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אגמון ושות' ,רוזנברג הכוהן ושות'

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

התקשרות:

טלפון:

03-6078607

דוא"ל:

interns@agmon-law.co.il

איש קשר :עו"ד אלון סגינהור :מנהל גיוס מתמחים  /חן אברהם :רכזת גיוס מתמחים
אתרwww.agmon-law.co.il :

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד אגמון ושות' ,רוזנברג הכהן ושות' הוקם בירושלים לפני כ 40 -שנים ,ע"י ד"ר מישאל חשין
ז"ל ,וצבי אגמון ,וכיום הוא אחד מהמשרדים הבולטים והמוערכים בקרב הקהילה המשפטית
והעסקית בישראל .המשרד מייצג תאגידים ויחידים בהליכים משפטיים מורכבים בהיקפי ענק ,מעורב
בעסקאות הגדולות ביותר במשק הישראלי ,בהליכי הרגולציה המהותיים ביותר ומספק ייעוץ לחברות
בצמתים אסטרטגיים בכל שלבי פעילותן.
בין היתר המשרד מציע ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי בכל תחומי המשפט המסחרי ,ליווי חברות בסוגיות
ממשל תאגידי ,ליווי הנפקות פרטיות וציבוריות ועסקאות מיזוג ורכישה ,ליווי פרויקטי ענק בתכנון
בניה ונדל"ן ,ייעוץ בעסקאות בנקאות ומימון ,ליווי בכל תחומי הליטיגציה ,לרבות ייצוג בתובענות
ייצוגיות ונגזרות ,ייעוץ משפטי בסוגיות תחרות מורכבות ,ליווי רוב רובם של הפרויקטים הגדולים
בתחום הנפט והגז בישראל ,ייצוג חברות הייטק וטכנולוגיה ציבוריות ופרטיות ,ליווי חברות בהליכי
חדלות פירעון ועוד.
המחלקות השונות מובילות באופן עקבי את טבלאות דירוגי האיכות במדריכים הישראליים
והבינלאומיים .IFLR1000, Chambers & Partner, Dun’s 100, BDI Legal500, :השותפים במשרד
זוכים מידי שנה לדירוגי מצוינות מקצועית אישיים ,בהתבסס על הליך מחקר מעמיק והמלצות
לקוחותיהם .בשנת  2021זכה המשרד בתואר משרד השנה בישראל בקידום נשים בתחום המשפט
על ידי המדריך הבינלאומי  .Women in Business lawבשנת  2018זכה המשרד בתואר "משרד
השנה בישראל" כמשרד המוביל בתחום החדשנות מטעם מדריך הדירוג הבינלאומי היוקרתי
.IFLR1000
בשנים האחרונות המשרד מצוי במגמת צמיחה משמעותית ,שמקורה הן בצירוף מחלקות מובילות
העוסקות בתחומים המסחריים ואחרים ,והן בגיוס כוח אדם איכותי ומקצועי תוך מתן עדיפות לגיוס
עורכי דין מקרב מתמחי המשרד המסיימים .כיום מונה המשרד כ 130-עורכי דין וכ –  27מתמחים,

11

הפועלים בשלושת אתריו ,בירושלים ,בתל אביב ובבאר שבע .למשרד סניף נוסף בסידני,
אוסטרליה.
משרדנו דוגל בערכים של הוגנות ,בקיאות משפטית ומתן שירות מן המעלה הראשונה .בהתאם לכך,
עבודת הצוות המשפטי מאופיינת בערכים אלה ,ולא פחות חשוב מכך – בחשיבה כלכלית-עסקית
יצירתית וחדשנית וראיית צרכי הלקוח בכללותם.

מעורבות חברתית
המשרד שם דגש מיוחד על מעורבות חברתית ועזרה לקהילה ,ומקדיש זמן לא מבוטל לפעילות
ייחודית ומשמעותית בתחומים אלו .המשרד מייצג בהתנדבות (פרו-בונו) גורמים רבים ,בהם עמותות
ואנשים פרטיים ,בעתירות מנהליות ,בתביעות אזרחיות ובייעוץ שוטף .הנהלת המשרד מעודדת את
עורכי הדין ,המתמחים ואנשי המנהלה להשקיע מזמנם בתרומה ,ומממנת  50שעות התנדבות
בשנה ,על חשבון שעות העבודה ,לכל אחד מעובדי המשרד המעוניינים בכך ,בכל תחום הקרוב
לליבם .במסגרת זו אנו מעורבים בפרויקטים חברתיים מגוונים בהובלתם והשתתפותם של עורכי דין
ומתמחים במשרד ,כמו התנדבות עם ילדי פנימיה ,סיוע לקשישים ,פעילות אתגרית עם בעלי
מוגבלויות ועוד ועוד .בנוסף לכך ,אחת לשנה מתקיים יום עשייה חברתית משמעותי וחוויתי בו לוקחים
חלק כלל עובדי המשרד .בנוסף ,המשרד מעניק לכל עובד ועובדת מידי שנה סך של  ₪ 500לתרומה
בשמם לעמותה לבחירתם.

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

מוזמנים להתמחות איכותית ומעשית
 .1בחירת המתמחים – אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת נבחרת המתמחים שלנו ,מקרב
הסטודנטים המצטיינים בהישגיהם ובאופיים .אנחנו מחפשים בראש ובראשונה אנשים
שיהיה לנו נעים לעבוד איתם ,אנשים רעבים ללמוד ולהתמקצע ,יסודיים ,בעלי חשיבה
יצירתית.
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 .2אופי עבודת המתמחה במשרד – אנו גאים להציג את תכנית ההכשרה לעורכי דין – לא עוד
פול או הצמדה ,אלא תכנית שתאפשר לכם להעמיק בתחום משפטי אחד ,לצבור ידע
ולהתמקצע בו ,ובמקביל להרחיב אופקים ולהיחשף לתחום משפטי נוסף .התכנית כוללת
התמחות ראשית ועבודת צוות רציפה עם צוות קבוע ,וכן התמחות משנית ועבודה על מספר
תיקים או פרויקטים ממחלקה אחרת על פי תכנית רוחבית ומובנית.
 .3תנאי עבודה – שכר העבודה למתמחים הינו  ₪ 11,500לחודש .מתמחים המסיימים
התמחות של שנה וחצי וחוזרים למשרד כעורכי דין ,מקבלים גם מענק הישארות .המשרד
מציע מטבחון עשיר בכל ימות השבוע ,ובנוסף מימון בכרטיס "תן ביס" .המתמחים נהנים
ממתנות מטעם המשרד בימי הולדת ובחגים ,ממימון פעילות רביעי שמח שבועית עבור
המתמחים ,ימי עיון וימי גיבוש הכוללים תכנים מגוונים ונופש משרדי שנתי .המשרד מממן
למסיימי ההתמחות קורס הכנה לבחינות הלשכה.
 .4אגמוניברסיטה – פ רויקט ייחודי במסגרתו נהנים כלל עובדי המשרד מהכשרה מובנית
ועשירה .העובדים מוזמנים לקחת חלק במגוון קורסים מרתקים ,ביניהם הרצאות מקצועיות
בתחומי המשפט השונים ,סדנאות לשיפור מיומנויות ,כגון סטוריטלינג ,ניהול זמן וחשיבה
יצירתית והרצאות העשרה בשלל תחומים .המתמחים נהנים מהרחבת ידע וממתן כלים
בעלי ערך מוסף להצלחתם בעולם המקצועי בכלל והמשפט בפרט.
 .5סטנדרטים גבוהים של מצוינות מקצועית ואישית  -המתמחים במשרדנו מעורבים
בעסקאות ובתיקים מורכבים ונדרשים לעמוד באתגרים מקצועיים יום אחר יום לאורך
ההתמחות .בהתאם לכך ,אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת מתמחים איכותיים וערכיים,
בעלי יכולות משפטיות יוצאות דופן ,חדות משחבה ,יצירתיות ,יכולת עבודה בצוות ,ראש גדול
ומוטיבציה.
 .6סיכויי קידום במשרד – אנו רואים במתמחים את דור העתיד של המשרד ,ולאחר תקופת
ההכשרה היסודית ,אנו מעדיפים לקלוט לשורותינו עורכי דין שהתמחו במשרד ומכירים את
אופי העבודה ,את הנפשות הפועלות ואת הלקוחות .בשנים האחרונות ,מרבית המתמחים
חזרו למשרד כעורכי דין בתום תקופת התמחותם.
 .7שעות עבודה – ככלל ,יום העבודה כולל  10שעות ומתחיל לכל המאוחר עד השעה .9:00
המתמחים ועוה"ד זכאים ליום קצר אחת לשבוע .הורים זכאים ליומיים קצרים בשבוע.
המשרד אינו פעיל בערבי חג.
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אפשטיין ,רוזנבלום ,מעוז ושות' ()ERM
 .1כתובת :רחוב יגאל אלון  ,94תל אביב ,מגדל אלון  ,2קומה .36
 .2טלפון03-6061600 :
 .3פקס03-6061601 :
 .4דוא"לhr@erm-law.com :
 .5איש קשר למתמחים :עו"ד אמנון אפשטיין – שותף  , epstein@erm-law.comריבי צברי
– מנהלת משרד .tzabari@erm-law.com
 .6מספר עו"ד במשרד ,54 :מחצית מהעובדים הן נשים.
 .7מספר השותפים במשרד 17 :שותפים.
 .8מספר המתמחים במשרד.11 :
 .9מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס 7 :בכל מועד גיוס (סה"כ .)14
 .10תחומי עיסוק מרכזיים :חברות ומשפט מסחרי; עסקאות בינלאומיות; מיזוגים ורכישות;
מימון ,בנקאות ורגולציה; פרויקטים ואנרגיה; הייטק וסטארט-אפים; טכנולוגיה ,סייבר והגנת
הפרטיות; נדל"ן ,מלונאות והתחדשות עירונית; דיני עבודה; ליטיגציה מסחרית ויישוב
סכסוכים; הגבלים עסקיים.
 .11פעילות פרו – בונו :פעילות הן באמצעות תרומה כספית והן באמצעות התנדבות.
 .12הטבות לעובדים :שי לחגים ,פעילויות חברה ,ערבי משרד ,ערבי מחלקות/צוותים ,ימי גיבוש,
חדר כושר ,אימון כושר משרדי פעם בשבוע ,נופש בארץ ובחו"ל Happy hour ,מדי יום ה',
הרצאות והדרכות בתחומים שונים ,תכנית פיתוח אישית.
 .13אתרwww.erm-law.com :
 .14אינסטגרםwww.instagram.com/life.at.erm :
 .15פייסבוקwww.facebook.com/ERMLawfirm :
על המשרד ותחומי עיסוקו
אפשטיין רוזנבלום מעוז ( )ERMנוסד בשנת  2006ותוך זמן קצר הפך לאחד המשרדים המובילים
בישראל בתחומי עיסוקו ,בפרט בתחום הבינלאומי .המשרד מייצג כמה מהחברות ,המשקיעים
והגופים הפיננסיים הגדולים בארץ ובעולם בעסקאות מורכבות ובעלות פרופיל גבוה.
המשרד ידוע כמשרד "הייטקיסטי" באופיו  -בעל פעילות בינלאומית ענפה ,צעיר ,דינמי ,ומוביל בכל
תחומי הליבה בהם הוא עוסק  -משפט עסקי-מסחרי על כל היבטיו ,מיזוגים ורכישות ,היי-טק וסטארט
– אפים ,מימון ובנקאות ,אנרגיה ותשתיות ,נדל"ן והתחדשות עירונית ,ליטיגציה ויישוב סכסוכים ודיני
עבודה .העובדה כי חלק ניכר מהשותפי ם ועורכי הדין במשרד עבדו במשרדי עורכי הדין המובילים
באנגליה וארה"ב תורמת לניסיון ולידע ,למקצועיות הבלתי מתפשרת ולאווירה הבינלאומית הייחודית
למשרד.
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במרוצת השנים ,רכש המשרד ניסיון ,ידע ומוניטין בכל תחומי העיסוק שלו והיום ,לאחר  15שנות
פעילות ועשייה ,הצליח המשרד ,הודות לכל השותפים ,עורכי הדין ,המתמחים וצוות האדמיניסטרציה
בהווה ובעבר ,להגשים את חזונם של השותפים המייסדים  -ללוות באופן שוטף לקוחות מובילים
ובולטים בתחומם ,בארץ ובעולם ,תוך דגש על מתן שירות מקצועי ואיכותי ולהוביל בהצלחה ,שנה
אחר שנה ,את העסקאות הגדולות והמורכבות במשק בכל תחומי העיסוק של המשרד .לא בכדי,
כמדי שנה ,זוכים המחלקות השונות והשותפים במשרד ,להכרה משמעותית במדריכי הדירוג
הישראליים והבינלאומיים המובילים ,בדגש על מומחיותם הבינלאומית.
ההצלחה של  ERMוההכרה הבינלאומית לה זוכה המשרד מידי שנה נשענת בראש ובראשונה על
גיוס עורכי דין ומתמחים בעלי כישורים גבוהים ,סקרנות ויצירתיות ,אשר מבקשים להיות חלק מצוות
דינאמי ולעבוד באווירה בינלאומית.

 ERMמחפש את דור השותפים הבא! סטודנטים שמחפשים "בית" ,מקום להתפתח בו הן מבחינה
מקצועית והן מבחינה אישית ,לאורך שנים ,ומציע למתמחיו הזדמנות לקחת חלק בחוויית עבודה
מאתגרת ,ללמוד מהניסיון הבינלאומי הרב שצברו עורכי הדין של המשרד ,לעבוד על העסקאות
הגדולות ביותר עבור הלקוחות המובילים בישראל ובעולם ,והכול באווירה פתוחה ונעימה ותוך שיתוף
פעולה קרוב בין עובדי המשרד.

על ההתמחות
 .8אופי עבודת המתמחה במשרד :שילוב בין שיטת ה'פול' לשיטת ההצמדה  -כלל
המתמחים (להוציא את מתמחי מחלקת הנדל"ן וההתחדשות העירונית) עוסקים
בתחומים  -חברות ,משפט מסחרי ועסקאות בינלאומיות בשיטת 'פול' ובתחומי ליבה
נוספים  -מימון ובנקאות; פרויקטים ואנרגיה; הייטק וסטארט-אפים; דיני עבודה; ליטיגציה
מסחרית ויישוב סכסוכים ,באופן ייחודי לכל מתמחה .העבודה הינה משפטית בלבד 'כתף
לכתף' עם השותפים ועוה"ד הבכירים ,כאשר המתמחים מהווים שותפים מלאים לניהול
התיק/עסקה (לרבות השתתפות בפגישות ,ניסוח מסמכים וקבלת החלטות).
 .9התנאים המוצעים למתמחה במשרד :שכר גבוה ,הטבות זהות להטבות הניתנות לעורכי-
הדין במשרד ,פעילויות וערבי גיבוש למתמחים ועוד.
 .10הדרישות מהמתמחים בעבודה :ממוצע ציונים מעל  ,85כאשר תינתן חשיבות גבוהה יותר
למקצועות הליבה בתחום המסחרי (חוזים ,קניין ,תאגידים) ואנגלית ברמה גבוהה מאוד
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(או שפת אם) .ידיעת שפות נוספות מהווה יתרון .כמו כן נדרשים :יכולת עבודה בצוות,
יכולת ניתוח משפטי מעולה ,יכולת לקיחת אחריות בשלב מוקדם ותפיסת 'ראש גדול',
תפקוד בסביבה לחוצה ,הבנה וקליטה מהירה של החומר ויכולות ביטוי וניסוח גבוהים בעל
פה ובכתב.
 .11השלבים בתהליך הגיוס :התהליך מתחיל בראיון ראשון וככל שישנה התאמה ,המועמד
מוזמן לראיון שני .כל הראיונות מתבצעים על ידי שותפים במשרד.
 .12ימים ושעות העבודה :מהמתמחה נדרש לעבוד במסגרת שעות העבודה של המשרד
ובשעות נוספות על פי הצורך ,בדרך כלל בין  .9:00-19:00לא עובדים בימי שישי או בערבי
חג.
 .13סיכויי קידום במשרד :אנו מאמינים כי עוה"ד הטובים ביותר הינם עו"ד שצמחו מתוך
המשרד ולפיכך משקיעים רבות במתמחים בשאיפה שיישארו במשרד .בחמש השנים
האחרונות נשארו כ 80%-מהמתמחים במשרד ,כאשר ,לא פחות חשוב מכך  -אחוזי
העזיבה לטובת משרדים אחרים הינם אפסיים.
 .14האם קיים מסלול טרום התמחות :אין חובה לטרום התמחות .ההעסקה בטרום התמחות
היא ע"פ הצורך.
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ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון

מיקום המשרד :רח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזיאון (קומה  ,)13תל אביב.
טלפון ;03-7770111 :פקס.03-7770101 :
אנשי הקשר לגיוס המתמחים במשרד  :עו"ד יואב דנקנר (שותף במחלקה המסחרית) ,עו"ד ענת
שקד (מנהלת מחלקת מתמחים) ובר מזור (רכזת משאבי אנוש).
כתובת אתר האינטרנט של המשרדwww.ebnlaw.co.il :
דוא"ל לשליחת קורות חייםcome.as.you.are@ebnlaw.co.il :
מידע על אודות המשרד ותחומי עיסוקו
מספר השותפים במשרד( 60 :מתוכם 20 ,שותפות)
מספר עורכי-הדין השכירים במשרד( 100 :מתוכם ,כ 55-עורכות דין)
מספר המתמחים במשרד( 25 :מתוכם כיום 14 ,מתמחות)
מידע כללי :משרד ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון נמנה על השורה הראשונה
של פירמות עריכת הדין בישראל.
על לקוחותיו הקבועים של המשרד נמנים תאגידים מהגדולים ומהמובילים בישראל ,המנהלים
פעילות בישראל ובחו"ל ,חברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו"ל ,תאגידים זרים בינלאומיים,
קרנות השקעה מסוגים שונים ,לרבות קרנות הון סיכון ,חברות הזנק (סטארט-אפ) ,חברות ביטוח,
בנקים ומוסדות פיננסיים ויחידים.
תחומי העיסוק של המשרד :תחומי המשפט המסחרי והאזרחי ,ליטיגציה מסחרית ,מיזוגים ורכישות,
נדל"ן ,היי -טק ,מימון ,אנרגיה ותשתיות ,שוק ההון ,מדיה ותקשורת ,חדלות פירעון ,דיני תחרות,
מכרזים ,תכנון ובנייה ,דיני עבודה ,דיני מיסים ופרטיות ,סייבר ואבטחת מידע.
דוגמאות לעסקאות ותיקים בהם המשרד טיפל :ייצוג בנק מזרחי טפחות בעסקת המיזוג עם בנק
איגו ד ,ליווי וייעוץ משפטי שוטף של תכנית התחקירים "עובדה" עם אילנה דיין ,ייצוג איתן סטיבה
באופן שוטף וכן בקשר עם טיסתו לחלל במסגרת "משימת רקיע" ,ייצוג ( PrivatBankהבנק הגדול
באוקראינה) בתביעת ענק בגין מעילה והברחת כספים לבנק דיסקונט בישראל ,ייצוג התובעים
בתביעו ת ייצוגיות תקדימיות נגד גוגל ואפל בקשר להתנהלותן האנטי-תחרותית ,ייצוג דירקטורים
לשעבר בקבוצת "בטר פלייס" בתביעה שהגישו נגדם מפרקי הקבוצה ,ייצוג שיכון ובינוי במגוון
פרוייקטי נדל"ן בשווי של מיליארדי ש"ח ,ייצוג קרן ההשקעות  Friedman & Hellmanברכישת
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חברת  ,Checkmarxעסקה בשווי  1.15מיליארד דולר ,ייצוג קבוצת לבנת במכירת אחזקות במד1-
חברת חוות השרתים המובילה בישראל ,ייצוג מדענים בכירים בתביעות שהגישו נגד חברת טבע,
שעניינן הגרסה החדשה של תרופת הקופקסון ,ועוד.
הצלחת המשרד וההכרה הבינלאומית והמקומית לה הוא זוכה מדי שנה נובעות בראש ובראשונה
מגיוס עורכי דין ומתמחים איכותיים אשר מעוניינים להיות חלק ממשרד מוביל ומקצועי .המשרד
מדורג באופן עקבי בקבוצות האיכות הראשונות במדריכי הדירוג הישראליים והבינלאומיים .כך
לדוגמה ,בדירוג  ,Legal500משרדנו מדורג בקבוצת האיכות הראשונה במחלקות ליטיגציה ,מיזוגים
ורכישות ,היי-טק ,נדל"ן ,תכנון ובניה ותקשורת.
פרו בונו :מאז הקמתו ,משרדנו חרט על דגלו את נושאי המעורבות החברתית ,תרומה לקהילה וסיוע
לאוכלוסיות מוחלשות .אנו רואים עצמנו מחויבים לפעול לקידום ערכים אלה ,לצד הפעילות העסקית,
תוך רתימת משאבי המשרד ,עובדי ועובדות המשרד ,למען קידום חברה צודקת וטובה יותר.
במסגרת זו ,משרדנו מטפל באופן קבוע ובהיקף נרחב בתיקי פרו-בונו במגוון תחומים (סיוע ,ייעוץ
וייצוג של מעוטי יכולת ,קשישים וניצולי שואה ,סיוע לקידום זכויות נשים ,אנשים עם מוגבלויות,
פליטים ועוד).
ב נוסף ,המשרד מקיים ימי התנדבות בכל שנה ,שבהם משתתפים כלל עובדי המשרד ,ומקיים
פעילויות התנדבות וחניכה קבועות ,בין היתר ,עם תלמידים בכפר הנוער "ימין אורד" ,תלמידי בתי
ספר יסודי מהפריפריה במסגרת עמותת  ,I-SCHOOLצעירים חסרי עורף משפחתי במסגרת עמותת
"מצמצמים רווחים" ,ועוד.
משרדנו הוא משרד עורכי הדין הראשון והיחיד בישראל אשר דורג על ידי ארגון "מעלה" כמשרד
הפועל לקידום נושאים של אחריות חברתית ותאגידית כמו פעילות פרו-בונו ותרומה לקהילה ,גיוון
והכלה ,קידום עובדים ותנאי עבודה הוגנים ומאוזנים ,קיימות ואיכות הסביבה ,קוד אתי ועוד.
מידע אודות ההתמחות במשרד
מספר המתמחים שיש בכוונת המשרד לגייס :כ 25-מתמחים בשנה.
הליך גיוס המתמחים:
ראיון ראשון על ידי שותף או עורך דין בכיר במשרד .המועמדים המתאימים יעברו לשלב השני הכולל
ראיון נוסף עם שותף בכיר.
הראיונות יתמקדו בפן האישי – חשוב לנו להכיר אתכם.
ההתמחות במשרד:
•

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

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

•

היתרון בשיטה – התנסות בפרקטיקה משפטית מהותית במגוון מחלקות המשרד ,תוך שמירה
על יחס אישי ,חניכה וליווי צמודים .השיטה מקנה למתמחים כלים לבחור את התחום המשפטי
בו יעסקו בעתיד לאחר שהתנסו במספר תחומים שונים.

•

במהלך ההתמחות המתמחים שלנו מתמקדים בתחום שמעניין אותם.

•

בחצי השנה האחרונה להתמחות ניתנת למתמחים האפשרות לבחור במחלקה ספציפית שאליה
יוצמדו ליתרת תקופת ההתמחות.

•

התמחות במחלקת הנדל"ן – מתמחי הנדל"ן מאוגדים באשכול ייעודי לנדל"ן ועוברים הכשרה
מקיפה ואיכותית המכשירה אותם להיות עורכי דין איכותיים ומקצועיים בתחום.

•

מסלול ייעודי חצי-שנתי למתמחי בית המשפט העליון – למשרד מסלול ייעודי למתמחים אשר
מתקבלים להתמחות בבית המשפט העליון ומחפשים חצי שנת התמחות במשרד מוביל.

•

אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות המטפל בתיקי
לקוחות המשרד .המתמחים מעורבים באופן פעיל בכל שלבי ניהול התיקים אליהם הם מצוותים.
הם שותפים להליכי קבלת ההחלטות בתיק ונוטלים חלק בפגישות עם הלקוחות ובדיונים
המתנהלים בפני הערכאות המשפטיות .לאורך תקופת ההתמחות צוברים המתמחים ידע וניסיון
בעשייה משפטית מהותית .במשרד קיימת סביבת עבודה חברית ונעימה שאינה מקנה תחושת
רשמיות .בנוסף ,המשרד מעודד איזון בין החיים האישיים לבין פיתוח הקריירה ומאפשר גמישות
בשעות העבודה ,לרבות יום קצר שבועי.

הרצאות והדרכות ייעודיות:
•

בשבועות הראשונים להתמחות עוברים המתמחים הרצאות והדרכות ייעודיות בנוגע לתחומי
הפעילות המשפטיים של המשרד ,ומקבלים כלים שיסייעו להם בעבודתם כמתמחים וכעורכי דין
בעתיד.

•

במהלך כל תקופת ההתמחות משתתפים המתמחים בהשתלמויות ובהרצאות המועברות
במשרד ,וכן בכנסים מקצועיים שהמשרד מוביל .למתמחים ניתנת האפשרות גם להעביר
הרצאות והדרכות ייעודיות בתחומים מגוונים לעורכי הדין והשותפים במשרד.

צוות המתמחים:
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במהלך תקופת ההתמחות מלווה את המתמחים צוות ייעודי המעניק להם תמיכה אישית ומקצועית.
בין היתר ,צוות המתמחים במשרד מנהל את ני תוב התיקים למתמחים תוך התחשבות בעומס
העבודה ,העדפות המתמחים לעסוק בנושאים מסוימים והתאמת מסלול הכשרה לכל מתמחה.
"אח בוגר":
•

לכל מתמחה מוצמד "אח בוגר" – עורך דין ותיק במשרד המלווה את המתמחה ומסייע לו
בדילמות שעשויות לעלות במהלך תקופת ההתמחות.

•

"האח הבוגר" מהווה כתובת בלתי פורמלית עבור המתמחה לכל נושא.

שיחות משוב וחניכה:
במהלך ההתמחות נערכות שיחות משוב תקופתיות במסגרתן מקבלים המתמחים משוב על עבודתם
(לצד המשוב על העבודה השוטפת).
חשוב למשרד כי חווית ההתמחות תהיה מוצלחת ומעשירה ,הן מבחינת צבירת ניסיון וכלים
מקצועיים לעתידם כעורכי דין והן מבחינת סביבת העבודה התומכת .לצד החשיבות הרבה שהמשרד
רואה באווירה משרדית נעימה ופתוחה ,המשרד מקפיד על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר ובלתי
מתפשרים.
התנאים המוצעים למתמחים ,שכר המתמחים ,שעות עבודת המתמחים :משכורת גבוהה בהתאם
למקובל במשרדי עורכי הדין המובילים ,יום קצר אחד בשבוע ,חניה ,מימון קורס הכנה לבחינות
הלשכה ,מענק הישארות ,תשלום אגרות ללשכת עורכי הדין ,ערבי מתמחים ,נופש משרדי ואירועים
חברתיים משרדיים נוספים ,ארוחות בוקר וערב ,מתנות בחגים ,שיעורי פילאטיס/יוגה ו ,HIIT-ועוד.
הדרישות מהמתמחים :המשרד מחפש אנשים סקרנים ורחבי אופקים שמעוניינים ללמוד ,להתפתח
ולהכיר מקרוב תחומי משפט שונים .כל זאת לצד רמת משפטנות מעולה ,יחסי אנוש טובים ויכולת
מצוינת לעבוד בצוות.
סיכויי הקידום במשרד :מתמחים שסיימו את ההתמחות בהצלחה (מבחינת התאמתם האישית
והמקצועית למשרד) מקבלים הצעה להשתלב במשרד כעורכי דין .המשרד מצוי בצמיחה מתמדת,
כאשר מנוע הצמיחה העיקרי הוא מתמחים החוזרים לעבוד בו כעורכי דין.
בשנים האחרונות המשרד הציע לכ 80%-60%-מהמתמחים המסיימים להשתלב במשרד לאחר
בחינות הלשכה וחלק משמעותי מעורכי הדין והשותפים התמחו בו.
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ארנה לין ושות' -משרד עורכות דין

כתובת :קויפמן , 4בית שרבט ,קומה  13תל־אביב
טלפון03-5165757 :
פקס03-5165999 :
דוא״לnettag@lin-law.co.il :
כתובת אתר האינטרנט של המשרדwww.lin-law.co.il :
איש קשר למתמחים :עו"ד נטע שפירא ,שותפה
מס׳ עוה״ד במשרד21 :
מס׳ העובדים במשרד כולל מתמחים ,טרום מתמחים ומנהלה30 :
שמות השותפים  :עו״ד ארנה לין ,עו״ד תמר וינטר־קמר ,עו״ד מיכל הראל ,עו״ד מיה קליימן־רוזנטל,
עו״ד ברק כלב ,עו״ד אורלי אבן־זהב ,עו״ד ורד כינר ,עו״ד אסנת לונגמן ,עו״ד נטע שפירא.
מס׳ המתמחים 4-5 :מתמחים
מס׳ המתמחים שבכוונתנו לגייס 4-5 :מתמחים
תחומי עיסוק מרכזיים :המשרד נמנה על המשרדים המובילים במשק בתחום משפט העבודה הפרטי
והקיבוצי ,ועוסק בתחומים נוספים ומגוונים ,בין היתר :ליטיגציה ,משפט אזרחי ,ליווי וייצוג עובדים
ומעסיקים בהליכים משמעתיים ופליליים ,משפט מינהלי ועתירות לבג״צ.
פעילות פרו־בונו :המשרד לוקח על עצמו ייצוג בהתנדבות (פרו־בונו) בתיקים עקרוניים ובעלי
חשיבות ,שיש בהם כדי להביא לשינוי חברתי ,תוך שימת דגש מיוחד על עשייה משפטית שעניינה
זכויות נשים וקידום שוויון.

