים וציבוריים.
המשרד מדורג על ידי  DUN'Sו־ BDIבקטגוריות נדל"ן ,התחדשות עירונית וליטיגציה מסחרית.

על ההתמחות
דרישות סף לקבלה להתמחות :משרדנו מאמין בגיוס בוגרים בעלי אמביציה גבוהה ,החותרים
למצוינות ומתאפיינים גם ביחסי אנוש מעולים.

 | 62התמחויות במגזר הפרטי

אם אתם סטודנטים מצטיינים; אם יש לכם יחסי אנוש מעולים; אם אתם מחפשים מקום שידע
להעריך את הכישורים שלכם; אם בא לכם לבוא בבוקר עם חיוך; אם אתם מחפשים משרד איכותי
שמצוי בצמיחה מתמדת – אתכם אנחנו מחפשים ורוצים.
אופי עבודת המתמחה במשרד :עבודת המתמחה נעשית בפול ,במגוון תחומי העיסוק של
המשרד .נדרשת יכולת עבודה עצמאית לצד יכולות עבודה בצוות.
עבודתו של המתמחה נעשית בשני אופנים :משימות ומטלות משפטיות אותן מבצע המתמחה
באופן עצמאי תחת ביקורת עו"ד ומשימות אותן מבצע המתמחה כחלק מצוות המנהל תיק .תהליך
לימוד וחניכת המתמחה נעשה בצורה הדרגתית במטרה להביא את המתמחה בסוף התמחותו
(וככל הניתן אף קודם לכן) לרמה המקצועית הנדרשת מעורך דין.
התנאים המוצעים למתמחה :סביבת עבודה מקצועית ,מאתגרת וצעירה .יחסי אנוש מצויינים.
תנאי העסקה מעולים (כמקובל במשרדים המובילים) .אופק תעסוקתי למתאימים.
הדרישות ממתמחים בעבודה :אנו מבקשים את המתמחים במשרדנו להפגין מקצועיות ,מסירות,
יוזמה ,יעילות ,יסודיות ,עצמאות ויכולת בינאישית גבוהה מול לקוחות וצוות המשרד.
שעות עבודה :ימים ראשון עד חמישי  09:00עד ( 19:00ובהתאם לצורך).
סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות :גבוהים .גיוס המתמחה נעשה
מתוך ראיה וצפייה שניתן יהיה לקלוט אותו כעורך דין עם סיום ההתמחות וההסמכה .מאז הקמת
המשרד בשנת  ,2007הצטרפו למשרד מספר עורכי דין אשר התמחו בו קודם לכן.
מסלול טרום התמחות :בתקופות מסוימות ובהתאם לצורך מעסיק המשרד גם סטודנטים ,במסלול
"טרום־התמחות" .מסלול זה מותאם ככל הניתן לצרכים הטבעיים של סטודנט ונועד להכשירו בצורה
המיטבית לעבודתו העתידית כמתמחה ועורך דין.
קורות חיים ניתן להעביר דרך אתר קודקס או למייל.yaron@heu–law.com :
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הורן ושות' משרד עו"ד
כתובת :ויצמן  ,2בית אמות השקעות ,קומה  ,24תל אביב
טלפון03–6378200 :
פקס03–6378201 :
דוא"לoffice@hornlaw.co.il :
איש קשר למתמחים :נועה
מספר עו"ד במשרד14 :
מספר השותפים במשרד – 6 :יובל הורן ,קרן קניר ,רועי ריבון ,אוהד ממן ,אורלי שטרנפלד ,פז
אברכהן.
מספר המתמחים במשרד2 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס2 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה1 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ייצוג חברות ,יזמים ומשקיעים במיזמי ביוטכנולוגיה ומדעי החיים ,תוכנה
ואנרגיה נקיה; גיוס הון פרטי וציבורי ,שוק ההון וניירות ערך ,רישוי טכנולוגיה ,מיזוגים ורכישות,
ייעוץ וליווי שוטף.
פעילות פרו־בונו :פעילות במסגרת ועדת הלסינקי (ניסויים בבני אדם) במרכז הרפואי שיבא,
פעילות מועטה אחרת מעת לעת.
הטבות לעובדים :שי לחג ,יום כיף ונופש משרדי ,אירועים שונים.
אתרwww.hornlaw.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
הפרקטיקה של הורן ושות' בתחום הביוטכנולוגיה החלה בשנת  ,1994עת ייצג יובל הורן את
אורגניקס בע"מ (אשר נוסדה על ידי פרופ' מקס הרצברג) בעסקת מכירתה ל־.SelfCare, Inc.
מאז ,מר הורן ועמיתיו ייצגו יזמים ,חברות ומשקיעים אינספור ,בעסקאותיהם בתחום הביוטכנולוגיה.
תחומי המומחיות של הורן ושות' כוללים ייצוג לקוחות בכל ההיבטים ,לרבות ,ובייחוד ,בעסקאות
מסחריות (טכנולוגיות) ובתחומי התאגידים והמימון.
משרדנו נוסד בינואר  2010כאחד ממשרדי הבוטיק המובילים בארץ בייצוג חברות ,יזמים ומשקיעים
בתחומי הביוטכנולוגיה ומדעי החיים ,תוכנה ואנרגיה נקייה .משרדנו מונה  14עורכי דין (מתוכם
שישה שותפים) ,בעלי ניסיון נרחב והתמחות בייעוץ וליווי של מיזמים בינלאומיים ,עתירי טכנולוגיה
ומימון ,לרבות בכל הקשור לרישוי טכנולוגיה ,מיזוגים ורכישות ,ייעוץ שוטף ממועד הגייתו של הרעיון,
עובר בפיתוחו ומסחורו ועד למימושו וכן לגיוסי הון פרטיים וציבוריים ,עסקאות מימון ,ייצוג וליווי
שוטף של חברות ציבוריות הנסחרות במדד הביומד ומיזוג פעילות לתוך שלדים בורסאיים .משרדנו
מייצג חברות מובילות כגון ,Protalix Biotherapeutics, Inc. (AMEX, TASE) :זברה מדיקל ויז'ן
בע"מ ,וסקולר ביוג'ניקס בע"מ ( ,)Nasdaqביולייט השקעות במדעי החיים בישראל בע"מ ()TASE
ומשקיעים מובילים כגון קרן ההשקעות פונטיפקס.
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משרד הורן ושות’ הינו הנציג הישראלי בארגון  – BIOLEGISרשת אירופאית של משרדי עורכי דין
מובילים המתמחים בביוטכנולוגיה ,בה כל מדינה מיוצגת על־ידי משרד עורכי־דין אחד ,וכן הינו הנציג
הישראלי בארגון בינלאומי של משרדי עורכי דין המתמחה בעסקאות עם רשויות ממשלתיות (.)TRACE
עו"ד יובל הורן הוכר כמומחה בתחום הביוטכנולוגיה על־ידי ה־Who’s Who of International
 Business Lawyersבין השנים ( 2015–2008ואף הוכרז בין חמשת עורכי הדין המובילים בעולם
בעסקאות בתחום מדעי החיים בשנים  2013ו־ .)2105עו"ד הורן מכהן כיו"ר ועדת דיני טכנולוגיה
של ה  ,International Bar Associationומשמש ,מאז  ,2008כחבר ויועץ משפטי בועדת הלסינקי
של המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר .כמו כן ,הורן ושות' נמנה על־ידי  iam Magazineכאחד
מבין שלושת המשרדים המובילים בישראל בתחום עסקאות קניין רוחני ,ועל ידי הדירוג הבינלאומי
 Legal 500כאחד מהמשרדים המובילים בישראל ( )tier 1בתחום מדעי החיים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :בדרך כלל ,יזכה המתמחה ללוות מספר עסקאות ולקוחות
במהלך שנת ההתמחות ,המטופלים במשרד על ידי עורכי דין שונים .היקף העבודה עם כל עורך
דין נקבע לפי צורכי המשרד .אנו מתייחסים למתמחים כעורכי דין חסרי ניסיון.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד 2 :מתמחים יושבים בחדר מרווח ,לכל אחד שולחן ,מחשב
וטלפון ושלו ומקום אחסון ותיוק .במשרד קיימת ספריה משפטית וגישה למאגרי מידע משפטיים
בתחומי ההתמחות של המשרד .תנאי השכר כוללים שכר חודשי של  ₪ 8,000ברוטו וכן הפרשות
סוציאליות כחוק ובונוסים עקב הצטיינות.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :משרדנו מלווה את לקוחותיו בפעילויותיהם השונות ,לאורך שנים.
בהתאם ,אנו מצפים מהמתמחים ,כמכל חברי הצוות ,למסירות ,סקרנות ,שימת לב לפרטים ,כושר
ביטוי בעל פה ובכתב ,יכולות ניתוח ועבודת צוות .כן נדרשת יכולת עבודה באנגלית.
שעות עבודה :משרדנו עובד בין הימים ראשון – חמישי ,למן השעה  8:00ועד השעה .21:00
אנחנו לא מצפים המתמחים לעבוד מספר מסוים של שעות בחודש ,אלא להקדיש למטלותיהם
את הזמן הדרוש לשם ביצוען על הצד הטוב ביותר .שעות העבודה המקובלות למתמחים הינן,
בדרך כלל ,בין  9:00ל־.19:30
סיכויי קידום במשרד :מחצית מחברי הצוות שלנו ,לרבות רוב השותפים במשרד ,החלו את
עבודתם כמתמחים .אנחנו מאמינים שהאווירה הנעימה ,הרמה המעולה של הלקוחות ויתר עורכי
הדין ,וכן אופי העבודה המשותפת מקנים תחושת שותפות ביצירה ומעודדים הן את המשרד והן
את מתמחיו לשאוף להתקשרות ארוכת טווח.
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיימת אפשרות .אנחנו שוקלים גיוס טרום מתמחים אם וככל
שעולה הצורך מעת לעת.

התמחויות במגזר הפרטי | 65

הירש־פלק ושות' H–F & Co
כתובת :לינקולן  20תל אביב
טלפון03–7944888 :
פקס03–7944878 :
דוא"לoffice@h–f.co :
איש קשר למתמחים :עלמה פינגולד 03–7944889, almaf@h–f.co
מספר עו"ד במשרד ,13 :מתוכם  9עו"ד נשים
מספר השותפים במשרד 5 :שותפים ,מתוכם  2שותפות
מספר המתמחים במשרד3–2 :
תחומי עיסוק מרכזיים :תאגידים – הייטק :מיזוגים ורכישות ,מימון חברות ,קרנות הון סיכון ו־Private
 ,Equityקניין רוחני ,עסקאות טכנולוגיה ,פרטיות ואבטחת מידע ,מיסוי
אתרwww.h–f.co :

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־ 2014על־ידי שותפים ועורכי דין בעלי ניסיון רב ומומחים מוכרים בתחומם ומונה
כיום  18עו"ד ,מתוכם  5שותפים ו־ 3–2מתמחים בכל מחזור .המשרד מתאפיין ברוח צעירה ובאווירה
"הייטקית" ולא פורמלית המזכירה את החברות שהוא מייצג .הפתרונות הכוללים והייחודיים שנותן
המשרד נשענים על עבודת הצוות ההדוקה בה הוא מתאפיין ,המשלבת מומחיות רב־תחומית וידע
מעמיק בתחומי ההתמחות השונים.
לצוות המשרד רקורד מרשים של הובלה משפטית בעסקאות מהגדולות והמשמעותיות ביותר
בהייטק הישראלי ,לרבות עסקת רכישתה של  Wazeעל ידי  .Googleהבנה נרחבת של ההיבטים
העסקיים ,הטכנולוגיים והמשפטיים של תחום ההיי טק ,מעורבות משמעותית בפעילות העסקית
של לקוחותיו והכרות מעמיקה עם גורמים מובילים בעולם הטכנולוגיה הבינלאומי מאפשרים לצוות
לסייע ללקוחות המשרד להשגת תוצאות עסקיות מיטביות.
המשרד מייצג חברות סטרטאפ בשלבים שונים לרבות כמה מחברות ההייטק עטורות הפרסים
והחדשניות ביותר בישראל ,כמו גם חברות טכנולוגיה בינלאומיות מהגדולות בעולם כגוןGoogle, :
 .Qualcomm, MaxLinear – EMCבנוסף ,מייצג המשרד את הבנקים להשקעות הגדולים
בעולם בקשר לעסקאות מיזוג ,רכישה והנפקה של חברות הייטק ישראליות ,כמו גם קרנות הון
סיכון מובילות .הרוב המכריע של הפעילות העסקית של לקוחות המשרד ועימה השירות המשפטי
שמספק המשרד ,היא פעילות בינלאומית מורכבת ומענינית.
המשרד מספק שירותים משפטיים מן המעלה הראשונה בראייה מולטי־דיסיפלינרית ,תוך שילוב
מומחיות במגוון רחב של תחומי התמחות:
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תאגידים – היי טק
מיזוגים ורכישות – צוות עורכי הדין במשרד 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 Equityהמשרד מייצג קרנות הון סיכון בולטות בפעילויות ההשקעה
וניהול הפן המשפטי והעסקי של ביצוע עסקאות מגוונות תוך שהוא מעורב בכל השלבים המשמעותיים
של עסקאות אלה מתחילתן ועד השלמתן.
קניין רוחני ,עסקאות טכנולוגיה ,פרטיות ואבטחת מידע
קניין רוחני – המשרד מייעץ בקשר למכלול היבטי קניין רוחני דוגמת נושאי בעלות ,רישוי לשימוש
בנכסי ידע ,פטנטים וקניין רוחני ,תוכנות קוד פתוח ,הפרת זכויות והגנה עליהן.
עסקאות טכנולוגיה – המשרד מטפל בעסקאות מורכבות של מסחור ורישוי טכנולוגיה וקניין רוחני.
לעיתים קרובות ,מייצג צוות המשרד את לקוחותיו בעסקאות מסחריות מול ענקיות הטכנולוגיה
העולמיות.
פרטיות ,אבטחת מידע ודיני  – Cyberהמשרד מספק שירותים משפטיים לחברות  ,Big Dataיזמים
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 .אחת מן המטרות של המשרד היא לתת לעובד תחושה
שהוא חלק ממשפחה גדולה ותומכת.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :העבודה במשרד מאפשרת למתמחה להיחשף למגוון הרחב של
תחומי העיסוק במשרד .המתמחים מבצעים עבודה משמעותית במהלך ההתמחות וזוכים לעבוד
באופן צמוד עם עוה"ד ,השותפים ואף ישירות מול הלקוחות .המתמחה נחשף במהלך התמחותו
לעסקאות רבות ,מגוונות ומורכבות ונוטל בהם חלק מהותי .ניתנת למתמחים האפשרות ללוות מספר
רב של עסקאות למן ראשיתן ועד להשלמתן תוך שניתן דגש למתן אפשרות למתמחה להחשף
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למכלול היבטי העסקה ולהיכרות עם הלקוח הרלוונטי ,ולא רק לביצוע משימות נקודתיות ונטולות
הקשר .העבודה במשרד דורשת עצמאות רבה ומאפשרת למידה ברמה הגבוהה ביותר .המתמחים
נדרשים לאנגלית ברמה גבוהה מאד ,ליכולת התנסחות ברמה גבוהה בעברית ובאנגלית ,לחשיבה
עצמאית ויצירתית ,לסקרנות ולהבנה עסקית מסחרית .בנוסף ,המתמחים נדרשים לעבודה יסודית
ולירידה לפרטים ,למעבר מהיר בין מטלות שונות ומגוונות וליחסי אנוש טובים ולעבודת צוות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים בצוותא בחדר מרווח .למתמחים גישה
לכל מאגרי המידע הרלוונטיים .תנאי השכר כוללים שכר גבוה ,הפרשות פנסיוניות מהיום הראשון,
מתנות בחגים ועוד .המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מהמשרד וקיים גיבוש וחברות קרובה בין
כולם .האווירה במשרד משפחתית ,משתפת ולא פורמלית .במשרד אין קוד לבוש רשמי ומרבית
עוה"ד והשותפים מגיעים בג'ינס.
שעות עבודה :שעות העבודה במשרד משתנות ,כתלות בעבודה הקיימת .השעות הרשמיות הן
 ,19:30–09:00אך 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 משקיע משאבים רבים במתמחים ,מאפשר להם חשיפה גבוהה
לעסקאות גדולות ומורכבות ולעבודה ישירה מול לקוחות ,מתוך שאיפה לתת את מירב הכלים
וההכשרה כדי להפוך אותם לעורכי דין מצוינים שיוכלו להשתלב בצוות המשפטי לאחר תום ההתמחות.
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המבורגר עברון ושות' ,עורכי דין
כתובת המשרד :מגדל המוזיאון ,רחוב ברקוביץ  ,4תל אביב 6423806
טלפון03–6074000 :
פקס03–6074006 :
דוא"לintern@evronlaw.com :
אנשי קשר למתמחים :עו"ד אלינור שטרק ועו"ד רם מוסרי
אתר אינטרנטwww.evronlaw.com :
מס' עוה"ד במשרד( 27 :ללא שותפים)
מס' השותפים במשרד15 :
מס' המתמחים12 :
מס' המתמחים שבכוונת המשרד לגייס לשנת 12 :2019
תחומי עיסוק מרכזיים :נדל"ן ותכנון ובניה ,ליטיגציה ,בנקאות ,עסקאות

על המשרד ותחומי עיסוק
משרד המבורגר ,עברון ושות' נוסד בשנת  1928והינו אחד ממשרדי עורכי הדין המוכרים ועתירי
הניסיון בישראל .לקוחותיו של המשרד ,הנמנים על הצמרת העסקית בישראל ,נהנים מסטנדרט
מצוינות ומליווי משפטי איכותי וכולל במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי־מסחרי ,לרבות:
•ליטיגציה מסחרית
•נדל"ן
•תכנון ובניה ורשויות מקומיות
•אנרגיה מתחדשת
•בנקאות ופיננסים
•כינוס נכסים ,פשיטות רגל ופירוקים
•פרויקטים ,תשתיות ומימון
•תאגידים
•תובענות ייצוגיות
•היי־טק ומדעי החיים
•עסקאות בינלאומיות
פירוט נוסף על תחומי העיסוק של המשרד ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד.
הצוות המשפטי של המשרד נבחר בקפידה תוך שימת דגש על רמה אישית גבוהה ,יכולות משפטיות
ומצוינות אקדמית.

לקוחות המשרד
בין לקוחות המשרד נמנים בנק הפועלים ,בנק לאומי ,בנק דיסקונט ,בנק מזרחי־טפחות ,קבוצת
קרדן ,שיכון ובינוי ,הכשרת היישוב ,חברות הבנייה רובינשטיין ,לוינשטיין וזילברמינץ ,רכבת ישראל,
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קבוצת  ,Veoliaאמישראגז ,גזית־גלוב ,הולמס פלייס ,חברת  ,HP–Indigoחברת סנו ,קבוצת יכין
ורבים אחרים.
התמחות בהמבורגר עברון – קו הזינוק להצלחה שלך
תואר במשפטים הוא כרטיס הכניסה לבית הספר המעשי של מקצוע עריכת הדין – ההתמחות.
מזה עשרות שנים משמש משרד המבורגר עברון ושות' "חממה" ,המצמיחה עורכי דין איכותיים
ומסייעת למי שהתמחו בה ,לצאת לעולם העבודה מצוידים בידע ,ניסיון ,כלים ושיטות עבודה מעולים.
לסייע לך להתמחות זו ההתמחות שלנו – המתמחים הם דור העתיד של המשרד ולכן אנו לוקחים
ברצינות רבה את משימת הכשרתם ומשקיעים בכך זמן ומשאבים .אנו מאמינים כי הדרך הטובה
ביותר ללמוד ,היא להתנסות בעבודה צמודה עם עורכי דין שונים ,תוך חשיפה לתחומים מגוונים
ולסוגים שונים של לקוחות ושל תיקים .אצלנו ניתן ללמוד מהטובים ביותר – מסלול ההתמחות
מציע הדרכה והנחייה צמודה של השותפים ועורכי הדין המנוסים ,אשר רובם ככולם החלו את
דרכם כמתמחים צעירים במשרד...
 5סיבות טובות להתמחות בהמבורגר עברון ושות'
חשיפה למגוון תחומים ומנטורים – המתמחים המצטרפים למשרד מצוותים לאחד מחמישה
אשכולות עיקריים :אשכול פרויקטים ונדל"ן; אשכול ליטיגציה מסחרית ובנקאית; אשכול בנקאות
ומימון; אשכול תכנון ובניה וליטיגציה מנהלית; אשכול מסחרי ועסקאות בינלאומיות .שיטה זו מאפשרת
עבודה מגוונת ,לצד עורכי דין ושותפים רבים ,תוך רכישת מיומנות ובקיאות בתחומי העשייה של
האשכול .השיבוץ לאשכולות נעשה בהתאם לצרכי המשרד ,ותוך התחשבות בהעדפתו של המתמחה.
מעקב ,משוב וחניכה – ההתמחות במשרד הינה תהליך מובנה .במהלך שנת ההתמחות מתקיימות
ישיבות מתמחים מעת לעת ,וכן נערכות שיחות משוב אישיות אחת לרבעון .צוות ההתמחות במשרד
מהווה כתובת לכל צורכי המתמחה – מטיפול בוויסות עבודת המתמחים ,דרך הכשרות וחפיפות,
ועד למתן מענה לבעיות המתעוררות במהלך ההתמחות.
נטו משפטים – בהמבורגר עברון אין טשטוש גבולות בין עבודה משפטית לעבודה מנהלתית.
במשרדנו מועסק צוות מנהלי גדול ,המאפשר לסגל המשפטי ולמתמחים להתמקד בעבודה משפטית
טהורה .בנוסף ,מעמיד המשרד לרשות המתמחים ארגז כלים מלא – במשרד ספריה משפטית
גדולה וכן מנויים לכל המאגרים המשפטיים המובילים.
לא רק עבודה – בהמבורגר עברון ושות' תנאי עבודה מצוינים .בנוסף ,מתוך דאגתו לרווחתם
של עובדיו ,מארגן המשרד לעתים קרובות פעילויות חברתיות לעובדים ,לרבות חופשות משרדיות
בחו"ל ,אירועים משותפים ,ארוחות בוקר משרדיות בחגים ועוד .המשרד מתאפיין באווירה חמה
ומשפחתית ובקשר ישיר ובלתי אמצעי בין אנשי הצוות .דלתות השותפים במשרד פתוחות לכל
מתמחה לצורך שאלות והתייעצויות ,בכל עניין.
אופק מקצועי – כמעט כל השותפים ועורכי הדין העובדים כיום במשרד השלימו בו את התמחותם.
עובדה זו מעידה יותר מכל על כך שהמשרד רואה במתמחים עורכי דין ושותפים פוטנציאליים ,ולאלו
שיימצאו מתאימים תינתן ההזדמנות להישאר כעורכי דין במשרד עם סיום התמחותם .ההתמחות
היא במקרים רבים תחילתה של דרך משותפת ארוכה...
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"קופצים למים" בליווי מלא – עם ציוותם לאשכול ,מקבלים המתמחים תיקים לעבודה והופכים
לחלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי המטפל בתיק .המתמחים מעורבים באופן מלא בעבודה
ובכלל זה ,משתתפים המתמחים בפגישות עם הלקוח ,מתלווים לדיונים בבית המשפט ,משתתפים
בהתייעצויות פנימיות וכן מבצעים בדיקות משפטיות ועוסקים בניסוח כתבי טענות ,הסכמים,
מכתבים ,חוות דעת ועוד.
מכל מתמחי השכלתי – ...המתמחים במשרד לוקחים חלק פעיל בדיונים ובהתייעצויות עם
שאר חברי הצוות ושותפים להתוויית דרך ניהולו של התיק .אמנם ניהול התיק נתון בידי עורכי הדין
המטפלים והחלטות המפתח נלקחות בסופו של דבר על ידם ,אך הם בהחלט שמחים – ואף מצפים
– לשמוע את דעותיהם של המתמחים .רעיונות טובים ויצירתיים של מתמחי המשרד משולבים באופן
תדיר בתוצרי המשרד ,כגון הסכמים וכתבי טענות ומשפיעים באופן משמעותי על ניהול התיקים.
זה תלוי גם בך! – המתמחים במשרד המבורגר עברון ושות' מגלים במהרה כי אופי העבודה שהם
נדרשים לבצע מושפע מיכולותיהם האישיות ומנכונותם להשקיע .מתמחים המפגינים יכולות אישיות,
מצוינות ונכונים להיענות לאתגרים ,ימצאו עצמם מבצעים מטלות הדומות לאלו המוטלות על
עורכי דין צעירים .חשוב לזכור כי המשרד מספק סביבת עבודה ולמידה עוטפת ומאפשרת צמיחה,
ומשימתו של המתמחה היא להוציא את המרב והמיטב מתקופת ההתמחות.
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הרצוג פוקס נאמן
מיקום המשרד :רח' ויצמן  ,4תל אביב
מספר הטלפון של המשרד03–6922020 :
אשת הקשר לגיוס מתמחים במשרד :סמדר יכימוביץ – מנהלת משאבי אנוש
כתובת אתר האינטרנט של המשרדhttp://www.hfn.co.il :
מספר השותפים במשרד :מעל  115שותפים
מספר עורכי־הדין השכירים במשרד :מעל 300
מספר המתמחים במשרד :כ־50
הרצוג פוקס נאמן ,משרד עורכי הדין המוביל בישראל ,זכה למעמדו היוקרתי בעולם המשפט הישראלי
בזכות פעילות ענפה בצמתים המשפטיים המרכזיים אשר עיצבו את הכלכלה הישראלית .המשרד
מתמחה בכל תחומי המשפט המסחרי והמנהלי ומעניק את שירותיו ללקוחות ישראליים ובינלאומיים.
משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן ,נוסד בשנת  1972על ידי נשיא המדינה לשעבר חיים הרצוג
המנוח ,מיכאל פוקס המנוח ,אשר ייסד משרד עורכי דין מוביל בלונדון ותרם רבות להתפתחות
תחום דיני מימון פרויקטים ותשתיות בארץ ,וד"ר יעקב נאמן המנוח אשר כיהן בעבר כשר האוצר,
שר המשפטים ומנכ"ל משרד האוצר ,חיבר ספרים ומאמרים רבים בדיני מיסים ,ושימש יועץ מס
לתאגידים מובילים בארץ ובחו"ל .מייסדי המשרד ,חרטו על דגלם ערכים של מצוינות ,מקצועיות,
מסירות ויחס אישי ללקוח ,יצירתיות ,חדשנות וראיה רוחבית וגלובאלית ,הנשמרים עד היום.
המשרד מדורג באופן עקבי לאורך השנים כאחד המשרדים המסחריים המובילים בישראל במדריכים
בינלאומיים ומקומיים מובילים דוגמת Dan&, Chambers Global ,European – Legal 500
 .Bradstreet ,BDICode ,PLC Which Lawyer ,IFLR1000כך לדוגמא זכה המשרד בשנת
 2017כמשרד עורכי הדין המוביל בישראל לפי מדריך הדירוגים  ,BDIמשרד עורכי הדין הגדול ביותר
והמוביל בישראל ,לפי מדריך הדירוגים  Dun & Bradstreetומשרד עורכי הדין הנבחר לשנת
 2017לפי מדריך הדירוגים הבינלאומי.IFLR ,
הודות לתחומי העיסוק המגוונים של המשרד ,צוברים עורכי הדין במשרד הרצוג פוקס נאמן ניסיון
וידע בתחומי עיסוק שונים ,תוך פיתוח מתמיד של מומחיות .הכשרתם הבין־תחומית והבינלאומית
של עורכי הדין במשרד ,לצד גישה אינטגרטיבית המבוססת על עבודת צוות ,מאפשרים למשרד
להיערך לטיפול במכלול הסוגיות המשפטיות הכרוכות בכל עניין המובא בפניו ולהתאים לנושא
צוות העונה על כל צרכיו הייחודים של הלקוח.
הידע המצטבר של עורכי הדין במשרד הרצוג פוקס נאמן ביותר מ־ 50תחומי עיסוק ,ושיתוף הפעולה
ההדוק עם משרדים בינלאומיים מובילים מבטיחים כי לקוחות המשרד ייהנו מהייעוץ המשפטי
המעודכן ,היעיל והמקצועי ביותר .השילוב הייחודי שבין מומחיות לבין נקודת מבט רחבה מאפשר
לצוות עורכי הדין בהרצוג פוקס נאמן לטפל בסוגיות משפטיות מורכבות באופן היעיל ,החדשני
והמתאים ביותר לסביבת עסקיו של הלקוח.
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תחומי העיסוק של המשרד :המשרד מספק מענה משפטי כולל ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בכל
תחומי המשפט המסחרי והמנהלי ,לרבות עסקאות בינלאומיות ומימון פרויקטים בתחום התשתיות
והוא בעל יכולות ייחודיות לטיפול בעסקאות רב־לאומיות במגוון תחומים.
כמו כן ,מעניק המשרד ליווי משפטי לעסקאות מיזוג מורכבות ,עסקאות רכישה ,השקעות ,מיזמים
משותפים ,הצעה והנפקה של ניירות ערך ורה־ארגון של חברות ,כמו גם ליווי פרויקטים בתחומי
התשתיות ,האנרגיה ומשאבי טבע ,בניה ופיתוח נדל"ן ,טלקומוניקציה ,אינטרנט וטכנולוגיות מידע.
למשרד מחלקת המס הגדולה ביותר מבין המשרדים המסחריים בישראל.
במקרים המתאימים מייעצים ומלווים עורכי־דין מומחים מתחומי המשפט המנהלי ,ההגבלים העסקיים
ותחרות ,דיני עבודה ,ודיני המס ,את העסקאות בהן מטפל המשרד.
למשרד מחלקת ליטיגציה גדולה ובעלת מוניטין ,אשר זכתה להישגים והכרה ביכולתה וברמתה
המקצועית הגבוהה ,וכן מחלקות מובילות בתחומי היי־טק ,סייבר ,רגולציה וטכנולוגיה ,צווארון
לבן ,דיני עבודה ,הגבלים עסקיים ותחרות ,קניין רוחני ,תקשורת ,איכות סביבה ושינוי אקלים ועוד.

מידע אודות ההתמחות במשרד
מספר המתמחים שיש בכוונת המשרד לגייס :כ־ 50מתמחים בסך הכל לשני מועדי הגיוס
(מרץ/ספטמבר .)2019
שיטת העבודה במשרד ואופי עבודת המתמחה במשרד :עבודת הצוות המשפטי במשרד
מתאפיינת במחלקתיות בהתאם לתחומים השונים ,כאשר לצורך "פרויקטים גדולים" נהוג במשרד
להקים צוותים מיוחדים של עורכי דין ומתמחים המשתייכים לקבוצות עבודה שונות ,שהתמחותם
דרושה לביצוע הפרויקט.
על מנת לגוון את העבודה המשפטית של המתמחים ניתנת האפשרות לערוך רוטציה
במהלך תקופת התמחות בין תחומי עיסוק שונים.
התנאים המוצעים למתמחה :המשרד מעניק תנאי שכר מהטובים במשק ,וכן תנאים נלווים
כגון :חניה ,קורס אנגלית ,ספרי הכנה לבחינות הלשכה ,פעילויות גיבוש לכלל המשרד ופעילויות
גיבוש מחלקתיות ועוד.
הדרישות מהמתמחה :המתמחים במשרד נדרשים לשאוף למצוינות ,ליישם חשיבה משפטית
יצירתית ,לגלות מקצועיות ורצון ללמידה מתמדת .המתמחים מהווים את חוט השדרה המשפטי
של המשרד ועל כתפיהם מונחת אחריות גדולה.
סיכויי הקידום במשרד :בעשור האחרון קולט המשרד באופן עקבי כ־ 70%מהמתמחים .השאיפה
הינה להעסיק כעורך דין במשרד כל מתמחה הנמצא מתאים להמשך העבודה.
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וינברג את וינברג
כתובת :ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,52511מגדל תאומים 2
טלפון03–6132361–2–3 :
פקס03–6132364 :
דוא"לleahwein@zahav.net.il, Is–wein@zahav.net.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד שירי חסידוב־פרג
מספר עורכי דין במשרד 5 :מתוכם שתי נשים.
תחומי עסוק מרכזיים :נזיקין – נזקי גוף; רשלנות רפואית ,תאונות דרכים ,תאונות עבודה וביטוח
הטבות לעובדים :שי לחג ,חניה לעורכי דין ,פעילויות גיבוש ,לאחרונה המשרד נסע לבודפשט

על המשרד ותחומי עיסוקו:
משרד עורכי הדין וינברג את וינברג הוא משרד בוטיק ותיק ,מקצועי ובעל מוניטין ונסיון רב בתחום
דיני הנזיקין – נזקי גוף – חלק ניכר מתיקי המשרד הינם תיקי רשלנות רפואית מורכבים כגון רשלנות
במהלך הריון ,רשלנות במהלך לידה ,רשלנות באבחון מומים במהלך הריון ולידה ,איחור באבחון
סרטן .ביצוע ניתוחים ברשלנות לרבות ניתוחים אורטופדיים ,פלסטיים ועוד.
רשלנות רפואית ,תאונות דרכים ,תאונות עבודה ונזקי גוף שונים ומשונים כמו למשל ,פגיעות
כתוצאה משאיפת עשן או פגיעה כתוצאה מחשיפה לחומרים מזיקים ובכלל זה חומרים מסרטנים,
פגיעות כתוצאה מטביעה ,מהתמוטטות מבנים ,נפילות ועוד.
משרדנו ידוע בעקשנותו ובניהול ללא פשרות של התיקים ,בין בבית משפט ובין במו"מ לפשרה,
כולל ישיבות גישור.
משרדנו הוא מהמובילים בארץ בתביעות לנזקי גוף.
משרדנו נבחר כאחד ממשרדי עורכי הדין הבולטים בישראל בתחום נזקי הגוף ,רשלנות רפואית
ונזיקין בדרוג .DAN'S 100
עו"ד ישראל וינברג נבחר כאחד מ־ 13עורכי הדין הטובים בישראל בתחום נזיקין ובטוח ע"י מוסף
מעריב "הכי טובים".
המשרד הוא מהוותיקים בארץ בתחום והוקם לפני כ־( 50חמישים) שנה ע"י עורכת הדין לאה וינברג
ז"ל שנפטרה לפני מספר שנים ואשר הייתה שם דבר במקצוע ובתחום ומבכירות עורכות הדין
בישראל ,נשיאת איגוד המשפטניות בארץ ועורכת הדין הראשונה בישראל שזכתה בפרס "נשים
במשפט" מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
צוות משרדנו מורכב מעורכי דין ותיקים ומנוסים כאלה שהתמחו במשרדנו וכולל גם עו"ד שהוא
רופא ואשר עובד במשרדנו למעלה מ־( 25עשרים וחמש) שנים.
למשרד הישגים רבים בתיקי ענק והמשרד ייצר תקדימים והלכות יסוד שנתנו ע"י בית המשפט
העליון וכאלה שנלמדות באוניברסיטאות בישראל.
בראש המשרד עומד עורך דין ישראל וינברג בעל נסיון עשיר בתחום נזקי הגוף של כ־ 40שנה,
בעל יכולת מעולה במו"מ ובהופעות בבתי משפט ובמיוחד בחקירת עדי הצד שכנגד ,לרבות העדים
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המומחים והרופאים ונחשב לאחד מטובי החוקרים בבתי משפט בישראל .עו"ד וינברג שימש בעבר
כיו"ר הועדה לרפואה ומשפט של לשכת עורכי הדין בישראל.
הצוות של המשרד עובד במשרדנו שנים רבות בין  10ל־ 30שנים ,עובדה שהופכת את המשרד
למשרד בו יחסי האנוש ושתוף הפעולה הדוקים מאוד ,מה שהופך את העבודה ליעילה יותר ומאידך
משרה אוירה נעימה מאוד.
משרדנו זכה באחת מתביעת הנזיקין הגדולות בארץ בתחום הרשלנות הרפואית ובפסק הדין הידוע
של עמר סמדר נ' קופת חולים זכה עו"ד וינברג שלוש פעמים בערעורים בבית משפט העליון וסכום
הפיצויים הכולל שנפסק בסופו של יום בבית המשפט הגיע ליותר מ־( 10עשרה) מליון .₪

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים עובדים עם כל עורכי הדין במשרד ,העבודה היא
משפטית והמתמחים עוסקים בין היתר בכתיבת כתבי בי־דין כולל כתבי תביעות ,בקשות שונות
וסיכומים ,כתיבת מכתבים וניהול מו"מ .בסיום ההתמחות רוכשים המתמחים כלים רבים לעבודתם
כעורכי דין ,וידוע בתחום הנזיקין שמי שסיים התמחות במשרדנו יותר ממוכן לעבודה כעורך דין.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים בחדר אחד.
שכר המתמחים הוא מקובל לשכר מתמחים בתחום זה בשוק.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :מהמתמחים נדרשת עבודה יסודית ,התמדה ,יכולת נתוח,
יכולת עבודה בצוות ,יצירתיות.
שעות עבודה :מהמתמחה מצופה לעבוד בכל יום בין  10ל־ 11שעות
בחול המועד פסח וסוכות ובפגרת בתי המשפט עבודה מחצית היום בלבד.
סיכויי קידום במשרד :מתוך הצוות של חמישה עורכי דין במשרד שתי עורכות דין ותיקות ,עבדו
במשרדנו כמתמחות ,התפתחו וצמחו והפכו לעורכות דין בכירות במשרד.
במידה ומתפנה מקום יש עדיפות למתמחה שעבד במשרדנו.
מסלול טרום התמחות :בהתאם לצרכי המשרד אינו חובה.
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וינשטוק־זקלר ושות' ,עורכי דין
כתובת :מרכז עזריאלי ( 5המגדל המרובע) ,קומה  ,30תל אביב.
טלפון03–6968333 :
פקס03–6964222 :
דוא"לlaw@w–z.co.il :
איש קשר למתמחים :הלינה בן חמו אלכסנברג ,מנהלת המשרד
מספר עו"ד במשרד 19 :עורכי דין
מספר השותפים במשרד 8 :שותפים
מספר המתמחים במשרד4 :
תחומי עיסוק מרכזיים :הגבלים עסקיים; משפט מסחרי־בינלאומי (כולל דסק סיני); ליטיגציה
מסחרית; תובענות ייצוגיות BOT ,ומימון פרויקטים.
הטבות לעובדים :בונוסים ,טיולים בחו"ל ,מתנות יום הולדת ,שי בחגים ,ערבי גיבוש וכיף ,חניה.
אתר( http://www.w–z.co.il/ :אתר זמני ,אנחנו בעיצומו של בניית אתר חדש)

על המשרד ותחומי עיסוקו
המשרד נוסד בשנת  1997והוא נחשב למוביל בתחומי התמחותו .המשרד עוסק בארבעה תחומים
עיקריים :הגבלים עסקיים ,משפט מסחרי־בינלאומי (כולל דסק סיני) ,ליטיגציה מסחריתBOT ,
ומימון פרויקטים.
המשרד מתאפיין במקצועיות בלתי מתפשרת ,בידע ובקיאות משפטיים מקיפים ומעמיקים ,ביכולת
לרקום פתרונות יצירתיים ומעשיים ,במסירות רבה ובשירותים אישיים שהוא מעניק לכל לקוחותיו.
לקוחות המשרד הנם בעיקר חברות וגופים מהמובילים בארץ ובחו"ל ונושאי משרה בכירים ,בהם:
סופר־פארם ,פלאפון ,שטראוס ,בנק דיסקונט לישראל ,כרטיסי אשראי לישראל ,מאפיית אנג'ל,
מבטח שמיר ,,Fosun Pharma ,דור אלון ,א.מ.ת מחשוב ,מטריקס ,מקורות ,כביש חוצה ישראל,
נתיבי ישראל ועוד.
המשרד מדורג כמוביל במדריכי עורכי הדין המוכריםLegal 500, Chambers and Partners,Dun :
 & Bradstreet, GCR 100, BDIועוד .כך נכתב על המשרד ,למשל ,בדירוג של …" GCR:
"….Weinstock Zecler & Co. is a go–to firm for complex litigation work in Israel
בדירוג האחרון של  BDIהמשרד נכלל בקבוצת "העילית" של המשרדים העוסקים בתחום ההגבלים
העסקיים וכן דורג כמוביל בכל תחומי העיסוק של המשרד.

תחומי העיסוק של המשרד:
הגבלים עסקיים :המשרד מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום ההגבלים העסקיים לחברות
מובילות ולנושאי משרה בכירים ,לרבות ייצוג נאשמים בהליכים פליליים (ייעוץ בחקירות ,שימועים,
ניהול הליכים פליליים); ייצוג בפני בית הדין להגבלים עסקיים (בקשות לאישור הסדר כובל ,הליכי
התנגדות לאישור מיזוגי חברות ,בקשות למתן צווים בהסכמה); ייצוג נתבעים בתביעות ייצוגיות; ייצוג
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בהליכי אישור בפני הממונה על הגבלים עסקיים; הכנת תכניות אכיפה פנימיות של חוק ההגבלים
העסקיים; ייעוץ שוטף בנוגע למבנה עסקאות והסכמים ,ועוד.
משפט מסחרי־בינלאומי :המשרד מייצג חברות וגופי השקעה מובילים במגוון רחב של עסקאות
מסחריות מורכבות ,לרבות מיזוגים ורכישות ועסקאות השקעה ,ומייעץ ללקוחות השונים בכל הקשור
לפעילותם העסקית בחו"ל .למשרד התמחות מיוחדת בפעילות עסקית בסין והוא מייצג בקביעות
לקוחות שונים ,בין היתר בתחומי הביטוח ,הקמעונאות ,התעשייה ,הפרסום ,התשתיות ,הפיננסים
והנדל"ן .למשרד הסכמי שיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין סיניים מובילים והוא בעל קשרים ענפים
לצורך מתן מכלול השירותים הנדרש ללקוחות בעת כניסה או המשך פעילות עסקית בסין .בנוסף
מייצג המשרד לקוחות בפעילות עסקית במקומות נוספים ברחבי העולם.
ליטיגציה מסחרית :המשרד מתמחה בייצוג ובניהול תביעות משפטיות מורכבות ורגישות ,לרבות
בהליכים פליליים בעבירות כלכליות; תביעות ייצוגיות ,בתחומים שונים; עתירות לבג"ץ; עתירות
מנהליות בענייני מכרזים; תביעות מסחריות מורכבות העוסקות ,בין היתר ,באכיפת הסכמים,
סכסוכים בין בעלי מניות ,מאבקי שליטה בחברות ,ענייני חוזים ,קניין ומקרקעין .המשרד ידוע
ביכולותיו הגבוהות בניהול תיקים בעלי מורכבות משפטית ועובדתית ובעלי היקפים כספיים גבוהים.
 BOTומימון פרויקטים :המשרד מתמחה במתן שירותים משפטיים כוללים בפרויקטים מסוג BOT
ובתחום מימון פרויקטים .המשרד מעניק ללקוחות שירותים משפטיים כוללים לרבות בהליכי המיון
המוקדם והמכרז לבחירת זכיין הפרויקט ,בהליכי ההתקשרות החוזית ובשלבי הסגירה הפיננסית.
המשרד מעורב בפרויקטים בכל תחומי התשתיות ,לרבות תחבורה (כבישים ורכבות) ,מים (התפלה,
טיפול וסינון ,הולכה ועוד) ,אנרגיה (חשמל ,גז ואנרגית רוח) ,בינוי ופיתוח ,טכנולוגיה ,ביטחון ועוד.
המשרד מלווה את הפרויקט משלביו הראשונים ,שלב המיון המוקדם ,ייצוג בהליכים משפטיים
הכרוכים בכך ,ככל שנדרש.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :הצמדה למחלקה .קיים דגש על מעורבות מלאה של המתמחים
בעבודה בתיקים ,לרבות השתתפות בפגישות ,בדיונים בבית המשפט וכיו"ב.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :ישנם חדרי מתמחים במשרד ,מקסימום  2מתמחים בחדר;
שכר הולם; המתמחים כמובן נהנים ממרבית ההטבות לעובדי המשרד שצוינו לעיל.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :מקצועיות בלתי מתפשרת ,רצינות ,יוזמה והשקעה .עדיפות
מובהקת למתמחים בעלי ממוצע ציונים גבוה ,שכבר הוכיחו את יכולותיהם במסגרת כלשהי (צבא,
לימודים או התנדבות) .מאחר שהמשרד מתאפיין באווירה חברתית טובה ,נדרשים גם יחסי אנוש
מעולים.
שעות עבודה .20:00–9:00 :ככלל ,למעט חריגים ,לא עובדים בסופי שבוע.
סיכויי קידום במשרד :סיכויי הישארות טובים מאוד למתמחים שהוכיחו את עצמם במהלך
ההתמחות .ככלל ,מדיניות המשרד היא לגייס עורכי דין מקרב המתמחים.
האם קיים מסלול טרום התמחות :אופציונלי – תלוי בצרכי המשרד (ובכל מקרה לא תנאי קבלה
להתמחות).
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וקסלר ,ברגמן ושות'
כתובת :יהודה הלוי  ,23בניין דיסקונט ,תל אביב־יפו
טלפון03–5119393 :
פקס03–5119394 :
דוא"לshaharr@wblaw.co.il :
איש קשר למתמחים :שחר רוזנטל ,עו"ד
מספר עו"ד במשרד :כ־ 60עורכי דין
מספר השותפים במשרד :כ־ 20שותפים ,מתוכם כ־ 40%נשים
מספר המתמחים במשרד :כ־13
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה2 :
תחומי עיסוק מרכזיים :מסחרי – אזרחי
הטבות לעובדים :שי לחג ,טיול משרדי שנתי ,השתתפות בעלויות הסלולר ,חנייה ועוד
אתרwww.wblaw.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין וקסלר ברגמן ושות' הנו אחד המשרדים הוותיקים והמוערכים בישראל .המשרד,
אשר הוקם לפני כ־ 80שנים ,בשנת  ,1936עומד מאז בשורה אחת עם משרדי עורכי הדין המובילים
בארץ.
המשרד מדורג על ידי גופי הדירוג המובילים בארץ ובעולם Bdi Coface .ו־,Dun and Bradstreet
שני גופי הדירוג המובילים בישראל ,אשר מדרגים את המשרד באופן עקבי בקבוצות האיכות
המובילות בכ־ 15תחומי פרקטיקה.
למשרד פרקטיקה אזרחית־מסחרית מקיפה כ־ One Stop Shopעבור לקוחותיו ,עם התמחויות
בתחומי נדל"ן ותשתיות ,תכנון ובניה ,חברות והיי־טק ,בנקאות ושוק ההון ,כינוסים ופירוקים (לרבות
הסדרי חוב) ,ליטיגציה ,תביעות ייצוגיות ונגזרות ,דיני עבודה ,עסקאות מסחריות ועסקאות בינלאומיות.
המשרד מעודד הן העמקת ידע בתחומי המשפט ,והן הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית.

תחומי ההתמחות העיקריים:
נדל"ן – למשרד מחלקת נדל"ן מהגדולות והמנוסות בישראל .פעילות הנדל"ן של המשרד מגוונת
וכוללת את כל תחומי הפעילות העסקית בתחום זה ,לרבות הקמת שכונות מגורים ,מגדלי משרדים,
קניונים ,בתי מלון ,פארקי תעשיה ומדע ,רכישות תאגידים המחזיקים ובונים נדל"ן בארץ ובחו"ל,
טיפול בעסקאות עם רשות מקרקעי ישראל וליווי משפטי שוטף וצמוד לאורך עשרות שנים לפרויקטים
כאמור ולתאגידים העוסקים בהם .בנוסף פועל המשרד בתחומי ההתחדשות העירונית ,ובעיקר
פרוייקטי "פינוי בינוי" ו־תמ"א ."38
המשרד מתמחה גם במימון עסקאות נדל"ן ,הן בייצוג יזמים ברכישת קרקעות ובהסכמי ליווי פיננסי
להקמת פרויקטים ,והן בייצוג בנקים המממנים פעילות נדל"ן.
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תכנון ובנייה – למשרד התמחות ייחודית בתחומי התכנון והבנייה .המשרד מלווה יזמים מהשורה
הראשונה במשק בייזום תכניות בניין עיר בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור ,ומאות אלפי מ"ר של
תעסוקה ומלונאות בכל רחבי הארץ .הליווי המשפטי שניתן הינו למן שלב הגיית התוכניות ועד לשלב
הוצאת היתרי הבנייה על פיהן ,וכולל ייצוג בוועדות התכנון השונות ,ברשויות המקומיות ובמסגרת
הליכים משפטיים בבתי המשפט .כמו כן פועל בהסדרת רישוי בנייה ורישיון עסק.
חברות ,מיזוגים ורכישות ,היי־טק – המשרד משמש כיועץ המשפטי של חברות בסקטור הפרטי,
המנהלות עסקים במגוון רחב של תחומי פעילות ,ומטפל בנושאים מסחריים מגוונים ,כגון הקמת
שותפויות ,חברות ,קרנות ומיזמים משותפים ,ניהול משא ומתן ,מתן חוות דעת וסיוע בקידום וטיפול
בעסקאות .המשרד מטפל בעסקאות רכישה והשקעה בחברות היי־טק ,וכן בייעוץ שוטף ומתן
שירותים משפטיים מלאים לחברות כאמור .בנוסף ,מטפל המשרד בענייניהן המשפטיים של חברות
בינלאומיות מובילות ונציגיהן בישראל .בצד התאגידי המשרד מעניק ייעוץ שוטף בתחומי הממשל
התאגידי ,בסוגיות רגישות ומורכבות ,כגון תגמול בכירים ,פירוק הפירמידות ועוד.
שוק ההון ובנקאות – למשרד ניסיון רב בתחום ההנפקות הציבוריות והפרטיות ובייצוג מנפיקים,
ובכלל אלו בנקים וגופים מרכזיים במשק הישראלי .בנוסף ,למשרד התמחות ייחודית בייעוץ משפטי
הנוגע לרגולציה הכרוכה בניהול 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 .המשרד טיפל בשורה של
הסדרי חוב מתוקשרים בישראל ,ביניהם הסדר החוב הגדול ביותר שנערך אי פעם במדינת ישראל,
בהיקף כולל של כ־ 7.5מיליארד ש"ח .במסגרת טיפולו בהסדרי החוב מייצג המשרד הן חברות
המבקשות לערוך הסדרי חוב ,והן בעלי חוב מול חברות המבקשות לבצע הסדרי חוב.
דיני עבודה – המשרד מייצג את כלל לקוחות המשרד בכלל הסוגיות העולות באופן שוטף מול
עובדיהם ,ובכלל זה זכויות עובדים ,זכויות סוציאליות ,פיטורים והתפטרות ,קיום שימועים ,הכנת
חוזי עבודה .המשרד מעניק את שירותיו לגבי לקוחות המעסיקים ,במצטבר ,כ־ 10,000עובדים עם
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התמחויות בסקטורי פעילות שונים ,כגון רשתות אופנה ,מלונאות ,תעשיות ,קמעונאות ,תשתיות,
תקשורת ,אנרגיה ,טכנולוגיה ,אלקטרוניקה ,בנקאות ,נדל"ן ,מסעדנות.
מחויבות לחברה ולקהילה – עורכי הדין ממשרד וקסלר ברגמן משרתים את הקהילה על־ידי
התנדבות במסגרת תכנית חינוכית בנושא דמוקרטיה וסובלנות ("שיעור אחר") .כמו כן ,עורכי הדין
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 ,כאשר המשרד מדורג
במקום השני בארץ בהיבט שיעור שיתוף וקידום נשים במקצוע עריכת הדין.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים עוסקים באופן מובהק בעבודה משפטית .כל מתמחה
מיועד לעסוק ברוב זמנו בתחום משפטי מרכזי אליו הוא משובץ בתיאום מראש עימו במועד קבלתו
להתמחות ,ובנוסף לכך הוא מסייע בתחומי העיסוק האחרים של המשרד ,בהתאם לצרכי המשרד.
עבודת המתמחה מתנהלת תחת פיקוחו של מאמן שהנו שותף בכיר במחלקה אליה שובץ .עם
זאת ,עבודת המתמחה אינה מוגבלת אך ורק לעבודה עם השותף המאמן ,והיא מתבצעת גם מול
עורכי דין נוספים במחלקה .המתמחים ,המהווים חלק אינטגרלי מצוות המשרד ,מעורבים בתיקים
ובעסקאות השונות החל משלביהם הראשונים ולאורך כל שלביהם ,תוך שהם נוטלים חלק משמעותי
בטיפול ,ובכלל זה ,פגישות עם לקוחות ,ישיבות משא ומתן ,הכנת חקירות ,ליווי לבית המשפט ועוד.
האווירה במשרד :המשרד ידוע ב־ DNAהייחודי לו – שילוב בין עבודה מקצועית ברמה הגבוהה
ביותר ,באווירה "בלתי מעונבת" ,צעירה ,ונעימה .במשרד היררכיה מובנית ,שאינה באה לידי ביטוי
ב"דיסטנס" בין השותפים לעוה"ד והמתמחים .המשרד יוזם מדי שנה פעילויות גיבוש חברתיות
לכלל עובדיו ,ובכללן טיול משרדי בן מספר ימים ,בין בישראל ובין מחוצה לה.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים במשרד נהנים מתנאי שכר הולמים כמקובל
בשוק וכן תנאים נלווים כגון :חניה ,מימון עלויות קורס ההכנה לבחינות הלשכה ועוד.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :קשה להגדיר במדויק תכונה כזו או אחרת הנדרשת מהמתמחה,
ונכון יותר לדבר על סל תכונות הכולל ,בקיאות במקורות משפטיים ויכולת התמצאות בהם ,יכולת
ניתוח משפטי ויצירתיות ,יסודיות ,נועם הליכות והתנהלות חברית וכישורי עבודת צוות .הלכה
למעשה המתמחה עוסק במלאכת עריכת דין ,לכל דבר ועניין ,וזוכה לעצמאות רבה בניהולה בכפוף
לכך שכל תוצר עבודה שלו כפוף לביקורת עורך דין מהמשרד ולהדרכה מטעמו.
שעות עבודה.19:00–9:00 :
סיכויי קידום במשרד :המשרד מעניק עדיפות לקליטת עורכי דין מקרב מתמחיו הבולטים ובעלי
היכולת ,שהוכיחו עצמם במהלך ההתמחות .רבים מבין עורכי הדין במשרדנו וחלק מהשותפים בו
החלו את דרכם המקצועית במשרד כמתמחים.
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיים מסלול טרום־התמחות .אנו ממליצים בחום לאלו אשר
מעוניינים להתמחות במשרדנו ,לפנות אלינו בנוגע לאפשרות של טרום התמחות.
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עו״ד זאב שרף ושות׳
כתובת :בית מוזס ,שדרות רוטשילד מס'  76–74בת"א
טלפון03–7914777 :
פקס03–7914778 :
דוא"לoffice@scharflaw.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד יואב לוי
מספר עו"ד במשרד13 :
מספר המתמחים במשרד5–4 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס5–4 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה0 :

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

על המשרד ותחומי עיסוקו:
משרד עו"ד זאב שרף ושות' הוא משרד בוטיק ,המתמחה בתחום ליטיגציה אזרחית־מסחרית מורכבת
ומגוונת ,ומציע מענה משפטי מקיף ,משולב ורב תחומי בייצוג בערכאות השונות ובבוררויות ,בכל
תחומי המשפט ,בהתאם לצרכים המשתנים של כל לקוח וכל תיק .המשרד מטפל בסכסוכים בפרופילים
הגבוהים ביותר בארץ ,כמו גם בסכסוכים חובקי עולם .בראש המשרד עומד עו"ד זאב שרף .משרד
עו"ד זאב שרף ושות' מתמחה בליטיגציה אזרחית מסחרית בכל תחומי המשפט האזרחי ,ותובענות
כספיות בהיקפים גדולים .בנוסף ,המשרד מתמחה בסכסוכים ומאבקי שליטה בתאגידים ,בסכסוכים
מסחריים מורכבים ,בליווי וייעוץ במשברים עסקיים ובייצוג תאגידי ענק ונושאי משרה בתובענות
ייצוגיות ותובענות נגזרות .המשרד אף עוסק בהליכים במסגרות של חדלות פירעון ,סכסוכים בין
שותפים והליכי פירוק ,זכויות במקרקעין (בעלויות ,חכירות וזכויות שימוש וחזקה) ,עתירות מינהליות
ועתירות לבג"ץ ,ופועל בתחומי האנרגיה ,המכרזים ,דיני ניירות ערך ושוק ההון ,צווי מניעה ועוד.
מעבר לכך ,המשרד פועל בנושאי תובענות בענייני ביטוח ,ובכלל זה ביטוח אחריות מקצועית וביטוח
אחריות דירקטורים ,בתחום ההגבלים העסקיים ,בתביעות לשון הרע ועוד .בנוסף ,משרד עו"ד זאב
שרף פועל בזירה הבינלאומית בסכסוכים חובקי עולם ,ומלווה תהליכי ליטיגציה שמתנהלים בחו"ל
תוך שיתוף פעולה עם עורכי הדין הזרים בסכסוך.
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משרד זאב שרף ושות' מדורג לאורך השנים כאחד ממשרדי הליטיגציה המובילים ,הידועים והבולטים
בישראל על־ידי חברות הדירוג המובילות והנחשבות בישראל ובעולם ,כדוגמת D&B ,Legal 500
 ,100ו־ .BDIמשרדנו מדורג בקבוצת העילית ,לצד המשרדים הגדולים בישראל .משרדנו זוכה
להכרה זו ,באמצעות עבודה קשה ומסורה של צוות עורכי דין מהמובילים בישראל ,המקדיש את
זמנו ומאמצו לליווי קרוב ,לויאלי ובלתי מתפשר של לקוחותינו.