על המשרד ותחומי עיסוקו
המשרד הוקם בינואר  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
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במשרד תומכת וחברית ,והמשרד שם דגש מיוחד על יצירת סביבת עבודה חיובית ונעימה ופעילות
חברתית מגבשת.

המשרד מדורג מזה מספר שנים ברציפות ברשימת המשרדים המובילים בישראל בתחום דיני עבודה
בדירוג ״דנס 100״ של חברת דן אנד ברדסטריט ,וברשימת המשרדים המובילים בישראל בתחום דיני
עבודה בדירוג של חברת .BDI
פירוט נוסף מצוי באתר האינטרנט של המשרד בכתובתwww.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
שלבי הטיפול בתיק ,לרבות :ישיבות ״סיעור מוחות״ ,מחקר משפטי ,ישיבות עם לקוחות ,דיונים בבתי
משפט ,בתי דין לעבודה ,גישורים ובוררויות .המשרד מפקח על הליך חניכת המתמחה ומוודא חשיפה
למגוון תחומים והתפתחות מקצועית של המתמחה תוך עבודה ישירה מול צוות מקצועי ומגוון.
התנאים המוצעים למתמחה :שכר ראוי כמקובל במשרדים המובילים .סביבת עבודה תומכת ונעימה
ופעילויות משרדיות־חברתיות .המשרד דוגל בלימוד והקניית כישורים מקצועיים ומיומנויות פרקטיות
ברמה גבוהה למתמחים ,תוך השקעת זמן ומשאבים הדרושים לכך .המתמחים יושבים בחדרים
ייעודיים ,ולהם פינת עבודה אישית ,מטבח מאובזר ,המצויד באופן קבוע במזון קל ומכונת קפה,
ונהנים משי לחגים ושי לסיום ההתמחות .במהלך שנת ההתמחות המתמחים נהנים מערבי גיבוש
ייעודיים למתמחים ,זאת בנוסף לערבי הגיבוש וימי הכיף המשרדיים.
הדרישות ממתמחים בעבודה :״ראש גדול״ ,אחריות ומעורבות ,יסודיות ושאיפה למצוינות ,חשיבה
משפטית מעמיקה ,בעלי יכולת כתיבה והתנסחות רהוטה.
שעות עבודה :המשרד פתוח בימים ראשון עד חמישי ,ושעות העבודה המקובלות הן ,19:00 – 8:30
כולל זמני הפסקה .עבודה מעבר לשעות אלו נדרשת במידת הצורך .המתמחים נהנים מיום קצר
אחד בשבוע (עד השעה  )16:00בכפוף לצרכי העבודה.
סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות :גבוהים ,בהתאם להישגים בתקופת
ההתמחות ועל פי צרכי המשרד.
האם קיים מסלול טרום התמחות :על פי צורך /רצון.
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ארתור שני ושות׳

 .1כתובת :ויצמן ( 2מגדל "אמות השקעות" ,ק'  ,)12תל אביב-יפו 6423902
 .2טלפון0544-902021 | 03-3020210 :
 .3פקס03-5544970 :
 .4דוא"לoffice@anyfamily.law :
 .5איש קשר למתמחים :עו"ד רועי מלכא 052-9531513
 .6מספר עו"ד במשרד ,8 :מתוכם  4נשים
 .7מספר השותפים במשרד.2 :

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

עו"ד מגשרת ונוטריון רונית א' זיסמן ,שותפה –עוסקת בתחום מאז שנת  .2010את התמחותה
ושנות עבודתה הראשונות עשתה במשרדי עילית בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי .בהמשך
פנתה לדרך עצמאית ועמדה בראש משרד פרטי מצליח .עו"ד ,מגשרת ונוטריון א' זיסמן מאמינה
גדולה בכך שהסכמים הם הדרך המועדפת למניעת סכסוכים משפחתיים ,מראש וכן יישוב סכסוך
לאחר שפרץ ,שכן אלו ,בהנחה שנערכים ע"י איש מקצוע הבקיא בתחום ,מותאמים אישית
לנסיבות של המשפחה והפרט הספציפיים ,ומשום שהם גובשו בשיתוף מלא ובמחויבות של
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הצדדים (כשותפים להורות ,צבירת רכוש משפחתי וכיוב') – הם ממילא גם ממומשים טוב יותר
במציאות .עו"ד ,מגשרת ונוטריון א' זיסמן בעלת תואר שני מוסמך במשפטים ) (.LL.Mמטעם
האוניברסיטה העברית בירושלים ,בהתמחות בזכויות אדם ומשפט המשפחה .כמו כן ,היא
מוסמכת בגישור כללי ,גישור במשפחה ,גירושים ופרידה וגירושים בשיתוף פעולה בצוות רב-
תחומי .נוסף על אלה ,מאז שנת  2020מכהנת כנוטריון.
בחברה משמשת עו"ד ,מגשרת ונוטריון א' זיסמן ,ראשת מחלקת "גישור פרטי" ,העברה בין-דורית
וכשרות משפטית ונוטריון.

 .1מספר המתמחים במשרד2-3 :
 .2מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס 1 :בכל מועד
 .3תחומי עיסוק מרכזיים :דיני משפחה ומעמד אישי ,גירושים ,פרידה וידועים בציבור |
העברה בין -דורית ,צוואות ,ירושות ,כשרות משפטית ואפוטרופוסות | נאמנויות ,כינוס
נכסים ,ניהול עיזבון והון ועסקים משפחתיים | בניית הסכמות ויישוב סכסוכים ב"גישור
פרטי" | משפחה-פלילי | שירותי נוטריון.
 .4פעילות פרו -בונו :במסגרת ארגון "שכר מצווה" לסיוע וייצוג משפטי פרו בונו מטעם לשכת
עוה"ד בישראל.
 .5הטבות לעובדים :תנאי העסקה בחברה הם המובילים בתחום ומפורטים בשקיפות בעמוד
הקריירה באתר החברה ,ומוענקים לצוות לפי ותק מהיום הראשון ,ללא תלות בתפקיד.
 .6אתרwww.anyfamily.law :

על המשרד ותחומי עיסוקו

"ארתור שני ושות' – חברת עו"ד" נוסדה ב ,2/2/2015-מונה  2שותפים 8 ,עו"ד 3 ,מתמחים.
בחברה קיים הון אנושי מגוון :מגדרית ,גילית ועוד .החברה מדורגת בקביעות ע"י מדריכי הדירוג
כמשרד בוטיק מוביל וידוע בתחומי עיסוקה .לקוחות החברה נהנים משילוב ניסיונם העשיר
ובקיאותם המשפטית הרחבה של ראשיה וצוות החברה המיומן ,והם מייצגים ,בין השאר ,בכירים
במשק ,אנשי ציבור ופוליטיקאים ידועים ובכירים בשירות הציבורי ,בעלי מקצועות הרפואה ,וכן
במגזר העסקי בכלל ובמערכת ההשכלה הגבוהה ובמגזר ההייטק ופיתוח התוכנה  -בפרט.
החברה חרטה על דגלה את ערך השוויון וההכרה ומתן שירות משפטי מיטבי לכל סוגי המשפחות.
בהתאם ,מוטו החברה הינו "דיני משפחה – לכל משפחה" ,ובאנגלית.Inclusive Family Law :
החברה מעניקה שירות משפטי למשפחות המשתייכות למודל המשפחה הקלאסי והן אלו
המשתייכות למשפחות בנות-זמננו לרבות קהילת הלהט"ב ,ידב"ץ וכיוב' .בהתאם ,צוות החברה
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בקיא במתן שירות משפטי להורים שבחרו אפיק הורות אחר – יחידנית ,חד-הורית ,הורות ללא
זוגיות וכו' .כמו כן ,הסדרת ומיסוד הזוגיות באופן פרטי ,נישואים בחו"ל ונישואים דתיים לפי
ההלכה היהודית והן לפי השריעה .השירות המשפטי בחברת עו"ד ארתור שני ושות' ניתן בשפות

עברית ,אנגלית ,בולגרית ורוסית.
מלבד הייצוג בערכאות המשפטיות השונות ,החברה מספקת מענה לדרכים חלופיות ליישוב
סכסוכים משפחתיים ,כמו באמצעות משא ומתן ,גישור ,בוררות ,גירושים בשיתוף פעולה בצוות
רב-תחומי ועוד – הכל תחת קורת גג אחת של מרכז "גישור פרטי" ,המצוי בבעלות החברה,
בניהולה של השותפה ,עוה"ד המגשרת והנוטריון רונית א' זיסמן.
דירוגי החברה:
•

מאז  – 2015מובילים בולטים בדירוג עו"ד מעמד אישי של BDiCODE

•

מאז  – 2020ידועים בדירוג עו"ד דיני משפחה וירושה של Dun's 100

•

מאז  – 2022מובילים בדירוג עו"ד ניהול הון משפחתי שלBDiCODE

על ההתמחות
.16

אופי עבודת המתמחה במשרד:

אנו דוגלים בהתפתחות אישית ומקצועית – ומאמנים לכך .לשם כך גיבשנו תוכנית חניכה
אישית וצמודה ,הניתנת על-ידי המנהלים בחברה ,שבזכות מקצועיותם והישגיהם הרבים
הפכו את החברה למובילה בולטת בתחומה .צוות החברה – מטרום מתמחה ,עובר
במתמחה ועו"ד  -מעורבים בעשייה לאורך כל שלבי ניהול התיק המשפטי – לרבות נוכחות
בדיונים בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים ,פגישות מו"מ וכיוב'.
מלבד החניכה הפרטנית הניתנת על-ידי ראשי החברה ,נקיים עימך פגישת משוב רבעונית
– כדי שתדעו בדיוק מה מצופה מכם .בנוסף ,בחברה נהוגות שתי הדרכות שבועיות – אחת
מטעם חבר/ת צוות והשנייה מאת מרצה חיצוני/ת.
.17

התנאים המוצעים למתמחה במשרד:

כמפורט בעמוד קריירה באתר החברה ,לרבות חניכה אישית ומעורבות מלאה | אווירה
חמה ומצוינות | השכר הגבוה בתחום | תשלום שעות נוספות בנוסף על שכר היסוד | יום
קצר בשבוע | צבירת ותק לכל ההטבות ,לרבות קרן השתלמות | בונוס שנתי ,תמריצים
ומתנות שוות | סיבוס | חניה או מענק חלף חניה | השתתפות בעלות מכון כושר | חניכה
אישית ,פגישות משוב רבעוניות והדרכות מקצועיות | אופק קידומי | הטבות ימי חופשה |
חבילה שווה למתמחים החוזרים לחברה כעו"ד ועוד..
.18

הדרישות מהמתמחים בעבודה:
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תנאי סף להגשת מועמדות להתמחות בחברה הוא סיום תקופה בת שלושה חודשים
לפחות כטרום מתמחה.
סטודנטים מצטיינים בתואר ראשון במשפטים (החל מהשנה השנייה ללימודים) ,בממוצע
כללי של  88ומעלה בתואר במשפטים בלבד ,או  85ומעלה בתואר משולב.
רצון ללמוד ,להתפתח ולהשקיע .יכולת הבעה מעולה ,בכתב ובעל-פה ,יסודיות ,יכולת
קליטה מהירה ,עבודה תחת לחץ ,כושר סדר וארגון ,הפרדה בין עיקר לטפל ,חריצות
ומשימתיות ,עמידה ביעדים ובזמנים ויכולת השתלבות בעבודת צוות ,יושרה ,הגינות ,כנות,
מוסר עבודה.
נקודות זכות מיוחדות יינתנו למועמדים אשר עסקו בתרומה לקהילה ובמעורבות חברתית,
לימודים לתואר או חוג נוסף על משפטים ,שפה זרה ברמת שפת אם ,עיסוק בכתיבה
אקדמית ,בדגש על כתב העת של הפקולטה.
.19

שעות עבודה:

משרת מתמחה  100% -משרה.
משרת טרום מתמחה –  40%משרה לפחות (יומיים מלאים בשבוע ,או יום מלא ושני חצאי
ימים בשעות הבוקר).
שעות העבודה לגבי כל המשרות :בימים א'-ד' בין השעות  ,08:30-18:30יום ה' עד
.17:00
בנוסף ,לכל עובד ניתן יום קצר לבחירתו (בימים ב'/ג'/ד') ושעות העבודה ביום זה הן
.08:30-13:30
.20

סיכויי קידום במשרד:

החברה מצויה בהתפתחות וצמיחה מתמדת וניתן דגש על קידום והתפתחות מתוך צוות
החברה.
מתמחים החוזרים כעו"ד זוכים למענק חזרה בגובה שלושה חודשי שכר  +שכר לימוד מלא
עבור קורס לימוד מבחני הלשכה  +לילה במלון ליד אתר הבחינה.
כאמור ,ספירת הותק מתחילה מהיום הראשון ,וכל חבר/ת צוות יכול להגיש מועמדות
לתפקיד עו"ד מדריך או אחראי סניף ,לאחר  36חודשי עבודה בחברה או צבירת 10,000
שעות עבודה ,לפי המוקדם.
.21

האם קיים מסלול טרום התמחות:

טרום התמחות הינה תנאי סף להגשת מועמדות להתמחות.
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בלטר גוט אלוני ושות׳

בלטר גוט אלוני ושות' ,סניף תל אביב
כתובת (סניף ראשי) :יגאל אלון  ,96תל אביב .בנוסף ,לפירמה סניפים בירושלים ,חיפה ,טבריה ויגור.
טלפון 03-5111111 :פקס 03-6246000 :דוא"לbgalaw@bgalaw.co.il :
איש קשר ואחראי המתמחים :עו"ד אייל שטרנברג ,שותף.
דוא"ל למשלוח מועמדות להתמחותbgalaw@bgalaw.co.il :
כתובת אתר האינטרנט של המשרד/https://www.bgalaw.co.il/he :
מס' עוה"ד במשרד : :כ 100-עורכי דין ומתמחים בכלל הפירמה ( 5סניפים) ,מתוכם כ 35-שותפים
ושותפות.
מס' המתמחים2 :
תחומי העיסוק העיקריים של המשרד :אגודות שיתופיות ,ביטוח ,דיני עבודה ,היי טק ,חדלות פירעון
ובנקאות ,ליטיגציה מסחרית ויישוב סכסוכים ,מחלקת מיסים ,מיזוגים ורכישות ,מלונאות ,מסדרים
דתיים ,משפט מנהלי ומכרזים ,נדל"ן ,נזיקין ,צווארון לבן ,רגולציה ,רשלנות רפואית ,שוק ההון,
תאגידים ומסחרי ,תובענות ייצוגיות ,תחרות והגבלים עסקיים ,תכנון ובנייה ומחלקת תאגידי מים.
המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין בלטר ,גוט אלוני ושות' נמנה על הגדולים והמובילים בישראל בתחומי המשפט
האזרחי ,המנהלי והמסחרי .לאורך יותר מ 45 -שנות מומחיות זכה המשרד למוניטין ולמעמד יוקרתי
בזכות פעילות משפטית רחבת היקף ,ליווי גופים מקומיים ובינלאומיים בעסקאות ענק ובפרויקטים
מורכבים ,מעורבות והשפעה ישירה על חקיקה ,והצלחות חסרות תקדים במגוון תחומי עיסוקו.
מאז  1998מדורג המשרד על ידי חברת הדירוג כאחד הגדולים במדינה.
המשרד מייצג לקוחות מסחריים גדולים ובינוניים בארץ ובעולם ,ביניהם חברות רב לאומיות
( )Fortune 500 corporationsוחברות מסחריות מהגדולות בארץ ,בכל תחומי העסקים :תעשייה,
נדל"ן ,ביטוח ,בנקים ,קופות גמל ,מלכ"רים ,בתי מלון ,חברות ממשלתיות ,רשויות מקומיות ומועצות
אזוריות ,תאגידים עירוניים ,מפעלים אזוריים ,ארגוני קניות ,קיבוצים ומושבים ועוד.
בתחומים רבים ידוע המשרד כפורץ דרך וקבע תקדימים חשובים ועקרוניים ,אשר השפיעו רבות על
עיצובם של ענפים בולטים במשק כפי שהם מוכרים כיום .כמו כן ,לאורך השנים היו עורכי הדין
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במשרד מעורבים בחקיקה עקרונית בוועדות הכנסת ,וליוו פרויקטים מהגדולים בישראל שהינם בעלי
השפעה נרחבת מבחינה סביבתית ,חברתית ומסחרית.
תחומי עיסוק המתמחים
משפט מסחרי ,תכנון ובניה ודיני עבודה.
שיטת ההתמחות
ההתמחות במשרד ,בסניף תל אביב היא בשיטת פול מחלקתי :המתמחים זוכים לקחת חלק בתיקים
מגוונים ולעבוד עם עו"ד שונים ממחלקתם.
אופי עבודת המתמחים במשרד
המתמחים מבצעים עבודה משפטית טהורה .המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מהמחלקה
ומהמשרד ,והם שותפים למשימות המשפטיות בתיקים החל מיומם הראשון במשרדנו.
סיכויי הישארות של המתמחים במשרד בתום תקופת ההתמחות
לא ניתן לערער על העובדות שבשטח :בשלושת המחזורים האחרונים ,מתמחים במשרדנו חזרו
כעו"ד לאחר מעבר בחינות הלשכה .אנו מעודדים את המתמחים במשרדנו להישאר כעורכי דין
במשרד ,ומאמינים כי ההון האנושי במשרדנו ,הצומח מתוכו ,הינו בעל חשיבות רבה.
שכר המתמחים והטבות עיקריות
•

שכר חסוי (תואם למשרדים הגדולים בסקטור עריכת הדין בישראל).

•

לכל מתמחה עמדת מתמחה נפרדת.

השתתפות מלאה בפעילויות החברתיות של המשרד ,כולל יציאה לימי גיבוש בארץ ובחו"ל.
שעות העבודה של המתמחים :א'-ה'.09:00-19:00 ,
מספר המתמחים המתקבלים לסניף תל אביב 2 :מתמחים (מחזורי גיוס :מרץ וספטמבר .)2024
על הריאיון:
אנו מחפשים שילוב של רעב בעיניים ,ראש גדול ורצון ללמוד ולהשקיע .אם אתם חושבים שיש לכם
את זה ,יתכן שמקומכם איתנו.
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בלטר גוט אלוני ושות' – סניף ירושלים
כתובת (סניף ירושלים) :רחוב הלל  ,23ירושלים .בנוסף ,לפירמה סניפים בתל אביב ,חיפה ,טבריה
ויגור.
טלפון 02-6233250 :פקס 02-6233248 :דוא"לofficej@bgalaw.co.il :
איש קשר ואחראי המתמחים :עו"ד חלי תורן ,שותפה.
דוא"ל למשלוח מועמדות להתמחותofficej@bgalaw.co.il :
כתובת אתר האינטרנט של המשרד/https://www.bgalaw.co.il/he :
מס' עוה"ד במשרד :כ 100-עורכי דין ומתמחים בכלל הפירמה ( 5סניפים) ,מתוכם כ 35-שותפים
ושותפות.
מס' המתמחים3 :
תחומים העיסוק העיקריים של המשרד :אגודות שיתופיות ,ביטוח ,דיני עבודה ,היי טק ,חדלות פירעון
ובנקאות ,ליטיגציה מסחרית ויישוב סכסוכים ,מחלקת מיסים ,מיזוגים ורכישות ,מלונאות ,מסדרים
דתיים ,משפט מנהלי ומכרזים ,נדל"ן ,נזיקין ,צווארון לבן ,רגולציה ,רשלנות רפואית ,שוק ההון,
תאגידים ומסחרי ,תובענות ייצוגיות ,תחרות והגבלים עסקיים ,תכנון ובנייה ומחלקת תאגידי מים.
תחומי עיסוק המתמחים
נדל"ן ,ביטוח ונזיקין.
שיטת ההתמחות
ההתמחות במשרד ,בסניף ירושלים ,היא בשיטת ההצמדה :לכל מתמחה מוצמד/ת שותפה או שותף
לחניכה אישית .בעינינו ,זוהי השיטה היעילה ביותר והמטיבה הן למאמן והן למתמחה.
אופי עבודת המתמחים במשרד
המתמחים מבצעים עבודה משפטית טהורה .המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מהמחלקה
ומהמשרד ,והם שותפים למשימות המשפטיות בתיקים החל מיומם הראשון במשרדנו.
סיכויי הישארות של המתמחים במשרד בתום תקופת ההתמחות
לא ניתן לערער על העובדות שבשטח :בשלושת המחזורים האחרונים ,מתמחים במשרדנו חזרו
כעו"ד לאחר מעבר בחינות הלשכה .אנו מעודדים את המתמחים במשרדנו להישאר כעורכי דין
במשרד ,ומאמינים כי ההון האנושי במשרדנו ,הצומח מתוכו ,הינו בעל חשיבות רבה.
שכר המתמחים והטבות עיקריות
•

שכר :חסוי.
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•

ישיבה בחדרי מתמחים (בנפרד מהמאמנים) ,שני מתמחים בחדר.

•

השתתפות מלאה בפעילויות החברתיות של המשרד ,כולל יציאה לימי גיבוש בארץ ובחו"ל.

שעות העבודה של המתמחים :א'-ה'.08:30-18:00 ,
מספר המתמחים המתקבלים לסניף ירושלים 3 :מתמחים (מחזור גיוס ספטמבר .)2024
על הריאיון:
אנו מחפשים שילוב של רעב בעיניים ,ראש גדול ורצון ללמוד ולהשקיע .אם אתם חושבים שיש לכם
את זה ,יתכן שמקומכם איתנו.

בהצלחה!
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בנאי עזריאלי שטרן ושות׳

אודותינו
כתובת :הרכבת  ,58מגדל אלקטרה סיטי ,תל אביב.
טלפון 03-7775200 :פקס 03-7775201 :דוא"לoffice@bas-law.co.il :
איש קשר ואחראי המתמחים :מור עוז – מנהלת המשרד.
כתובת אתר האינטרנט של המשרד/https://bas-law.co.il :
מס' עוה"ד במשרד :כ 30-עורכי דין ומתמחים מתוכם  6שותפים.
מס' המתמחים :ארבעה לשנת התמחות (מחזורי גיוס :מרץ וספטמבר).
תחומים העיסוק העיקריים של המשרד :משפט מסחרי ודיני תאגידים ,היי-טק ,ליטיגציה ,נדל"ן ודיני
עבודה.

המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין בנאי עזריאל שטרן ( )BASהוא משרד ייחודי המתמחה בתחומי המשפט האזרחי
מסחרי .המשרד מדורג במדריכי הדירוג הישראליים דאנס 100ו .BDI-מעבר לפן המשפטי והידע
המקצועי הנרחב ,צוות המשרד מעניק ללקוחות ייעוץ עסקי ואסטרטגי המאפשר להם לכלכל את
צעדיהם ,לחזות מראש בעיות ומכשולים ,ולתכנן את פעילותם בצורה המיטבית והכדאית ביותר .אנו
מלווים את לקוחותינו לכל אורך הדרך המקצועית שלהם ומעניקים להם ייעוץ משפטי מעולה ומעבר
לכך ,תוך מחויבות למצוינות ולמקצועיות ובנאמנות מוחלטת .לצוות משרדינו ניסיון רב ומרשים
בתחומים בהם אנו עו סקים ,ואנו בעלי הבנה משפטית ועסקית מעמיקה ונרחבת המביאה לתוצאות
מרשימות ומאפשרת ללקוחותינו להשיג תוצאות עסקיות ומשפטיות אופטימליות עבורם.
משרדנו מייצג חברות סטארט אפ ישראליות ובינלאומיות מובילת ומבטיחות ,חברות היי-טק מובילות
לצד חברות שירותים מהגדולות והמובילות במשק ,חברות משמעותיות מתחום הביטוח והפיננסים,
גופים מסחריים ,עמותות ,מלכ"רים ,ולקוחות פרטיים.

תחומי עיסוק המתמחים
הייטק  /בינלאומי; נדל"ן; ליטיגציה.

שיטת ההתמחות
ההתמחות במשרד היא בשיטת ההצמדה ,במסגרתה לכל מתמחה מוצמדת שותפה או שותף.
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סיכויי הישארות של המתמחים במשרד בתום תקופת ההתמחות
קלטנו בתקופה האחרונה שני מתמחים כעורכי דין במשרד.

שכר המתמחים והטבות עיקריות
•

שכר ₪ 10,000 :ברוטו.

•

ישיבה בחדר מתמחים ,שניים בכל בחדר.

•

השתתפות מלאה בפעילויות החברתיות של המשרד.

שעות העבודה של המתמחים :א'-ה'.09:00-19:00 ,

מספר המתמחים המתקבלים :ארבעה מתמחים.

בהצלחה!
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ברנע ושות' ,משרד עורכי דין

שם המשרד – ברנע ,ג'פה ,לנדה ושות'
כתובת :הרכבת  58תל אביב
 .1טלפון03-6400600 :
 .2פקס03.6400650 :
 .3דוא"לoffice@barlaw.co.il :
 .4איש קשר למתמחים :ענבל ביר ,מנהלת גיוס
 .5מספר עו"ד במשרד :כ  140עורכי דין ,כמחציתן נשים.
 .6מספר השותפים.ות במשרד 50 :שותפים
 .7מספר המתמחים.ות במשרד22 :
 .8תחומי עיסוק מרכזיים :מסחרי בינלאומי ,הייטק וסטרטאפים ,ליטיגציה מסחרית ,שוק
ההון ,נדל"ן ,רגולציה פיננסית ,דיני עבודה ומיסוי.
 .9פעילות 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.
 .10הטבות לעובדים.ות:
המשרד דואג לצרכי העובדים.ות – 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.ות הדין והמתמחים.ות ,לדוגמת קיום
תכנית הכשרה מקיפה ,הכוללת הרצאות מקצועיות למתמחים.ות המועברות ע"י שותפים ועו"ד
מהמשרד.

 .11אתרhttp://www.barlaw.co.il :
על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד ברנע ,ג'פה ,לנדה ושות' הינו אחד ממשרדי העו"ד המובילים בתחום המשפט המסחרי
בישראל עם מוניטין רב בפעילות בינלאומית .לכ 70%-מפעילות המשרד יש מימד בינלאומי הכולל
ליווי עסקאות חוצות גבולות ,ייצוג חברות זרות הפועלות בישראל וייצוג חברות ישראליות הפועלות
בחו"ל.
המשרד כולל כיום כ 140-עו"ד ,העוסקים בכל תחומי המשפט המסחרי לרבות דיני תאגידים,
מיזוגים ורכישות ,תשתיות ומימון פרויקטים ,ליטיגציה ,נדל"ן ,שוק ההון וניירות ערך ,טכנולוגיה,
מיסים ,אינטרנט ,דיני עבודה ,הגבלים עסקיים ,בנקים ,מגזר קיבוצי ומגזר חברתי.
המשרד מדורג בין משרדי עורכי הדין הבולטים בישראל על ידי מדריכי דירוג בינלאומיים ומקומיים:
Partners, Who’s Who, IFLR1000, Dun’s 100, BDI Code.&Legal 500, Chambers
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על ההתמחות
במשרד  22מתמחים.ות ,הפועלים בכל תחומי העיסוק של המשרד.
על מנת לאפשר למידה אפקטיבית במהלך תקופת ההתמחות ,המתמחים.ות משויכים לאחת
ממחלקות המשרד ,באופן שמאפשר להם להתמחות ולהתמקצע בתחום משפטי מסוים ולעבוד עם
מספר עורכי דין במקביל ,דבר החושף אותם למספר סגנונות עבודה וצורות חשיבה.
המתמחים.ות מלווים את הטיפול המשפטי בלקוח בכל שלבי העבודה המקצועית והינם שותפים
פעילים בכל פעולה שמתבצעת לטובת הלקוח – מחקר משפטי ,ניסוח חוות דעת ,ניסוח הסכמים
וכתבי בית דין ,נוכחות בפגישות והתלוות לדיונים בערכאות המשפטיות.
למרות השיוך המחלקתי של כל מתמחה ,אנו דואגים עוד כי כל מתמחה במהלך ההתמחות ילמד
ויבצע פעולות בסיסיות גם בתחומי המשפט האחרים בהם הוא לא מתמחה ,במחלקות המשרד
השונות.
לאורך תקופת ההתמחות ,אנו מקיימים תכנית הכשרה מקיפה ,הכוללת הרצאות מקצועיות
למתמחים.ות המועברות ע"י שותפים ועו"ד מהמשרד ,ממחלקות שונות ובנושאים מגוונים מכל
תחומי העיסוק של המשרד.
המשרד מאמין בעבודה עצמאית תחת חניכה והכוונה של עורכי הדין ,אך מידת העצמאות והמעורבות
של המתמחים תלויה ,במידה רבה ,ברצונם להתקדם ולהעמיק את מעורבותם.