לקוחות המשרד:
עם לקוחות המשרד היום ובעבר נמנים ,בין היתר ,תאגידי ענק וחברות מובילות במשק בארץ ובחו"ל,
הן ציבוריות והן פרטיות ,המצויים בלבה של העשייה הכלכלית ,המסחרית ובשוק ההון ,וכן אנשי
עסקים ובכירים במשק הישראלי ,אנשי ציבור ,עורכי דין ומשרדי עורכי דין מובילים.
המשרד אינו נוהג להתהדר בלקוחותיו .מפרסומים פומביים ניתן ללמוד כי בין לקוחות המשרד
נמנים מערכת הבנקאות ,מנהלי קופות גמל וקרנות נאמנות ,חברות דלק ,חברות אנרגיה ,חברות
פטרוכימיה ומאגרי כימיקלים ,חברות מקרקעין ,חברות תשתית ,חברות יזמות ובנייה ,עיתונות,
תקשורת ופרסום ,חברות תעופה ,חברות השקעה ,חברות מזון ומלונאות.

על ההתמחות:
דרישות סף לקבלה להתמחות :ממוצע  85ומעלה .המשרד שוקל בחיוב סטודנטים שאינם עומדים
ברף הנ"ל אך השתתפו במהלך הלימודים בקליניקות ,ו/או בכתב עת ,ו/או בפעילות התנדבותית,
ו/או עבדו במהלך לימודיהם .תואר נוסף או שילוב של הנ"ל מהווה ,כמובן ,יתרון.
המשך תהליך המיון :האיכויות הרבות הנדרשות ממתמחה במשרדנו ,כמו גם מספרם המועט
של מקומות ההתמחות ,מחייבים אותנו במיון קפדני של המועמדים .ככלל ,ההליך מתנהל בשני
שלבים .בשלב הראשון מתבצע ריאיון מול עורך דין מהמשרד וככל שהדבר רלוונטי ,בשלב השני
מרואיין המועמד על ידי שותף במשרד ,במהלך הראיונות במשרד ניתן דגש על אישיותו ופועלו של
המועמד והוא גם נדרש להשיב לשאלות משפטיות התואמות להתקדמות בלימודיו.
אופי עבודת המתמחה במשרד :כפועל יוצא מהיקפם ומורכבותם של הסכסוכים בהם מייצג
משרדנו (לעיתים בעלי ערך כלכלי של מאות מיליוני  ₪ויותר) ,העבודה על כל תיק מתבצעת על
ידי צוות שלם .המתמחים עובדים עם כל חברי הצוות באופן שוטף ומהווים חלק אינטגראלי ממנו.
כל צוות עוסק בתיקים ייחודיים במגוון של תחומים והעבודה (הן של עורכי הדין והן של המתמחים)
מתאפיינת בליווי צמוד ואינטנסיבי של מספר מועט של תיקים גדולים בעצימות גבוהה ,ולא ליווי
״מרחוק״ של מספר רב של תיקים קטנים.
משרדנו אינו גודר ותוחם את עבודת המתמחה מראש ,ונכון יותר לומר ,כי המתמחה הוא שמעצב
ומגדיר את התמחותו .כחלק מהצוות המטפל בתיק ,משרדנו שואף לכך שהמתמחים יחוו את ההליך
המשפטי ,על כל שלביו – משלב גיבוש האסטרטגיה עם קבלת התיק ולימודו ,דרך הגשת כתבי
הטענות ,ההליכים המקדמיים ,הכנת החקירות ,וכלה בשלבים הסופיים של התיק ,לרבות סיכומי
הטענות .המתמחים מתלווים לדיונים בבתי המשפט אשר לרוב מתנהלים בערכאות גבוהות (בתי
המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון) ומשתתפים בהם מספר רב של צדדים ופרקליטים מובילים.
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ככל שהמתמחה במשרדנו מוכיח את עצמו ,כך גדל מקומו ותפקידו בצוות ,ועם הזמן ,אנו שואפים
כי ייקח חלק פעיל בניהול ההליך המשפטי ,על כל משמעויותיו ונגזרותיו.
התנאים המוצעים למתמחה :המתמחים במשרדנו נהנים מתנאי עבודה מהטובים שניתן
להציע .המשרד דואג בין היתר למקומות חנייה למתמחים ולמתנות בחגים .המתמחים במשרד גם
משתתפים בימי גיבוש וזוכים להשתתפות במימון קורסי ההכנה לבחינות הלשכה .לרשות העובדים
עומד מטבח מאובזר ,כיבוד בכל שעות העבודה וכן חדר שהוקצה לארוחות צהריים משותפות.
בהיבט המקצועי – המתמחים זוכים לליווי והדרכה בשלבי ההתמחות השונים .לרשות המתמחים
עומדת ספרייה משפטית גדולה וחדרי עבודה פרטיים ,אשר בכל אחד מהם יושבים בין מתמחה אחד
לשני מתמחים .המתמחים במשרד אינם מבצעים עבודות מזכירות ושליחויות ולנוחותם ולסיוע להם
עומד בכל שעות העבודה צוות אדמיניסטרטיבי צמוד ומסור ,המטפל אף בכל נושאי השליחויות,
הבירורים וההגשות מול הרשויות השונות.
הדרישות ממתמחים בעבודה :המתמחים במשרד זוכים להיות חלק מצוות משפטי בכיר ומקצועי
אשר עוסק ,בין היתר ,בניהול הליכים משפטיים מורכבים ,רגישים ,תקשורתיים ובעלי ערך כלכלי
עצום כאמור .כפועל יוצא ,המתמחים במשרדנו נדרשים למכלול תכונות ,ובכלל כך :אמינות ,יכולת
מחקר משפטי גבוהה ,יצירתיות ,סקרנות ,יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל־פה ,מוטיבציה ללימוד
ולעבודה קשה ,יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה בצוות ,נועם הליכות ודרך ארץ.
שעות עבודה :בהתאם לעומס העבודה.
סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות :המספר המועט של מתמחים
במשרד בכל מחזור ,כמו גם אופי העבודה שבו ,מאפשר למקבלי ההחלטות במשרד להתרשם
באופן אישי מהמתמחה ויכולותיו במהלך תקופת ההתמחות .מדיניות המשרד בהתייחס לקידום
מתמחה למשרת עו"ד ברורה – המשרד מעדיף לקדם מתמחה אשר סיים התמחות במשרד ועמד
בדרישות הנ"ל ,על פני גיוס עובד מתוך מתמחים רבים אחרים אשר סיימו במקומות אחרים (הכל
כמובן בכפוף ליכולות שהפגין המתמחה במהלך תקופת התמחותו ולזמינות במשרד) .גם במחזורים
האחרונים המשרד קידם מתמחים והעסיקם כעו"ד בתום תקופת ההתמחות.
במשרדנו קיים מסלול טרום התמחות בהתאם לצרכי המשרד השוטפים.
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זהבי ,בלאו ושות'
כתובת :יגאל אלון  ,96תל־אביב
טלפון03–6252000 :
פקס03–6252020 :
דוא"לoffice@zblaw.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד יואב זהבי
מספר עו"ד במשרד 14 :עו"ד מתוכם  6עורכות דין
מספר השותפים במשרד 3 :שותפים
מספר המתמחים במשרד 4–2 :מתמחים
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה :מתמחה אחת
תחומי עיסוק מרכזיים :מסחרי ,מקרקעין ,תאגידים (שוק ההון)
פעילות פרו־בונו :אין במשרד הגדרה אחידה לעניין זה .אנו מטפלים בתיקים מסוג זה מעת לעת
כאשר נקרים כאלה בדרכנו .כמו כן ,אנו מקיימים פעם בשנה פעילות התנדבותית של כל המשרד
(במסגרת יום המעשים הטובים)
הטבות לעובדים :שי לחג
אתרwww.zblaw.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
זהבי ,בלאו ושות' ,הינו משרד בוטיק הנותן מענה ללקוחות המבקשים יעוץ וליווי משפטי בתחומי
המשפט המסחרי על כל גווניו וחלקיו .זהבי ,בלאו ושות' נוסד בשנת  1974ע"י השותף המייסד,
עו"ד יהודה זהבי ,אשר עיקר עיסוקו בנדל"ן ,תשתיות ומימון פרוייקטים.
בשנת  ,2005לאחר שפרש ממשרד עוה"ד ליפא מאיר ושות' ,הצטרף למשרד עו"ד יצחק בלאו,
שעיקר עיסוקו בליווי חברות פרטיות וציבוריות ,בתחומי המשפט המסחרי ,במסגרת פעילותן
המקומית והבינלאומית .עיסוק זה כולל ,בין היתר ,יעוץ בדיני ניירות ערך ,ליווי הפעילות בשוק ההון
והתמחות במיזוגים ורכישות.
השותף השלישי ,עו"ד יואב זהבי ,הוסמך והצטרף למשרד בשנת  2003ועיקר עיסוקו בתחום
הנדל"ן ,מכרזים ציבוריים וקבוצות רכישה  /עמותות בניה ,מימון פרוייקטים והתחדשות עירונית.
עוה"ד זהבי ובלאו ,שמו להם כמטרה ,לעצב משרד בוטיק שייתן מענה משפטי ומקצועי לכל לקוח
מסחרי .הניסיון ,ההתמחויות והמיומנויות של כל אחד משותפי המשרד ,מבטיח לכל לקוח ,פתרון
מלא ושלם לצרכיו המשפטיים.
אחד מיסודות השירות המשפטי הוא בסיס האמון הרחב והבלתי מתפשר ,העומד בבסיס מארג
היחסים שבין עוה"ד והלקוח .בסיס אמון זה ,מאפשר את הפקת המיטב מהשירות המשפטי אותו
מקבל הלקוח .כל הנכנס בשערי זהבי ,בלאו ושות' חש במהרה כיצד אמון זה נבנה אריח על גבי
אריח ,תוך שימת דגש מרבית על שמירה בדיסקרטיות של כל עניני הלקוחות.
הצוות המקצועי של עוה"ד בזהבי ,בלאו ושות' נהנה מוותק רב שנים ומגלה נאמנות יתירה ללקוחות
ולמשרד עוה"ד ,כאשר הוותק הממוצע של כל עוה"ד במשרד עולה על  15שנים ,ייחודיות ,המבטיחה
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ללקוחות המשרד רצף אנושי ומקצועי בטיפול בענייניהם ,תוך שמירה על מירקם אחיד של ניסיון
ומקצועיות בכל דרגי המשרד.
במשרד אווירה מיוחדת ,אווירת של עשיה ושל עבודה הכוללת הגשמה עצמית ומיצוי היכולות של
כל עובדי המשרד – המשרד חווה בשנים האחרונות הצלחות מקצועיות בהיקפים חריגים – עובדי
המשרד שותפים להצלחה הזו הן בעשיה והן בתחושה .כל זאת באווירה רגועה ונינוחה ,תקשורת
בגובה העיניים בין כל העובדים ,שותפים ,עו"ד ובעלי יתר התפקידים.
נדל"ן ותשתיות
בעשרות שנות פעילותו של זהבי ,בלאו ושות' ,המשרד צבר לעצמו ,קשת רחבה של לקוחות,
מהמובילים במשק הישראלי בתחומם .בתחום הנדל"ן והתשתיות ,מלווים עוה"ד יהודה ויואב זהבי
פרוייקטים ייחודיים ומשמעותיים במדינת ישראל ,כגון מינהלת ההקמה של הדיור הממשלתי במשרד
האוצר ,קבוצות רכישה בהיקף נכבד ועוד.
המשרד מעניק שירותים משפטיים בין היתר בתחומים שלהלן:
נדל"ן למגורים – ייצוג יזמים ,קבוצות רכישה ,עמותות בניה וכיוצ"ב( .כגון – השכונות החדשות
בראש העין ,עמותות הבניה בחריש ,קבוצת הרכישה (המפורסמת) 'יוניטד שרונה' ,במתחם רשות
השידור בתל אביב ועוד עשרות קבוצות ועמותות)..
נדל"ן מסחרי – פרוייקטים למשרדים ומסחר כגון – מגדל אלקטרה בתל אביב ,בית אמפא ועוד..
התחדשות עירונית – פרוייקטים של פינוי בינוי ,תמ"א  38ועוד.
מימון פרוייקטים – ייצוג של כמה מגופי המימון של פרויקטים בתחום הנדל"ן – כגון גמלא הראל,
קרן אקספו ,קרן עלית ועוד.
מכרזים – למשרדנו התמחות מיוחדת בכתיבת מכרזים ,הן עבור גופים פרטיים והן עבור גופים
ציבוריים כגון ממשלת ישראל ,כנסת ישראל ,מוזיאון ת"א ,עזרה וביצרון ועוד.
תאגידים
כאמור ,נדל"ן ותשתיות הינו אך ורק פן אחד של המשפט המסחרי .ההתפתחות הכלכלית והמשפטית
במדינת ישראל ,קידמה גם את עולם המשפט של דיני התאגידים וניירות הערך .החברות הציבוריות
והפרטיות ,הפועלות במדינת ישראל ,כמו גם בעלי מניותיהן ,נדרשים לליווי משפטי ומקצועי
מהשורה הראשונה .עו"ד יצחק בלאו ,צבר נסיון והתמחות של עשרות שנים בתחום זה וביחד עם
צוות המשרד מעניק ללקוחות המשרד יעוץ משפטי ומקצועי מהשורה הראשונה .קשת החברות
הציבוריות הנמנות על לקוחות המשרד ,כמו גם ,העסקאות והפעילויות אותן הוא מלווה ,מהווים
את כרטיס הביקור של משרדנו.
החיבור ושיתוף הפעולה ההדוק בין שותפי המשרד וכל עוה"ד בזהבי ,בלאו ושות' ,מעניק בית
משפטי חם ,מקצועי ומגוון לכל לקוח מסחרי שנידרש ליעוץ משפטי .כפי שניתן להבין מהסקירה
הקצרה שלעיל ,יעוץ משפטי זה מקיף את כל גווניו של המשפט המסחרי.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :העבודה היא ב"פול" ,קרי; המתמחים עובדים מול מרבית עורכי
הדין במשרד (לרבות עבודה ישירה ובהיקף משמעותי מול השותפים).
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התנאים המוצעים למתמחה במשרד :במשרד שני מתחמים ( )open spaceבהם מספר עמדות
עבודה למתמחים .שכר העבודה של מתמחים במשרד עומד כיום על  ₪ 7,500לחודש כולל נסיעות.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :חריצות ונחישות ,תקשורת בין אישית טובה וייצוגיות (המתמחים
במשרדנו מקיימים אינטראקציה גבוהה עם לקוחות המשרד) ,יכולת כתיבה ראויה ,ניתוח משפטי,
התבטאות טובה בכתב ובע"פ ורצון ללמוד ולהתפתח.
שעות עבודה :שעות העבודה הבסיסיות במשרד הינן בין  08:30ל־ 19:00בימים א'–ה' .כאשר
יש עומס ,נקודתי או תקופתי חוצות שעות העבודה את האמור וצוות המשרד כמו גם המתמחים
נדרשים 'להתגייס' למתן כל מענה נדרש.
סיכויי קידום במשרד :לא מעט מעורכי הדין במשרד כיום החלו בו את דרכם כמתמחים (מי מהם
שעברו התמחות לפני כמעט שלושה עשורים ומי מהם שעברו התמחות בשנים האחרונות).
קשה לנבא לגבי צרכי המשרד בתום תקופת ההתמחות הרלוונטית ,אולם מתמחה שיהיה מצטיין
– הן ביכולות ,הן בנחישות והן בהשתלבות שלו במרקם החברתי במשרד ,סביר שיקבל הצעה
להמשיך ולעבוד כעו"ד במשרד.
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיימת עדיפות גבוהה לתקופת טרום התמחות של חצי שנה
עד שנה לפני ובצמוד לתקופת ההתמחות .הדבר נכון בעיננו גם עבור המשרד אך בעיקר עבור
המתמחה .מתמחה הנמצא בתפקיד תקופה משמעותית יותר נחשף לפעילות ברמה גבוהה יותר,
מגוונת יותר ,מעשירה יותר וכך הלאה.
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זיסמן ,אהרוני ,גייר ושות' ()ZAG–S&W
כתובת :שדרות רוטשילד  ,45–41תל אביב
טלפון03–7955555 :
פקס03–7955550 :
דוא"לmeravs@zag–sw.co.il :
איש קשר למתמחים :מירב שחר
מספר עו"ד במשרד :כ־70
מספר המתמחים במשרד13 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס10 :
תחומי עיסוק מרכזיים :משפט מסחרי בינלאומי (לרבות עבודה משפטית בארה"ב ובסין) ,הייטק,
מיזוגים ורכישות ,שוק ההון וניירות ערך ,ליטיגציה ,מקרקעין ,מיסים ,עבודה וספורט.
פעילות פרו־בונו :במסגרת העבודה השוטפת ,המשרד מקיים פעילות פרו־בונו עשירה ומגוונת,
בין היתר באמצעות סיוע לעמותות שונות בתחומים שונים.
הטבות לעובדים :טיולים ,ימי כיף וערבי כיף משרדיים ,ערבי מתמחים ,מימון קורס הלימוד לבחינות
הלשכה ,חנייה בחניון הבניין (בשדרות רוטשילד) ושי לחגים.
אתרwww.zag–sw.com :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרדנו בתל אביב הינו אבן הבסיס הראשונה וחלק בלתי נפרד מפירמת  ,ZAG–S&Wפירמת עורכי
דין בינלאומית מובילה ,המתמחה בכל תחומי המשפטי המסחרי והעסקי .פעילות הפירמה כוללת
ליווי משפטי שוטף לתאגידים מקומיים וזרים ,מיזוגים ורכישות ,הנפקות בבורסות ברחבי העולם ,מיסוי
מקומי ובינלאומי ,ליווי חברות היי־טק בכל שלבי פעילותן וכן במתן מעטפת משפטית נרחבת בכל
התחומי הפעילות העסקית כגון ליטיגציה ,נדל"ן ודיני עבודה .לפירמה סניפים בישראל ,בארה"ב,
בסין ובאירופה ,בהם פועלים צוותים משפטיים מיומנים של עורכי דין ישראליים ומקומיים המלווים
באופן שוטף חברות רב לאומיות ,תאגידים ,אנשי עסקים ,יזמים וגופים פרטיים .האופי הבינלאומי
של העבודה ,הן המשפטית והן העסקית ,מחייב את עורכי הדין שלנו במקצועיות חסרת פשרות,
בחדשנות ,ברוח יזמית ובהתנהלות כמקשה אחת המאפשרת ללקוחותינו ראיה משפטית ועסקית
רוחבית.הפירמה מדורגת מדי שנה ,במדריכי דירוג מקומיים ובינלאומיים כפירמת עורכי דין בינלאומית
מובילה בתחומי הליבה המשפטיים וכן בכל תחומי המעטפת של המשפט המסחרי.
סניפינו פועלים על פי אמנת שירות ממוקדת לקוח וקוד המצוינות של הפירמה.
הפירמה בארה"ב – פירמת עורכי הדין הבינלאומית –  ,ZAG–S&Wהינה שותפות ייחודית של
זיסמן ,אהרוני גייר ושות' עם הפירמה האמריקאית המובילה והמנוסה ,Sullivan & Worcester
החל משנת .2001
סניפי הפירמה בארצות הברית ממוקמים בזירות המסחר הבולטות ,בוסטון ,ניו יורק ווושינגטון הבירה,
מעסיקים למעלה מ־ 200עורכי דין ישראלים ואמריקאים הבקיאים בדין הישראלי ובדין האמריקאי,
וכן בהיבטים העסקיים והתרבותיים של שתי המדינות ,והשפעתם על העסקאות.
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בשנים האחרונות ליוותה מחלקת שוק ההון בפירמה מספר רב של גיוסים והנפקות עבור חברות
ישראליות ואמריקאיות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובנאסד"ק .כיום המחלקה הבינלאומית
במשרדנו מייצגת את מרבית החברות הישראליות הנסחרות בנאסד"ק.
הפירמה בסין – הפירמה בסין מובילה פרויקטים גדולים ומורכבים ,לרבות פרויקטים ממשלתיים,
בערים שנחאי ,שנזן וגואנגז'ו ,כבר למעלה מ־ 10שנים.
הצוות הישראלי בסין מלווה ומייצג חברות ישראליות ובינלאומיות מובילות המעוניינות לחדור לשווקי
הפיתוח והייצור בסין ,הן בתחומים משפטיים והן בתחומים מסחריים ,מתוך הבנה עמוקה של
הסביבה העסקית ,התרבותית והרגולטורית הסינית .כמו כן ,הצוות הישראלי מייצג ומלווה חברות
סיניות רבות המעוניינות להשקיע ,להתרחב ולחדור לשוק המחקר והפיתוח הישראלי.
היתרונות הרבים הגלומים בצוות מאפשרים לו ,מעבר לבקיאותו המשפטית והיכרותו המקיפה עם
הרגולציה הסינית ,הבנה מעמיקה בתרבות הסינית ובסביבה העסקית הנהוגה בסין .למשתנים
אלו ,ישנה השפעה ניכרת על אופן ניהול העסקים ועל העסקאות שבין חברות ,סיניות ,ישראליות
ובינלאומיות המבקשות לפעול יחד.
צוות הפירמה בסין כולל עורכי דין סיניים וישראלים ,דוברי עברית ,אנגלית וסינית ,בעלי ניסיון עשיר
בליווי ומתן ייעוץ משפטי ועסקי לחברות ולמשקיעים ישראלים ,סינים ובינלאומיים כאחד.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :ההתמחות במשרדי הפירמה בתל אביב נעשית בשיטת "פול
מחלקתי" ,כל מתמחה מצוות למחלקה בתחומה מעוניין לעסוק ועובד עם כל עורכי הדין במחלקה.
המתמחים בפירמה הינם חלק אינטגרלי מהעבודה המשפטית השוטפת במשרד ,מעורבים ומובילים,
לוקחים 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 מתמחה עמדת עבודה נפרדת ,תנאי העסקה כמקובל
בתחום במשרדים בסדר גודל דומה ,חניה בבניין המשרד ,מימון קורס ההכנה לבחינות השלכה,
ערבי מתמחים וימי כיף משרדיים.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :המשרד רואה במתמחים כדור הבא של המשרד ולכן הציפייה
היא להתנהגות מקצועית ובין־אישית ההולמת את המקצוע .מצופה מהמתמחים כי יהיו בעלי
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.
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חג'ג' בוכניק ויינשטיין ושות'
שם המשרד :חג'ג' ,בוכניק ,ויינשטיין שות' – משרד עו"ד
כתובת :מגדלי הארבעה (מגדל דרומי) ,רח' הארבעה ( 32קומה  )33תל־אביב
טלפון03–6081733 :
פקס03–6081732 :
דוא"לoffice@hbw–law.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד נדב אברמוביץ  /עו"ד תמיר רט
מספר עו"ד במשרד 7( 26 :נשים)
מספר השותפים במשרד7 :
מספר המתמחים במשרד6 :
תחומי עיסוק מרכזיים :נדל"ן ,ליטיגציה ,מסחרי בינ"ל ,היי־טק
הטבות לעובדים :שי לחגים ,חניה ,נופש משרדי ,פעילויות גיבוש
אתרwww.hbw–law.com :

על המשרד
משרד עורכי הדין חג'ג' ,בוכניק ,ויינשטיין ושות' נוסד בתחילת שנת  ,2004ומבסס את דרכו מאז
כאחד המשרדים הצומחים והמבטיחים בישראל.
 HBWהינה פירמת עורכי־דין מהבולטות והמובילות בישראל ,המספקת מגוון נרחב של שירותים
משפטיים איכותיים ,המבוססים על מומחיות ,ניסיון וידע בינתחומי בנדל"ן ומקרקעין ,מיסוי מקרקעין,
משפט מסחרי ,משפט בינלאומי ,ליטיגציה מסחרית ואזרחית ,בנקאות ופיננסים ,טכנולוגיה ,קניין
רוחני ועוד.
 HBWכוללת כיום כ־ 30עורכי דין ומתמחים בישראל ,הפועלים יחדיו למתן שירות מקצועי ברמה
הגבוהה ביותר ללקוחותיה השונים ,בארץ ובחו"ל .משרדה הראשי של הפירמה ממוקם במגדלי
הארבעה ,ברחוב הארבעה בתל אביב ,ולפירמה שיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מובילים
באוקראינה ,רוסיה ,בלרוס ,אנגליה וגרמניה.
 HBWמורכבת ממספר מחלקות מקצועיות המכילות עורכי דין מהמובילים בתחומם המעניקים
מענה כולל ,מקצועי ומהיר לכלל צרכיהם המשפטיים של מגוון לקוחות המשרד בסקטורים השונים,
תוך מתן יחס אישי ,מקצועי וחסר פשרות.
 HBWזוכה כדרך קבע להכרה כמשרד מוביל בתחומי המשפט המסחרי והנדל"ן על ידי מדריכי
דירוג בולטים כדוגמת .Dun's 100

תחומי עיסוק עיקריים
נדל"ן HBW :הנה אחת מהפירמות המובילות והמקצועיות בישראל בתחום הנדל"ן ,ומדורגת
בקביעות על ידי דן אנד ברדסטריט ברשימת משרדי עורכי־הדין המובילים והבולטים בישראל בתחום
זה וכאחד מעשרת משרדי עורכי־הדין הבולטים בישראל בתחום התכנון והבניה.
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מחלקת הנדל"ן ,התופסת נתח נכבד מפעילות המשרד ,עוסקת בכל תחומי הנדל"ן ודיני המקרקעין,
על גווניו השונים ,לרבות ליווי קבוצות משקיעים וקבוצות הרכישה ,והנה מייצגת עשרות רבות של
קבוצות כנ”ל ,החל בשלבי רכישת המקרקעין ,המשך בתכנונם ובבנייתם וכלה ברישום היחידות
הבנויות על שם הרוכשים ניהול מו"מ חוזי ועסקי ,עסקאות וליווי יזמים ופרויקטים ,תכנון ובנייה ,מיסוי
מקרקעין ,ליטיגציה ,ייצוג בפני רשויות שונות ועוד HBW .מתמחה בליווי פרויקטים רחבי־היקף ,החל
משלב התכנון ועד למכירת היחידות הנבנות ורישומן על שם בעליהן HBW .מטפלת בפרויקטים רבים
של נדל"ן בכל רחבי הארץ ,מקריית שמונה ועד אילת ,חלקם מהגדולים ומהמתוקשרים בישראל,
ועוסקת בכל ההיבטים הכרוכים בפעילות של חברות קבלניות ויזמי נדל"ן ,בעלי קרקעות ונכסי נדל"ן,
מרכזי קניות ומרכזים מסחריים ,איגודי מקרקעין ,קבוצות רכישה ,ונותני שירותים בתחומים אלו.
ליטיגציה HBW :מייצגת בפני כל בתי המשפט והערכאות המנהליות בישראל ,בכל תחומי המשפט
המסחרי ,האזרחי והמנהלי ,ובכלל זה :דיני חברות ,מקרקעין ,תכנון ובנייה ,משפט מנהלי ,חוזים
וחיובים ,מכרזים ,בנקאות ,קניין רוחני ,דיני עבודה ועוד .למשרד ניסיון מוכח בתביעות מורכבות
ביותר ,והוא אמון על יצירתן של מספר הלכות משפטיות חשובות ,בין היתר בתחום דיני המכרזים,
סעדים זמניים ותכנון ובנייה.
נדל"ן בחו"ל ,מיזוגים ורכישות HBW :מלווה את לקוחותיה הישראלים והזרים בכל הנוגע
לעסקיהם בחו"ל ,החל במשא ומתן עם אנשי מפתח בשוק הזר ,המשך בתכנון והקמה של מבנה
ההחזקות והניהול הנכון לפעילות העסקית הרלוונטית ,וכלה בעריכת חוזים ועסקאות לניהול של
הפעילות העסקית .למשרד ידע וניסיון נרחבים בניהול עסקאות וענייני מסחר מורכבים ביותר בארץ
ובחו"ל ,לרבות הקמת מיזמים משותפים ומבני חברות המתפרסים בכמה מדינות ,מיזוגים ורכישות
( ,)M&Aהפצה ,רישיונות ,הסכמי ייצור ,הסכמי שיתוף פעולה ועוד.
טכנולוגיה :ל־ HBWמומחיות וניסיון בייצוג משפטי של יזמים וחברות בתחומי ההיי־טק והטכנולוגיה,
ובייצוג הן של יזמים וחברות המבקשים לגייס הון והן של משקיעים במגזר הטכנולוגי – ממשקיעי
"סיד אנג'לס" פרטיים ועד למשקיעים מוסדיים כגון קרנות הון סיכון .המשרד מלווה חברות ,יזמים
ומשקיעים משלב ההקמה ועד להנפקה (או "אקזיט" אחר) ,והלאה.
ליווי משפטי זה כולל פיתוח אסטרטגיה למסחור הקונספט ,הקמת המבנה המשפטי הנכון לחברה,
גיוס הון ,הגנה על הקניין הרוחני של החברה וזיהוי תוכניות סיוע ומימון ממשלתיות מתאימות ,כמו
גם ליווי בפעילות העסקית עצמה ,לרבות עריכת הסכמי רישוי ,הפצה ,ייצור ו־.OEM
מסחרי HBW :מספקת ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים פרטיים וציבוריים בכל ההיבטים הנוגעים
לפעילותם העסקית ,משלב התכנון וההקמה ,דרך הכנת מכלול ההתקשרויות החוזיות והעסקיות
הנלוות לפעילות העסקית ,וכלה בליווי שוטף של הפעילות העסקית עצמה.
 HBWהנה בעלת ידע וניסיון בטיפול בעסקאות ונושאים מסחריים מורכבים ,כולל הקמת תאגידים
ומיזמים משותפים ,מיזוגים ורכישות ,הסכמי שיתוף פעולה ,הקצאות ,הסכמי ייצור ,הפצה ורישיון ועוד.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :אנו משקיעים מאמץ בבחירת מתמחים בעלי תכונות האופי
והיכולות החשובות לאופי העבודה במשרדנו :יחסי אנוש ,מצוינות ומוסר עבודה .המתמחים מבצעים
עבודה משפטית מגוונת ,תוך חניכה צמודה של עו"ד בכירים ומנוסים .עיקר עבודת המתמחים
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מתבצעת עם עורכי דין במחלקה ספציפית ,ואולם בהתאם לדינמיקה של המשרד המתמחים
עובדים גם עם עורכי דין במחלקות נוספות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים במשותף במספר חדרים .לכל אחד
עמדת מחשב עם גישה לתוכנות משפטיות .שכר המתמחים דומה לנהוג במשרדים אחרים באותו
סדר גודל.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :המתמחים נדרשים ליכולת עבודה יסודית ומעמיקה ,לאחריות,
עמידה בלוחות זמנים ,מעורבות ,יוזמה ,יכולת עבודה בצוות ,ניתוח משפטי מעולה ,תפקוד בתנאי
לחץ והבנה וקליטה מהירה של החומר.
שעות עבודה :יום עבודה מתחיל בשעה  9:00בבוקר ונמשך עד שעות הערב ,בהתאם לדרישות
התיקים והלקוחות .המתמחים ,כמו כלל עורכי הדין ,נדרשים לעיתים לשעות עבודה ארוכות .עם
זאת ,אין מדיניות המחייבת מתמחים להישאר עד שעות מאוחרות כאשר אין צורך בכך .לא עובדים
בימי שישי.
סיכויי קידום במשרד :מרבית עורכי הדין במשרד התחילו את דרכם כמתמחים במשרד.
האם קיים מסלול טרום התמחות :בחלק מהמקרים ניתן לשלב במסלול של טרום התמחות.
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טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות'
סניף תל אביב
כתובת :מגדל המוזיאון ,רח' ברקוביץ  4תל אביב 6423806
טלפון 03–6075000 :פקס03–6075050 :
דוא"לtel@tslaw.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד אורי ברק
סניף ירושלים
כתובת :בניין האחים דוד ,רח' קרן היסוד  ,38ירושלים 9214915
טלפון 02–6511919 :פקס02–6513133 :
דוא"לjer@tslaw.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד עופר דולינסקי
סניף באר שבע
כתובת :פארק טכנולוגיות מתקדמות ,רח' האנרגיה  ,77באר שבע 8470912
טלפון 3720372–08 :פקס3729999–08 :
דוא"לbrs@tslaw.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד אסף אבידן
אתר המשרדwww.tslaw.co.il :
מספר עו"ד במשרד( 34 :מתוכם  18נשים)
מספר השותפים במשרד( 18 :מתוכם  2נשים)
מספר המתמחים במשרד13 :
מספר מתמחים שבכוונת המשרד לגייס10 :
תחומי עיסוק מרכזיים :דיני תאגידים ומשפט מסחרי (היי־טק ,מיזוגים ורכישות) ,הון סיכון ,חממות
טכנולוגיות ,מימון ,מיסוי ,מקרקעין ,ליטיגציה רבגונית ומורכבת (מסחרית ,מנהלית ,פלילית) ,דיני
עבודה ואיכות הסביבה.

המשרד ותחומי עיסוק
משרד עורכי הדין טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות' ,נוסד בשנת  1995וכיום
עובדים בו כארבעים וחמישה עורכי דין ,כולל שותפים ועורכי דין שכירים ,וכן צוות של מתמחים
וסטודנטים/עוזרים משפטיים.
המשרד מציע את שירותיו במגוון רחב של תחומים ,ותחום עיסוקו העיקרי הוא בתחום התאגידים,
תוך מתן דגש על תחום ההיי־טק ,המיסוי וההון סיכון .למשרד מוניטין בתחומי התאגידים וההשקעות
בכל הקשור לתעשיית ההיי־טק ותעשיית הפרמצבטיקה ,בה פיתח ידע ייחודי .כמו כן ,מטפל
המשרד בכל תחומי המשפט האזרחי – מסחרי (חוזים ,עסקאות מקרקעין מכל הסוגים וההיקפים,
משא־ומתן וכיו'ב) ודיני עבודה.
המשרד מדורג באופן קבוע בדירוגי האיכות המובילים בארץ ובעולם ,ובהם,Chambers ,Legal 500 :
 BDI ,Best Lawyers ,IFLR ,PLCו־דן אנד ברדסטריט.
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אופיו הבינלאומי של המשרד הינו משמעותי במיוחד .המשרד מייצג מגוון רחב של לקוחות בינלאומיים
הפועלים בהשקעות מקומיות בשוק ההון הישראלי וכן מלווה באופן שוטף את הפעילות הבינלאומית
של לקוחותיו .בכלל זה ,המשרד מעניק ייעוץ וליווי צמוד ללקוחות המעורבים בעסקאות בינלאומיות
מורכבות ומתוחכמות ,לרבות עסקאות מסחריות רחבות היקף ,מיזוגים ,רכישות ,עסקאות מימון,
מיזמים ועסקאות השקעה .כחלק בלתי נפרד מהפעילות הבינלאומית ,המשרד פועל בשיתוף
פעולה הדוק עם משרדי עורכי דין מהמובילים בעולם.
המשרד הינו בעל יכולות מוכרות בטיפול בהסכמי השקעה גדולים ובתחום המיזוגים והרכישות,
בעיקר בתחום ההיי־טק וטיפול בכל הקשור להשלכות בתחומי התאגידים ,המיסוי וניירות־ערך,
הנובעות מביצוען של עסקאות מסוג זה .המשרד ייצג צדדים בכמה מן המיזוגים וההשקעות
הפרטיות הגדולות ביותר אשר בוצעו בישראל.
המשרד פיתח ידע ורכש ניסיון רב בכל ההיבטים הקשורים בטיפול בקרנות הון סיכון ,לרבות בסוגיות
של הקמה ,מבנה ,מיסוי וניהול קרנות הון סיכון ,השקעות בחברות סטארט־אפ ,ייצוג חברות בשלבי
פעילות שונים ,ייצוג קרנות הון סיכון וטיפול בהשקעותיהם הרבות בישראל.
למשרד מומחיות מיוחדת בתחום המיסוי והוא עוסק בסוגיות של מיסוי בינלאומי ,מיסוי תאגידים
ותכנון מס .כמו כן ,מספק המשרד יעוץ משפטי שוטף בתחום וכן חוות דעת ,תוך שילוב בין ידע
משפטי נרחב וידע מעשי עסקי וכלכלי בנושא.
המשרד מתמחה בקשת רחבה של תחומי ליטיגציה ,לרבות ליטיגציה מסחרית מורכבת ,הליכי
בוררות ,ליטיגציה פלילית בתחומי הצווארון הלבן ,קניין רוחני ,דיני מכרזים ,מערכות מידע ומחשוב
( ,)ITמחקר ופיתוח טכנולוגי וטלקומוניקציה.
למשרד מחלקה המתמחה בדיני עבודה המעניקה ייעוץ משפטי ללקוחות רבים ,ביניהם חברות
מהגדולות והמובילות במשק ,אשר כולל ,בין השאר ,ליווי משפטי שוטף במגוון ההיבטים של יחסי
העבודה ,התווית מדיניות ,מתן חוות דעת משפטיות מקיפות בנושאים שונים וניהול תיקי ליטיגציה
בבתי הדין לעבודה.

על ההתמחות
המתמחים שלנו
המתמחים שלנו מתנסים בכל תחומי העיסוק השונים והמגוונים בהם עוסק המשרד ומשולבים
בטיפול בתיקים כחלק מהצוות המשפטי לכל דבר ועניין ,ובכלל זה לוקחים חלק בתהליך קבלת
ההחלטות ובדיונים אסטרטגיים ,משתתפים בפגישות עם הלקוחות ,עם צדדים שלישיים ובדיונים
בבתי המשפט ומבצעים עבודה משפטית מהותית וברמה מעולה .העבודה היא ב"פול" ואנו לא
נוהגים להצמיד מתמחה לעורך דין מסוים .אנחנו מאמינים שבדרך זו מתאפשרת חשיפה לסגנונות
עבודה שונים ותכנים מגוונים תוך מיצוי כישרונותיו הייחודיים של כל מתמחה ומתמחה .המשרד
פועל לשילוב המתמחים בדרך זו מתוך תפיסת עולם שכך המתמחים יתקדמו באופן היעיל והמהיר
ביותר מבחינה מקצועית ואישית ,והן המתמחים והן המשרד יצאו נשכרים מכך.
העובדה כי המתמחים מבצעים עבודה משפטית גרידא מאפשרת להם להתרכז בלמידה ובעניינים
המהותיים של הטיפול המשפטי ,והם מקבלים משוב מקצועי על עבודתם באופן תכליתי ובונה
מהשותפים ומעורכי הדין איתם הם עובדים.
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המתמחים שלנו מתנהלים באופן שוטף וישיר מול השותפים ומול עורכי הדין במשרד ,וכל הדלתות
במשרד פתוחות בפניהם .חשוב לנו לציין ,כי המתמחים שלנו זוכים לסביבת עבודה נעימה במיוחד,
בה כולם יכולים לדבר עם כולם" ,בגובה העיניים" ,והקשר האישי בין המתמחים ,עורכי הדין
והשותפים הינו יומיומי ובלתי אמצעי.
הדרישות ממתמחים
אנו מעוניינים במתמחים בעלי יושר אישי ,יכולת אישית גבוהה ויחסי אנוש מעולים .אנו מצפים
מהמתמחים במשרדנו לגלות חריצות ,מחויבות ,יסודיות ,יוזמה ,התמדה ,מוטיבציה גבוהה ואחריות.
משרדנו שם דגש על יחסי אנוש טובים ולפיכך על המתמחה להיות בעל כישורים חברתיים ויכולת
עבודה בצוות.
התנאים המוצעים למתמחה
כמקובל במשרדים מסחריים מובילים.
סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות
המשרד מעדיף לקלוט לשורותיו ,כעורכי דין ,מתמחים שהתבלטו והוכיחו את יכולותיהם בתקופת
ההתמחות .רבים מעורכי הדין וחלק מהשותפים במשרדנו החלו את דרכם המקצועית במשרד
כמתמחים.

הידעת? נקודות ייחודיות אודות המשרד
•משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לחברות מהגדולות והמובילות במשק ,וקיימים בו אתגרים מקצועיים
רבים ובמגוון תחומי המשפט – תאגידים ,עסקאות בינלאומיות ,מיזוגים ורכישות ,היי־טק ,מיסוי,
מקרקעין ,ליטיגציה מסחרית מורכבת ,חוזים ,דיני עבודה ועוד .למתמחים במשרד תינתן האפשרות
להתנסות במגוון תחומי המשפט כאמור ,כאשר המגמה היא לאפשר לכל אחד מהמתמחים
לגבש ,בסופו של יום ,את הכיוון שאליו הוא רוצה להתקדם בקריירה שלו .אנו קשובים לנטיות
ליבם של המתמחים ,וככל ומתמחה מצאה תחום משפטי בו היא מוצאת עניין מיוחד ,נעשה כל
שביכולתנו כי עבודתה תמוקד לתחום זה והיא תשולב בתיקים הרלוונטיים בהתאם.
•משרדנו אינו מונה מאות עורכי דין ,ולמעשה בגודלו טמון אחד מיתרונותיו המשמעותיים – כאשר
הדבר מקנה לכל מתמחה משקל סגולי משמעותי יותר ,ומאפשר לאלה מביניהם שימשיכו לעבוד
בו כעורכי דין בתום התמחותם ,להתפתח יחד איתו .יתרון הגודל בא לידי ביטוי גם ביחס האישי
שמקבל כל מתמחה ,אשר בסופו של דבר מכיר אישית את השותפים ועורכי הדין במשרד.
•משרדנו מתנהל באווירה משפחתית ופתוחה ,דבר המהווה יתרון משמעותי במיוחד בתקופה
אינטנסיבית כמו תקופת ההתמחות .אווירה זאת מאפשרת למתמחים שלנו ,כמו גם לעורכי הדין
והשותפים במשרד ,להתמקד ולהתרכז בטיפול המשפטי המעולה שניתן ללקוחותינו.
•במשרדנו מכירים בערך של כל מתמחה ומתמחה ,בראש ובראשונה כבן־אדם בעל צרכים ואישיות
משלו .יחד עם זאת ,משרדנו אינו מתפשר על האיכויות והדרישות המקצועיות ,הנדרשות מכולם
ללא יוצא מן הכלל ,שותפים ,עורכי הדין ומתמחים.
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ד"ר י .וינרוט ושות' ,עו"ד
כתובת :ויצמן  ,14תל אביב
טלפון03–7181111 :
פקס03–7181112 :
דוא"לtami@weinrothlaw.com :
איש קשר למתמחים :תמי גוטמן
מספר עו"ד במשרד 27 :עו"ד מתוכם  5נשים.
מספר השותפים במשרד 8 :שותפים .ד"ר יעקב וינרוט ,ד"ר יחיאל וינרוט ,עו"ד עמית חדד ,עו"ד
דובי וינרוט ,עו"ד דודו ג'והן ,עו"ד אריאל רוט ,ד"ר אמיר שויצקי ,עו"ד עודד נשר.
מספר המתמחים במשרד 8 :מתמחים
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה0 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה :פלילית ,בדגש על עבירות "צווארון לבן" ,אזרחית ,מסחרית;
עמותות; נדל"ן; חברות; מיסים; תביעות ייצוגיות ונגזרות.
פעילות פרו־בונו5% :
הטבות לעובדים :חנייה ,תן ביס לעובדים בשעות הערב ,מוניות לעובדים בשעות הערב ,גיבוש
משרד אחת לשנה ,יציאת מתמחים אחת לתקופה.
אתרwww.weinrothlaw.com :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עוה"ד ד"ר י .וינרוט ושות' נוסד על ידי ד"ר יעקב וינרוט בשנת  .1974הוא נמנה על
המשרדים הוותיקים והמובילים בישראל ומדורג דרך קבע בדירוגי איכות גבוהים במדריכים המקומיים
והבינלאומיים כגון .Legal European 500 :המשרד מדורג כאחד המובילים בתחום הליטיגציה
האזרחית ,המסחרית והפלילית ,בכלל ,ובתחום עבירות "הצווארון הלבן" בפרט .לצד זאת ,המשרד
מעניק ,בין היתר ,ליווי ויעוץ משפטי מקיף בתחומי :הנדל"ן ,התאגידים ,ההגבלים העסקיים ,המיסים,
הבנקאות והפיננסיים .למשרד ניסיון בייצוג בעסקאות ובתביעות מורכבות ,לרבות :תביעות נגזרות
וייצוגיות ובוררויות בינלאומיות .צוות המשרד מורכב מעורכי דין בעלי ניסיון רב במגוון רחב של
תחומים ובייצוג בכל הערכאות המשפטיות ,לרבות בית המשפט העליון .המשרד ליווה ומלווה רבות
מהפרשיות הגדולות והמורכבות בישראל .הוא מאופיין בטיפול בתיקים רחבי היקף ,מאתגרים ,בעלי
פרופיל תקשורתי וציבורי גבוה ,ועל לקוחותיו בעבר ובהווה נמנים מהבכירים באנשי הציבור מתחומי
הפוליטיקה ,הכלכלה והתקשורת בארץ ובעולם ,כמו גם חברות וגופים מסחריים מהמובילים במשק.
לצד המקצועיות והרצינות ,המאפיינות את המשרד ,הוא מאופיין גם באווירה משפחתית ,צעירה,
בפתיחות וביחסי אנוש טובים .למשרדנו מתקבלים סטודנטים מצטיינים ,בעלי הישגים אקדמיים,
מקצועיים וחברתיים מוכחים .המתמחים שלנו נהנים מיתרונות ומתנאים מעולים המאפיינים הן
משרד בוטיק והן משרד גדול .הם מהווים חלק אינטגרלי מהצוות המטפל בתיק ,מעורבים בו בכל
שלביו ,עומדים בקשר ישיר ובלתי אמצעי עם בכירי אנשי הציבור בישראל ,ומלווים את עורכי הדין
בהופעותיהם בבתי המשפט ובערכאות אחרות .מגוון התיקים במשרד מאפשר למתמחים להתנסות
בטיפול ובכתיבה במגוון רחב של תחומי משפט מרתקים .במהלך תקופת ההתמחות ,המתמחים
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שלנו נחשפים לשיטות עבודה ולדרכי חשיבה משפטית שונות ומקוריות ,לצד חניכה והכשרה
אישית .המשרד רואה בהכשרת המתמחים כעורכי דין איכותיים ומקצועיים ,בשימור כוח אדם איכותי
ובקידומו כאחד מיעדיו המרכזיים .חלק ניכר מהמתמחים משולב במשרדנו ,מדי מחזור ,כעורכי דין.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :שותפות מלאה בטיפול בתיק :השתתפות בצוותי חשיבה
אסטרטגיים ,כתיבת כתבי טענות ,ליווי עוה"ד בפגישות ובהופעות בבתי משפט.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :תנאים ושכר כמקובל במשרדים גדולים ,השתתפות במימון
קורסי ההכנה לבחינות הלשכה ,מענק כספי לחג ,אפשרות לחניה מקורה בבניין.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :רצינות ,אחריות ,עצמאות ,יצירתיות משפטית ,נכונות לעבודה
מאומצת.
שעות עבודה ,19:30–9:30 :בכפוף לצרכי הטיפול בתיק .שישי – בכפוף לצורך.
סיכויי קידום במשרד :גבוהים .המשרד דוגל בשימור כ"א איכותי.
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיים מסלול טרום התמחות ,אינו חובה.
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יגאל ארנון ושות'
סניף ת"א:
כתובת :מרכז עזריאלי; טלפון ;03–6087745/777 :דוא"לjobs@arnon.co.il :
אנשי קשר :עו"ד חגית בבלי; ליאורה רוזנצוויג – אחראית מתמחים
המחלקה הבינ"ל :טלפון ;03–6087864 :דוא״לwritingsamples@arnon.co.il :
אנשי קשר :עו"ד אדריאן דניאלס; עו"ד סיימון וינטרוב; ליאורה רוזנצוויג – אחראית מתמחים
סניף ירושלים:
כתובת :רחוב הלל  ;31טלפון ;02–6239239 :דוא"לarnonjr@arnon.co.il :
אנשי קשר :עו"ד דוד אקריש; ליאורה רוזנצוויג – אחראית מתמחים
המחלקה הבינ"ל :כתובת :רחוב ריבלין  ,22ירושלים; טלפון02–6239200 :
דואר אלקטרוניarnonrn@arnon.co.il:
אנשי קשר :עו"ד לירון הכהן; ליאורה רוזנצוויג – אחראית מתמחים
דף הפייסבוק של מתמחי המשרד :יגאל ארנון – מתמחים
דף הפייסבוק הכללי של המשרד – Yigal Arnon & Co :יגאל ארנון ושות'
אתרhttp://www.arnon.co.il :

על המשרד
שישה עשורים ,תרבות אחת :משרד יגאל ארנון ושות' הוקם בשנת  1958בירושלים על ידי עורך
הדין יגאל ארנון ז"ל .כיום ,המשרד הינו מהמובילים בישראל ,עם למעלה מ־ 175עורכי דין (מתוכם
 61שותפים) וכ־ 40מתמחים ,העובדים במשרדים בתל־אביב ובירושלים .המשרד מצוי במרכז
העשייה העסקית בישראל ומדורג באופן קבוע במקומות הראשונים במדריכי הדירוג היוקרתיים
בארץ ובעולם .ההבטחה שלנו לכלל לקוחותינו הינה זהה :מצוינות מקצועית ברמה הגבוהה
ביותר ,פתרונות מעשיים ויצירתיים לבעיות מורכבות – ומעל לכל ,שירות אמין וגישה אישית בלתי
מתפשרת .המחויבות שלנו להגינות ולאנושיות מהווה בסיס לכל החלטה ,הן כלפי הלקוחות שלנו
והן כלפי כל העובדים שלנו .משרדנו מקפיד על מתן תרומה לקהילה .מעבר לתרומות כספיות ,אנו
פועלים בשתי מסגרות :תכנית "שכר מצווה" ופרויקט "שיעור אחר".
הנכס המרכזי שלנו – האנשים :במשרדינו מועסקים עורכי דין ומתמחים מהשורה הראשונה ,בעלי
הישגים אקדמיים גבוהים בישראל ובחו"ל ,חלקם אף רכשו ניסיון בעבודה במשרדים משמעותיים
בארה"ב ובאירופה .העבודה עם לקוחות המשרד מתבצעת בצוותי עבודה בינתחומיים ,תוך מתן
ביטוי מרבי לתחומי ההתמחות הספציפיים של כל אחד מעורכי הדין .שיטת עבודה זו מבטיחה
שיתוף בידע ובניסיון באופן המאפשר לנו להעניק ללקוחותינו מגוון רחב של שירותים משפטיים,
תוך עמידה בלוח הזמנים הנדרש והתאמה לצרכי הלקוח.
תחומי פעילות :למשרד פעילות מגוונת בכל תחומי המשפט המסחרי והאזרחי :חברות ותאגידים,
מיזוגים ורכישות ,מקרקעין ,היי־טק ,קניין רוחני ,עסקאות בינלאומיות ,תובענות ייצוגיות ,איכות הסביבה,
תשתיות ואנרגיה ,מכרזים ,דיני ניירות ערך ,הנפקות ,מיסוי ישראלי ובינ"ל ומיסוי מקרקעין ,משפט
מינהלי ,בנקאות ,תקשורת ,פירוקים ושעבודים ,תכנון ובניה ,קרנות הון סיכון ,ביטוח והגבלים עסקיים.
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במסגרת העיסוק בעניינים מסחריים קיימת במשרד מחלקה בינלאומית העוסקת בנושאים ובעסקאות
בעלי פן בינלאומי.