לצד הלמידה והשאיפה למצוינות בעבודה המקצועית ,שוקד המשרד על טיפוח רוח צוות ,גיבוש
חברתי ,יחסי חברות וחוויות הנאה משותפות .אנו מקיימים פעילות ספורט קבוצתית ,ימי גיבוש כלל
משרדיים ,פעילות  happy hourחודשית ,ופעילות התנדבותית.
המשרד רואה בהתמחות תהליך שמטרתו הכשרת דור העתיד של עורכי הדין במשרד .השאיפה של
המשרד היא "לגדל" את עורכי הדין מתוכו ולקלוט כל מתמחה אשר הוכיח עצמו במהלך תקופת
ההתמחות ,כעו"ד במשרד.
מדי שנה קולט המשרד עו"ד צעירים מקרב מתמחיו.

איזה מתמחה אנחנו מחפשים?
מאחר והמשרד שם דגש על מקצועיות לצד רוח צוות ,אנו מחפשים מתמחים.ות בעלי הכישורים
הרלוונטיים לשני התחומים הללו ,תוך שימת דגש על יכולת חשיבה משפטית ומיומנויות אנליטיות,
יכולת תכנון וארגון ,יסודיות וערנות לפרטים ,בעלי מוטיבציה גבוהה ,שאפתנים והישגיים ,המסוגלים
לעבוד בעבודת צוות ורואים את עתידם כעורכי דין.
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גבריאלי זליגסון ושות׳

פרטי קשר:
דואר אלקטרוניmail@sgl.co.il :
אתר המשרדwww.sgl.co.il :
טלפון03-5661446 :
פקס03-5608458 :
כתובת :יגאל אלון  ,67תל אביב יפו 6744317

אודות:
משרד עו"ד זליגסון גבריאלי ושות' הוא אחד המשרדים המובילים והוותיקים בישראל בתחום
הליטיגציה של דיני הקניין הרוחני .מאז יסודו ב 1940-ע"י ד"ר א .זליגסון ,לקח המשרד חלק בעיצוב
ה הלכות החשובות בדיני הקניין הרוחני בישראל ,והיקף הפעילות שלו רק הולך וגדל עם השנים.
בתחילת שנות ה ,60-ייסדו ד”ר זליגסון ועו”ד ארנן גבריאלי את השותפות זליגסון גבריאלי ושות’,
ולקחו חלק מרכזי בפיתוח הפסיקה ועיצוב החקיקה בתחום הקניין הרוחני בישראל .לאורך השנים
ניהל המשרד רבים מהתיקים המרכזיים ,שהשפיעו על עיצובן של ההלכות המנחות בתחום הקניין
הרוחני בישראל .המשרד שומר עד היום על אופיו המשפחתי ,ומבטיח שירות אישי ובלתי אמצעי ,בו
מעורבים השותפים באופן הדוק בניהול תיקי הלקוחות .זליגסון גבריאלי ושות' גאים להמשיך במסורת
העמידה בסטנדרטים הגבוהים שהציבו מייסדי המשרד ,המשרד שם דגש על האיכות והמצוינות
המקצועית בה הוא מוכר ,ומעניק שירות משפטי אישי ראשון במעלה
המשרד עוסק בכל תחומי הקניין הרוחני ,ומעניק ללקוחותיו סל שירותים מלא .המשרד מתמחה
בתחומי הליטיגציה וההגנה המשפטית על זכויות הקניין הרוחני של פטנטים ,סימני מסחר ,עיצובים,
יצירות וסודות מסחריים .המשרד בונה ללקוחותיו אסטרטגיה מקיפה להגנה על זכויות הקניין הרוחני
שלהם ,באמצעות סל השירותים הרחב שהוא מציע ,הכולל ,בין היתר ,מתן ייעוץ ראשוני לגבי היכולת
להגן על המצאה או יצירה; אכיפת זכויות קניין רוחני באמצעות התדיינות משפטית .ההתדיינות
נעשית ע"י צוות הליטיגטורים המנוסה של המשרד ,בפני כל סוגי הערכאות המשפטיות.
המשרד אף צבר מומחיות בנושאי המדיה החדשה (אינטרנט ,סלולר ורשתות חברתיות) וכן ברישום
שמות מתחם וסכסוכים בנוגע לבעלות בהם.
ייחודו של המשרד הוא בהיותו חלק מקבוצת זליגסון גבריאלי ,הכוללת גם את פירמת האחות זליגסון
גבריאלי בן שפרוט ,עורכי פטנטים .השילוב בין עורכי הדין של זליגסון גבריאלי ושות' ,המומחים בקניין
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רוחני ,לבין עורכי פטנטים ואנשי מקצוע טכנולוגיים של משרד עורכי הפטנטים זליגסון גבריאלי בן
שפרוט ,המתמחים במגוון תחומי טכנולוגיה ,מאפשר לעורכי הדין שלנו להעניק שירות רחב ומקיף,
הכולל בחינה של ההמצאה הן מנקודת המבט הטכנולוגית והן מנקודת המבט המשפטית-קניינית.
המשרד מייצג קשת רחבה של לקוחות ישראלים ובינלאומיים ,ביניהם תאגידים מהגדולים והידועים
בישראל ובעולם ,חברות ציבוריות ,מוסדות אקדמיים ,קונגלומרטים רב-לאומיים ,גופים נוספים ,להם
מספק המשרד מגוון רחב של שירותי קניין רוחני בארץ ובחו"ל.

שותפים מנהלים:
נחום גבריאלי
לעו"ד נחום גבריאלי ניסיון של למעלה מ 28-שנים בניהול סכסוכים מורכבים בעולם הקניין הרוחני.
הוא מתמחה בייצוג לקוחות בתיקים של הפרת פטנטים ,הפרת זכויות יוצרים ,הפרת סימני מסחר
וגניבת עין ,הליכים של צווי מניעה ,כמו גם התדיינות משפטית בפני רשם סימני מסחר הפטנטים
והמדגמים .נחום מוביל את הליטיגציה המורכבת בזכויות יוצרים וקנה לו מומחיות רבה בתיקי תמלוג
ראוי בתחום זה .נחום מתמחה גם בייצוג לקוחות בתחום התקשורת ,בתחום התרופות ובתחומי
תעשיית הנשק.
אהוד גבריאלי
עו"ד אהוד גבריאלי מתמחה בייצוג לקוחות בתיקים של הפרת פטנטים ,הפרת סימני מסחר ,הפרת
זכות יוצרים ,בתחום זכויות המטפחים ובתחום של הפרה וגזל של סודות מסחריים .לאהוד מומחיות
נרחבת באכיפת זכויותיהם של בעלי מותגים בינלאומיים ,בעלי סימני מסחר ובעלי זכויות יוצרים לפני
רשות המכס הישראלית (ומשטרת ישראל) ,ובכלל זה החרמה והשמדה של מוצרים מזויפים מיובאים.
אהוד מתמחה בייצוג לקוחות בתחומי תעשיית המזון והאלכוהול ,קניין רוחני בספורט כמו גם בתחומי
הקוסמטיקה ,האופנה העכשווית וההלבשה.

תנאי התמחות:
במהלך ההתמחות ,יעסוק המתמחה בעיקר תחומי הליבה של המשרד וייחשף לתחומים השונים
בהם עוסק המשרד  -זכויות יוצרים ,סימני מסחר ,מדגמים ,פטנטים ,זכויות מטפחים ועוד .ההתמחות
מתבצעת על דרך הדרכה וחניכה צמודה מעורכי הדין הבכירים במשרד ועבודה ישירה עם השותפים.
במהלך ההתמחות ייחשף המתמחה ללקוחות המשרד השונים ובהם חברות בעלות פרופיל ציבורי
גבוה ,מהארץ ומחו"ל.

עיסוקי המתמחה כוללים בין היתר:
• מחקרים משפטיים במרבית תחומי המשפט ובדגש על תחום הקניין הרוחני והדיון האזרחי.
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• הכנת כתבי טענות והגשתם במערכת נט המשפט – החל בכתבים הפותחים את ההליך
(כתב תביעה/הגנה/תשובה) ודרך כל השלבים המקדמיים של בירור התובענה ,ובהמשך
סיוע בהכנת שלב הראיות והסיכומים.
• הכנת מכתבי התראה.
• הופעות עם מאמן בבתי המשפט ובפני רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר.
• טיפול בהיבטי המכס הנוגעים לקניין רוחני (ס׳ 200א׳ לפקודת המכס) ,לרבות בשלבים יותר
מתקדמים של ההתמחות ניהול מו"מ וניסוח הסכמים וכתבי טענות שונים.

יתרונות :חשיפה מקסימלית לתחומי עיסוק המשרד ,משרד מוביל בתחום ,עבודה מאתגרת ,חניכה
צמודה מעורכי הדין והשותפים ,תרומה אמיתית לעבודת המשרד ,היכרות עם עבודה מול לקוחות
ומשרדים מובילים בארץ ובחו"ל ,והכל בתוך משרד שהוא גם מוביל בתחומו אך גם קטן וקומפקטי.

תנאים נוספים :משרד אישי ,שי לחג ,סביבת עבודה נעימה ומשפחתית.

עבודה במשרד  -ימים א-ה בשעות .09:00-19:00
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גולדפרב ,זליגמן ושות'

פרטי התקשרות
כתובת :מגדל אמפא (לשעבר :מגדל אלקטרה) ,רח' יגאל אלון  98ת"א6789141 ,
טלפון ;03-6089999 :פקס03-6089909 :
אתר אינטרנטwww.goldfarb.com :

דף פייסבוק:
אנשי הקשר למתמחים :עו"ד דנה דורון ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש ותפעול ()03-6089936
סיון כהן ,ס .מנהלת מח' משאבי אנוש ותפעול ()interns@goldfarb.com
הסגל המשפטי שלנו :למעלה מ 300-עורכי דין וכ 40-מתמחים.
קצת עלינו
משרד גולדפרב זליגמן הינו ממשרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים בישראל ,הנמנה עם שכבת עלית
של משרדים המעניקים קשת רחבה של שירותים משפטיים ,באיכות בינלאומית ,תחת קורת גג אחת.
בראש המשרד עומדים עו"ד יודי לוי ועו"ד עמיר צפריר ,יושבי ראש הפירמה ,עו"ד צבי בר-נתן ,סגן
יו"ר הפירמה ,ועו"ד לוי אמיתי ועו"ד טל עצמון ,השותפים המנהלים של הפירמה.
הייעוץ המשפטי במשרדנו מוענק על-ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה -עורכי דין בעלי מומחיות
וניסיון מקומי ובינלאומי בתחומי משפט שונים ,הניחנים ביכולת גבוהה לספק פתרונות משפטיים
מקיפים ויצירתיים ,במסגרת עסקאות והליכים משפטיים ,תוך התאמתם לסביבה העסקית בה פועל
הלקוח  .כל אלו ועוד ,לצד מחויבות המשרד לאיכות ,למצוינות ולרמת שירות גבוהה ויחס אישי -
עומדים לרשות לקוחות המשרד ,הנמנים עם התאגידים הגדולים והמובילים בישראל ובעולם.
איכותו של השירות המשפטי במשרדנו זוכה ,שנה אחר שנה ,להוקרה משמעותית על-ידי מדריכי
דירוג מקומיים ובינלאומיים ,וביניהם – Chambers and Partners, IFLR 1000, BdiCode,
 Dun's 100, The Legal 500ואחרים .במסגרת זו ,בשנים האחרונות דירוגי האיכות  BdiCodeו'דנס
 ,' 100המדרגים את משרדי עורכי הדין לפי איכות השירותים משפטיים הניתנים בהם ,הציבו את
משרדנו בראש רשימת המשרדים המובילים והבולטים בישראל; וכך ,גם בשנת  2021ניצב משרדנו
בראש הטבלה ,עם עשרות תחומי עיסוק בקטגוריית האיכות הראשונה.

38

אנו רואים במשאב האנושי מ פתח להצלחתנו ,והדאגה לרווחתו של הפרט היא ערך מנחה בפעילות
המשרד .על כן ,אנו פועלים רבות ליצירת סביבת עבודה נעימה ,לטיפוח אווירה חברית ,ולקידום יחסי
אנוש טובים .ערכים ותפיסות אלו הם המנחים אותנו במסגרת איתור ומיון הון אנושי ,והם המביאים
אותנו להעמיד לרשות הסגל המשפטי שלנו תנאי העסקה ,מהטובים בענף.
תחומי העיסוק שלנו
לקוחותינו מגיעים ממגוון רחב של תעשיות ותחומי פעילות ובהתאם – אנו מספקים עבורם קשת
רחבה של שירותים משפטיים .כפועל יוצא ,אנו מציעים לכם חשיפה וחניכה לתחומי עיסוק רבים
ומגוונים החולשים על כל היבטי הפעילות העסקית הן ברמה המקומית והן הבינלאומית ,ביניהם :דיני
חברות ,משפט מסחרי ,שוק הון בישראל ובעולם ,מיזוגים ורכישות; ליטיגציה מסחרית ,תאגידית
(לרבות תובענות ייצוגיות ונגזרות) ופלילית ("צווארון לבן"); נדל"ן; תכנון ובניה; מיסים; תעשייה; דיני
עבודה; הגבלים עסקיים ותחרות; תשתיות; רגולציה; היי-טק ,קרנות הון סיכון והסכמי טכנולוגיה;
קניין רוחני ופרטיות; אנרגיה; מימון; בנקאות; ביטוח וניהול סיכונים; דיני סביבה וקיימות; משפט
מנהלי; לשון הרע; כינוסים ופירוקים; יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות; ועוד.
חיבור לקהילה
אנו שמים דגש על עשייה למען הקהילה ומקדישים שעות רבות לפעילות פרו-בונו ,החל מעבודה
משפטית מגוונת (סיוע לעמותות בקיום משטר תאגידי ,ייעוץ בקשר עם פניה לרשויות ועוד) ,דרך
השתתפות בפעילויות התנדבותיות ספציפיות (לרבות "יום מעשים טובים" ותרומת מזון בחגים),
וכלה בהשתתפות בפרויקטים התנדבותיים ארוכי טווח.
אנו מזמינים אתכם להמשיך ולקרוא על תחומי העיסוק של משרדנו ופעילותו המקצועית המגוונת
באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק שלנו.

התמחותכם אצלנו  -מהתמחות למומחיות
לתפיסתנו ,המתמחים הם דור ההמשך של המשרד ,ועל-כן מושקעת חשיבה רבה ומוקדשים
משאבים רבים במסלול התמחותכם אצלנו .מסלול זה כולל בין היתר:
•

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

•

תקופת ההתמחות :במהלך תקופת ההתמחות נעניק לכם ידע מגוון ,הכשרה ,כלים וניסיון מעשי,
בכדי לפתח אצלכם את הבסיס הטוב ביותר ,ולהפוך לעורכי הדין הטובים ביותר:
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➢ תקופת ההתמחות נפתחת במספר ימי "אוריינטציה" משותפים ,אשר נועדו להכיר לכם את
משרדנו ואת המחלקה בה תשולבו  -על ההיבטים המקצועיים ,ההיבטים הארגוניים,
והנפשות הפועלות בהם – ולהפוך את קליטתכם במשרדנו להדרגתית ונעימה.
➢ המשכה של תקופת ההתמחות נעשה במחלקה אליה צוותם ,כשאתם מהווים חלק
אינטגראלי מהצוות המשפטי הפועל בה .במסגרת זו ,תלוו 'תיקי לקוח' ותהיו שותפים
פעילים לעבודה משפטית מגוונת כגון עריכת מחקר משפטי וכתיבת חוות דעת ,השתתפות
בישיבות אסטרטגיה פנים-משרדיות וישיבות עם לקוחות ,כתיבת מסמכים משפטיים ועוד.
בתקופה זו ,מטרתנו היא לחנוך ולהדריך אתכם באופן המקיף ביותר ,הן ביחס לתיקים בהם
אתם מעורבים והן ביחס לתחום העיסוק המשפטי באופן כללי.
➢ לכל אורכה של תקופת ההתמחות אנו מקפידים לערוך לכם הרצאות תקופתיות מקצועיות,
במגוון תחומי העיסוק של משרדנו ,וזאת בכדי להעשיר את הידע המשפטי שלכם ,ולבסס
בקרבכם תשתית משפטית ענפה ומגוונת.
רוח צוות ופעילות חברתית  :אנו מאמינים בני אדם (ואפילו מתמחים ועורכי דין מצליחים!) הינם
יצורים חברתיים  -לפ יכך ,לצד ההתפתחות המקצועית ,שוקד המשרד על טיפוח רוח צוות ,גיבוש
חברתי ,יחסי חברות וחוויות הנאה משותפות .להשגת כל אלה ,אנו מקיימים מגוון פעילויות ואירועים,
דוגמת ימי כיף מחלקתיים וייעודיים למתמחים ,ימי גיבוש כלל-משרדיים ,פעילות Happy Hour
חודשית בימי חמישי אחה"צ ,נופשים משרדיים ועוד.
שיטת העבודה הנהוגה במסגרת ההתמחות אצלנו :כמתמחים במשרדנו ,תצוותו לאחת
ממחלקותינו המקצועיות ,ותעבדו עם השותפים ועורכי הדין באותה המחלקה .עבודת הצוות
המשותפת במגוון תיקים רב ,מאפשרת למידה מעמיקה ונרחבת ,רכישת מומחיות בתחומי העיסוק
של המחלקה ומבטיחה שלא "תלכו לאיבוד" בתוך עומס התיקים והמידע המשפטי.
לניסיוננו ,שיטה זו מעניקה מחד אפשרות לפתח תשתית משפטית ראויה ,ומאידך מאפשרת חשיפה
לסגנונות עבודה ולתהליכי ניתוח וחקירה שונים של מיטב עורכי הדין.
•

ומה הלאה? – השתלבות כעורך דין במשרדנו :אנו שואפים כי התמחותכם אצלנו תהיה צעד
ראשון בדרך ארוכה ומשותפת .למתאימים מבינכם נציע להמשיך ,כעורכי דין ,במשרדנו
ובמשפחתנו .במהלך השנים האחרונות שמחנו להציע לכ 40% -מהמתמחים לשוב לשורותינו.

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

כתובת" :מגדל ויתניה תל אביב" החרש  ,20תל-אביב.
טלפון 03-7109191 :פקס 03-5606555 :דוא"לjobs@gornitzky.com :
איש קשר לנושא מתמחים :עו"ד נועה קדוש גל ,משאבי אנוש
מס' עורכי הדין במשרד :כ 245-עו"ד ,מתוכם  89שותפים; נשים מהוות  50%מהצוות המשפטי.
ראש המשרד :עו"ד פנחס רובין שותפים מנהלים :עו"ד ליאור פורת ועו"ד כפיר ידגר
מספר המתמחים במשרד :כ( 45-כולל טרום מתמחים)
מחזורי גיוס שנתיים :מרץ  /ספטמבר
צורת ההתמחות" :הצמדה דינאמית".
כתובת אתר האינטרנט של המשרדwww.gornitzky.com :
" :Facebookמתמחים בגורניצקי" "Gornitzky_lawfirm" :Instagram
הטבות לעובדים :לבוש קז'ואל בכל ימות השבוע ,נופש ואירועים משרדיים;  ;Happy Hourיום קצר
ויום מהבית; אוכל מסובסד; מטבחוני ם מאובזרים; סל תרבות ופנאי לבחירה; מענק התמדה לחוזרים
כעו"ד בסך  ;₪ 30,000מתנות מפנקות בראש השנה ובפסח; ביטוח בריאות; חניה בבניין; קייטנת
קיץ לילדי העובדים; יוגה; קבוצת ריצה; חדר ביוטי; ימי גיבוש צוותיים;  ;GroupHugקהילות משרדיות
(.)G-green, G-young
שכר( ₪ 11,500 :כולל נסיעות וכופר חניה);

על המשרד
רקע כללי  -משרד גורניצקי  GNYחוגג  84שנה להיווסדותו ומוכר בקרב הקהילה המשפטית והעסקית
כאחד מהמשרדים המובילים המוערכים בישראל .המשרד מעורב לאורך כל שנות פעילותו בעסקאות
המורכבות והגדולות במשק הישראלי ,והוא ממשיך לקחת חלק משמעותי בפיתוח המשפט ,הכלכלה
והמסחר במדינת ישראל על היבטיהם השונים ,ובכלל זה זוקף לזכותו יצירת תקדימים משפטיים
שהשפיעו רבות על עולם העסקים והמשפט בישראל.
משרד גורניצקי הוא מהמשרדים הגדולים בישראל ,אך לא שואף להיות "הגדול ביותר" אלא "הטוב
ביותר " .בהתאם ,המשרד מדורג בעקביות על ידי מדריכי הדירוג הבינלאומיים היוקרתיים כאחד
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי משפט שונים ומדורג דרך קבע בקבוצות העילית
בתחומי המשפט המסחרי השונים על-ידי מדריכי דירוג משפטיים בולטים כדוגמת Chambers
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 Global, The Legal 500, IFLR 1000, BDi Code, Dun's100ואחרים .המשרד ידוע ומפורסם
בגישה הרב תחומית ומתן שירות כולל כ Premium One Stop Shop-באיכות הגבוהה ביותר.
לקוחות המשרד  -שורה ארוכה של לקוחות ישראלים ובינ"ל מובילים ,העוסקים במגוון תחומי
פעילות ,נעזרים בשירותי גורניצקי .ביניהם ניתן למצוא תאגידי ענק ישראלים ובינלאומיים ,חברות
סטארט -אפ ,גופים ציבוריים ואנשי עסקים מובילים .בנוסף ,רבים מבוגרי המשרד משמשים בתפקידי
מפתח בעולם העסקים הישראלי.
הצוות המשפטי  -לעורכי הדין במשרד גורניצקי ניסיון עשיר במגוון רחב של תחומי עיסוק ,המסייע
בידם להעניק ללקוחות המשרד שירות מקצועי באיכות הגבוהה ביותר תוך שילוב יצירתיות ומקוריות
משפטית ומסחרית והתמודדות עם אתגרים עסקיים ומשפטיים מורכבים .חלק מעורכי הדין במשרד
מוסמכים לעסוק במקצוע עריכת הדין במדינות שונות ,ואחרים הינם רואי חשבון מוסמכים או בעלי
תארים אקדמיים נוספים בתחומים שונים.
הנכס העיקרי שלנו הוא ההון האנושי ולכן אנו שמים דגש על איתור אנשים איכותיים ,שנעים לעבוד
איתם ,ומשקיעים מאמצים רבים בבניית וליווי התפתחותם המקצועית והאישית של עורכי הדין
במשרד ,וזאת על מנת להכשירם כאנשי מקצוע בעלי "ראייה רחבה" בתחום העיסוק המסחרי,
המקנה הבנה עמוקה ומלאה של מכלול הדרישות והצרכים של לקוחות המשרד .במשרד הכשרות
ייעודיות ומתקיימים באופן שוטף פורומים מקצועיים ,וכן ישנה גישה לכל מאגרי המידע המשפטיים
המובילים .בנוסף ,אנו מעודדים את עוה"ד להתנסות בעבודה במספר תחומים ובמסגרת צוותי עבודה
מגוונים.

על "משפחת גורניצקי"
מרבית עורכי הדין והשותפים החלו את דרכם כמתמחים במשרד וצמחו עמנו באווירה המשפחתית
הידועה של גורניצקי .לצד עבודה מקצועית ,ומאתגרת ,שוררת במשרד אווירה והווי ייחודיים .המשרד
מטפח ומעודד פעילויות חברתיות ולא פעם נבחר המשרד כאחד ממקומות העבודה הנחשקים מבין
משרדי עורכי הדין בישראל.
הקוד האתי  -בצד העיסוק המשפטי ,שם לעצמו משרד גורניצקי למטרה לטפח תרבות משרדית
השמה דגש על ערכים ,יחסי רעות וחברות .כל אחד מאנשי הצוות המשפטי של המשרד מתחייב
לפעול בהתאם לקוד האתי של המשרד ,המשקף את "האני מאמין" של המשרד ומבטא את הערכים
והנורמות אשר חשובים לנו.
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תרומה לקהילה (פרו-בונו)  -התרומה לקהילה והמעורבות החברתית הינם חלק אינטגראלי מתרבות
המשרד .אנו מוקירים את יכולתנו לתרום ,להשפיע ולסייע לנדרשים לכך ,ובהתאם מעודדים את עובדי
המשרד להסתייע במשאבי המשרד ,לקחת חלק בתוכנית הפרו-בונו שלנו ולפתח אותה .התרומה
לקהילה של המשרד מתבטאת ,בין היתר ,בייצוג פרו-בונו של אוכלוסיות נזקקות וארגונים חברתיים
הפועלים לקידום החברה הישראלית ,ובתרומה לארגונים שונים.
תחומי עיסוק  -משפט מסחרי; הייטק וביומד; מיזוגים ורכישות; ליטיגציה ויישוב סכסוכים; מסים;
בנקאות ומימון; שוק ההון וניירות ערך; נדל"ן; ייצוגיות ונגזרות; אנרגיה ותשתיות; לקוחות פרטיים
והון משפחתי ,תחרות והגבלים עסקיים; שינויי מבנה וחדלות פירעון; תקשורת ומדיה; תיירות
ומלונאות; דיני עבודה; נאמנויות; צווארון לבן.

מה אנו מחפשים במועמד להתמחות?
-

מצוינות בלימודים ובתחומים נוספים .משפטנות ברמה הגבוהה ביותר.

-

"שחקני צוות"  -אנשים שנעים לעבוד איתם ,אשר לצד יכולות אישיות גבוהות משתלבים
היטב בעבודת צוות.

-

לימודים במוסד אקדמי מוערך .יתרון לבעלי תארים נוספים (לא רק בחשבונאות או מנהל
עסקים/כלכלה).

-

רוחב אופקים  -התעניינות ופעילות בתחומי ספורט ,מוזיקה ,תרבות וכו'.

-

יתרון לבעלי ניסיון תעסוקתי בתחומים רלבנטיים.

-

אנגלית ברמה גבוהה ,יתרון לדוברי שפות נוספות.

-

רצון ורעב ללמוד ,להתפתח ולהוביל.

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

התנאים המוצעים למתמחה
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משרד

גורניצקי

מציע

תנאים

כספיים

ותנאים

נלווים

ברף

הגבוה

ביותר

בשוק.

העבודה מתבצעת ב משרדים מתקדמים ומעוצבים ברמה הגבוהה ביותר אליהם עבר המשרד לפני
כשנה.
המשרד מעניק למתמחים בנוסף לשכר ,ביטוח בריאות ,חנייה בבניין ,מימון עלויות קורס ההכנה
לבחינות הלשכה ומענקי הישארות והתמדה למתמחים החוזרים כעורכי דין למשרד .בנוסף ,נהנים
המתמחים מקפיטריות מזמינות ומטבחונים מאובזרים בירקות ,פירות ,גבינות וממרחים ,לחמים ועוד,
א רוחת צהריים מסובסדת ,מתנות בחגים ,השתתפות בימי כיף וגיבוש ובנופשי המשרד .המתמחים
מקיימים מדי שבוע "קבלת שבת מתמחים" הכוללת כיבוד והפעלות חברתיות משתנות .בסוף כל
מחזור התמחות ,יוצאים המתמחים ליום כיף לבחירתם במימון המשרד .במשרד מטה מקצועי וסגל
אדמיניסטרטיבי מסור ומיומן המאפשר למתמחים ועורכי הדין במשרד להתמקד בעבודה משפטית
מהותית גרידא.
סיכויי הקידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות
המתמחים הם דור העתיד של המשרד שלנו ולראייה :למעלה מ 75%-מהשותפים במשרד התמחו
בו .מדי מחזור אנו מציעים ליותר מ 70%-מהמתמחים לחזור לאחר בחינות הלשכה כעורכי דין
במשרד ,ורובם נשארים לעבוד במשרד כעורכי דין לאחר הסמכתם.