על ההתמחות
האופק שלך מתחיל כאן :אנו מאמינים בראייה לטווח רחוק ועל כן מקפידים על בחירת מתמחים
שמעוניינים לתכנן עבור עצמם – ולהגשים – אופק מקצועי מרתק ,מאתגר ומספק .רובם המכריע
של השותפים ועורכי הדין במשרד החלו את דרכם המקצועית כמתמחים ועל כן אנו רואים במתמחים
של היום את השותפים של מחר.
הליך הגיוס יכלול שני ראיונות אשר יתקיימו במשרדנו ע"י שותפים ועו"ד מהמחלקות השונות.
בראיונות תהיה התייחסות לעניינים משפטיים (בדרך כלל בנושא העבודה שהמועמד/ת מביא/ה
איתו/ה ו/או נושאים אקטואליים בתחום המשפט) ודגש על הכרות אישית שנועדה לבחון את
ההתאמה האישית של המתמחה לאופי המשרד ולתרבות הארגונית שלנו.
אופי עבודת המתמחה במשרד :ההתמחות אצלנו ייחודית בכך שהיא מאפשרת למתמחים
להשתלב באופן מעשי בסביבת עבודה דינאמית של משרד גדול ומוביל ,תוך הקפדה על גישה
פרטנית והעצמה אישית .המתמחה זוכה לעבוד במשרד מקצועי ואיכותי שלא מתפשר על סביבת
עבודה נעימה ,אכפתית וחברית.
עבודתם של המתמחים אינה מסתכמת במחקר משפטי אלא מאפשרת מעורבות בכלל ההיבטים
בתיק .במהלך תקופת ההתמחות המתמחה מהווה חבר/ת צוות לכל דבר ועניין ,מעורב/ת בטיפול
בתיק או בעסקה החל משלביהם הראשוניים ונוטל/ת חלק בקבלת ההחלטות ,בפגישות עם לקוחות,
בעריכת ההסכמים ,בהופעות בבית המשפט ובניסוח מסמכים וכתבי בי־דין.
שיטת ההתמחות
תל אביב | "פול" מחלקתי :המשרד מחולק למחלקות אשר בכל אחת מהן קיים "פול" מתמחים
העובדים עם עורכי הדין והשותפים במחלקה .המתמחה זוכה לקחת חלק פעיל במגוון רחב של
תחומים משפטיים .פועל יוצא מכך הוא שמתמחים במשרד זוכים לניסיון חשוב ומעמיק בתחומים
בהם הם עוסקים.
גיוס המתמחים הינו למחלקות הבאות:
•ליטיגציה – טיפול בתיקים גדולים ומורכבים בכל תחומי המשפט האזרחי־מסחרי וייצוג בכל
הערכאות והמוסדות .בנוסף ,מטפל המשרד גם בהליכים משפטיים ובוררויות בינלאומיים ,ופועל
בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מובילים בעולם .למשרד התמחות ייחודית בתובענות
ייצוגיות – תחום בו צבר המשרד ניסיון שאין דומה לו בארץ בייצוג נתבעים ,בתחומי טכנולוגיה,
תקשורת ,אינטרנט ,ביטוח ,בנקאות ,תעופה ,מזון ועוד.
•מסחרית – ליווי עסקאות מסחריות שמבוצעות ע"י חברות ציבוריות ופרטיות :מיזוגים ורכישות,
הנפקות לציבור והנפקות פרטיות ,ליווי שוטף של חברות ציבוריות ,עסקאות מימון ,ייעוץ לנושים
וחברות בקשיים.
•מיסים – ייעוץ מס ללקוחות בישראל ובחו"ל .ייעוץ ,ליווי וייצוג משפטי ,הן בדיוני שומות מול רשות
המסים והן בייצוג בבתי משפט בתחומי מס הכנסה ,מיסוי בינלאומי ,מיסוי מקרקעין ומע"מ.
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•נדל"ן – ליווי חברות נדל"ן ומשקיעי נדל"ן בעסקאות יזום ,מכירה ,רכישה ,השכרה וניהול פרויקטים
של נדל"ן לסוגיו – מסחרי ,מגורים ,משרדים ,מלונאות ועוד .ייצוג יזמים ודיירים בפרויקטים של
התחדשות עירונית – תמ"א  38ופינוי בינוי .ליווי הליכי תכנון ובניה.
•הגבלים עסקיים – טיפול במגוון תיקי הגבלים עסקיים ,מתן יעוץ הגבלי־מסחרי בנושאים שונים
כולל עסקאות מיזוג ורכישה וייצוג לקוחות בפני הממונה ובפני בית הדין להגבלים עסקיים
בהליכים משפטיים אזרחיים ופליליים.
•בינלאומית (היי טק) – ייצוג חברות מתאגדות ,מגייסות הון ,משלב הצמיחה (מכירות והפצה
בחו"ל) ועד האקזיט .ייצוג משקיעים מכל הסוגים (אנג'לים ,קרנות הון סיכון ועוד) ורוכשים
מקומיים וזרים בעסקאות .M&A
ירושלים | "פול" משרדי :המתמחים בירושלים עובדים בשיטת "פול" עם כל השותפים ועורכי הדין
במחלקות השונות בדגש על ליטיגציה ,נדל"ן ,מכרזים ותשתיות ומסחרית .למחלקה הבינלאומית
(היי־טק) יש צוות מתמחים ייעודי.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :התנאים המוצעים במשרד הינם מהטובים המוצעים
במשרדים המובילים בישראל .חדרי המתמחים הינם מרווחים ובהם יושבים שני מתמחים לכל
היותר .תנאי העבודה כוללים בין היתר הסדרי חניה למי שמעוניין להגיע למשרד עם רכב .המשרד
מממן קורס הכנה לבחינות הלשכה לכל המתמחים .המתמחים זוכים לתכנית הדרכה לאורך שנת
ההתמחות במטרה להעשיר את הידע המשפטי ,להיחשף לתחומי משפט שונים ושיטות עבודה
מגוונות .המתמחים הנם חלק בלתי נפרד מההון האנושי של המשרד ולפיכך לוקחים חלק בכל
הפעילויות החברתיות לרבות הנופש השנתי.
תכנית חניכה אישית :המשרד מחויב לאימון יסודי ומעמיק של מתמחיו מתוך השקפת עולם הרואה
במתמחים חלק בלתי נפרד מהמשרד ונכס לטווח ארוך .כפועל יוצא ,מוצמד מנטור/ית לכל מתמחה,
אשר מלווה אותו/ה לאורך שנת ההתמחות הן במובן המקצועי הן במובן האישי.
הדרישות ממתמחים בעבודה :לצד הדרישות המקצועיות הגבוהות – הכוללות ידע משפטי ברמה
גבוהה ,כושר ביטוי וניסוח ויכולת למידה של נושאים ותחומים חדשים – חשובה לנו לא פחות ההתאמה
האישית של המתמחה למשרד .כמשרד ששם דגש על מערכת היחסים בין העובדים ואשר מתנהל
בצורה הגונה ,נעימה ומכבדת הן בסביבת העבודה היומיומית הן כלפי לקוחותינו ,חשוב לנו לגייס
מתמחים ערכיים ,הגונים וישרים ,ש"מדברים בגובה העיניים" ,שהינם תקשורתיים וקולגיאליים.
אנחנו מחפשים מתמחים מצטיינים בעשייתם ,עם חשיבה יצירתית" ,ברק בעיניים" וסקרנות
להרחיב את הידע שלהם תוך הפגנת אחריות ,מחויבות ורצינות .בכל שלבי ההתמחות ,חשוב לנו
להכיר את המתמחים ,את היכולות ,השאיפות וההישגים של כל אחד ואחת – ולסייע להם להציב
עבור עצמם יעדים – ולהגשים אותם .אנחנו מאמינים שעבודה היא מרכיב משמעותי בחיים ,וככל
שנשמר את האיזון בין האישי למקצועי ,כך סיכויי ההצלחה והסיפוק רבים יותר בטווח הארוך.
ההתמחות וההשתלבות במשרד יגאל ארנון ושות' הינה בחירה הדדית המבוססת על כבוד ,הערכה
ושותפות לדרך.
העבודה במחלקה הבינלאומית דורשת שליטה מלאה בשפה האנגלית (קריאה ,כתיבה ודיבור)
ברמת שפת אם.
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שעות עבודה :תקופת ההתמחות במשרד מחייבת מאמץ ומחויבות לתיק וללקוח .עם זאת,
המתמחים עצמאיים בניהול הזמן והמטלות שלהם וההערכה כלפיהם מבוססת על התוצרים שהם
נותנים ולא לפי מספר שעות העבודה שלהם.
סיכויי קידום במשרד :אנו רואים במתמחים את דור ההמשך של משרדנו ויוצא מכך שהרוב
המכריע של עורכי הדין והשותפים במשרד גם התמחו בו .בפועל ,בכל מחזור מתמחים אנו מציעים
למתמחים המצטיינים לחזור כעו"ד למשרדנו .במרבית מחזורי המתמחים חוזרים למעלה ממחצית
מהמתמחים ונקלטים כעו"ד במשרד.
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יהודה רוה ושות'
המשרד בתל אביב
כתובת :בית רובינשטיין ,רח' לינקולן  ,20ת"א
טלפון03–5620303 :
פקס03–5618558 :
דואר אלקטרוניravehtlv@ravehtlv.co.il :
המשרד בירושלים
כתובת :רח' אוסישקין  ,26ירושלים
טלפון02–5635232 :
פקס02–5610232 :
דואר אלקטרוניlawfirm@yraveh.co.il :
מס' עוה"ד במשרד :כ־65
מס' המתמחים וטרום מתמחים :כ־15
איש קשר :עו"ד נועה סולומון

על המשרד ותחומי עיסוק
יהודה רוה ושות' – משרד עורכי־דין ,הוא מהמשרדים המובילים והותיקים במדינת ישראל ונוסד
לפני למעלה מ־ 40שנה.
המשרד עוסק בכל תחומי המשפט המסחרי ,האזרחי והמנהלי :דיני חברות ,מקרקעין ,ליטיגציה,
חדלות פרעון ,מכרזים והסכמים מורכבים ,דיני חוזים ,דיני עבודה ,ועוד.
המשרד עוסק ובעל מומחיות רבה בליטיגציה ,חדלות פרעון ,משפט מינהלי ,מיזוגים ורכישות,
מיסוי ,איכות הסביבה ,קשרי תעשייה ,דיני עבודה ,תחבורה ,ייצוג וייעוץ משפטי לגופים סטטוטוריים
גדולים מהמגזר הציבורי ,מקרקעין ,תכנון ובנייה ,פיתוח מקרקעין ובניית נדל"ן ,זיכיונות ,רגולציות,
תעשיית ההיי־טק ,ייעוץ לחברות ממשלתיות ,ייזום חקיקה ,רישיונות ,מלונאות ,בנקאות ,ביטוחים,
מימון חברות ,ניירות ערך ,הנפקות ,שוקי הון ,הגבלים עסקיים ,תקשורת ,דיני אינטרנט ומחשבים,
קניין רוחני (לרבות פטנטים וסימני מסחר) ,דיני אמנים וזכויות יוצרים ,השקעות זרות ועוד.
בין היתר הפך המשרד בשנים האחרונות לאחד המשרדים המובילים בארץ בתחום התשתיות,
עסקאות מקרקעין ומכרזי  ..B.O.Tהמשרד מטפל בפרויקטים מהגדולים והמובילים בארץ בתחום
התשתיות ולמתמחים במשרד בתחום זה הזדמנות להכיר מקרוב וללוות באופן צמוד עסקאות
ופרויקטים בסדרי גודל משמעותיים ביותר.
המשרד הנו משרד מוביל גם בתחום חדלות הפרעון ומחלקת חדלות הפרעון של המשרד עוסקת
בתיקים המובילים ,הגדולים ,המורכבים והמוכרים בישראל .למתמחים במחלקה זו הזדמנות ללמוד
על בוריו תחום מרתק וייחודי זה אשר כולל בחובו התמקצעות בתחומים רבים מהמשפט המסחרי,
ליטיגציה ,ועוד.
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המשרד ככלל ,מסווג למחלקות שונות בהתאם לתחום מומחיותם של עורכי־הדין .בראש כל מחלקה
עומד עורך־דין מומחה בתחום העיסוק של המחלקה ,ותחתיו פועלים עורכי־דין נוספים ,מתמחים
ומסייעים אחרים.
המשרד משמש כיועץ משפטי למגוון סוגי לקוחות כולל בין השאר חברות ציבוריות ופרטיות מובילות
לרבות חברות ציבוריות ,בנקים ,מוסדות פיננסים ,נאמנים למחזיקי אגרות חוב ,גופים מוסדיים
שונים ,חברות ממשלתיות ,משרדי ממשלה ,רשויות סטטוטוריות ,קונסורציומים בינלאומיים ,רשתות
בתי מלון ,מוסדות אקדמיים ,חברות היי־טק וביו־טק ,מלכ"רים גדולים וביניהם גם מגוון מלכ"רים
בין־לאומיים ,בין השאר בתחומי רפואה ,חינוך ,ארגונים הומניטאריים ועוד.
המשרד חרט על דגלו מצוינות ומקצועיות – ללא פשרות .אנו מאמינים כי איכות העבודה המשפטית
במשרד הנה מהגבוהות ביותר ,וגם מסיבה זו ,המשרד מהווה מקום התמחות בו ניתן ללמוד,
להתפתח ולבצע תקופת התמחות משמעותית ביותר אשר תהווה תחילת קריירה מוצלחת בתחום
המשפט המסחרי .אנו מעוניינים לקבל לשורותינו מתמחים אשר השאיפה למצוינות מובילה אותם
בדרכם המקצועית והאישית ,אשר ידעו להפיק את המיטב מהאיכות והמקצועיות במשרד ,לקדם
את עצמם ואף להשתלב במשרד בתור עורכי דין מצוינים.
מאפיין ייחודי נוסף של משרדנו הנו האוירה המיוחדת במשרד .אנו מתגאים באוירה קולגיאלית,
נעימה ומשפחתית בין כלל עובדי המשרד ,שותפים ,עורכי דין ,מתמחים ועובדים אחרים .המשרד
מעניק סביבת עבודה נעימה ,תומכת ומלמדת ,אשר אנו סבורים כי קיימת לה חשיבות רבה בתקופת
ההתמחות.

על ההתמחות
דרישות סף לקבלה להתמחות :קיימת עדיפות למצטיינים .אנגלית ברמת שפת אם – נדרשת
בחלק מהמחלקות .תואר נוסף בכלכלה ו/או במנהל עסקים – יתרון .כמו כן נכונות לטרום התמחות
– יתרון בחלק מהמחלקות ,והיא אף מקדמת את אפשרויות השילוב העתידי במשרד.
הדרישות ממתמחים בעבודה :ידע משפטי רחב ומעמיק ,רמה אישית גבוהה ,יסודיות ,שאיפה
למצוינות ,יכולת ניתוח ואבחנה ,יכולת ביטוי וניסוח גבוהה ,נכונות להשקעה ,אחריות ,התמדה,
יושר ,הגינות ואמינות ,מסירות ויכולת לקיים קשרים בינאישיים ,הן כלפי לקוחות המשרד והן
במסגרת עבודת צוות.
אופי עבודת המתמחה במשרד :הגישה בה אנו דוגלים מבקשת להשקיע בכל אחד מהמתמחים
כאילו היו עורכי דין מן השורה לכל דבר ועניין ,בין היתר לאור העובדה שחלק גדול מהמתמחים אכן
נשאר לעבוד במשרד כעו"ד .מסיבה זו המתמחים נוטלים חלק משמעותי וחיוני בעבודה המשפטית
ומוטלת עליהם אחריות רבה.
אופן ההתמחות במשרד הנו במסגרת ציוות למחלקה מסוימת במשרד .המתמחים עובדים בשיתוף
עם השותף אשר עומד בראש המחלקה ועם עורכי דין נוספים במחלקה.
המשרד מאמין כי באופן זה תקופת ההתמחות הנה מאתגרת ,מעניינת ,מלמדת ומספקת ומאפשרת
למתמחים להתמחות בתחומים מסוימים תוך ליווי תיקים משפטיים מתחילתם ועד סופם ותוך מעורבות
מעמיקה בתיק ,עבודה שוטפת מול לקוחות ,היכרות הנושאים השונים המטופלים במחלקה ,לימוד
מתמיד והתמקצעות בנושאים שבטיפולה של המחלקה.
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עבודת המתמחים כוללת ליווי צמוד של תיקים לרבות קשר שוטף עם לקוחות ,ניסוח הסכמים
ומסמכים שונים ,ניסוח כתבי בי־דין ,סיוע בהכנת דיונים בבתי המשפט ,מחקר משפטי ולמעשה,
נטילת חלק בכל עבודת עורכי הדין במשרד.
המשרד שם דגש בתקופת ההתמחות על תהליך לימוד והתמקצעות מבחינת המתמחים וכן על
טיפוח עצמאות ,על מנת להעניק למתמחים כלים להמשך דרכם המוצלחת במקצוע ובד בבד על
מנת להפוך את תקופת ההתמחות ליעילה ,פורה ומוצלחת גם מבחינת המאמן והמשרד.
המשרד מתאפיין באווירה טובה ונעימה ובקולגיאליות ,שיתוף פעולה ויחסי חברה איכותיים ונינוחים.
לאווירה זו ,אותה חרט המשרד על דגלו ,שותפים כלל עובדי המשרד :שותפים ,עורכי־דין ,מתמחים
ועובדי מנהלה ,והיא מעצבת סביבת עבודה נעימה ,ההולמת ומפרה פעילות מקצועית ,איכותית
ויעילה.
המתמחים מהווים כמובן חלק בלתי נפרד מהמשרד ומהצוות המשפטי בו .המתמחים משתתפים
בכל הפעילויות של המשרד לרבות בפעילויות החברתיות שעורך המשרד ,ימי עיון ,השתלמויות,
טיולים בארץ ובחו"ל וכו'.
המתמחים נשלחים לימי עיון והשתלמויות מעת לעת הן בתחומי עיסוקם והן בנושאים משפטיים
אחרים לשם הרחבת אופקים ולימוד מעמיק.
המשרד מציין ומצ'פר מתמחים מצטיינים מדי תקופה.
המשרד מעוניין לקבל לשורותיו מתמחים מצטיינים ,בעלי יכולת משפטית גבוהה ,מסירות ואחריות,
מוטיבציה ושאיפה להצליח ולהצטיין ,אשר מטרתם הנה ללמוד ולהפיק את המירב מתקופת
ההתמחות ונכונים להשקעה ולעבודה מאומצת.
המשרד מעדיף ,כמדיניות ,לקבל לשורותיו עורכי דין אשר התמחו במשרד ועורכי דין רבים במשרד ואף
רבים מהשותפים במשרד ,התחילו את דרכם כמתמחים במשרד .המשרד רואה במתמחים את דור
העתיד של המשרד ,ומבקש להשקיע בתקופת ההתמחות ולהעמיק ככל שניתן את תהליך הלמידה
של המתמחים תוך שאיפה להפכם לעורכי דין עצמאים ומצטיינים אשר יוכלו להשתלב במשרד.
המשרד משתתף בעלויות קורס הכנה למבחני הלשכה.
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יהושע דיאמנט
כתובת :בית אבגד ,רחוב ז'בוטינסקי  5רמת גן 5252006
פקס03–7529059 :
דוא"לoffice@diamantlaw.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד עומר דיאמנט
מספר עו"ד במשרד( 5 :מתוכם  2נשים)
מספר המתמחים במשרד2 :
תחומי עיסוק מרכזיים :נדל"ן (ליווי וייזום עסקאות מקרקעין) ,תכנון ובניה ,ליטיגציה
אתרwww.diamantlaw.com :

על המשרד ותחומי עיסוקו
יהושע דיאמנט ,משרד בוטיק מוביל בתחום התכנון והבניה והנדל"ן בישראל ,מוכר בתחום התמחותו
על ידי מדריכי הדירוג המשפטיים ,ומדורג באופן עקבי בצמרת משרדי עורכי הדין .המשרד נוסד
בשנת  1982ע"י עו"ד יהושע דיאמנט ,שזכה למעמדו כאחד מבכירי עורכי הדין בישראל בתחום
הנדל"ן בזכות כ־ 40שנות ניסיונו בתחום ,בזכות שמירה על ערכים של מצוינות ,מקצועיות ומסירות
כלפי הלקוח ,ובזכות ליווי מזה עשורים של העסקאות והמיזמים המשמעותיים ביותר בשוק הנדל"ן
הישראלי.
במשך שנות קיומו ,צבר המשרד מוניטין מעולה בזכות השילוב שבין המצוינות ,המומחיות ,היצירתיות,
החדשנות ,הראייה הרוחבית והאוריינטציה העסקית ,לצד המסירות ,היחס האישי והמחויבות לצרכי
הלקוח .שמו של המשרד הולך לפניו בקרב כל העוסקים בתחום הנדל"ן ,כאחד המשרדים המובילים
בישראל .לא בכדי המשרד מהווה אחת הבחירות הראשונות של יזמים ובעלי קרקעות המעוניינים
בליווי משפטי מן המעלה הראשונה.
רשימת התיקים והמיזמים שליווה המשרד ,רבים מהם בשווי מאות מיליוני שקלים ובהיקפי בנייה
עצומים ,מבהירה את איכותו של המשרד ביחס לכמות המצומצמת של עורכי הדין ,וביחס להיותו
משרד בוטיק .המשרד מטפל בהיקף נרחב ביותר של עסקאות ,ומלווה את מיזמי הנדל"ן השאפתניים
והמורכבים ביותר בישראל ,לרבות הקמת שכונות מגורים ,מגדלים למגורים ,משרדים ומסחר ,וכיוצ"ב.
המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים מקיפים ,הכוללים טיפול ,ייעוץ וליווי משפטי לכל שלביו
של הפרויקט החל מיום הקמתו ,ובכלל זה ליווי ברכישת הזכויות במקרקעין ,עריכת הסכמים בין
בעלי המקרקעין לבין היזם ו/או הקבלן לרבות בעסקאות מורכבות במיוחד ובין היתר עריכת הסכמי
קומבינציה ,עריכת הסכמי ליווי פיננסי לפרויקט אל מול הבנקים (העמדת מימון להקמת הפרויקט
המובטח בנכסי המקרקעין) ,עריכת הסכמים עם היועצים השונים כגון אדריכל ,מודד ,שמאי וכיוצ"ב
למטרת ייזום תכנון וביצוע בניה במקרקעין על פי תכנית בנין עיר קיימת ו/או ייזום ,עריכה והגשה
של תכנית בנין עיר לדיור ,תעסוקה ו/או מסחר לרשויות התכנון ,לרבות תכנית הכוללת הוראות
לאיחוד וחלוקה של המקרקעין ,ליווי הליכי אישור התכנית בפני רשויות התכנון השונות לרבות מתן
מענה להתנגדויות ,עריכת הסכמי פיתוח עם הרשויות המקומיות ,עריכת שומת השבחה למקרקעין
לרבות הגשת השגות ועררים על חיובי היטל השבחה ,עריכת הסכמי שיתוף בין בעלי המקרקעין
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על פי הצורך ,ורישומם ,עריכת הסכמים עם הקבלן המבצע ,היועצים ,המתכננים ונותני השירותים
השונים לפרויקט ,עריכת ההסכמים לשיווק הפרויקט ובכל זה הסכמי מכר או שכירות עבור הדירות
ו/או השטחים המסחריים ,וכן טיפול משפטי ברישום חלקה חדשה ,רישום בתים משותפים והעברת
הזכויות במרשם המקרקעין.
המשרד מייצג את לקוחותיו גם בהליכי ליטיגציה שונים הקשורים בפרויקט ,והמתנהלים בפני בתי
המשפט ו/או רשויות התכנון .ניסיונו העשיר והמגוון של המשרד כולל ייצוג בהליכים משפטיים
תקדימיים בתחום התכנון והבנייה ודיני המקרקעין.
המשרד מייצג את הלקוחות הגדולים והמוכרים ביותר בענף ,וביניהם חברות נדל"ן ובניה ,לקוחות
פרטיים ויזמים הפועלים בתחום הנדל״ן ,בהם בעלי קרקעות וחברי קבוצות רכישה .בין השאר ,מייצג
המשרד את שיכון ובינוי ,אפריקה ישראל ,גינדי ,קבוצת שיינפלד ,ורבים נוספים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המשרד פועל כיחידה אורגנית אחת .המתמחים מהווים נדבך
משמעותי מצוות המשרד ועובדים באופן צמוד עם כל עורכי הדין במשרד ,כך שהם זוכים ללמוד הן
מעורכי הדין הוותיקים והמנוסים והן מעורכי הדין הצעירים.
המתמחים שותפים באופן מלא לעבודה במשרד כך שהם זוכים להתנסות בכל היבטי המקצוע לרבות
השתתפות בדיונים ,מחקרים משפטיים ,כתיבת כתבי בי־דין ,ניסוח חוזים שונים והשתתפות בישיבות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :השכר החודשי של המתמחים הוא כמקובל במשרדים
המובילים בישראל .שני המתמחים יושבים בחדר גדול עם חלון ולכל מתמחה עמדת עבודה נפרדת
הכוללת שולחן כתיבה ומחשב.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :אחריות ,מקצועיות ורצון ללמוד .על כתפי המתמחים במשרד
מונחת אחריות גדולה.
שעות עבודה :ימים ראשון עד חמישי ,בין השעות .19:00–9:00
סיכויי קידום במשרד :המשרד שואף להתרחב ולהציע משרת עורך דין לכל מתמחה הנמצא
מתאים להמשך העבודה.
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיימת אפשרות לטרום התמחות לסטודנטים שהתקבלו
להתמחות במשרד.
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יוסי אברהם ושות' ,עורכי דין
כתובת :דניאל פריש " ,3המגדל" קומה  ,23תל אביב
טלפון03–6086888 :
פקס03–6963801 :
דוא"לgalit@yaa–law.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד מיכאל גיטרמן
מספר עו"ד במשרד20 :
מספר השותפים במשרד6 :
מספר המתמחים במשרד5 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה1 :
תחומי עיסוק מרכזיים :מיזוגים ורכישות  /תאגידים; שוק ההון; נדל"ן
פעילות פרו־בונו :המשרד מעניק ליווי משפטי מקיף למגוון לקוחות פרו בונו קבועים ,על פי צרכיהם
הטבות לעובדים :שי בחגים; טיול משרדי שנתי; הנחות במסעדות באזור; בונוסים למצטיינים
אתרwww.yaa–law.com :
פייסבוקhttps://www.facebook.com/YossiAvrahamCo :
לינדקאיןhttps://www.linkedin.com/company/8172808 :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין יוסי אברהם ושות’ ,ממוקם מזה למעלה משלושה עשורים במרכז העשייה העסקית
בישראל ומתמקד בליווי משפטי אישי ,יצירתי ומדויק של לקוחות ישראלים וזרים כאחד בתחומי
התאגידים ומיזוגים ורכישות ,שוק ההון והנדל”ן ,תוך שימוש בהבנה עסקית ענפה ובסינרגיה
מתמדת בין תחומי מומחיותו.
הליווי האישי ,ההקשבה והזמינות של שותפי המשרד ,מאפשרים למנף את הניסיון והידע המשפטי
והעסקי שנצבר במשרד ,על מנת להבין באופן אמיתי את צרכיו ויעדיו העסקיים של כל אחד
מהלקוחות ,וליצור פתרונות מקוריים ודינמיים על מנת להשיג יעדים אלו.
צוות משרד יוסי אברהם ושות’ הינו בעל ניסיון רב שנים המאפשר לו ללוות תאגידים מרכזיים ממגוון
ענפים במשק הישראלי ,לרבות חברות תעשייתיות ,חברות החזקה ,משקיעים פרטיים ,חברות
תקשורת ,יבואנים ויצואנים ,חברות יזמיות ,קרנות הון סיכון ,חברות הייטק ועוד.
כמו כן ,מחזיק משרדנו במומחיות בליווי יזמים ותאגידים זרים בפעילותם בישראל ,ובייצוג אנשי
עסקים תושבי חו”ל.
צוות המשרד מונה כיום למעלה כ־ 20עו”ד בעלי התמחויות שונות ומגוונות ,בהם מומחים מובילים
בתחומי המשפט התאגידי ,שוק ההון ומיזוגים ורכישות ,המעמידים לרשותו את הכלים הדרושים
להענקת השירות המשפטי האידיאלי ללקוחותיו.
משרד יוסי אברהם ושות’ נמנה עם המובילים בישראל בכלל היבטי המשפט המסחרי־עסקי ,ומלווה
את ללקוחותיו בכלל שלבי פעילותם המסחרית – החל בייסוד והקמת התאגיד ,דרך ייצוג שוטף
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בענייניו המסחריים ,עריכת הסכמי עבודה ,הסכמים מסחריים עם לקוחות וספקים ,עסקאות מימון,
גיוסי הון בהנפקות ציבוריות ופרטיות ,וכלה בעסקאות מיזוג ורכישה מורכבות וחוצות גבולות.
כמו כן ,משרד יוסי אברהם ושות’ עוסק בליווי וייעוץ בתחום הנדל”ן על כלל ענפיו ,והינו בעל מומחיות
ייחודית בתחום הצומח של דיור מוגן לגיל השלישי.
לצד תחומי פעילות אלו ,עוסק משרדנו בפעילות ענפה בתחומים משלימים לפעילות בתחום
התאגידים ושוק ההון ,ומחזיק בהתמחות בתחום הליטיגציה המסחרית .המשרד מפעיל צוות
ליטיגציה מסחרית עתיר ניסיון המייצג את לקוחותיו בקשת רחבה של סוגיות מסחריות .בכלל זה,
המשרד הינו בעל ניסיון ניכר בייצוג לקוחות בתביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות.
בנוסף לפעילות המשפטית השוטפת ,המשרד שם לו למטרה לפעול לקידום מטרות חברתיות
ראויות ,ולהוביל מדיניות של תרומה לקהילה .מאז ייסודו ,מעניק המשרד שירותים משפטיים למגוון
גופים חברתיים כחלק מפעילות פרו בונו.
משרד יוסי אברהם ושות’ נוסד בשנת  1987על ידי עו”ד יוסי אברהם .יוסי ,אשר מביא עמו ניסיון
של למעלה מ־ 30שנים בתחום המשפט התאגידי הישראלי והאמריקאי ,נחשב לאחד מעו”ד
המסחריים המובילים בישראל ,ובייסוד המשרד חרט על דגלו את ערכי המצוינות והמקצועיות
המובילים את עשייתו.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :ההתמחות היא בשיטת "פול" .המתמחים אינם צמודים לעו"ד
ו/או למחלקה מסוימת .אנחנו שמים דגש על כך שהמתמחים יתנסו במהלך התמחותם בכל תחומי
העיסוק של המשרד ויעבדו עם מספר רב ככל הניתן מקרב עורכי הדין של המשרד.
המתמחים מבצעים עבודה משפטית ומהווים חלק בלתי נפרד מהצוות העובד על עסקה ,תביעה
או לקוח מסוים ,ובכלל זה משתתפים בפגישות עם הלקוח ו/או עם הצד השני וכד' ומלווים את
הטיפול עד סיומו (או עד סוף ההתמחות.)...
מאחר שאנו עובדים בצוותי עבודה קטנים יחסית ,אנו מצפים ונדרשים לתרומה ניכרת מכל מתמחה
בכל עניין שבו הוא מעורב .עם התקדמות ההתמחות ,מתמחה מקבל (כתלות ביכולתו) עצמאות
רבה יותר ומצופה ממנו להיות אחראי לחלק גדל והולך מהנושאים שבטיפולו.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים באזור ייעודי במשרד ,ובו עמדות עבודה
נפרדות לכל מתמחה ,המופרדות במחיצות.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :הליך המיון של מתמחים במשרדנו מורכב מראיון עם שותפים
במשרד ,אליו מוזמנים אלו שקורות החיים שלהם בלטו באופן יוצא דופן בשל ניסיון תעסוקתי קודם,
רקע צבאי ,פעילות חברתית והתנדבותית ,המלצות וכד' .מבחינת הישגים אקדמאיים אנו נותנים
דגש על הציונים בקורסים הנוגעים לתחומי הפעילות של המשרד (בתחומים התאגידים והמשפט
המסחרי) ומעניקים עדיפות לבעלי תארים נוספים.
במהלך הראיונות אנו נחפש מועמדים בעלי כושר ביטוי גבוה לצד יכולת הקשבה ,בעלי הבנה
ויכולת ניתוח משפטיים ,השואפים להגיע הכי גבוה שאפשר ,תוך הבנה שזה שהדרך לשם עוברת
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בעבודת צוות מקצועית ושקדנית .מקרב מועמדים העונים על הדרישות המקצועיות ,ניתן דגש
מיוחד על פוטנציאל ההשתלבות החברתית במשרד ,שמהווה נדבך מאוד חשוב ממי שאנחנו.
עדיפות תינתן לבעלי אנגלית ברמה גבוהה ,לרבות כתיבה.
שעות עבודה :שעות העבודה הינן בימים א'–ה' משעה  9:00ועד שעה  ,19:00עם הפסקת צהריים.
לראייתנו ,יש חשיבות רבה לכך שהעובדים בכלל ,והמתמחים בפרט ,יבלו את שעות הערב ואת
סופי השבוע בעיסוקים המעשירים את חייהם הפרטיים ,מתוך אמונה כי כך יהיו בני אדם שלמים
יותר ,ומשכך ,עובדים טובים ומרוצים יותר.
סיכויי קידום במשרד :מתמחי המשרד הם מאגר העתודה של עורכי הדין של המשרד .כל מתמחה
שבמהלך התמחותו יגלה יכולת מתאימה ומוטיבציה גבוהה ואשר יתאים למשרד מבחינת אופיו,
מקבל הצעה להמשיך במשרד כעורך דין .צוות המשרד מונה היום הן עורכי דין שכירים והן שותפים
שהחלו את דרכם כמתמחים במשרד.
האם קיים מסלול טרום התמחות :במשרד לא קיים מסלול טרום התמחות
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יוסי לוי ושות' ,עורכי דין (לשעבר :לוי ,מי־דן ושות')
כתובת :מנחם בגין  ,11רמת גן
טלפון03–5102491 :
פקס03–5102493 :
דוא"לAvielf@ljlaw.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד אביאל פלינט
מספר עו"ד במשרד :כ־ 50%( 40נשים]
מספר השותפים במשרד 4( 11 :שותפות)
מספר המתמחים במשרד6 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס6 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה :לא גויסו
תחומי עיסוק מרכזיים :הגבלים עסקיים ,ליטיגציה מסחרית ומנהלית ,מכרזים
פעילות פרו־בונו :שולי
אתרhttp://www.ljlaw.co.il/ :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד יוסי לוי ושות' (לשעבר לוי ,מי־דן ושות') ,הוקם בשנת  ,1992והוא אחד מהמשרדים המובילים
בתחומו בישראל ,המתמחה במשפט מסחרי ובמשפט מנהלי .המשרד מעסיק כ־ 40שותפים ועורכי
דין בעלי ידע וניסיון משפטי ומקצועי נרחב .משרד לוי ,מי־דן ושות' מייצג חברות גדולות וחשובות
בישראל ובחו"ל ,משרדי ממשלה וגופים ציבוריים .המשרד מתמחה ועוסק במגוון רחב של תחומים
משפטיים ,ביניהם :מימון פרויקטים ,דיני מכרזים ,משפט מסחרי ועסקאות ,ייצוג בבתי משפט,
תובענות ייצוגיות ,משפט מנהלי ,מקרקעין ,תכנון ובנייה ,הגבלים עסקיים ותקשורת.
בין לקוחות המשרד נכללים :קבוצת אלקו־אלקטרה (הכוללת גם את אלקטרה בע"מ ואלקטרה
מוצרי צריכה ( )1951בע"מ) ,חברת פרטנר תקשורת ,קבוצת י.ש .אחים יעקובי ,בזק בינלאומי,
שנקר ,שירותי בריאות כללית ,סופרבוס ,General Electric ,נתיבי ישראל – החברה הלאומית
לדרכים בישראל ,רשות שדות התעופה ,חברת נמלי ישראל ,נתיבי הגז הטבעי לישראל ,וון־רול,
רדימקס ,Bombardier ,DSNR ,)Computer Associates (CA ,סנפרוסט ,מגדל חברה לביטוח,
סופרגז ,בנק לאומי ,בנק דיסקונט ,אלביט ,עמיתים קרנות פנסיה ,Daon ,בנקים זרים – ביניהם
 RBS, Morgan Stanley, Credit Suiss First Bostonורבים נוספים.
המשרד מדורג באופן שוטף כמשרד עילית מוביל בתחומי ההגבלים העסקיים ,מימון הפרויקטים,
משפט מינהלי ,תובענות ייצוגיות ,תקשורת ועוד על־ידי המדריכים המובילים בישראל ובעולם ובהם:
 Legal 500, IFLR1000, Duns 100, Global Chambers, BDI Codeועוד.

לפעילות המשרד בתחומי ההתמחות העיקריים
ייצוג לקוחות בבתי משפט – המשרד מייצג את לקוחותיו בכל בתי המשפט והערכאות בישראל.
המשרד מתמחה בייצוג בתחום המשפט המינהלי ובדיני מכרזים ,בניהול עתירות מינהליות ,בסכסוכים
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מסחריים מורכבים ,בתובענות ייצוגיות ,בניהול הליכי ליטיגציה בתחום ההגבלים העסקיים והתחרות,
בדיני צרכנות ,בדיני תקשורת ועוד .המשרד ייצג את לקוחותיו בשורה של פסקי דין תקדימיים
בתחומים אלה ובכלל זה – בתחום המשפט המנהלי ודיני המכרזים .בין היתר ,מייצג המשרד תאגידי
ענק בינלאומיים בתובענות מורכבות ובכלל זה ,באחת מהתביעות הכספיות הגדולות בתולדות
המדינה ,בסך של מיליארדי  ;₪את חברת נמלי ישראל בהליכים מורכבים הנוגעים לרפורמה בנמלי
הים; משרדי ממשלה ,תאגידים סטטוטוריים ,חברות ממשלתיות וגופים פרטיים בעתירות מינהליות
במכרזים ובפרויקטים בהיקף של מיליארדי  ;₪חברות ציבוריות ופרטיות במספר רב של תובענות
ייצוגיות בהיקף של מיליארדי  ₪ובסכסוכים מסחריים בהיקף של עשרות ומאות מיליוני  ;₪ועוד.
מימון פרויקטים ודיני מכרזים – משרד יוסי לוי ושות' הוא בעל ניסיון נרחב בתחום מימון הפרויקטים
ודיני המכרזים ,ואף היה מעורב בייעוץ לוועדות הכנסת אשר עסקו בחקיקה של החוקים והתקנות
בנושא דיני מכרזים .בשנים האחרונות סיפק המשרד ייעוץ וליווי שוטף לממשלת ישראל בהכנה
ובעיבוד של מספר פרויקטים מסוג  )Private Finance Initiative( P.F.I.ו־Build,( .B.O.T
 ,)Operate, Transferביניהם :הקמת שדה התעופה החדש בתמנע; פרויקט מנהרות הכרמל
בחיפה; מתקן התפלת מי־ים באשקלון בהיקף של  100מיליון מ"ק בשנה; פרויקט ארצי לתחזוקת
הכבישים המהירים; הנמל החדש בישראל (חיפה או אשדוד); מתן ייעוץ משפטי לשניים מהבנקים
הגדולים בישראל בנוגע למימון ביניים באמצעות הלוואות גישור של קבוצת ים תטיס בפרויקט
בתחום הגז הטבעי ,וייצוג של  Credit Suisse First Bostonכחתמים בגיוס מימון ראשון מסוגו
בארץ בשוק המוסדי בארה"ב לקבוצת ים תטיס בהיקף של כ־ 300מיליון דולר ולאחר מכן ,ליווי
 Morgan Stanleyכמארגן קונסורציום של מלווים מישראל ומחו"ל בהליך של מימון מחדש של
החוב הבכיר של השותפים הישראלים בפרויקט; ליווי קונסורציום הבנקים ,אשר נבחר לעמיד את
המימון לרכבת הקלה ת"א ,לאחר שנבחר בעל זיכיון למימון ,הקמה הפעלה ותחזוקה של ה"קו
האדום"; ליווי בנק לאומי בהעמדת מימון לחברת  Rotem .OPC Ltdלהקמת תחנת כוח במישור
רותם ולאספקת חשמל לחברת החשמל וללקוחות פרטיים; ליווי בנק לאומי בהעמדת מימון לקבוצה
שהתמודדה במכרז  .B.O.Tשל משרד הביטחון להעתקת בסיסי צה"ל (עיר הבה"דים) .בנוסף
לכך ,המשרד מייצג גופים מהסקטור הפרטי במכרזים ובנוגע למימון פרויקטים ובמכרזים מורכבים
בעלי היקף כספי גדול.
הגבלים עסקיים – משרד יוסי לוי ושות' הוא מהמנוסים והמובילים ביותר בישראל בתחום ההגבלים
העסקיים .המשרד מעניק ייצוג שוטף לגופים סטטוטוריים ,ציבוריים ופרטיים בפני רשות ההגבלים
העסקיים ,בית הדין להגבלים עסקיים ובית המשפט העליון .בין היתר ,המשרד מעניק ייעוץ שוטף
לחברות ציבוריות ופרטיות בנושאי הסדרים כובלים ובנושאי מיזוגים ופיקוח על מונופולין וקבוצות
ריכוז .בנוסף ,המשרד מתמחה בייצוג לקוחות בתביעות ייצוגיות ואזרחיות בעילות של הגבלים
עסקיים .כמו כן ,המשרד מייצג לקוחות בהליכים פליליים מכוח חוק ההגבלים העסקיים וחוקים
נלווים לו ובחקירות פליליות שמנהלת רשות ההגבלים העסקיים .המשרד ליווה את הליכי חקיקת
חוק הריכוזיות ,ומעניק ייעוץ שוטף לגופים סטטוטוריים ולחברות ממשלתיות בנוגע ליישומו .המשרד
נטל חלק במרבית ההליכים הפליליים מכוח חוק ההגבלים העסקיים שהתנהלו בבתי המשפט,
ולרבים מההליכים התקדימיים והעקרוניים בדיני ההגבלים העסקיים בישראל .על צוות המשרד
נמנה כב' השופט בדימוס ,מר יונתן עדיאל ,המשמש כיועץ למשרד ואשר כיהן כשופט בפועל של
בית המשפט העליון וכאב בית הדין להגבלים עסקיים.
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משפט מסחרי וניהול עסקאות – משרד יוסי לוי ושות' צבר ניסיון רב ביעוץ בנושאים מסחריים מורכבים
בארץ ובחו"ל ובכלל זה ,ליווי מיזוגים ורכישות ומתן ייעוץ שוטף לחברות ציבוריות ופרטיות ,חברות
מקומיות ובינלאומיות ,הקמת מיזמים משותפים ,ליווי חברות סטארט־אפ וליווי גיוסי הון ועסקאות
מימון .המשרד מלווה את קבוצת אלקו החזקות בשורה ארוכה של עסקאות ,לרבות ,ליווי אלקטרה
בע"מ ברכישת קבוצת חופרי השרון ,ברכישת פעילות חברת המעליות צום ובעסקאות רבות נוספות.
כמו כן ,ייצג המשרד את אלקטרה מוצרי צריכה מקבוצת אלקו החזקות ברכישת רשת מחסני חשמל,
ברכישת פעילות רשת  ,Aceברכישת זכיינית המותג הסלולרי "וואווי" בישראל ,במכירת פעילות
השירות של אלקטרה לקבוצת פל ,במכירת פעילות רשת אייס לקרן קדמה ובעסקאות רבות נוספות.
המשרד ייצג את בעלי המניות של קבוצת  DSNRבמכירת אחזקותיהם בקבוצה ,וברכישת הפעילות
של א.פ.ס.ק תעשיות .כן מלווה המשרד את קבוצת טריידומטיקס (העוסקת בתחום האלגוטריידינג)
בעסקאות רבות ,וביניהן בעסקאות מימון והשקעה בקשר לפעילות בחו"ל ובמכירת מניות והכנסת
שותפים עסקיים לפעילויות הקבוצה השונות .המשרד ייצג את קבוצת רוכשי השליטה בחברה
התעשייתית מודגל ,וכן מלווה באופן קבוע את קבוצת יעקובי ( )YSB Groupבעסקאות שונות.
מקרקעין ,תכנון ובנייה – משרד יוסי לוי ושות' הוא בעל ניסיון נרחב בכל הנוגע למקרקעין ותכנון
ובנייה .המשרד מעניק ייעוץ משפטי שוטף החל משלב התכנון והפיתוח של פרויקטים ועד הבנייה,
השיווק והרישום ברשויות הרלוונטיות .המשרד מייצג גופים ציבוריים שונים העוסקים בתחום
התשתיות ,ובמסגרת זו רכש ניסיון רב בטיפול בהפקעות מקרקעין ,ליווי תכניות בניין עיר ,רישום
תכניות איחוד וחלוקה ,טיפול בתביעות ירידת ערך ,וייצוג לקוחות המשרד בפני רשויות התכנון
ובפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :העבודה היא לפי מחלקות .כל מתמחה מוקצה למחלקה
מסוימת ,ועובד מול השותף המנהל של המחלקה (שהוא גם המאמן האישי) ,ובמידת הצורך גם
מול יתר עורכי הדין במחלקה.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד 2 :מתמחים יושבים בחדר; קיימת ספריה משפטית גדולה
במשרד .השכר למתמחה הינו מעל הממוצע בשוק ,וכולל גם חנייה בבניין.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :אחריות; יוזמה; הבנה משפטית ויכולת ניתוח; כושר ביטוי;
אחריות ,וכיו"ב.
שעות עבודה :שעות העבודה הן  .19:00–09:00ככלל ,אין עבודה בימי שישי ,למעט במקרים
דחופים וחריגים (לי אישית יצא במסגרת ההתמחות לעבוד ב־ 2ימי שישי).
סיכויי קידום במשרד :מי שטוב נשאר .בשנים האחרונות ,כל מתמחה שהיה טוב נשאר .עם
זאת ,מאחר שהמשרד התרחב בצורה משמעותית בשנים האחרונות ,רוב עורכי הדין בעלי הניסיון
נקלטו ממקומות אחרים.
האם קיים מסלול טרום התמחות :אין מסלול טרום התמחות.
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יעקב סלומון ,ליפשיץ ושות׳
מיקום המשרד :סניף ר"ג :בית סילבר – אבא הלל סילבר  ,7ת.ד ,3424 .ר"ג .5252204
מספר הטלפון של המשרד03–5757712 :
אנשי קשר לגיוס מתמחים :עו"ד עינת כרמי ברק
מספר השותפים במשרד.16 :
מספר עורכי הדין השכירים במשרד.34 :
מספר מתמחים במשרד.12 :
כללי :משרד יעקב סלומון ,ליפשיץ ושות' נוסד בשנת  1923והינו אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים,
הגדולים והוותיקים בארץ .המשרד מונה  50עו"ד ושותפים 12 ,מתמחים וצוות מנהלי של כ־30
עובדים נוספים .סניפי המשרד ממוקמים בחיפה ,רמת־גן וירושלים והמשרד מייצג גופים וחברות
גדולות מהארץ ומחו"ל ,ממגוון קשת הפעילות העסקית .למשרד ידע וניסיון רב בכל תחומי פעילותו
כמפורט בהמשך.
תחומי העיסוק של המשרד :תחומי ההתמחות של המשרד כוללים בין היתר:
משפט מסחרי ,מיזוגים ,רכישות ועסקאות מסחריות :המשרד מטפל עבור לקוחות בכל
ההיבטים הקשורים ברכישה ,מכירה ומיזוג של חברות ציבוריות ופרטיות ,ובכלל זה השגת האישורים
וההיתרים הנדרשים לצורך השלמת עסקאות מרשויות הגבלים עסקיים .בנוסף ,המשרד מסייע
לרבים מלקוחותיו בעסקאות מסחריות שונות במגוון רחב של תחומים.
בנקאות ופיננסיים :המשרד מייצג מספר בנקים מהגדולים בארץ .במסגרת ייצוג זה מעניק המשרד
ייעוץ משפטי שוטף להנהלות המרכזיות והאזוריות של הבנקים וכן לסניפיהם .מגוון השירותים מקיף
וכולל את כל סוגי החוזים וההסדרים הפיננסיים ,הלוואות ,ערבויות ,ייצוג בבתי משפט במסגרת
תביעות מורכבות ביותר והליכים משפטיים אחרים ,מיזוגים בין בנקים ,רכישות ומכירת נכסים ,פעילות
בשוק ההון וכו' .כמו כן ,משמשים שותפים ועורכי דין שכירים במשרדנו ככונסי נכסים ,כמפרקים,
כמנהלים מיוחדים וכנאמנים.
היי־טק :המשרד מלווה את לקוחותיו תוך הענקת ייעוץ שוטף להנהלת החברה ,לרבות השתתפות
פעילה בישיבות דירקטוריון ,מטפל בעסקאות מימון וגיוסי הון ,לרבות בהשקעות הון פרטי והשקעות
הון סיכון דרך ייצוג חברת המטרה או המשקיע ,מייעץ בכל ענייני פיתוח הטכנולוגיה והסכמי הרישיון,
הסכמי הפצה  ,OEMייצור ומיזמים משותפים ,וכן מלווה את החברות בהיבטים נרחבים הנוגעים
לקניין רוחני ,להגנה על הקניין הרוחני שלהן ,לדיני עבודה ולהתנהלות מול משרד המדען הראשי
בכל הנוגע לקבלת מענקים ,הסכמי תמלוגים ,העברת טכנולוגיה ועוד.
בנוסף המשרד מלווה את לקוחותיו בעסקאות  M&Aובעסקאות השקעה ועוסק בתחום הייחודי של
יעוץ לחברות ויזמים בעולמות האד טק ) ,Lead Generation, (Advertising Technologyחוקי
האינטרנט ,מסחר אלקטרוני ותחומים טכנולוגיים אחרים ובכללם און ליין גיימינג ,הלוואות קצרות
מועד ומסחר בפורקס ובאופציות בינאריות.
קניין רוחני :המשרד בעל מומחיות ייחודית בטיפול בתיקי ליטיגציה מורכבים בתחומים של הפרת
סימני מסחר ,זכויות יוצרים ,גזל סודות מסחריים ,גניבת עין ,ועוולות מסחריות נוספות ,והוא מופיע

 | 112התמחויות במגזר הפרטי

תדיר בפני כל הערכאות המשפטיות בישראל .במסגרת הליווי השוטף של לקוחות המשרד ,המשרד
מטפל במגוון רחב של עסקאות ,הסכמי רישיון ,הסכמי תוכנה ,פיתוח וזכיינות הסכמים הנוגעים
למסחור של קניין רוחני ,טכנולוגיות מידע ,רישום מאגרי מידע על פי חוק הגנת הפרטיות ,שמות
מתחם ,ועוד .למשרד ניסיון רב גם בטיפול הנוגע לקנין רוחני 'מסורתי' (ובכלל זה ספרים ,סרטים,
הופעות חיות והקלטות) והוא מלווה לקוחות העוסקים בתחומים אלה ובכללם מוסדות תרבות
ומוסדות ללא כוונת רווח באופן שוטף .המשרד אף מטפל בהגשת בקשות לרישום סימני מסחר
בישראל וברחבי העולם באמצעות פרוטוקול מדריד או בשיתוף פעולה עם משרדים מובילים בחו"ל
העוסקים בכך ,כמו גם בניהול הליכי בחינתם ורישומם.
ליטיגציה אזרחית ומסחרית ,משפט מנהלי ודיני מכרזים :המשרד עוסק בליטיגציה אזרחית
ומסחרית ,לרבות תביעות ייצוגיות ,ומופיע באופן קבוע בפני כל הערכאות והגופים השיפוטיים .כמו
כן ,המשרד מייצג לקוחות שונים בעתירות לבג"צ ולבתי משפט לעניינים מינהליים בעניינים שונים
ובכלל זה בנושאי מכרזים וסוגיות מסחריות/כלכליות ,בענייני הרשאות והיתרים ורשיונות המוסדרים
על ידי רשויות המדינה ובערעורים מינהליים בענייני תכנון ובניה ,הפקעת קרקעות וכיו"ב .בנוסף,
המשרד מעניק ייעוץ וליווי משפטי לחברות המתמודדות במכרזים ומסייע בהכנת מסמכי מכרז עבור
חברות היוצאות במכרזים.
תשתיות תחבורה ,אנרגיה ותקשורת :המשרד מייצג חברות אנרגיה ותשתיות מרכזיות בישראל
ומעניק ייעוץ ללקוחות אלה בנוגע למכרזים וחוזים בינלאומיים הקשורים לרכישות ציוד גדולות
ופרויקטים בתחום התשתיות .כמו כן ,המשרד פיתח מומחיות יחודית בתביעות העוסקות בפעילותה
של חברת החשמל ובכלל זה אמינות אספקת חשמל ,שימוש בלתי חוקי בחשמל ,חיבור צרכנים
לרשת החשמל ,חוקיות הקמת קווי חשמל ,מניעת סכנות וסיכונים מציוד חברת החשמל ,נזקים
הנגרמים מציוד חברת החשמל ונזקים הנגרמים מאירועי חישמול שונים .בנוסף ,המשרד מייצג
חברות תחבורה ותיירות ,כולל במסגרת מכרזים להפרטת התחבורה הציבורית ובמכרזים בתחום
הרכבות .בנושאי תקשורת המשרד מייצג חברות תקשורת גדולות מהארץ ומחו"ל במיזמי תקשורת
וטלפוניה בינלאומיים.
שוק ההון ,גיוסי הון ,דיני תאגידים ,מימון פרויקטים ונכסים :המשרד מטפל בייסוד וליווי
תאגידים פרטיים וציבוריים ובגיוסי הון על ידי הנפקות ציבוריות והנפקות פרטיות של מניות ואג"ח.
באמצעות מכשירים אלו גייסו חברת החשמל ולקוחות אחרים של המשרד מיליארדי שקלים במהלך
השנים האחרונות .בנוסף ,מייעץ המשרד ללקוחותיו בנוגע לחובות דיווח ,גילוי ועמידה בדרישות
חוקי ניירות ערך .כמו כן ,המשרד עומד בקשר רציף ומטפל באופן שוטף בעניינים רבים מול הרשות
לניירות ערך .המשרד מייצג בנקים וכן לקוחות אחרים בכל ההיבטים של מימון פרויקטים .המשרד
מייצג גם מוסדות שונים ,לרבות מוסדות חינוך ,ומלווה אותם בהיבטים התאגידיים השונים.
מקרקעין (נדל"ן) :המשרד עוסק בכל ההיבטים של דיני המקרקעין ,כולל רכישה ,מכירה ,הפקעה,
תכנון ,שינוי תכניות מתאר ,קידום מכירות וארגון וניהול של עסקות נדל"ן מורכבות ביותר .הטיפול
כולל מגעים עם כל הרשויות המעורבות ,כולל לשכות רישום המקרקעין ורשויות התכנון וכן טיפול
בכל סוגיות המיסוי .המשרד מייצג חברות בנייה ,יזמי נדל"ן ומשקיעים ונוטל חלק בפרויקטי נדל"ן
גדולים .המשרד הינו מן המובילים בהענקת שירותים מקיפים לעסקאות נדל"ן ובכלל זה הרכבת
צוותי עסקאות ובדיקת נאותות ,ניהול המו"מ (כולל מו"מ מסחרי) וכן כל תהליכי העסקה עבור
הלקוח ,תאום וסנכרון בין כל הגורמים הקשורים בעסקה ,סיוע במימון עסקאות וסיוע בסגירת
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והשלמת עסקאות .המשרד אף פיתח מומחיות בייעוץ לבעליהם של קניונים ומרכזים מסחריים,
ובכלל זה מתן יעוץ ולווי שוטף הנוגע לתכנון ובניית מרכזים מסחריים וקניונים ולכל ההיבטים של
תפעולם וניהולם השוטף.
דיני איכות הסביבה :ייצוג חברות ,מחצבות ומפעלים בנושאי איכות הסביבה וזיהום ים ומים ,הן
בתביעות אזרחיות והן בעניינים מינהליים ופליליים.
דיני עבודה :המשרד עוסק בכל הנושאים הקשורים ליחסי עבודה ,הסכמי העסקה ,זכויות עובדים
וזכויות עובדים זרים בישראל .המשרד מייצג מעסיקים גדולים בתחום לרבות הסכמים קיבוציים,
ביטוח לאומי ,הקמה וניהול של קרנות פנסיה ופיצויים ותוכניות מתן אופציות לעובדים .כמו כן
המשרד מופיע בפני בתי הדין האזוריים לעבודה ובית הדין הארצי לעבודה.