אופי עבודת המתמחים במשרד
"הצמדה דינאמית"  -במשרד נהוגה שיטת התמחות ייחודית בה כל מתמחה מוצמד לשותף/ה
המשמש/ת כמאמן/ת שלו וחונך/ת אותו לאורך תקופת ההתמחות .עיקר עבודת המתמחה תהיה
עם השותף/ה ועם הצוות שלו/ה ותתמקד בתחומי ליבת העיסוק של השותף/ה .בנוסף ,יתנסה
המתמחה בעבודה עם שותפים ועורכי דין נוספים שעובדים עם השותף/ה במסגרת צוותי עבודה
המתגבשים לעסקה/תיק קונקרטי .כדי להגדיל את חשיפתו של המתמחה למשרד ולפתח אצלו
יכולות והיכרות עם תחומי עיסוק נוספים ,מתמחה המעוניין בכך יוכל לעבוד גם עם שותפים נוספים
וצוותים נוספים (בעיקר בחצי השנה האחרונה של ההתמחות) .לצד ההכשרה המקצועית
האופטימלית ,היתרון הגדול בשיטה הוא נטרול תחרות מכל סוג שהוא בין המתמחים (לרבות ביחס
להישארות במשרד בתום ההתמחות) ,והתמקדות בפיתוח יכולותיו האישיות והמשפטיות של כל
מתמחה בפני עצמו ובקצב המיטבי עבורו.
המתמחים הם חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי ומעורבים באופן מלא בכל שלבי העבודה בתיקים
שבטיפולם  -תכנון וגיבוש האסטרטגיה ,השתתפות בישיבות מו"מ ,דיונים בבתי משפט ,כתיבה
משפטית (כתבי בית -דין ,חוות דעת ,הסכמים) ועוד .הכל תוך מפגש שוטף עם לקוחות הנמנים על
חוד העשייה הכלכלית והמשפטית ושהינם בעלי השפעה על עולם המשפט והכלכלה בארץ ובעולם.
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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 במשרד16 :
מס' המתמחים 4-6 :באופן קבוע לאורך השנה בשני מחזורי הגיוס.
איש קשר למתמחים :עו"ד אורית גונן ,שותפה
מחזורי גיוס :מרץ  ,2024מרץ וספטמבר 2025
על המשרד :משרד גילת ,ברקת ושות' הינו בין המשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני.
המשרד עוסק בעיקר בליטיגציה של פטנטים ,סימני מסחר ,זכויות יוצרים ,מדגמים ,סודות מסחריים
וזכויות מטפחים .המשרד מעורב אף בייעוץ בתחומים השונים של הקניין הרוחני ,בעסקאות
בינלאומיות וכן עוסק בליווי של חברות הזנק .למשרד פעילות ענפה בתחום אכיפת זכויות קניין רוחני.
המשרד מעורב בתהליכי חקיקה בתחום הקניין הרוחני וכן בגישור .על לקוחות המשרד נמנות
החברות המובילות בישראל ובעולם בכל תחומי החיים ובתחומי הטכנולוגיות החדשניות בפרט כגון:
סלקום,

רפא"ל,

התעשייה

לישראל,

האווירית

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,
Johnson, Harley- & MasterCard, Lacoste, Eli Lilly, Toshiba, Motorola, Johnson
 Wella ,Davidson, PepsiCo, Merck, Nestlé, Novartis, Starbucks, Revlon, Rocheולקוחות
רבים נוספים.
המשרד מדורג בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר בתחום הקניין הרוחני ,במדריכים יוקרתיים רבים -
הProperty , Legal500 -

Intellectual

Chambers ,Managing

&

 WTR1000 ,IAM1000 ,Partnersועוד.
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.
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דרישות סף לקבלה להתמחות :ממוצע ציונים של  85ומעלה (יישקלו אף מועמדים עם ציון ממוצע
גבוה מ 80 -בהתאם לקורות חיים וידע ספציפי) ,אנגלית ברמה גבוהה.
תהליך המיון :כרוך על פי רוב בשני ראיונות המתבצעים ככל האפשר ברצף (בהתאם ליומנים של
המראיינים).
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים עובדים בשיטת "פול" משמע הצמדה לתיק ולא לעו"ד.
לאחר שיבוצו לצוות המטפל בתיק ,משולב המתמחה לחלוטין בצוות המשפטי .מעורב בתכנון
האסטרטגיה של התיק ,משתתף בפגישות עם לקוחות ,עוסק במחקר משפטי ,הכנת כתבי טענות
ולוקח חלק פעיל בדיונים בבתי משפט או בפני רשם הפטנטים ,סימני המסחר והמדגמים.
ייחודיות עבודת המתמחה :מעורבות מלאה בניהול התיקים ,השתתפות בכל הפעילויות בתיק כולל
פגישה עם לקוחות ,נוכחות בכל הדיונים בבית המשפט ובפני רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני
המסחר ,השתתפות בפעילות העשרה הן בתחום המשפטי והן בתחומים כלליים ,חשיפה
לחזית הטכנולוגיה החדשה בארץ ובעולם .המשרד מעודד את המתמחים לעצמאות בעבודתם תוך
מתן תמיכה מקצועית רציפה ושיתוף מלא .המשרד מקפיד ביותר על סביבת עבודה "משפחתית"
ותומכת ומעניק תמיכה ושירותי משאבי אנוש.
התנאים המוצעים למתמחה :המתמחים יושבים בחדרים משותפים ,לכל מתמחה יש מחשב עם
גישה לכל התוכנות המשפטיות וניהול המשרד .לרשות המתמחה עומדים גם ספריה משפטית
עשירה וצוות אדמיניסטרטיבי תומך .שכר המתמחים גבוה כמקובל במשרדים הגדולים .לרשות
המתמחים עומדים מטבחונים הכוללים חלל ישיבה נח ואמצעי חימום מזון.
הדרישות ממתמחים בעבודה :מקצועיות ,יסודיות ,דייקנות ,הבנה עמוקה ויכולת ירידה לפרטים
בתיקים בהם הם מעורבים ,אחריות אישית ,עצמאות ,יכולת למידה גבוהה ויכולת עבודה טובה
בצוות .המשרד מעודד חשיבה מקורית ויצירתיות.
שעות עבודה :כמקובל במשרדי עו"ד גדולים .תחילת העבודה בשעה .9:00
סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות :המשרד רואה חשיבות רבה בקידום
מתמחיו בתום תקופת ההתמחות ועושה מאמץ לגידול פנימי .כך ,מרבית עו"ד הצעירים במשרד
התמחו בו בעבר וצמחו מתוכו .סיכויי ההישארות תלויים הן בהתאמה אישית והן בצרכי המשרד.
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גיסין

פרטי יצירת קשר
שם המשרד :גיסין ושות' ,עורכי דין
כתובת :הברזל  ,38תל אביב
טלפון03-7467777 :
פקס03-7467700 :
דוא״לoffice@gissinlaw.co.il :
אתרwww.gissinlaw.co.il :
שם איש קשר למתמחים ,תפקידו והמייל שלו :עו"ד אמיר פז ,שותף במחלקת ליטיגציה ואחראי מתמחים
.amir@gissinlaw.co.il
מספר עו״ד במשרד13 :
מספר השותפים במשרד4 :
מספר המתמחים במשרד4 :
תחומי עיסוק מרכזיים :הסדרי חוב ,ליטיגציה מסחרית ותאגידית ,חדלות פירעון ,שוק ההון ,מסחרי בינ"ל,
נדל"ן ,משפט מנהלי ומכרזים.
פרופיל משרד
משרד גיסין ושות' ,עורכי דין הוא מהמובילים בישראל בתחום דיני חברות ומימון ,ניירות ערך ושוק ההון,
ליטיגציה מסחרית וחדלות פירעון.
המשרד מעורב בעשור האחרון במרבית הסדרי החוב הגדולים בישראל (בי קומיוניקיישנס ,ברוקלנד,
אידיבי ,דלק נדל"ן ,אפריקה ישראל ,סטרווד ,סאני ,אלון ריבוע כחול ,מירלנד ועוד) ,ובהליכי חדלות פירעון
של חברות מובילות במשק (אורבנקורפ ,בסר אירופה ,קבוצת חבס ,כור מתכת ,סיביל יורופ ועוד) .עו"ד
גיסין נבחר באופן עקבי כאחד מעורכי הדין המשפיעים בתחום ,האחראי באופן אישי לתקדימים רבים.
מחלקת הליטיגציה במש רד הינה בעלת התמחות ייחודית בדיני חברות וניירות ערך ומנהלת תיקים
מורכבים ומשמעותיים בתחומים אלו (כגון סכסוכי בעלי מניות ,מאבקי שליטה בחברות ,תובענות ייצוגיות
ונגזרות ותביעות אזרחיות מסחריות אחרות רחבות היקף).
המשרד מנהל פעילות בינלאומית נרחבת של השקעה ,מימוש ומכירת נכסים ,כמו גם הסדרי חוב והליכי
ליטיגציה וחדלות פירעון בינלאומיים .המשרד בעל מוניטין רב ,נמצא בחוד החנית של תחומי משפט אלה,
וידוע בפעולותיו המשפטיות היצירתיות ,בליווי מהלכים משפטיים ועסקאות מורכבות ובהשגת תקדימים
משפטיים.
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המשרד מופיע תדירות במדריכי דירוג מקומיים ובינלאומיים ,לרבות  ,BDIדן אנד ברדסטריט IFLR ,בין
המשרדים המובילים בקטגוריות :חדלות פירעון והסדרי חוב ,ליטיגציה מסחרית ,תובענות ייצוגיות ושוק
ההון .בנוסף ,מדריך  Chambers and Partnersדירג את עו"ד גיסין כאחד מעורכי הדין המובילים בישראל
בתחום הסדרי החוב וחדלות הפירעון.
המשרד מאמין במחויבות חסרת פשרות למתן שירות מהמעלה הראשונה סביב השעון .זאת ,תוך הקפדה
על מצוינות הן במקצועיות והן בשירות ,כמו גם בפתרונות יוצאי הדופן אותם יוזם המשרד ואשר הפכו לשם
דבר.

ההתמחות במשרד והליך גיוס המתמחים
המתמחים ב משרדנו עובדים בשיטת "פול" וזוכים להיחשף למגוון תחומי משפט ,כמו גם לגישות ושיטות
עבודה שונות .המתמחים מסייעים בליווי מגוון תיקים ועסקאות על כל שלביהם ,החל משלב גיבוש
האסטרטגיה ומציאת פתרונות יצירתיים ,סיוע בעריכת כתבי טענות ,עריכת מחקר משפטי ,התלוות
לפגישות ודיונים בבתי המשפט ועוד.
לרשות המתמחים במשרדנו עומדים תנאי עבודה טובים ומקצועיים (החל מספרייה משפטית ,מנועי
חיפוש משפטיים ועוד) ,סביבת עבודה צעירה ונעימה ומדיניות של "דלת פתוחה".
כמו כן ,ישנו יום עבודה קצר אחד בשבוע ,חניה ,תן ביס Happy hour ,משרדי ,ערבי גיבוש ,טיול משרדי
(בכפוף למגבלות קורונה) ,מתנות בימי הולדת ,שי בחגים ועוד.
המועמדים להתמחות מוזמנים לשלוח קורות חיים ,גיליון ציונים והמלצות בדוא"ל ,בפקס או דרך אתר
קודקס .המועמדים רשאים לשלוח גם דוגמאות לעבודה אקדמית שכתבו במהלך לימודיהם או כל מסמך
אחר לבחירתם .לאחר קבלת פניות המועמדים ,המשרד עורך סבב ראיונות ולאחר מכן ,ינתנו תשובות
למועמדים שהתקבלו ,בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין.
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וקסלר ,ברגמן ושות'

.1

כתובת :יהודה הלוי  ,23בניין דיסקונט ,תל אביב  -יפו

.2

טלפון;03-511-9393 :

.3

פקס03-511-9394 :

.4

hilag@wblaw.co.il

.5

איש קשר למתמחים :הילה גולדפלד ,עו"ד; דוא"לwblaw.co.il@hilag :

.6

מספר עו"ד במשרד :כ 60 -עורכי דין;

.7

מספר השותפים( 27 :מתוכם  9נשים)

.8

מספר המתמחים במשרד12 :

.9

מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס :כ 10 -

.10

תחומי עיסוק מרכזיים :מסחרי – אזרחי (נדל"ן ,מסחרי ,ליטיגציה ,שוק ההון)

.11

הטבות לעובדים :שי לחג ,טיול משרדי ,השתתפות בעלויות הסלולר ,חנייה ועוד.

.12

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 85 -שנים ,בשנת  ,1936עומד מאז בשורה אחת עם משרדי עורכי הדין המובילים
בארץ .המשרד מדורג על ידי גופי הדירוג המובילים בארץ ובעולם Coface Bdi .וDun and -
 , Bradstreetשני גופי הדירוג המובילים בישראל ,אשר מדרגים את המשרד באופן עקבי בקבוצות
האיכות המובילות בכ 15 -תחומי פרקטיקה.
למשרד פרקטיקה אזרחית-מסחרית מקיפה כ One Stop Shop -עבור לקוחותיו ,עם התמחויות
בתחומי נדל"ן ותשתיות ,תכנון ובניה ,חברות והיי-טק ,בנקאות ושוק ההון ,כינוסים ופירוקים (לרבות
הסדרי חוב) ,ליטיגציה ,תביעות ייצוגיות ונגזרות ,משפט מנהלי ,דיני עבודה ,הגנת הפרטיות ,עסקאות
מסחריות ועסקאות בינלאומיות.

תחומי ההתמחות העיקריים:
נדל"ן
למשרד מחלקת נדל"ן מהגדולות והמנוסות בישראל .פעילות הנדל"ן של המשרד מגוונת וכוללת את
כל תחומי הפעילות העסקית בתחום זה ,לרבות הקמת שכונות מגורים ,מגדלי משרדים ,קניונים ,בתי
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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  ."38המשרד מתמחה גם במימון עסקאות נדל"ן ,הן בייצוג יזמים ברכישת
קרקעות ובהסכמי ליווי פיננסי להקמת פרויקטים ,והן בייצוג בנקים המממנים פעילות נדל"ן.

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

חברות ,מיזוגים ורכישות ,היי-טק
המשרד משמש כיועץ המשפטי של חברות בסקטור הפרטי ,המנהלות עסקים במגוון רחב של תחומי
פעילות ,ומטפל בנושאים מסחריים מגוונים ,כגון הקמת שותפויות ,חברות ,קרנות ומיזמים
משותפים ,ניהול משא ומתן ,מתן חוות דעת וסיוע בקידום וטיפול בעסקאות .המשרד מטפל
בעסקאות רכישה והשקעה בחברות היי-טק ,וכן בייעוץ שוטף ומתן שירותים משפטיים מלאים
לחברות כאמור .בצד התאגידי המשרד מעניק ייעוץ שוטף בתחומי הממשל התאגידי ,בסוגיות רגישות
ומורכבות ,כגון תגמול בכירים ,פירוק הפירמידות ועוד.

פרטיות והגנת מידע
למשרדנו פרקטיקה ייחודית המספקת סיוע מקיף ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בהיבטי פרטיות
ואבטחת מידע .השירותים שלנו כוללים יישום של תכניות ציות לעמידה בחוקי הגנת פרטיות בישראל
ב –  GDPRועוד ,ליווי בהתמודדות עם אירועי אבטחת מידע ,ייעוץ בנוגע להעברת מידע בין טריטוריות,
לרבות העברת מידע מחוץ לישראל ומחוץ לאיחוד האירופי ,ייעוץ לגבי בקשות נשואי מידע ,הכנה
וליווי ביישום של מדיניות פרטיות ועוגיות ותנאי שימוש עבור אתרים ,אפליקציות ומוצרים טכנולוגיים,
רי שום מאגרי מידע בישראל ,ליווי וייעוץ בהיבטי פרטיות בעסקאות וביצוע בדיקות נאותות בתחום
הפרטיות ,ניסוח וניהול מו"מ ביחס להסכמי עיבוד מידע ,הסכמי העברת מידע ,מתן רישיון במידע
ועוד ,ייעוץ בנושאי פרטיות הקשורים להיבטי העסקת עובדים ,ייעוץ וליווי בהליכי פיקוח וחקירה
המתבצעים ע"י הרשות להגנת הפרטיות.
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שוק ההון ובנקאות
למשרד ניסיון רב בתחום ההנפקות הציבוריות והפרטיות ובייצוג מנפיקים ,ובכלל אלו בנקים וגופים
מרכזיים במשק הישראלי .בנוסף ,למשרד התמחות ייחודית בייעוץ משפטי הנוגע לרגולציה הכרוכה
בניהול בורסה לניירות ערך  ,בישראל .המשרד עוסק בליווי עסקאות ,כגון ,מיזוגים ורכישות ,וכן
הנפקות פרטיות והסכמי מימון ,כמו גם תשקיפים ,תכניות תגמול ,ייעוץ בנושאי ממשל תאגידי
לחברות ציבוריות וייצוג בפני גופים רגולטוריים .בתחום זה מעניק המשרד שירותים לבנקים מקומיים
וזרים וכן למוסדות ולגופים פיננסיים ,בכל תחומי הפעילות הבנקאית.

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

חדלות פירעון (כינוסים ופירוקים ,הסדרי חוב)
המשרד עוסק בהליכי חדלות פירעון הן כינוסי נכסים והן פירוקים ,בעיקר מטעם הבנקים בכובעם
כנושים של חברות המצויות בחדלות פירעון .בשנים האחרונות רכש המשרד מומחיות ייחודית
בתחום הסדרי החוב .במסגרת טיפולו בהסדרי החוב מייצג המשרד הן חברות המבקשות לערוך
הסדרי חוב ,והן בעלי חוב מול חברות המבקשות לבצע הסדרי חוב.

דיני עבודה
המשרד מייצג את כלל לקוחות המשרד בכלל הסוגיות העולות באופן שוטף מול עובדיהם ,ובכלל זה
זכויות עובדים ,זכויות סוציאליות ,פיטורים והתפטרות ,קיום שימועים ,הכנת חוזי עבודה .המשרד
מעניק את שירותיו לגבי לקוחות המעסיקים ,במצטבר ,כ 10,000 -עובדים עם התמחויות בסקטורי
פעילות שונים ,כגון רשתות אופנה ,מלונאות ,תעשיות ,קמעונאות ,תשתיות ,תקשורת ,אנרגיה,
טכנולוגיה ,אלקטרוניקה ,בנקאות ,נדל"ן ,מסעדנות.
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מחויבות לחברה ולקהילה
עורכי הדין מטפלים מעת לעת בתיקים בהתנדבות ("פרו בונו") .המשרד אף מדורג על ידי חברת Bdi
 Cofaceבין משרדי עורכי הדין המובילים בישראל הפועלים לצמצום אפליה מגדרית.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחים עוסקים באופן מובהק בעבודה משפטית .כל מתמחה
מיועד לעסוק ברוב זמנו בתחום משפטי מרכזי אליו הוא משובץ בתיאום מראש עימו במועד קבלתו
להתמחות ,ובנוסף לכך הוא מסייע בתחומי העיסוק האחרים של המשרד ,בהתאם לצרכי המשרד.
עבודת המתמחה אינה מוגבלת אך ורק לעבודה עם השותף המאמן ,והיא מתבצעת גם מול עורכי דין
נוספים במחלקה .המתמחים ,המהווים חלק אינטגרלי מצוות המשרד ,מעורבים בתיקים ובעסקאות
השונות החל משלביהם הראשונים ולאורך כל שלביהם ,תוך שהם נוטלים חלק משמעותי בטיפול,
ובכלל זה ,פגישות עם לקוחות ,ישיבות משא ומתן ,הכנת חקירות ,ליווי לבית המשפט ועוד.
האווירה במשרד :המשרד ידוע ב DNA -הייחודי לו  -שילוב בין עבודה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר,
באווירה "בלתי מעונבת" ,צעירה ,ונעימה .במשרד היררכיה מובנית ,שאינה באה לידי ביטוי
ב"דיסטנס" בין השותפים לעוה"ד והמתמחים .המשרד יוזם מדי שנה פעילויות גיבוש חברתיות לכלל
עובדיו ,ובכללן טיול משרדי בן מספר ימים ,בין בישראל ובין מחוצה לה.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :המתמחים במשרד נהנים מתנאי שכר הולמים כמקובל בשוק
וכן תנאים נלווים כגון :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 ,מקצועיות ,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.
מסלול טרום התמחות  :אנו ממליצים בחום לאלו אשר מעוניינים להתמחות במשרדנו ,לפנות אלינו
בנוגע לאפשרות של טרום התמחות.
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יגאל ארנון תדמור לוי ושות'
כל הדרכים להגיע אלינו:
סניף ת''א:
כתובת :דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי תל אביב
טלפון03-6846000 :
סניף ירושלים:
כתובת :רחוב הלל  31ירושלים
טלפון02-6239239 :

אשת הקשר למתמחים :עו"ד אביטל ברוקר-ימין
מיילavital@tadmor-levy.com :
מחזורי גיוס קרובים :מרץ/ספטמבר 2024

קל גם בדיגיטל:
אינסטגרםinside_yigalarnon_tadmorlevy :

מי אנחנו
כ 370 -עורכות ועורכי דין | מהם  140שותפות ושותפים |  70מתמחות ומתמחים |  40כסאות
שממתינים למתמחות ומתמחים חדשים.

מה אנחנו עושים
תחומי עיסוק עיקריים:
ליטיגציה ותובענות ייצוגיות; הייטק ומיזוגים ורכישות; נדל''ן; משפט מסחרי (מקומי ובינ"ל); דיני
תחרות ,מימון פרויקטים ,בנקאות ,משפט מנהלי ורגולציה ,ותחומים רבים נוספים.

הסיפור שלנו
בשנת  2022חל המיזוג הגדול ביותר במשרדי עורכי הדין בישראל בין משרד יגאל ארנון ושות' למשרד
תדמור -לוי ושות' .המשרד הממוזג ,שכיום הינו השלישי בגודלו בישראל ,ממשיך ביתר שאת לתת
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שירות משפטי ברמה הגבוהה ביותר למאות לקוחותינו המובילים בישראל ובעולם ,אשר בשורה של
תחומי ליבה יוצר עוצמה ומובילות ומקצועית שאין שניות לה.

יגאל ארנון  -תדמור לוי הוא משרד עורכי דין שמסתכל קדימה .יחד עם עשרות שנים של ניסיון מקצועי
ומוניטין של הצלחה מוכחת במתן ייעוץ ושירות משפטי איכותי למגוון לקוחות מקומיים ובינלאומיים,
אנחנו מובילים את הדרך ומתקדמים בביטחה עם פרקטיקות ידע מתקדמות אל ההווה והעתיד.
נבחרת משפטית מצטיינת של כ 370 -עורכי ועורכות דין ,למעלה מ 70 -מתמחות ומתמחים ,מובילה
סטנדרטים בלתי מתפשרים של מקצועיות ,מומחיות משפטית ,ראייה חדשנית ,יושרה ואתיקה
מקצועית ,שמאפיינים את פעילות המשרד לאורך עשרות שנים.

אנחנו גאים ומתגאים בעורכות ועורכי הדין המעולים שצומחים ופורחים מהמשרד לעמדות מפתח
בעולם המשפט – ובהם היועצת המשפטית לממשלה הראשונה ,שופטי בית המשפט העליון,
שופטים רבים בערכאות המחוזי והשלום ,עורכי ועורכות דין מובילים באקדמיה ואנשי משק וכלכלה.
שילוב מנצח של עבודה משפטית ברמה הגבוהה ביותר יחד עם תחכום ויצירתיות ,סביבת עבודה
שוויונית ומכבדת ,תחושת שותפות וחברות אמיתית ,תנאי עבודה מעולים וסיכויי קידום מצוינים,
הופכים את המשרד שלנו למוביל ונחשק בתחום ,ומציבים אותנו פעם אחר פעם ברמות הגבוהות
ביותר של הדירוגים המקומיים והבינלאומיים ,Chambers and Partners; The Legal 500; GCR
 ;IFLR 1000; Duns100; BDI codeואחרים.

תחומי עיסוק ולקוחות
למשרד שני מרכזי פעילות גדולים בתל אביב ובירושלים (הגדול מבין משרדי עורכי הדין שפועלים
בבירה) ומחלקות ייעודיות לפעילות ברחבי ארה״ב ,אירופהוהמזרח הרחוק .אנחנו מספקים מענה
משפטי הוליסטי והתמחות בפרקטיקות עיקריות לרבות נדל״ן ,היי טק ומיזוגים ורכישות ,ליטיגציה
ותובענות ייצוגיות ,דיני תחרות ,מימון פרויקטים ,בנקאות ,משפט מנהלי ורגולציה ,ותחומים רבים
נוספים – בהם משרד יגאל ארנון  -תדמור לוי הוא הגדול והדומיננטי בישראל.

אנחנו מייצגים בגאווה ובהצלחה כבר עשרות שנים קונצרנים מרכזיים במשק הישראלי וחברות ענק
בינלאומיות ,גופים ממשלתיים וציבוריים ,קרנות השקעה מובילות ,חברות טכנולוגיה מהגדולות
והידועות בארץ ובעולם ,הבנקים הגדולים ,חברות כרטיסי אשראי ,חברות החזקה ,קרנות השקעה
וגופים בשוק ההון ,בנקים להשקעות ,תאגידים בתחומי התעופה ,התקשורת ,הבריאות ,האנרגיה
והתשתיות ,גופים פיננסיים ,חברות תעשייתיות ,חברות נדל"ן וכן ארגונים שלא למטרות רווח .בין
לקוחותינו-
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Intel | PayPal | Google | Palo Alto Networks | Ebay |Monday.com | BMW | Ourcrowd
|  |AppsFlyer | Medison Pharma Groupדלק | כלל | מגדל | הראל | בנק לאומי | בנק דיסקונט
| הדסה | אסותא | פיליפ מוריס | מספנות ישראל | רפאל | חברת החשמל | ג'נריישן קפיטל |
יוניליבר | אוסם | סלקום | אזורים | קבוצת דמרי | פז | צים |  | Nikeבנק הפועלים | הפניקס
חברה לביטוח | משרד האוצר | משרד התחבורה | משרד האנרגיה | תנובה | מפעל הפיס | סונול
| מימון ישיר |  | MAXכנסת ישראל |  | Goldman Sachs Group | Morgan Stanleyאל על |
גזית גלוב | דירה להשכיר | שפיר | סימנס.

אנשים למען אנשים
מחויבות המשרד לפעילות למען הקהילה והציבור היא כבר מסורת ארוכת שנים .אנחנו גאים לעודד
מעורבות אמיתית של העובדים והשותפים שלנו ולסייע באופן יזום למעוטי יכולת ,לעמותות ולמיזמים
חברתיים ,באלפי שעות של שירות משפטי פרו־בונו ופעילות התנדבותית למטרות חשובות כמו חינוך,
קידום נוער בסיכון ,סיוע לפליטים ומבקשי מקלט ועוד .מתוך השדה המשפטי ,אנחנו מייצגים
ומייעצים לגופים שונים ואוכלוסיות מוחלשות בשלל עניינים חברתיים וביניהם ייצוג נשי הולם
בתפקידי שפיטה ,זכויות ילדי מהגרי עבודה ,תנאי מאסר של נשאי  HIVועוד .אנחנו שמחים להוביל
פעולות לשינוי בתחום הציבורי ,לקדם אירועי התנדבות ולקיים פעילות חברתית אפקטיבית שמובילה
לשינוי ומגבירה את החוסן הקהילתי.

ההתמחות אצלנו  -להתחיל נכון את הקריירה שלכם
תקופת ההתמחות היא הצעד הראשון והחשוב בקריירה ארוכה .אנחנו מכירים בחשיבות שלה
ומאמינים שחשיפה ושיתוף שלכן ושלכם בתיקים מרכזיים וסוגיות משפטיות מורכבות מהארץ
ומהעולם ,הכרחית עבורכן ועבורכם כדי להתנסות ,להבין ולהחליט על הכיוון שהכי מתאים לכן ולכם.
היכרות עם מגוון שותפים ,פרקטיקות ,סגנונות ולקוחות ,מייצרת למתמחות ולמתמחים שלנו סביבה
שמאפשרת לעצב את הקריירה שלהם מעמדת ידע וכוח.

זה יהיה מאתגר ,וכנראה שתידרשו ללמידה מאומצת ,יצירתיות ,מהירות מחשבה וללא מעט שעות
של השקעה בפיצוח סוגיות משפטיות ועסקיות .לכן ,חשוב לנו לא פחות לייצר עבורכן ועבורכם
סביבה תומכת ,נעימה ועוטפת ,עם היכרות אישית ,חניכה וליווי צמודים ,שמבטיחים שלא ״תלכו
לאיבוד״ בתוך העומס והקצב הגבוה ,ותוכלו להפיק את המירב מתקופת ההתמחות .יחסי אנוש
נמצאים בלב התרבות הארגונית שלנו ויש לנו אחריות על כל עובדת ועובד שלוקחים חלק במסע
שלנו .אנחנו רואים במתמחות ובמתמחים שלנו את דור העתיד של המשרד ,ומציעים למי שהיתה
לה או לו התמחות מוצלחת להישאר ולהמשיך יחד איתנו לקריירה של סיפוק והגשמה.
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להתמחות עם תנאים מעולים
אנחנו מציעים את כל מה שאתן ואתם צריכים כדי להצליח:
• שכר של  11,500ש"ח (ברוטו) בחודש
• ישיבה בחדרים ייעודיים
• סמארטפון ועלות השימוש בו
• חניה חינם בחניון עזריאלי
• סבסוד קורס הכנה לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין
• מענק הישארות ושימור למתמחות ומתמחים שיחזרו למשרד לאחר בחינות הלשכה
• הזדמנות לקחת חלק בתוכנית הכשרות ייעודית למתמחים
• שי סיום התמחות
• מתנות בחגים
• ערבי גיבוש וימי כיף ייעודיים למתמחים ,בנוסף לפאן הרגיל של עורכי הדין במשרד
• פעילויות ואירועי תרבות ,שיעורי ספורט ,שיעורי נגינה ,הרצאות העשרה ,מופעיםHappy Hour ,
שבועי ועוד…

נשמע טוב .איך מתקבלים?
דרישות הסף שלנו לקבלה להתמחות הן:
הצטיינות אקדמית ,כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה ואנגלית ברמה גבוהה.

לעלות על המסלול  -רגע לפני
כחלק מהחשיבות שאנחנו רואים בהשתלבות נכונה ומהירה שלכן ושלכם אצלנו ,תוכלו למצוא בחלק
ממחלקות המשרד מסלול טרום התמחות שיעזור לכם להיכנס לעניינים.

רואים עתיד  -עם סיכויי קידום גבוהים
חושבים קדימה? הרוב המכריע של עורכות ועורכי הדין הצעירים במשרד השלים את ההתמחות בו.
בשנתיים האחרונות שמחנו להציע לכ 60%-מהמתמחות והמתמחים לחזור ולעבוד אצלנו כעורכי דין
לאחר סיום בחינות הלשכה ,ולהצטרף לנבחרת המנצחת של יגאל ארנון  -תדמור לוי.
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יוסי כפרי ושות'

כתובת :רחוב שער פלמר  ,2חיפה
טלפון 0773221966 :פקס 0775320796 :דוא"לoffice@kaflaw.co.il :
במשרד  4-5עורכי דין בעלי וותק וניסיון רב בעולם הנדל"ן ,שני מתמחים ,וכן צוות עזר מקצועי.
מגייסים מתמחה אחד כל מחזור גיוס ( מחזור גיוס מרץ ,ספטמבר).

המשרד עוסק בנדל"ן ואך ורק בנדל"ן ובדיוק בגלל זה אנחנו מאוד טובים במה שאנחנו עושים.
משרדנו הינו מ שרד בוטיק איכותי העוסק בתחום הנדל"ן על כל היבטיו ,עסקאות נדל"ן מגוונות,
פרויקטים למגורים ,נדל"ן מסחרי ,התחדשות עירונית ,תכנון ובניה ,מיסוי מקרקעין ,ליטיגציה.
אם עולם הנדלן מושך אתכם ,לא תמצאו מקום טוב יותר להתמחות בו .משרדנו הינו משרד עם אוירה
צעירה ודינמית ,ה משלב בהצלחה בין רמה מקצועית גבוהה ונטולת פשרות ,לבין יחסי אנוש יוצאי
דופן ,וסביבת עבודה חמה ,נעימה ,צעירה וחברית.

קצת עלינו
חיים ונושמים את עולם הנדל"ן ונהנים מכל רגע של עשייה ועיסוק בתחום זה .עולם הנדל"ן משלב
בתוכו סוגיות משפטיות מאתגרות ומעניינות ,יחד עם חשיבה עסקית יזמית .המשרד ביסס את מעמדו
כמשרד בוטיק מוביל ,מומחה ,ובעל נסיון רב במיסוי מקרקעין ,עסקאות נדל"ן מורכבות ,התחדשות
עירונית וייצוג בפני ערכאות משפטיות וועדות ערר.
משרדנו הוא משרד יזמי המעניק ללקוחותיו ערך מוסף ,מעבר לייעוץ המשפטי ,כבר משלב בחינת
העסקה או הפרויקט ,על כל היבטיו .אנו מנהלים ומלווים את לקוחותינו בכל שלבי העסקה ליווי עסקי
ומקיף של עסקה ,מסייעים להם לקבל החלטות יזמיות ועסקאות ,מנהלים עבורם את המו"מ
המסחרי ,ומעורים בצד העסקי יזמי לא פחות מהצד המשפטי.
משרדנו מלווה באופן קבוע פרויקטים נדל"ניים מורכבים ובהיקפים גדולים ,לוקח חלק בעסקאות
מסחריות מורכבות ,ונמנה בין המשרדים המובילים בחיפה בתחום .יתרונו היחסי של המשרד הינו
ניסיונו העשיר בתחום בצרוף יכולת מקצועית בלתי מתפשרת בליווי פרויקטים ומיזמים מורכבים
ורחבי היקף .כל עורכי הדין במשרד הם יוצאי המשרדים הגדולים ביותר ברמה ארצית ובעלי שנות
נסיון רבות .לזכות המשרד מספר תקדימים משפטיים בעולם המס ,דבר שסייע ליזמים שעובדים עמנו
להגדיל רווחים בפרויקטים באופן משמעותי.
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שיטת העבודה במשרד והשאיפה לתת לכל לקוח יחס אישי וצמוד מביאים לכך שכל אחד מצוות
המשרד מעורב ומנהל עסקאות ומצוי בקשר אישי וישיר עם לקוחות המשרד.
בין לקוחות המשרד נמנים יזמים ,קבלנים ,משקיעים ,קרנות נדל"ן ,גופים פיננסיים ופרטיים ,להם
אנו מייעצים בתחומים הבאים (על קצה המזלג):
•

מיסוי מקרקעין

•

עסקאות נדל"ן מורכבות --עסקאות קומבינציה ,מכר ,קרקעות ,מסחרי וכיוב'

•

התחדשות עירונית

•

ליווי פרויקטים של בניה למגורים ומסחרי -ליווי היזם החל משלב איתור המקרקעין ,בדיקתם,
ניהול משא ומתן ,חתימת הסכם ,בחינת היבטי מיסוי והפחתתם ,קידום הליכי תכנון ובנייה
והשבחתם ,סגירת מימון לפרויקט ,מכירת הנכסים ועד רישום הבניינים בלשכת רישום
המקרקעין.

•

עסקאות מכר ושכירויות מסחריות.

•

ייצוג בהליכים משפטיים שונים בתחומים אלה.

האווירה הפתוחה ,היחס האינטימי והאישי והטיפול המסור לו זוכים לקוחות המשרד מושכים אל
המשרד לקוחות רבים ואיכותיים ,המכירים ביתרונות המשרד בשל השילוב בין מצוינות משפטית לבין
היכולת ליהנות מיחס של משרד בוטיק.
אנו שמים דגש רב על הפן המקצועי ומתוך הנחת יסוד זו ,אנו דואגים כי כל הצוות המקצועי ,יהיה
מעורב בשיעורים ,הרצאות ,ימי עיון ,השתלמויות וכל פעולה שיש בה כדי להשתלם ,ללמוד
ולהתמקצע .צוות המשרד מעביר בעצמו הרצאות מקצועיות וימי עיון ליזמים ,שמאים ,רואי חשבון
ומתווכים.

התמחות במשרד
ההתמחות במשרדנו כוללת עבודה עם כלל הצוות המקצועי של המשרד ולא בהצמדה לעו"ד אחד.
המתמחים עובדים באו פן ישיר ובלתי אמצעי מול עורכי הדין השונים במשרד ,נחשפים לשיטות
העבודה השונות וזוכים לליווי וחניכה מכל אחד ואחד מהם .כך תוכלו למצות באופן מירבי את תקופת
ההתמחות לרכישת ידע וניסיון בכלל התחומים בהם עוסק במשרד.
המתמחים הינם חלק בלתי נפרד מהמשרד הן מבחינה מקצועית והן מבחינה חברתית.
המתמחים נחשפים לעסקאות ופרויקטים רחבי היקף ,תוך מעורבות מלאה בכל הנעשה לאורך חייה
של עסקה ,ומהווים חלק אינטגרלי ומהותי בטיפול בהם החל מעריכת בדיקות משפטיות לקראת
העסקה ,ניהול מו"מ בעסקאות וניסוח חוזים ,הליכים בבתי משפט ,ייעוץ שוטף ללקוחות ,פגישות
עם גורמים שונים (לקוחות ,מומחים וכיוצ"ב) ,חשיבה אסטרטגית וכל דבר הקשור לתחום המקצועי.
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אנו מחפשים מתמחים חרוצים ,שאפתנים ,בעל מוטיבציה גבוהה ללמידה ,מסירות ,יחסי אנוש
מצוינים ויכולת עבודה בצוות וכעצמאי .בקיצור ,מתמחים עם פלפל שרוצים להצטרף למשפחה.
חשובה לנו האוירה החברית במשרד ולהגיע לעבודה עם חיוך כל יום .לכן ,אנו משקיעים גם בפעילויות
גיבוש הכוללות פעילויות כלל משרדיות (ימי גיבוש ,נופשים משרדיים מפנקים ,מסיבות בחגים).
המתמחים נחשפים לכל התנאים האדמיניסטרטיביים של עורכי הדין ונהנים מסביבת עבודה צעירה,
דינמית ,חברית ונעימה.
משרדנו הינו משרד דינמי וצומח .א נחנו מאמינים כי המתמחים הם דור העתיד של המשרד ומשכך
אנחנו משקיעים באיתור המתמחים ,בקבלתם ובהכשרתם לאורך כל תקופת עבודתם במשרד .תמיד
נשמח שאנשים טובים ימשיכו איתנו ולכן קיימת אפשרות להמשיך ולעבוד במשרד כעו"ד לאחר סיום
תקופת ההתמחות.
אנחנו לא מסתפקים בכל זה ,ודואגים שתקבלו את תנאי ההעסקה הטובים שניתן להציע.

בגלל שאנחנו מאמינים בקשר אישי וישיר אתם מוזמנים ליצור אינו קשר לכל שאלה.
יוסי כפרי0543347210 -
נשמח אם תצטרפו אלינו.
אז ...מחכים לכם!

בהצלחה!
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יוסי לוי ושות'

יוסי לוי ושות' שם דגש על לימוד ומעניק למתמחים כלים המהווים את הבסיס לתחום העיסוק.
המתמחים שלנו שותפים מלאים בנושאים שתחת טיפולם כאשר המתמחים עוסקים בעבודה
משפטית בלבד .מי שמחפש התמחות משמעותית המקנה כלי חשיבה ,הבנה וניתוח במקצוע
עריכת הדין  -זה המקום עבורו.

מיקום המשרד :רמת גן
מספר הטלפון של המשרד03-5102491 :
כתובת אתר האינטרנט של המשרד/https://ljlaw.co.il :

אנשי קשר לגיוס המתמחים במשרד:
עו"ד אסף הדני ,שותף

asafh@ljlaw.co.il

עו"ד דנה טירנגל ,שותפה danat@ljlaw.co.il
סיון דניאל ,מנהלת משרד sivand@ljlaw.co.il

מידע אודות עובדי המשרד
מספר עורכי דין במשרד40 :
מספר השותפים במשרד13 :
מספר המתמחים במשרד6 :
מרץ 3 -
ספטמבר 3 -

חשוב מאוד :שיטת התמחות :פול מחלקתי.

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד יוסי לוי ושות' (לשעבר לוי ,מי-דן ושות') ,הוקם בשנת  1992והוא אחד מהמשרדים המובילים
בתחומו בישראל .המשרד מעסיק כ 40 -שותפים ועורכי-דין בעלי ידע וניסיון משפטי ומקצועי נרחב.
משרד יוסי לוי 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,
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משפט מסחרי ועסקאות  ,M&Aייצוג והופעה בבתי-משפט ,ייצוג לקוחות בבוררויות בינלאומיות,
תובענות ייצוגיות ,משפט מנהלי ,מקרקעין ,תכנון ובנייה ,הגבלים עסקיים ותקשורת .המשרד מדורג
באופן שוטף כמשרד עילית מוביל בתחומי ההגבלים העסקיים ,מימון הפרויקטים ,משפט מנהלי,
תובענות ייצוגיות ,תקשורת ועוד על-ידי המדריכים המובילים בישראל ובעולם ובהםLegal 500, :
 IFLR1000, Duns 100, Global Chambers, BDI Codeועוד.
בין לקוחות המשרד נכללים ,Oracle ,AID Genomics LTD :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) ,מגדל חברה
לביטוח ,סופרגז ,בנק לאומי ,אלביט ,עמיתים קרנות פנסיה ,Daon ,בנקים זרים  -ביניהם RBS
 Boston First Suiss Credit ,Stanley Morgan,ורבים נוספים.

פעילות 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 מנהליות,
בסכסוכים 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 בהיקפים כספיים משמעותיים ,ובכלל זה,
באחת מהתביעות הכספיות הגדולות בתולדות המדינה ,בסך של מיליארדי  ₪מתחום דיני התחרות;
את חברת נמלי ישראל בהליכים מורכבים הנוגעים לרפורמה בנמלי הים; בנוסף ,משרדנו ייצג את
נתיבי ישראל בהליכי בוררות מורכבים בשווי של למעלה מחצי מיליארד  ;₪את רשות שדות התעופה
בשורה של הליכים שעוסקים בתביעות הקשורות לנתב"ג  2000בשווי מצטבר של מאות מיליוני ,₪
משרדי ממשלה ,תאגידים סטטוטוריים ,חברות ממשלתיות וגופים פרטיים בעתירות מנהליות
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.וBuild, Operate, ( B.O.T. -
 ,)Transferביניהם :הקמת שדה התעופה החדש ליד אילת; פרויקט מנהרות הכרמל בחיפה; מתקן
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התפלת מי-ים באשקלון בהיקף של  100מיליון מ"ק בשנה; מתקן התפלת מי-ים בחדרה בהיקף של
 130מיליון מ"ק בשנה; מתקן התפלת מי-ים בפלמחים בהיקף של  30מיליון מ"ק בשנה; מתקן
התפלת מי-ים בשורק בהיקף של  150מיליון מ"ק בשנה; מתקן התפלת מי-ים באשדוד בהיקף של
 100מיליון מ"ק בשנה; כביש  ;431כביש  ;531פרויקט ארצי לתחזוקת הכבישים המהירים; הנמלים
החדשים בישראל (חיפה ואשדוד); 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 Bostonכ חתמים בגיוס מימון ראשון מסוגו בארץ בשוק המוסדי בארה"ב
לקבוצת ים תטיס בהיקף של כ 300 -מיליון 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 Ltd.להקמת תחנת כוח במישור רותם ולאספקת חשמל לחברת החשמל
וללקוחות פרטיים; ליווי בנק לאומי בהעמדת מימון לקבוצה שהתמודדה במכרז  B.O.T.של משרד
הביטחון להעתקת בסיסי צה"ל (עיר הבה"דים) .בנוסף לכך ,המשרד מייצג גופים מהסקטור הפרטי
במכרזים ובנוגע למימון פרויקטים ובמכרזים מורכבים בעלי היקף כספי גדול.
הגבלים עסקיים ותחרות  -משרד יוסי לוי ושות' הוא מהמנוסים והמובילים ביותר בישראל בתחום
ההגבלים העסקיים ודיני התחרות .המשרד מעניק ייצוג שוטף לגופים סטטוטוריים ,ציבוריים ופרטיים
בפני רשות ההגבלים העסקיים ,בית הדין לתחרות 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 מתחום
התחרות .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 והעקרוניי ם 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 (כיום בית הדין לתחרות).
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 ,מכירת קבוצת לינום ,במכירת זכויות בפרויקטי אגירה
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שאובה ,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 דייקין בישראל ,ברכישת זכיינית המותג הסלולרי "וואווי" בישראל ,במכירת
פעילות השירות של אלקטרה לקבוצת פל ,במכירת פעילות רשת  Aceלקרן קדמה ובעסקאות רבות
נוספות .המשרד ייצג את בעלי המניות של קבוצת  DSNRבמכירת אחזקותיהם בקבוצה ,את אלקו
התקנות ושירותים ברכישת אחזקות חברת קומפקס אינטרנשיונל ( )93וברכישת 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 לווה 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 ותהליך גיוס המתמחים
מספר המתמחים שיש בכוונת המשרד לגייס :עד ארבעה
שיטת העבודה במשרד :פול מחלקתי
התנאים המוצעים למתמחים :שכר כמקובל במשרדים הגדולים והמובילים בישראל ,עמדת עבודה
אישית מלאה ומאובזרת ,חניה או החזר נסיעות ,ועוד.
היתרונות שבהתמחות במשרדנו :ראו למטה.
סיכויי קידום במשרד :ראו למטה.
תנאי סף :ראו למטה.
שעות העבודה :שעות העבודה הרשמיות הן  .19:00 – 9:00המתמחה נדרש להשקיע שעות נוספות
ככל שנדרש בהתאם לתיק ו/או למטלה המשפטית שעליה הוא עובד.

משרד יוסי לוי ושות' הוא אחד המשרדים הוותיקים בישראל והוא מייצג לקוחות ישראליים וחברות
זרות רבות בפעילותן בישראל למעלה מ 30-שנים .המשרד רואה במועמדות ובמועמדים שיחלו
התמחות במשרד את מאגר המועמדים המרכזי להצטרפותם של עורכי דין חדשים לצוות המשפטי
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לאחר תום תקופת ההתמחות .לכן בהליך גיוס המועמדים להתמחות המשרד שם דגש על הצטיינות
אקדמית ,ידע והבנה משפטית רחבים וכן שליטה בשפה האנגלית כתנאי לתחילת התמחות.
מתחילת ההתמחות המתמחים במשרד מצטרפים לפעילות המשפטית השוטפת ,והשותפים וצוות
עורכי הדין במשרד רואים בהם כולם בהם כחברים מלאים בצוות המשפטי והם נדרשים לעמוד
באמות מידה גבוהות מהיום הראשון .המתמחים נדרשים להכין טיוטות של כתבי טענות ,חוות דעת,
מזכרים משפטיים וכדומה ,והם מצטרפים לכל שלב ושלב בייצוג הלקוחות בתיקים .נוסף על כך,
המתמחים במחלקה המסחרית ובמחלקת ההגבלים העסקיים מצטרפים לצוות שנותן ליווי מסחרי
שוטף ובעסקאות מיזוגים ורכישות ולמיזמים משותפים ומסייע למתן הייעוץ השוטף .המשרד מעניק
למתמחה כלי חשיבה ,הבנה וניתוח לעבודה במקצוע עריכת הדין שישמשו את המתמחה גם לאחר
סיום התמחותו במשרד.
המשרד שם דגש משמעותי על יחסי אנוש וגיבוש הצוותים העובדים במשרד ,לרבות המתמחים ,והוא
מקיים פעילויות רבות במהלך השנה כגון השתלמויות מקצועיות בחו"ל ,אירועים בחגים ובסוף השנה,
 happy hourבימי חמישי ,יציאות משותפות ,ועוד.
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י.ז .נחשון ושות'

משרד עו"ד י.ז .נחשון ,חן ,בר-אדון ושות' ,פעיל כבר מעל  40שנה ומייצג מאות לקוחות בתביעות
בתחומי רשלנות רפואית ,תאונות עבודה ,תאונות דרכים ,ביטוח לאומי ועוד.
משרד עורכי הדין ,י.ז .נחשון ושות' ,הוביל וזכה במאות תביעות מורכבות וייחודיות בתחומי משפט
רבים ומגוונים.

פרטי המשרד
כתובת :רח' שיבת ציון  ,68חיפה
טל'04-8678514 :
פקס04-8679401 :
דוא"ל (גם למשלוח מועמדות להתמחות)office@nachshon-law. com :

על המשרד ותחומי העיסוק
משרד עו"ד י.ז .נחשון ,חן ,בר-אדון ושות' ,פעיל כבר מעל  40שנה ומייצג מאות לקוחות בתביעות
בתחומי הנזיקין ,תאונות דרכים ,תאונות עבודה וחבויות ,רשלנות רפואית ,נזקי רכוש ועוד.

במשרד כ 20-אנשי מקצוע מהטובים בענף ,המשלבים ניסיון מקצועי רב ויכולת ייחודית של שילוב
נקודות מבט רבות כמייצגים הן של התובעים והן של גופים גדולים במשק ,לרבות עיריות ,מועצות
מקומיות ,חברות ביטוח ועוד ,לכדי ניצול אופטימלי של נתוני התיק המשפטי .יכולת ייחודית זו,
מעניקה לנו ללא ספק יתרון המתבטא באחוזי הצלחה גבוהים ובשביעות רצון של הלקוחות המיוצגים
במשרד.

המשרד עוסק בליטיגציה באופן יום יומי ומייצג לקוחות שונים בבתי המשפט ובוועדות רפואיות ברחבי
הארץ.

עבודת המתמחים
המתמחים הינם חלק חיוני של הצוות המקצועי של המשרד ,ועבודתם הינה משפטית בלבד.
המתמחים עוסקים בטיפול שוטף בתיקים ,בהתאם לרמת התקדמותם בשלבי ההתמחות ,לרבות

65

הכנת כתבי בי דין שונים ,מתן מענה להחלטות בית המשפט ,ליווי דיונים בבתי משפט ופגישות עם
גורמים שונים.
במתמחים במשרדנו מלווים בעבודתם ע"י עו"ד בכיר/שותף.

משרדנו שואף למצויינות ,ויחד עם זאת מתאפיין באווירה משפחתית ,ורואה ב"חברות" בין עובדי
המשרד ערך בעל חשיבות גבוהה.

סיכויי השארות של המתמחים במשרד בתום תקופת ההתמחות
משרדנו משקיע זמן ומאמץ בהכשרת המתמחים .לכן ,נשמח להשאיר את הטובים לעבוד במשרדנו
כעו"ד מן המניין.
כ 2/3-מעורכי הדין ,העובדים כיום במשרדנו עברו את התמחותם במשרד!

שעות העבודה של המתמחים :ימים :א'-ה' ,שעות.8:00-17:00 :
מספר המתמחים המתקבלים 1-2 :לשנה.
תהליך בחירת המתמחים:
מתקיים ראיון אחד עד שניים ,על ידי לפחות אחד מהשותפים במשרד .המתאימים יופנו לביצוע מבדק
חוץ משרדי.

מקווים לראותכם איתנו!
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יעקב סלומון ,ליפשיץ ושות'

כתובת :בית סלומון ליפשיץ ,נתנזון  ,1חיפה (משרד רמת גן :בית סלומון ליפשיץ ,החילזון  6רמת גן).
טלפון 04-8140500 ;03-5757712 :פקס.04-8557038 ;03-5757725 :
אתר האינטרנט של המשרד.www.ysl-law.com :
דוא"ל.hr@ysl-law.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד נועם בר דוד ,שותף וחבר הנהלה.
שליחת קורות חיים :באמצעות אתר קודקס.
מאיזו שנה המשרד קיים.1923 :
מספר עורכי הדין במשרד.65 :
מספר השותפים הכולל במשרד.26 :
מספר השותפות (הנשים) מתוך כלל השותפים במשרד.10 :
גיוון תעסוקתי :המחויבות שלנו לשוויון הזדמנויות וגיוון מתחילה מלמעלה .צוות השותפים שלנו
מורכב מנשים וגברים מגילאים ,רקעים ודתות שונות וכמוהם כך גם עורכי הדין ,המתמחים וצוות
המנהלה .בכל יום מחדש אנו נוכחים בכך שצוות מגוון הוא בסיס לצמיחה ולעוצמה ולכן אנו מקפידים
לבנות ולתחזק סביבה מכובדת ,פתוחה ושקופה הלומדת את צרכי העובדים ומתאימה עצמה אליהם.
אנו עושים כל מאמץ על מנת להטמיע ערכים של גיוון ושוויון כך שעורכי הדין והצוות שלנו ,מגיעים
מרקעים שונים ומקבוצות אוכלוסייה שונות וללא קשר לרקע ,למגדר ולנקודות המבט שלהם ,מקבלים
תמיד הזדמנויות שוויוניות כדי לממש את הפוטנציאל המרבי שלהם.
מספר המתמחים במשרד.8 :
מספר המתמחים שבכוונתנו לגייס לשנת .4 – 3 :2023

על המשרד
משרד סלומון ,ליפשיץ ושות' נוסד בשנת  1923והינו אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים ,הגדולים
והוותיקים בארץ .המשרד פועל מסניפיו בחיפה ,רמת גן ,ירושלים ונוף הגליל ומייצג מזה שנים גופים
וחברות גדולות מהארץ ומחו"ל ,מן המגזר הפרטי ומן המגזר הציבורי ,וממגוון קשת הפעילות
העסקית .המשרד מדורג דרך קבע ברשימת המשרדים המובילים במדריכי הדירוג בבינלאומיים
והישראלים .אנו מאמינים כי השילוב הייחודי בין אופיו הצעיר והתוסס של המשרד לבין המסורת
שהשתמרה והונחלה לאורך למעלה מתשעה עשורים של פעילות משפטית ,הינו שילוב מנצח.
לפיכך ,אנו מ קפידים על מסורת ,יסודיות ומסירות בלתי מתפשרת ביחסנו האישי ללקוחותינו ובו בזמן
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ערים לצורך המתמיד בחדשנות ,גמישות מחשבתית ,פתיחות ויצירתיות ,ומתן פתרונות הולמים
לשוק מתחדש.
תחומי העיסוק המרכזיים של המשרד :ליטיגציה מסחרית ואזרחית ,נדל"ן ,בנקאות וכספים ,איסור
הלבנת הון ,תובענות ייצוגיות ,תחבורה ,התחדשות עירונית ,חדלות פירעון ,ניהול משברים ,קניין
רוחני ,ביטוח ונזיקין ,דיני עבודה ,אנרגיה וגז טבעי  ,דיני תחרות ,הייטק ,מיזוגים ורכישות ,משפט
מנהלי ומכרזים.
בנוסף ,המשרד עוסק בפעילות פרו בונו בתחומים שונים בין היתר ,שותפים שונים במשרד מעניקים
סיוע שוטף לעמותת נירים ,למחלקה האונקולוגית – ילדים בתל השומר ואחרים.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה ושיטת ההתמחות במשרד :המתמחים במשרד עובדים מול כלל השותפים
וכלל עורכי הדין במחלקות השונות ( ,)Poolכאשר השאיפה היא לחשוף את המתמחה לתחומי עיסוק
שונים ולשיטות עבודה מגוונות (מניסיון ,מדובר ביתרון בלתי רגיל).
תנאים המוצעים למתמחה :המתמחים שלנו מהווים חלק אינטגרלי מפעילות המשרד ,הם שותפים
לכל האירועים במשרד ונהנים מכלל ההטבות הניתנות לעובדי המשרד .במשרדנו ישנה אחת מן
הספריות המשפטיות הגדולות בארץ ולרשות עורכי הדין עומדים כלים מקצועיים ככל הנדרש לביצוע
עבודתם וללמידה .תנאי השכר של המתמחה לשנת  :2023שכר חודשי של  ,₪ 8,000דמי נסיעות
והפרשות מלאות לקרנות פנסיוניות.
דרישות מהמתמחה בעבודה :היות שאנו נעזרים במתמחים לביצוע עבודה משפטית של ממש ,הרי
שמתמחה צריך להיות יסודי ביותר ,בעל כושר ביטוי טוב ,בכתב ובע"פ ,יכולת ניתוח טובה ,חשיבה
יוצרת ,ידע נרחב ויכולת עבודה בצוות.
שעות העבודה במשרד :בסלומון ליפשיץ אנו רואים חשיבות רבה באיזון בין בית לעבודה .שעות
עבודת המתמחים הינן בימים א -ה ,בין השעות  .18:30 - 08:00לעיתים ,ובהתאם לצרכי העבודה,
נדרשים המתמחים לשעות נוספות.
סיכויי הקידום של המתמחה בתום תקופת ההתמחות :משרדנו רואה את המתמחה כעובד לטווח
ארוך .חלק ניכר מעורכי הדין השכירים והשותפים במשרדנו החלו דרכם כמתמחים במשרד .אנו
משקיעים בכל מתמחה ומתמחה ,בתקווה להכשירו ולגייסו לצוות עורכי הדין במשרד.
מסלול טרום התמחות :כן ,בהתאם לצורך.
תהליך גיוס המתמחים :הקריטריונים לקבלת המתמחים מתבססים ,בין היתר ,על קורות החיים,
התרשמות אישית ,מוסד הלימודים ,ציונים ופרמטרים נוספים .ככלל ,אנו מקיימים ראיון אחד עם
המועמדים להתמחות.
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ירון אלדר ,פלר שוורץ ושות׳

תחום עיסוק :משרד עורכי דין בתחום המיסים
נוסד בשנת 2013

כתובת גבעתיים :מגדל השחר ,רח' אריאל שרון  ,4גבעתיים 5320045 ,כתובת חיפה :רח' הנמל ,33
ת.ד ,33966 .חיפה 3133901

כתובת באר שבע :רח' האנרגיה  77גב ים  1באר שבע 8470912

טל'  074-7339222פקס  074-7339223דוא"ל office@yetax.co.il

אתר www.yetax.co.il

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

שותפים

עו"ד טלי ירון-אלדר ,השותפה המנהלת של המשרד ,כיהנה כנציבת מס הכנסה בישראל; במהלך
כהונתה הובילה את רפורמת המס הנרחבת ביותר בתולדות מדינת ישראל .לאחר המעבר למגזר
הפרטי ,גברת ירון-אלדר מעורבת בקונסטלציות עסקיות רבות.
עו"ד רועי פלר ,שותף מייסד במשרד ומייצג לקוחות מכל המגזרים ,מטפל בתכנון מס וייצוג בכל ענייני
המס .עו"ד פלר מנהל את משרד חיפה.
עו"ד רני שורץ  ,שותף מייסד של המשרד ,הוא אחד מעורכי הדין היחידים אשר מומחים בליטיגציה
וסכסוכים בנושאי מס בישראל ,לרבות הליכים פליליים ,ואשר השיג תוצאות טובות ללקוחותיו .הוא
יו"ר משותף של ועדת המס העקיף של לשכת עורכי הדין.
עו"ד הנרייט פוקס ,מתמחה בתחום המיסוי הבינלאומי בדגש על רגולציות המס העולמיים
המשתנות במהירות; עוסקת בייצוג בשינויי מבנה של קבוצות חברות מורכבות חוצות גבולות ,ועם
משקיעים זרים וקבוצות ישראליות המשקיעות בחו"ל .היא מייצגת את היצרנים של ישראל בBIAC -
של ה.OECD-
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עו"ד עמית גוטליב  ,מייעץ ללקוחות פרטיים בנושאים הנוגעים לתכנון הון משפחתי ,העברות בין-
דוריות ,נאמנויות ,תושבים חדשים וחוזרים ,לרוב גם ייעוץ לפילנתרופיה ,משא ומתן על שומות מס
וקבלת הסכמים עם רשויות המס.
עו"ד אושר הרוש ,מתמחה בלי טיגציה אזרחית ומסחרית ,משא ומתן על חוזים מסחריים ,דיני קניין
רוחני ומטפל בחלק ניכר מתיקי ליטיגציית המס.
עו"ד סיון הניק ,מייעצת בעסקאות מורכבות ומנהלת סוגיות מאתגרות בתכנון מס מקומי ,לרבות
ייצוג בערעורי מס וליטיגציה ,בסניף המשרד בחיפה.
עו"ד יוסי ברוך ,עו"ד ברוך בעל ניסיון רב שנים בהליכי מס ופשעי צווארון לבן.
עו"ד רוני ענבר ,צברה את ניסיונה הראשוני בתפקיד בכיר ברשויות המס והיא מטפלת בייצוג
בתהליכי שומה ומשא ומתן מס.