מידע אודות ההתמחות במשרד
מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס :לחיפה  5מתמחים .לר"ג –  5מתמחים .לירושלים –  2מתמחים.
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים עובדים מול כלל השותפים ועורכי הדין השכירים
במחלקות השונות .כאשר השאיפה היא לחשוף את המתמחה לתחומי עיסוק שונים ולשיטות
עבודה מגוונות (מניסיון ,המדובר ביתרון בלתי רגיל).
התנאים המוצעים למתמחה :המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מפעילות המשרד .הם שותפים
לכל האירועים במשרד ונהנים מכלל ההטבות .במשרדנו ישנה אחת מן הספריות המשפטיות הגדולות
בארץ ולרשות עורכי הדין והמתמחים עומד ספרן במשרה מלאה .תנאי השכר של המתמחה :תשלום
חודשי (בסיס) של  ₪ 6,500וכן תשלום נוסף בגין שעות נוספות.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :היות ובמשרדנו נעזרים במתמחים באמת ובתמים ,הרי שמתמחה
צריך להיות יסודי ביותר ,בעל כושר ביטוי טוב ,בכתב ובע"פ ,יכולת ניתוח טובה ,חשיבה יוצרת ,ידע
נרחב ויכולת עבודה בצוות .עבודת המתמחה הינה עבודה משפטית בלבד .הקריטריונים לקבלת
המתמחים ,אינם על בסיס הציונים בלבד ,כי אם גם על בסיס קורות החיים ,התרשמות אישית
ופרמטרים נוספים .אנו מקיימים ראיון אחד עם המועמדים להתמחות.
שעות עבודה וסביבת העבודה :שעות עבודת מתמחה הינן בין השעות ( 18:30–08:00במידת
הצורך ובאישור שותף נשאר המתמחה לשעות נוספות ומתוגמל בשכר בהתאם) .ימי העבודה הינם
א'–ה' .בימי שישי המתמחים אינם עובדים .סביבת העבודה במשרד חיפה היא צעירה יחסית ,כאשר
המתמחה עובד באופן ישיר עם השותפים והשכירים במשרדנו.
סיכויי קידום במשרד :משרדנו רואה את המתמחה כעובד לטווח ארוך .מרבית עורכי הדין השכירים
והשותפים במשרדנו החלו דרכם כמתמחים במשרד .אנו משקיעים בכל מתמחה ומתמחה במשרדנו,
בתקווה להכשירו ולגייסו לצוות עורכי הדין במשרד .בסוף שנת  2016החליט המשרד לשלב שני
מתמחים (שהתמחו במשרד חיפה) כעורכי דין מיד עם תום מבחני הלשכה וכיום הינם עורכי דין
מן השורה במשרד.
האם קיים מסלול טרום התמחות :כן ,במידת ההתאמה והצורך.
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כבירי נבו קידר בלום ושות' ,עורכי דין ונוטריון
כתובת :מגדל משה אביב – רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן
טלפון03–5668665 :
פקס03–5667665 :
דוא"לokabiri@knklaw.com :
איש קשר למתמחים :עמרי כבירי
מספר עו"ד במשרד( 30 :כולל שותפים)
מספר השותפים במשרד :שישה
מספר המתמחים במשרד :שלושה
תחומי עיסוק מרכזיים :משפט אזרחי – מסחרי ,נדל"ן ,משפט מינהלי וחינוך
אתרwww.knklaw.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד כבירי־נבו־קידר מתמחה בליטיגציה ,משפט אזרחי – מסחרי ,דיני מקרקעין ,משפט ציבורי –
מינהלי ודיני חינוך .המשרד מדורג על ידי חברת  BDIו־ DUNSכאחד המשרדים המובילים והמוערכים
בתחומי התמחותו השונים .לפרטים נוספים ראו.www.knklaw.co.il :
משפט מינהלי־ציבורי :המשרד מייצג ארגונים ועמותות בנושאים ציבוריים שונים ,לרבות בעתירות
לבית המשפט העליון נגד רשויות השלטון .בין העתירות אשר זכו לתהודה ציבורית ניתן למנות את
העתירות הבאות :עתירה נגד מינויו של הרב קרים כרב צבאי ראשי ,עתירה לביטול החוק המכשיר
את שידורי ערוץ  ,7עתירה בדבר תשלומי הורים למוסדות חינוך ,ועתירת ית"ד לשילוב ילדים עם
מוגבלות במערכת החינוך הרגילה .המשרד מדורג כאחד המשרדים המובילים בתחום זה.
נדל"ן :במשרד פועלת מחלקת נדל"ן המתמחה בעסקאות בהיקפים רחבים וביעוץ וייצוג בהליכים
מורכבים ותקדימיים .המשרד עוסק בתחום ההתחדשות העירונית ,עורך מכרזים לעסקאות מורכבות.
המשרד דורג כאחד המשרדים המוערכים בתחום הנדל"ן.
דיני חינוך :במשרד פועלת מחלקה ייחודית מסוגה בארץ לדיני חינוך .במחלקת החינוך מועסקים
כיום  10עורכי דין ומתמחים .המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי שוטף ומייצגת בהליכים משפטיים
מוסדות חינוך פרטיים ,הורים ותלמידים במגוון נושאים לרבות שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים
בחינוך הרגיל ,אזורי רישום ,רישוי ותקצוב מוסדות חינוך וכיו"ב .המשרד מדורג כאחד המשרדים
המובלים בתחום זה בישראל.
ייצוג בערכאות משפטיות (ליטיגציה) :מחלקת הליטיגציה במשרד מייצג חברות ,עמותות ופרטים
בסכסוכים אזרחיים ומסחריים .המשרד מייצג את לקוחותיו בבוררויות ,בגישורים וכמובן בהליכים
בערכאות משפטיות שונות .הליווי המשפטי כרוך לא אחת גם ביעוץ וליווי ציבורי – תקשורתי ואף
פוליטי.
פעילות ציבורית :משרד כבירי נבו קידר בלום ושות' קיבל על עצמו במשך שנים לפעול במסגרת
המלחמה בסחר בנשים בפורומים שונים ,במסגרת חקיקה ,במסגרת הסברה ובמסגרת ערכאות
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משפטיות .המשרד מייצג באופן שוטף ואינטנסיבי נפגעות ונפגעים על רקע מיני (הטרדה מינית,
אונס וגילוי עריות) ומוביל קמפיין משפטי וציבורי רחב היקף בנושא המאבק בסחר בנשים.
המשרד מוביל את המאבק לשילוב ילדים עם מוגבלויות (ילדי תסמונת דאון ,אוטיסטים ועוד) בבתי
ספר רגילים ,ומטה שכם למאבקים ציבוריים רבים בכל הסוגיות של זכויות אדם .המשרד מתמחה
בהובלת מאבקים ציבוריים ומשפטיים תקדימיים בנושאים חברתיים כגון מיגון מוסדות החינוך
בשדרות ,גיוס בחורי ישיבות ועוד.
בנוסף :משרדנו שם דגש מיוחד על יחסי עבודה מעולים ,ועל יחס משפחתי בין השכירים והשותפים.
גם ביחסי העבודה עם משרדים אחרים מקפיד המשרד על יחס חברי ,ובניית קשרי אמון ועבודה
ארוכי טווח עם הקהילה המשפטית – שופטים ,עורכי דין ונותני השירותים השונים .חוג לקוחותיו
של המשרד נוצר 'מפה לאוזן' ,על ידי לקוחות מרוצים ,הזוכים לשירות ברמה מקצועית גבוהה לצד
יחס אדיב.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :תקופת ההתמחות במשרד נועדה להוות תקופת לימודי עריכת
דין – וכך מתייחס המשרד לתקופה זו .המתמחה נחשף לעבודה משפטית מגוונת בתחומים השונים
בהם עוסק המשרד וזוכה לחניכה מעורכי הדין במשרד והם אשר דואגים להכשרתו עד לתום
התמחותו .מתמחים חדורי מוטיבציה אשר מביאים לידי ביטוי את כישוריהם זוכים לעבוד על תיקים
מורכבים יותר ומאתגרים יותר .המתמחים מכינים חוות דעת וכתבי בית דין ,טיוטות כתבי תביעה,
טיוטות כתבי הגנה ,טיוטות עתירות ,הסכמים בתחומים שונים ,משתתפים בישיבות עם לקוחות
ומלווים עורכי הדין בבתי משפט .כן נדרשים המתמחים לבצע פעולות שונות למול הרשויות (לשכת
רישום מקרקעין ,מזכירות בית משפט וכו').
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :שכר כנהוג במשרדים מובילים ,חדר עבודה (לבד או יחד
עם מתמחה נוסף) ,סביבת עבודה חברותית ,מסייעת ומרתקת.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :רצון ללמוד ,נכונות להשקיע ,יחסי אנוש מעולים ,יכולת ניתוח,
יצירתיות ,כושר ביטוי יוצא דופן בכתב ובעל פה ,אמינות וחריצות.
שעות עבודה :כ־ 10שעות ביום.
סיכויי קידום במשרד :העסקת המתמחים במשרד נועדה להכשירם כעורכי דין מעולים אשר
אמורים להשתלב במשרד .בתום תקופת ההתמחות אנו בוחנים האם ניתן להשאיר את המתמחים
כעורכי דין במשרד .יצוין כי בשנים האחרונות קלט המשרד עורכי דין חדשים ,אשר חלקם התמחו
בו .מתמחים אחרים אשר התמחו במשרד מצאו את מקומם במשרדים מובילים ,באקדמיה ובתפקידי
מפתח בארץ ובחו"ל.
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיימת אפשרות לקלוט סטודנטים לטרום התמחות.
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כהן וילצ׳יק ושות׳
כתובת :בית עוז (קומה  – )12דרך אבא הלל  ,14רמת גן
טלפון03–6119000 :
פקס03–7519191 :
דוא"לcw@cwlaw.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד עדו עינת (דוא"ל)ido@cwlaw.co.il :
כתובת המשרד באינטרנטwww.cwlaw.co.il :
מספר עורכי הדין במשרד :המשרד מונה  23עורכי ועורכות דין ,מתוך  5שותפים ו־ 5שותפות
מספר המתמחים במשרד4 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה0 :
תחומי עיסוק מרכזיים :חדלות פרעון ,תכנון ובניה ,ומוניציפאלי ,חוזים ומכרזים ,נדל"ן ,ליטיגציה
פעילות פרו־בונו :שכר מצווה
הטבות לעובדים :קופונפון (סבסוד  20שקלים ליום ,לא ניתן לצבירה ,על ארוחות ממגוון מסעדות
באזור)
אתרwww.cwlaw.co.il :
המתמחים והמתמחות שיקלטו במשרד ישובצו בין שתי מחלקות אב (בשיטת פול בכל מחלקה):
•מחלקת משפטי מסחרי ,חדלות פרעון ,ליטיגציה מסחרית ואזרחית.
•מחלקת תכנון ובניה ,רשויות מקומיות ,מכרזים ,נדל"ן ,ליטיגציה מנהלית.

על המשרד ותחומי עיסוקו
כהן וילצ'יק ושות' הינו אחד ממשרדי עורכי הדין הוותיקים והמובילים בישראל .המשרד ,אשר נוסד
בשנת  1995על ידי עורכי הדין אלי וילצ'יק ואבנר כהן ,ידוע במוניטין ובניסיון העשיר שצבר בכל
תחומי המשפט האזרחי המסחרי והמנהלי.
המשרד מתאפיין בגישה רב תחומית ייחודית ובכוחו להעניק ללקוחותיו שירות באיכות גבוהה
ביותר תוך הפגנת יצירתיות ,גמישות מחשבתית ,מסירות ומקצוענות ללא פשרות .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 ותיק וזאת תוך שילוב משמעותי של המתמחים בעשייה .שיתוף הפעולה בין
חברי הצוות המטפל בתיק ,לרבות המתמחים ,וסיעור המוחות המשותף ,הם שמבטיחים את הטיפול
המקצועי והאיכותי ביותר עבור לקוחות המשרד.
משרדנו ,אשר מקיים פעילות ענפה בצמתים מרכזיים בתחום המשפט ,צבר במהלך השנים מומחיות
מיוחדת בדיני תכנון ובנייה ,משפט מוניציפאלי ,דיני מכרזים ,פירוק ושיקום חברות ,דיני מקרקעין
וליטיגציה אזרחית ,ועל קשת הדברים בהם עוסק המשרד נמנים לקוחות נכבדים ביותר ,לרבות
משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות וגופים ציבוריים נוספים ,בנקים ותאגידים עסקיים מובילים ,חברות
פרטיות גדולות ועמותות הפועלות בתחומים מרכזיים בציבוריות הישראלית.
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מחלקות המשרד
חדלות פרעון – פירוקים ,כינוסים הבראת חברות ופשיטות רגל (ראש הצוות – עו"ד אבנר
כהן) :מחלקה זו מתמחה בהליכי כינוס נכסים ,פירוק חברות ,והבראת חברות .לאור מומחיות זו מונה
המשרד כנאמן וכחוקר מטעם בית המשפט במקרים מורכבים של הקפאת הליכים .בין המקרים
שטופלו במשרדנו :הקפאת ההליכים של חברת הבניה והיזמות צ .לנדאו קבלנות והנדסה בע"מ,
הקפאת ההליכים והסדר הנושים של עיריית טייבה ,הליכי חדלות הפירעון של קבוצת ( IDBמטעם
הראל חברה לביטוח בע"מ) ,הליכי חדלות פרעון של מגה קמעונאות בע"מ ושל הריבוע הכחול
בע"מ (מטעם מבטחת אשראי הספקים ,ב.ס.ס.ח – החברה הישראלית לביטוח אשרי בע"מ),
הקפאת ההליכים והפירוק של חברות קבוצת חברות דאטהסייף בע"מ ,פירוק המשביר לצרכן בע"מ
(הישן) ,הליכי הפירוק של החברה הגיאוגרפית לטיולים בע"מ ,ויטאמד תעשיות פארמצבטיות בע"מ,
עמותת איתרי בירושלים ,המשביר לצרכן ,קריסת רשת קלאב־מרקט ,אגודת מכבי קריית גת ופרוק
האגודה השיתופית שער אפרים ,ועוד.
תכנון ובניה וייעוץ מוניציפאלי (ראש הצוות – עו"ד אלי וילצ'יק) :מחלקת התכנון והבניה
מעניקה מגוון שירותים בתחום ,ובין היתר:
•ייעוץ משפטי שוטף לרשויות מקומיות ,וועדות לתכנון ,לתאגידים ולפרטיים בהליכי תכנון ובניה
ונושאים מוניציפאליים.
•ייצוג בהליכים משפטיים בוועדת תכנון ובניה ובבתי משפט (עתירות מנהליות ,עררים וייצוג בפני
מועצה ארצית וועדות מחוזיות).
•ייצוג וועדות תכנון בתביעות לפי סעיף  197לחוק ובהליכי השגה וערעור על היטלי השבחה.
•ייעוץ ,ליווי וייצוג לקוחות פרטיים חברות וגופים ציבוריים בכל הקשור לקידום תכניות בנין עיר,
בקשות להיתרים ,הליכי התנגדויות לתכנית ולהיתרים ,עררים ,תביעות פיצויים לפי סעיף 197
לחוק התכנון והבנייה ,הליכים שעניינם היטלי השבחה ועוד.
בין לקוחות המחלקה :ועדות תכנון (אשדוד ,לב השרון ,חדרה); רשויות מקומיות (באר שבע ,אילת,
נתניה ,מודיעין ,לב השרון ,חדרה ,זכרון יעקב ,מועצה אזורית דרום השרון ,מרכז המועצות האזוריות);
גופים ציבוריים ,חברות ממשלתיות ועמותות ציבוריות (כגון :מנהל מקרקעי ישראל ,החברה למשק
וכלכלה במינהל השלטון המקומי ,התעשיה האוירית).
חוזים ומכרזים (ראש הצוות – עו"ד שירלי סופר דמרי) :מחלקת החוזים והמכרזים במשרדנו
מלווה התקשרויות חוזיות של גופים ציבוריים שונים ,משלב הגיית העסקה ועד להתקשרות הסופית.
בין היתר ,נערכים במשרדנו מכרזים עבור החברה למשק וכלכלה במינהל השלטון המקומי ,משרד
האוצר – מינהל נכסי הדיור הממשלתי ,מנהלת הקמת קריות ממשלה ובתי משפט ,רשויות מקומיות
שונות (דוגמת עיריית חדרה ,המועצה האיזורית לב השרון וכו') ,החברה לשירותי איכות הסביבה
בע"מ ,גופים פרטיים ואח'.
נדל"ן (ראש הצוות – עו"ד רוני־איל להב) :עוה"ד רוני איל־להב ,שותפה במשרד ,עומדת בראש
הצוות האחראי לתחום המקרקעין במשרדנו .המשרד נותן מגוון שירותים בתחום המקרקעין ,החל
בעסקאות מקרקעין של גופים פרטיים וגופים עירוניים וכלה בייצוג קבלנים בעסקאות מקרקעין
שונות (מינהלת משרתי הקבע – פרוייקטי המגורים ,מועדון חבר צרכנות ,פרץ בוני הנגב ,יובל גד
ועוד) .עוה"ד איל־להב מטפלת ,בין היתר ,בעסקאות מקרקעין בהיקפים גדולים ,לרבות עמותות
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בניה הבונות מאות יחידות דיור ,עסקאות קומבינציה ,עסקאות תמ"א  ,38טיפול באיחוד וחלוקה,
טיפול בנושאי מיסוי מקרקעין ,הפקעות ,טיפול בתביעות ליקויי בניה ועוד.
ליטיגציה מסחרית ,אזרחית ומנהלית :תחום הליטיגציה הינו מרכזי במשרד כהן ,וילצ'יק ושות',
ובמסגרתו מיוצגים תאגידים שונים ,רשויות מקומיות ,ולקוחות פרטיים בהליכי ליטיגציה מורכבים
בערכאות השונות .בכל תיק ליטיגציה ,מתגבש צוות עורכי דין מתאים המורכב משותף הבקיא בנושאים
המשפטיים אשר נדרשים לסוגיה הנדונה ואליו מצטרפים עורכי הדין העוסקים בליטיגציה ביחד עם
המתמחים .מגוון תחומי הפעילות של המשרד מאפשר הרכבת צוותי ליטיגציה איכותיים לכל נושא.
מידע אודות ההתמחות במשרד
אופי עבודת המתמחה במשרד :עבודת המתמחה נעשית בשיטת פול בתוך מחלקת האב מתוך
שאיפה לחשוף את המתמחה לקשת התחומים הקיים תחת קורת הגג של מחלקת האב ,תוך עבודה
מול מגוון שותפים ועורכי דין במחלקת האב .על מנת ליצור איזון בהיקפי העבודה לכל מתמחה,
ילוו המתמחים במהלך תקופת ההתמחות על ידי עורך דין המשמש בין היתר כ"אחראי התמחות"
ואשר תפקידו בין היתר לנתב תיקים בין עורכי הדין במחלקת האב לבין המתמחים ,יסייע בעניינים
אדמיניסטרטיביים ,יקיים שיחות משוב ומעקב ,ולשמש דלת פתוחה עבור המתמחים.
תנאים המוצעים למתמחה במשרד :במשרדנו חנייה ,ארוחות מסובסדות (כרטיס קופונפון
בהשתתפות של  ₪ 20ליום) ,שכר מוצע –  ₪ 8,250ברוטו (כולל נסיעות).
שעות פעילות המשרד :המשרד עובד בימים ראשון עד חמישי ,בין השעות  9:00בבוקר ל־19:00
בערב ,הגם שבהתאם לצורך השוטף ממשיך המשרד לפעול אף מעבר לשעות העבודה הרשמיות.
סיכויי קידום במשרד :המשרד שמח לקלוט מתמחים בולטים והישגיים אל שורותיו ,כעורכי דין.
להמחשת הדברים ,במהלך השלוש וחצי שנים האחרונות קלט המשרד  5מתמחים אל שורותיו
אשר משמשים כיום כעורכי דין במחלקות המשרד השונות ,מהם  2מתמחים אשר הצטרפו בחודש
דצמבר ( 2016מיד לאחר בחינות הלשכה האחרונה).
הליך הגיוס :במסגרת הליך ,יעברו המועמדים ראיון עם השותף האחראי על המתמחים ,עו"ד
עדו עינת ,אשר עשוי לכלול מטלת כתיבה קצרה ביום הראיון .מטלת הכתיבה אינה דורשת ידע
משפטי מוקדם.
נתוני קבלה :תנאי להגעה לראיון – ממוצע  80ומעלה .תינתן עדיפות למועמדים אשר הממוצע
שלהם עולה על .85
מילה אחרונה :משרד כהן וילצ'יק רואה במתמחים ובמתמחות חלק בלתי נפרד מצוות העבודה
המשפטי האמון על טיפול בקשת הלקוחות והתיקים בהם מטפל המשרד ,ומאפשר למתמחיו
ולמתמחותיו ,כמדיניות ,ליטול חלק מרכזי ומשמעותי בהליך העשייה .לכך מצטרפת אווירה ביתית
וחיובית אשר ביחד עם העשייה המקצועית מובילות לשנת התמחות איכותית ומעשירה .בהתאם,
אנו קוראים לכל סטודנט או סטודנטית אשר הינם בעלי מוטיבציה ,ציונים גבוהים ,יכולת בין אישית
גבוהה ,ורצון ללמוד ולהתפתח במשרד שהוא גם משפחה ,להעביר אלינו קורות חיים .נשמח מאוד
לראותכם בין שורותינו.
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כספי ושות'
כתובת :יעבץ  33ת"א
טלפון03–7961000 :
פקס03–7961001 :
דוא"לoffice@caspilaw.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד עומרי רוזנברג
מספר עו"ד במשרד37 :
מספר השותפים במשרד .18 :שותפים מובילים – עו"ד רם כספי ,עו"ד נבות תל צור ,עו"ד מנחם
פדר ,עו"ד גד טיכו ,עו"ד יאיר כספי ,עו"ד אורנה קדר
מספר המתמחים במשרד5 :
תחומי עיסוק מרכזיים :מסחרי ,ליטיגציה אזרחית ומסחרית ,נדל"ן ,מיזוגים ורכישות ,משפט
בינלאומי ,משפט מינהלי וצווארון לבן
הטבות לעובדים :שי לחג ,מטבחון עשיר
אתרCaspilaw.com :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד כספי ושות' הוקם בשנת  ,1937ומזה עשרות שנים הוא מן המובילים בישראל במספר רב
של תחומי משפט .למשרד מוניטין רב בתחומי המשפט המסחרי ,ליטיגציה אזרחית ומסחרית ,נדל"ן,
מיזוגים ורכישות ,משפט בינלאומי ,משפט מינהלי וצווארון לבן.
בשנים האחרונות דורג המשרד על ידי חברת דן אנד בראדסטריט כמשרד מוביל בקטגוריית האיכות
הראשונה בתחומים שונים ,ובמדריך עורכי הדין האירופאי " ,"Legal 500נזכר המשרד ,לאורך
השנים ,כאחד מחמישה עשר ( )15משרדי עורכי הדין המובילים בתחום המשפט המסחרי בישראל.
במשרד  37עורכי דין ,מהם  18שותפים .המשרד מייצג את גדולי הגופים במשק הישראלי ,בתיקים
משפטיים בפרופיל גבוה ,בעסקאות חשובות במשק הישראלי והבינלאומי .המשרד מייצג בית היתר:
בנקים ,חברות ביטוח ,בתי השקעות ,קבוצות ,חברות ציבוריות וחברות פרטיות ,רשויות ציבוריות,
חברת אגד ,חברות זרות בישראל ,ואנשים פרטיים.
המשרד מאופיין מחד באווירה משפחתית נינוחה ,ומאידך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :העבודה היא בדרך כלל בשיטת ה"פול" ,בתחומים :ליטיגציה
אזרחית מסחרית ,נדל"ן ומיזוגים ורכישות .המתמחים עובדים ישירות מול השותפים ועורכי הדין
וכן מלווים את כל שלבי הטיפול בתיקים ,לרבות פגישות עם לקוחות ,כתיבת כתבי טענות ודיונים
בבית משפט.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים בחדר גדול ( 3–2בחדר) .המתמחים בדרך
כלל אינם מבצעים פעילויות מנהלתיות /משרדיות /שליחויות אלא עוסקים בעבודה המשפטית בלבד.
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הדרישות מהמתמחים בעבודה :רמה מקצועית גבוהה – יכולת ניתוח של סוגיות משפטיות,
כושר ביטוי ,מסירות ונכונות לעבודה מאומצת.
שעות עבודה .20:00–09:00 :ישנה תורנות שישי פעם בחודשיים.
סיכויי קידום במשרד :אחוזי הישארות משתנים ממחזור למחזור .מתמחים מצטיינים לרוב נשארים.
מרבית עו"ד במשרד התמחו במשרד.
האם קיים מסלול טרום התמחות :אפשרי.
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כספי סרור ושות' ,עו"ד
כתובת :רח' יגאל אלון  98ת"א (מגדל אלקטרה)
טלפון03–5628883 :
פקס03–5625445 :
אתר האינטרנטwww.caspisror.co.il :
דוא"לyael@caspisror.co.il :
מספר עו"ד במשרד :עשרה
מספר מתמחים :ארבעה
איש קשר למתמחים :עו"ד דניאלה אביבי נחום
תחום עיסוק :רשלנות רפואית

אודות המשרד
משרד כספי סרור הינו משרד "בוטיק" העוסק ,מזה למעלה משלושים שנה ,אך ורק בייצוג נפגעי
רשלנות רפואית .המשרד כולל צוות עורכי דין ותיק ומיומן ונחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום.
המשרד הוקם על ידי עוה"ד דורי כספי ודני סרור אשר שמו להם כדגל לסייע לנפגעי רשלנות
רפואית בהשגת פיצוי מיטבי בגין נזקיהם.
לאורך שנים רבות של עשיה אינטנסיבית בתחום משרדנו ניהל אלפי תביעות נזקי רשלנות רפואית,
בהן תביעות מהגדולות ,המורכבות והמתוקשרות שנוהלו בארץ ,לרבות תביעות ייצוגיות ,תביעות
מאוחדות ותביעות אשר הסתיימו בפסיקה תקדימית.
העבודה במשרד מהווה חלק חשוב ובלתי נפרד מחיי העובדים ,צוות המשרד קבוע ומרבית הצוות
המשרד עובד בו מזה שנים ארוכות .הדבר תורם לאווירה המשפחתית של המשרד.

מתמחים
אנו רואים במתמחים כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהמשרד ומשתפים אותם בכל שלבי הניהול
והטיפול בתיקים.
כל מתמחה מצוות לתיקים ,עליהם הוא עובד יחד עם עו"ד בכיר ובדרך זו זוכה ללמוד ממנו ומניסיונו
העשיר .השלבים השונים אליו נחשף המתמחה כוללים פגישות ראשונות עם הלקוחות ,איתור
ולימוד המסמכים הרפואיים ,פניה למומחה רפואי ,הכנת כתבי תביעה וניהול התיקים בבימ"ש עד
לסיומם .המתמחים שותפים גם להליכי משא ומתן כגון :ישיבות גישור ,פגישות עם עו"ד שכנגד וכן
מתלווים המתמחים לעורכי הדין בדיונים בבתי המשפט.
אנו מקפידים לעבוד עם אנשי הרפואה המובילים בתחומם ,דבר התורם לעבודה איכותית וכך נחשפים
המתמחים במהלך התמחותם במשרדנו הן לתחום המשפטי והן לסוגיות שונות בתחומי הרפואה.
למתמחים תפקיד חשוב בהכנת התיק המשפטי ולכן אנו עושים מאמץ לקבל למשרדנו רק את
המתמחים המתאימים ביותר.
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מיהו המתמחה המתאים למשרדנו?
•מתמחה השואף לעבוד ולהתמקצע בתחום הרשלנות הרפואית.
•מתמחה בעל סקרנות ורצון ללמוד תחום מרתק וייחודי המשלב משפט ורפואה בצורה המרתקת
ביותר.
•מתמחה בעל רגישות וגישה אנושית (המשרד מייצג נפגעי רשלנות רפואית).
•מתמחה בעל יכולת עבודה בצוות.
•מתמחה בעל יוזמה ורצון להשקיע ולהתפתח.
•מתמחה בעל יכולת ניתוח ,יצירתי ,ביקורתי ובעל ראיה רחבה.
הצגת מועמדות להתמחות –
•שלב ראשון – שליחת קורות חיים למשרדנו ,לרבות המלצות וגיליון ציונים.
•שלב שני – ראיון ראשון ,הכולל שיחת היכרות והערכת יכולת ניתוח סוגיה משפטית.
•שלב שלישי – ראיון נוסף וסופי.
העבודה במשרד –
אנו מצפים מהמתמחה להשקיע את מירב יכולתו וכישוריו בעבודתו במשרד .עם זאת ,אנו מאמינים
שחשוב שהמתמחה לא "ישתעבד" לעבודתו במשרד וינהל חיים בעלי תוכן גם מחוץ למשרד .מסיבה
זו אנו מטפחים סביבת עבודה נעימה ותנאי עבודה מכובדים .כמו כן ,אנו דוגלים בשעות עבודה
סבירות גם למתמחי המשרד ומעודדים פעילויות ועשיה מחוץ למשרד.
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להט נחום שמעוני ושות'
כתובת :ויסוצקי  6תל אביב
טלפון03–5452070 :
פקס03–5452037 :
דוא"לoffice@lns–law.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד ליאור שמעוני
מספר עו"ד במשרד6 :
מספר השותפים במשרד 3 :דן להט ,אן נחום ליאור שמעוני
מספר המתמחים במשרד1 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה0 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטגציה מסחרית ,נדל"ן ,מסחרי בינלאומי ,הייטק
פעילות פרו־בונו:
הטבות לעובדים :שי לחג ,חניה.
אתרwww.lns–law.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד להט ,נחום ,שמעוני ושות' ,שהוקם בראשיתו על ידי עורך דין דן להט ,חבר מועצת העיר תל
אביב ,וחבר הוועדה לתכנון ובניה בעריית תל אביב ,הינו משרד בוטיק מוביל אשר ביסס את מעמדו
לאורך השנים כמשרד בעל שם בתחומי הפעילות שבה הוא עוסק .יחודו של המשרד הינו ביכולת
לספק מענה לעסקאות מורכבות וגדולות תוך שימת דגש על יחס אישי ומענה זמין.
המשרד מספק שירותים משפטיים ללקוחות עסקיים ופרטיים בשאלות משפטיות ובעסקאות מורכבות,
באמצעות שילוב של צוות מקצועי מוביל ,ידע נרחב וניסיון רב שנים וחוצה גבולות.
המשרד מספק מגוון רחב של שירותים משפטיים מקצועיים ומתמחה ,בין היתר ,במשפט מנהלי,
תכנון ובניה ,משפט מוניציפלי ,משפט מסחרי ,הייטק ,מיזוגים ורכישות בארץ ובעולם ,דיני ניירות ערך,
מקרקעין ,עסקאות תמ"א  ,38מדיה ,תקשורת וקנין רוחני ,דיני מכרזים וליטיגציה מסחרית אזרחית.
המשרד נותן שירותי ייעוץ וייצוג שוטפים וכוללים למגוון רחב של תאגידים ועסקים ישראליים
ובינלאומיים ,לרבות חברות היי־טק ,חברות תעשיה בתחומים שונים לרבות יצרני מזון מהגדולים
במשק ,חברות פרסום בארץ ומהעולם ואנשי עסקים פרטיים.
שירותים אלה כוללים טיפול שוטף וייצוג בתחומים השונים בהם מתמחה המשרד.
המשרד מייחס חשיבות רבה לשיתוף פעולה מלא עם הלקוח תוך הבנה ורגישות לצרכיו ,ובאמצעות
הקפדה על מקצועיות ,לויאליות ,יצירתיות ודיסקרטיות הכל על מנת לאפשר קבלת תוצאות אופטימליות.
שביעות הרצון הרבה ורמת האמון הגבוהה שרכש המשרד בקרב לקוחותיו ,הן תוצאה של מקצועיות
ומצוינות בתחומי העיסוק של המשרד לצד זמינות ,יעילות ומתן פתרונות יצירתיים.

 | 124התמחויות במגזר הפרטי

ליטיגציה מסחרית אזרחית
המשרד מתמחה בניהול סכסוכים וייצוג לקוחות בהליכים משפטיים שונים לרבות ניהול תביעות,
בוררויות וגישורים הן כתובעים והן כנתבעים .המשרד עוסק בליווי משפטי שוטף של לקוחות המשרד
במגוון תחומי המשפט המנהלי ,הגשת עתירות מנהליות בתחומים שונים .למשרד ניסיון רב בייצוג
חברות בהליכי מכרזים לרבות ייצוג משתתפים במכרזים ממשלתיים ומוניציפליים .המשרד מספק
מגוון רחב של שירותים משפטיים בתחום דיני המכרזים ,לרבות הכנה וסיוע בהליכים מנהלתיים
של המכרז והכנת המסמכים הדרושים להגשת ההצעות במסגרת המכרז .למשרד גם ניסיון רב
בייצוג חברות יצרניות הנתבעות בתביעות ייצוגיות ,ורקע עשיר בניהול הליכים שכאלו ובהשגת
הישגים מרשימים בתחום.
למשרד ניסיון רב ועשיר בדיני זכויות יוצרים ,מדגמים וסימני מסחר ובניהול תיקים הנוגעים לזכויות
אמנים ,יוצרים ,כותבים ומלחינים ביצירות מוזיקליות ודרמטיות ,בניהול תיקים הנוגעים לזכויות שונות
בסימני מסחר ,ברישום סימני מסחר ובהגנה עליהם בבתי המשפט וברשם סימני המסחר .כמו־כן
למשרד ניסיון ייחודי ועשיר בייצוג חברות מזון בתחום דיני ההפצה ,בבניית אסטרטגיה ניהולית
עבור חברות המזון בתחום ההפצה ,בהדרכות שוטפות למנהלי החברות ,ובניהול סכסוכים וייצוג
בבתי המשפט בתחום דיני ההפצה.

מקרקעין
המשרד בעל ניסיון עשיר במגוון ההיבטים בתחום המקרקעין לרבות היבטים מסחריים ,בניית
אסטרטגיות וטיפול במגוון רחב של עסקאות מקרקעין .המשרד מתגאה במגוון לקוחותיו אשר כולל
חברות גדולות ,יזמים ואנשי עסקים מובילים.
המשרד היה אחראי על עסקאות גדולות ובולטות שנעשו בתחום המקרקעין בישראל ומומחיותו
כוללת בין היתר ,פיתוח פרויקטים ,השקעות במקרקעין ,מכירות ורכישות של בניני משרדים ומגורים,
חכירות ושכירויות.
המשרד מעניק שירותים בתחום ההתחדשות העירונית ותמ”א .38
המשרד מציע מגוון רחב של שירותים משפטיים החל משלב תכנון העסקה והמשא ומתן ועד
להשלמת העסקה ,ומעניק ייצוג מול רשויות ממשלתיות ועירוניות ,רשויות המס ,רשויות תכנון
ובנייה ובנקים מלווים.

היי־טק והון סיכון
מחלקת ההיי־טק והון סיכון של המשרד בראשות עו”ד דן להט ,היא מחלקה ייחודית בקרב משרדי
עורכי הדין בישראל .צוות המחלקה המיומן והמנוסה מחוייב למצוינות משפטית על מנת לספק
ללקוחות המשרד את השירות והייעוץ המקצועי האיכותי והטוב ביותר ,ובאופן יעיל ואפקטיבי.
צוות המחלקה ,שלה בסיס לקוחות הולך וגדל ,מכיר את הצרכים המיוחדים של חברות הזנק
(סטארט־אפים) וחברות הייטק ונכון לספק להם את מלוא השירותים ,לרבות הכנת הסכמי מייסדים,
עסקאות השקעה ,הסכמים מסחריים ,תכניות אופציות הסכמי פיתוח ( )Licensingלעובדים ,הסכמי
העסקה ושירותים ,הסכמי רישיון ומיזוגים ורכישות.
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צוות מחלקת ההיי־טק מלווה מגוון רחב של לקוחות ישראליים ובינלאומיים ,מחברות סטרט־אפ
בראשית דרכן ועד לתאגידי ענק .הצוות עובד עם חברות טכנולוגיה ומיזמים בכל שלבי חיי החברה,
החל משלב ההקמה ,דרך ליווי לצמיחה של העסק ,בשילוב קרנות הון סיכון ,חממות טכנולוגיות
ועד לייעוץ ומתן שירות משפטי לחברות בשלות ומבוססות.
הניסיון של דן להט כבנקאי השקעות לשעבר במחלקת מיזוגים ורכישות בליהמן ברדרס בניו יורק
מהווה ערך מוסף ייחודי בנושאי תאגידים ,מימון והיבטים עסקיים אחרים של לקוחותינו במימוש
עסקאות.

מדיה תקשורת וקניין רוחני
המשרד מייצג חברות מדיה ,חברות אינטרנט ,וחברות פרסום מהמובילות בארץ ומהעולם אשר
נהנות ממתן ייעוץ וליווי מקצועי ויצירתי בדיני התקשורת והשיווק בשימת דגש על תחום דיני
הפרסומות ,בו צבר המשרד ניסיון עשיר וכיום נחשב לאחד המובילים בתחום .המשרד עומד לרשות
לקוחותיו משלב הגיית הרעיון דרך יישומו ועד להתנהלות מול הרשויות והרגולטור הרלוונטיים
לרבות רשם סימני המסחר ,רשם הפטנטים ,רשם מאגרי מידע ,ערוצי הטלוויזיה השונים והרשות
השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
המשרד מייצג ,בין היתר ,חברות היי־טק בתחום המדיה ומשקיעים עסקיים ופרטיים ,המקבלים
שירותים משפטיים מהמשרד אד הוק ועל בסיס שוטף .המשרד נחל הצלחה בייעוץ ללקוחות
ישראליים הפועלים בחו”ל ולקוחות בחו”ל הפועלים בישראל.
המשרד מעניק שירותים משפטיים במכלול רב של תחומים בקניין הרוחני והוא בעל בקיאות וניסיון
מעשי רב על פני שנים רבות .בשנים האחרונות ,לאור ההתפתחות הטכנולוגית הגדולה בארץ
ובעולם ,שם לו
המשרד למטרה להתמקד בתחום האינטרנט ובזירה הדיגיטלית .המשרד מתגאה בהיכרות ובבקיאות
של הצוות המקצועי שלו בכלים המקוונים בהם נעשה שימוש תדיר בשנים האחרונות וכן היכולת
לשמור על ערנות ובקיאות לגבי התחום המתפתח והמתחדש.

משפט מסחרי
ניסיונו הרב של המשרד בעסקאות מסחריות ,כולל ,בין היתר ,עסקאות מיזוגים בארץ ובעולם ,הקמת
שותפויות לרבות ( )Mergers and Acquisitionsורכישות וייצוג חברות היי־טק בשלבים השונים.
( )Joint Venturesמיזמים משותפים
מיזוגים ורכישות הוא אחד מתחומי הליבה המרכזיים בו עוסק המשרד ולמשרד ניסיון צבור של שנים
רבות בעסקאות אלו .המשרד מייצג באופן שוטף רוכשים וחברות הבולטות בישראל.
המשרד מעניק ייעוץ משפטי וייצוג שוטף בתחום דיני החברות לרבות דיני ניירות ערך בחברות
ציבוריות ,מיזוגים ורכישות וכן ליווי משפטי צמוד לאורך שרשרת החיים של התאגיד .בין לקוחותיו של
המשרד נמנים תאגידים ועסקים ישראליים ובינלאומיים ,חברות תעשיה לרבות יצרני מזון מהמובילים
במשק הישראלי ,חברות פרסום בולטות בארץ ומהעולם ואנשי עסקים פרטיים.
כמו כן המשרד מסייע ומלווה גופים עסקיים ואנשי עסקים פרטיים בתחום המכרזים ,בהליך הגשת
ההצעות והמסמכים הרלוונטים ,ניתוח ההסכמים וכינון התשתית לפעילות החדשה של הזוכים במכרז.
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הלקוחות המסחריים של המשרד מפיקים תועלת רבה מהרקע הבינלאומי של הצוות המקצועי
במשרד אשר הינו בעל היכרות עם הפרקטיקה והמשפט הזר ,פרספקטיבות תרבותיות שונות
ויכולות לינגוויסטיות המייעלות את השירות ומתן הייעוץ המשפטי

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :בפול
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחה יושב במשרד נפרד
הדרישות מהמתמחים בעבודה :עיבוד וניתוח של חומר משפטי כושר ביטוי ברמה גבוהה בעל
פה ובכתב עבודה בצוות ,עדיפות לבעלי שליטה ברמה גבוהה באנגלית.
שעות עבודה 10 :שעות ,לא עובדים בימי שישי
סיכויי קידום במשרד :סיכויי קליטה גבוהים למתמחים מצטיינים
האם קיים מסלול טרום התמחות :ניתן בנסיבות מיוחדות
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לוטי ושות' משרד עורכי דין
כתובת :שד' שאול המלך  35תל אביב
טלפון03–6952268 :
פקס03–6951120 :
דוא"לmail@luthi.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד שרית ארז ,גב' ענת הוך – מזכירות
מספר עו"ד במשרד( 11 :מתוכם  6נשים)
מספר השותפים במשרד( 5 :מתוכם  2נשים)
מספר המתמחים במשרד4 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס3 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה1:
תחומי עיסוק מרכזיים :קניין רוחני ,ליטיגציה
פעילות פרו־בונו :המשרד עוסק בפעילות פרו־בונו ,מבלי לכמתה
הטבות לעובדים :העובדים מקבלים שי בחגים השונים ומתנות ביום ההולדת
אתרwww.luthi.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
לוטי ושות' הינו אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני ,והוא מספק מזה למעלה
מ־ 20שנה שירותים משפטיים בתחום הקניין הרוחני לשורה ארוכה של חברות מובילות במשק.
המשרד מתמקד במיוחד בליטיגציה בתחום התרופות וההי־טק ,והוא מייצג חברות תרופות וחברות
הי־טק בינלאומיות רבות.
המשרד עוסק בתחום המרתק של הקניין הרוחני ,דהיינו :פטנטים ,סימני מסחר ,מדגמים ,זכויות
יוצרים ,סודות מסחריים וכיו"ב .בכלל זה ,מתרכז המשרד ,בעיקר ,בעבודת ליטיגציה – הגשה וניהול
של משפטים בגין הפרות זכויות קניין רוחני ,וכן מטפל ברישום סימני מסחר ומדגמים ,עוסק במתן
חוות דעת בתחום הקניין הרוחני ,מעניק ייעוץ בעניין הגנה על נכסי קניין רוחני ליזמים וממציאים,
מטפל בניסוח הסכמי קניין רוחני וכו'.
בשל אופיו של המשרד ,כמשרד בוטיק ,הוא נהנה משני העולמות – מצד אחד ,לקוחות ותיקים
מהגדולים בענף המשפט ומן הצד השני – אוירה של משרד מצומצם ומשפחתי.
על לקוחות המשרד נמנות ,בין היתר ,חברות רב לאומיות כגון,Bayer ,GlaxoSmithKline :
,Nortel ,Hasbro ,Kodak ,Schering AG ,AstraZeneca ,Merck ,Wyeth ,MerckSerono
.Gilead, Novartis Lundbeck ,Motorola ,DSPG ,SanDisk, Pfizer ,Cisco
חברות ישראליות כגון :התעשייה האווירית ,סלקום ,בנק לאומי ,מעיינות עדן ,יפאורה ,טבעול ,נקה,
איטונג ,הנקל סוד ,קודקוד ,דנשר ,אגיס ועוד.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים עובדים בשיטת "פול" – מתמחה אינו צמוד לעורך
דין ספציפי ,אלא לתיקים ספציפיים ,והוא מלווה את התיקים שהוקצו לו ,לאורך תקופת ההתמחות
(לרבות :השתתפות בישיבות ,נוכחות וסיוע בדיונים בבית המשפט ,עבודה מול לקוחות וכיו"ב).
עבודת המתמחה היא עבודה משפטית מגוונת ומעניינת .המתמחה משתתף בלימוד החומר
המשפטי והמדעי ,בהכנת חוות דעת ,ניסוח מכתבים והסכמים ,פעילות מול לקוחות ,ניסוח כתבי
טענות ותצהירים ועוד.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים בחלל משותף .סביבת העבודה נוחה
ולכל אחד מהמתמחים שולחן ומחשב אישי ,ובו גישה לתוכנות מחשב משפטיות ואחרות ,דוא"ל
ואינטרנט.
לרשות המתמחים עומדת ספריה משפטית רחבה ביותר בתחום הקניין הרוחני ,מהטובות בעולם,
ובה ספרים רבים משיטות משפט שונות כמו גם מאגרים ממוחשבים מהארץ ומהעולם.
שכר המתמחים הוא מהגבוהים בשוק.
המשרד מתגאה באווירת העבודה הנעימה והמשפחתית השוררת בו ,וביציבות כוח האדם שהינה
פועל יוצא של אווירה זו .מטבע הדברים ,אווירה זו באה לידי ביטוי ביחסי העבודה מול המתמחה
ובנכונות להתחשב בצרכיו השונים.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :המשרד מצפה מהמתמחים להפגין נכונות ,לחשוב ולהשקיע.
לאור המשקל המשמעותי שיש לעבודת המתמחים בפעילות המשרד ,יש חשיבות רבה לעבודה
יסודית ,מעמיקה ואחראית מצד המתמחים .המשרד רואה בתקופת ההתמחות ,כפי שמעיד עליה
שמה ,כמי שנועדה בראש ובראשונה להכשיר את המתמחה לקראת עבודתו כעורך דין .לכן ,משתדל
המשרד לשתף את המתמחים בכל שלבי העבודה בתיקים השונים ,לאפשר להם לבוא לידי ביטוי
וללמוד .המשרד מעודד עצמאות ויוזמה מצד המתמחים והמטלות המוטלות על המתמחים הן לא
אחת פועל יוצא של גישת המתמחה ,כישוריו ומידת היוזמה אותה הוא מגלה.
תחום הקניין הרוחני מחייב לעיתים קרובות התמודדות עם נושאים טכנולוגיים ומדעיים .לכן ,מעבר
למצוינות בתחום המשפט על המתמחה להפגין נטייה ונכונות להתמודד וללמוד סוגיות בתחום
המדע והטכנולוגיה .השכלה מדעית ,בנוסף להשכלה המשפטית ,מהווה ,מן הסתם ,יתרון.
העיסוק בתחום הקניין הרוחני מחייב גם התמודדות תכופה עם מקורות משפטיים ומדעיים בשפה
האנגלית וחלק גדול עם התקשורת מהלקוחות מתבצע באנגלית .לכן ,המשרד מחפש מתמחים
מצטיינים ,בעלי רמת אנגלית גבוהה.
ומעל לכל ,משרדנו מתגאה באווירת העבודה הנעימה וביחסי האנוש המצוינים השוררים בו ,ומקפיד
שהמצטרפים אליו יהיו בראש ובראשונה אנשים שיתאימו לפן זה של המשרד.
שעות עבודה :שעות העבודה עשויות להשתנות בהתאם ללחץ העבודה .בכל מקרה ,המתמחים
אינם נדרשים לעבוד בשעות הלילה או בימי ו' ,אם אין צורך מיוחד בכך.
סיכויי קידום במשרד :המשרד רואה במתמחים את העתודה לעורכי הדין העתידיים במשרד .כמעט
כל עורכי הדין העובדים כיום במשרד התמחו בו .מתמחה ,שיוכיח את עצמו מבחינה מקצועית,
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ואשר אופיו יתאים לאווירה הנעימה השוררת במשרד ,יוזמן להישאר במשרד לאחר סיום התמחותו,
ככל שהדבר יתיישב עם צרכי העבודה של המשרד באותה תקופה.
האם קיים מסלול טרום התמחות :בשל אופיו הייחודי של תחום הקניין הרוחני והיקפו הגדול
והמעמיק של התיקים הנידונים במשרד (לרבות מהבחינה המדעית) – אנו סבורים שתקופה
של שנה אינה מספיקה על מנת לאפשר הכשרה מתאימה .אשר על כן ,אנו מציעים למתמחים
לבצע תקופת טרום התמחות בת חצי שנה ,בה הם יכולים לעבוד מספר פעמים בשבוע (בהתאם
לאפשרויות המתמחה בשנה האחרונה ללימודיו) ,כדי להגיע להתמחות עם הכלים המתאימים
ולהפיק ממנה את המרב.
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ליפא מאיר ושות'
כתובת :וייצמן  ,2בית אמות השקעות ,תל־אביב
טלפון03–6070600 :
פקס03–6070666 :
דוא"לlaw@lipameir.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד עומר מרום /עו"ד ליהי אלימלך /ענבר אלוני
מספר עו"ד במשרד75 :
מספר השותפים במשרד31 :
מספר המתמחים במשרד20 :
תחומי עיסוק מרכזיים :מחלקה מסחרית ,מחלקת ליטיגציה ,מחלקת דיני עבודה ,מחלקת נדל"ן
ומימון ומחלקת היי־טק.
הטבות לעובדים :חנייה ,ארוחת ערב ,פעילויות גיבוש ,נופש שנתי משרדי בחו"ל ,חופשות מרוכזות
בחגים ,שעות עבודה הוגנות ,תנאי שכר טובים ,אפשרויות קידום ,שי בחגים ועוד.
אתרwww.lipameir.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
ליפא מאיר ושות' הוא ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל ,ולו מקום של כבוד ברשימת עשרים
משרדי עורכי הדין הגדולים במדינה.
המשרד אשר נוסד על־ידי ד"ר ליפא מאיר בשנת  ,1987עוסק מזה שלושה עשורים בעשייה
משפטית ענפה ומשמעותית ,והוא גאה להוביל את עולם המשפט בתחומים מגוונים .מאז הקמתו,
ממשיך המשרד לצמוח ולהתרחב בהתמדה .על אף גודלו ,מקפיד המשרד לשמור על צביונו כמשרד
המעניק יחס אישי ומסור לכל לקוחותיו וכן משקיע ומטפח את עובדי המשרד ,תוך שימת דגש על
אווירת עבודה נעימה ומשפחתית ויחסי אנוש מעולים.
המוניטין שצבר המשרד והצלחתו נובעים מהקפדה עקבית על איכותו ורמתו המקצועית של הצוות
המשפטי ,המונה כ־ 75עורכי־דין וכ־ 20מתמחים ,כולם מתאפיינים במקצוענות בלתי מתפשרת,
בחשיבה יצירתית ובתודעת שירות גבוהה.
המשרד מתמחה במגוון תחומי המשפט האזרחי־מסחרי .המשרד פועל באמצעות חמש מחלקות
מרכזיות :מחלקה מסחרית; מחלקת ליטיגציה ויישוב סכסוכים; מחלקת נדל"ן ומימון; מחלקת דיני
עבודה; ומחלקת טכנולוגיה והיי־טק .חברי הצוות המשפטי של כל מחלקה מונה שותפים ועורכי־דין
מובילים בעלי ניסיון עשיר .שיתוף הפעולה בין המחלקות מאפשר לעורכי הדין ולמתמחים להמשיך
להתפתח ולרכוש ידע מקצועי רחב בדיסציפלינות משפט שונות .מלבד הפעילות במסגרת מחלקות
אלה ,מחזיק המשרד גם בתת־התמחויות בתחומים רבים.
"רפרטואר" לקוחות המשרד מגוון .בין לקוחות המשרד ניתן למצוא תאגידים ,מוסדות וארגונים
מהגדולים במשק ,בהם בנקים ,חברות ביטוח ,גופים מוסדיים בשוק ההון ,קרנות הון וקרנות השקעה,
גופים ממשלתיים וציבוריים גדולים ,חברות בינלאומיות ,חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל־
אביב ו/או בחו"ל ,חברות ואגודות שיתופיות מהמגזר ההתיישבותי ,חברות תקשורת וטכנולוגיה ,ועוד.
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המשרד ,אשר הפך מזמן ל"קלאסיקה" בתחומי התמחותו ,זוכה להכרתם של מדריכי הדירוג
המשפטיים המובילים בישראל ובעולם ,בהם,IFLR Legal 500,1000 ,Chambers & partners :
 BDIו־ .Dun's 100וככזה ,ליפא מאיר ושות' חבר ברשת המשפטית המובילה בעולם – .Ally Law

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :ליפא מאיר ושות' נחשב מזה שנים רבות לאחד המשרדים
המקצועיים והיוקרתיים ביותר להתמחות בו.
מדובר בהתמחות עם עשייה משמעותית ,ולמידה מרובה המאפשרת למתמחים עבודה במשרד
עורכי־דין מוביל ,תוך לימוד והיכרות אינטימית של העבודה המשפטית בנבכי המשפט המסחרי.
המתמחים משתלבים באחת מחמש מחלקות המשרד :המחלקה המסחרית ,מחלקת ליטיגציה,
מחלקת נדל"ן ומימון ,מחלקת דיני עבודה ,ומחלקת היי־טק וטכנולוגיה .בהן נחשפים לסוגים שונים
של תיקים ולקוחות.
השילוב בין ליווי ותמיכה של עורכי־דין מנוסים ,לבין מתן העצמאות למתמחים ,הוא שהופך את
ההתמקצעות וההכשרה בליפא מאיר ושות' לייחודיים.
אנו משתדלים להתחשב ברצונם של המתמחים באשר לשיבוצם במחלקה זו או אחרת ומאמינים
כי נכון לאפשר למתמחה לבחון את התאמתו לתחום מקצועי אליו הוא מתחבר במיוחד.
העבודה במחלקות:
במחלקה המסחרית – "הצמדה פתוחה" למספר עורכי־דין .למתמחים ניתנת ההזדמנות להתנסות
במגוון תיקים וללמוד ממגוון עו"ד ושותפים ,ובמקביל לרדת לעומק התיקים והעשייה המשפטית,
להכיר טוב את שיטות העבודה ,התיקים והלקוחות.
מחלקת ליטיגציה – "הצמדה פתוחה" לצוות מסוים .למתמחים נוצרת היכרות מעמיקה עם
התיקים ,הלקוחות ,ושיטות העבודה של צוות המחלקה.
במחלקות דיני עבודה ,נדל"ן והיי־טק – העבודה היא עם כלל צוות המחלקה אליה משתייך
המתמחה .בדרך זו המתמחים נחשפים לעבודה מגוונת וזוכים להיכרות מעמיקה עם התיקים
והלקוחות.
בכל המחלקות ,המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד מכל תיק ו/או עסקה ומלווים אותם מההתחלה
ועד הסוף ,לרבות פגישות עם הלקוח ,הכנת כתבי בי דין ,דיונים בבתי המשפט וכיוצ"ב.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המשרד ידוע בשל יחסי האנוש המעולים השוררים בו
ומשקיע רבות במתמחים .המתמחים משתתפים ,ככל עורכי־הדין ,בכלל פעילויות המשרד ,כולל
ימי גיבוש ,תרומה לקהילה ,הרצאות וכמובן הנופש השנתי .המתמחים יושבים בחדרים מרווחים
(עד  2מתמחים בחדר) ,למתמחים אפשרות לחנות במשרד ,תנאי שכר מהגבוהים בשוק ,חופשות
מרוכזות בחגים ,השתתפות במימון קורס לבחינות לשכה ועוד.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :במשרד נקלטים מידיי שנה כעשרים בוגרות ובוגרים ממוסדות
ההשכלה הגבוהה המובילים בארץ – כולם מתאפיינים בגישה עצמאית ,חשיבה משפטית יצירתית,
ב"ראש גדול" ויכולות עבודה בצוות התואמת את רוח המשרד.
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שעות עבודה :במידת הצורך יש תקופות של עבודה מאומצת אך בשגרה שעות העבודה סטנדרטיות.
לא עובדים בסופי שבוע וחגים.
סיכויי קידום במשרד :המשרד מוציא תחת ידיו מתמחים מקצועיים ומנוסים – רבים מהם משתלבים
בליפא מאיר ואף מתקדמים לעמדת שותפים ,ואחרים משתלבים במשרדים ובחברות המובילות
במשק .מתמחה שישקיע בשנת ההתמחות ויפגין את היכולת והכישורים שלו – המשרד לא יוותר
עליו .שכבת השותפים וכן שכבת עורכי הדין הצעירה במשרד צמחו במשרד – התחילו בתור מתמחים
והתקדמו עד לשותפות הון.
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מ .פירון ושות׳
כתובת (סניף ראשי) :רחוב השלושה  ,2מגדל אדגר  ,360תל אביב
טלפון03–7540000 :
פקס03–7540011 :
דוא"לfiron@firon.co.il :
אשת קשר ואחראית המתמחים :עו"ד מזור מצקביץ'
דוא"ל למשלוח מועמדות להתמחותinfo@firon.co.il :
כתובת אתר האינטרנט של המשרדhttp://www.firon.co.il :
מס' עוה"ד במשרד :כ־ 190מתוכם כ־ 60שותפים.
מס' המתמחים :כ־ 35לשנת התמחות (מחזורי גיוס :מרץ וספטמבר).
תחומי העיסוק העיקריים של המשרד :משפט מסחרי וחברות ,כולל הייטק ,סטארט־אפ וחברות
זרות ,נדל"ן ,תשתיות ופרויקטים אזרחיים ,ליטיגציה ,כולל משפט ציבורי ומנהלי ,קניין רוחני ,משפט
העבודה ותובענות יצוגיות ,שוק ההון ,הגבלים עסקיים ,מאגרי מידע והגנת הפרטיות ,וחדלות פירעון.
המשרד ותחומי עיסוקו :מ .פירון ושות' ,אשר נוסד בשנת  1950הינו מוותיקי משרדי עורכי־הדין
בישראל .המשרד ,בראשות עו"ד צבי פירון ,נמנה מזה שנים ארוכות על צמרת משרדי עורכי הדין
בישראל ומדורג באופן עקבי על־ידי חברות דירוג ישראליות ובינלאומיות ,בהן דן אנד ברדסטריט,
 European Legal 500ו־ ,DBI Codeכאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים והבולטים בישראל.
הצוות המקצועי במשרד מ .פירון ושות' ,כולל עורכי דין ידועים בתחומם ,בעלי מומחיות מוכחת,
המגיעים מרקעים מגוונים ומצטיינים ברמה אישית ומקצועית גבוהה ביותר.
גודלו של המשרד ,מגוון ההתמחויות המשפטיות בהן מחזיקים שותפי המשרד ,והניסיון שנצבר
בו במהלך קרוב ל־ 70שנות פעילותו ,מאפשרים למ .פירון ושות' ,להעניק ללקוחות המשרד תחת
קורת גג אחת ,מגוון רחב במיוחד של שירותים משפטים ומענה מלא בכל תחומי המשפט האזרחי־
מסחרי ,עם דגש על שירות אישי ואיכותי לכל לקוח.
מאגר הלקוחות המרשים של מ .פירון ושות' ,כולל לקוחות ידועים ומובילים בכלל תחומי הפעילות של
המשק הישראלי ,ובהם בתעשיות הייצור הביטחוני ,המלונאות ,בתחומי הנדל"ן ,הבניה ,התשתיות,
האנרגיה ,התקשורת ,שירותי הבריאות ,הביטוח והפיננסים ,וכן חברות הפצה ,פארמבצטיקה,
חברות הזנק (סטארט־אפ) ,קרנות הון סיכון ומוסדות ציבוריים וממשלתיים .מ .פירון הוא מהמשרדים
המובילים בשירות ללקוחות בינלאומיים בכל תחומי פעילותו.
מ .פירון ושות' הינו החבר הישראלי היחיד בשתי רשתות הקשר הגדולות  Interlawו־,Multilaw
בהן חברים משרדי עורכי דין מובילים ברחבי העולם ,המקנים יחדיו ללקוחותיהם רשת תמיכה
גלובלית של מצוינות משפטית ועסקית.
למ .פירון סניפים בנצרת ,חיפה ובבאר שבע ,בנוסף לסניפי המשרד ברומניה ,סרביה ובבלוגריה.
במטרה לקדם עשייה ציבורית ולעודד את תרומתם של עורכי הדין במשרד לקהילה ,מסייע מ.
פירון ושות' ללא תמורה ,ללקוחות מעוטי יכולת הזקוקים לייצוג של עורכי דין .כמו כן ,עורכי דין
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רבים במשרד פעילים בארגונים שונים ללא מטרות רווח ,אם כמתנדבים מן השורה ואם במסגרת
הנהלות הארגונים.