תחומי עיסוק
מיסוי חברות – ייעוץ והכוונה שוטפת בנושאי מס חברות ,לרבות פיתוח אסטרטגיות מס ארוכות טווח,
ייצוג ומשא ומתן מול רשויות המס ,רכישות ,ארגון מחדש ,גילוי מרצון ,הבטחת הטבות מס 'מפעלים
טכנולוגים'.
מיסוי בינלאומי – הכוונה מקצועית בעלת ניסיון רב בתכנון מס בינלאומי של עסקאות ויחידים חוצי
גבולות נכנסות ויוצאות ,לרבות מזעור הפסדי מס עקיף ,מיזוגים בינלאומיים וארגון מחדש ,השגת
הסכמים מוקדמים (פסיקה) נוחים עם רשויות המס בישראל.
מיסוי עקיף ומכס – ייעוץ ,הכוונה ובקרה בכל היבטי המיסוי העקיף ,ללקוחות עסקיים ופרטיים,
לרבות מוסדות פיננסיים ,משקיעי נדל"ן ,יבואנים/יצואנים ויצרנים ,וייעוץ בסוגיות מע"מ ומכס.
מיסוי יחידים – הכוונה וייעוץ ליחידים ,לרוב אנשים בעלי הון גבוה ,וטיפול בתהליכי שומה בכל
השלבים ,לרבות השגות וערעורים בבית המשפט ,תהליכי גילוי מרצון ,וניהול הטבות מס להם זכאים
תושבי מס חוזרים וחדשים ,וכמו כן בחברות בינלאומיות העברת צוות בינלאומי וניסוח חוות דעת.
נאמנויות  -המשרד מתמחה במתן ייעוץ לתושבי ישראל ותושבי חוץ בכל הנוגע להקמת ולניהול
נאמנויות ,וכן בתכנון ירושות וצוואות ,לרבות מיסוי.
מיסוי מקרקעין – תכנון וליווי עסקאות נדל"ן למגורים ,מוסדיים ,תעשייתיים וקיבוצים ,רכישות
פרטיות ,קבוצות רכישה ,התחדשות עירונית (תמ"א  )38וארגון מחדש של קבוצות מקרקעין לרבות
הבטחת הטבות מס למלונאות ובניה למגורים.
סכסוכי מס – ייצוג בפני כל הערכאות השיפוטיות ,לרבות הליכים פלילים ,ערעורים על שומות מס,
בענייני מס אזרחיים ופליליים.
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על ההתמחות
• אופי עבודת המתמחה במשרד :המתמחה הוא חלק מהצוות המקצועי-משפטי במשרד.
הוא לוקח חלק פעיל בליווי תיקים ולקוחות ולא אחת נדרש לעבודה עצמאית .מתמחה עובד
עם כל עורכי הדין במשרד (שיטת פול) ,בכך המתמחים נחשפים למגוון רחב של תחומים
בעולם המס.
• התנאים המוצעים למתמחה במשרד :תנאי השכר הם כמקובל במשרדים גדולים ,בנוסף
ישנה השתתפות במימון ארוחת צהרים (תן-ביס) ,חניה ,השתתפות במימון הכנה לבחינות
לשכה ,חופשות שנתיות מרוכזות ואירועים משרדיים .אצלנו המתמחים יושבים יחד בחדר
מרווח ,לכל אחד שולחן ,מחשב וטלפון ומקום אחסון ותיוק .במשרד קיימת ספריה משפטית
וגישה למאגרי מידע משפטיים בתחומי ההתמחות של המשרד.
• הדרישות מהמתמחים בעבודה :משרדנו מלווה את לקוחותיו בפעילויותיהם השונות לאורך
שנים .בהתאם ,אנו מצפים מהמתמחים ,כמכל חברי הצוות למתן שירות מעולה ,למסירות,
סקרנות ,חברות ,שימת לב לפרטים ,יכולת משפטית גבוהה ,יכולת ניתוח ועבודת צוות .כן
נדרשת יכולת עבודה באנגלית.
• שעות עבודה :משרדנו עובד בין הימים ראשון-חמישי .אנחנו לא מצפים מהמתמחים לעבוד
מספר מסוים של שעות בחודש ,אלא להקדיש למטלותיהם את הזמן הדרוש לשם ביצוען
על הצד הטוב ביותר .שעות העבודה המקובלות למתמחים הינן בדרך כלל בין 09:00-
.19:30
• סיכויי קידום במשרד :ניסיון של שנים מלמד כי בדרך כלל מתמחים ממשיכים אתנו לשנים
רבות .אנחנו מאמינים שהאווירה הנעימה ,הרמה המעולה של הצוות ,וכן אופי העבודה
המשותפת מקנים תחושת שייכות ורצון לשיתוף לפעולה במשך שנים רבות.
• האם קיים מסלול טרום התמחות :לא.
• אשת קשר למתמחים :שרון שפירא– sharon@yetax.co.il
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לוטי ושות'

מיקום המשרד :רח' ויצמן  ,2מגדל אמות ,תל אביב.
מספר הטלפון של המשרד.03-6952268 :
אנשי הקשר לגיוס המתמחים במשרד :גב' ענת הוך.
כתובת אתר האינטרנט של המשרדhttp://www.luthi.co.il :
מידע אודות המשרד ותחומי עיסוקו
מספר השותפים במשרד.3 :
מספר עורכי-הדין השכירים במשרד.6 :
מספר המתמחים במשרד.4 :

לוטי ושות' ,הינו אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני ,והוא מספק מזה למעלה מ 30-שנה
שירותים משפטיים בתחום הקניין הרוחני לשורה ארוכה של חברות מובילות במשק .המשרד מתמקד במיוחד
בליטיגציה בתחום התרופות וההי-טק ,והוא מייצג חברות ישראליות ובינלאומיות רבות.
משרד לוטי ושות' ,עוסק בתחום המרתק של הקניין הרוחני ,דהיינו :פטנטים ,סימני מסחר ,מדגמים ,זכויות
יוצרים ,סודות מסחריים וכיו"ב .בכלל זה ,מתרכז המשרד ,בעיקר ,בעבודת ליטיגציה – הגשה וניהול של
משפטים בגין הפרות זכויות קניין רוחני ,וכן מטפל ברישום סימני מסחר ומדגמים ,עוסק במתן חוות דעת
בתחום הקניין הרוחני ,מעניק ייעוץ בעניין הגנה על נכסי קניין רוחני ליזמים וממציאים ,מטפל בניסוח הסכמי
קניין רוחני וכו'.
בשל אופיו של המשרד ,כמשרד בוטיק ,הוא נהנה משני העולמות – מצד אחד ,לקוחות ותיקים מהגדולים בענף
המשפט לצד חברות הייטק צעירות ומן הצד השני – אוירה של משרד משפחתי.
המשרד מייצג את הגופים והחברות הבולטים והמשמעותיים ביותר במשק הישראלי ובשווקים הבינלאומיים.
על לקוחות המשרד נמנים ,בין היתר :הכנסת ,משרד הביטחון ,התעשייה האווירית לישראל ,בנק לאומי,
שטראוס ,מעיינות עדן ,יפאורה תבורי ,קודקוד ,פלסאון ועוד; וכן חברות רב לאומיות כגוןBayer, Takeda, :
 Gilead, Novartis, Merck, Hasbro, Biogen, DSPG, Cisco, Johnson & Johnsonועוד רבים וטובים.
המשרד מדורג בכל הדירוגים בקבוצה העליונה של משרדים שעוסקים בליטיגציה של קניין רוחני ועו"ד ריצ'רד
לוטי מוצג כאחד מהליטיגטורים הטובים בישראל בתחום הפטנטים.

על ההתמחות –
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יודגש כי ההתמחות היא בלוטי ושות'.
.1

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.
.2

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 .מטבע הדברים ,אווירה זו באה לידי ביטוי
ביחסי העבודה מול המתמחה ובנכונות להתחשב בצרכיו השונים.
.3

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.
.4

שעות עבודה:
73

שעות העבודה הרשמיות הן  09:00-19:00והן עשויות להשתנות ,מדי פעם ,בהתאם ללחץ העבודה .בכל
מקרה ,המתמחים אינם נדרשים לעבוד בשעות הלילה או בימי ו' ,אם אין צורך מיוחד בכך.
.5

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 ,ואשר אופיו יתאים לאווירה הנעימה השוררת
במשרד ,יוזמן להישאר במשרד לאחר סיום התמחותו ,ככל שהדבר יתיישב עם צרכי העבודה של המשרד
באותה תקופה.
.6

האם קיים מסלול טרום התמחות:

כן אך לא חובה .מתמחים לעתיד שיחפצו בכך מוזמנים לעבוד מספר פעמים בשבוע במקביל ללימודים,
במסגרת טרום התמחות – הדבר ישקל בחיוב לאור הצרכים המשרדיים.
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ליפא מאיר ושות'

התמחות בליפא מאיר ושות'
ליפא מאיר ושות' | ויצמן  ,2בית אמות השקעות ,תל-אביב | www.lipameir.co.il | 03-6070600
נשות קשר :עו"ד ליהי אלימלך /ענבר אלוני | Lihi@lipameir.co.il ;hr@lipameir.co.il
חפשו אותנו גם בפייסבוק  -ליפא מאיר ושות' -מתמחים ובאינסטגרם lipameir.adv

מספר עו"ד במשרד 84 :מתוכן  36עורכות דין
מספר השותפים במשרד 42 :מתוכם  14שותפות
מספר המתמחים במשרד 25 :מתוכם  19מתמחות

משרד ליפא מאיר ושות' הינו מהמשרדים המובילים והאיכותיים בישראל .המשרד מתמחה במגוון
תחומי המשפט האזרחי -מסחרי ומדורג על ידי מדריכי הדירוג הישראלים והבינלאומיים היוקרתיים,
ביניהםWTR1000 ,The Legal500, Chambers & Partners, IFLR 1000, Dun's 100, BdiCode ,
כמשרד מוביל בלמעלה מ 25-תחומי התמחות .המשרד מספק מעטפת כוללת של שירותים
משפטיים ,תוך שימת דגש על מתן שירות אישי המאפיין משרדי בוטיק ,יחד עם יצירתיות ומקצועיות
המותאמות לצרכים הייחודים של כל לקוח.

המשרד פועל באמצעות  6מחלקות מרכזיות :המחלקה המסחרית ,מחלקת ליטיגציה ויישוב
סכסוכים ,מחלקת טכנולוגיה ,מיזוגים ורכישות ,מחלקת נדל"ן ומימון ,מחלקת נדל"ן ומלונאות
ומחלקת דיני עבודה .הצוות המשפטי של כל מחלקה מורכב משותפים ועורכי-דין מקצוענים ובעלי
ניסיון עשיר ,הפועלים בסיוע צוות המתמחים המעורבים בכל התיקים המשמעותיים.

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

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

תחומי עיסוק מרכזיים:
משפט מסחרי – חוזים ,שוק ההון וניירות ערך ,תאגידים ודיני חברות ,חדלות פירעון והסדרי חוב,
מיזוגים ורכישות ,מכרזים ,בריאות ומדעי החיים ,קלינטק ואנרגיה נקייה ,אגודות שיתופיות,
התיישבות וחקלאות ,תשתיות ותחבורה ,אנרגיה מתחדשת.
משפט מסחרי בינלאומי ודסק סין והמזרח הרחוק – עסקאות בינלאומיות ,מיזוגים ורכישות חוצי
גבולות ,קרנות זרות ,הסכמי מימון מסוגים שונים ,ייצוג בסין ובמזרח הרחוק בשיתוף פעולה עם
 ,Yingkeמשרד עוה"ד הגדול ביותר בסין.
רגולציה  -הגבלים עסקיים ותחרות ,טלקומוניקציה ,הגנת הסביבה ,ביטוח ,בריאות ומדעי החיים.
טכנולוגיה וקניין רוחני – היי -טק ,טכנולוגיית  ,ITסייבר ו ,AI-טלקומוניקציה ,הגנת הפרטיות,
קנאביס ,ספורט-טק ,אגריטק ופודטק.
ליטיגציה ויישוב סכסוכים – ייצוג בתובענות והליכים משפטיים שונים ,לרבות בוררות וגישור,
תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות ,ליטיגציה ויישוב סכסוכים בתחומים שונים ,רגולציה ומשפט
מנהלי.
בנקאות ומימון  -הסכמי מימון מסוגים שונים ,ייעוץ לבנקים ,גופים מוסדיים וקרנות ,אשראי חוץ
בנקאי ,מימון פרויקטים.
משפט העבודה ויחסי העבודה – ייעוץ במשפט עבודה למעסיקים ועובדים ,ייצוג בבתי הדין לעבודה,
הסכמים קיבוציים ,זכויות עובדים ותגמול בכירים ,זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון ,בניית תכניות
אכיפה.
מקרקעין  -נדל"ן ,תכנון ובניה ,התחדשות עירונית ,השבת קרקעות ,קבוצות רכישה ,מלונאות,
קניונים ומרכזי קניות.
פרו בונו – המחלקות השונות מעניקות שירותים משפטיים פרו בונו .כחלק מהראיה החברתית וערכי
התרומה לקהילה חשוב לנו שגם המתמחים שלנו יהיו בעלי אוריינטציה חברתית.

ההתמחות בליפא מאיר ושות'
אופי עבודת המתמחה בליפא :עבודת המתמחים הינה עבודה משפטית .המתמחים מהווים חלק
משמעותי ובלתי נפרד מכל תיק ועסקה ומלווים אותם מתחילתם ועד סופם ,לרבות פגישות עם
לקוחות ,הכנת מסמכים וכתבי בי דין ,דיונים בבתי המשפט ,ניהול מו"מ וכיוצ"ב.
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עורכי הדין המנוסים במשרד ,מדריכים ,תומכים ומלווים את המתמחים מקצועית ומאפשרים להם
לפתח חשיבה משפטית בהירה ,עצמאית ויצירתית תוך מתן אפשרות להביא לידי ביטוי את הידע
והכישורים שלהם .שילוב ייחודי זה הופך את ההתמקצעות וההכשרה בליפא מאיר כמו גם את חווית
ההתמחות ליחידות במינן.

העבודה במחלקות הינה במתכונת של "הצמדה פתוחה" (הצמדה ל 2-3 -שותפים) .למתמחים
ניתנת ההזדמנות להתנסות במגוון תיקים וללמוד ממגוון עורכי דין ושותפים ,ובמקביל לרדת לעומק
העשייה המשפטית ולהכיר היטב את שיטות העבודה ,התיקים והלקוחות.

לאור הארכת תקופת ההתמחות ,ומתוך רצון להגדיל את טווח ההתנסות והלמידה ,תינתן האפשרות
למתמחה בכל מחלקה להתנסות בטיפול בתיק בשיתוף עם מחלקה אחרת או צוות אחר.

הציפיות שלנו מהמתמחים :במשרד נקלטים מדי שנה בוגרות ובוגרים ממוסדות מובילים להשכלה
גבוהה בישראל .המתמחים שלנו מאופיינים במצוינות אישית ,גישה עצמאית ,חשיבה משפטית
יצירתית" ,ראש גדול" ויכולת עבודה בצוות התואמת את רוח המשרד .המתמחים נבחרים לא רק על
סמך כישוריהם המשפטיים אלא גם על בסיס אישיותם ותכונותיהם.

מה אנחנו מחפשים :מועמדים מצוינים מהמוסדות המובילים להשכלה גבוהה ,כישורים וניסיון
מקצועי קודם בעל ערך מוסף ,מוטיבציה גבוהה ,מחויבות אישית ומשמעת עצמית ,אנגלית ברמה
גבוהה (יתרון לאנגלית שפת אם ודוברי שפות נוספות) ,תארים או השכלה בתחומים נוספים ,תרומה
לקהילה ,ניסיון בשוק העבודה ,שחקני נשמה .בקיצור ,אנחנו מחפשים את השותפים הבאים
בפירמה .כמו כן ,כחלק מפעילות המשרד בתחום החברתי ,אנו רואים חשיבות בגיוון תעסוקתי ומתן
הזדמנויות לאוכלוסיות מוחלשות.

התנאים המוצעים למתמחה בליפא :המשרד ידוע ומתגאה ביחסי האנוש המעולים השוררים בו
ומשקיע רבות במתמחים .המתמחים משתתפים ,ככל עורכי-הדין ועובדי המשרד ,בפעילויות
הכשרה ,גיבוש ,הווי ובידור .אנו מציעים למתמחים :תנאי שכר מהגבוהים בשוק ₪ 10,500 -בשנת
ההתמחות הראשונה ו ₪ 11,500-בחצי שנה הנותרת (ברוטו)+נסיעות ,חניה ,מטבחון מלא כל טוב,
מימון ארוחת ערב לאחר השעה  ,21:00שעות עבודה הוגנות וגמישות ,שי בחגים ,חופשות מרוכזות
בחגים ,מימון מלא של קורס ה כנה לבחינות הלשכה ,הדרכות ,הרצאות ,אפשרויות קידום .כל אלה
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לצד פעילויות חברתיות שונות – מסיבות ,אירוע פתיחת קיץ ,קבוצת ריצה ,Happy Hour ,פעילויות
גיבוש צוותיות ומשרדיות ,נופש שנתי משרדי ועוד.
שעות עבודה :שעות העבודה הינן סטנדרטיות ( )9:00-19:00ויום עבודה קצר אחת לשבוע .לא
עובדים בסופי שבוע וחגים ,אלא במקרים דחופים מיוחדים.
סיכויי קידום במשרד :אנחנו מאמינים בצמיחה אורגנית ובקידום טבעי של המתמחים להיות עורכי
דין ושותפים במשרדנו .לכן ,רבים מהמתמחים ממשיכים את דרכם כעורכי דין במשרד ואף מקודמים
להיות שותפים בהמשך הדרך .אחרים משתלבים במשרדים ובחברות מהמובילות במשק.

ליפא מאיר ושות' נחשב מזה שנים רבות למשרד מקצועי ויוקרתי להתמחות בו -
✓ אם אתם מחפשים התמחות משמעותית במשרד שידריך אתכם ,יקשיב לכם וידע לסלול
איתכם את דרככם בעולם המשפט על מנת שתוכשרו להיות עורכי דין מצוינים;
✓ אם אתם מעוניינים בבית ספר איכותי וייחודי לעריכת דין שלא רק יתן לכם את הכלים ויקנה
לכם את ההרגלים הנכונים ,אלא ישאיר אתכם עם חווית התמחות יוצאת דופן;
✓ אם אתם מחפשים היכרות אינטימית של העבודה המשפטית בנבכי המשפט המסחרי
ותחומי משפט שונים לצד הבנת הצרכים העסקיים של הלקוחות;
✓ אם אתם מחפשים ידע משפטי מקצועי לצד יכולות והבנה ב;How to do business -
✓ אם אתם חולמים להיות חלק מפאזל ההצלחה בתיקים מורכבים ומגוונים;
✓ אם אתם רוצים לעבוד במשרד גדול ומוביל המטפל בגופים הגדולים במשק ,אולם עדיין
להרגיש שאתם חלק ממשפחה שדואגת לכל חבריה ועובדיה ושאינכם שקופים;

ליפא מאיר ושות' הוא המקום בשבילכם!

אנו משתדלים להתחשב ברצונם של המתמחים באשר לשיבוצם במחלקות ומאמינים כי נכון לאפשר
למתמחה לבחון את התאמתו לתחום מקצועי אליו הוא מתחבר במיוחד ומתאים לו מבחינת כישוריו.

מצפים לפגוש אתכם בשבוע הראיונות במשרדנו!
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מ .פירון ושות'

אודותינו
כתובת (סניף ראשי) :רחוב השלושה  ,2מגדל אדגר  ,360תל אביב
טלפון 03 – 7540000 :פקס 03 – 7540011 :דוא"לinterns@firon.co.il :
אשת קשר ואחראית המתמחים :השותפה  -עו"ד חדוה כהן-הרמתי
דוא"ל למשלוח מועמדות להתמחותinterns@firon.co.il :
כתובת אתר האינטרנט של המשרדhttp://www.firon.co.il :
מס' עוה"ד במשרד :כ 320 -עורכי דין ומתמחים מתוכם כ 100 -שותפים.
מס' המתמחים :כ –  45לשנת התמחות (מחזורי גיוס :מרץ וספטמבר).
תחומי העיסוק העיקריים של המשרד :ליטיגציה מסחרית ,נדל"ן ,משפט מסחרי לחברות ,הייטק,
סטארט-אפ וחברו ת זרות ,שוק ההון ,משפט ציבורי ומנהלי ,הגבלים עסקיים ,פינטק ,תובענות
ייצוגיות ,תכנון ובנייה ,תשתיות ופרויקטים אזרחיים ,קניין רוחני ,משפט העבודה ,חדלות פירעון,
מאגרי מידע והגנת הפרטיות.

המשרד ותחומי עיסוקו
מ .פירון ושות' ( )1950מככב מזה שנים בחמישייה הפותחת ברשימת הביג .10-כמשרד מהגדולים
והוותיקים שבמשרדי עורכי -הדין בישראל ,מ .פירון גאה בהיותו קובע הטון בארץ בתחומים רבים.
המשרד מדורג באופן עקבי על-ידי חברות דירוג ישראליות ובינלאומיות ,בהן  ,Chambersדן אנד
ברדסטריט European Legal 500 ,ו ,DBI Code-כאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים והבולטים
בישראל.
להימנות על הצוות המקצועי של מ .פירון משמע להעניק שירות מקצועי למבחר עשיר של לקוחות
מאושיות החברה העסקית בישראל :התעשיות הביטחוניות ,חברות סטארט-אפ ,חברות בתחומי
הנדל"ן והתשתיות ,הפארמה ,האנרגיה ,התקשורת ,הבריאות ,הביטוח ,הבנקאות והפיננסים,
המלונאות וקרנות הון סיכון ,כמו גם מוסדות ציבוריים וממשלתיים .ולמעשה ,לכל שחקן משמעותי
במשק.
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תחומי עיסוק המתמחים
המועמדים מתבקשים לבחור את התחום המועדף עליהם:
•

נדל"ן

•

ליטיגציה מסחרית

•

ליטיגציה – תובענות ייצוגיות

•

פרויקטים ותשתיות

•

מסחרי כולל  M&Aפינטק והייטק

•

מנהל ציבורי וליטיגציה מנהלית

•

דיני עבודה

•

קניין רוחני

•

שוק ההון

שיטת ההתמחות:
ההתמחות במ .פירון היא בשיטת ה"הצמדה הנושמת" :לכל מתמחה מוצמדת שותפה או שותף,
לחניכה  -אישית  -אך לא לוחצת .העבודה במהלך שנת ההתמחות היא בצוות מקצועי קבוע עם
המאמנ/ת האישי/ת ועורכי הדין בצוות .כך תוכלו למצות באופן מירבי את תקופת ההתמחות לרכישת
ידע וניסיון ממוקד מטרה ,בתחום ההתמחות שבחרתם מראש.

אופי עבודת המתמחים במשרד:
המתמחים נמנים על הצוות המקצועי ונוטלים חלק פעיל ושוטף בכל שלבי חייו של התיק המשפטי,
כולל הכול :גיבוש עסקאות מסחריות ,הליכים בבתי משפט ,תהליכים רגולטוריים ,ייעוץ שוטף
ללקוחות ,ליווי דיונים בבתי-משפט ,פגישות עם גורמים שונים (לקוחות ,מומחים וכיוצ"ב) ,חשיבה
אסטרטגית וכל דבר הקשור לתחום המקצועי.

סיכויי הישארות של המתמחים במשרד בתום תקופת ההתמחות:
משרד מ .פירון ושות' משקיע זמן ומשאבים רבים בהכשרת מתלמדים לרוח המצוינות כדי לזכות
בטובים מבין המתמחים כעורכי דין במשרד ,ובבוא היום ,כשותפים בו .אין מגבלה על מספר
המתקבלים  -הצטיינות היא ערובה להישארות במ .פירון.
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שכר המתמחים והטבות עיקריות:
•

שכר ₪ 11,500 :ברוטו.

•

יום עבודה מהבית ,מהמחצית השנייה של ההתמחות.

•

ישיבה בחדרי מתמחים (בנפרד מהמאמנים).

•

השתתפות בעלויות ההכנה לבחינת הלשכה (ספרים וקורס).

•

קורס הכנה פנימי על ידי עורכי הדין המובילים בתחומי הלימוד ,עם ליווי עו"ד המתמחה בהכנה
לבחינה.

•

בונוס חזרה למתמחים החוזרים כעו"ד לאחר בחינת הלשכה.

•

השתתפות מלאה בפעילויות החברתיות של המשרד ,כולל יציאה לנופשונים ולימי גיבוש בארץ
ובחו"ל.

•

ערבי בילוי למתמחים בלבד.

שעות העבודה של המתמחים :ימים א'-ה' .19:00 – 9:00

מספר המתמחים המתקבלים :כ 45 -מתמחים.

על הריאיון:
לרוב ,תזכו לריאיון אחד בלבד ,על ידי המאמן או המאמנת המשוערים שלכם .בריאיון תצטרכו להוכיח
שיש לכם את ה"פירון פקטור" שאנחנו מחפשים ,שמשמעותו – שילוב של מקצוענות ,רעב להצלחה,
תחרותיות ויחסי אנוש טובים גם יחד .אם אתם חושבים שיש לכם את זה ,יתכן שמצאתם את המקום
שלכם לכל מסלול הקריירה.

בהצלחה!
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מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'

כתובת :אבא הלל  ,16רמת גן ,ישראל  5250608טלפון 03-6103100 :פקס03-6103111 :
כתובת אתר המשרד www.meitar.com :דוא"לmeitar@meitar.com :
איש קשר למתמחים :ליבי מנדלוביץ interns@meitar.com ,03-6103156 ,
או בפייסבוק מתמחים :מתמחים במיתר
אודות המשרד
משרד מיתר | עורכי דין הוא המשרד הבינלאומי המוביל והגדול בישראל .המשרד מתמחה בכל תחומי
המשפט העסקי -מסחרי ובעל מוניטין וניסיון רב בטיפול במגוון רחב של נושאים ותחומים ,מקומיים
ובינלאומיים .המשרד מייצג לקוחות בולטים מהקהילה העסקית בארץ ובחו"ל.
מספר עו"ד במשרד :כ 286 -מספר השותפים במשרד 155 :מספר המתמחים במשרד :כ75 -

תחומי העיסוק הבולטים במשרד
רשויות מקומיות

מיזוגים ורכישות הסכמים מסחריים
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

המועמד האידיאלי
אנו מחפשים אחר סטודנטים מצוינים ,בעלי מוטיבציה ,מנהיגות ויכולות בינאישיות שיצטרפו לצוות
המקצועי במיתר.