על ההתמחות
שיטת ההתמחות :כל מתמחה צמוד/ה לשותפ/ה המשמש/ת מאמנו/ה האישי (שיטת הצמדה
נושמת" .נושמת" על שום שהמתמחים אינם יושבים עם מאמניהם באותו משרד) ,ולצוות ברשות
המאמנ/ת .שיטת התמחות זו מאפשרת למתמחים להעמיק את השתלמותם בתחום פעילות מסויים,
ולאפשר התמחות מגוונת ומשמעותית בתיקים המתנהלים באותו הצוות ,לצד העשרה משפטית
כללית שמשרדנו מאפשר בתחומים כלליים.
תחומי עיסוק המתמחים :המועמדים מתבקשים לציין שתי עדיפויות מבין:
		
ליטיגציה

ליטיגציה מסחרית

		

תובענות ייצוגיות וזכויות יוצרים

		

ליטיגציה מנהלית

		

דיני עבודה

		
נדל"ן

פרויקטים ותשתיות ותכנון ובנייה

		
מסחרית

מסחרי – נדל"ן

		

מסחרי כולל M&A

התמחויות בוטיק

הגבלים עסקיים

		

ניירות ערך

		

שוק ההון

אופי עבודת המתמחה במשרד :עבודת המתמחים במ .פירון ושות' הינה עבודה משפטית
מקצועית .המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד מן הצוות המקצועי במשרד ונוטלים חלק פעיל ושוטף
בכל תחומי עיסוקו של המשרד ,החל מאבני היסוד הדרושות לכל עו"ד ועד למעורבות בעבודה
משפטית מן השורה הראשונה.
עבודת המתמחים כוללת ,בין היתר ,כתיבת חוות דעת משפטיות בתחומים שונים ,איסוף אסמכתאות
משפטיות ,ניסוח הסכמים או כתבי טענות וטיעונים בהתאם לתחום העיסוק ,וכל זאת ברמת
מעורבות גבוהה מאוד לרבות ליווי דיונים בבתי־משפט ,מפגשים עם לקוחות וצדדים אחרים וכו'.
במהלך ההתמחות משתתפים המתמחים בהשתלמויות והדרכות שונות במטרה להעשיר את
הניסיון והידע המשפטי הכולל שלהם (ולהכין אותם באופן המיטבי למקצוע עריכת הדין) .בנוסף
להרצאות בתחומים שונים:
•כל המתמחים מתלווים לדיון הוכחות בבימ"ש או דיון בביהמ"ש העליון (גם אם אינם במחלקת
ליטיגציה).
•מנהלים תביעה קטנה
•משתתפים בקורס הכנה לבחינת הלשכה שעורך המשרד.
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משרד מ .פירון ושות' מלווה ,באופן צמוד ,את המתמחים לכל אורך תקופת התמחותם
על מנת שמסלול ההכשרה ימוצה על הצד הטוב ביותר ובאופן שבתום תקופת ההתמחות
יהיו למתמחים מירב הכלים הדרושים לעבוד כעורכי דין מצוינים.
בנוסף להשתתפות המתמחים באירועי המשרד (נופשונים ,ימי גיבוש צוותיים  happy hourחודשיים
ועוד) ,יוצאים המתמחים לבילוי־ערב בכל רבעון ,ומארגנים פעילויות ומפגשים ,בהשתתפות המשרד
ובעידודו ,כך למשל ,השתתפו המתמחים ב"יום מעשים טובים" .2017
הדרישות ממתמחים בעבודה :דרישות מ .פירון מהמתמחים הינן מצויינות מקצועית לצד חברות
ורוח צוות.
מצויינות מקצועית משמעה יכולות משפטיות גבוהות והבנה עסקית ,בנוסף לידע תיאורטי נרחב
בנושאי המשפט ובנושאי היומיום של לקוחות המשרד .המתמחים צריכים להיות יסודיים ,יעילים,
מהירי תגובה ,אחראים ,יסודיים ובעלי יוזמה.
המתמחים נדרשים ,ככל עובדי המשרד ,להפגין עבודת צוות ,נכונות להושיט יד לקולגות ,ויחסי
אנוש טובים.
סיכויי הישארות של המתמחים במשרד בתום תקופת ההתמחות :המגמה במשרד מ .פירון
ושות' היא לאפשר לטובים והמצטיינים מבין המתמחים להמשיך ולעבוד במשרד כעורכי דין ,מתוך
שאיפה שבהמשך אלו יתפתחו ויהפכו לשותפים במשרד .חלק גדול מהשותפים ,החלו את דרכם
המקצועית כמתמחים במשרד .המשרד אינו מגביל עצמו ב"תקנים" או אחוזי הישארות.
**ל־ 10מתוך  13מתמחי מחזור ספטמבר  2017הוצע לחזור כעורכי דין לאחר בחינת
הלשכה**
שכר המתמחים :שכר המתמחים במשרד הינו  ₪ 8,200ברוטו .למתמחים משולמות שעות נוספות.
שעות העבודה הרשמיות של המתמחים :שעות העבודה הרשמיות של המתמחים הן .19:00– 9:00
מובן שלא פעם נדרשים המתמחים לעבוד מעבר לכך (ומשולמות להם שעות נוספות).
מספר המתמחים המתקבלים :כ־ 35מתמחים ( 20מהם במחזור במרץ).
על הריאיון :המועמדים יזומנו לריאיון על ידי שותפ/ה המתמחה בתחום אותו ציינו כמועדף.
הראיונות נערכים על ידי המאמנ/ת הפוטנציאלי ושותפ/ה נוספ/ת .כך ,כבר בשלב הריאיון זוכים
המועמדים להכיר את המאמנ/ת הפוטנציאלי/ת.
על פי רוב נערך רק ריאיון אחד.
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מטרי ,מאירי ושות' ,עורכי דין
כתובת :מגדל השחר קומה  ,17אריאל שרון  4גבעתיים5320045 ,
טלפון03–6109000 :
פקס03–6119009 :
דוא"לoffice@mamlaw.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד קיטי ברונר ,שותפת הנדל"ן של המשרד
מס' עוה"ד במשרד – 25 :מתוכם  10נשים
מס השותפים – 12 :מתוכם  4נשים
מס' המתמחים8–7 :
תחומי עיסוק מרכזיים :חדלות פירעון ונדל"ן ,היי טק ,משפט מסחרי ,שוק הון ,ליטיגציה
הטבות לעובדי המשרד :שי כספי משמעותי בראש השנה ופסח; נופש שנתי (לעיתים בארץ
ולעיתים בחו"ל) הממומן על ידי המשרד; אירועי משרד שונים; ימי גיבוש; חניה לבעלי רכבים (ומימון
נסיעה במונית לאחרים)
אתרwww.mamlaw.co.il :

כמה מילים על המשרד
ההתמחות במשרד מטרי מאירי מאפשרת למתמחה לשלב באופן ייחודי פעילות בקו הראשון של
העשייה המשפטית וחשיפה למגוון רחב של תחומים בהם המתמחים זוכים להכשרה מקצועית
מקיפה ואיכותית ,עם עבודה במשרד בוטיק הכולל כ־ 25עורכי דין ,יחס אישי ואווירה צעירה.
המשרד מתגאה בצוות משפטי מקצועי ומיומן בעל איכות מקצועית ואישית יוצאת דופן ,מקפיד
על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר ,מדורג בדרוגים מקצועיים איכותיים ומתאפיין ברוח צעירה
ודינאמית.
התחומים בהם עוסק המשרד הם תחומי המשפט המסחרי – אזרחי על כל גווניו ובכלל זה :חדלות
פירעון (חברות בקשיים ,הסדרי אג"ח והסדרי חוב ,כינוסים ,פרוקים ,הקפאות הליכים וכיו"ב); היי־
טק ,משפט מסחרי ,דיני תאגידים ,ניירות ערך ושוק הון ,עסקאות בינלאומיות ,מקרקעין ונדל"ן,
דיני ספורט וליטיגציה מסחרית .לכל אחת מחמש מחלקות המשרד מוניטין מקצועי בתחומה:
מחלקת חדלות פירעון ,בנקאות ונדל"ן – בתחום חדלות פירעון מדורג המשרד כבר מספר
שנים ברציפות בדירוג הגבוה ביותר האפשרי בדירוגים המקצועיים .עו"ד רונן מטרי ,העומד בראש
המחלקה ,נחשב לאחד מעורכי הדין המוערכים ביותר בישראל בתחום זה והמחלקה מעורבת בכל
ההליכים המשמעותיים בתחום חדלות הפירעון שהתנהלו בישראל בשנים האחרונות.
המשרד מייצג במסגרת הליכי חדלות פירעון בנקים וגורמים אחרים בתחום הפיננסי ,חברות
תשתית ,קמעונאות ,תעשייה והי־טק .בכלל זה המשרד מייצג את בנק לאומי בהליכים והסכמים
בקשר קבוצת פישמן והחברה הכלכלית ירושלים ,את בנק הפועלים בהליכים בקשר עם קבוצת
אלון בנוגע לחוב כולל של כמיליארד ( ₪לרבות קבוצת מגה וריבוע כחול) ,וכן ייצג בקשר עם אג"ח
 ,IDBחברת קמור ,גאון אחזקות ,ACE ,מניות קמן בניופארם ,התחנה המרכזית ,חברת הבניה צ.
לנדאו ,טל חיות ,רכישת מעריב ,מזונייט ,רב בריח ועוד.
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למשרד מומחיות מיוחדת בהסדרי נושים מורכבים ,ובטיפול בהליכי חדלות פרעון רחבי היקף ובעלי
היבטים בינלאומיים .בנוסף ,המשרד מייצג בנקים בהסדרים לארגון מחדש של חובות ומייעץ לבנקים
בקשר למתן אשראים מורכבים.
בתחום הנדל"ן יש למשרד ניסיון רב בליווי עסקאות מקרקעין מורכבות בארץ ובחו"ל .המשרד מייצג
צדדים לעסקאות נדל"ן מורכבות ,חברות נדל"ן מובילות ,משקיעים מוסדיים בעסקאות לרכישת
נכסים מניבים ,יזמים בפרוייקטים רחבי היקף (פרוייקט להקמת  450דירות במקרקעין של סמינר
הקיבוצים בתל אביב) ,קבוצות רכישה אקסקלוסיביות (פרוייקט שימור והרחבה של בניין מגורים
יוקרתי בשדרות ח"ן בתל אביב) ,וכן מייצג בפרוייקטים שונים של תמ"א  38ברמת גן ותל אביב.
בחו"ל מלווה המשרד יזמים וחברות ציבוריות במזרח אירופה ,אוקראינה וארצות הברית .למשרד
מומחיות גם בהקמת קרנות להשקעה בנדל"ן.
המחלקה המסחרית – למחלקה המסחרית ,בראשותו של עו"ד מורן מאירי ,ניסיון רב בייעוץ
ובייצוג גופים ישראליים ובינלאומיים בכל תחומי המשפט המסחרי .כמו כן ,המחלקה מייצגת
לקוחות בעסקאות מיזוג ורכישה ,בעסקאות השקעה ומימון וכן מלווה חברות בינלאומיות ותושבי
חוץ המנהלים פעילות עסקית בארץ ובעולם .צוות המחלקה מייעץ ללקוחות גם בתחומי תכנון ההון
המשפחתי ועסקים משפחתיים.
למחלקה המסחרית התמחות מיוחדת גם בתחום דיני הספורט (לרבות ייצוג בכל ההיבטים המשפטים
הרלבנטיים לקבוצת הכדורגל מכבי תל אביב) ,כולל ניהול הליכי בוררויות וליטיגציה וייצוג במוסדות
פיפ"א ,אופ"א וגופים בינלאומיים אחרים.
עם לקוחות המחלקה המסחרית נמנים ,בין היתר ,חברות ממגוון מגזרים (עסקיים וציבוריים) ובכלל
זה חברות תעופה ,חברות טכנולוגיות ,חברות פינטק ,חברות ביומד ומוצרים רפואיים ,חברות אנרגיה,
חברות ייעוץ ,חברות ביטחוניות ,חברות בידור ופנאי ,חברות תמלוגים ,חברות אופנה וביגוד ,חברות
מקרקעין ,יזמות ובנייה ,גופי עיתונות ,עמותות ועוד.
לשם הדוגמא ,משרדנו ייצג את חברת בי.טי.סי בעסקת רכישת מלוא פעילות קבוצת דיזנהאוז מאי.
די.בי תיירות; את  MGSב־בעסקת  JVעם חברת  Skechersהעולמית; את חברת צ'רלטון בעסקת
זיכיון בלעדי לשידורי ה־ Premier Leagueהאנגלית בישראל; את מר אלכס שניידר ברכישת
השליטה בחברת מישורים ועוד.
מחלקת שוק הון ,חברות וניירות ערך – המחלקה מתמחה בליווי שוטף של לקוחות במסגרת
גיוסי הון ,הן בבורסה בישראל ובחו"ל והן הנפקות פרטיות בישראל ובחו"ל .בנוסף ,המחלקה מייעצת
באופן שוטף לחברות ציבוריות ולחברות הנסחרות (בישראל ובחו"ל) ,באשר לסוגיות בקשר עם
דיני ניירות ערך ודיני תאגידים .המחלקה מתמחה גם בעסקאות מיזוג ,פיצול ורה ארגון מורכבות,
עסקאות השקעה ועסקאות מכר והסכמים מסחריים .עו"ד לימור שופמן ,העומדת בראש המחלקה,
הינה בעלת נסיון רב בתחומי שוק ההון ותאגידים ובמסגרת זו הובילה מהלכים מורכבים של מיזוגים,
פיצולים ורה־ארגון של חברות מהגדולות בישראל (כולל הליכי מיזוג ופיצול של חברות הולנדיות);
טיפלה במספר רב של עסקאות השקעה ומכר מניות ונכסים ובהסכמים מסחריים; ניהלה מספר
רב של גיוסי הון בבורסה ובהנפקות פרטיות; טיפלה ברישום למסחר והצעת מכר בבורסת ניו יורק
של חברה תעשייתית מהגדולות בישראל ובהנפקה פרטית מורכבת בארה"ב ,אירופה וישראל;
ומייעצת באופן שוטף לחברות ציבוריות ודואליות כאמור.
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מחלקת ההיי־טק – המחלקה מתמחה בייצוג לקוחות ישראלים וזרים בתחום ההיי־טק ,לרבות
מייסדים ,תאגידים ,משקיעים (עם מומחיות מיוחדת בייצוג קרנות הון סיכון) ,מלווים ורוכשים .כך
למשל ,המחלקה ייצגה את חברת אונאבו במכירתה לפייסבוק ,את פנאיה במכירתה לאינפוסיס
ולאחרונה את סקייקיור במכירתה לסימנטק.
בנוסף ,המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי שוטף ללקוחותיה במגוון תחומי תעשיית ההיי־טק ,לרבות
תוכנה ,אינטרנט ,שבבים ,ביוטק ,מדעי החיים ,ציוד ומכשור רפואי וקלינטק .עוה"ד אורן קנובל
וקרן וכט ,העומדים בראש המחלקה ,נחשבים למובילים בתחומם והינם בעלי ניסיון נרחב בתחום,
לרבות ייצוג רוכשים ונרכשים בעסקאות רכישה וייצוג חברות בהליכי הנפקה פרטית וציבורית .עורכי
הדין במחלקה הינם בעלי ניסיון רב בניסוח וניהול מו"מ בקשר עם הסכמים מסחריים מורכבים מכל
הסוגים .המשרד מדורג בדירוגים מקצועיים שונים כמשרד בולט ומוביל בתחום ההיי טק.
מחלקת הליטיגציה – מחלקת הליטיגציה של המשרד עוסקת בכל סוגי ההתדיינות ומייצגת
לקוחות ישראליים ובינלאומיים ,יחידים וגופים עסקיים ,בפני בתי משפט ובוררים .המחלקה עוסקת
בליטיגציה מסחרית ,בליטיגציה בניירות ערך ,במאבקי שליטה בחברות (לרבות חקירות פנימיות),
בייצוג דירקטורים ,נושאי משרה ובעלי שליטה בהליכים ייצוגיים ובתובענות נגזרות .בנוסף ,למחלקה
ניסיון רב בייצוג בדיני עבודה וזכויות יוצרים ,בייצוג בתחום של חוק איסור לשון הרע.
עו"ד מאיה צברי העומדת בראש המחלקה ייצגה ומייצגת גורמים מרכזיים בשוק לרבות ,בנקים,
חברות ביטוח וכן תאגידים מובילים אחרים.
במהלך השנתיים האחרונות המחלקה ייצגה גורמים שונים בשוק ההון בהליכים מגוונים במסגרתם
נקבעו תקדימים לרבות :ייצוג כימיקלים לישראל בהחלטה תקדימית במסגרתה נקבעו קווים מנחים
לקביעת בכירות בין שתי בקשות לאישור תובענות נגזרות; ייצוג יו״ר דירקטוריון חברת ״צמיחה״
בבקשה לאישור תובענה נגזרת שנדחתה תוך קביעה כי אין זה מתפקידו של דירקטוריון החברה
להתעסק בניסוחם או בביצועם של הסכמים; ועוד.

על ההתמחות
ההתמחות במשרד מטרי מאירי מאפשרת למתמחה לשלב יחס אישי ואווירה צעירה ,עם חשיפה
למגוון רחב של תחומים בהם המתמחים זוכים להכשרה מקצועית ,מקיפה ואיכותית.
כל אחד מן המתמחים במשרד משובץ מראש ,במועד קבלתו להתמחות ,באחת ממחלקות המשרד
ויודע מראש באילו תחומים משפטיים יעסוק .במהלך ההתמחות מסייע המתמחה לעורכי הדין
ולשותפים במחלקה אליה שובץ .המתמחים מהווים נדבך חשוב וחלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי
של המחלקה ומלווים את עורכי הדין בכל שלבי הטיפול המשפטי .בתוך המחלקה מבוצעת עבודת
המתמחה על בסיס "פול" מחלקתי (ולא על בסיס הצמדה למאמן ספציפי) .המשרד אינו מחייב
טרום התמחות
המשרד מעודד את המתמחים להתקדם וליטול על עצמם ביצוע משימות באופן עצמאי ,תוך
עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים של המשרד .המתמחים נדרשים לגלות ,בנוסף לכישורים
המשפטיים ,כושר ביטוי וכושר ניתוח ,אחריות ויוזמה ,יכולת לנהל משימות מורכבות ,יכולת לפעול
בקור רוח בלחץ זמנים ולא פחות חשוב – מזג נעים שיאפשר שיתוף פעולה מוצלח בעבודת הצוות.
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המתמחים הינם חלק בלתי נפרד מההווי החברתי של המשרד ונוטלים חלק פעיל ומרכזי בהווי
המשרד לרבות הנופש השנתי ,ערבי המשרד ,וארועים חברתיים משתנים (מסיבת חנוכה ,תחרות
תחפושות ,ימי גיבוש והתנדבות ועוד).
לאחרונה עבר המשרד למשרדים חדשים (ויפים  )Jולרשות המתמחים עומדים חדרים מרווחים,
בהם יושבים יחד שניים או שלושה מתמחים (לא ב־" )"open spaceכאשר לכל מתמחה סביבת
עבודה נוחה ונעימה.
המשרד פעיל חמישה ימים בשבוע בלבד וסגור בימי שישי ושבת .תנאי ההעסקה של המתמחים
כוללים שכר בסך של  ,₪ 8,000חניה בחניון המשרד ,השתתפות באירועי המשרד ,מתנות בחגים.
סיכויי קידום – המשרד מצוי מאז הקמתו בתנופת גדילה מתמדת ורואה במתמחיו את עתודת כוח
האדם המבטיחה ביותר של המשרד .לפיכך המשרד משקיע בהכשרת המתמחים מתוך מטרה לגייסם
כעורכי דין בתום ההתמחות ,בהתאם לצרכי המשרד מעת לעת .חלק ניכר מעורכי הדין העובדים ו/או
שעבדו במשרד הינם מתמחים שסיימו בו התמחות ונקלטו בו להמשך דרכם המקצועית כעורכי דין.
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מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות׳
כתובת :אבא הלל  ,16רמת גן ,ישראל 5250608
טלפון03–6103100 :
פקס03–6103111 :
כתובת אתר המשרדwww.meitar.com :
דוא"לmeitar@meitar.com :
איש קשר למתמחים :מור לאון03–6103156, interns@meitar.com ,
או בפייסבוק" :מתמחים במיתר"
מספר עו"ד במשרד 300 :מספר השותפים במשרד103 :
מספר המתמחים במשרד60 :
מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' הינו המשרד הגדול והמוביל בישראל .המשרד מתמחה בכל
תחומי המשפט העסקי־מסחרי ובעל מוניטין וניסיון רב בטיפול במגוון רחב של נושאים ותחומים,
מקומיים ובינלאומיים .המשרד מייצג לקוחות בולטים מהקהילה העסקית בארץ ובחו"ל.
תחומי העיסוק הבולטים במשרד
		
מיזוגים ורכישות

הסכמים מסחריים

		
רשויות מקומיות

חברות

		
הגבלים עסקיים

איכות הסביבה

			
ליטיגציה

אנרגיה ותשתיות

			
תקשורת

שוק ההון וניירות ערך

		
דיני עבודה

היי טק והון סיכון

		
בנקאות ומימון

משפט מנהלי

		
סין והמזרח הרחוק

מיסוי

		
פירוקים וכינוסים

תכנון ובניה

קניין רוחני		

נדל"ן

תעשיות ביטחוניות

מתמחים במיתר
המועמד האידאלי
אנו מחפשים אחר סטודנטים מצויינים ,בעלי מוטיבציה ,מנהיגות ויכולות בינאישיות שיצטרפו
לצוות המקצועי במיתר.
מי שיש בו ההתלהבות ללמוד ולהתפתח ,מחשבה יצירתית המשולבת עם יכולת לימודית גבוהה,
ציונים מעולים ויכולת עבודה בצוות – מתאים מאוד למשרדנו!
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כמתמחים במשרדנו תקבלו הזדמנות לעבוד עם עורכי דין מנוסים ,באופן צמוד לשותפים ,שיפקחו,
ילמדו ,יפתחו ,יכשירו ויעזרו לכם להפיק את המרב מתקופת התמחותכם.
מה כוללת עבודת המתמחה? :עבודת המתמחה במשרד דורשת שילוב יכולת משפטית גבוהה
לצד הבנה עסקית ,נכונות לעבודה מאתגרת ,עבודות צוות ויכולות בינאישיות גבוהות .המתמחים
נדרשים לשליטה ברמה גבוהה בשפה האנגלית ,מקוריות ויצירתיות בעבודתם ,יסודיות ,יוזמה,
מוטיבציה ואחריות.
תחום עבודת המתמחים מנוהל דרך אחראית המתמחים ושני שותפים .בנוסף ,כל מתמחה זוכה
לחניכה אישית משותף ,המלווה ומדריך אותו לאורך תקופת ההתמחות.
המתמחים הינם חלק בלתי נפרד מהצוות ,מעורבים ומשתתפים בפגישות עם לקוחות ,בהתייעצויות
פנימיות ,בדיקות משפטיות וניהול התיק על שלביו השונים באופן מלא ,לרבות ליווי לדיונים בבתי
המשפט.
בנוסף ,במהלך שנה זו המתמחים מועשרים בהרצאות מקצועיות ,עיוניות ומעשיות שנערכות על
ידי שותפים מכל תחומי המשרד ,ועוסקים בעבודה משפטית במגוון תחומי העיסוק של המשרד
לפי שיטת ה"פול".
שיטת "הפול" במשרד מחלקת את שנת ההתמחות לשתי תקופות:
המחצית הראשונה להתמחות :המתמחים נחשפים לתחומי עיסוק מגוונים ועובדים עם שותפים
ועורכי דין על תיקים במספר רב של תחומים .בתקופה זו נהנים המתמחים משותפות לאורך כל
שלבי התיק במגוון רחב של תחומי העשייה המשפטית ,ומשתלבים בתיקים השונים דרך ניתובה
של אחראית המתמחים.
המחצית השנייה להתמחות :המתמחים מתמקדים בתחום המועדף עליהם לפי בחירתם ,לאחר
הידע שצברו על כל תחום במחצית הראשונה .הצוות האחראי על המתמחים דואג לשבץ את
המתמחים לתיקים במסגרת התחום אותו בחרו.
סוד הצלחת השיטה :השיטה מאפשרת טעימה בעולם האמיתי של תחומי הפעילות השונים
וביצוע בחירה מושכלת בתחום ההתמקצעות ,והכל במסגרת מובילות מקצועית בכל תחום ותחום.
כלל תחומי פעילות המתמחים מרוכזים על ידי אחראית המתמחים ,שמהות תפקידה – ליווי אישי
והכוונה להצלחה .שיבוץ התיקים מתבצע על ידה ,כך שהיא מאפשרת למתמחים לעבוד במגוון
תחומים ,תוך בקרה שוטפת על עבודת המתמחים ובהתאמה לעומס ודרישות העבודה ,לצד
התחשבות ברצונות וצרכי המתמחים וזאת כבר מתחילת ההתמחות.
לא רק עבודה :המתמחים במיתר נהנים מהטבות רבות ומסביבת עבודה צעירה ,חברית ,דינמית
ונעימה!
המתמחים הם חלק בלתי נפרד מצוות המשרד ,והם שותפים לכל הפעילות החברתית המשרדית,
לרבות נופש משרדי שנתי ,ערבי משרד חגיגיים ,פעילויות גיבוש ברמה המשרדית והצוותית,
ופעילויות גיבוש חודשיות המיועדות למתמחים בלבד.
בנוסף ,המשרד משתתף בהוצאות קורס ההכנה לבחינות הלשכה ומספק הרצאות והשתלמויות
מקצועיות מפי השותפים המובילים במשרד ומרצים חיצוניים.
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השתלבות במשרד לאחר התמחות :משרדנו אחראי לתהליך ההכשרה של כל מתמחה ,שיוביל
לקידומו האישי והמקצועי במשפחת מיתר .המאמץ המושקע בטיפוח המתמחים נועד לתת להם
כלים להיות עורכי דין מצויינים במשרדנו.
ניסיון שלוש השנים האחרונות מראה :כ־ 60%מן המתמחים השתלבו כעורכי דין מן המניין
במשרדנו
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נ .פיינברג ושות׳
כתובת :דרך אבא הלל סילבר  ,12מגדל ששון חוגי( ,קומה  )16רמת גן – 5250606
טלפון03-6138613 :
פקס03–6138614 :
דוא"לmail@feinberg–law.co.il :
דוא"ל הגשת קו"חefratb@fenberg–law.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד אפרת בירן ,שותפה
מספר עו"ד במשרד38 :
מספר שותפים במשרד14 :
מספר המתמחים במשרד5–4 :
מספר המתמחים שבכוונתנו לגייס5–4 :
תחום עיסוק מרכזי :דיני עבודה ,ייצוג מעסיקים
פעילות פרו בונו :המשרד עוסק בפעילות פרו בונו בתחומים שונים
הטבות לעובדים :המתמחים הינם חלק אינטגרלי מהמשרד ומקבלים שי לחג ,בונוסים ,יוצאים
עם המשרד לטיול המשרדי השנתי (גם בחו"ל) וכו'
אתרwww.feinberg–law.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין נ .פינברג ושות' נוסד בשנת  1973והינו המשרד הגדול והמוביל בישראל בתחום
משפט העבודה ומתמחה בייצוג מעסיקים .הליווי המשפטי שאנו מספקים ללקוחותינו נפרס על
מגוון הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום משפט העבודה האישי והקיבוצי ובכלל זה מתן חוות
דעת ,עריכת הסכמים ,מו"מ להסכמים קיבוציים ,ליטיגציה ,לרבות בסכסוכים קיבוציים .על לקוחותינו
נמנית שורה ארוכה של מעסיקים ישראליים ובינלאומיים מהגדולים והמובילים בישראל .כך ובין היתר,
מייצג משרדנו דרך קבע את הבנקים הגדולים והקטנים ,חברות תקשורת ,תאגידים סטטוטוריים,
חברות תעופה ,חברות תעשייתיות רבות ,חברות היי־טק ,תאגידים בתחום הפרמצבטיקה ,המזון,
התחבורה והתשתיות.
משרדנו הוא הגדול והמוביל בתחומו והמשרד היחיד בין  50המשרדים הגדולים בישראל על פי דן
אנד ברסטריט ישראל המתמחה בדיני עבודה בלבד.
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים במשרדנו משויכים לצוותים .כל צוות במשרדנו מונה
 3–2שותפים ומספר עורכי דין שכירים והוא משרת מספר לקוחות .בכך ,אנו שומרים על עבודה
אינטימית המאפשרת הן חניכה ולימוד אינטנסיביים והן אפשרות להכיר את הלקוחות.
למתמחים במשרדנו ניתנת האפשרות להתנסות בעבודות משפטיות בלבד ,ובכלל זה:
חיפושים משפטיים ,סיוע בניסוח כתבי טענות וליווי תיקים משפטיים ,ליווי עורכי הדין בדיונים
בערכאות השיפוטיות השונות ,סיוע בניסוח חוות דעת משפטיות ,ניסוח הסכמי עבודה ועוד.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :האווירה במשרד היא מאד נעימה ופתוחה .יש אצלנו
אירועי גיבוש וטיולים בארץ או בחו"ל בכל שנה ,שהמתמחים כמובן לוקחים חלק פעיל בהם .אנו
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משרד עם מדיניות "דלת פתוחה" לשותפים ,אשר עובד בצוותים קטנים .יחסי אנוש טובים הם
מפתח ליחסי עבודה טובים ונעימים.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :לצורך הפקת המירב מתקופת ההתמחות ,מתמחים במשרדנו
נדרשים ,בין היתר ,לחשיבה מקורית ,סקרנות ,רצון ללמוד ,יכולת התנסחות ומוטיבציה גבוהה .זאת
בנוסף ליכולת לעבוד בשיתוף פעולה ,בעבודת צוות תוך שמירה על יחסי אנוש מעולים .ציונים
גבוהים הם חשובים אך אינם מהווים קריטריון יחיד לבחירת המתמחה.
סיכויי קידום במשרד :למתמחים מתאימים המגלים רצון ,ידע ,יחסי אנוש טובים ,יכולת ומוטיבציה,
ניתנת גם אפשרות להמשיך בעבודתם במשרד כעורכי דין לאחר תקופת ההתמחות .למעשה ,חלק
ניכר מהשותפים ועורכי הדין במשרד החלו את דרכם כמתמחים במשרדנו.
שעות עבודה :שעות העובדה הרגילות במשרדנו הן בימים א' עד ה' בין השעות  09:00ועד .19:00
האם קיים מסלול טרום התמחות? :לא.
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ניר כהן לשם ושות׳
כתובת :ברקוביץ  ,4תל־אביב (מגדל המוזיאון).
טלפון03–6968270 :
פקס03–6968277 :
דוא"לoffice@ncl–lawyers.com :
אתר אינטרנטwww.ncl–lawyers.com :
איש קשר :עו"ד אמיר בן־ארצי (שותף).
מספר השותפים במשרד.4 :
מספר עורכי־הדין במשרד.6 :
מספר המתמחים במשרד.4 :
תחומי העיסוק של המשרד :ליטיגציה מסחרית .בתחום דיני החברות וניירות ערך מטפל המשרד
בסכסוכי שליטה ,תביעות נגד נושאי משרה ובעלי מניות ,תביעות נגזרות ,תביעות קיפוח ,הליכים נגד
רשויות שוק ההון ועוד .בתחום התביעות הייצוגיות עוסק המשרד בייצוג נתבעים במגוון התחומים
בהם מוגשות תביעות ייצוגיות בישראל (חברות וניירות ערך ,צרכנות ,בנקאות ,הגבלים עסקיים
ועוד) .בתחום הבנקאות מייצג המשרד מוסדות בנקאיים בתיקים מורכבים ,בין היתר בתביעות
גדולות מול לקוחות ,בתיקים עקרוניים מול רשויות שוק ההון ובסכסוכים מול מוסדות פיננסיים אחרים.
בתחום ההגבלים העסקיים מטפל המשרד בהליכים המוגשים לערכאות שיפוטיות והכוללים סוגיות
עקרוניות בתחום זה .כן מטפל המשרד בתביעות ובהליכים מורכבים בתחום המשפט המסחרי,
המשפט המינהלי ובתחומי משפט נוספים.
על המשרד ותחומי עיסוקו :המשרד נוסד בשנת  .1994המשרד עוסק בטיפול בתביעות משפטיות
מורכבות ,ומטפל ,ככלל ,בתיקים גדולים ,מורכבים ועקרוניים .המשרד מייצג גופים כגון בנקים ,גופים
פיננסיים ,חברות ציבוריות ,חברות פרטיות ואנשי עסקים .המשרד מדורג מזה שנים על ידי חברות
הדירוג של  D&Bושל  BdiCodeבקבוצת הדירוג הגבוהה ביותר הן בתחום הליטיגציה המסחרית
והן בתחום התובענות הייצוגיות ,וכן כאחד ממשרדי הבוטיק (בכל התחומים) המובילים בישראל.
כמו כן מדורג המשרד במדריכים בינלאומיים מובילים כגון  Legal 500ו־.Chambers

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים במשרד נוטלים חלק בטיפול המשפטי של המשרד
בסכסוכים משפטיים מן המורכבים והבולטים במשק הישראלי .עבודת המתמחה נעשית במסגרת
צוות משפטי בראשות שותף ,ומתמקדת בעיקר במחקר משפטי ,בסיוע בכתיבת כתבי טענות ,בסיוע
בעת ההכנה לדיונים בבית המשפט לרבות חקירות נגדיות ,ותוך כדי התלוות לדיונים .המתמחה
מלווה את הטיפול המשפטי בתיק החל משלבי לימוד והכנת התיק וכלה בשלבי ניהולו השונים בבית
המשפט .המתמחה זוכה לרכוש כלים ומיומנויות עבודה אשר יסייעו בהמשך הקריירה המשפטית.
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
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(כגון צילומים ,שליחויות ,וכיוצ"ב) ,כך שהמתמחים יוכלו להתמקד בעבודה המשפטית .המתמחים
מקבלים סיוע והדרכה מצוות עורכי הדין במשרד ,ובין היתר ,במחקר משפטי ובהכנת כתבי טענות.
למתמחים מוצעים תנאי שכר טובים ותנאים נילווים נוספים (כחניה ,גיבוש משרדי ועוד).
הליך גיוס המתמחים :מועמדים מתאימים שיעברו את הסינון הראשוני יוזמנו לראיון במשרד אצל
אחד משותפיו .מועמדים אשר יעברו ראיון זה ,יוזמנו לראיון שני ואחרון.
תנאי סף :הצטיינות בלימודים (למצער ממוצע מעל  .)85יכולות כתיבה ,ניסוח והתבטאות ברמה
גבוהה ביותר .מעבר לכך ,המשרד מחפש מתמחים בעלי יכולת עבודה בצוות ,יחסי אנוש טובים
ותכונות טובות.
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נשיץ ברנדס אמיר
מס' עוה"ד במשרד :כ־ 160עו"ד.
מס' המתמחים :כ־.25
דירוג :מדי שנה זוכה משרדנו להיכלל בשלל מדריכי הדירוג ,הישראליים ( Dun'sו־ )BDIוהבינ"ל
( Chambersו־ )Legal 500בדרגות האיכות העליונות .משרדנו נבחר על ידי  BDIכאחד מעשרת
המשרדים המובילים בישראל לשנת  2017וכן נבחר על ידי חברת המחקר והדירוגים הבינ"ל
 ,Mergermarketכמשרד המוביל בישראל לשנת  2015בתחום המיזוגים ורכישות.
תחומי עיסוק עיקריים :משפט מסחרי; מיזוגים ורכישות; היי־טק והון סיכון; שוק ההון וניירות ערך;
דיני נזיקין וביטוח; ליטיגציה; נדל"ן; דיני עבודה; צווארון לבן.
אנשי קשר :עו"ד קרן ברנדס מקסימוב ,שותפה kbrandes@nblaw.com
גל סמסנוביץ' – משאבי אנושgsamsanovich@nblaw.com ,
שליחת קו"ח לדוא"לjobs@nblaw.com :

תחומי העיסוק של המשרד
משרד נשיץ ברנדס אמיר הוא מן המשרדים הגדולים והמובילים בישראל .במהלך שנות פעילותיו
הרבות של המשרד התגבשה בו פרקטיקה ענפה בקשת רחבה של נושאים בתחומי המשפט
האזרחי והמסחרי ,כך שלמשרד הכלים והיכולת לייעץ בנושאים מורכבים ביותר ,בעסקאות שלהן
הבטים מקומיים ובינלאומיים ובסכסוכים אזרחיים מגוונים.
הפרקטיקה המסחרית במשרד מגוונת ביותר – החל מייצוג תאגידים רב־לאומיים ,גופים ציבוריים
וחברות ציבוריות גדולות ,דרך ליווי חברות סטארט־אפ בתחום ההיי־טק ,הביוטכנולוגיה והמכשור
הרפואי ,ייצוג קרנות הון סיכון ,בנקים להשקעות ,בנקים מסחריים ,משקיעים פרטיים ועוד .המשרד
מילא וממלא תפקיד מוביל ומרכזי בעסקאות מורכבות ומתוחכמות ,לרבות עסקאות מסחריות
ייחודיות ,מיזמים משותפים והנפקות לציבור (הן בישראל והן בחו"ל) והוא מהמשרדים המובילים
והבולטים בישראל בתחום המיזוגים ורכישות של חברות ( )M&Aובתחום של שוק ההון .המשרד
משרת לקוחות ישראליים ולקוחות בינלאומיים רבים ,תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי עורכי דין
מן השורה הראשונה בעולם .עם לקוחות המשרד נמנים חברות  FORTUNE 500וחברות מובילות
בתחום טכנולוגיות המידע – מבתי תוכנה וחברות טלקום ועד ליצרניות שבבים .צוות המשרד משרת
לקוחות אלו תוך שילוב הנסיון הרב ,הידע והתחכום שנצברו במשרד על פני שנים ,עם יצירתיות,
גמישות ופתיחות מחשבתית המהווים אבני יסוד בתפיסת העולם של המשרד .כל אלה הביאו להכרה
נרחבת בארץ ובעולם ,במעמדו המוביל והיחודי של משרד נשיץ ברנדס אמיר.
אחת מאבני היסוד של עבודת המשרד בנשיץ ברנדס אמיר היא מתן ייעוץ משפטי כולל לגופים
עסקיים בכל גודל ובמהלך שלבי התפתחותם השונים .במסגרת פעילות זו עורכי הדין במשרד
שותפים לתכנון משפטי ועסקי של הלקוח ובפתרון בעיות הלקוח במישורים שונים ,כגון ,התקשרויות
עסקיות ,מיסוי ,הגבלים עסקיים ,יחסים עם רשויות ,סכסוכים ועוד .כמו כן עוסק המשרד ביעוץ
שוטף לגופים עסקיים בתחום יחסי העבודה .משרד נשיץ ברנדס אמיר היה חלוץ בטיפול בחברות
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היי־טק בישראל וחברות רבות בתחום זה ,בכל שלבי ההתפתחות של החברות טופלו ומטופלות
על ידי צוות המשרד.
כן נוטל משרד נשיץ ברנדס אמיר חלק פעיל ביוזמות חקיקה שונות בתחומים מגוונים – היי טק,
ניירות ערך ,הגבלים עסקיים ,מיסוי ועוד ,ועורך כנסים מקצועיים בתחומי התמחותו.
משרד נשיץ ברנדס אמיר הוא מהמובילים בישראל בתחום הליטיגציה .הפרקטיקה הענפה בתחום
הליטיגציה כוללת התדיינות בסכסוכים מסחריים ובתחומי הביטוח והנזיקין ,תובענות ייצוגיות,
אחריות מקצועית ,רשלנות רפואית ,אחריות המוצר ,בנקאות ,ימאות ,תעופה ,ניירות ערך ,הגבלים
עסקיים ,ליטיגציה מנהלית ,רשויות מקומיות ,ועדות תכנון ובניה ,פירוקים ,הסדרי נושים ,עבודה
וקנין רוחני .עורכי הדין במשרד מופיעים דרך קבע בכל בתי המשפט בישראל ובהליכי בוררות
וגישור .עורכי הדין במשרד היו שותפים ,כבאי כוח צדדים ,בהליכים שהובילו להכרעות משפטיות
תקדימיות בעולם המשפט בישראל.
בתחום הביטוח מייצג משרד נשיץ ברנדס אמיר חברות ביטוח וביטוח משנה מהארץ ומהעולם,
בייעוץ שוטף בעניינים מסחריים ,רגולטוריים וביטוחיים .לקוחות אלה מיוצגים על ידי צוות המשרד
גם בבתי משפט בכל סוגי התביעות ,ועורכי הדין במשרד מופיעים דרך קבע בכל בתי המשפט
בישראל ,בתיקי נזיקין מורכבים.
בתחום הנדל"ן מייצג משרד נשיץ ברנדס אמיר את חברות הנדל"ן הגדולות במשק ,יזמים ,אנשים
פרטיים וקבוצות רכישה ועוסק בכל סוגי עסקאות הנדל"ן ובליטיגציה הקשורה לנדל"ן.
למשרד נשיץ ברנדס אמיר פעילות פרו בונו ענפה שכוללת גופים ועמותות כגון עלם ,בית לסין,
המרכז הרפואי שיבא תל השומר ,הלב ,שיעור אחר.
מדי שנה יוצאים כלל עובדי המשרד לנופש משרדי ,לעתים בחו"ל ולעתים בארץ.

ההתמחות במשרד
הדרישות הבסיסיות להתמחות – במשרד נשיץ ברנדס אמיר הינן מצוינות ,חריצות ,יכולת חשיבה
וניתוח משפטי ,כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה ויחסי אנוש טובים .ככלל ,נבחנים קורות החיים
של כל המציגים את מועמדותם להתמחות במשרד ללא תנאי סף פורמאליים ,אך ההעדפה הנה
לסטודנטים המצטיינים בלימודיהם ובשאר עיסוקיהם ,לסטודנטים בעלי תואר אקדמי נוסף (הרלבנטי
לתחומי העיסוק של המשרד) ,לסטודנטים בעלי סקרנות ויכולת אינטלקטואלית ולסטודנטים בעלי
שליטה גבוהה בשפה האנגלית.
אופי ההתמחות ,עבודת המתמחה וסביבת העבודה – בשל גודלו של המשרד ותחומי העיסוק
המגוונים שלו ,נחשף כל אחד מהמתמחים בו לתחומים רבים ומגוונים במהלך תקופת התמחותו,
ולתיקים בהם מעורבים גופים מן הגדולים במשק הישראלי ומחוצה לו .המשרד רואה במתמחים
שותפים מלאים בכל ההליכים והשלבים הקשורים בניהול התיק ,והם מהווים גורם משמעותי בטיפול
בתיק .במסגרת ההתמחות בנשיץ ברנדס אמיר לוקחים המתמחים חלק פעיל בעבודה מול לקוחות
המשרד ,משתתפים בעסקאות רבות ומגוונות ומתלווים לדיונים בבתי המשפט או במסגרות אחרות.
לצד הליך הלמידה הכרוך בהתמחות ,נדרשים המתמחים לפיתוח ויישום ידע ותיאוריה ,הלכה
למעשה ,במסגרות הפרקטיות המגוונות בהן עוסק המשרד ,תוך שמירה על יצירתיות ופתיחות
מחשבתית המהווים אבני יסוד בתפיסת העולם של המשרד .לשם כך ,מאפשר משרד נשיץ ברנדס
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אמיר למתמחים עצמאות וחופש יצירה ,ללא מסגרות פורמאליות נוקשות ,באופן שמסייע למתמחים
להתמודד עם האתגרים המשפטיים והאינטלקטואליים המוצבים בפניהם .עם זאת מוטלת על
המתמחים אחריות לתכנון והשלמת המטלות ,תוך שילוב הכרחי של עבודת צוות עם ידע וכישורים,
שיביאו בסופו של יום להשגת התוצאות המיטביות בכל תיק ובכל עסקה.
משרד נשיץ ברנדס אמיר רואה חשיבות רבה בחינוך וקידום דור העתיד של עורכי הדין במשרד
ואינו חוסך באמצעים ומשאבים באיתור ואימון המתמחים ,כדי לאפשר למתמחים להפיק את המרב
מתקופת התמחותם וכדי לסייע להם לרכוש את הכלים והמיומנויות ,שישמשו בסיס להמשך דרכם
המשפטית והצלחתם בכלל ,בין אם כעורכי דין במשרד ובין מחוצה לו .המשרד דואג להעניק
למתמחיו סביבת עבודה נוחה ,תנאי עבודה טובים (שכר של כ־ ₪ 8,000וכן ארוחת צהריים)
ומאפשר למתמחיו להתמקד בעבודה משפטית גרידא .כמו כן ,עם תחילת ההתמחות משתתפים
המתמחים בהשתלמויות מקצועיות הנערכות על ידי השותפים ועורכי הדין במשרד במטרה לסייע
למתמחים בהשתלבותם המקצועית במשרד.
שיטת ההתמחות בנשיץ ברנדס אמיר הנה שיטת "פול מחלקתית" .המתמחים משובצים לאחת
משתי מחלקות העל של המשרד (מסחרי או ליטיגציה/נזיקין) ובתוך המחלקה הם יכולים לעבוד
עם כל אחד מעורכי הדין .שיטת ההתמחות הנהוגה במשרד מאפשרת לכל מתמחה להתנסות
בתחומים רבים ומגוונים במהלך תקופת ההתמחות ,להיחשף לשיטות עבודה שונות ולעבוד בצוותים
שונים בתוך מחלקה בה הוא משובץ.
השתלבות במשרד בתום תקופת ההתמחות – משרד נשיץ ברנדס אמיר רואה חשיבות רבה
בהתמחות ובתקופת ההתמחות ,תוך ראיה עתידית של אפשרות השתלבות הטובים שבמתמחיו
כעורכי דין במשרד .במהלך השנתיים האחרונות נקלטו למשרד כ־ 15מתמחים לאחר הסמכתם
כעו"ד .העובדה כי רוב עורכי הדין וכמחצית מהשותפים במשרד היו בעברם מתמחים במשרד,
ממחישה זאת היטב.
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נתן מאיר ושות'
כתובת :לינקולן  ,20תל־אביב ,בית רובינשטיין
טלפון03–5626333 :
פקס03-5626040 :
דוא"לsmadar@nm–law.co.il :
איש קשר למתמחים :סמדר סלומון
מספר עו"ד במשרד 23 :עורכי דין (מתוכם 13 ,נשים)
מספר השותפים במשרד 10 :שותפים ( מתוכם 3 ,נשים) השותפים הבכירים :עו"ד גיורא בן־טל,
עו"ד ענת גפני ,עו"ד גרשון רוטשילד
מספר המתמחים במשרד 4 :מתמחים
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה ,מסחרי ,נדל"ן ,תכנון ובניה
פעילות פרו־בונו :משרדנו מקפיד על פעילות פרו־בונו ,בין באופן קבוע (למשל ,מתן ייעוץ וייצוג
שוטף לאגודה לסכרת נעורים) ובין ללקוחות מזדמנים שונים
הטבות לעובדים :חניה לעורכי דין ,שי כספי לחגים ראש השנה ופסח
אתרwww.nm–law.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין נתן מאיר ושות' נמנה על אחד המשרדים המובילים והידועים בישראל בתחום
המשפט האזרחי־מסחרי מזה כשלושה עשורים.
המשרד נוסד בשנת  1983על ידי עו"ד נתן מאיר ,אחד מברי־הסמכא המוכרים בישראל בתחומי
התכנון והבניה והשלטון המקומי ,אשר כיהן כיועץ המשפטי הראשי של גופי השלטון המקומי,
איגודים וועדות שונות.
פעילותו הדינאמית של המשרד כוללת לאורך השנים ייצוג בשלל עסקאות ותיקים משפטיים בולטים,
רבים מהם תקדימיים ,תיקים שלא פעם עיצבו הלכות וקווים מנחים בתחומי המשפט בישראל.
משרד נתן מאיר ושות' מעניק ללקוחותיו שירות בתחומים רבים ,תוך שימוש בידע שנצבר לאורך
שנים רבות ,מקצועיות ללא פשרות ויכולת ניתוח סיטואציות משפטיות סבוכות ,במטרה לאתר
פתרון ראוי עבור לקוחותיו.
בין לקוחותיו של משרד נתן מאיר ושות' ,נמנות חברות גדולות ומוכרות בשוק הישראלי ,תאגידים
שונים (לרבות תאגידים עירוניים כלכליים) ,רשויות מקומיות ,גופי שלטון מקומי ,אגודות ועמותות
וכן לקוחות פרטיים ,לרבות אנשי עסקים מובילים בשוק הישראלי.
משרד נתן מאיר ושות' מתמקד בליווי ומתן ייעוץ משפטי בששה תחומים עיקריים:
			
ליטיגציה

נדל"ן

		
משפט מסחרי

תכנון ובניה

		
משפט מנהלי

שלטון מקומי
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לצד תחומי פעילות אלו ,עוסק המשרד בפעילות משפטית ענפה גם בתחומי נישה במשק הישראלי,
בדגש על דיני המכרזים ,האנרגיה ,תשתיות עירוניות ,הגבלים עסקיים ,רגולציה מוניציפלית ומסחרית,
התחדשות עירונית ,מימון ובנקאות וזכיינות והפצה.
צוות המשרד ,המונה היום  23עורכי דין ,הינו צוות דינאמי ,מיומן ,מנוסה ובעל חשיבה יצירתית,
עובדה המאפשרת ללקוחות המשרד ליהנות מיכולת מוכחת בניהול הליכים משפטיים מורכבים.
ערך הנתינה והתרומה לקהילה מלווה את משרד נתן מאיר ושות' ,המעניק סיוע משפטי פרו־בונו
לפרטים שידם אינה משגת.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד 3 :מתמחים מיועדים למחלקת הליטיגציה ומסייעים לכל עורכי
הדין של המחלקה (לעתים קיים ציוות פנימי כלשהו) .מתמחה אחד מיועד למחלקה המסחרית
ועובד באופן צמוד עם השותפה האחראית על מחלקה זו.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :ההתייחסות למתמחים במשרדנו הנה כמעט כהתייחסות
לעורכי דין אשר בתחומי אחריותם עבודה משפטית טהורה והם אחראים על תיקים באופן מלא:
החל מחיפושי פסיקה ,דרך כתיבת בקשות פשוטות ,מכתבים וכיוצ"ב ועד כתיבת מסמכים מורכבים
יותר .בליטיגציה :כתבי טענות ,בקשות ותגובות ,סיכומים ,כתבי ערעור ,עתירות ,תצהירים וכיוצ"ב.
בנוסף לכך ,נוכחות בדיונים ,גישורים ,פגישות וכו' .במחלקה המסחרית :הסכמים ,דיווחים לרשם
החברות ,מכתבים ,פניות לרשויות וכיוצ"ב .אנו דורשים מהמתמחים לגלות אחריות ,כושר ביטוי
גבוה בכתב ,יכולת עבודה בצוות ,יסודיות וכיוצ"ב.
תנאים ושעות עבודה :המתמחים יושבים בחלל גדול המחולק לתאי עבודה .שעות העבודה
הקבועות במשרד הנן  18:30–8:30אולם לעתים המתמחים נדרשים לעבוד מאוחר יותר ,בהתאם
לעומס העבודה (ובגין כך מקבלים כמובן תשלום עבור שעות נוספות) .במשרדנו לא עובדים בימי
שישי אלא אם קיים עומס עבודה חריג ביותר שהמתמחה לא הצליח לעמוד בו במהלך השבוע או
אם קיימת דחיפות מיוחדת.
סיכויי קידום במשרד :סיכויים גבוהים למתמחים טובים .במשך השנים נקלטו במשרדנו מתמחים
רבים כעורכי דין .נכון להיום 3 ,מתוך השותפים במשרד ו־ 5מתוך עורכי הדין השכירים החלו לעבוד
במשרדנו כמתמחים.
האם קיים מסלול טרום התמחות :במשרדנו לא קיים מסלול טרום התמחות ואנו לא דורשים
זאת .יחד עם זאת ,במקרים ספורים בעבר היו מתמחים שהחל בתקופת טרום־התמחות ,והדבר
אפשרי באופן עקרוני למועמדים שייקלטו במשרדנו אם יוכלו לעבוד קודם להתמחות בהיקף של
 3/4משרה לפחות.

 | 152התמחויות במגזר הפרטי

עמית ,פולק ,מטלון ושות' – .APM & Co
כתובת :בית  ,APMראול ולנברג ( 18בניין  ,)Dרמת החייל ,תל אביב
טלפון03–5689000 :
פקס03–5689001 :
דוא"לinterns@apm–law.com :
אתרwww.apm–law.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד רעות גן ,מנהלת משאבי אנוש
מספר עו"ד במשרד :כ־( 110יותר ממחצית הן נשים)
מספר השותפים במשרד( 32 :מתוכם כ־ 40%שותפות – משרדנו זכה לאות המצוינות על קידום
הנשים בדרגי הנהלה בכירים)
מספר המתמחים במשרד25 :
מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס26 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה3 :
תחומי עיסוק מרכזיים :הייטק ,מיזוגים ורכישות ,נדל"ן ,ליטיגציה ומסים
אתרwww.apm–law.com :

אודות המשרד
משרד עמית ,פולק ,מטלון ושות' ( ,)APM&Co.מציין  60שנים להיווסדו .מאז הקמתו בשנת
 ,1956המשרד התרחב והפך לאחד המשרדים המובילים והבולטים בישראל ,וכן הנו בעל פעילות
בינלאומית ונציגויות בסין ,הודו ואוסטרליה.
המשרד מונה כיום כ־ 110עורכי דין ,מתוכם  32שותפים .רבים מעורכי הדין והשותפים במשרד
החלו את דרכם המקצועית כמתמחים.
לאורך שישה עשורים המשרד מציג הישגים משפטיים מרשימים בכל תחומי המשפט האזרחי
והמסחרי .המשרד ידוע בזכות מקצועיות בלתי מתפשרת ,היכרות מעמיקה עם כל תחומי המשפט
כמו גם שירות יוצא מן הכלל ,שכולם מהווים אבני דרך בהתנהלות היומיומית במשרד וכל אלו לצד
סביבת עבודה נעימה ,חברית ודינאמית.
המשרד מייצג מגוון רחב של חברות ,ארגונים ומוסדות בישראל ובחו"ל ,בינהם :חברות תעשייתיות,
חברות בנייה ויזום ,בנקים ,חברות ביטוח ,קרנות הון סיכון ,חברות היי־טק ,סטארטאפים ,חברות
ממשלתיות ,גופים ציבוריים וחברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו"ל.
המשרד מעניק ייעוץ משפטי במגוון תחומים במשפט האזרחי־מסחרי ומאפשר ללקוחות המשרד
לקבל טיפול כולל ומקיף בכל סוגיה משפטית בכל תחום ,כגון :נדל"ן ,מימון ובנקאות ,מיסים ,הייטק
והון סיכון ,משפט מנהלי ומכרזים ,איכות הסביבה ,דיני עבודה ,שוק ההון ,קניין רוחני ,חדלות פירעון,
ליטיגציה ,הגבלים עסקיים ועוד .המשרד מוביל בתחום ההייטק והון סיכון ,וידוע לאור פעילותו הרחבה
בהיקפים יוצאים מן הכלל בתחום הקרנות .כמו כן ,בשנים האחרונות המשרד ליווה עסקאות מיזוגים
ורכישות משמעותיות במשק ,הן בין חברות מקומיות והן בעסקאות חוצות גבולות.
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המשרד מדורג בין המשרדים המסחריים המובילים במדריכים המקצועיים הישראלים והבינלאומיים
כגון  Chambers & Partners ,BDICode ,IFLR1000,Duns' 100ו־.Legal 500

על ההתמחות במשרד
אנו מגייסים למשרדנו כ־ 25מתמחים בשנה .באמצעות הליך מיון קפדני אנו מאתרים את הסטודנטים
אשר לצד הישגים אקדמיים ,משלבים תרומה לחברה ועשייה משמעותית ,וכמובן את אלו שאנחנו
מאמינים כי ישתלבו במשרדנו ויבואו בו לידי ביטוי בצורה המיטבית.
אנו מאמינים בפיתוח וקידום של ההון האנושי בכלל במשרד ,ועל אחת כמה וכמה של המתמחים.
מתוך ראייה זו אנחנו מעוניינים לצרף אלינו סטודנטים מוכשרים ,שאפתנים ,בעלי
מוטיבציה רבה ויכולות בינאישיות מצוינות ,המעוניינים לעשות את הצעד הראשון בקריירה מאתגרת
ומרתקת במשרדנו.
ההתמחות במשרדנו דורשת שילוב של משפטנות ברמה גבוהה עם הבנה עסקית .המתמחים
נדרשים לגלות מקוריות ויצירתיות בעבודתם ,אחריות תוך עמידה בלוחות זמנים ,יסודיות והקפדה
על פרטים ותכנים ,מעורבות ,יוזמה ,יכולת להשתלב בעבודת צוות ויכולות בין אישיות גבוהות.
סביבת העבודה במשרדנו הנה צעירה ודינאמית ,לצד מקצועיות וניסיון רב שהמשרד מציע כחלק בלתי
נפרד מהמוניטין שצבר במהלך שישה עשורים מאז היווסדו .משרדנו מקפיד לגלות רגישות לצרכים
המקצועיים והאישים של המתמחים ולשאיפותיהם לפיתוח עצמי וככל האפשר לתת מענה לכך.
שיטת העבודה
במשרדנו קיימות שתי שיטות התמחות –
•התמחות בתחום ספציפי – למתמחים אשר מעוניינים להתמחות בתחום מסוים ,ויודעים זאת
בעת הראיונות להתמחות ,תינתן האפשרות לבצע התמחות במחלקה מסוימת בה הם מעוניינים.
•התמחות בשני תחומים – למתמחים אשר אינם בטוחים באיזה תחום ירצו להתמחות תינתן
האפשרות לבצע חצי מההתמחות במחלקה אחת וחצי מההתמחות במחלקה אחרת ,בהתאם
לרצון המתמחה ולצרכי המשרד .השיבוץ למחלקות אלו ייעשה בסמוך לתחילת ההתמחות.
בכל אחת מהמחלקות עובדים בשיטת ה"פול הצוותי" – המתמחים משתלבים בצוותי עבודה
במחלקות ,אשר כוללים שותפים ,עורכי דין ומתמחים.
 – MENTORINGהמתמחים עוסקים בעבודה משפטית ומלווים את השותפים ועורכי הדין בתיקים
בהם יטפלו לאורך כל שלביהם .עם זאת ,כל מתמחה נמצא בפיקוחו של שותף ,והוא שאחראי
באופן אישי להכשרת המתמחה ולהתפתחותו המקצועית .כך המתמחה מקבל הזדמנות לעבוד
עם מספר אנשים ולהיחשף לנקודות מבט שונות .המתמחים במשרדנו עוסקים בעבודה משפטית
בלבד ,והם מהווים חלק בלתי נפרד מהצוותים שאליהם הם משתייכים .המתמחים מלווים את
התיקים בכל השלבים הרלוונטיים – הכנת מסמכים משפטיים ,מחקר משפטי ,פגישות עם לקוחות,
השתתפות בדיונים ועוד.
אנו מקפידים שעבודת המתמחים תהיה משמעותית ובעלת ערך ככל הניתן – כדי לתרום תרומה
אמיתית להתפתחותם המקצועית ולספק להם את מרב הכלים המקצועיים הדרושים להם כדי
להצליח כעורכי דין.
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 – APM ACADEMYמשרדנו שם דגש רב על הכשרה מקצועית בשנת ההתמחות ומייחס חשיבות
רבה לפיתוח והרחבת הידע המשפטי .בהתאם לכך אנו מקיימים הדרכות פנים־מחלקתיות ,כמו
גם השתלמויות למשרד כולו.
אנו מקפידים כי המתמחים במשרדנו ירעננו באופן קבוע את ידיעותיהם ויפתחו ללא הרף את
מיומנויותיהם .לשם כך הוקמה ,בין היתר ,תכנית ה־" ,"APM ACADEMYתכנית שנתית ייחודית
שבמהלכה מועברות הרצאות על ידי שותפים במשרד ומיטב המרצים והמומחים מהמגזר העסקי.
הטבות – המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד מהמשרד מרגע הצטרפותם .לפיכך ,המתמחים נהנים
מהטבות שמוענקות לכל הצוותים במשרד כמו למשל :פעילויות גיבוש ,טיולים משרדיים ,חדר כושר
מאובזר וחדשני ,שי לחגים ,ארוחות ערב ,הטבות ייחודיות במגוון בתי עסק ועוד.
בנוסף ,המשרד נושא בתשלום עבור הספרים שנרכשים לבחינות הלשכה ,וכן מעניק שתי משכורות
בתקופת הלימודים לבחינות למתמחים שחוזרים למשרד כעורכי דין.
ההשתלבות במשרד לאחר ההתמחות – אנו רואים במתמחים את העתיד של משרדנו ,על כל
המשתמע מכך .כפועל יוצא ,אנו מקפידים לשלב את המתמחים בעבודה משמעותית ככל הניתן,
ושמחים על ההזדמנות להציע לכל מתמחה מתאים את האפשרות להמשיך ולעבוד במשרדנו כעו"ד.
בשנים האחרונות השתלבו כעורכי דין במשרדנו למעלה מ־ 50%מהמתמחים מדי שנה.
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 – AYRעמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
כתובת :דרך ששת הימים ( 30מגדל צ'מפיון) ,בני ברק
כתובת אתר המשרדhttp://www.ayr.co.il :
טלפון03–6019601 :
פקס03–6019602 :
דוא"לdanab@ayr.co.il danaa@ayr.co.il ;:
אנשי קשר למתמחים :עו"ד דנה אמיר פריד ועו"ד דנה בטאט
השותפים במשרד :במשרד  24שותפים (אמיר עמר ,ירון רייטר ,רם ז'אן ,אהוד שוכטוביץ ,אייל
שגיא ,יעקב כהן ,יואב כספי ,גדיאל בלושטיין ,עומר גדיש ,ניר אורן ,שרון כהנא ,הלית שמחוני ,אהרון
ברדה ,דנה אמיר פריד ,עודד גרוס ,אסף לפיד ,אריאלה אבלוב ,דנה בטאט ,יניב דקל ,רותי ויסנביק
שאולי ,ליאת וולנובסקי נוימן ,עמית בריגר ,אחיעד הראל ,אמנון קולבק)
מספר עו"ד במשרד :כ־90
מספר המתמחים במשרד15 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה ,תובענות ייצוגיות ,מקרקעין ,משפט מסחרי ,הגבלים עסקיים,
צווארון לבן ,קניין רוחני ,דיני עבודה ודיני ספורט

על המשרד
 – AYRעמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות' ,הוא משרד עורכי הדין בעל קצב הגדילה האורגנית המהיר
בישראל .המשרד הוקם בשנת  ,2010מונה כ־ 90עורכי דין ,והינו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים,
הבולטים והאיכותיים בישראל ,על פי כל דירוגי הגודל והאיכות המקומיים והבינלאומיים.
עם לקוחות המשרד נמנים ,בין היתר ,תאגידים בינלאומיים ומקומיים ,לרבות ענקי תוכנה ותקשורת,
חברות בתחומי הנדל"ן ,התחבורה ,הטכנולוגיה וההיי־טק ,התעשייה הכבדה ,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 ועוד.
המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים בקשת רחבה של תחומים אזרחיים־מסחריים ,ושם
דגש על מתן שירות מקצועי ,יעיל ,מעמיק ויצירתי ,בלתי אמצעי ו"בגובה העיניים" ,מתוך מטרה
ליצור קשרים ארוכי־טווח עם לקוחותיו.
במרכז ה"אני מאמין" של מקימי המשרד נמצאים ערכי המקצועיות והמסירות ,הפתיחות והשקיפות,
המצוינות והיצירתיות ,אשר מיושמים באופן מלא בעבודה היום־יומית במשרד .האווירה במשרד
פתוחה ולא פורמלית .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.
מתוך הכרה בכך שמשרד עורכי הדין נמדד ,לפני כל דבר אחר ,באיכות עורכי הדין העובדים בו,
המשרד דוגל בטיפוח כישרונות צעירים בעלי יכולת חשיבה מקורית ותפיסות חדשניות; על כן,
באופן טבעי ,פעילותו מתקיימת בסביבה צעירה ,רעננה ואנרגטית.
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תחומי העיסוק העיקריים של המשרד
ליטיגציה מסחרית וישוב סכסוכים :מחלקת הליטיגציה המסחרית במשרד היא מהמובילות
בישראל ,ומייצגת בהצלחה שורה ארוכה של חברות פרטיות וציבוריות ,כמו גם גורמים פרטיים,
בהליכי ליטיגציה סבוכים ומורכבים ,בפני כל הערכאות המשפטיות ,ובהליכי בוררות וגישור .בכלל
זה ,מייצגים עורכי הדין ב־ AYRאת לקוחות המשרד ,בין היתר ,בסכסוכים בין בעלי מניות ,תביעות
נגזרות ,תביעות להסרת קיפוח ,זכויות יוצרים ומבצעים ,סכסוכים חוזיים מורכבים ,לשון הרע ,עתירות
מנהליות ,עתירות לבג"ץ וסכסוכים בעניין עסקאות נדל"ן .למחלקת הליטיגציה שלנו היכולת והידע
לסייע ללקוחות לנהל משברים באופן כולל ולחתור לפתרונם הן באמצעות ניהול התיק בבתי המשפט
והן באמצעות לווי צמוד בכל הדרוש גם מחוץ לכותלי בתי המשפט.
תובענות ייצוגיות :ב־ AYRמחלקה ייעודית העוסקת בתחום התובענות הייצוגיות ,אשר ביססה
את מעמדה בראש המשרדים המובילים בתחום בישראל ,על פי כל המדריכים המקצועיים .למחלקה
ניסיון ייחודי ומספר הצלחות חסר תקדים בניהול תובענות ייצוגיות ,מהגדולות ביותר שהתנהלו בבתי
המשפט ובבתי הדין לעבודה .עם לקוחות המשרד בתחום זה נמנים תאגידי תקשורת בינלאומיים,
תאגידי מזון ,חברות ביטוח ,חברות בתחום ייבוא והשכרת רכב ,חברות תחבורה ציבורית ,ענקי
תוכנה ,רשתות קמעונאות ,חברות אלקטרוניקה ,ניהול נכסים ועוד.
מקרקעין :פרקטיקת הנדל"ן ב־ AYRביססה עצמה כאחת ממחלקות הנדל"ן המשמעותיות בשוק
עריכת הדין הישראלי .המשרד מייצג כמה מהשחקנים העיקריים בשוק הנדל"ן הישראלי ,ובהם
יזמים ,חברות בנייה ,חברות תשתיות ,חברות בתחום הנדל"ן המניב וקבוצות רכישה .כמו כן ,המשרד
נטל חלק והוביל רבות מהעסקאות הגדולות והמורכבות במשק הישראלי בשנים האחרונות (לרבות,
בין היתר ,באספקטים של מימון).
תכנון ובנייה :צוות התכנון והבנייה של משרד  AYRהינו בעל ידע וניסיון עשיר בתחום ,ובקי
בנבכי וברזי הבירוקרטיה של ועדות התכנון .המשרד מלווה ונותן ייעוץ משפטי בתחום לתאגידים
מובילים בתחומי התקשורת ,הרכב ,הדלק ,המשקאות ,הנדל"ן והתעשייה .משרדנו עוסק בתחום
דיני התכנון והבניה על כל היבטיו ובכלל זה הליכי תכנון ואישור תכניות בניין עיר ,רישוי ,תשתיות,
איכות סביבה ,ליטיגציה (אזרחית ופלילית) בפני ערכאות שיפוטיות ,לרבות ייצוג וטיפול בבג"צים,
רישוי עסקים ,מיסוי מוניציפאלי ועוד.
משפט מסחרי ותאגידי :המחלקה המסחרית ב־ AYRמייצגת יזמים ,אנשי עסקים ,תאגידים מקומיים
ובינלאומיים ,שותפויות ,וחברות פרטיות וציבוריות ,העוסקים בתחומי פעילות שונים ,לרבות ,בין
היתר ,היי־טק ,טכנולוגיה ,מסחר אלקטרוני ,IT ,תעשיות כבדות ,תעשיות ביטחוניות ועוד .המחלקה
מלווה את לקוחותיה בכל האספקטים של פעילותם העסקית ,ובכלל זה ,בין היתר ,בסוגיות של
ממשל תאגידי ,שיתופי פעולה מסחריים ,ייעוץ לנושאי משרה ,מכרזים והליכים תחרותיים אחרים,
מערכת ההסכמים עם לקוחות ,ספקים ,נותני שירותים ,זכיינים ,מפיצים ועוד.
מימון פרוייקטים ומימון חברות :פרקטיקת המימון ב־ AYRנמצאת בצמיחה מתמדת ,והפכה את
המשרד בשנים האחרונות לשחקן משמעותי בשוק .המשרד מייצג מממנים ונוטלי מימון בפרופילים
שונים במגוון עסקאות מימון .צוות המימון של המשרד נטל חלק מרכזי בעסקאות מימון מהגדולות
שידע השוק הישראלי ,בהיקפים של מאות מיליונים ואף מיליארדי שקלים; עיקרן – בתחומי הבנייה,
התשתיות והתחבורה.
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היי־טק ,חממות טכנולוגיות ,אקסלרטורים והון־סיכון :לצוות ההיי־טק של  AYRניסיון עשיר
וידע מעמיק בתכנון וליווי של עסקאות מורכבות ומסובכות בתחום ההיי־טק ,והוא מייצג גורמים
בולטים בשוק הישראלי והבינלאומי ,וביניהם תאגידים בתחום התוכנה והחומרה ,אנשי עסקים
ומשקיעים "סדרתיים" ,חממות טכנולוגיות ומאיצי סטארט־אפים (אקסלרטורים) – רובם ככולם,
כאלה המתמקדים בעיקר בתחומי התקשורת ,המדיה ,המובייל ,הסייבר והמסחר ברשת.
מיזוגים ורכישות :עורכי הדין ב־ AYRמלווים את לקוחות המשרד בתכנון וביצוע עסקאות מיזוג
ורכישה ,לרבות עסקאות מורכבות בינלאומיות ,המצריכות שיתוף פעולה עם עורכי דין זרים .למשרד
יתרון בולט ,בעצם יכולתו לתת מענה מקצועי מקיף לאספקטים השונים של העסקה ,לרבות בתחומי
ההגבלים העסקיים והמיסוי.
פרטיות ,עיבוד נתונים וסייבר :למשרדנו אחת הפרקטיקות המנוסות והעסוקות ביותר בתחום
ההגנה על הפרטיות ,המסתמכת על ניסיון ייחודי בייעוץ הקשור לשווקים טכנולוגיים .בין הלקוחות
ספקי שירותי ענן ,ספקי תקשורת סלולרית ,ספקי אינטרנט ,חברות כרטיסי אשראי ,חברות ביטוח,
ענקי טכנולוגיה בינלאומיים ומקומיים ועוד .בין הנושאים בהם מלווה משרדנו את לקוחותיו בתחום
דינמי זה ניתן למנות עמידה בחוק הגנת הפרטיות וב"חוק הספאם" ,פרטיות משתמשים באינטרנט,
שימוש בנתוני מיקום ,דירוגי אשראי ,טיפול במאגרי מידע ,ניסוח מדיניות פרטיות והסכמים צרכניים
לגבי שימוש במידע אישי ועוד.
תקשורת :פרקטיקת התקשורת של המשרד הינה מהמנוסות והבולטות בישראל .בין לקוחות
המשרד ניתן למנות חברות תקשורת קווית וסלולרית ,ספקי אינטרנט ,ענקי טכנולוגיה בינלאומיים,
גופי שידור והפקה 'מסורתיים' וגופי מדיה חדשה.
קניין רוחני :המשרד מעניק ליווי משפטי ואסטרטגי לחברות ישראליות ובינלאומיות בתחום הקניין
הרוחני ,בינהן ענקי תוכנה ,ספקי תקשורת ,גופי שידור בטלוויזיה ,ברדיו ובאינטרנט ,וחברות גדולות
בתחום הקמעונאות ,הפיננסים והתחבורה .למשרד ניסיון רב שנים בטיפול בהגנה על זכויות קניין
רוחני וזכויות מוסריות ,סימני מסחר ,הסדרת קניין רוחני הנוצר ע"י עובד לרבות אמצאות שירות,
ונושאים המערבים הגבלים עסקיים עם קניין רוחני.
דיני עבודה :המשרד מייצג מעסיקים ,מקומיים ובינלאומיים ,ובכללם מוסדות חינוך ,חברות היי־
טק ,חברות תקשורת ,חברות תעשייתיות ,כמו גם עובדים בכירים וועדי עובדים ,בכל תחומי משפט
העבודה – הפרטי והקיבוצי .המשרד מייצג את לקוחותיו בבתי הדין לעבודה ,בבוררויות ,גישורים
ובהליכים מול משרד הכלכלה ומעניק להם ייעוץ שוטף במגוון סוגיות.
דיני ספורט :ב־ AYRמחלקת ספורט ייעודית וייחודית ,העוסקת ,בין היתר ,במתן ייעוץ משפטי
לספורטאים ,למועדוני כדורגל ולסוכנים בעסקאות מקומיות ובינלאומיות בהיקפים נרחבים ,וכן
בייצוג בהליכים משפטיים ובבוררויות בפני טריבונאלים מקומיים ובינלאומיים.
מעורבות חברתית :המשרד תומך בעמותת "האות הבינלאומי לנוער ולצעירים־ ישראל" ,המקנה
לבני נוער ולצעירים כלים אישיים ומעשיים לצמיחה ,ללא קשר למוצאם ,דתם או הרקע ממנו באו.
עו"ד אמיר עמר ,העומד בראש משרדנו ,משמש כיו"ר משותף של העמותה .כמו כן ,משרדנו מעניק
בהתנדבות ליווי משפטי שוטף לעמותת "פתחון לב" ,הפועלת למען שכבות מצוקה בישראל .בנוסף,
המשרד מעניק ליווי משפטי לתכנית "מנהיגות עסקית צעירה" ,המעודדת מצוינות ומנהיגות בקרב
בני נוער בישראל.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :עבודת המתמחה במשרדנו היא בשיטת "הפול המחלקתי".
באופן זה ,כל מתמחה מצוות לאחת ממחלקות המשרד ,אליה שייך השותף המאמן אותו ,כאשר
מרבית עבודת המתמחה נעשית באופן שוטף מול כל צוות עורכי הדין במחלקה אליה משתייך.
לעתים ,על פי צורכי המשרד ותוך התחשבות בתחומי העניין של המתמחה ,למתמחה ישנה הזדמנות
להתנסות בעבודה עם מחלקות נוספות ובתחומי עיסוק שונים.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :אישיות מעניינת ,חשיבה משפטית ויצירתית ,נמרצות וחריצות,
יכולת עבודה בצוות ,סקרנות והגדלת ראש.
סיכויי קידום במשרד :משרדנו משקיע במתמחיו ,ובהתאם מטרתנו היא צמיחה "מבפנים" .על
כן ,הסיכויים להישאר במשרד לאחר תקופת ההתמחות הינם גבוהים .אנחנו מצפים ומקווים שכל
מתמחה יוכל להישאר אתנו לקריירה ארוכה ומעניינת.
סיבות טובות לבחור להתמחות במשרדנו:
1 .1לא נדחוף אותך למקום שלא מתאים לך .רוב עורכי הדין והמתמחים שלנו בחרו למקד את
לימודיהם ועבודתם בתחומים המעניינים אותם במיוחד.
2 .2עבודה עבור הלקוחות הבולטים ביותר .לא צריך יותר מאשר חיפוש זריז בפסקי הדין ובפרסומי
העסקאות בהם אנו מעורבים ,כדי להבין – אנחנו לא סתם עוד משרד.
3 .3כיוון שאנו מטפלים בתיקים בצוותים קטנים ,כולם מעורבים בפרטי התיק – אנחנו לא ממדרים
מתמחים ומתמחות.
4 .4כולם יכירו את שמך ,גם השותפים הבכירים .למרות שאנו מטפלים בחברות גדולות ומובילות,
אנחנו עדיין משרד משפחתי אשר נשמרת בו רוח הצוות .לא תהיה אחד מעדר.
5 .5תוכל להביע את דעותיך באופן חופשי .אנחנו מחפשים מתמחים ועורכי דין שהם לא רק בעלי
יכולות אקדמיות מצוינות ,אלא גם בעלי ערך מוסף גבוה.
בואו לעבוד עם צוות דינמי וצעיר הנמצא בחזית המשפטית והעסקית!
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פירט ,וילנסקי ,מזרחי ,כנעני – עורכי־דין.
כתובת :מרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומות  35ו־ ,41תל אביב
טלפון03–6070800 :
פקס03–6097797 :
דוא"לoffice@fwmk–law.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד ערן מאיר ,עו"ד אורלי סמואלוב
מספר עו"ד במשרד( 50 :מתוכן כמחצית בקירוב הנן נשים)
מספר השותפים במשרד 16 :שותפים מתוכם  4שותפים מייסדים
מספר המתמחים במשרד.12–9 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס :כ־ 10מתמחים
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה1 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות ,משפט מסחרי והיי טק ,נדל"ן
וחדלות פירעון
פעילות פרו־בונו :מבוצעת באופן תדיר
הטבות לעובדים :מפורט בהמשך
אתרhttp://www.fwmk–law.co.il :

על המשרד:
משרד  FWMKעוסק בתחום האזרחי – מסחרי ונמנה על המשרדים המובילים בישראל בתחומי
עיסוקו .המשרד הנו משרד צעיר ודינמי ,המצוי בגידול מתמיד ,ומאופיין בגישה מסחרית ,יצירתית,
ומקורית בטיפול בלקוחותיו.
במשרד פועלות ארבע מחלקות :המחלקה המסחרית (מיזוגים ורכישות ,היי־טק) ,מחלקת ליטיגציה
מסחרית ותובענות ייצוגיות ,מחלקת מקרקעין ,ומחלקת חדלות פירעון.
המשרד מדורג בדירוגים מקצועיים בקבוצות האיכות המובילות במרבית קטגוריות פעילותו (היי־טק,
 ,M&Aליטיגציה 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.
במסגרת ההתמחות נחשף המתמחה להיבטים שונים ומגוונים בפעילותו המקצועית של עורך הדין.
המתמחים מתנסים במגוון תיקים ועסקאות ,בעבודה מול עורכי דין שונים ,נוטלים חלק בפגישות
מו"מ ,בדיונים בבתי המשפט השונים ,ובישיבות עבודה פנימיות.
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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.
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.
לצד ההכשרה ,ההדרכה והחניכה להם זוכים המתמחים ,אנו מעוניינים גם לשמוע את המתמחים
שלנו וללמוד מהם במידת האפשר .לכן ,אנחנו מחפשים אנשים בעלי ראש גדול ,חשיבה עצמאית
ויצירתית .אנשים אשר אינם חוששים להביע את דעתם ,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  5ימים ,ושעות העבודה הנן  .20:00–09:00עם 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 .מתוך מחזור המתמחים האחרון (שסיים בסוף
אוגוסט) ,הוחלט להשאיר ארבעה מתמחים כעורכי דין .ארבעה מבין השותפים במשרד החלו את
דרכם כמתמחים בו .סיכויי ההישארות תלויים 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.
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הפעילות המקצועית של מחלקות המשרד:
היי־טק FWMK :הינה בין הפירמות המובילות בישראל בתחום היזמות הטכנולוגית ותעשיית ההיי־טק.
אנו חיים ונושמים את עולם ההיי־טק .עורכי הדין במחלקה הם בעלי ניסיון רב ,הכרות מעמיקה
והבנה עסקית רחבה במגוון הסוגיות המשפטיות והעסקיות המאפיינות את התחום .אלה מאפשרים
לנו לספק ליזמי היי־טק ולחברות הזנק (סטארט־אפ) וטכנולוגיה אותם אנו מלווים ,מטריה משפטית
ועסקית רחבה ואיכותית.
למחלקה מומחיות בייצוג וליווי יזמים טכנולוגיים וחברות הזנק ,החל משלב הרעיון והקמת החברה,
סיוע בהליכי גיוס הון ,דרך ליווי וייעוץ שוטף ועד לשלב ה־ – Exitהמחלקה מלווה קרנות הון סיכון
ומשקיעים נוספים בתחום ,וכן מייעצת ומסייעת בהקמת גופי השקעה ומיזמים המקדמים יזמות
טכנולוגית בישראל.
מיזוגים ורכישות :עסקאות מיזוגים ורכישות הן מהמורכבות בעולם העסקים ,עקב המגוון הרחב
של הסוגיות ההיקפיות המלוות כל תהליך כזה; רכישת נכסים ,מניות ופעילויות ,פיצולים ,מיזוגים
סטטוטוריים ועוד .מורכבות זו מחייבת אנשי מקצוע בעלי ניסיון והבנה מעמיקה של התחום,
אוריינטציה עסקית ויכולת להביא עסקאות לידי ביצוע.
המחלקה מעניקה ליווי בעסקאות מיזוג ורכישה ,בהיבטים עסקיים ומשפטיים כאחד .הליווי ניתן
החל משלב ההיערכות לעסקה ,דרך ניהול המו"מ ,עריכת החוזים וחתימתם ,וכלה בהוצאתה
לפועל של העסקה.
היכולות של עורכי הדין במחלקה ,שיתוף הפעולה וזרימת המידע הרב־כיוונית בין מחלקות המשרד,
וכן רשת הקשרים הנרחבת של  FWMKמביאים 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&Aעסקאות בהיקף מצטבר של מיליארדי
שקלים .לאחרונה ,הובילה מחלקת ה־ M&Aבמשרד את הפן הישראלי בעסקת מכירת חברת
הגיימינג פלייטיקה ,עסקה אשר היקפה עמד על כ־ 4.4מיליארד דולר.
מחלקת הליטיגציה המסחרית והתובענות הייצוגיות :מחלקת הליטיגציה של  FWMKהיא
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
בניה) ,מכרזים ,דיני עבודה ועוד.
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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  FWMKלרשימה
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 .בין התיקים שטופלו לאחרונה ע"י  ;FWMKפירוק חברת אורכית ,הפועל כפר סבא ,הפועל
פתח תקווה ,הליך הקפאת ההליכים של רשת מגה ,ייצוג 'עיר המלכים' ,ועוד.
מחלקת מקרקעין :המחלקה מייצגת מגוון גופים מובילים בתחום הנדל"ן וביניהם חברות מסחריות,
יזמים ,קבלנים ,בעלי קרקעות ונכסים ,ורוכשים בכל שלבי העסקאות ,החל משלבי הייזום ,התכנון
והמו"מ ועד להשלמתן .המחלקה אף מעניקה ייעוץ שוטף וליווי לפרויקטים ,לרבות בתחום תכנון
ובניה ,מיסוי ,היטלי השבחה ,ועוד.
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פישר בכר חן וול אוריון ושות'
כתובת :דניאל פריש  ,3תל־אביב מיקוד 6473104
טלפון03–6944111 :
פקס03–6091116 :
דוא"לhr@fbclawyers.com :
כתובת אתר האינטרנט של המשרדwww.fbclawyers.com :
מס' עוה"ד במשרד :כ־200
מס' השותפים48 :
מס' המתמחים40 :
איש קשר למתמחים :עו"ד מעיין שניר ,מנהלת משאבי אנוש
מחזורי גיוס :מרץ  /ספטמבר 2019

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 ,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 ,תובענות
ייצוגיות ותביעות נגזרות ,תכנון ובניה ,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.
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סיכויי הקידום במשרד :אנו מאמינים כי המתמחים הם דור העתיד של המשרד ולפיכך משקיעים
רבות בבחירתם ,בהכשרתם ובקידומם .במחזור האחרון הצענו לכ־ 70%מבין המתמחים
המסיימים להישאר כעורכי דין במשרד .כשליש מן השותפים התמחו במשרד.

על המשרד
משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' נוסד בשנת  1958ומתמחה במשפט מסחרי־עסקי.
המשרד מוביל בכל תחומי התמחותו וכל המחלקות הגדולות במשרד מדורגות בדרגת האיכות
הראשונה ( )Tier 1במדריכי הדירוג המקצועיים.
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 ,תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות ,תכנון ובניה ,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 .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 ובניה .כמו
כן ,היא מעורבת בתכנון ,ייזום וביצוע של פרויקטים למשרדים בהיקף כולל של מעל מיליון מ"ר
ופרויקטים למגורים בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור.
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מחלקת ההגבלים העסקיים עומדת בחוד החנית של התחום בארץ.
זהו המשרד הישראלי היחיד שנכלל בין  100המשרדים 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 :מגדלי עזריאלי־שרונה ,מנחם בגין  ,121קומות  52ו־53
טלפון03–3039000 :
פקס03–3039001 :
דוא"לMain@PearlCohen.com :
אתרwww.PearlCohen.com :
איש קשר למתמחים :קרן משיחKMashiach@PearlCohen.com :
שותף אחראי למתמחים :עו"ד גיא לכמןGLachmann@PearlCohen.com :
מס' עורכי דין :כ־ 150עורכי דין הפועלים ממשרדינו בישראל ,ארה"ב ואנגליה
מס' מתמחים 17 :מתמחים (ב־ 2018/19המספר צפוי לעלות)

פרופיל המשרד
על המשרד :פרל כהן צדק לצר ברץ הוא משרד עורכי דין ,עורכי פטנטים ונוטריונים בינלאומי ומוביל
בישראל .פעילותו הענפה מתקיימת ממשרדיו בישראל (תל אביב וחיפה) ,ארה"ב (בוסטון וניו־יורק)
ולונדון בסנכרון ושיתוף פעולה יומיומי בין כלל המשרדים הגלובליים .המשרד מייצג יחידים ,חברות
ישראליות ובינלאומיות ,פרטיות וציבוריות ,סטארט־אפים ותאגידים בינלאומיים ,מחזיקי פטנטים
פרטיים ומוסדות מחקר ואוניברסיטאות בעלות שם .המשרד מונה כ־ 260איש :עורכי דין ,עורכי
פטנטים ,יועצים מדעיים וצוות תומך.
תחומי עיסוק :משרד פרל כהן הינו  one–stop–shopבינלאומי ,המעניק קשת רחבה של שירותים
משפטיים ב־ 3שיטות משפט עיקריות :ישראל ,ארצות הברית ואירופה .המשרד מתמחה במשפט
אזרחי ומסחרי ,בקניין רוחני ופטנטים ,סימני מסחר ,מדגמים וזכויות יוצרים (לרבות התדיינות משפטית
לגביהם) ,היי־טק וביו־טק ,עסקאות מסחריות בינלאומיות ,מיזוגים ורכישות ,הנפקות בארץ ובחו"ל,
עסקאות נדל"ן מורכבות ,ניהול סכסוכים בתחומי המשפט האזרחי־מסחרי לרבות בהליכי בוררות
וגישור (ליטיגציה) ,שוק ההון ,הגבלים עסקיים ,דיני עבודה ,אנרגיה ותשתיות ,ומיסים .בנוסף,
למשרד דסק "מזרח אירופי" ודסק "איברו־אמריקה" המטפלים בעסקאות מול גופים במדינות ברה"מ
לשעבר ובמדינות אמריקה הלטינית (בהתאמה).
לקוחות מרכזיים :בין לקוחותינו נמנים חברות בינלאומיות וישראליות כמו MICROSOFT, Levi’s,
 ,Cristian Dior Speedo, McDonalds, NICE, Telit, General Motorsקליל חלונות מעוצבים,
 ,StoreDot, Lightricksהאוניברסיטה העברית ,הטכניון ,בית חולים הדסה ,מכון ויצמן למדע,
קבוצת הבנק האמריקאית  ,Wells Fargoענקית האנרגיה  ,AES Corporationהחברה השיווצרית
 ,Nobel Biocareב.ס.ט ייזום בנייה ,צ'ק פוינט ,אלון דלק ישראל בע"מ ,איגוד האינטרנט הישראלי,
אקו"ם ,Facebook, Google ,ועוד.

מתמחים
אופי ההתמחות :המתמחים שלנו עוסקים בעבודה משפטית מקצועית בלבד ,תוך מעורבות
בכל שלבי התיק (בין אם מדובר בחוזה ,סכסוך משפטי ,עסקה או פרויקט נדל"ן) .במהלך תקופת
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ההתמחות ,מצוותים המתמחים לתחום פעילות ספציפי כאשר העבודה השוטפת נעשית בצוותים
קטנים הכוללים שותף או שניים ,בין  4–3עורכי דין בוותק משתנה ולעיתים מתמחה נוסף .שיטת
עבודה זו מאפשרת היחשפות מקסימלית והיכרות מעמיקה עם החומר המשפטי ועם הצוות המקצועי.
התנאים המוצעים :השכר המוצע למתמחים הינו מהגבוהים בענף .המתמחים נהנים מפעילויות
חברתיות מגוונות (ימי כיף שנתיים ,ארוחות בוקר חודשיות Happy Hour ,שבועי ועוד) .בנוסף
המתמחים מקבלים חנייה במידת הצורך והמשרד נושא בעלות רכישת ספרי הלימוד לבחינות
הלשכה ומימון קורס ההכנה .כמו כן ,המתמחים זוכים להשתתף בתוכנית השנתית Pearl Cohen
 Academyהכוללת 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.
סיכויי הישארות וקידום :למשרדנו העדפה מובהקת לקלוט לשורותיו מתמחים מצוינים שסיימו
בהצלחה את שנת ההתמחות במשרד .שיעור המתמחים שהועסקו לאחר התמחותם במשרד הולך
וגדל מדי שנה וכיום מועסקים במשרדינו שותפים רבים שהחלו דרכם כמתמחים.
סביבת העבודה :האווירה במשרד הינה קוליגיאלית ולרוב אינה פורמלית .המשרד מקפיד על
שעות עבודה סבירות מתוך אמונה כי העבודה חשובה ,אבל כמוה גם שעות הפנאי והמנוחה.
בנוסף ,בכדי להעשיר את המתמחים המשרד מנהיג תכנית העשרה שנתית בה שותפים ועורכי
דין מעבירים מעת לעת הרצאות בנושאים שונים בהם עוסק המשרד.
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.
פרו־בונו :המשרד חרט על דגלו לסייע לקהילה ולהעניק לה מיכולותינו המשפטיות .כחלק מכך,
המשרד פעיל מאוד ,בין היתר ,הקליניקה להנגשת משפט לסטארט־אפים ,עמותת ערכים בספורט,
לקט ישראל ,ארגון תמורה ,עמותת יוניסטרים ,עמותת קשב פתוח ,העמותה לעזרה מידית לניצולי
שואה ,דארנע "בית רועי" ,וכו' .כמו כן ,בשל העובדה כי נתינה לציבור היא חלק בלתי נפרד מחיי
המשרד ,בכל חג ,למשל ,מתגייס המשרד כולו לשם מתן עזרה נרחבת לנזקקים בקשר עם חלוקת
ביגוד והנעלה ,איסוף מזון מעובדי המשרד וחלוקתו וכדו'.
קו"ח ניתן לשלוח לInternship@PearlCohen.com :
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צברי־פרקש ושות' ,עורכי דין
כתובת :מנחם בגין 52
טלפון03–6557070 :
פקס03–6557080 :
דוא"לreut@sbfr.co.il office1@sbfr.co.il :
איש קשר למתמחים :רעות קמוס
מספר עו"ד במשרד13 :
מספר השותפים במשרד :אופיר צברי ,דיבון פרקש
מספר המתמחים במשרד2 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס2 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה2 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה אזרחית־מסחרית
פעילות פרו־בונו :המשרד מעניק שירותי פרו בונו בתיקים עקרוניים
הטבות לעובדים :שי לחגים ,נופש שנתי ,בונוסים ,חניה ,ועוד
אתרsbfr.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד צברי־פרקש ושות' ,עורכי דין ,הינו משרד בוטיק המתמחה בליטיגציה מסחרית מגוונת ,ובכלל
זה ייצוג לקוחות בסכסוכים מורכבים ורבי פנים ,בהיקפים גדולים ,בתחומי התאגידים ,שוק ההון
וני"ע ,השותפויות ,הבנקאות ,הנדל"ן ,הדלק והאנרגיה ,הליכי חדלות פירעון ,קניין רוחני ,תובענות
ייצוגיות ונגזרות ,לשון הרע ,ביטוח אחריות מקצועית ואחריות דירקטורים ,צוואות ועיזבונות ,ועוד.
משרדנו ניהל ומנהל בין היתר ,סכסוכי שליטה בחברות (פרטיות וציבוריות) מהגדולים והמתוקשרים
במשק .כמו כן ,רכש לעצמו המשרד מוניטין בניהול הליכים הקשורים להגנה על בעלי מניות מיעוט
בחברות (כגון תביעות נגזרות ,עושק מיעוט וכיו"ב) .המשרד ייצג ומייצג את לקוחותיו בתביעות גדולות
ועקרוניות כנגד מוסדות בנקאיים ,ואף מטפל גם בהסדרים בהיקפים גדולים מול הגופים הבנקאיים,
המוסדיים ונושים אחרים .המשרד מייעץ ללקוחותיו בסוגיות משפטיות מורכבות הקשורות לפעילות
שוק ההון ,וכן מייצג בסכסוכים משפטיים בתחום זה ,הן גופים מוסדיים והן משקיעים פרטיים.
המשרד הוקם על ידי עוה"ד אופיר צברי ודיבון פרקש והוא מונה  13עורכי דין .המשרד נכלל בשנים
האחרונות במדריך הדירוג  DUNS 100ובשנתיים האחרונות אף נבחר לאחד המשרדים הבולטים
והמובילים בתחום הליטיגציה המשרדית.
המשרד מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות ובדגש לבתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון,
וכן בהליכי בוררות ויישוב סכסוכים בדרכים חלופיות .סכסוכים אחרים מתנהלים מאחורי הקלעים
ולא מגיעים לבירור בפני הערכאות ,אלא מסתיימים לשביעות רצון הלקוח ,לאחר ייעוץ וייצוג צמוד,
קפדני וממוקד מטרה.
בין לקוחות משרד צברי־פרקש ושות' – לקוחות רבים מהצמרת העסקית בארץ ובהם חברות מובילות,
ציבוריות ופרטיות ואנשי עסקים בולטים במשק ,הנהנים משירותים משפטיים מקצועיים תוך שימת
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דגש על קידום צרכיהם העסקיים .בין הלקוחות גם עורכי דין ורואי חשבון הזקוקים לייעוץ וייצוג אישי
וכן לקוחות בינלאומיים הזקוקים לייעוץ וייצוג צמוד של ענייניהם.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :אנחנו "בית ספר" מעולה לליטיגציה מסחרית .המתמחה הוא
חלק מהצוות ,וככזה נילווה לכל העבודה – החל בפגישות עם הלקוחות ,תהליך החשיבה וה"פיצוח"
המשפטי ,הכנת כתבי הטענות ו/או המכתבים ,דיונים בבתי המשפט ,חקירות נגדיות ועוד – הכל
תלוי בכישוריו ,חריצותו ,ויכולתו ורצונו לתרום.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :כל מה שמתמחה זקוק לו מבחינה מקצועית ,חדר
מתמחים מרווח ,וגישה לתוכנות ומאגרים משפטיים .במשרד קיימת גם ספריה משפטית .תנאי
העסקה טובים בדומה למשרדים המובילים במשק ,אווירה נעימה וצעירה של "יחידה מובחרת".
הדרישות מהמתמחים בעבודה :חריצות ,מקצועיות ,יצירתיות ,כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
שעות עבודה :ימים א'–ה'  19:30–9:00בימי ו' לא עובדים ,אלא במקרים יוצאי דופן בהם מתעורר
צורך.
סיכויי קידום במשרד :משרדנו נמצא בצמיחה ומעוניין בקליטת עורכי דין צעירים לשורותיו.
אנחנו רוצים "לגדל" בעצמנו את עורכי הדין שלנו – מתמחה שימצא מתאים בכישוריו המקצועיים
והחברתיים יגדיל את סיכויי קליטתו באופן משמעותי.
האם קיים מסלול טרום התמחות :אופציונאלי.
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קורן – גרודברג ושות' ,משרד עו"ד
כתובת :רח' ויסוצקי  6תל־אביב 62338
טלפון03–6042323 :
פקס03–6044222 :
כתובת אתר איטנרנטwww.kg–law.co.il :
משרד קורן – גרודברג ושות' ,עורכי דין נוסד בשנת  .1989התמחותו של המשרד מקיפה את כל
תחומי המשפט האזרחי והמשפט המסחרי־עסקי ,לרבות דיני חברות ,מיזוגים ורכישות ,הסכמי
השקעה ,עיסקאות נדל"ן ,מיסוי עיסקי ומיסוי מקרקעין ,ליטיגציה מסחרית בהיקפים גדולים בתחומים
האמורים לרבות ייצוג בתובענות ייצוגיות ,קניין רוחני ,לשון הרע ודיני עבודה.
המשרד מייצג ,בין היתר ,תאגידים זרים וישראלים ,חברות ויזמי נדל"ן ,אנשי עסקים ,חב' הייטק,
יבואנים וחברות מובילות במשק בתחומי הנדל"ן ,התעשייה ,ההפצה ,התקשורת והטכנולוגיה.
לאורך שנות קיומו היה המשרד שותף לעיצובן ולהובלתן של עסקאות ופסקי דין מרכזיים ,ואף תרם
לעיצוב החקיקה הישראלית וליצירת פסיקה תקדימית ,בתחומי התמחותו המגוונים.
המשרד הוא בגודל בינוני בו מועסקים כ־ 20עורכי דין ובנוסף כח עזר משפטי ,מתוך הכרה ומטרה
כי במסגרת זו ניתן לתת ללקוח את כלל השירותים המשפטיים להם הוא נדרש לעסקיו ומצד שני
עדיין לאפשר לו להנות משירות אישי ומיטבי הנובע מהכרות מעמיקה של עסקיו במשך שנים
רבות ובאספקטים שונים.

תחומי התמחות
מחלקת מקרקעין :מחלקת המקרקעין והמיסוי במשרד הינה בעלת ניסיון רב בכל סוגי עסקאות
המקרקעין ,לרבות עסקאות מכר ,שכירות ,קומבינציה ,בניה ,קבלנות ,מיזמי בניה ,קבוצות רכישה
ועסקאות פינוי־בינוי ותמ"א .38
המשרד מטפל באופן שוטף בפרוייקטים למגורים ,למשרדים ,למסחר ולתעשיית ההיי־טק .במסגרת
פעילותו בתחום הנדל"ן מלווה המשרד ומוביל עבור לקוחותיו עסקאות גדולות ומורכבות כולל טיפול
משפטי בתכנון ,מימון ,הקמה ושיווק של מרכזים מסחריים ,פארקי תעשיה ,מרכזים לוגיסטיים,
שכונות ובנייני מגורים ,נכסים מניבים ,פרוייקטים לפינוי־בינוי וקבוצות רכישה ,וכן מייצג גופים
מובילים בתחום הייזום והנדל"ן בישראל.
למשרד ניסיון רב ומומחיות ייחודית בתכנוני מס מורכבים ומאתר עבור כל אחד מלקוחותיו ,את
מתווה המס החסכוני ביותר ,תוך התייחסות למאפיינה הפרטניים של כל עסקה ולצרכיו המיוחדים
של הלקוח.
בעקבות תכנוני מס מוצלחים שביצע המשרד ,אשר אושרו בפסיקת בתי המשפט ,תוקנה ,מספר
פעמים ,החקיקה בתחום מיסוי המקרקעין.
מי שעומד בראש מחלקת המקרקעין והמיסוי במשרד הינו עו"ד אבי גרודברג שהינו שותף משנת
.1995
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המחלקה המסחרית :המחלקה המסחרית של המשרד בראשות השותפה עו"ד אתי קורן ,מתמחה
בהיבטים נרחבים של המשפט המסחרי ,עם דגש מיוחד על מתן ייעוץ וליווי משפטי לחברות פרטיות
וציבוריות הפועלות בישראל ובעולם ,בתחום דיני החברות ,דיני מחשבים וטכנולוגיה ,דיני הקניין
הרוחני ,דיני המס ודיני עמותות .למשרד נסיון רב בעריכת ובהובלת עיסקאות מיזוגים ורכישות
והסכמי השקעה ,על כל היבטיהן ,הסכמי זכיינות ,רישוי ,תוכניות אופציה ,הסכמי  ,OEMהסכמים
למתן שרותים ,הסכמי קבלנות ,הסכמי ייצור והסכמי הפצה ,בישראל ,באירופה ובארה"ב .בנוסף,
מלווים עורכי הדין במשרד מספר רב של חברות "סטארט אפ" ,למן שלבי ההקמה וגיוס הכספים,
ועד לשלב מכירתן או הנפקתן .לקוחות המשרד נהנים מליווי משפטי צמוד בכל שלבי העסקאות
בהן הם מעורבים ,החל משלב עריכת בדיקת הנאותות ולימוד הדו"חות הכספיים ,בניית העסקה
ובחירת המבנה המיסויי המיטבי ,סיוע בניהול המו"מ וניסוח ההסכמים ,וכלה בשלב השלמת העסקה,
באופן היעיל ביותר .המשרד מייעץ ללקוחותיו על בסיס קבוע ושוטף ומסייע להם בהתנהלות מול
בורסות וגורמים רגולטוריים מקומיים ובינלאומיים ומול תהליכים בירוקרטיים הנוגעים לפעילותם
המסחרית .בין לקוחותיו הקבועים של המשרד נימנות חברות היי טק מובילות ,חברות הזנק ,חברות
טכנולוגיה רפואית ,וחברות מתחום התקשורת ,המדיה הדיגיטלית והטלרפואה ,וכן דירקטוריונים,
בעלי מניות ועמותות.
התפישה המנחה את המשרד הינה כי הלקוח זכאי לשירות המקצועי ,בלתי אמצעי והיעיל ביותר,
המבוסס על הבנה עסקית מעמיקה ורצון לספק לכל לקוח את הפתרונות המתאימים לו ביותר,
תוך קידום האינטרסים העסקיים שלו ,באופן מיטבי.
מחלקת ליטיגציה :מחלקת הליטיגציה במשרד בראשות השותף עו"ד צביקה שטוירמן מייצגת
תאגידים בינלאומיים ומקומיים ולקוחות פרטיים מקומיים ובינלאומיים בהתדיינויות משפטיות
ובבוררויות בכל תחומי המשפט האזרחי והמסחרי.
למשרד ידע וניסיון רב בייצוג לקוחות בינלאומיים והוא מצוי בקשר יום יומי עם משרדי עורכי דין
מובילים בחו"ל ,בין היתר ,במסגרת ייצוג של לקוחות אלה בפני ערכאות בישראל וברחבי העולם.
למשרד ניסיון ענף בייצוג לקוחות פרטיים ועסקיים בתביעות וסכסוכים בהיקפים בינוניים וגדולים,
בתחומי המשפט המסחרי לרבות דיני החוזים ,דיני לשון הרע ,אחריות המוצר ,המשפט המנהלי,
דיני המכרזים ,דיני הקניין הרוחני ,דיני ההגבלים העסקיים ודיני עבודה .בנוסף ,מתמחה המשרד
בתביעות ייצוגיות ובייצוג עניינם של לקוחותיו בתחום החקיקה בפני ועדות הכנסת וליווים בהליך
החקיקה ,ובמסגרת השגייה פסקי דין מרכזיים ,מובילים ותקדימיים בתחומים רבים.
מחלקת הליטיגציה של המשרד מעניקה ,מזה שנים רבות ,שירותי "פרו בונו" במסגרת תוכנית
"שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין בישראל ,כביטוי לתחושת המחויבות העמוקה שחש המשרד
כלפי הקהילה והחברה בישראל.
דיני עבודה :מחלקת דיני העבודה עוסקת במתן ייעוץ משפטי שוטף ומקיף בתחום דיני העבודה
ללקוחות המשרד ,הן כמעבידים והן כעובדים.
המשרד מייצג את לקוחותיו בהתדיינויות ובהליכים שונים בבתי הדין האזוריים לעבודה ובבית הדין
הארצי לעבודה ,ומסייע להם ביישוב סכסוכים ובניסוח הסכמי עבודה ,הסכמי ייעוץ ,הסכמי קבלנות
משנה ,הסכמי פרישה ,ובעריכת תוכניות אופציות ומנגנונים לתמרוץ עובדים .בנוסף ,מלווה המשרד
את לקוחותיו במו"מ לגיבוש הסכמים קיבוציים מיוחדים ,מנחה אותם ביישום הוראות החוק והפסיקה
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בנושא יחסי עובד־מעביד ועורך עבורם חוות דעת בתחומי משפט העבודה הרלוונטיים לפעילותם,
דוגמת מידת חלותם של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

על ההתמחות
עבודת המתמחים במשרד נעשית ב"פול" תוך חשיפת המתמחים לכלל פעילויות המשרד ,ואין
"הצמדה" לעו"ד מסוים .למתמחים מוקצה חדר משותף ומרווח .מטבע הדברים משרדנו מעוניין
בהעסקת מתמחים בעלי כושר ניתוח וביטוי גבוהים ,שליטה באנגלית ,יכולת בעבודת צוות ובעלי
מוטיבציה גבוהה.
עבודת המתמחים משתלבת בכל פעילויות המשרד והם נוטלים חלק פעיל בעבודת ההכנה ישיבות
והשתתפות בדיונים בבית המשפט.
שעות עבודת המשרד הינן מ־ 09:00עד  19:00חמישה ימים בשבוע (ביום ששי לא עובדים).
משרדנו מאפשר אופק תעסוקתי ואפשרויות שילוב כעורכי דין במשרד ,כמובן תלוי נסיבות ועיתוי.
כך למשל במחזור האחרון של מתמחים קלט משרדנו שניים מתוך שלושת המתמחים להמשיך
ולעבוד כעורכי די במשרד.
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר המשרד בכתובת www. Kg–law.co.il
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קלינמן נאור ,עורכי דין
כתובת :ז'בוטינסקי  ,7רמת־גן
טלפון03–6120011 :
פקס03–6121100 :
דוא"לoffice@knlaw.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד הילה פרנקו
מספר עו"ד במשרד8 :
השותפים במשרד :עו"ד שרון קלינמן ועו"ד מיכאל נאור
מספר המתמחים במשרד1 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס1 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה אזרחית ,מסחרית וצווארון לבן
אתרwww.knlaw.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד קלינמן נאור עוסק בתיקי ליטיגציה מורכבת במגוון תחומים משפטיים ,ובהם התחום האזרחי
והמסחרי ,התחום הפלילי (צווארון לבן) והתחום המנהלי .התיקים במשרד מגוונים ולעתים בעלי
פרופיל תקשורתי גבוה.
המשרד נוסד בשנת  2010על ידי עורכי הדין שרון קלינמן ומיכאל נאור ,שעבדו קודם לכן שנים
רבות במשרדים מובילים.
המשרד מטפל במספר מוגבל של תיקים ושם דגש על טיפול מקיף ויסודי בתיקים השונים ,תוך
הקפדה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים.
המשרד מייצג בתיקי ליטיגציה במגוון סכסוכים מסחריים ,מאבקי שליטה בחברות ,תביעות קיפוח
ותביעות בעלי מניות בחברות ,תביעות ייצוגיות ,תביעות מתחום הקניין הרוחני ועוולות מסחריות,
תביעות מתחום הגבלים עסקיים ,תביעות לשון הרע ועוד .המשרד מייצג גם נושאי משרה וחברות
פרטיות וציבוריות בהקשר להיבטים שונים הנוגעים לפעילות החברה ,לרבות תביעות נגזרות נגד
בעלי מניות ונושאי משרה והליכי אכיפה מנהלית .המשרד מעניק ללקוחותיו גם ייעוץ וליווי משפטי
במסגרת הליכים המתנהלים מחוץ לתחומי ישראל ,וכן ייעוץ וטיפול בסכסוכים מורכבים שטרם
הגיעו להליכים משפטיים.
בתחום הפלילי (צווארון לבן) ,המשרד מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות צווארון לבן
(ובהם גם אישי ציבור בתפקידים בכירים) ,וזאת החל משלב החקירה ועד לסיום ההליכים בעניינם.
המשרד מייצג אנשי ציבור בכירים וגופים ציבוריים בפני ועדות חקירה ובהליכים בפני מבקר המדינה,
וכן מייצג בתחום המשפט המנהלי ודיני מכרזים.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :התיקים במשרד מטופלים על ידי צוותים קטנים וברמת מעורבות
גבוהה מאוד של השותף האחראי .עבודת המתמחה היא משפטית והיא נוגעת למגוון תיקים ,ולמגוון
שלבים בניהול התיק .עבודת המתמחה נעשית אל מול עורכי הדין והשותפים במשרד ,ומתמחים
אף מתלווים לפגישות ודיונים בתיקים אליהם הם מצוותים .האווירה במשרד חברית ונעימה ואנו
מקפידים על מדיניות של דלת פתוחה.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :במשרדנו סביבת עבודה נעימה ויחסי אנוש מעולים.
תנאי השכר הם כמקובל במשרדים המובילים .בנוסף ,מתמחים זכאים לחניה או לתקציב נסיעות
חודשי ,מתנות בחגים ,השתתפות בפעילויות גיבוש משרדיות ולמימון קורס ההכנה למבחני הלשכה.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :מתמחה במשרד נדרש ליכולות משפטיות ובין אישיות גבוהות
ביותר ,ובין היתר ליכולת ללמוד באופן יסודי תחומים מגוונים ולבצע ניתוח משפטי מעמיק בנושאים
שונים .כמו כן נדרשת אחריות ,יסודיות ויכולת ביטוי מעולה בכתב ובעל פה.
סיכויי קידום במשרד :אנו משקיעים בלימוד והכשרת המתמחים לעבודה משפטית ברמה גבוהה
ולמצוינות ,מתוך שאיפה שמתמחים מצטיינים ובעלי הישגים גבוהים ימשיכו במשרדנו גם כעורכי
דין ,לאחר הסמכתם.
האם קיים מסלול טרום התמחות :אין חובה לבצע טרום התמחות.

התמחויות במגזר הפרטי | 175

קצנל דימנט ,משרד עורכי דין
כתובת :מדינת היהודים  89ת.ד  4026הרצליה פיתוח 4614001
טלפון09–9500555 :
פקס09–9518666 :
דוא"לorit@kdlaw.co.il :
אשת קשר למתמחים :גב' אורית שום
אתר האנטרנט של המשרדwww.kdlaw.co.il :
מחזורי גיוס :ספטמבר  2018ומועדים מאוחרים יותר

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 ,ליטיגציה תאגידית ומסחרית ,פירוק
חברות והבראת חברות.
המשרד ממוקם בהרצליה פיתוח ומשרת מגוון לקוחות עסקיים ,תאגידים ציבוריים ,חברות פרטיות,
סטרטאפים וחברות טכנולוגיה.
סביבת העבודה במשרד צעירה ודינאמית ,בה כל בעל תפקיד מקבל מקום משמעותי ואפשרות
להתבלט ,תשומת לב רבה ומעורבות אמתית בתהליכים המתנהלים בו.
הדגש בתפישת העבודה שלנו מתמקד בשלושה עקרונות מרכזיים :שירות איכותי זמין ומקצועי,
חשיבה יצירתית ומסירות ללקוח.