מי שיש בו ההתלהבות ללמוד ולהתפתח ,מחשבה יצירתית המשולבת עם יכולת לימודית גבוהה,
ציונים מעולים ויכולת עבודה בצוות -מתאים מאוד למשרדנו!

כמתמחים במשרדנו תקבלו הזדמנות לעבוד עם עורכי דין מנוסים ,באופן צמוד לשותפים ,שיפקחו,
ילמדו ,יפתחו ,יכשירו ויעזרו לכם להפיק את המרב מתקופת התמחותכם.
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מה כוללת עבודת המתמחה?
עבודת המתמחה במשרד דורשת שילוב יכולת משפטית גבוהה לצד הבנה עסקית ,נכונות לעבודה
מאתגרת .ועבודות צוות .המתמחים נדרשים לשליטה ברמה גבוהה בשפה האנגלית ,מקוריות
ויצירתיות בעבודתם ,יסודיות ,יוזמה ,מוטיבציה ואחריות.

תחום עבודת המתמחים מנוהל דרך אחראית המתמחים ושלושה שותפים .בנוסף ,כל מתמחה זוכה
לחניכה אישית משותף ,המלווה ומדריך אותו לאורך המחצית השנייה של תקופת ההתמחות.
המתמחים הינם חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי ,מעורבים ומשתתפים בפגישות עם לקוחות,
בהתייעצויות פנימיות ,בדיקות משפטיות וניהול התיק על שלביו השונים באופן מלא ,לרבות ליווי
לדיונים בבתי המשפט.

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 .

מה היא שיטת ההתמחות במשרד ?
שיטת ההתמחות במשרד היא שיטת ההתאמה האישית .שיטה זו מאפשרת לבחור בין תחום מועדף
כבר בתחילת ההתמחות לבין בחירתו לאחר חצי שנה של התמחות במגוון תחומים בחצי השנה
הראשונה.

האפשרות הראשונה מתאימה למועמדים שמעוניינים כבר בתחילת ההתמחות להתמקד בתחום
מסוים.

האפשרות השנייה מתאימה למועמדים אשר מעוניינים להיחשף למגוון תחומים לפני קבלת
ההחלטה על התחום בו יעדיפו להתמקד.

עבור מועמדים שיבחרו באפשרות השנייה נפעל כך:
 .1במחצית הראשונה להתמחות  -הצוות האחראי על המתמחים ישלב את המתמחים בעבודה
עם שותפים ועורכי דין במגוון רחב של תחומי העשייה המשפטית במשרד (ליטיגציה,
קורפרייט ,שוק הון ,מימון ,נדל"ן ,אנרגיה ,בנקאות ,קניין רוחני ,הגבלים עסקיים ,איכות
הסביבה ועוד) כדי להבטיח למתמחים חשיפה רחבה הכוללת מגוון תחומי עיסוק .לקראת
סיום המחצית הראשונה ועל בסיס הניסיון שצברו בתחומים מגוונים ,יתבקשו המתמחים
לבחור בתחום המועדף עליהם.
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 .2במחצית השנייה להתמחות  -הצוות האחראי על המתמחים ישלב את המתמחים בעבודה
עם שותפים ועורכי דין בתחום העיסוק הנבחר .בנוסף ,לכל מתמחה ימונה שותף חונך שהוא
בעל התמחות מקצועית וניסיון בתחום הנבחר .בכל אחת מבין האפשרויות להתמחות,
הצוות האחראי על המתמחים עליו נמנים שלושה שותפים (סיון ,אביב ואסף) ,מנהלת משרד
(אורלי) ואחראית מתמחים במשרה מלאה (ליבי) ,פועלים על מנת לווסת עבור המתמחים
את העבודה ,שעות העבודה ,עומס העבודה ואת המגוון המקצועי והאנושי אליו נחשף
המתמחה .כל זאת באופן דינמי ,על בסיס יומי ,ומתוך הכרות עם כל מתמחה וצרכיו.

סוד הצלחת שיטת ההתמחות במשרד
לאפשר מיקוד בתחום המבוקש או טעימה של תחומי הפעילות השונים בעולם האמיתי ולבצע בחירה
מושכלת בתחום ההתמקצעות ,והכל במסגרת מובילות מקצועית בכל תחום ותחום.

כלל תחומי פעילות המתמחים מרוכזים על ידי אחראית המתמחים ,שמהות תפקידה  -ליווי אישי
וה כוונה להצלחה .תוך בקרה על עבודת המתמחים ובהתאמה לעומס ודרישות העבודה ,לצד
התחשבות ברצונות וצרכי המתמחים וזאת כבר מתחילת ההתמחות.

האם ניתן להשתלב במשרד לאחר ההתמחות?
משרדנו אחראי לתהליך ההכשרה של כל מתמחה ,שיוביל לקידומו האישי והמקצועי במשפחת
מיתר .אנו רואים את במתמחים את דור העתיד שלנו והמאמץ המושקע בטיפוח המתמחים נועד לתת
להם כלים להיות עורכי דין מצוינים במשרדנו .ניסיון השנים האחרונות מעיד על כ 60%-מהמתמחים
במיתר שחוזרים לעבוד במשרד כעורכי דין לאחר השלמת בחינות הלשכה.

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.
תרומה לקהילה
אנו במיתר מייחסים חשיבות רבה לסיוע ותרומה לקהילה ופועלים בכמה מישורים לצורך כך.
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המשרד מעניק ייעוץ משפטי פרו בונו לעמותות וגופים רבים ותורם סכומים משמעותיים לעמותות
העוסקות בחינוך ,העצמה ופיתוח מסוגלות (בדגש על נוער בפריפריה) וכן עמותות הנלחמות
באלימות במשפחה .המשרד גם מעודד את עובדיו להתנדב ומקדם פרויקטים שונים של התנדבות
בקהילה ,כגון בעמותת "חינוך לפסגות"( ,מתן שיעורי עזר לילדים ביפו) ,במרכז לסיוע לנפגעי
ונפגעות תקי פה מינית ופרויקטי מנטורינג שונים .בנוסף ,המשרד מעניק ,יחד עם קרן צבי מיתר,
מלגות לסטודנטים למשפטים מהעדה האתיופית .השנה זכה המשרד באות "כתר הקורונה" המוענק
על ידי ארגון בוגרי הרווארד ומועדוני הבוגרים של האוניברסיטאות המובילות בעולם .האות מוענק
כפרס הוקרה לארגונים ולחברות שהפגינו אחריות תאגידית מיוחדת ,דאגה לעובדים ותרומה לקהילה
במהלך משבר הקורונה.
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ניר כהן ,לשם ,בן ארצי ושות'

כללי:
כתובת :ברקוביץ  ,4תל-אביב (מגדל המוזיאון).
טלפון.03-6968270 :
פקס.03-6968277 :
דוא"ל.office@ncl-lawyers.com :
אתר אינטרנט.www.ncl-lawyers.com :
איש קשר :עו"ד אמיר בן-ארצי (שותף).
מספר השותפים במשרד.4 :
מספר עורכי-הדין במשרד.6 :
מספר המתמחים במשרד.4-3 :
תחומי העיסוק של המשרד :ליטיגציה מסחרית .המשרד מטפל בתיקים מורכבים ,רחבי היקף ובעלי
פרופיל ציבורי גבוה ,לרבות במסגרת תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות ,בעיקר בתחומי המשפט
המסחרי ,דיני חברות ,דיני ניירות ערך ,דיני בנקאות ודיני תחרות .בתחום דיני החברות וניירות ערך
מטפל המשרד בסכסוכי שליטה ,תביעות נגד נושאי משרה ובעלי מניות ,תביעות נגזרות ,תביעות
קיפוח ,הליכים נגד רשויות שוק ההון ועוד .בתחום התובענות הייצוגיות עוסק המשרד בייצוג נתבעים
במגוון התחומים בהם מוגשות תובענות ייצוגיות בישראל (חברות וניירות ערך ,צרכנות ,בנקאות,
תחרות ועוד) .בתחום הבנקאות מייצג המשרד מוסדות בנקאיים בתיקים מורכבים ,בין היתר בתביעות
גדולות מול לקוחות ,בתיקים עקרוניים מול רשויות שוק ההון ובסכסוכים מול מוסדות פיננסיים אחרים.
בתחום התחרות מטפל המשרד בהליכים המוגשים לערכאות שיפוטיות והכוללים סוגיות עקרוניות
בתחום זה .כמו כן מטפל המשרד בתביעות ובהליכים מורכבים בתחום המשפט המסחרי ,המשפט
המינהלי ובתחומי משפט נוספים.
על המשרד ותחומי עיסוקו :המשרד נוסד בשנת  .1994המשרד מטפל בתיקי ליטיגציה מסחרית
מורכבים ,עקרוניים וגדולים ,בסכומים המגיעים למאות מיליוני ולעיתים מיליארדי ש"ח ,בעיקר בפני בתי
המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון .המשרד מייצג גופים כגון בנקים ,גופים פיננסיים ,חברות
ציבוריות ,חברות פרטיות ואנשי עסקים .המשרד מדורג מזה שנים על ידי חברות הדירוג של D&B
ושל  BdiCodeבקבוצת הדירוג הגבוהה ביותר הן בתחום הליטיגציה המסחרית והן בתחום התובענות
הייצוגיות ,וכן מדורג על ידי חברת  BdiCodeכאחד משלושת משרדי הבוטיק המובילים בישראל בכל
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התחומים ,מתוך  300משרדים מדורגים .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
ב עת ההכנה לדיונים בבית המשפט לרבות חקירות נגדיות ,ותוך כדי התלוות לדיונים .המתמחה
מלווה את הטיפול המשפטי בתיק החל משלבי לימוד והכנת התיק וכלה בשלבים השונים של ניהולו
בבית המשפט .המתמחה זוכה לרכוש כלים ומיומנויות עבודה אשר יסייעו בהמשך הקריירה
המשפטית.
התנאים המוצעים למתמחה :המתמחים יושבים בחדר ייעודי למתמחים ,כאשר לכל מתמחה יש
עמדת עבודה עם גישה לכל התוכנות המשפטיות .לרשות המתמחים עומדת ספריה משפטית גדולה,
וכן תנאי עבודה נוחים לרבות צוות אדמיניסטרטיבי תומך המטפל בכל הנושאים המנהלתיים (כגון
צילומים ,שליחויות ,וכיוצ"ב) ,כך שהמתמחים יוכלו להתמקד בעבודה המשפטית .המתמחים
מקבלים סיוע והדרכה מצוות עורכי הדין במשרד ,ובין היתר ,במחקר משפטי ובהכנת כתבי טענות.
למתמחים מוצעים תנאי שכר טובים ותנאים נילווים נוספים (כחניה ,גיבוש משרדי ועוד).
הליך גיוס המתמחים :מועמדים מתאימ ים שיעברו את הסינון הראשוני יוזמנו לראיון במשרד אצל
אחד משותפיו .מועמדים אשר יעברו ראיון זה ,יוזמנו לראיון שני ואחרון.
תנאי סף :הצטיינות בלימודים .יכולות כתיבה ,ניסוח והתבטאות ברמה גבוהה ביותר .מעבר לכך,
המשרד מחפש מתמחים בעלי יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים.
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 – AYRעמר רייטר ז'אן

פרטים כלליים
כתובת :משרד ראשי – מגדל צ'מפיון (דרך ששת הימים  ,30בני ברק (מול קניון איילון ,ר"ג)
סניף ירושלים  -הגן הטכנולוגי ירושלים ,בניין  ,1כניסה ג' ,קומה  ,1דרך אגודת ספורט הפועל ,2
מלחה ,ירושלים.
כתובת אתר המשרדhttp://www.ayr.co.il :
טלפון ;03-6019601 :פקס03-6019602 :
דוא"לtrainee@ayr.co.il:
אנשי קשר למתמחים :עו"ד כוכבה אוחנה.
השותפים במשרד 55 :שותפים (מתוכם יותר מכשליש נשים).
מספר עו"ד במשרד :כ( 134-כמחצית מהם נשים).
מספר המתמחים במשרד.17 :
תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה מסחרית ומנהלית; תובענות ייצוגיות; מקרקעין; התחדשות
עירונית; משפט מסחרי ותאגידי; מיזוגים ורכישות; מימון; שוק ההון וניירות ערך; דיני עבודה; חדלות
פירעון; היי טק ,חברות הזנק והון סיכון; תקשורת; הגבלים עסקיים ותחרות; פרטיות עיבוד נתונים
וסייבר; קניין רוחני; צווארון לבן; תכנון ובניה; תשתיות; מיסוי מוניציפאלי ודיני ספורט.

על המשרד
 - AYRעמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות' ,הוא משרד עורכי דין בעל קצב גדילה אורגנית מהמהירים
בישראל .המשרד הוקם בשנת  2010וכיום מונה כ 134-עורכי דין .המשרד נמנה עם משרדי עורכי
הדי ן הגדולים ,הבולטים והאיכותיים בישראל ,על פי כל דירוגי הגודל והאיכות המקומיים
והבינלאומיים.
עם לקוחות המשרד נמנים ,בין היתר ,תאגידים בינלאומיים ומקומיים ,לרבות ענקי תוכנה ותקשורת,
החברות המובילות ביותר בתחומי הנדל"ן ,התחבורה ,הטכנולוגיה ,התעשייה הכבדה ,התשתיות,
התעופה ,המזון והאופנה ,לקוחות פרטיים ובהם יזמים ,אנשי עסקים מהשורה הראשונה ואמנים
בעלי שם ,וכן לקוחות מהסקטור הציבורי ,כגון רשויות שלטון ,רשויות מקומיות ,גופים דו-מהותיים,
אנשי ציבור ועוד.
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המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים בקשת רחבה של תחומים אזרחיים-מסחריים ,ושם
דגש על מתן שירות מקצועי ,יעיל ,מעמיק ויצירתי ,בלתי אמצעי ו"בגובה העיניים" ,מתוך מטרה ליצור
קשרים ארוכי-טווח עם לקוחותיו.
במרכז ה"אני מאמין" של מקימי המשרד נמצאים ערכי המקצועיות והמסירות ,הפתיחות והשקיפות,
המצוינות והיצירתיות ,אשר מיושמים באופן מלא בעבודה היום-יומית במשרד .האווירה במשרד
נעימה ,חברית מאוד ,לא פורמלית וביתית .בשונה מהמקובל במשרדי עורכי דין גדולים אחרים,
המשרד אינו מחולק למחלקות דיכוטומיות ,המנותקות זו מזו והפועלות כממלכות נפרדות ,אלא תוך
שיתוף פעולה בין מחלקתי באמצעות צוותי עבודה גמישים וממוקדי מטרה ,המותאמים לייעוץ
המשפטי המתבקש .צורת עבודה זו מאפשרת גמישות ,יצירתיות ,הפריה הדדית ויעילות.
מתוך הכרה בכך שמשרד עורכי הדין נמדד ,לפני כל דבר אחר ,באיכות עורכי הדין העובדים בו,
המשרד דוגל בטיפוח כישרונות צעירים בעלי יכולת חשיבה מקורית ותפיסות חדשניות; על כן ,באופן
טבעי ,פעילותו מתקיימת בסביבה צעירה ,רעננה ואנרגטית.

מעורבות חברתית
אנו ב AYR -מאמינים ,כי הערכים לאורם אנו פועלים מחייבים אותנו גם כלפי החברה והקהילה בה
אנו חיים .כחלק מתפיסה זו ,אנו מכירים בחשיבותה העליונה של המעורבות החברתית והעשייה
למען הכלל ,במסגרת הפעילות היומיומית שלנו.
אנו מקפידים על מתן הזדמנות שווה בגיוס ,העסקה וקידום העובדים שלנו ,וקולטים למשרדנו בוגרי
מוסדות השכלה גבוהה ,המגיעים מרקעים מגוונים ומצטיינים ברמה האישית והמקצועית .אנו
מאמינים כי כעורכי די ן אשר תורמים את כישוריהם למען קידום זכויות חברתיות ,יש בידינו יכולת
ממשית להוביל שינוי חברתי אמיתי .לפיכך ,אנו מעודדים את הצוות שלנו ב AYR -ליזום ולקחת חלק
בפעילויות התנדבות ומעורבות חברתית ,ולהירתם למען אוכלוסיות הזקוקות לתמיכתנו.
במסגרת פעילות המשרד ,אנו תומכים ומלווים משפטית עמותות וארגונים חברתיים שונים כדוגמת
"האות הבינלאומי לנוער ולצעירים -ישראל" ,המקנה לבני נוער ולצעירים כלים אישיים ומעשיים
לצמיחה ,ללא קשר למוצאם ,דתם או הרקע ממנו באו; עמותת פתחון לב ,ארגון גג הומניטרי למלחמה
בעוני; תכנית "מנהיגות עסקית צעירה" ,המעודדת מצוינות ומנהיגות בקרב בני נוער בישראל ועוד.

על ההתמחות
 .1אופי עבודת המתמחה במשרד:

אופי עבודת המתמחה במשרדנו היא בשיטת "הפול המחלקתי" .באופן זה ,כל מתמחה מצוות
לאחת ממחלקות המשרד (תחת השותף המשמש כמאמנו) ,ועובד באופן שוטף מול צוות עורכי
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הדין במחלקה אליה הוא משתייך .לעתים ,על פי צורכי המשרד ותוך התחשבות בתחומי העניין
של המתמחה ,למתמחה ישנה הזדמנות להתנסות בעבודה עם מחלקות נוספות ובתחומי עיסוק
שונים.
כל מתמחה הוא חלק אינטג רלי וחשוב בצוות שמטפל בכל תיק .אנחנו מעודדים את המתמחים
במשרד שלנו להביע את דעתם ,לשאוף לעצמאות ולהעשיר אותנו גם מהידע שלהם .כל מתמחה
שמביע מסוגלות ורצון ,יימצא אוזן קשבת לפיתוחו האישי והמקצועי ,כי אלה האנשים שאנחנו
מעוניינים לטפח.
 .2הדרישות מהמתמחים בעבודה :חשיבה משפטית יצירתית ,נמרצות וחריצות ,יכולת עבודה בצוות,
סקרנות והגדלת ראש ואישיות מעניינת.

 .3התנאים המוצעים למתמחה במשרד :שכר מהגבוהים בשוק ,חניה ,שי בחגים ,מטבחים
מאובזרים ובהם אוכל ,שתייה ופינוקים לעובדים ,ערבי מתמחים ,השתתפות בהרצאות
מקצועיות ובנופש משרדי .בחלק מהמחלקות המתמחים יושבים בחדרים של  4וביתר
המחלקות בחדרים של  ,2אנו רואים חשיבות בישיבה של מתמחים בחדרים משותפים לשם
ההפריה המקצועית.
בנוסף ,למתמחים נבנתה תוכנית העשרה ייעודית ,שבמסגרתה הם נחשפים להרצאות
(מעשיות ופרקטיות) מצד הצוות המקצועי במשרד במגוון תחומי העיסוק של המשרד.
תוכנית ההעשרה נועדה לחשוף את המתמחים לתחומי עיסוק ופעילות נוספים ולהעשיר
את ידיעותיהם.
 .4סיכויי קידום במשרד :משרדנו משקיע במתמחיו ,ומעודד צמיחה "מבפנים" .על כן,
הסיכויים להישאר במשרד לאחר תקופת ההתמחות הם גבוהים מאוד .אנחנו מצפים
ומקווים שכל מתמחה ,יוכל להישאר אתנו לקריירה ארוכה ומעניינת.
 .5מסלול טרום התמחות :המשרד מציע מסלול טרום התמחות ,בהתאם לצרכי המשרד.

סיבות טובות לבחור להתמחות במשרדנו
 .1המתמחים במשרדנו עובדים בצוותים קטנים ,עבור לקוחות מגוונים ,ביניהם חברות ואנשי
עסקים מהבולטים בישראל ובעולם .כיוון שאנו מטפלים בתיקים בצוותים קטנים ,המתמחים
מעורבים בפרטי התיק והמהווים חלק חשוב בניהולו ,הם משתתפים בכל סיעורי המוחות,
הפגישות ,הדיונים וכדומה.
 .2תוכלו להביע את דעותיכם באופן חופשי .אנחנו מחפשים מתמחים ועורכי דין שהם לא רק
בעלי יכולות אקדמיות מצוינות ,אלא גם בעלי ערך מוסף משמעותי .כך גם ,אצלנו נהנים
מיחס אישי ועבודת צוות ב"גובה העיניים" ,תוך הקפדה על מקצועיות חסרת פשרות.
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 .3כולם יכירו את שמכם ,גם השותפים הבכירים .למרות שאנו משרד גדול ומטפלים בחברות
מובילות ,אנחנו מקפידים על אווירה משפחתית ועל רוח הצוות .לא תהיו אחד מהעדר ותעבדו
עם חברים ,אנשים בעלי אוזן קשבת שרוצים לעזור לכם לעבור את תקופת ההתמחות על
הצד הטוב ביותר – גם מקצועית וגם אישית.
 .4לא נדחוף אתכם למקום שלא מתאים לכם .רוב עורכי הדין והמתמחים שלנו בחרו למקד את
לימודיהם ועבודתם בתחומים המעניינים אותם במיוחד.
 .5עבודה עבור הלקוחות הבולטים ביותר .לא צריך יותר מאשר חיפוש זריז בפסקי הדין
ובפרסומי העסקאות בהם אנו מעורבים ,כדי להבין – אנחנו לא סתם עוד משרד.
 .6לא תוותרו על מה שחשוב לכם .אנו מאמינים שהמתמחים ועורכי הדין הטובים ביותר הם
אלה שהעבודה היא עבורם חלק מחיים מלאים ומאוזנים ,הכוללים גם תחומי עניין נוספים.

בואו לעבוד עם צוות דינמי וצעיר העומד בחוד החנית של שוק עריכת הדין בישראל!
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עמית ,פולק ,מטלון ושות'

אודות הפירמה
משרד עמית ,פולק ,מטלון ושות' ( ,)APM&Co.נוסד בשנת  .1956מאז הקמתו ,התרחב והפך לאחד
המשרדים המובילים והבולטים בישראל ,וכן הנו בעל פעילות בינלאומית נרחבת בשווקים המרכזיים
בארה"ב ,באירופה ,ובשווקים נוספים לרבות אוסטרליה ,הודו ,סינגפור ,סין ,יפן ,ברזיל ,מקסיקו,
רוסיה ,מדינות  ,DACHאיחוד האמיריות הערביות ובחריין.

המשרד מקפיד להגשים את ייעודו :ייעוץ משפטי ברמה הגבוהה ביותר .היכרות מעמיקה של
המשפט ,יצירתיות ,גמישות מחשבתית ומסירות אין-סופית ללקוחותינו – כל אלו מאפשרים לנו
לספק ייעוץ משפטי מקיף ומלא בכל תחומי המשפט המסחרי ,הציבורי והאזרחי.

לאורך שישה עשורים המשרד מציג הישגים משפטיים מרשימים בכל תחומי המשפט האזרחי
והמסחרי .המשרד ידוע בזכות מקצועיות בלתי מתפשרת ,היכרות מעמיקה עם כל תחומי המשפט
כמו גם שירות יוצא מן הכלל ,שכולם מהווים אבני דרך בהתנהלות היומיומית במשרד ,וכל אלו לצד
סביבת עבודה נעימה ,חברית ודינאמית.

הפירמה מייצגת מגוון רחב של חברות ,ארגונים ומוסדות בישראל ובחו"ל ,ביניהם :חברות
תעשייתיות ,חברות בנייה ויזום ,בנקים ,חברות ביטוח ,קרנות הון סיכון ,חברות היי-טק ,סטארטאפים,
חברות ממשלתיות ,גופים ציבוריים וחברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו"ל.

הפירמה מעניקה ייעוץ משפטי במגוון תחומים ובכך מאפשרת ללקוחותיה לקבל טיפול כולל ומקיף
בכל סוגיה משפטית ובכל תחום :נדל"ן ,מימון ובנקאות ,מיסים ,הייטק והון סיכון ,משפט מנהלי
ומכרזים ,הון משפחתי ,תכנון ובניה ,דיני עבודה ,שוק ההון ,קניין רוחני ,חדלות פירעון ,ליטיגציה,
תכנון ובניה ,תשתיות אנרגיה ומימון פרויקטים ועוד .הפירמה ידועה ומובילה בתחום ההייטק והון
סיכון וכן בפעילותה הרחבה ובהיקפים יוצאים מן הכלל בתחום הקרנות .כמו כן ,בשנים האחרונות
המשרד מלווה עסקאות מיזוגים ורכישות משמעותיות במשק ,הן בין חברות מקומיות והן בעסקאות
חוצות גבולות.
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אנו מציגים מסורת ארוכת שנים של הישגים משפטיים מרשימים ,של דירוגים גבוהים על ידי מדריכים
משפטיים

בארץ

בולטים

ובעולם (BDI

Partners,

and

500,

Chambers

 Legalו-

 )IFLR1000 ,DUN'S100ושל זכייה בפרסים שנה אחר שנה במגוון תחומי פעילות.

אנו גאים בצוות המקצועי שלנו אשר מורכב ממומחי משפט מהשורה הראשונה הנבדלים זה מזה
בתחומי התמחותם ,בניסיונם ובידע שרכשו .עם זאת ,לכל עורכי הדין שלנו  -ותיקים כצעירים  -מכנה
משותף אחד :אהבת החוק והיכולת לעשות בו שימוש על מנת להשיג את המיטב עבור לקוחותינו.

ההיזון החוזר וההשפעה המתמדת שבין העולם העסקי לזה המשפטי נהירים לנו היטב ועל כן ,אנו
מוודאים שעורכי הדין שלנו מבינים היטב גם את העולם העסקי ויכולים לספק ייעוץ משפטי רב-תחומי
המבוסס על שנים של ניסיון.

רבים מעורכי הדין והשותפים בפירמה החלו את דרכם המקצועית כמתמחים במשרדנו.

על ההתמחות במשרד
אנו מ אמינים מאד בהליך ההתמחות בעמית פולק מטלון ,משקיעים הרבה בגיוס ובהתמחות עצמה.
מתוך התפיסה הזו ,הליך המיון שלנו קפדני ובמהלכו אנו מאתרים את הסטודנטים
אשר לצד הישגים אקדמיים ,משלבים תרומה לקהילה ,וכמובן את אלו שאנחנו מאמינים כי ישתלבו
במשרדנו

ויבואו

בו

לידי

ביטוי

בצורה

המיטבית.

אנשים

בעלי

מוטיבציה

רבה,

יכולות בינאישיות מצויינות המעוניינים לעשות את הצעד הראשון בבניית קריירה משפטית.
ההתמחות במשרדנו דורשת שילוב של משפטנות ברמה גבוהה והבנה עסקית .המתמחים נדרשים
לגלות מקוריות ויצירתיות בעבודתם ,אחריות ויסודיות ,משימתיות ,מעורבות ויוזמה,
יכולת להשתלב בעבודת צוות ויכולות בינאישיות גבוהות ,ובמקביל נוכל להבטיח התעסקות בעבודה
משפטית אמיתית ממש מתחילת ההתמחות.
סביבת העבודה במשרדנו הנה צעירה ודינאמית ,לצד מקצועיות וניסיון רב .משרדנו מקפיד לגלות
רגישות לצרכים המקצועיים והאישיים של המתמחים ולשאיפותיהם לפיתוח עצמי וככל האפשר
לתת להם מענה.
במהלך ההתמחות תקבלו ליווי אישי וצמוד ממנהלת משאבי אנוש על מנת לוודא שהתקופה הזו
ממוצה ככל הניתן ללמידה ועשייה אמיתית.
 .1שיטת העבודה
אנו מאמינים כי האדם הוא המומחה של עצמו ולכן אנו מאפשרים למתמחים להשפיע על בחירת
הקריירה שלהם וכחלק מתהליך הגיוס יישאלו הסטודנטים מהן העדפותיהם לעניין התחום בו ירצו
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להתמקצע.
המתמחים אשר יתחילו במשרדנו ישתלבו ויתמקצעו בתחום העיסוק של המחלקה הייעודית.
שיטת ההתמחות הינה "פול צוותי" – המתמחים משתלבים בצוותי עבודה במסגרת המחלקה ,אשר
כוללים שותפים ,עורכי דין ומתמחים.
.2

MENTORING

עם הגעת המתמחה למשרד אנו ממנים שותף/ה אשר ילוו ,יכשירו ויהיו אמונים על התפתחותו/ה
של המתמחה.
המתמחה עוסק בשלבים השונים של העבודה המשפטית (הכנת מסמכים משפטיים ,מחקר משפטי,
פגישות עם לקוחות ,השתתפות בדיונים ועוד) בתיקים מגוונים ומתלווה למספר שותפים ועורכי דין
כך שמקבל הזדמנות להיחשף למספר נקודות מבט מקצועיות ,ולשיטות עבודה שונות ומגוונות.
אנו מקפידים שעבודת המתמחים תהיה משמעותית ובעלת ערך ככל הניתן – כבר מתחילת
ההתמחות ,כדי לתרום תרומה אמיתית להתפתחותם המקצועית ולספק להם את מרב הכלים
המקצועיים הדרושים להם כדי להצליח כעורכי דין.
.3

APM ACADEMY

משרדנו שם דגש רב על הכשרה מקצועית בתקופת 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 ההכשרות ","APM ACADEMY
תכנית ייחודית שבמהלכה מועברות הרצאות על ידי שותפים במשרד ומיטב המרצים והמומחים
מהמגזר העסקי .התכנית בנויה מהכשרות רוחב במגוון תחומים בהם עוסק משרדנו והכשרות עומק
בתחום הספציפי אליו שובצו המתמחים.
 .4הטבות
המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד מהמשרד מרגע הצטרפותם ולפיכך נהנים מההטבות שמוענקות
לכלל העובדים במשרד כמו למשל :מתנות לחגים ,ימי הולדת ואירועים אישיים ,פעילויות גיבוש,
טיולים משרדיים Happy Hour ,שבועי Open Kitchen ,במטבחונים ,חדר כושר מאובזר וחדשני,
ועוד .בנוסף ,המשרד נושא בחלק מהתשלום עבור קורס ההכנה והספרים הנרכשים לבחינות
הלשכה וכן מעניק ,לחוזרים למשרד כעורכי דין ,מענק השארות.
 .5השתלבות במשרד לאחר ההתמחות
אנו רואים במתמחים ובעורכי הדין 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.
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פירט ,וילנסקי ,מזרחי כנעני

כתובת :מרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומות  35ו ,41 -תל אביב
 .1טלפון / 03-6070800 :פקס03-6097797 :
 .2דוא"לnicoles@fwmk-law.co.il / office@fwmk-law.co.il :
 .3איש קשר למתמחים :עו"ד דוד סולמא והגב' ניקול שמיט.
 .4מספר עו"ד במשרד :כ.50 -
 .5מספר השותפים במשרד 22 :שותפים מתוכם  4שותפים מייסדים.
 .6מספר המתמחים במשרד.10 :
 .7תחומי עיסוק מרכזיים :משפט מסחרי והיי טק ,ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות,
נדל"ן ,חדלות פירעון ודיני עבודה.