תחומי עיסוק
המשרד מספק ללקוחותיו ייעוץ במגוון תחומי המשפט המסחרי ,לרבות בנוגע לעסקאות השקעה
( ,)private equityהון סיכון ,סוגיות מורכבות בדיני ניירות ערך ,הנפקות בבורסה של תל אביב
ובעולם ,מיזוגים ורכישות ,היי טק ומדעי החיים ,שימור ומימוש קניין רוחני ,דיני תאגידים ,עבודה,
ליטיגציה מסחרית ,הליכי חדלות פירעון ,פירוק והבראת חברות.
אנו מלווים חברות הזנק וצמיחה משלב הקמתן ,לרבות הקמת הישות המשפטית ,תמיכה במערך
גיוס העובדים ,בניית מנגנון האופציות ,הגנה על קניין רוחני ,מימון הפעילות ,גיוס הון וחוב ,ובנוסף
אנו מתמחים בתמיכה בחברות ״בוגרות״ הן במובן התאגידי והן במובן המימוני־מסחרי ,לרבות בכל
הקשור לפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של קניין רוחני ,מוצרים ושירותים ,ניהול מו"מ בעסקאות רישוי
ובהסכמי העברת טכנולוגיה.
בתחום שוק ההון וניירות ערך ,המשרד מלווה מגוון רחב של חברות ישראליות וזרות בתחומים
שונים ,אשר נסחרות בבורסה בתל־אביב וכן בבורסות זרות בחו"ל .בהקשר זה ,המשרד מעניק יעוץ
משפטי שוטף לחברות הציבוריות ,מלווה את ההנהלות והדירקטוריונים של חברות אלו הן בפעילות
השוטפת של החברה והן בעסקאות ובהליכים מורכבים כדוגמת הנפקות ציבוריות ופרטיות בארץ
ובחו"ל ,עסקאות מורכבות בניירות ערך ,גיוסי הון וחוב ,הסדרי חוב ,עסקאות מיזוג וכיו"ב.
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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 והכלכלה ,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 ,בכתיבה ובדיבור בשפה האנגלית באופן שוטף.
תהליך גיוס המתמחים :מועמדים המעוניינים להתמחות במשרדנו ,ישלחו את קורות החיים אל
הגב' אורית שום בדואר אלקטרוני שכתובתו  orit@kdlaw.co.ilאו בפקס מספר.09–9518666 :
מועמדים שימצאו מתאימים יוזמנו בשלב הראשון לראיון במשרד אצל שני שותפים ותיבדק רמת
האנגלית .מועמדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יוזמנו לראיון נוסף במשרד .הראיונות
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מתקיימים בפרקי זמן קצרים האחד מהשני ,כאשר מטרתם העיקרית היא להכיר את המועמד,
אישיותו ויכולותיו.
אפשרויות קידום במשרד :אנו משקיעים רבות בהכשרת עובדי המשרד ומאמינים בגידול אורגני.
ואכן ,לא מעט מצוות עורכי הדין במשרד החל את דרכו עמנו עוד בשלב ההתמחות .הדבר תלוי
כמובן בביצועי המתמחה בתקופת ההתמחות ובצרכי המשרד המשתנים מעת לעת.
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ראב"ד ,מגריזו ,בנקל ושות'
כתובת" :בית אירופה" ,שד' שאול המלך  ,37ת.ד ,33242 .ת"א 64928
טלTel. 03–6060260 :
פקסFax. 03–6060266 :
דוא״לrmblaw@rmblaw.co.il :
מספר עורכי־דין במשרד ,57 :מתוכם  25שותפים
מספר מתמחים14 :
איש הקשר :עו"ד שמואל גלינקא באמצעות אורלי רחמיאן orly_r@rmblaw.co.il

אודות המשרד
המשרד הוקם ב־ 1990והינו ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל .המשרד מעניק ללקוחות מגוון
רחב של שירותים משפטיים והוא נהנה מרשת ענפה של קשרים משפטיים בארץ ובחו"ל ,המאפשרת
לספק ללקוחותיו את השירותים המשפטיים המלאים שהם נזקקים להם .עם לקוחות המשרד נמנים
גופים כלכליים ומסחריים מובילים בישראל ובחו"ל ,מוסדות ממשלתיים ,מוסדות פיננסיים ויזמים,
חברות פרטיות וציבוריות ,משקיעים בינלאומיים ,חברות סטארט אפ ולקוחות פרטיים שונים .המשרד
מצוי בצמיחה תמידית ונכלל בדירוגי המשרדים הובילים במדריכים המקצועיים הישראליים והזרים
כגון BDI Coface ,Duns' 100 ,Legal 500 :ו־.Chambers & Partners
עו"ד יורם ראב"ד עומד בראש מחלקת מיזוגים ורכישות תאגידים המייצגת גופים כלכליים ומסחריים
מובילים ,חברות פרטיות ,חברות ממשלתיות כמו גם לקוחות פרטיים מקומיים ובינלאומיים ,בעסקאות
מורכבות בישראל ומחוץ לה.
עו"ד דוד מגריזו עומד בראש מחלקת תשתיות ונדל"ן חו"ל ,אשר צברה ניסיון רב בטיפול במיזמי
תשתיות רחבי היקף בתחומים שונים בישראל ,אירופה וארה"ב ,לרבות ליווי בהליכי מכרזים רחבי
היקף בתחום התשתיות וטיפול בהסדרי מימון לפרויקטים מסוג זה ויעוץ לקרנות השקעה בנדל"ן.
עו"ד יוסף בנקל עומד בראש מחלקת ליטיגציה ובוררות ,הנחשבת למחלקה בעלת מומחיות
רבה וניסיון רב שנים ורחב היקף בהליכי ליטיגציה מסחריים ,מורכבים ומגוונים .מחלקת הליטיגציה
של משרדנו מספקת מגוון רחב של שירותים משפטיים ללקוחות בקשר עם סכסוכים מורכבים
בתחומי המשפט האזרחי־מסחרי .עורכי הדין במחלקת הליטיגציה מייצגים לקוחות בפני ערכאות
וטריבונלים שונים ,בישראל ומחוץ לה .כמו כן ,מחלקת הליטיגציה מטפלת בתיקי חדלות פירעון
מורכבים ,פשיטות רגל ופירוקים.
עו"ד עופר זוזובסקי עומד בראש מחלקת הנדל"ן ,מחלקה בעלת ניסיון רב בטיפול במיזמי נדל"ן
מסוגים שונים בישראל .מחלקת הנדל"ן של משרדנו מייצגת כמה מהגופים המסחריים הגדולים
בישראל בעסקאות מקרקעין רחבות היקף ,הן בתחום המגורים והן בתחום המסחר ,החל משלב
רכישת הקרקע ,הליכי התכנון ,הליכי המימון ומכר לרוכשים.
עו"ד עינת וידברג עומדת בראש מחלקת ההיי־טק ,טכנולוגיה ומדעי החיים ,המייצגת חברות
השקעה וחברות טכנולוגיה וכן משקיעים בתחומים אלה בישראל ובעולם .מחלקת ההיי־טק של
משרדנו מלווה את לקוחותיה במגוון רחב של עסקאות לרבות משלב גיוס ההון ההתחלתי ,הסכמי
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מייסדים ,מיזוגים ורכישות ,גיוס הון והשקעה במיזמים ,וכן מעניקה ללקוחותיה ייעוץ משפטי שוטף
בפעילותם המסחרית היומיומית.
עו"ד יצחק כהן־יהונתן עומד בראש מחלקת ניירות ערך ,המייצגת כמה מהחברות הציבוריות
והפרטיות המובילות בישראל בכל הנוגע לכלל היבטי דיני החברות ודיני ניירות ערך.
תחומי עיסוק עיקריים:
ליטיגציה־ליטיגציה מסחרית ,פירוקים כינוסים והסדרי נושים ,אגודות שיתופיות ,תביעות ייצוגיות,
הגבלים עסקיים ,עבירות צווארון לבן ,תכנון ובניה ,הפקעות ,דיני מכרזים ,משפט מינהלי לרבות
עתירות לבג"צ ,בוררויות בארץ ובחו"ל ועוד.
משפט מסחרי וניירות ערך – חוזים ,חברות ,ני"ע ושוק ההון בישראל ובחו"ל ,מיזוגים ורכישות,
עסקאות בינלאומיות ובנקאות ,כולל מימון עסקאות ופרויקטים.
נדל"ן ותשתיות־נדל"ן בארץ ובעולם; תחום התשתיות (התפלה ,חשמל ומשקי מים).
היי טק – מחלקת ההיי טק של משרדנו מייצגת סטארט־אפים ,חברות טכנולוגיה ומשקיעים ,בארץ
ובחו"ל ,ומלווה את לקוחותיה הן בעניינים שוטפים (החלטות דירקטוריון ,הסכמי העסקה וייעוץ ,הסכמי
רישיון וכדומה) והן בעסקאות מורכבות ,לרבות סבבי גיוס ,מיזוגים ורכישות ,עסקאות מימון וכדומה.
לקוחות/תיקים עיקריים:
עם לקוחות המשרד נמנים ,בין היתר :בנק הפועלים ,חיפה כימיקלים ,אי די בי פיתוח ,גינדי החזקות,
קבוצת אשטרום ,רכבת ישראל ,מקורות חברת המים הלאומית ,חברת נמלי ישראל ,האחים משה
ויגאל גינדי ,הראל חברה לביטוח בע"מ ,סלקום בע"מ ,קבוצת קו מנחה,Silicon Valley Bank ,
קבוצת יצחקי ,נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים ,אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ,אלביט מערכות,
כמיפל בע"מ ,עיריית ראש העין ,חברת שלמה  ,Alljobs ,sixtעיריית גבעת שמואל ,חברת עמידר,
פז – בית זיקוק אשדוד ,תע"ש IDE ,טכנולוגיות.

התמחות במשרדנו
במסגרת הליך המיון והאיתור ,אנו מבקשים לאתר מתמחים חרוצים ,אכפתיים ,בעלי ראש גדול
ורצון ללמוד ולדעת ,אחראיים ,חברותיים ובעלי ידע משפטי.
ההתמחות במשרדנו מבוצעת על בסיס "פול מחלקתי" :המתמחים במשרדנו מחולקים בין ארבעת
המחלקות העיקריות במשרד (מסחרי ,נדל"ן ,ליטיגציה והיי טק) ,ובתוך המחלקה המתמחים אינם
צמודים לעורך דין מסויים אלא עובדים ב"פול" ומבצעים את התמחותם במסגרת אותה מחלקה,
תוך שהם מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי העובד על תיק או עסקה מסויימת.
המטרה העיקרית בהעסקת מתמחים היא לבחון התאמה לקליטה כעורכי דין במשרד ,בכפוף
לצרכים ולתנאי השוק .משרדנו דוגל בגידול פנימי ועל כן רבים מעורכי הדין ומהשותפים שלנו
החלו את דרכם המקצועית כמתמחים במשרד ,ובשנים האחרונות נשארו מתמחים כעורכי דין
במשרד כמעט מידי מחזור.
המתמחים יושבים בחדרים המיועדים ל־ 4–2מתמחים .קיימת ספריה משפטית גדולה .תנאי השכר
כמקובלים במשרדים .חניה בתשלום בבניין או בחניונים באזור .המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד
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מהצוות המשפטי במשרד והם לוקחים חלק בכלל הפעילויות החברתיות המתקיימות מעת לעת
במשרד.
במסגרת עבודתם במשרד ,מתנסים המתמחים במגוון של תיקים ועסקאות ,בעבודה מול עורכי
דין שונים ,נוטלים חלק בפגישות מו"מ ,דיונים בבתי המשפט השונים וישיבות עבודה פנימיות.
ימי עבודה :א'–ה' ,המשרד סגור בימי ו'.
טרום התמחות :אין חובה .ניתן לעשות טרום התמחות לפי הצורך.
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רון גזית ,רוטנברג ושות'
כתובת :שד' רוטשילד ( 46מגדל אלרוב ,קומה  ,)12תל אביב .6688312
טלפון.03–7111711 :
פקס.03–7111700 :
דוא"ל.smenachem@rgr.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד שלמה מנחם.
מספר עו"ד במשרד 27 :עורכי דין ,מתוכם  10נשים.
מספר השותפים במשרד.9 :
מספר המתמחים במשרד.8 :
מספר מתמחים שבכוונת המשרד לגייס( 8–6 :אשר יחולקו בין מחזור מרץ למחזור ספטמבר).
תחומי עיסוק מרכזיים :משרדנו עוסק ,בין היתר ,בתחומים הבאים :תקשורת וטכנולוגיה ,הגבלים
עסקיים ,משפט מסחרי ותאגידי ,רגולציה וחקיקה ,ליטיגציה ויישוב סכסוכים (לרבות תובענות
ייצוגיות) ,איכות הסביבה ותכנון ובנייה ונדל"ן.
פעילות פרו־בונו :ייצוג עמותת אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים.
הטבות לעובדים :חנייה ,שי לחג ,ארוחות ערב לעובדים עד שעות מאוחרות ,פעילויות חברתיות.
אתר.www.rgrlaw.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד רון גזית ,רוטנברג ושות' נוסד לפני כ־ 30שנים והוא משרד עורכי דין מסחרי מוביל .משרדנו
מתבלט ,בין היתר ,בתחומי התקשורת והטכנולוגיה ,הגבלים עסקיים ,משפט מסחרי ותאגידי ,רגולציה
וחקיקה ,ליטיגציה ויישוב סכסוכים (לרבות תובענות ייצוגיות) ,איכות הסביבה ותכנון ובנייה ונדל"ן.
למשרדנו ניסיון רב בליווי לקוחות במהלך ניהול עסקיהם היומיומי ובליווי עסקאות מסחריות שונות
ומגוונות (לרבות מיזוגים ורכישות) ,בתחומי הממשל התאגידי ודיני החברות .כמו כן ,למשרדנו ניסיון
רב בניהול תיקים מורכבים בערכאות שונות.
משרדנו מדורג כמוביל בתחומים מגוונים בדירוגים מקצועיים שונים (כגון  Legal 500ו־Globes
.)Dun’s 100
משרדנו מספק מגוון מלא של שירותים משפטיים ללקוחותיו השונים ,מחברות הזנק ועד לתאגידים
מקומיים ובינלאומיים מהשורה הראשונה ,הכוללים חברות מובילות ובולטות מתחומי תעשיית
המזון והמשקאות ,המדיה והטכנולוגיה ,התחבורה ,המיחזור ,הפיננסיים ,רשויות ציבוריות ,חברות
ממשלתיות ,משקיעים שונים ואנשים פרטיים.
משרדנו מאמין במתן שרות מקצועי מעולה ללקוחותיו ,תוך קידום עניינו של כל לקוח ולקוח בצורה
מיטבית המתאימה והנכונה ביותר עבורו .כל זאת ,תוך מתן ערך מוסף ללקוח באמצעות סינרגיה
של כל המחלקות השונות במשרדנו ,על עיסוקן הייחודי להן.
משרדנו מאמין במתן יחס אישי ללקוח ,ובשיתופו של הלקוח בכל שלבי ההליך המשפטי – אם
במסגרת ניהול סכסוך ואם במסגרת ביצוע עסקה.
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משרדנו מייצג את קבוצת החברה המרכזית למשקאות קלים (הכוללת את הפעילות בישראל של
קוקה־קולה ,קרלסברג וטובורג; מחלבת טרה; נביעות ועוד) ,שידורי קשת ,מוסיקה  ,24רכבת ישראל,
תאגיד המיחזור אל"ה ,תאגיד המיחזור ת.מ.י.ר וחברות מובילות אחרות במשק הישראלי ומחוצה לו.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :העבודה היא מחלקתית ,כאשר המתמחה עובד עם כל עורכי
הדין במחלקה אליה הוא צוות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים מחולקים למקומות ישיבה בשני חללים שונים,
הממוקמים בשתי הקומות של המשרד .באחד מחדרי המתמחים מצוייה הספרייה המשפטית של
המשרד .למתמחים המגיעים עם רכב לעבודה ,מוצעת חנייה בבניין .שכרם החודשי של המתמחים
הוא כמקובל במשרדים מובילים ,והמשרד משתתף בעלות קורס ההכנה לבחינות הלשכה .בנוסף,
מקבלים המתמחים שי לחג ,ארוחות ערב לעובדים עד שעות מאוחרות והם משתתפים בפעילויות
החברתיות של המשרד.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :המתמחים במשרדנו נדרשים להיות בעלי חשיבה משפטית
חדה ,יצירתית ויכולת ראייה "מחוץ לקופסה" .המתמחים נדרשים להיות בעלי יכולת הבעה גבוהה
בכתב ובעל פה ויכולת עבודה אישית וצוותית .בנוסף ,המתמחים במשרדנו נדרשים להיות בעלי
מוטיבציה ורצון ללמוד ולהתמקצע ברזי המקצוע ,ולהיות מאופיינים ביחסי אנוש מעולים.
שעות עבודה :שעות העבודה השגרתיות הן בימים א'–ה' ,משעה  9:00ועד שעה  .19:00במידת
הצורך ,הצוותים המשפטיים נדרשים לעבודה מעבר לשעות השגרתיות ,כמקובל בתחום.
סיכויי קידום במשרד :כמחצית מהשותפים במשרד החלו את דרכם כמתמחים במשרד .קיימת
מדיניות להציע למתמחים המצטיינים להמשיך את עבודתם במשרד כעורכי דין.
האם קיים מסלול טרום התמחות :לא.
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ש .בירן ושות'
כתובת :ברקוביץ'  ,4מגדל המוזיאון תל אביב.
טלפון03–7773939 :
פקס03–7773900 :
דוא"לmail@biranlaw.com :
איש קשר למתמחים :אורי ששון ,עו"ד
מספר עו"ד במשרד :כ־ 25עו"ד ,כמחצית מהן נשים.
מספר השותפים במשרד 4 :שותפים בכירים ומספר שותפים צעירים.
מספר המתמחים במשרד 4 :מתמחים.
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה.0 :
תחומי עיסוק מרכזיים :תכנון ובניה ונדל"ן ,ליטיגציה מסחרית ,תובענות ייצוגיות ,וחברות.
פעילות פרו־בונו :חלוקת מזון לנזקקים בערבי ראש השנה ופסח.
הטבות לעובדים :שי לחגים ,נופשים וטיולים משרדייםhappy hour " ,״ משרדי ,הרצאות העשרה.
אתרhttp://www.biranlaw.com/ :

על המשרד ותחומי עיסוקו
שנת יסוד1959 :
משרד עורכי הדין ש .בירן ושות' נוסד בשנות ה־ ,50והינו 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  50שנות 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 ובניה,
ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות ,שוק הון ,חברות ,מימון ,מיזוגים ורכישות ואנרגיה .המשרד
הינו המשרד המוביל בתחומי הנדל"ן והתכנון ובניה 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.
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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
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  38בערים 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
 MidTownעל 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 ובניה – למשרד ידע נצבר וניסיון עשיר ורב שנים בטיפול בתחומי התכנון והבניה בכל גווניהם.
הטיפול בנושאי התכנון והבניה 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 ובניה ,הגשת תביעות לפי סעיף  197לחוק התכנון
והבניה והתגוננות בפני תביעות שכאלה ,וכן בטיפול וייצוג בהגנת לקוחות בתביעות פליליות מכוח
חוק התכנון והבניה .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
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עתירות מנהליות בהליכים מול הזרועות השונות של המדינה ,בוררויות בתחומי דיני החוזים ,ליווי
הליכי גישור ועוד.
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 diligenceעריכת
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 ( )refinanceועוד.
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
בכל מחלקה.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים בחדר ביחד (שניים בחדר לפי מחלקות),
שכר המתמחים עומד על סך של  7,000ש״ח ברוטו.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :נדרשת יכולת ניתוח משפטית מעמיקה ,יכולת עבודה בצוות,
יכולת כתיבה וניסוח משפטי.
שעות עבודה :עובדים בימים א'–ה' ,החל מהשעה  ,19:00–09:00אין עבודה בימי שישי.
סיכויי קידום במשרד :כל השותפים במשרד החלו את דרכם כמתמחים במשרד ,סיכויי ההישארות
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 :אין מסלול טרום התמחות.
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ש .הורוביץ ושות'
כתובת :אחד העם  ,31תל־אביב
טלפון03–5670604 :
פקס03–5660974 :
דוא"לranf@s–horowitz.co.il / ronenb@s–horowitz.co.il :
אנשי קשר למתמחים :עו"ד רונן ברומר  /עו"ד רן פלדמן
מספר עו"ד במשרד113 :
מספר השותפים במשרד46 :
מספר המתמחים במשרד39 :
מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס :כ־45
כתובת אתר האינטרנט של המשרדhttp://www.s–horowitz.com/ :

מחלקות מובילות ותחומי עיסוק
ליטיגציה מסחרית ,קניין רוחני ופטנטים ,חברות ומשפט מסחרי ,הייטק ,ביטוח ,בנקאות ומימון,
מיסים ,אנרגיה ותשתיות ,תקשורת ,מסחרי בינלאומי ,משפט מנהלי ,נדל"ן ,תחרות והגבלים עסקיים,
דיני עבודה ,תובענות ייצוגיות ,תכנון ובנייה ,תקשורת ,שוקי הון ,איכות הסביבה ,השכלה גבוהה,
חדלות פרעון ,ניהול הון משפחתי ,מיזוגים ורכישות ,מימון פרויקטים ,צווארון לבן ,קרנות השקעה,
מכרזים ,תעופה ,רשויות מקומיות ושוק ההון.

על המשרד
מידע כללי:
ש .הורוביץ ושות׳ הינו ממשרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים בישראל ,והינו בעל מוניטין בינלאומי
מרשים בתחום הליטיגציה ובתחום המשפט המסחרי.
מאז היווסדו ,בשנת  ,1921המשרד 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 השנים מהווים חלק משמעותי מאוד 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 היוקרה,
תרופות ומוצרי צריכה).
בין לקוחותינו :טבע ,חברת החשמל ,פז ;google ;BOOKING.COM ,בנקים בישראל ובחו"ל;
האגודה למלחמה בסרטן; רשות שמורות הטבע והגנים ,וכמובן עוד שורה ארוכה של גופים פרטיים
(יחידים וחברות) וציבוריים ,המובילים בארץ ובעולם.
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לעדכונים שוטפים על חידושים משפטיים מבית היוצר של ש .הורוביץ ,אתם מוזמנים לעמוד
הפייסבוק שלנו – חפשו .S. Horowitz & Co

על ההתמחות
ש .הורוביץ – שותפים צמודים לסלילת העתיד שלך
הדרך לפסגת עולם המשפט מתחילה בהבנה מעמיקה ורחבה של מי שכבר כבשו אותה – עורכי
הדין המובילים את המשפט הישראלי ,שגיבשו את תשתית עולם המשפט הישראלי ,וזוכים כבר
שנים רבות להכרה בינלאומית במדריכי הדירוג המובילים.
במשרדנו צמחו דמויות מפתח בעולם המשפט ,ובכללם שופטים (ביניהם  4שופטים בבית המשפט
העליון) ונשיאי בתי משפט ,אנשי אקדמיה (ביניהם פרופ' משה בר־ניב ,ד"ר אילנה דיין ,ד"ר דויד
גילה ועוד רבים) ועורכי דין מובילים.
מתמחי ש .הורוביץ נחשבים לעילית המתמחים בארץ ,לאור מסלול ההכשרה הייחודי והאישי
וההתנסות המקצועית שעוברים מתמחי ש .הורוביץ בתקופת התמחותם.
היצמדו להצלחה שלנו :על מנת להבטיח העצמה וצמיחה מירבית של המתמחים שלנו ,אנחנו
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 ויחודיים לעיסוק בעריכת דין.
המתמחה ,שיושב בפינת עבודה עצמאית בחדרו של המאמן ,זוכה למנטור אישי המחויב להעצמתו,
ונחשף לעבודתו של עורך הדין 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 טירחה.
שיטת ההצמדה מאפשרת למתמחה להכיר לעומק את מקצוע עריכת הדין ואת התיקים שבהם
מעורב המאמן.
למועמדים שהתקבלו להתמחות במשרד תינתן אפשרות לבקש את תחום ההתמחות ו/או המאמן
הספציפי שעמו ירצו לעבוד ,במסגרת ראיונות שיבוץ שיתקיימו בסמוך לתחילת מועד ההתמחות.
נעים לעבוד אצלנו :אנו מטפחים אווירה חברית ,נעימה ומפרה במשרד ,ומאמינים בתרומתה
למוטיבציה גבוהה ולחתירה למצוינות.
שיטת ההצמדה תורמת ליצירת חברות ושותפות בין המתמחים ,ומסייעת לחיבור המתמחים עם
יתר עובדי המשרד.
המתמחים נהנים מכל הפעילויות החברתיות המגוונות שמציע המשרד ,כולל:
•נופשים והשתלמויות.
•פעילויות פנאי וספורט ,לרבות משחקי כדורגל וכדורסל שבועיים ,שיעורי פילאטיס ויוגה,
השתתפות בשורה של אירועי ספורט בחסות המשרד במהלך השנה ,ושפע פעילויות נוספות.
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כך ,למשל ,גם השנה השתתף המשרד במרוץ השליחים הר־לעמק; טורניר כדורגל; מסע אופניים
"גלגלי האהבה" ועוד.
•פעילות חברתית שמארגן המשרד למען הקהילה ,שביניהן:
•העובדים משתלבים בשלל פרויקטים שמארגנת העמותה לקידום החינוך בתל אביב־יפו,
שביניהם פרויקט "שיעור אחר" שבו מעבירים המתמחים שיעורים בנושא המשפט לבתי
ספר בקהילה ופרויקט "מוח" שבמסגרתו מעבירים שיעורי עזר לתלמידי חטיבת ביניים,
בעברית ,אנגלית ומתמטיקה ,במרכזי העמותה.
•תכנית סיוע וליווי לניצולי שואה – מפגש בבתי הקשישים במטרה לארח להם חברה.
•פעילות חברתית ענפה של המתמחים בלבד ,כולל פעילות מחוץ למשרד ומעבר לשעות
העבודה.
לתמונות מיום ההתנדבות ניתן לעיין בדף הפייסבוק "ש .הורוביץ – מתמחים" .הצצה בעמוד
המתמחים בפייסבוק תחשוף אתכם להווי המתמחים במשרד .בעמוד תוכלו לקבל גם מענה בלתי
אמצעי לשאלות הנוגעות להתמחות – חפשו ש .הורוביץ – מתמחים
סיכויי הישארות והתקדמות גבוהים ביותר :המשרד מעדיף באופן מובהק לקלוט עורכי דין
מבין המתמחים במשרד ,ולכן סיכויי ההישארות של המתמחים במשרד גבוהים ביותר .גם סיכויי
ההתקדמות לאחר מכן מרקיעי שחקים –  93%מהשותפים במשרד התמחו בו.
שכר והטבות מהמובילים בשוק :המתמחים זוכים לשכר מהגבוהים ביותר בשוק והטבות נלוות כגון
מימון חניה ,הכנה לבחינות לשכה ,שי לחגים ,ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה ,וכן מענק הישארות.
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שבלת ושות'
כתובת :רחוב ברקוביץ ( 4מגדל המוזיאון) תל אביב 6423806
טלפון03–7778333 :
פקס03–7778444 :
דוא”לinterns@shibolet.com :
איש קשר למתמחים :דנה רוקח – מנהלת משאבי אנוש – טל'03–7778459 :
מספר עו"ד במשרד117 :
מספר השותפים במשרד50 :
מספר המתמחים במשרד32 :
מספר עו"ד במשרד ניו־יורק20 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה 15 :מתמחים
תחומי עיסוק מרכזיים :מיזוגים ורכישות; היי־טק וקרנות הון־סיכון; ניירות ערך ושוק ההון; ליטיגציה
מסחרית.
פעילות פרו־בונו :המשרד הקצה כ־ 5%לפעילות פרו בונו מסך כל שעות הפעילות הכללית של
עורכי הדין במשרד.
הטבות לעובדים :קייטנות ואירועים משפחתיים לילדים ,שי לחג ,חנייה ועוד.
אתרwww.shibolet.com :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד שבלת ושות' נוסד בשנת  .1973המשרד צמח והתפתח לאורך השנים ,ומצוי בין עשרת
משרדי עורכי־הדין הגדולים והמובילים בישראל .במשרד מועסקים  50שותפים ו־ 117עורכי־דין,
מומחים במגוון היבטי המשפט המסחרי־תאגידי ,המספקים ללקוחות הבינלאומיים והישראליים
מענה משפטי כולל (" .)"one–stop–shopלמשרד מוניטין כמשרד מוביל בתחומי ההיי־טק וקרנות
הון־סיכון ,המיזוגים והרכישות ושוק ההון ,ובשנים האחרונות ליווה המשרד עסקאות מורכבות
ומשמעותיות רבות במשק הישראלי בתחומים אלו .ההתמחות נעשית בצוותים ,כאשר המתמחה
מצטרף לצוות המשפטי והופך להיות חלק אינטגראלי ממנו תוך חניכה מתמדת של השותפים
ועורכי הדין בעבודה על תיקים גדולים ,מורכבים ,מאתגרים ומשמעותיים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :העבודה הינה בחלוקה למחלקות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים במשרד יושבים שניים־שלושה בחדר ,קיימת
אפשרות חנייה והשכר הינו  9,500ש"ח.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :יכולות נדרשות כגון כושר ביטוי ,יכולת ניתוח ,יכולת עבודה
בצוות וכיוצא בזה.
שעות עבודה :לא עובדים בימי שישי.
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סיכויי קידום במשרד :בשנים האחרונות ,למעלה מ־ 50%מהמתמחים נשארים במשרד לאחר
סיום ההתמחות.
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיים מסלול זה ,אך איננו חובה.
המתמחים היום דור העתיד של המשרד ומושקעים מאמצים רבים בהליך גיוסם והכשרתם .מרבית
עורכי הדין ורבים מהשותפים במשרד החלו דרכם כמתמחים במשרד (כך למשל – במחזור ספטמבר
האחרון 10 ,מתוך  16המתמחים נשארו כעו"ד במשרד ובמרץ  2016נשארו  5מתוך  16המתמחים
כעו"ד במשרד).
התמחות במשרד שבלת ושות' משלבת עבודה במשרד בינלאומי מוביל עם יחס ותנאי עבודה
מצוינים .בשנים האחרונות מדורג המשרד באופן קבוע כאחד ממשרדי עורכי הדין הטובים להתמחות
ולעבוד בהם.
ההתמחות הינה במסגרת פרקטיקות ,כאשר המתמחה עובד כתף אל כתף לצד שותפים ועורכי־
דין מוכרים ומוערכים בתחומם .לעתים ,לצורך טיפול בעסקה מורכבת ,יעבדו בצוותא צוותים
מפרקטיקות שונות באופן בו המתמחים נחשפים לתחומי מומחיות נוספים .עיקר העבודה השוטפת
בכל הפרקטיקות של המשרד הינה בעלת אופי בינלאומי ,רבים מלקוחות המשרד הם לקוחות זרים
או גופים ישראלים הפועלים בחו"ל.
השותפים ועורכי הדין במשרד רואים את תקופת ההתמחות כתקופת חניכה והדרכה .תקופה
שמאפשרת למתמחים ללמוד את הפרקטיקה המשפטית ,ובד בבד ליזום ולפעול באופן עצמאי.
מדיניות "דלת פתוחה" היא דרך חיים במשרד.
בנוסף לפעילות השוטפת ,מועברות הרצאות חודשיות למתמחים בנושאים מגוונים בכל התחומים
בהם פועל המשרד ,כדי לחשוף אותם לכל גווני הפעילות המשפטית הרלוונטית ומתקיימות פעילויות
גיבוש ייעודיות למתמחים (נסיעה לאילת) ושל כלל המשרד ,לרבות נסיעות לחו"ל (כך למשל בספט'
 2016נסע כל המשרד לסופ"ש במדריד).
העבודה על עסקאות ותיקים גדולים ,מורכבים ,מאתגרים ומשמעותיים ,עם מגוון לקוחות זרים
וישראלים הופכת את שנת ההתמחות ,לתקופה של חוויה לימודית מאתגרת ומפתחת .אופי עבודה
ייחודי זה מקנה למתמחים ערך מוסף וכלים משמעותיים לארגז הכלים שהם רוכשים במהלך שנת
ההתמחות.
שילוב של כל האמור לעיל יוצר למתמחים במשרד חוויה לימודית מעניינת ומרתקת לצד חוויה
אישית מרחיבת אופקים בסביבת עבודה הדוגלת ביחסי אנוש ותנאים מצוינים.
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שמעונוב ושות' – עורכי דין
כתובת :דרך מנחם בגין  ,11רמת גן ,מגדל רוגובין תדהר – קומה 23
טלפון03–6111000 :
פקס03–6133355 :
דוא"לdudi@Shimonov.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד דודי ברלנד
מספר עו"ד במשרד15 :
מספר השותפים במשרד5 :
מספר המתמחים במשרד5 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס6-5 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה3 :
תחומי עיסוק מרכזיים :שוק ההון ,הנפקות ,ליווי שוטף של חברות ציבוריות ו־ M&Aבחברות
ציבוריות .המשרד הינו משרד הבוטיק היחיד מסוגו בארץ.
פעילות לקהילה :במהלך השנה האחרונה ליווה משרדנו את עמותת "חינוך לפסגות" בפעילויות
העשרה לילדים בעלי פוטנציאל למצוינות החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ,אשר אינם
זוכים לתמיכה המאפשרת את מיצוי יכולותיהם.
אתר אינטרנטwww.shimonov.com :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד "בוטיק" היחיד מסוגו בארץ
משרד עורכי הדין שמעונוב ושות' הוא משרד בוטיק עילית ,המתמחה בתחום שוק ההון ,דיני ניירות
ערך ודיני חברות בישראל וזכה למעמד ולהכרה של מוביל בתחומו .משרד שמעונוב ושות' הינו
המשרד הפעיל ביותר בשוק ההון בישראל.
ההכרה ההולכת וגוברת בתחום דיני ניירות ערך ושוק הון כ"נישה" ייחודית הדורשת התמחות
ומומחיות ,הביאה ליצירת שדרת לקוחות רחבה מאוד למשרד ,של שלל תאגידים הפעילים בשוק
ההון הישראלי הנמנים על הקבוצות המובילות והגדולות במשק לצד לקוחות זרים ,במיוחד מארה"ב
ומניו יורק בפרט .מעגל לקוחות המשרד ,הולך ומתרחב משנה לשנה הודות לאיכות השירות הגבוהה
ללקוחות והמקצועיות חסרת הפשרות של צוות המשרד והעומד בראשו ,עו"ד ישראל שמעונוב,
הנחשב שם דבר בתחומו ואשר מעורב באופן אישי בכל תיק המטופל במשרד .תכונות אלו ,לצד
יצירתיות משפטית תוך הבנה והיענות לצרכי הלקוח בנו את המשרד כמוביל מהלכים תקדימיים
ועסקאות פורצות דרך בשוק ההון הישראלי.
המשרד הוקם באוגוסט  1993על ידי עו"ד ישראל שמעונוב .כיום מהווה המשרד את אחד ממשרדי
עורכי הדין המובילים ,הפעילים והמוכרים בישראל בתחום שוק ההון ,המדורג דרך קבע ,בצמרת רשימת
המשרדים המובילים בתחום זה ,לרבות מדריך הדירוג המשפטי היוקרתי בעולם – ה־.legal 500
נכון לשנת  2016משרדנו הינו משרד הבוטיק היחידי המופיע בדירוג  1Top Tierשל של ה־legal
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 .500כמו כן ,עו"ד ישראל שמעונוב מופיע בדירוג זה ברשימת ה־ Leading Individualsבתחום
שוק ההון .המשרד הוא משרד "נישה" היחידי בתחומו בישראל ,שלא התמזג עם משרדים אחרים.
קהל לקוחות מגוון – על לקוחות המשרד נמנים עשרות רבות של חברות ציבוריות ותאגידים
מדווחים ,מהקבוצות הגדולות והמובילות במשק הישראלי וכן חברות זרות ,אשר ניירות הערך
שלהם נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,וכן תאגידים המבקשים להנפיק לראשונה ניירות
ערך לציבור בישראל .בין לקוחות המשרד בעבר ובהווה ,נמנים תאגידים הפעילים במגוון רחב של
תחומי פעילות ועיסוק ,לרבות נדל"ן בישראל ובחו"ל ,תעשייה ,מכשור רפואי ,קמעונאות ,מזון ,דלק
ושמנים ,השקעות ,ביומד ,היי־טק ,רכב ,הון סיכון ועוד.
המשרד מלווה לקוחות מראשית דרכם בשוק ההון ,כחברות שביקשו להנפיק לראשונה ניירות ערך
כמו גן חברות ותיקות הפעילות בשוק ההון שנים רבות.
מאות הנפקות בהיקפי גיוס של מיליארדי שקלים ופעילות  M&Aענפה וייחודית – מאז
הקמתו ליווה המשרד מאות הנפקות ציבוריות באמצעות תשקיפים (הן הנפקות ראשונות לציבור
והן בשוק המשני) ומאות הנפקות פרטיות בהיקפי גיוס כללי של מיליארדי שקלים .מלבד תחום גיוסי
ההון ,עוסק המשרד גם בתחום עסקאות מיזוג ורכישה של חברות ציבוריות וטיפל לאורך השנים
בלמעלה ממאה מיזוגים ורכישות של חברות ציבוריות .בתוך כך ,טיפל המשרד במיזוגי השלדים
הבורסאיים הבולטים והמורכבים שנעשו בשוק ההון הישראלי.
התמחות ייחודית בייצוג חברות זרות בישראל – למשרדנו התמחות ייחודית בייצוג חברות זרות
המבקשות להציע ניירות ערך לציבור בישראל .המשרד ייצג ומייצג את הרוב המכריע של חברות
נדל"ן האמריקאיות ,שביקשו ומבקשות להנפיק את ניירות הערך שלהן בבורסה לניירות ערך בתל
אביב וקנה לעצמו שם של המשרד המוביל בישראל בתחום ייחודי זה.
מקצועיות ושירות חסרת פשרות – במסגרת פעילותו בשוק ההון ,מייצג המשרד את לקוחותיו
בגיוסי הון וחוב מהציבור ,רכישות שליטה ,הצעות רכש ,עסקאות עם בעל שליטה והקצאות פרטיות,
עסקאות גיוס הון ועסקאות פיננסיות ,עסקאות שינוי מבנה ועוד .כל זאת ,נעשה באמצעות צוות
המשרד המסור והמיומן ששם לו למטרה הענקת טיפול מקצועי ,מסור ,אישי ואיכותי תוך הבנת
צרכי הלקוח ומציאת פתרונות יצירתיים לצרכיו ,כל זאת תוך ראיה רחבה והבנה עסקית יוצאת דופן.
המשרד הוביל במשך השנים מהלכים תקדימיים ועסקאות פורצות דרך בעולם שוק ההון הישראלי,
כגון עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות ביותר של חברות ציבוריות (לרבות עסקאות של חידושי מסחר
של שלדים ציבוריים) וכן השתתפות במאבקי השליטה המשמעותיים בשוק ההון הישראלי בעשרים
השנים האחרונות.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :עבודתו של המתמחה במשרדנו הינה מאתגרת במיוחד.
המתמחים במשרדנו עובדים בשיטת ה"פול" ,במסגרתה הם מצטוותים לעורכי הדין.
החל מן הימים הראשונים להתמחות ,המתמחים נחשפים לחזית העשייה הדינאמית של שוק ההון
הישראלי – ליווי תשקיפים ,ביצוע בדיקת נאותות בתשקיפים ועסקאות שונות ,הכנת דיווחים מיידיים
לרשות ניירות ערך ,חשיפה לעסקאות מסחריות וכתיבת חוות דעת משפטיות .המתמחים מעורבים
בכל שלב של התשקיף או העסקה הרלבנטית (לרבות נסיעות לחו"ל אם וככל שהדבר נדרש).
בנוסף ,המתמחים במשרדנו מתנסים כבר בשלבים המוקדמים של התמחותם בעבודה ישירה אל
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מול לקוחות המשרד .את המשרד מאפיינת סביבת עבודה נעימה מאוד ,צעירה ובלתי אמצעית,
כאשר המתמחה עובד מול צוות עורכי דין מהשורה הראשונה בתחום.
חשיפת המתמחים לעשייה במשרד בוטיק דוגמת משרדנו ,בשונה ממשרד גדול ,היא גדולה מאוד.
האווירה במשרד :משרדנו חרט על דגלו קיום יחסי עבודה טובים והקפדה על יחסי אנוש מעולים,
מתוך הבנה כי אלו הגורמים המשפיעים על הצלחת המתמחים .משרדנו מקפיד לגלות רגישות
לצרכים המקצועיים והאישיים של המתמחים ושל עורכי הדין .צוות המשרד רואה עצמו כמשפחה
לכל דבר ועניין ,כאשר המתמחים הינם חלק אינטגרלי מהווי זה.
הכשרה והדרכה :משרדנו רואה את עצמו כבית ספר לכל דבר ועניין לסטודנטים מצויינים אשר
נמשכים לתחום העסקי ,בדגש על עולם שוק ההון הישראלי ולא חוששים מעבודה קשה ומאתגרת.
עם קליטת המתמחים במשרדנו ,אנו מעבירים למתמחים החדשים הדרכות מיוחדות בנוגע לתחומי
הפעילות של המשרד ועבודת המתמחה ,לרבות באמצעות חוברות הדרכה שמפיק משרדנו.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :משרדנו ממוקם בקומה ה־ 23במגדל רוגובין תדהר,
במתחם הבורסה ברמת גן .המשרד מפואר ,מרווח מאוד ובעל סביבת עבודה נעימה.
לכל מתמחה מוקצה מקום ישיבה משלו בחדר מתמחים (לכל היותר שני מתמחים בחדר) ,ובו יש
שולחן עבודה אישי רחב ידיים ,מחשב המחובר לרשת המשרד ,חיבור לאינטרנט ולמאגרי מידע
משפטיים .תנאי השכר הינם ברף העליון המשולם במשרדים הגדולים בישראל .בנוסף ,משרדנו הוא
המשרד היחיד המעניק בונוסים גם למתמחים בהתאם לעבודתם בהתאם לשיקול דעת המשרד.
כל מתמחה זכאי למנוי בחניון המשרד במגדל רוגובין או החזר על הוצאות הנסיעה.
הווי :כחלק מהאווירה המשפחתית של משרדנו ,אחת לחודשיים שלושה ,משרדנו יוצא לימי גיבוש
מחוץ למשרד (טיולים ,מסעדות ופעילויות מגוונות התורמות לגיבוש ולאווירה המשפחתית) .אחת
לשנה מתקיים טיול משרדי לחו"ל (ארבעה ימים) .בחודש יולי  2016יצא משרדנו להפלגה בת
ארבעה ימים באיי יוון ,ביאכטה פרטית שכללה שף צמוד ודי .ג'יי ופעילויות ספורט ימי .בחודש יולי
 ,2015נסע משרדנו ,על כל עובדיו ,לחופשה בת ארבעה ימים בהר הפירנאים בספרד וברצלונה.
הטיול בפרינאים כלל ספורט אתגרי כמו רפטינג והליכה במפלי מים עם חבלים .בחודש ינואר 2015
נסע משרדנו לחופשת חורף בת שלושה ימים להרי הקרפטים (אופנועי שלג וסקי).
הדרישות מהמתמחים בעבודה :הישגים אקדמיים גבוהים ,כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה,
אנגלית משפטית ברמה גבוהה מאוד (קריאה וכתיבה) .בנוסף ,נדרשת יכולת עבודה מאומצת,
לעיתים בתנאי לחץ תוך הקפדה על דיוק ופרטים" ,ראש גדול" ,אחריות ויכולת עבודה בצוות.
שעות עבודה :העסקת המתמחים הינה במשרה מלאה (שבוע עבודה של חמישה ימים) .ככלל,
יום העבודה מתחיל בשעה  09:00ומסתיים בשעה  ,19:30לעיתים נדרשת עבודה מאומצת יותר.
המשרד אינו עובד בימי שישי ושבת.
סיכויי קידום במשרד :המשרד רואה במתמחיו את עורכי הדין העתידיים של המשרד .המשרד
מכשיר את המתמחים מתוך מטרה מוצהרת לגייסם כעורכי דין בתום התמחותם ,במידת הצורך.
מרבית עורכי הדין וכל השותפים במשרד סיימו בו את התמחותם.
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיימת אפשרות לתקופת טרום התמחות במשרדנו בהתאם
לצורך ,במשרה מלאה או קרובה למלאה ,אשר אופי העבודה בה הינו זהה לעבודת המתמחים.

 | 194התמחויות במגזר הפרטי

שריר ,שיוו ושות' – עורכי־דין
כתובת המשרד :ראול ולנברג  ,24מגדלי זיו ,בניין  ,Dתל־אביב 6158002
טלפון03–6074777 :
פקס03–6074778 :
דוא"לdalit@sask.co.il :
אשת קשר למתמחים :דלית כהנא גרבי
מספר עוה"ד במשרד6 :
מספר השותפים במשרד6 :
מספר המתמחים במשרד3 :
מספר המתמחים שבכוונתנו לגייס3 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה1 :
תחומי עיסוק מרכזיים :משפט מסחרי ,דיני חברות ,היי־טק וטכנולוגיה ,קניין רוחני ,מיזוגים
ורכישות ,ניירות ערך.
פעילות פרו בונו :המשרד עוסק בפעילות פרו־בונו בתחומים שונים.
כתובת אתר האינטרנטhttp://www.sask.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוק
שריר ,שיוו ושות' ,שנוסד בשנת  ,1996הינו משרד בוטיק המתמחה במשפט מסחרי בכלל ובמגזר
ההיי־טק בפרט .במשרד צוות בעל יוזמה ותודעת שירות ,השם דגש על ניהול משימה וניהול זמן,
תוך שילוב מצוינות וחדשנות משפטית .למשרד לקוחות ישראליים ובינלאומיים ,אשר עם רבים
מהם מקיים המשרד מערכת יחסים ארוכה ומתמשכת .לאורך השנים רכש המשרד מוניטין בתחומי
ההיי־טק וההון־סיכון והוא מייצג חברות עתירות ידע (פרטיות וציבוריות) ,קרנות הון סיכון מובילות
ותאגידים רב־לאומיים .המשרד ממוקם בעקביות בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל בתחום ההיי־
טק על־ידי מדריכי דירוג בינלאומיים.
המשרד מעניק שירותים משפטיים לתאגידים בשלבי חייהם השונים; החל משלב ההקמה ,הפעילות
העסקית הראשונית וגיוס הון פרטי ,דרך שלבי הפיתוח והמכירות ,ועד לעסקאות של מיזוג ורכישה
וגיוס הון ציבורי .בכל אלה ,מדריך צוות המשרד את הלקוח בהתמודדות עם האתגרים המשפטיים,
המאפיינים כל שלב ושלב בהתפתחות החברה .למשרד מומחיות גבוהה וניסיון עשיר בכל הנוגע
לעסקאות מיזוג ורכישה וכן לעסקאות רישוי ומסחור של טכנולוגיות מתקדמות.
המשרד מלווה גם קרנות הון־סיכון וגופי השקעה אחרים ,מקומיים וזרים כאחד .ליווי זה כולל פעילויות
השקעה ,טיפול בחברות פורטפוליו ,לרבות מכירה ,מיזוג והנפקה לציבור של אותן חברות .המשרד
מייעץ בנוסף לתאגידים רב־לאומיים שלהם פעילות בישראל בקשר לפעילות המקומית השוטפת
שלהם ,לעסקאות מסחריות עם גופים ישראליים ,השקעות בישראל ורכישת חברות בישראל ,וכן
לגבי הסביבה החקיקתית והרגולטורית בישראל.
לאור האופי הגלובלי של עסקיהם של רבים מלקוחותיו ,למשרד נסיון רב בתכנון ,ניהול משא ומתן
וביצוע של עסקאות בינלאומיות .הייעוץ הניתן ללקוחות המשרד מתבסס על ראיה רב־תחומית
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העושה שימוש ביכולות הצוות מתחומים שונים של המשפט ,ובניסיון הרב שנצבר במשרד בייעוץ
משפטי בתחומים הטכנולוגיים בהם עוסקים רבים מלקוחותיו ,כגון ביו־טכנולוגיה ,תוכנה ,מוליכים
למחצה ,מכשור רפואי ,אינטרנט" ,קלינטק" וכדומה

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המשרד עובד בשיטת ה"פול" ,שבה כולם עובדים עם כולם; אין
במשרד חלוקה למחלקות או לקבוצות עבודה קבועות .בכל משימה ,בין אם ליווי שוטף של לקוח
מסוים ובין אם פרויקט או עסקה ספציפיים ,מתגבשת קבוצת עבודה הכוללת עורכי דין ומתמחים
בהתאם לצורך ,אשר מלווה את המשימה מתחילתה ועד סופה.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המשרד מציע למתמחים סביבת עבודה נוחה ,הן פיסית
והן מקצועית ,שתכליתה מיצוי פוטנציאל הלמידה והתרומה של המתמחה .כל מתמחה הנקלט/ת
במשרד עובר/ת בתחילת ההתמחות השתלמות מקיפה ,אשר חושפת אותו/ה לתחומי העיסוק
העיקריים של המשרד ,במטרה להקנות לו/לה כלי התמודדות ראשוניים עם המשימות שתגענה
לפתחו/ה וכן לאפשר לו/לה לפגוש ולהכיר באופן בלתי אמצעי ונינוח את אנשי הצוות .מרגע קבלת
המתמחה להתמחות במשרד ,וכן במהלכה ,משתתף/פת המתמחה בימי עיון ובהדרכות מקצועיות
שעורך המשרד מעת לעת .לכל אורך ההתמחות ,משתתפים המתמחים ואף לוקחים חלק פעיל
בישיבות צוות הנערכות על־ידי הצוות המקצועי על בסיס שוטף לצורך עדכון הדדי ושיתוף בידע.
סביבת העבודה במשרד הינה חברית ,חסרת גינונים ,המעודדת ערכים של עזרה הדדית ושיתוף
פעולה ,לצד חתירה בלתי פוסקת למצוינות ולשירות משפטי מקצועי נטול פשרות .השכר המוצע
למתמחים במשרד הינו שכר תחרותי .המתמחים במשרד זכאים לחניה.
הדרישות ממתמחים בעבודה :המשרד מחפש מתמחים נעימי הליכות ,בעלי יכולת ניתוח
משפטי ועסקי ברמה גבוהה ,כושר ביטוי בכתב ובעל־פה ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת התמודדות
עם אתגרים ,ירידה לפרטים ושאיפה למצוינות .בשל אופייה הבינלאומי של עבודת המשרד נדרשים
כישורי אנגלית טובים ונכונות להשקיע בשיפור מיומנויות משפטיות בשפה זו .כן נדרשים המתמחים
של המשרד להיות עצמאיים ,בעלי משמעת עצמית ותחושת אחריות.
שעות עבודה :שעות העבודה המקובלות במשרד הינן  19:00–8:30בימים א'–ה' .המשרד שואף
לאפשר לכל מתמחה יום אחד בשבוע שבו הוא מסיים את העבודה מוקדם יותר.
סיכויי קידום במשרד :למשרד יש מסורת של קליטת הטובים שבמתמחיו לשורותיו כעורכי דין.
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תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
כתובת :דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי – המגדל המרובע ,קומה  ,34תל אביב 6701101
טלפון03–6846000 :
פקס03–6846001 :
דוא"לmail@tadmor–levy.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד אפרת כהן
מספר עו"ד במשרד90 :
מספר השותפים במשרד28 :
מספר המתמחים במשרד20 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס20 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה8 :
תחומי עיסוק מרכזיים :הגבלים עסקיים ודיני תחרות ,ליטיגציה ויישוב סכסוכים ,מיזוגים ורכישות,
תשתיות ומימון פרויקטים.
פעילות פרו־בונו :המשרד מקיים פעילות פרו־בונו ענפה ומסייע לעמותות ולגופים שונים.
הטבות לעובדים :המשרד דורג בעבר על ידי העיתון "כלכליסט" במקום הראשון ברשימת משרדי
עורכי הדין שהכי טוב לעבוד בהם – שכר מתמחים ברמה הגבוהה של משרדי עורכי הדין המובילים
בישראל ,סמארט־פון ועלות השימוש בו ,חניה בחניון עזריאלי ,סבסוד ארוחת צהריים במשרד,
סבסוד ספרי הלימוד לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין ,מתנות חג לראש השנה ולפסח,
קייטנה לילדים בחודש אוגוסט ,השתלמויות מקצועיות ,הרצאות העשרה ,ימי כיף ואירועים שונים.
אתרwww.tadmor.com :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מעסיק כ־ 110עורכי דין ומתמחים ,בוגרי מיטב מוסדות
החינוך המשפטי בארץ ובעולם .בראש המשרד עומדים ד"ר דוד תדמור ,לשעבר הממונה על הגבלים
עסקיים ,ועו"ד עופר לוי ,מומחה בדיני תאגידים ,בנקאות ומשפט מסחרי .המשרד ,אשר הוקם
בשנת  ,1973מדורג דרך קבע במדריכי דירוג מקומיים ובינלאומיים כמשרד עורכי דין מוביל בתחומי
עיסוקו הבולטים .כמו כן ,שותפים ועורכי דין רבים בו זכו להכרה מקצועית במסגרת דירוגים אלה.
תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מתמחה במגוון תחומי המשפט המסחרי ,ועל לקוחותיו נמנים ,בין
היתר ,קונצרנים מרכזיים במשק הישראלי וחברות בינלאומיות מובילות ,הבנקים הגדולים ,חברות
כרטיסי אשראי ,חברות החזקה ,קרנות השקעה וגופים בשוק ההון ,בנקים להשקעות ,תאגידים
בתחומי התעופה ,התקשורת ,התרופות ,האנרגיה והתשתיות ,גופים פיננסיים ,חברות תעשייתיות,
חברות נדל"ן ,וכן ארגונים שלא למטרות רווח.
צוות המשרד שם דגש על מתן שירות משפטי מקצועי ,יצירתי ,זמין ואפקטיבי .עורכי הדין בו מעורים
מאד בצרכיהם העסקיים של לקוחותיו ,ומקפידים על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר ומעורבות
ישירה ומתמדת של השותפים בתחומי הפעילות השונים.

התמחויות במגזר הפרטי | 197

המשרד ממוקם במספר קומות במגדל המרובע במרכז עזריאלי ,ועיצובו נחשב לאחד הייחודיים
והמודרניים שבמשרדי עורכי הדין .הוא סוקר במגזיני עיצוב והשתתף בפרויקט "בתים פתוחים".

תחומי עיסוק מרכזיים
ליטיגציה ויישוב סכסוכים – למשרד אחת ממחלקות הליטיגציה הגדולות והטובות בארץ .המשרד
מייצג תאגידים בינלאומיים וישראלים במגוון רב של סכסוכים מורכבים ,לרבות סכסוכי שליטה
בתאגידים ,סכסוכים מסחריים ,עתירות מנהליות ,עתירות לבית המשפט העליון ,תביעות ייצוגיות,
נזקים סביבתיים ,קניין רוחני ,הליכי כינוס נכסים ופירוק עסקים ,תכנון ובנייה ,בוררות וגישור ועוד .כמו
כן ,המשרד מייצג פרטים וחברות בהליכים פליליים בתחום הצווארון הלבן ובעבירות הגבלים עסקיים.
הגבלים עסקיים – מידי שנה זוכה המשרד להכרה על ידי מיטב מדריכי הדירוג המשפטיים
הבינלאומיים כמשרד מוביל בכל הנוגע להגבלים עסקיים ולדיני תחרות ,והגיע להישגים מרשימים
בתחום זה .התמחות המשרד משתרעת על פני כל תחומי ההגבלים העסקיים ,הן בפן האזרחי והן
בפן הפלילי .צוות המחלקה מורכב מהמומחים המובילים בתחום בישראל ורבים מעורכי הדין בצוות
נטלו חלק בגופי המפתח הרגולטוריים ובתעשייה עצמה.
מיזוגים ורכישות – למשרד ניסיון רב בעסקאות מיזוגים ורכישות מורכבות .המשרד היה מעורב
במספר גדול של עסקאות מרכזיות במשק הישראלי והוא מעורב דרך קבע בעסקאות בינלאומיות
באירופה ,ארה"ב ,המזרח הרחוק ובמקומות נוספים בעולם בתחומים מגוונים ,כגון בנקאות ,ביו־מד
וציוד רפואי ,תשתיות ,תעשייה ,תחבורה ועוד.
בנקאות ,כרטיסי חיוב ומימון – למשרד ניסיון עשיר בבנקאות ובמימון ,ומומחיות ייחודית בכל
הקשור לרגולציה בנקאית וכרטיסי חיוב .בין לקוחות המשרד בתחום זה נמנים הבנקים הגדולים
בארץ ,חברות כרטיסי אשראי ,חברות פיננסיות וחברות המפתחות מוצרים חדשים בתחום הבנקאות
ואמצעי התשלום.
מימון פרויקטים ותשתיות – המשרד מדורג תדיר כמשרד מוביל בתחום מימון הפרויקטים והתשתיות
על ידי מיטב מדריכי הדירוג המשפטיים הבינלאומיים ,בזכות פעילותו הענפה והחדשנית בתחום זה
בארץ ,באפריקה ובאירופה .המשרד היה מעורב ברובם המוחלט של הפרויקטים הגדולים שבוצעו
בישראל בעשור האחרון והוא ידוע בניסיונו הבינלאומי בתחום .המשרד מעניק ללקוחותיו ייעוץ
בנוגע לקשת רחבה של נושאים הקשורים למימון פרויקטים במגוון תחומים ,לרבות ,התפלת מים,
אנרגיה קונבנציונלית ,אנרגיה מתחדשת ,גז טבעי ,לווייני תקשורת ,ביטחון ותחבורה.
שוק ההון ,ניירות ערך ורגולציה של שירותים פיננסיים – המשרד מייצג חברות ציבוריות וגופים
מובילים הפועלים בשוק ההון הישראלי ,לרבות בנקים ובתי השקעות מישראל ומחו"ל ,ביחס למגוון
פעילויותיהם בשוק ההון המקומי .למשרד התמחות ייחודית ברגולציה של שוק ההון וניירות ערך,
רגולציה של שירותים פיננסיים ,ממשל תאגידי ,חובות דיווח של חברות ציבוריות ,הליכי אכיפה
מנהלית של רשות ניירות ערך ,ייצוג בהליכי חקיקה ,חקירות פנימיות ואכיפה פנימית בניירות ערך.
נדל"ן – המשרד מייצג תאגידים ,יחידים ,קרנות ,משקיעים ,קבלנים ויזמים בכל סוגי העסקאות.
המשרד מלווה עסקאות החל משלביהן המקדמיים ועד להשלמתן ,לרבות בחינת מבנה העסקה,
מימון העסקה ,ליווי המו"מ ,עריכת כל סוגי ההסכמים וייצוג מול כל הרשויות .למשרד התמחות בתחום
ההתחדשות העירונית ("פינוי בינוי") ,והוא מייצג יזמים ודיירים בפרויקטים גדולים באזור המרכז.
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משפט מנהלי ורגולציה – המשרד הוכר על ידי מדריכי הדירוג הבולטים כמשרד מוביל בתחום
זה .המשרד מלווה גופים רבים במשק הישראלי במגעים מול רשויות השלטון ומשרדי הממשלה
בהקשרים מגוונים.
איכות הסביבה – מידי שנה זוכה המשרד להכרה ידי מיטב מדריכי הדירוג המשפטיים כמשרד
מוביל בתחום איכות הסביבה .המשרד מעניק ייעוץ משפטי מקיף בכל הקשור להיבטים המקומיים
והבינלאומיים של המשפט הסביבתי ובכלל זה :זיהום מים ואויר ,זיהום קרקעות ,פינוי פסולת מוצקה
ופסולת מסוכנת ,חומרים מסוכנים ,מפגעי רעש ,נזקי קרינה ,מדיניות קיימות ,אגרו־אקולוגיה ,ניהול
סיכונים ועוד.
דיני עבודה – המשרד מספק שורה רחבה של שירותים משפטיים בתחום משפט העבודה הפרטי
והקיבוצי .בין היתר ,מייצג המשרד מעסיקים ישראלים וזרים כאחד ,מנהלים בכירים ,קבוצות עובדים
בהליכי פירוק ,כינוס נכסים או הקפאת הליכים ,ארגוני מעסיקים וארגוני עובדים .התמחות המשרד
משתרעת הן על התחום האזרחי ,הן על התחום הפלילי של דיני העבודה והוא מעניק ייעוץ משפטי
בכלל הנושאים הקשורים למשאבי אנוש.
הייטק והון סיכון – המשרד מייצג דרך קבע חברות הזנק מכל התחומים ,לרבות אינטרנט ,תקשורת,
תוכנה ,ביו־מד וציוד רפואי ,תחבורה ועוד ,החל מהקמת המיזם ועד לשלב מכירתו .המשרד מייצג
גם משקיעים בחברות הזנק ,לרבות חממות ואקסלרטורים ,קרנות הון סיכון ,משקיעים פרטיים
ומשקיעים ורוכשים אסטרטגיים .המשרד הראשון להקים מועדון הייטק ויזמות הנקרא ".''UpLink
סין והמזרח הרחוק – המשרד מקיים שיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מובילים בסין והוא אחד
מהמשרדים הראשונים בישראל אשר פתחו שלוחה בסין .המשרד מספק מגוון רב של שירותים
משפטיים ללקוחות ישראליים וזרים הפועלים בסין וללקוחות סיניים הפועלים בישראל.

על ההתמחות
תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מספק חוויית התמחות ייחודית המתוארת על ידי המתמחים שלנו
במשוב אנונימי בסיומה כשנה של התמחות אינטנסיבית ,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 מעניקה הזדמנות לעבוד באופן
ישיר מול לקוחות כבר משלביה המוקדמים יחסית של תקופת ההתמחות .המתמחים במשרד נהנים
מהגמישות המחשבתית ,היעדר הביורוקרטיה ,מסיכויי ההתקדמות הטובים ומעבודה ישירה מול
צוות מקצועי מאד וצעיר יחסית.
אנו מאמינים ששנת ההתמחות נועדה בראש ובראשונה להכשיר את המתמחה לעבודת עורך
הדין .במשרד מקפידים על אימון אישי ,תוך שילוב אמיתי של המתמחה בתיקים בהם הם מהווים
חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי המלווה אותם .עבורנו ,שנת ההתמחות היא 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.
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אופי עבודת המתמחה במשרד :שיטת התמחות ייחודית המשלבת בין התמקדות בתחום עיקרי
בו מושקע רוב זמן ההתמחות ,לצד תחומי משנה; או התנסות במגוון רחב של תחומים ,לפי בחירת
המתמחה .עבודת המתמחים השוטפת מנוהלת ומבוקרת בידי אחראי מתמחים ,המחלק את
המשימות השונות ,בהתאם לצרכי העבודה ותוך התחשבות בתחומי העניין של המתמחים .לכל
מתמחה מצוות עורך דין מלווה המסייע לו להשתלב במשרד במהלך שנת ההתמחות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים בחדרים ייעודיים ,ולכל מתמחה שולחן
עבודה ,פינת אחסון ומחשב .למתמחים מוצע שכר של  9,250ש"ח (ברוטו) בחודש ,סמארט־פון
ועלות השימוש בו ,חניה בחניון עזריאלי ,סבסוד ארוחת צהרים במשרד ,מתנת חג לראש השנה
ולפסח בסך של  1,000ש"ח עבור כל חג ,סבסוד ספרי הלימוד לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי
הדין ,שי סיום התמחות בסך של  1,000ש"ח .המתמחים נהנים מערבי גיבוש ומשני ימי כיף ייעודיים
למתמחים במהלך שנת ההתמחות.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :דרישות הסף לקבלה להתמחות הן הצטיינות אקדמית; כושר
ביטוי מעולה בכתב ובעל פה; ואנגלית ברמה גבוהה.
שעות העבודה :המשרד פתוח בימים ראשון עד חמישי ,והשעות המקובלות הן .19:00–9:00
המתמחים אינם נדרשים להגיע למשרד בימי שישי .עבודה מעבר לשעות אלו נדרשת במידת הצורך
בהתאם לצרכי המשרד ,בעיקר בתיקים אינטנסיביים המחייבים עבודה רבה.
סיכויי קידום במשרד :רובם המכריע של עורכי הדין הצעירים במשרד השלימו את התמחותם
בו .בשנתיים האחרונות הציע המשרד לכשלושה רבעים מהמתמחים לחזור ולעבוד בו כעורכי דין
לאחר סיום בחינות הלשכה .במהלך תקופה זו השתלבו בו כעשרים עורכי דין צעירים מקרבם.
האם קיים מסלול טרום התמחות :לא קיים מסלול טרום התמחות במשרד.
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היחידה לפירוקים ופשיטות רגל באגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
כתובת :דרך מנחם בגין  ,125קרית הממשלה ,תל אביב
טלפון03–7633180 :
פקס03–7633285 :
דוא"לetime@taxes.gov.il :
איש קשר למתמחים :ג'ריאס פאנוס ()JaryasPa@taxes.gov.il
מספר עו"ד במשרד ,9 :מתוכם  4נשים
מספר המתמחים במשרד ,3 :מחזורי גיוס :מרץ ,ספטמבר
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה:
תחומי עיסוק מרכזיים :חדלות פירעון – פשיטת רגל ,פירוק והבראת חברות ,כינוס נכסים
הטבות לעובדים :דירוג שכר למתמחים בשרות המדינה

על המשרד ותחומי עיסוקו
מדובר ביחידה 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.
המתמחה משתלב בעשיה המשפטית ,לרבות הכנת כתבי בית דין ,חוות דעת משפטיות ,מעקב
אחר עדכוני פסיקה ,פרסומים בעיתונות וברשומות ,ובכל העשייה במשרד.
המתמחים עובדים עם כל עורכי הדין ביחידה ,ואינם מצוותים לאחד מהם בלבד.
בוגרי היחידה עד היום ,השתלבו בקלות במשרדים מובילים בתחום חדלות הפירעון בארץ.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :השתלבות בכלל תחומי העשייה במשרד.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :כמקובל בשרות המדינה.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :הצטיינות ,חריצות ,רצינות ,יוזמה ,יעילות ,אחריות ,יושרה
והגינות .כושר ביטוי מצוין בכתב ובעל פה ,כישורים משפטיים מעולים ,יכולת עבודה עצמאית
ובצוות ,ובקיאות בהתמצאות במאגרי מידע משפטיים.
שעות עבודה :כמקובל בשרות המדינה ,ונכונות לעבודה מאומצת ובשעות נוספות.
סיכויי קידום במשרד :כמקובל בשרות המדינה.
האם קיים מסלול טרום התמחות :כן .לא חובה.
אחר :עדיפות לבוגרים שסיימו בהצטיינות .עדיפות לבוגרי תואר משולב בכלכלה או חשבונאות.
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המטה לביטחון לאומי – משרד ראש הממשלה
כתובת :רח' נתנאל לורך  ,1ירושלים
טלפון02–6667433 :
פקס02–6667513 :
דוא"לlegalnsc@pmo.gov.il :
איש קשר למתמחים :טל שטרית
מספר עו"ד במשרד3 :
מספר השותפים במשרד :היועץ המשפטי של המטה לביטחון לאומי הוא עו"ד גיל אבריאל.
מספר המתמחים במשרד1 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה1 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ביטחון ויחסי החוץ של מדינת ישראל ,משפט בינלאומי ,מנהלי ,משפט
וטרור ועוד.
הטבות לעובדים :הטבות המגיעות לעובדי במגזר הציבורי ,בהתאם לתקשי"ר.
אתרwww.nsc.gov.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
עורכי הדין של הלשכה המשפטית מסייעים ליועץ לביטחון לאומי ולראשי האגפים במל"ל בריכוז
עבודת המטה בנושאי חוץ וביטחון של הממשלה ,של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט)
וכל ועדה או הרכב שרים אחר בראשות ראש הממשלה בנושאי חוץ וביטחון.
במקביל לעבודתם כמומחי תוכן לעולם המשפט ,משולבים עורכי הדין בעבודת המטה המדינית –
ביטחונית במל"ל ,הכוללת בין היתר מיפוי וגיבוש חלופות למדיניות ,תוך הצבעה על ההבדלים בין
החלופות ומשמעותם וכן ,במידת הצורך ,גיבוש המלצה מנומקת לחלופה הנבחרת ,וביצוע עבודות
מטה בין־ארגוניות ובין־משרדית מטעם ראש הממשלה בנושאים נוספים.
עובדי הלשכה המשפטית של המטה לביטחון לאומי משולבים בעבודות מטה המרוכזות על ידי
משרדים אחרים בנושאים שיש להם נגיעה לתחום הביטחון הלאומי ,ומייצגים את המל"ל והמטה
ללוחמה בטרור בפורומים משפטיים במשרדי הממשלה ,יחידות הסמך ,רשויות הביטחון וועדות
הכנסת בנושאים שונים ,וכן מטפלים בפעילות המשפטית השוטפת של המשרד ,בהתאם להוראות
החוק ,התקשי"ר וכללי המנהל התקין.
מעצם טיב העיסוק ,עבודת עורכי הדין בלשכה המשפטית מאתגרת ומגוונת מאד ,ומחייבת לצד
שליטה ברזי המשפט הבינ"ל ,החוקתי והמנהלי ,גם הבנה של הסביבה והאתגרים האסטרטגיים
עימם מתמודדת ישראל בזירה המדינית־ביטחונית ועולם הלוחמה בטרור ,לצד יכולת לעבוד עם
גופים רלוונטיים כגון השב"כ ,המוסד ,משרד החוץ ,מחלקת דין בינ"ל בפרקליטות הצבאית ,משרד
המשפטים ,משרד הביטחון והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
עורכי הדין בלשכה המשפטית של המטה לביטחון לאומי משולבים – כמומחי תוכן לעולם המשפט
– בעבודות המטה ,הכנת ניירות עמדה ומסמכי המדיניות המוגשים לראש הממשלה והממשלה
בענייני החוץ והביטחון של מדינת ישראל ,בהתאם לחוק המטה לביטחון לאומי – התשס"ח–.2008
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחה הינו חלק אינטגרלי מהלשכה המשפטית ושותף מלא
לעשייתה .סביבת העבודה מאד דינמית ומגוונת ומוטלות על המתמחה משימות בעלות אחריות
רבה .המתמחה משתתף בדיונים מגוונים ומוביל פרויקטים.
המתמחה כפוף ישירות למאמנו – היועץ המשפטי למטה לביטחון לאומי ,ובנוסף עובד באופן שוטף
וצמוד עם יתר עורכי הדין בלשכה המשפטית על מגוון רחב של תחומים בהן עוסקת הלשכה .אווירה
משפחתית ונעימה בתוך הלשכה המשפטית.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :משרד בתוך הלשכה המשפטית ,משכורת בהתאם
להתמחות במגזר הציבורי ,הטבות בהתאם לתנאים בעבודה במגזר הציבורי.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :היכרות עמוקה עם תחומי העניין ,יכולת גבוהה של עבודה
בצוות והן באופן עצמאי ,יכולת למידה מהירה ,מחקר וכתיבה גבוהות ,רצון להשקעה רבה ונכונות
לעבודה בשעות לא שגרתיות ,יצירתיות ,מקצועיות ,חברתיות ,יוזמה וגמישות.
שעות עבודה :בהתאם למגזר הציבורי עם שעות נוספות.
סיכויי קידום במשרד :בהתאם לכישורים ,לצרכי המשרד ולנהלי שירות המדינה 100% .מהעובדים
במשרד היו מתמחים.
האם קיים מסלול טרום התמחות :לא.
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המשרד להגנת הסביבה – הלשכה המשפטית
כתובת :כנפי נשרים  ,5גבעת שאול ,ירושלים
טלפון ;02–6553730 :פקס ;02–6553744 :דוא"לoritda@sviva.gov.il :
איש קשר למתמחים :לתיאום מועד ראיון – גב' אורית דוד ביטון; למענה על שאלות כלליות –
עו"ד נעמה שחל.
מועדי גיוס מתמחים :למרץ 2019
מספר עו"ד במשרד25 :
מספר המתמחים במשרד3 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס3 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה0 :
תחומי עיסוק מרכזיים :משפט סביבתי ,משפט ציבורי ,משפט פלילי ,משפט מנהלי

על המשרד ותחומי עיסוקו
הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה עוסקת בעיסוקים רבים ומגוונים ,וביניהם ייעוץ
משפטי שוטף לאגפי המשרד השונים ,כתיבת חקיקה ראשית וחקיקת משנה בנושאי סביבה ,ותגובות
להצעות חוק פרטיות ולהצעות חקיקה של משרדים אחרים ,שיש להן היבטים סביבתיים ,הופעה
בכנסת ובוועדות השרים השונות ,הכנת החלטות ממשלה בנושאי סביבה ,הכנת הסכמים בינ"ל
בנושאי סביבה ,והכנת חומר לקראת פורומים בינ"ל ובעקבותיהם ,ליווי הליכים משפטיים אזרחיים
(עתירות ותביעות) המוגשים נגד המשרד ,טיפול בהליכי אכיפה מינהליים ופליליים שהמשרד מנהל
נגד מזהמים ונאשמים אחרים בעבירות סביבתיות ,וטיפול בכל ההיבטים המנהליים של עבודת
המשרד (דיני מכרזים ,חוזים ותמיכות ,דיני עבודה ומשמעת ,יישום הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
והוראות התקשי"ר והתכ"מ ועוד).
יתרונה המרכזי של העבודה המשפטית בלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה הוא
בגיוונה הרב ,שכן המשפט הסביבתי משלב תחומי משפט פלילי ,אזרחי ,מנהלי ,כלכלי ובינ"ל .כל
זאת ,לצד תחושת הערך המוסף הנובעת מעבודה בתחום מתפתח ומשמעותי מבחינה ערכית.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :כל מתמחה מוצמד לצוות של עורכי הדין.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :שלושת המתמחים יושבים יחדיו באותו חדר.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :ממתמחה במשרד להגנת הסביבה נדרשת רמה משפטית
גבוהה ,יכולות ניתוח וניסוח טובות בכתב ובע"פ ,אחריות ,מעורבות ,יכולת עבודה בצוות והתמודדות
עם מספר רב של משימות.
שעות עבודה :שעות העבודה הן כנהוג בשירות הציבורי –  5ימי עבודה בשבוע ,כאשר כל יום עבודה
הוא בן  8.5שעות ,אולם לא פעם נדרש להישאר עוד מספר שעות מעבר לכך (לא בשישי־שבת).
סיכויי קידום במשרד :בהתאם לתקנים פנויים ,ובכפוף לחוק שירות המדינה (מינויים).
האם קיים מסלול טרום התמחות :לא.
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משרד החוץ – אגף היועץ המשפטי
כתובת :שד' יצחק רבין  ,9ירושלים 9103001
טלפון02–5303539 :
פקס'02–5303251 :
דוא"לGoni.Werbner@mfa.gov.il :
אשת קשר למתמחים :גוני ורבנר
שיטת גיוס המתמחים :ראיונות
מועדי גיוס מתמחים :מרץ
מספר עו"ד במשרד28 :
מספר המתמחים במשרד4 :
מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס4 :
תחומי עיסוק מרכזיים :משפט בינלאומי ,משפט מינהלי ,דיני עבודה והסכמים בינלאומיים

על המשרד ותחומי עיסוקו
ההתמחות באגף היועץ המשפטי מעניקה הזדמנות נדירה להיחשף למדיניות החוץ של ישראל,
למשפט הבינלאומי ולמשפט הישראלי ,דרך עיסוק במגוון רחב של סוגיות משפטיות מורכבות.
אגף היועץ המשפטי מוביל את העשייה המשפטית בהתמודדות עם האתגרים שעל סדר היום של
ממשלת ישראל ושל מעל  100נציגויות ישראל בחו"ל ונציגויות זרות בישראל.
עורכי הדין והמתמחים מייצגים את המדינה בפורומים בינ"ל ,מנהלים מו"מ מול עורכי דין מהארץ
ומהעולם ,שותפים למאות הליכי ליטיגציה בארץ ובחו"ל ,מקדמים הסכמים בינלאומיים בתחום
המסחרי והמקרקעין ,מעניקים ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה בארץ ובחו"ל ,פונדקאות ישראלים
בחו"ל ,ועוד .כמו כן ,משתתפים בישיבות ממשלה ,בוועדות הכנסת ובדיונים בבתי משפט ,ועובדים
בשיתוף פעולה עם המשפטנים בכל משרדי הממשלה.
עורכי הדין והמתמחים מקדמים את היעדים המדיניים של ישראל בכלים משפטיים ,בכל תחומי
המשפט הבינלאומי ובאמנות בינ"ל ,לרבות דיני לחימה ,טרור ,זכויות אדם ,המאבק בדה לגיטימציה
וב־ ,BDSסייבר וביטחון ,או"ם ,טריבונלים בינ"ל ועוד.
בראש האגף עומד היועץ המשפטי למשרד החוץ והמשנה ליועץ המשפטי .האגף כולל  3מחלקות:
המחלקה למשפט בינלאומי ,המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי ומחלקת אמנות בינ"ל.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחה משתלב בכל עבודת האגף המשפטי כמתואר לעיל.
הוא חלק אינטגרלי מהצוות ועוסק בתחומים ובמשימות מגוונים .המתמחה משתתף בישיבות,
דיונים ומו"מ עם גורמים ישראליים ובינלאומיים ,מבצע מחקר משפטי וכותב חוות דעת ומסמכים
לבתי משפט ,ומעניק ייעוץ לאגפי המשרד ולנציגויות ישראל בחו"ל .המתמחה פועל בהנחיית מנהל
מחלקה ועורכי דין בכירים .המתמחים משובצים למחלקות השונות בתחילת ההתמחות ,בהתאם
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לרקעם ולצרכי האגף .העבודה מעניקה כלים מגוונים בתחומי משפט שונים ,מו"מ ,ייצוג עמדות,
ליטיגציה ,ייעוץ משפטי ועוד ,המאפשרים השתלבות לאחר מכן במגזר הציבורי והפרטי.
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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משרד הכלכלה – רשם האגודות השיתופיות
כתובת :רחוב הצבי  ,15בנין בזק ירושלים
טלפון02–5680700 :
פקס02–6793432 :
דוא"לigudshitufi@economy.gov.il :
איש קשר למתמחים :גילה כהן Gila.Cohen@Economy.gov.il
מספר עו"ד במשרד 5 :נשים 4 ,גברים
מספר השותפים במשרד :לא רלוונטי .משרד ממשלתי
מספר המתמחים במשרד1 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה :לא גויס מתמחה.
תחומי עיסוק מרכזיים :תחומי העיסוק המשפטי של עורכי הדין באגף מגוונים ביותר וכוללים
נושאים מתחומי המשפט המנהלי והמסחרי – עתירות לבג"צ ולבתי המשפט לעניינים מנהליים,
דיני אגודות שיתופיות ,דיני מקרקעי ישראל ,פירוקים ובוררויות.
פעילות פרו־בונו :לא רלוונטי ,משרד ממשלתי
הטבות לעובדים :בהתאם לתקנון התקש"יר
אתרeconomy.gov.il/About/Districts/Pages/CooperativeAssociation.aspx :
על המשרד ותחומי עיסוקו
•רשם האגודות השיתופיות פועל כיחידה עצמאית בתוך משרד הכלכלה והתעשייה והינו הרגולטור
של למעלה מ־ 4000אגודות שיתופיות אשר המחזור השנתי המצרפי שלהן ושל התאגידים
שבהחזקתן ,הינו כ־ 120מיליארד .₪
•תחומי הפעילות של האגודות עליהן מפקח הרשם מקיפים קשת תחומים רחבה מאוד :נדל"ן
ותשתיות ,חקלאות והתיישבות ,תעשיה ,מסחר וקמעונאות ,ביטוח ,בנקאות ,פיננסים ועוד.
במסגרת זו מוביל הרשם ,בין היתר ,גם יוזמות שונות המיועדות להקטנת הריכוזיות במשק
הישראלי ולהורדת יוקר המחייה ,כמו למשל היוזמה להקים אגודות אשראי ,יוזמות לפיתוח עסקים
שיתופיים־חברתיים ודיור קואופרטיבי.
•מעבר לסמכויות רגולטוריות ,יש לרשם גם סמכויות שיפוטיות ,מקבילות לאלה של בית משפט
מחוזי ,בתחומי בוררות ופירוקים של אגודות שיתופיות .במסגרת זו פועל הרשם כבית משפט
השומע ודן בתיקים שבפניו ונותן פסקי דין והחלטות שיפוטיות.
•בביצוע הסמכויות האמורות נעזר רשם האגודות בצוות של כ־ 40עובדים הכולל עורכי דין ,רו"ח,
כלכלנים ועובדים אדמיניסטרטיביים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחה שייבחר יעבוד בכפיפות ישירה לרשם האגודות
השיתופיות ,יסייע לו במחקר ובכתיבה של החלטות שיפוטיות בהליכים המשפטיים המתקיימים
בפניו ,בהפקת חוות דעת בנושאים משפטיים־כלכליים ובהכנת מסמכי עמדה לבג"צ ולבתי משפט
מנהליים ובקידום הליכי חקיקה.
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התנאים המוצעים למתמחה במשרד :למתמחה חדר מרווח ונעים ,חדר כושר שעה בשבוע
בבניין ,ימי גיבוש וסיורים ,אווירה משפחתית.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :כושר ארגון וניהול; יכולת ניתוח וחקר משפטי ברמה גבוהה
ויסודית; כושר הבעה וביטוי מצוינים בכתב ובעל־פה .חריצות ונכונות להשקיע וללמוד.
שעות עבודה :בהתאם לתנאי עובד מדינה.
סיכויי קידום במשרד :בהתאם למכרזים שנפתחים בשירות המדינה.
האם קיים מסלול טרום התמחות :לא.
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משרד ראש הממשלה – הלשכה המשפטית הראשית
כתובת :קפלן  3ירושלים
טלפון02–6705463 :
פקס02–5610618 :
דוא"לmishpatit@pmo.gov.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד אורלי פישמן אורן ,גב' שירי פרלמוטר
מספר עו"ד במשרד :כ־28
מספר המתמחים במשרד 2–3 :מתמחים במועד מרס ומתמחה אחד במועד ספטמבר
תחומי עיסוק מרכזיים :משפט מנהלי ,משפט חוקתי
אתרhttp://www.pmo.gov.il/ABOUT/Pages/odot.aspx :

http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/Pages/yoetzetmishpatit.aspx

על המשרד ותחומי עיסוקו
הלשכה המשפטית אחראית למתן ייעוץ משפטי שוטף ולמתן כלל השירותים המשפטיים למשרד
ראש הממשלה ,על יחידותיו ויחידות הסמך שלו ,לרבות לשכת ראש הממשלה ולשכות שרים וסגני
שרים במשרד ראש הממשלה ,וכן משרדים נוספים שנקבע שהלשכה המשפטית תהא אחראית
לייעוץ המשפטי שלהם.
היחידות במשרד ראש הממשלה שהלשכה המשפטית נותנת להן ייעוץ משפטי שוטף כוללות את
כלל יחידות המשרד ,לרבות :לשכת ראש הממשלה ,לשכת המנהל הכללי ,מזכירות הממשלה,
המועצה הלאומית לכלכלה ,לשכת העיתונות הממשלתית ,אגף ממשל וחברה ,אגף פנים ,תכנון
ופיתוח ,אגף כלכלה ותשתיות ,יועצי ראש הממשלה ,מטה ההסברה הלאומי ,המנהלת לתחליפי
נפט ומערך הגיור.
לשכות שרים ומשרדים נוספים שהלשכה המשפטית אחראית לייעוץ המשפטי הניתן להם :משרד
המודיעין והמשרד לנושאים אסטרטגיים ולשכת סגן השר במשרד ראש הממשלה.
יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה שהלשכה המשפטית אחראית לייעוץ משפטי הניתן
להם באמצעות יועצים משפטיים מטעמה כוללות ,בין היתר ,כדלקמן :מערך הסייבר הלאומי ,הממונה
על היישומים הביומטריים ,לשכת הקשר – נתיב ,המטה לביטחון לאומי (לרבות המטה ללוחמה
בטרור) (בנושאים מסוימים) וגנזך המדינה .ליחידות אלו יועצים משפטיים הכפופים מקצועית ללשכה
המשפטית במשרד ראש הממשלה ונעזרים בה .כן פועלת הלשכה המשפטית בתיאום עם הלשכות
המשפטיות ביחידות הסמך הביטחוניות הכפופות לראש הממשלה.
בנוסף ,הלשכה המשפטית עוסקת במתן ייעוץ משפטי בנושאים הנוגעים לתאגידים סטטוטוריים,
לחברות ממשלתיות ולגופים שונים הפועלים במסגרת משרד ראש הממשלה או הקשורים אליו :מרכז
בגין (מרכז למחקר המאבק הציוני לעצמאות ישראל) ,מרכז רבין (מרכז יצחק רבין לחקר ישראל),
ומועצת בית העצמאות ,המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ,המועצה הציבורית
להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל ,המועצה הציבורית להנצחת זכרו של זאב ז'בוטינסקי ,המועצה
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הציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (גנדי) ,הקרן למורשת הכותל ,והמרכז להנצחת מורשת
גוש קטיף וצפון השומרון.
להלן פירוט חלק מתחומי הפעילות של הלשכה המשפטית:
חקיקה :הלשכה המשפטית מופקדת על ניסוח הצעות חוק ממשלתיות ותקנות שבתחומי טיפולו
של המשרד ובאחריות ראש הממשלה ,לרבות תחומי הטיפול של יחידות הסמך הביטחוניות .עבודת
הלשכה כוללת ניסוח ההצעות והפצתן להערות במשרדי הממשלה ,הגשת ההצעות לוועדת שרים
לענייני חקיקה ולווי הליכי החקיקה בכנסת .בנוסף ,הלשכה המשפטית מכינה סקירות שוטפות
של הצעות חוק פרטיות והצעות חוק ממשלתיות של משרדים אחרים ,ומסייעת בגיבוש עמדת
המשרד במקרים הדרושים.
החלטות ממשלה וועדות שרים :הלשכה המשפטית מסייעת בניסוח הצעות החלטה ,בעריכת
חוות דעת משפטיות ביחס להצעות החלטה המוגשות על־ידי ראש הממשלה והשרים המקבלים
ייעוץ משפטי ממנה ,ובבדיקת הצעות החלטה המוגשות על ידי שרי ממשלה אחרים.
נציגי הלשכה המשפטית משתתפים דרך קבע בדיוני ועדת שרים לחקיקה ,וכן ,בהתאם לצורך,
בוועדות שרים נוספות הנוגעות לפעילות המשרד כגון ועדת שרים לענייני בטחון לאומי ,ועדת שרים
לענייני שירות הביטחון הכללי ,ועוד .הלשכה המשפטית מלווה בנוסף את עבודתן של הוועדות
המשרדיות והבין משרדיות בראשות מנכ"ל המשרד ,כדוגמת :ועדת ההיגוי למעבר מחנות צה"ל
בנגב ,שולחן עגול ממשקי – ממשלה ,מגזר עסקי ,חברה אזרחית ,ועוד.
לווי עתירות ותביעות :הלשכה המשפטית מלווה את הטיפול בעתירות לבג"צ ותביעות אחרות
הנוגעות למשרד ראש הממשלה .העתירות האמורות כוללות עתירות רבות בנושאים ביטחוניים,
מדיניים וכלכליים וכן עתירות ביחס לנושאים שהתקבלו החלטות ממשלה לגביהם .בנוסף ,הלשכה
המשפטית מלווה את הטיפול בתביעות אזרחיות המוגשות נגד המשרד או מטעמו ,ובעתירות
מנהליות בנושאים שונים.
יחידות המינהל :הלשכה המשפטית מספקת ליווי משפטי שוטף ליחידות המינהל במשרד :מחלקת
משאבי אנוש ,אגף מבצעים ונכסים ,אגף הביטחון ,אגף טכנולוגיות מידע ,חשבות ,אגף בכיר לביקורת
המדינה ,ואגף לפניות ציבור.
הליווי המשפטי השוטף כולל ,בין היתר ,מתן חוות דעת משפטיות בתחומי עיסוקן של היחידות וסיוע
בגיבוש נהלים משרדיים .הלשכה עורכת את המכרזים של המשרד ומכינה הסכמי התקשרות עם
ספקים חיצוניים ,נותנת ייעוץ משפטי ביחס להוראות התקשי"ר ,הוראות התכ"ם והוראות/הנחיות
מינהל נוספות ,ומבצעת את הפעולות המשפטיות המתחייבות.
מינויים :הלשכה המשפטית מכינה חוות דעת לוועדה לבדיקת מינויים הפועלת בהתאם לחוק
החברות הממשלתיות ,התשל"ה־ ,1975ביחס למינויים למוסדות של תאגידים סטטוטוריים ולגופים
נוספים שנמנו בחוק ,הנעשים על ידי ראש הממשלה.
בנוסף ,על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ,הלשכה המשפטית עורכת בדיקה לאיתור חשש
לניגוד עניינים ביחס לכל מינוי הנעשה על ידי ראש הממשלה ,על ידי השרים שמקבלים ממנה יעוץ
משפטי או ביוזמתם ,לתפקידים על פי דין ולוועדות ציבוריות ,ומכינה הסדרים מתאימים למניעת
ניגוד עניינים.
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פרויקטים מיוחדים :הלשכה המשפטית משתתפת בוועדות היגוי ,ובוועדות משרדיות ובין־משרדיות
העוסקות בפרויקטים מיוחדים ו/או מלווה אותן בהיבטים המשפטיים .בין היתר ,מטפלת הלשכה
המשפטית בפרויקטים אלה :מחשב לכל ילד; תגלית; מסע; פרס א.מ.ת; פרס בראשית; תכניות
לאזורי עדיפות לאומית ,ובכלל זה תכניות ממשלתיות שונות לקידום מגזרי מיעוטים ,ועוד.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :מקצועיות ,כושר ביטוי מעולה ,בכתב ובעל־פה ,יצירתיות,
יסודיות ,יכולת ניתוח ויכולת עבודה בצוות.
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משרד התקשורת
כתובת :רחוב יפו  ,23ירושלים
טלפון02–6706333 :
פקס02–6235695 :
כתובת אתר האינטרנט של המשרדmoc.gov.il :
דוא"לmishpatit@moc.gov.il :
מס' המתמחים2 :
איש קשר למתמחים :גב' דנה עובד
מחזורי גיוס :תחילת התמחות מרץ
תחומי עיסוק עיקריים :משפט מנהלי־ציבורי ,משפט מסחרי ,רגולציה כלכלית ודיני תקשורת

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחה מהווה חלק אינטגראלי מהלשכה המשפטית ושותף
מלא בהליכי העבודה המשרדיים .המתמחה עובד עם כלל עורכי הדין בלשכה ועם האגפים
המקצועיים במשרד וכן עם משרדי ממשלה שונים ,כגון; משרד האוצר ,משרד המשפטים ,הרשות
להגבלים עסקיים ומשרד ראש הממשלה .בנוסף לכך ,המתמחה אחראי על ריכוז וטיפול בהצעות
חוק בתחום התקשורת אשר רלוונטיות למשרד ,ובכלל זה שותף לייצוג בוועדות השרים לענייני
חקיקה ובוועדות הכנסת השונות .המתמחה מלווה באופן מלא הליכים משפטיים בפני ערכאות
שונות ,ובכלל זה בפני בג"ץ.
התנאים המוצעים למתמחה :המתמחה יושב בלשכה המשפטית בחדר עם מתמחה נוסף .תנאי
השכר כמקובל בשירות המדינה בתוספת תשלום עבור שעות נוספות.
הדרישות ממתמחים בעבודה :יחסי אנוש טובים והשתלבות בעבודת צוות ,יכולות משפטיות
גבוהות ,חשיבה מחוץ לקופסה ,יוזמה ואחריות.
שעות עבודה :בהתאם לנדרש.
סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות :בכפוף לחוק שירות המדינה
(מינויים).

על המשרד
הלשכה המשפטית במשרד התקשורת מלווה מבחינה משפטית את עבודת המשרד ברפורמות
בשוק התקשורת ,בנושאי רגולציה ,קידום התחרות והגנת הצרכן ,ובכלל זה בתחום האינטרנט,
הסלולר ,הטלפוניה ,התשתיות ,הדואר ובנק הדואר .העבודה מערבת הכרה עם תחומים משיקים
– כלכליים וטכנולוגיים.
במסגרת זו הלשכה המשפטית עוסקת ,בין היתר ,בליווי משפטי של הליך קביעת המדיניות בידי
שר התקשורת ,בניסוח הצעות חוק ,בהשתתפות בוועדת השרים לענייני חקיקה ובוועדות הכנסת
השונות ,בליווי ההליכים המשפטיים בהם מעורב המשרד בפני ערכאות משפטיות ,כגון; בג"ץ ,בית־
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המשפט המחוזי ,בית־משפט השלום ובית־הדין לעבודה ,בכתיבת חוות דעת משפטיות ,במתן יעוץ
משפטי לוועדת מכרזים ובליווי משפטי של ההיבטים המנהליים של עבודת המשרד.
המשרד עוסק בנושאים מרכזיים במשק המשפיעים על כלל הציבור ,ומתפרסמים חדשות לבקרים
בעיתונים הכלכליים המובילים במדינה.
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הסניגוריה הציבורית
מחוז בסניגוריה

טלפון

כתובת

הסניגוריה הארצית הנרייטה סולד  4תל־אביב
LishkatSanegorArtzi@justice.gov.il
תל־אביב

מרכז

03–6932616 03–6932606
		

הנרייטה סולד  4תל־אביב

SanegoriaTelAviv@justice.gov.il

פקס

03–6932698 03–6932660
		
03–6932677 03–6932666

הנרייטה סולד  4תל־אביב

		 LishkatSanegorMerkaz@justice.gov.il
ירושלים

בן יהודה  34ירושלים

SanegoriaJerusalem2@justice.gov.il
דרום

02–6462605 073–3801333
		

שד' פלי"ם  15א' ,קרית הממשלה ,חיפה

sanegoriahaifa@justice.gov.il
צפון

		

קרן היסוד  4באר־שבע

Sanegoriabearsheva@justice.gov.il
חיפה

02–6467908 02–5696180
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על המשרד ותחומי עיסוקו
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 ,בתיקים 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 ,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.

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 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,
זכויות עצורים ואסירים ,קטינים בהליך הפלילי ,ומשפטים חוזרים.
במהלך המחצית השנייה של ההתמחות ,רשאים המתמחים להופיע בעצמם בבית משפט השלום
בתיקים מסוימים (בכפוף לאישור מתאים ,בהסכמת האדם המיוצג ובנוכחות מאמן).
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התנאים המוצעים למתמחה במשרד :תנאי השכר והעבודה של מתמחים בשירות המדינה.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :זיקה לזכויות אדם ולערכי ומטרות הסניגוריה הציבורית; רצון
לעסוק במשפט הפלילי וללמד סניגוריה על נאשמים; 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  8.5שעות ביום ,בימים א'–ה' ,אך אופי העבודה
בסניגוריה הציבורי .מצריך לעיתים גם שעות נוספות.
סיכויי קידום במשרד :מתמחים רבים השתלבו לאחר תקופת ההתמחות בעבודה עם הסניגוריה
הציבורית כעורכי דין ,בצוות הפנימי או החיצוני ,בהתאם לכישוריהם ולצרכי המערכת.
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פרקליטות המדינה
כתובת :משרד המשפטים ,רח' צלאח א־דין  ,31ירושלים
טלפוןhttp://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/ContactUs/Pages/default.aspx :
פקס :לפי רשימת היחידות
דוא"ל :לפי רשימת היחידות
איש קשר למתמחים :אמרכליות היחידות
מספר עו"ד במשרד :בפרקליטות עובדים למעלה מ־ 1000פרקליטים ,בכל היחידות 67% .מכלל
הפרקליטים הן נשים.
מספר השותפים במשרד :אחוז הנשים מקרב ההנהלה הבכירה בפרקליטות עומד על  55%וגבוה
משמעותית מאחוז הנשים מקרב ההנהלה הבכירה בשירות המדינה העומד על .38%
מספר המתמחים במשרד :כ־ 350בשנה ,בכל יחידות הפרקליטות
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה :כ־30
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 :המתמחים בפרקליטות המדינה ,בדומה למתמחי משרד המשפטים ,זוכים למלוא
הזכויות הסוציאליות המגיעות להם.
אתר אינטרנטhttp://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Pages/default.aspx :

על המשרד ותחומי עיסוקו
הפרקליטות הינה חלק מהרשות המבצעת של מדינת ישראל ופועלת כיחידה ארגונית נפרדת
במשרד המשפטים .פרקליטות המדינה והפרקליטים המשרתים בה מופקדים על ייצוג המדינה
והאינטרס הציבורי בפני ערכאות המשפט .בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה ,עו"ד שי ניצן.

מבנה הפרקליטות
בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה.
לפרקליט המדינה ארבעה משנים :משנה לעניינים פליליים ,משנה לעניינים אזרחיים ,משנה
לאכיפה כלכלית ומשנה לתפקידים מיוחדים.
יחידת הניהול של הפרקליטות משמשת כיחידת המטה של פרקליט המדינה לניהול הפרקליטות.
בפרקליטות  14יחידות 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  12פרקליטויות מחוז ,הפרוסות ברחבי הארץ ,בהתאם לפריסת בתי המשפט :צפון
(נצרת) ,חיפה ,תל אביב ,מרכז ,ירושלים ודרום (באר שבע).
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בכל מחוז גיאוגרפי קיימות שתי פרקליטויות מחוז :פרקליטות פלילית ,אשר אמונה על ייצוג המדינה
כמאשימה בתיקים הפליליים שהתרחשו בשטחה ושהטיפול בהם הוא בסמכות הפרקליטות,
ופרקליטות אזרחית ,אשר אמונה על ייצוג המדינה כתובעת וכנתבעת בהליכים אזרחיים .יוצאת
מכלל זה היא פרקליטות מחוז צפון אשר בתוכה שתי מחלקות :פלילית ואזרחית.
בפרקליטות כ־ 1,800עובדים ,בהם כ־ 1000פרקליטים ,כ־ 250עובדים מנהליים ,כ־ 40חוקרים
במחלקה לחקירות שוטרים ,כ־ 350מתמחים ,כ־ 100סטודנטים וכ־ 70בני ובנות שירות.

משפט פלילי
בתחום הפלילי הפרקליטות מייצגת את המדינה כתובעת בבתי המשפט ,מלווה את החקירות
הפליליות ומובילה את המדיניות המשפטית בתחום אכיפת החוק.
הפרקליטות הפלילית מייצגת את המדינה בפני ערכאות שונות בהליכי המשפט הפלילי וכן בוועדות
שחרורים ועתירות אסירים.
פרקליטויות המחוז מייצגות את המדינה בכל שלבי ההליך הפלילי :החל בבחינת תיק החקירה
וקבלת הכרעה לגבי הגשת כתב אישום ,שלבי בירור האשמה ועד לטיעון לעונש לקראת מתן גזר
הדין על ידי בית המשפט .כמו כן ,מופיעים הפרקליטים בערעורים על תיקי התביעה המשטרתית.
בנוסף ,מייצגים מחוזות הפרקליטות את היועץ המשפטי לממשלה בפני ועדות השחרורים המתכנסות
בבתי הסוהר ,בפניהן נדונות בקשות האסירים לשחרור מוקדם בחלוף שני שליש מתקופת מאסרם,
וכן בהליכי עתירות אסירים ,בבקשותיהם השונות משירות בתי הסוהר.
לצד הפעילות במחוזות הפרקליטות ,מטפלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה בכל ההליכים
הפליליים המתנהלים בבית המשפט העליון ,ובעיקר בערעורים .המחלקה הפלילית מחליטה באילו
מקרים יוגשו ערעורים מטעם המדינה על זיכוי או על עונש .כמו כן ,היא מחליטה באילו מקרים
יוגש ערר על החלטת שחרור ממעצר או בקשה להארכת מעצרו של נאשם השוהה במעצר מעבר
לתשעה חודשים ומשפטו טרם הסתיים .בנוסף ,משתתפים פרקליטי המחלקה בעבודת המטה
שנעשית במשרד המשפטים ,בגיבוש הנחיות ובגיבוש מדיניות כלל ארצית בתחום הפלילי.

משפט אזרחי־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).
לצד המחוזות ,המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה יוזמת הליכים אזרחיים בבית המשפט העליון.
התיקים היזומים מתחלקים לשלושה הליכים מרכזיים :ערעורים על הליכים שהתנהלו לראשונה
בבית המשפט המחוזי ,ערעורים על פסק דין שנדון כבר בבית משפט השלום ובבית משפט המחוזי
או על החלטה אחרת שאיננה פסק דין ,ובקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב של שופטי העליון ,בהליך
שהעליון פסק בו בעבר.
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הפרקליטות האזרחית עוסקת במגוון רחב של נושאים והליכים ,בהתאם למאפיינים הדמוגרפיים
הייחודיים של כל מחוז ומחוז .בהתאם ,התיקים מחולקים למספר נושאים מרכזיים :נזיקין ,מקרקעין,
עבודה ,מנהלי ,חוזים וחיובים ,מסים ,מעמד אישי.
לצד אלה ,בפרקליטות יחידות מטה ייעודיות:
מחלקת הבג"צים – בפרקליטות המדינה אחראית על ייצוג המדינה בעתירות ובערעורים המוגשים
לבית המשפט העליון בתחומי המשפט 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.
המחלקה הכלכלית – מתמחה בטיפול בעבירות "צווארון לבן" .עיקר עיסוקה הוא בתיקי שחיתות
שלטונית ובפשיעה כלכלית הפוגעת בגופי המשק המרכזיים ובתשתיות הלאומיות .המחלקה גם
עוסקת בפרשות הונאה כלכלית מתוחכמת .המחלקה הכלכלית בשיתוף משטרת ישראל פועלת
נגד עברייני "צווארון לבן" תוך שימוש באמצעי אכיפה משולבים – פליליים ,מנהליים ,משמעתיים
ואזרחיים – במטרה לתת מענה למכלול ההיבטים הנובעים מהפרת החוק .שיטת פעולה זו נועדה
להרתיע ולפגוע במקורות ההכנסה הלא חוקיים ובתמריצים המניעים עבריינים אלו לבצע עבירות.
המחלקה הפיסקאלית – הינה יחידת מטה האחראית על תחום המיסים ,בהיבט האזרחי ובהיבט
הפלילי .המחלקה מהווה חוד החנית במערך אכיפת דיני המס בישראל וייצוג רשויות המס בבתי
המשפט .חלק ניכר מתחומי האחריות במחלקה ומתיקי המס שבטיפולה הם בעלי השלכות רוחב
עצומות ,הן מבחינת האופן בו הם חלים על החייבים והעוסקים במשק והן מבחינת היקפם הכספי.
המחלקה למשפט העבודה – בפרקליטות המדינה מופקדת על ייצוג המדינה והיועץ המשפטי
לממשלה בהליכים משפטיים הנדונים בבית הדין הארצי לעבודה ובבית המשפט העליון בתחומי
משפט העבודה והביטחון הסוציאלי.
המחלקה לעניינים בינלאומיים – מהווה ראש חץ במאבק הישראלי בעבריינות הבינלאומית.
המחלקה פועלת להעצים את שיתוף הפעולה הבינלאומי במאבק בפשיעה החמורה ,המאורגנת
וחוצת הגבולות ,ולהעמיק את חלקה של ישראל בשיתוף פעולה זה .המחלקה מרכזת ומובילה
גם את קשרי התביעה הישראלית עם רשויות תביעה מקבילות במדינות זרות ,כמו גם עם ארגוני
תביעה בינלאומיים.
המחלקה 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.
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).
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היחידה לאכיפה אזרחית – היא יחידת מטה אסטרטגית של פרקליטות המדינה .היחידה מתמקדת
בהגנה על נכסי המדינה ועל התקינות השלטונית ,באמצעות אכיפה בכלים אזרחיים .בכלל זה,
היחידה יוזמת הגשת תביעות אזרחיות בשיעורים כספיים ניכרים בשם המדינה ולמען כלל הציבור.
יחידת עררים – הינה יחידה בפרקליטות המדינה אשר אחראית על הטיפול בכל העררים הפליליים
המוגשים על החלטות גופי החקירה והתביעה במדינת ישראל .יחידת עררים אמונה על הטיפול
בכל העררים המוגשים כנגד החלטות סגירה של תיקים פליליים וכן בעררים המוגשים על החלטות
של אי פתיחה בחקירה ,הניתנות על ידי כל גוף חוקר או תובע במדינת ישראל.
היחידה לעיכוב הליכים – מטפלת בכל הבקשות לעיכוב הליכים פליליים .נוכח עבודתה עם כלל
גופי התביעה ,היחידה לעיכוב הליכים שותפה בעיצוב מדיניות האכיפה הפלילית.
יחידת הסייבר – הוקמה בשנת  ,2015ומרכזת את ההתמודדות עם הפשיעה והטרור במרחב הסייבר.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד 25 :יחידות הפרקליטות קולטות מתמחים מדי שנה .אופי העבודה
כמתמחה משתנה מיחידה ליחידה .לרשותכם עומד מידע רב על ההתמחות ביחידות השונות באתר
האינטרנט של הפרקליטות ובאתרי היחידות השונות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים שלנו זוכים לתנאי עבודה הולמים.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :הפרקליטות מורכבת מנבחרת של עורכי דין איכותיים המטפלים
בעבירות ובנושאים פליליים ,אזרחים 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 עבודה
עצמאית ,אחריות ,יסודיות ,רצינות ונכונות להשקיע ,מקומכם עמנו.
שעות עבודה 42.5 :שעות עבודה שבועיות בימים א'–ה' .שעות נוספות בתשלום.
סיכויי קידום במשרד :בחמש השנים האחרונות נקלטו בפרקליטות למעלה מ־ 260פרקליטים
חדשים .כ־ 75%מהם היו מתמחים באחת מיחידות הפרקליטות.
האם קיים מסלול טרום התמחות :בפרקליטות עובדים כ־ 100סטודנטים .משרת סטודנט
בפרקליטות היא הזדמנות מצוינת להיחשף לעבודת הפרקליטות.
קראו עוד על התמחות ביחידות הפרקליטות השונות ומשרות סטודנט ,באתר הפרקליטות – תחת
לשונית "דרושים":

http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Jobs/Pages/Default.aspx
אופן הגשת המועמדות
בדומה לקבלת מתמחים למשרד המשפטים ,הפרקליטות פועלת רק באמצעות אתר האינטרנט
"קודקס" ( ,)codexשזכה 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.
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יש להגיש מועמדות לכל יחידה בנפרד.
הפרקליטות הציבה לעצמה כיעד מרכזי את המשך שיפור מיון וגיוס מתמחים מקרב אוכלוסיות
במיקוד :בני החברה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית ,בני העדה האתיופית ,חרדים ובעלי מוגבלות,
לפיכך מפורסמות בכל שנה משרות ב"העדפה מתקנת".
עם זאת ,כל המשרות המפורסמות בקודקס פתוחות כמובן לכל המועמדים.
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רשות ההגבלים העסקיים
כתובת :עם ועולמו  ,4ירושלים 9134102
טלפון02–5458504 :
פקס02–5458555 :
דוא"לlishka@aa.gov.il :
אנשי קש ר למתמחים :דנה בר־צור ( ;)02–5458547, danat@aa.gov.ilאייל פרזון
()02–5458573, eyalp@aa.gov.il
מספר עו"ד במשרד( 36 :מתוכם  16נשים)
מספר המתמחים במשרד7 :
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה3 :
תחומי עיסוק מרכזיים :הגבלים עסקיים ,רגולציה
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).
אתרhttp://www.antitrust.gov.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
רשות ההגבלים העסקיים מופקדת על שמירת התחרות וקידומה .חוק ההגבלים העסקיים מקנה
סמכויות שונות לממונה על הגבלים עסקיים 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– .2014במסגרת זו מוקנות לרשות סמכויות רגולטוריות ייחודיות לשם הגברת התחרות
בענף המזון.
המחלקה המשפטית מורכבת מצוותים אזרחיים ומצוותים פליליים ,כאשר על הצוותים מופקד היועץ
המשפטי של הרשות.
הצוותים האזרחיים מרכזים את הפעילות המשפטית בכל הנוגע להפעלת סמכויות הממונה על־פי
החוק ,ליישום החוק ולפרשנותו .במסגרת זו הצוותים שותפים לדיונים בנושאי תחרות הנוגעים
לפיקוח על מיזוגים ועל הסדרים כובלים וליישום החוק על הנסיבות המסחריות־כלכליות .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 ולאחרונה גם מעורבים
בהחלטות על הטלת עיצום כספי.
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תפקיד נוסף המוטל על כתפי המחלקה הוא ייצוג הממונה בערכאות המשפטיות .המחלקה מייצגת
את הממונה כל אימת שמוגש ערר על החלטותיה בפני בית הדין להגבלים עסקיים או ערעור בפני
בית המשפט העליון .כמו כן המחלקה המשפטית מייצגת את הממונה בפני בית הדין בהפעלת
סמכויות שונות על־פי חוק ההגבלים העסקיים והחוק לקידום התחרות בענף המזון.
נוסף על ייצוג בהליכים אזרחיים עורכי הדין במחלקה המשפטית משמשים באי כוח היועץ המשפטי
לממשלה בהגשת כתבי אישום ובניהול הליכים פליליים בגין עבירות על חוק ההגבלים העסקיים.
עיקר העשייה בתחום הפלילי מתמקדת בהגשת כתבי אישום ובניהול תיקים נגד עסקים ואנשים
שעברו על החוק .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 ההגבלים העסקיים ,בין השאר ,באמצעות יוזמות לתיקון החוק ,תיקון חקיקת
המשנה ומעורבות בהליכי חקיקה אחרים שיש בהם כדי להשפיע על התחרות במשק.
במחלקה המשפטית מועסקים  36עורכי דין ,שבעה מתמחים ושני סטודנטים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :עבודת המתמחה כוללת ניתוח שאלות משפטיות בתחום
ההגבלים העסקיים; סיוע בקבלת החלטות הממונה והעלאתן על הכתב (הכרזות מונופולין ,מתן
הוראות לבעל מונופולין ,התנגדויות למיזוג ,תנאי מיזוג ,פטורים מן הצורך באישור בית הדין להסדרים
כובלים ועוד); הכנת חוות דעת משפטיות בתחום דיני ההגבלים או בתחום המשפט הפלילי; סיוע
בהכנת כתבי בית דין ,לרבות סיכומים; סיוע בהכנה לדיונים משפטיים וליווי עורך הדין; סיוע בהכנת
עמדות הממונה לכנסת ולמשרדי ממשלה שונים; מעורבות בניתוח תשתית עובדתית ,משפטית
וכלכלית ובגיבוש צעדי האכיפה ועוד.
המתמחים ברשות ההגבלים העסקיים אינם מצוותים לעורך דין אחד :כל מתמחה מצוות
למספר תיקים .חלוקת העבודה נעשית מתוך מטרה לאפשר למתמחה להתנסות במהלך התמחותו
הן בליווי תיקים אזרחיים המתנהלים בבית הדין להגבלים עסקיים ,והן בליווי תיקים פליליים המתנהלים
בבית המשפט המחוזי בירושלים .כן מצוותים המתמחים לליווי של תיקים שוטפים המתנהלים ברשות
ההגבלים העסקיים ,כגון :הכרזות מונופולין ,בקשות למתן פטור מאת הממונה ,או הליכי התנגדות
לעסקאות מיזוג .כך נהנים המתמחים ברשות ההגבלים העסקיים מחשיפה למגוון תיקים מסוגים
שונים ,בנושאים שונים ובענפי המשק השונים.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :שכר כמקובל במשרדי הממשלה; חדרים ייעודיים למתמחים,
עם מתמחה אחד או שניים בכל חדר; וחנייה בבניין הרשות.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :עבודת המתמחה ברשות ההגבלים העסקיים מחייבת ,בין היתר,
אחריות מרובה; יכולת קריאה ,ניתוח ויישום של חומר משפטי מורכב; אנגלית ברמה גבוהה; יכולת
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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
 .17:30–9:00מעבר לכך ניתן לעבוד עד  25שעות 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 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
של  60שעות לחודש.
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רשות המיסים – לשכה משפטית
(המיסוי הישיר – מס הכנסה)
כתובת :רח' כנפי נשרים  ,5גבעת שאול – ירושלים
טלפון02–6559228 :
פקס02–6559456 :
דוא"לsimaba@taxes.gov.il :
איש קשר למתמחים :סימה בר־סב
שיטת גיוס המתמחים[ :ראיונות עבודה "רגילים"]
מועדי גיוס מתמחים :מרץ  / 2019ספטמבר – אוקטובר 2019
מספר עו"ד במשרד 45 :לערך
מספר המתמחים במשרד 12 :בשנה
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס 12 :מתמחים לשנה
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה:
תחומי עיסוק מרכזיים :מיסוי מקרקעין ,מיסוי בינלאומי ,מינהל חוזים ,שוק ההון ועוד.
אתרwww.taxes.gov.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
רשות המיסים לישראל – משרד ממשלתי.

על ההתמחות
אופן עבודת המתמחה :היא בשיתוף עם כלל מנהלי המחלקות ,לאו דווקא עם המאמן האישי,
וכן היתרון הוא שהמתמחה נחשף למגוון רחב יותר של תחומים ועיסוקים.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים יושבים בחדר גדול יחדיו בנוסף ישנה עמדה
נוספת למתמחה בספריה המשפטית ,תנאי השכר – בהתאם לשכר מינימום לפי הוראת משרד
האוצר ,המתמחים זכאים להחנות רכבם בחניון המשרד.
הדרישות בעבודה :כושר ביטוי בכתב ובע"פ ,יכולת חשיבה ,ויכולת ניתוח.
שעות העבודה :כ־ 8שעות עבודה ביום לערך ,ביום שישי המשרד סגור.
קליטת מתמחה לעבודה במשרדינו לאחר סיום ההתמחות :בכפוף להנחיות נציבות שירות
המדינה ,וקבלת תקנים( .יש לציין שבעבר אכן נקלטו מתמחים).
האם קיים מסלול טרום התמחות :במשרדינו אין אפשרות לטרום התמחות.
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רשות ניירות ערך
כתובת :ירושלים :כנפי נשרים 22
משרד :ת"א מונטיפיורי 35
טלפון02–6556555 :
פקס02–6513646 :
דוא"לjobs@isa.gov.il :
איש קשר למתמחים :שני לריאן
מספר עו"ד במשרד 105 :עורכי/ות דין
מספר המתמחים במשרד18 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס :כ־18
מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל־אביב בשנה שעברה4 :
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"
אתרwww.isa.gov.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח– ,1968ותפקידה הוא שמירת ענייניו
של ציבור המשקיעים בניירות ערך ,כפי שנקבע בחוק .במסגרת תפקידה מטפלת הרשות ,בין
היתר ,בתחומים אלה:
•מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור ותשקיפים שעל
פיהם מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור.
•בדיקה של דוחות המוגשים על ידי גופים מדווחים.
•הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו.
•רישוי מנהלי תיקים ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות ,הסדרת פעילותם ופיקוח עליהם.
•פיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור הלבנת
הון ,התש"ס–.2000
•פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה.
•עריכת חקירות בעבירות על חוק ניירות ערך ,חוק השקעות משותפות בנאמנות ,חוק הסדרת
העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ובעבירות על חוקים נוספים.
•ניהול הליכי אכיפה מנהליים ,לרבות עריכת בירורים מנהליים לגבי הפרות מנהליות על פי חוק
ניירות ערך ,חוק השקעות משותפות וחוק הייעוץ ,ופתיחת הליכים מנהליים בפני ועדת האכיפה
בהוראת יו"ר הרשות.
•הרשות משתתפת עם לשכת רואי חשבון בישראל ,במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי
לתקינה בחשבונאות.
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על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :ישנה חלוקה למחלקות ברשות ,ובהתאם ישנה חלוקה של
המתמחים בין המחלקות השונות ,כאשר כל מתמחה עובד בצמוד למאמן – עו"ד באותה מחלקה.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :כל מתמחה יושב במחלקה בה הוא עובד וככל שאר עובדי
הרשות יושב עם מתמחה ו/או עם עו"ד נוסף באותו חדר .ספריה משפטית – קיימת ספריה משפטית
מכובדת ועדכנית ברשות ,ובנוסף מנויה הרשות למאגרי מידע מקצועיים שונים המאפשרים קבלת
חומרים לפי הצורך .תנאי שכר – בהתאם למקובל במגזר הציבורי בנוסף ניתנים תנאים סוציאליים,
תנאי עבודה ורווחה מצוינים (השתתפות בפעילויות השונות של הרשות ,ימי גיבוש ,נופשים ,מתנות
לחג ,השתתפות בכנסים וימי עיון וכו') .חניה – ככל עובדי הרשות מוקצית גם למתמחים אפשרות
לחניה מסודרת .בנוסף ,לעובדים בירושלים קיימת אפשרות להסעה מאורגנת וללא תמורה פעמיים
בשבוע מאזור ת"א למשרדי הרשות בירושלים.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :יכולת וכושר ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה ,יכולת ניתוח
וחשיבה משפטיים ברמה מקצועית בהתייחס למשפט הישראלי ולרבות המשפט המשווה ויכולת
עבודה בצוות.
שעות עבודה 8.5 :שעות עבודה ביום .איננו עובדים בימי שישי .עם זאת ,לעיתים יש צורך בעבודה
מעבר לשעות העבודה הרגילות בכפוף לתשלום שעות נוספות ,וכן לעיתים תידרש עבודה מחוץ
למשרדי הרשות לצורך השתתפות בישיבות עם משרדי עימם עובדת הרשות (משרד המשפטים,
משרד האוצר וכד').
סיכויי קידום במשרד :לחלק מהמתמחים תינתן אפשרות לאחר סיום ההתמחות להישאר כעובדים
מן המניין ברשות בהתאם לכישוריהם ולצרכי הרשות באותה עת .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 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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