על המשרד:
משרד  FWMKעוסק בתחום המשפט האזרחי  -מסחרי ונמנה על המשרדים המובילים בישראל
בתחומי עיסוקו .המשרד הנו משרד צעיר ודינמי ,מצוי בגידול מתמיד ,ומאופיין בגישה מסחרית,
יצירתית ,ומקורית בטיפול בלקוחותיו.
במשרד פועלות חמש מחלקות :המחלקה המסחרית (מיזוגים ורכישות ,היי-טק) ,מחלקת ליטיגציה
מסחרית ותובענות ייצוגיות ,מחלקת מקרקעין ,מחלקת חדלות פירעון ומחלקת דיני עבודה.
המשרד מדורג בדירוגים מקצועיים בקבוצות האיכות המובילות במרבית קטגוריות פעילותו (היי-טק,
 ,M & 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 נחש ף 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 על
עצמם משימות 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 ,יום העבודה מתחיל בשעה  9:00בבוקר .עם זאת ,היקף העבודה נגזר
מהיקף הפעילות בתיקים ובעסקאות בהם נוטל המתמחה חלק.
שכר המתמחים הנו שכר גבוה ביחס למקובל .מעבר לכך ,המשרד מממן את קורס ההכנה לבחינת
לשכת עורכי הדין ,וכן את אגרות לשכת עוה"ד ברישום להתמחות.
מאחר שהמתמחים הנם חלק אינטגרלי בצוות המשרד ,הם כמובן מקבלים שי לחגים ,נוטלים חלק
מלא בפעילויות משרדיות ,לרבות נסיעות וטיולים בארץ ובחו"ל ,ערבי משרד ,הדרכות מקצועיות,
וכיו"ב.
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סיכויי הישארות במשרד:
המשרד דוגל בגידול פנימי .כלומר ,קיימת העדפה ברורה להשאיר מתמחים כעורכי דין על פני גיוס
עורכי דין חיצוניים .שבעה מבין השותפים במשרד החלו את דרכם כמתמחים בו.
סיכויי ההישארות תלויים בעיקרו של דבר ברמתו המקצועית של המתמחה בסיום התמחותו ,כישוריו,
יחסי האנוש שלו ,והשתלבותו במארג האנושי המשרדי.
תהליך הקבלה:
תהליך הקב לה להתמחות במשרד הנו ענייני וקצר באופן יחסי .מועמדים אשר נמצאים כמתאימים
להתמחות במשרד ,מוזמנים לראיון עם השותף האחראי הרלבנטי במשרדינו.
במהלך הריאיון אנו מבקשים להתרשם מאופיו של המועמד ,כישוריו (לרבות חשיבה משפטית),
שליטה בשפת העברית (ובשפה האנגלית עבור מועמדים למחלקה המסחרית) ,והשתלבותו בנוף
האנושי והמקצועי במשרד .במקרים חריגים ,יתקיים ראיון שני למועמד לגביו לא גובשה החלטה
לאחר הריאיון הראשון.

הפעילות המקצועית של מחלקות המשרד:
היי-טק:
 FWMKהינה 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 .Exit -בנוסף ,המחלקה מלווה קרנות הון
סיכון ומשקיעים נוספים בתחום ,וכן מייעצת ומסייעת בהקמת גופי השקעה ומיזמים המקדמים יזמות
טכנולוגית בישראל.
למחלקה ניסיון רב בביצוע עסקאות  M&Aשל חברות סטארט-אפ ,מימון וגיוס הון ,עסקאות
טכנולוגיה וקניין רוחני מסוגים שונים (לרבות הסכמי הפצה והסכמי רישיון ,תוכנה ,קוד פתוח ועוד)
שותפויות אסטרטגיות ,השקעות אסטרטגיות ,הסכמי שיתוף פעולה שונים ,שיתופי פעולה
טכנולוגיים ,עבודה מול המדען הראשי ,ועוד.
מיזוגים ורכישות:
עסקאות מיזוגים ורכישות הן מהמורכבות בעולם העסקים ,עקב המגוון הרחב של הסוגיות ההיקפיות
המלוות כל תהליך כזה; רכישת נכסים ,מניות ופעילויות ,פיצולים ,מיזוגים סטטוטוריים ועוד .מורכבות
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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 מ וצלח של כל עסקה במגוון רחב של סדרי גודל ותחומים ,בארץ ובעולם.
במהלך השנים האחרונות ביצעו מחלקות ההיי-טק וה M&A-עסקאות בהיקף מצטבר של מיליארדי
שקלים ,ובין היתר ,הובילו המחלקות את הפן הישראלי בעסקת מכירת חברת הגיימינג פלייטיקה -
מהעסקאות הגדולות שנחתמו אי פעם בישראל ,עסקת רכישת הסטרטאפ טייקי על-ידי חברת
אינוביד ואת מכירת חברת הסטארט-אפ הקסאטיר לענקית הסינית וואי (.)Huawei
מחלקת הליטיגציה המסחרית והתובענות הייצוגיות:
מחלקת הליטיגציה של  FWMKהיא בין הגדולות והמובילות בתחום הליטיגציה המסחרית בישראל.
למחלקה ני סיון 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 ,סכסוכים
במקרקעין (לרבות תביעות קבלניות וליקויי בניה) ,מכרזים ,דיני עבודה ועוד.
בנוסף ,מחלקת הליטיגציה פעילה מאוד בתחום התובענות הייצוגיות ,הן בייצוג תובעים והן בייצוג
נתבעים.
במהלך השנים נרשמו על שמו של המשרד הישגים ניכרים בתחום הגשת תובענות ייצוגיות
איכותיות ,אשר הובילו להשבה של מאות מיליוני שקלים לציבור.
לצד זאת ,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
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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' ,רשת הוניגמן ,מטבחי דקור ועוד.
מחלקת מקרקעין:
המחלקה מייצגת מגוון גופים מובילים בתחום הנדל"ן וביניהם חברות מסחריות ,יזמים ,קבלנים ,בעלי
קרקעות ו נכסים ,ורוכשים בכל שלבי העסקאות ,החל משלבי הייזום ,התכנון והמו"מ ועד להשלמתן.
אנו מייצגים לקוחות בעסקאות נדל"ן לסוגיהן ,לרבות קבוצות רכישה ,התחדשות עירונית (פינוי בינוי,
תמ"א  ,) 38רכש נכסים מניבים ומגורים ,עסקאות קומבינציה ,אופציות ,מיזמים ושיתופי פעולה
מס חריים .המחלקה אף מעניקה ייעוץ שוטף וליווי לפרויקטים ,לרבות בתחום תכנון ובניה ,מיסוי,
היטלי השבחה ,ועוד.
דיני עבודה:
מחלקת דיני העבודה מייצגת חברות מקומיות ובינלאומיות ,ובהן חברות היי-טק ,סטארט-אפ
ומעסיקים פרטיים וכן עובדים ונותני שירותים בכירים .המחלקה מייעצת במגוון רחב של סוגיות
הנוגעות ליחסי העבודה השוטפים ,לרבות ניסוח הסכמי העסקה ,ביטוחים פנסיוניים ,יישוב
סכסוכים ,הליכי פיטורים ,תמריצים לעובדים וניוד עובדים בתוך כך ,המחלקה מטפלת בכל היבטי
ההון האנושי במסגרת עסקאות שהמשרד מעורב בהם .לצד העיסוק בהיבטים המסחריים והייעוץ
השוטף ,המחלקה גם מייצגת את לקוחותיה בבתי הדין לעבודה ובפני ערכאות שונות.
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וטכנולוגיות מידע ,דיני 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.
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דרישות מן המתמחים  :אנו מחפשים את המצוינים שבין המועמדים ,אשר לצד הישגים אקדמיים
מעולים ניכרת בהם בשלות ,בגרות ונטילת אחריות .פרמטר חשוב שאנו בוחנים הוא תרומה לסביבה
ולחברה ,לרבות במהלך שירותם הצבאי של המועמדים ובתקופת לימודיהם.

האווירה במשרד  :המשרד מאמין כי קיום קשרי עבודה הדוקים ונעימים ויחסי אנוש טובים הם
מהגורמים המרכזיים המשפיעים על הצלחתו של כל עובד ושל המשרד בכללותו .מתוך מודעות
לקשיים שעלולים להיווצר בהקשר זה במשרדים מרובי כוח-אדם ,מקדיש המשרד מחשבה ומעשה
בכדי לטפח בו קהילה נעימה ומשפחתית.

סיכויי הקידום במשרד :אנו מאמינים כי המתמחים הם דור העתיד של המשרד ולפיכך משקיעים
רבות בבחירתם ,בהכשרתם ובקידומם .במשרד אחוזי השארות גבוהים .כשליש מן השותפים התמחו
במשרד.

על המשרד
פישר ( )FBC & Co.נוסד בשנת  1958והוא נמנה עם משרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים בישראל.
המשרד מעניק שירות משפטי איכותי ,מגוון ורב-תחומי בקשת רחבה של תחומי עיסוק תחת קורת
גג אחת ( .)one-stop-shopלאורך שנות פעילותו ,צבר המשרד מוניטין רב בליווי סוגיות משפטיות
ייחודיות וחדשניות ,תוך שהוא חורט על דגלו ערכי מצוינות ,מקצועיות ,יושרה ומסירות לקהל
לקוחותיו.
המשרד ניצב דרך קבע בראש טבלאות הדירוג וזוכה ,שנה אחר שנה ,להכרה והוקרה על-ידי מדריכי
דירוג מקומיים ובינלאומיים וביניהם ,GCR ,IFLR1000 ,Legal 500 ,Chambers and Partners
.BdiCode ,Dun's 100 ,WWL
בתחומי ההתמחות של המשרד נכללים :אנרגיה ותשתיות ,איכות הסביבה ,בוררות וגישור ,ביטוח,
בנקאות ומימון ,דסק סין ,הגבלים עסקיים ותחרות ,הגירה ,היי-טק ,טכנולוגיה והון סיכון ,התחדשות
עירונית ,חדלות פירעון והסדרי חוב ,יחסי עבודה ,ליטיגציה ,מדעי החיים ובריאות ,מיזוגים ורכישות,
מימון פ רויקטים ,מיסים ,משאבי טבע נפט וגז ,משפט אווירי ,ימי ותיירות ,משפט מסחרי ,נדל"ן ,ניהול
נכסים אישי ,סייבר וטכנולוגיות מידע ,ספורט ,פירוקים וכינוסים ,צווארון לבן ,קניין רוחני ,קרנות
השקעה ,רגולציה ,שוק ההון ,בלוקצ'יין ומטבעות וירטואליים ,תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות,
תכנון ובניה ,תקשורת ומדיה.
המחלקה העסקית במשרד מטפלת בעסקאות המרכזיות המעצבות את סדר היום המשפטי-כלכלי
במשק.
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המשרד מעורב ,בין היתר ,במיזוגים ורכישות ,בהנפקות פרטיות ובהנפקות לציבור ,בעניינים הנוגעים
לשוק ההון ,במימון ובאיגוח ,בהסדרי חוב ,בעסקאות מסחריות רחבות היקף ,בחברות היי-טק וביו-
טק ובקרנות הון סיכון .המשרד מייצג חברות ציבוריות בינלאומיות ומקומיות בעסקאות המובילות
במשק ,מלווה חברות בכל תחומי פעילותן בשוק ההון ומייצג מחזיקי אג"ח וחברות בהסדרי חוב
הבולטים בתחום .למשרד מומחיות בתחום התשתיות וכן מומחיות ייחודית בתחום הטלקומוניקציה
והתקשורת .המשרד מתמחה בליווי פעילות של חברות טכנולוגיה ומדעי החיים בכל שלבי
התפתחותן ובדיני מסים.
למשרד מומחיות מיוחדת בעסקאות המערבות חברות מהשוק הסיני.
מחלקת הליטיגציה במשרד עוסקת במורכבים שבתיקים ומייצגת קשת רחבה של לקוחות מצמרת
גופי הכלכלה בישראל ,בהם :בנקים ,חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים .כמו כן ,מייצג המשרד חברות
בינלאומיות המעורבות בתביעות בישראל .תחום המומחיות של המשרד בליטיגציה הוא רחב; הוא
כולל ליטיגציה הנוגעת לחברות וניירות ערך ,קניין רוחני ,תקשורת ,נדל"ן ,עתירות לבג"ץ ועתירות
מנהליות ,עבירות צווארון לבן וסכסוכים עסקיים ומסחריים מורכבים .למשרד מומחיות מיוחדת
בתחום התובענות הייצוגיות והתביעות הנגזרות והוא מטפל עבור החברות המרכזיות במשק בעשרות
תביעות ייצוגיות בסכום מצטבר של מיליארדי שקלים .למשרד מומחיות גם בסכסוכים שעניינם דיני
עבודה ועיזבונות.
מחלקת הנדל"ן במשרד היא המחלקה המובילה בישראל .המחלקה מעורבת במרבית עסקאות
הנדל"ן המרכזיות במשק הישראלי ובעסקאות נדל"ן באירופה ובארה"ב .המחלקה מטפלת בעסקאות
נכסים בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה וכן בעסקאות של נדל"ן מניב ובהליכי תכנון 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.
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
 .1פרטי יצירת קשר
•

שם המשרד :פרל כהן צדק לצר ברץ

•

כתובת :מגדל עזריאלי שרונה ,קומות  ,52-53דרך מנחם בגין  ,121תל אביב

•

טלפון03-3039000 :

•

דוא״לinfo@pearlcohen.com :

•

אתרpearlcohen.com :

•

שם איש קשר למתמחים ,תפקידו והמייל שלו :עו"ד הילה הירש-זיו
 hhirsch@pearlcohen.comניתן לשלוח קו"ח ל internscv@pearlcohen.com

•

מספר עו״ד במשרד :כ 200 -

•

מספר השותפים במשרד :כ80 -

•

מספר המתמחים במשרד25 :

•

תחומי עיסוק מרכזיים :משרד פרל כהן הוא  one-stop-shopבינלאומי ,המעניק קשת
רחבה של שירותים משפטיים .המשרד מתמחה במגוון רחב של תחומים לרבות:
משפט אזרחי ומסחרי ,ליטיגציה ,שוק ההון וניירות ערך ,נדל"ן ,דיני הספורט ,התרבות
והבריאות ,בנקאות וחדלות פרעון ,מוצרי צריכה וקמעונאות ,בטחון ,תעופה וחלל ,קניין
רוחני ופטנטים ,סימני מסחר ,מדגמים וזכויות יוצרים ,אינטרנט וסייבר ,היי-טק
ומדעי החיים ,בליווי פעילות עסקית בינלאומית רבה ,לרבות במסגרת עסקאות
מסחריות בינלאומיות ,מיזוגים ורכישות ,הנפקות בארץ ובחו"ל ,וכן בליווי עסקאות
נדל"ן מורכבות ,ניהול סכסוכים בתחומי המשפט האזרחי-מסחרי לרבות בהליכי
בוררות וגישור (ליטיגציה) ,שוק ההון ,הגבלים עסקיים ,דיני עבודה ,אנרגיה
ותשתיות ,ומיסים.

•

עמוד פייסבוק /אינסטגרם /רשתות חברתיות:
Facebook: https://www.facebook.com/pearlcohenfirm

•

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pearl-cohen-zedek-latzer

•

Instagram: https://www.instagram.com/pearlcohen_interns/

•

 .2על המשרד
פרל כהן צדק לצר ברץ הוא משרד עורכי דין ועורכי פטנטים בינלאומי מוביל הפועל ממשרדים
בישראל ,ארה״ב (ניו יורק ובוסטון) ואנגליה (לונדון) .בזכות הנוכחות הייחודית של המשרד
בזירה הבינלאומית ,לפרל כהן מוניטין יוצא דופן בנושאים חוצי גבולות בתחום המסחרי
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(עסקאות הי-טק ,שוקי הון ,מיזוגים ורכישות ,מיסוי) ,הליטיגציה והקניין הרוחני ,תחום בו
המשרד נחשב למוביל בישראל.

ל צד משרדי הפירמה הפיזיים הפועלים מישראל ,ארה"ב ואנגליה ,מקיים משרד פרל כהן
פעילות עסקית ענפה במדינות זרות נוספות באמצעות מספר דסקים :מדינות דרום אמריקה,
סין ,יפן ,גרמניה ,צרפת ,הודו וקנדה .הדסקים הגיאוגרפיים של פרל כהן מהווים גשר מקצועי
למדינות אלו ,ומסייעי ם ללקוחות לנהל בהצלחה את עסקיהם במדינות השונות ,תוך ניצול
הידע וההיכרות שלהם עם תרבות וחוקי המדינות הללו.

בפרל כהן מועסקים מעל ל 300-עובדים ,מתוכם כ  200עורכי דין ,עורכי פטנטים ויועצים
מדעיים בעלי רקע אקדמי ומקצועי מגוון המייצגים גופים עסקיים ,חברות מוטות טכנולוגיה
ומשקיעים בשוק המקומי והבינלאומי .הצוות הבינלאומי של פרל כהן פועל בשיתוף פעולה
הדוק במטרה לספק ללקוחות המשרד מענה מקיף לטיפול בסוגיות משפטיות מגוונות.

 .3על ההתמחות ותהליך גיוס המתמחים
אופי ההתמחות:
אנו מאמינים שהמתמחים הם חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי המלווה את הלקוח .הם
משתתפים בפגישות ושיחות עם לקוחות ,מו״מ ,דיונים משפטיים ,סיעור מוחות ,קביעת
האסטרטגיה המשפטית ,ניסוח מגוון עשיר של מסמכים משפטיים ,חוזים ,כתבי בית-דין
ועוד .תקופת ההתמחות מתבצעת במחלקה ספציפית ,הנקבעת תוך התחשבות בשאיפותיו
ובהעדפותיו של המתמחה .שיטת עבודה זו מעניקה למתמחה יכולת אמיתית להתמקצע
בתחום התמחותו ,לפתח מיומנויות וידע ,ולהיחשף למגוון רחב של היבטים משפטיים
בתחום הנבחר.
התנאים המוצעים:
השכר המוצע למתמחים הינו מהגבוהים בענף .המתמחים נהנים מפעילויות חברתיות
מגוונות (ימי כיף ,ערבי גיבוש למתמחים ,בניהול המתמחים ,ארוחות ערב מדי יום ,ארוחות
בוקר חודשיות ,)Happy Hour ,שי בחגים ,לפטופ לכל מתמחה ועוד .בין היתר ,המשרד
משתתף בעלות רכישת ספרי הלימוד לבחינות הלשכה .כמו כן ,המתמחים זוכים להשתתף
בתוכנית השנתית  Pearl Cohen 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 ובנוסף מענק
הישארות למתמחים שחוזרים למשרד.
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סיכויי הישארות וקידום:
למשרדנו העדפה מובהקת לקלוט לשורותיו מתמחים מצוינים שסיימו בהצלחה את תקופת
ההתמחות במשרד.
סביבת העבודה:
אנו מתגאים באווירה הנעימה במשרדנו שהינה קולגיאלית ,צעירה ונינוחה ללא היררכיה
נוקשה או קוד לבוש מוקפד .אנו מקיימים מדיניות של דלת פתוחה ושיח בגובה העיניים בין
כלל העובדים במשרד .המשרד מקפיד על שעות עבודה סבירות מתוך אמונה כי העבודה
חשובה ,אבל כמוה גם שעות הפנאי ,המשפחה והמנוחה.
תכונות ומיומנויות נדרשות:
אנו קולטים לשורותינו סטודנטים מצטיינים בעלי ממוצע ציונים גבוה ,אנגלית ברמת שפת
אם או ברמה גבוהה מאוד (שפה נוספת מהווה יתרון) ,בעלי "ראש גדול" ואמביציה .מכיוון
שהמשרד משקיע רבות בהכשרת המתמחים ובהענקת כל הכלים הדרושים להצלחתם ,אנו
מחפשים סטודנטים בעלי מוטיביציה ורצון להצליח ,יכולת מחשבה יצירתית וכושר ניסוח
מעולה.
טרום-התמחות:
המשרד מעודד השתלבות סטודנטים במשרות טרום-התמחות ככל והדבר מתאפשר לשני
הצדדים .על סטודנטים אלו להיות סטודנטים הממשיכים גם להתמחות במשרד לאחר
תקופת טרום-ההתמחות.
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רפאל – מערכות לחימה מתקדמות
תיאור כללי
רפאל הינה חברה טכנולוגית ביטחונית בינלאומית ,מפתחת ומייצרת מערכות הגנה מובילות ברמה
עולמית ,בחזית הצורך המבצעי ובקדמת הטכנולוגיה .רפאל היא המעסיק הגדול ביותר בצפון מדינת
ישראל.
הלשכה המשפטית מונה  16עורכי דין ,עוזרת משפטית ושלושה מתמחים.
הפעילות המסחרית/עסקית של רפאל מתפרסת על פני יותר מ 30 -מדינות בעולם ,ומעבר לייעוץ
משפטי פנימי ,הלשכה המשפטית מתמחה בחוזים מסחריים בינלאומיים ,ניהול משפטי של תאגידים
קשורים ברחבי העולם ובעסקאות מורכבות.
הלשכה עוסקת באופן שוטף בליווי כל עסקאות המכר והרכש של רפאל ,לרבות תהליכי המכרזים
בחברה.
עורכי הדין בלשכה המשפטית מחולקים לפי חטיבות ולפי מוקדי ידע במגוון תתי התמחויות כגון דיני
עבודה ,קשרי אקדמיה-תעשייה ,סייבר ,התקשרויות מול ארה"ב ,עבודה בתחום הציות הכולל :מניעת
שוחד ושחיתות ,פיקוח על היצוא והיבוא הביטחוני ,הגבלים עסקיים ,סנקציות ועוד כיו"ב.
כחלק מהפעילות המשפטית הענפה והמגוונת ,עורכי הדין ועובדי הלשכה המשפטית עוסקים
בפיתוח עסקי בפרט ובליווי פעילות עסקית בכלל ,זאת על מנת לסייע לרפאל לעמוד ביעדיה.
הצלחתה המשמעותית של הלשכה המשפטית ברפאל נשענת בראש ובראשונה על ההון האנושי
המרכיב אותה ,ובתוך כך על גיוס עורכי דין ומתמחים מובילים ומצוינים.
הלשכה מציעה למתמחיה הזדמנות לקחת חלק בתהליכים רוחביים מול מגוון רחב של ממשקים
בסביבה טכנולוגית מתקדמת ובינלאומית ,להיחשף למגוון נושאים ועולמות תוכן ,באווירה אינטימית,
מעשירה ומלמדת ,תוך שיתוף פעולה בין צוות עובדי הלשכה.
אנו רואים במתמחים שלנו את עתיד החברה ולכן חשוב לנו לבחור את המתאימים ביותר.

מספר מתמחים לגיוס בשנת .1 :2024
תחומי עיסוק
קיימות ברפאל שלוש התמחויות תחת שלוש מחלקות שונות:
 .1התמחות בעסקאות בינלאומיות ,ציות ורגולציה (מרץ )2025
 .2התמחות בתאגידים ועסקאות ( M&Aמרץ )2024
 .3התמחות בדיני עבודה ,מנהלי ומסחרי (מרץ )2025
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על התמחות בעסקאות בינלאומיות ,ציות ורגולציה:
עבודה מול שלוש החטיבות העסקיות של רפאל ,בנושאי עסקאות בינלאומיות ,בהיקפים גדולים
ומשמעותיים מאוד ,תחת רגולציה בינלאומית ומקומית .התפקיד כולל מעבר על חוזים ,בניית מאגר
חוזים והרחבתו ,ליווי משא ומתן עם סוכנים ,בדיקות נאותות ,כתיבת חוות דעת ,ניתוחי רגולציה
בינלאומית ומשמעויות ,היכרות עם חוקי פיקוח על היצוא הביטחוני של מדינת ישראל ומדינות זרות
ועוד מגוון משימות בנושאים עסקיים .העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה עם יחידות המטה בארגון,
בממשק עם מערך השיווק ,הציות ועבודה צמודה עם עורכי דין בלשכה המשפטית .התפקיד מצריך
שליטה באנגלית ברמה טובה מאוד.
מיקום
הלשכה המשפטית של רפאל ממוקמת באזור הקריות  -מכון דוד.
התנאים המוצעים למתמחים:
•

בתקופת העבודה ברפאל המתמחים נהנים מכלל הזכויות של עובדי רפאל ,ביניהן הטבות
ביטוח בריאות וייעוץ פנסיוני ,אירועי רווחה ,כרטיס אשראי חינמי עם הנחות אטרקטיבית
במועדון הייטקזון ,ועוד.

•

העבודה הינה במשרדי הלשכה המשפטית המשודרגים ,עם מטבחון צמוד מלא בכל טוב.
וישיבה של שני מתמחים בחדר.

•

קיים מערך הסעות מסודר וגמיש מחדרה וצפונה ,בשעות עבודה קבועות ונוחות ,עם
אפשרות לשעות נוספות במידת הצורך ,ללא עבודה בימי שישי או בערבי חג.

•

כמו כן ,קיים מתחם הסעדה מפנק ומגוון לעובדי הארגון.

•

השכר למתמחים הינו מעל הממוצע בשוק.

•

המתמחים מקבלים השתתפות במימון קורס ההכנה למבחני הלשכה.

פרטי ההתקשרות
סטודנטים המעוניינים להתמחות בלשכה המשפטית של רפאל ,מתבקשים להגיש את מועמדותם
באמצעות אתר הקריירה של רפאל  career.rafael.co.ilאו באמצעות אתר קודקס .codex.co.il
ניתן גם ליצור קשר במייל עם עמית AMITKAH@rafael.co.il -
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ש .הורוביץ ושות'
כתובת :אחד העם  ,31תל אביב יפו
טלפון03-5670700 :
פקס03-5660974 :
דוא"לshimrit.shani@s-horowitz.com :
איש קשר למתמחים :עו"ד רונן ברומר ,עו"ד גלעד כ"ץ.
מספר עו"ד במשרד 40 :עורכי דין ו 85-עורכות דין.
מספר השותפים במשרד 49 :שותפים ו 19-שותפות.
מספר המתמחים במשרד47 :
מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס :כ40-

תחומי עיסוק מרכזיים :ליטיגציה ,עסקאות ,קניון רוחני ,מיסים ,הגבלים עסקיים ,צווארון לבן ועבודה.
פעילות פרו -בונו :המשרד מארגן שורה של פעילויות למען הקהילה ועובדיו משתלבים בו באופן
שוטף .אחת מפעילויות ה דגל של המשרד ,שנערכת בשיתוף עם העמותה לקידום החינוך בעיריית
תל אביב יפו ,היא "שיעור אחר" שבו מעבירים המתמחים שיעורים בתחום המשפט לבתי ספר
בקהילה וכן פרויקט "מוח" שבמסגרתו מעבירים שיעורי עזר לתלמידי חטיבות הביניים בעברית,
אנגלית ומתמטיקה.
הטבות לעובדים :יום קצר בשבוע ,שכר גבוה ,נופש משרדי והשתלמויות מקצועיות בתחומי המשפט
השונים (בנוסף לתחום ההתמחות) ,פעילויות פנאי וספורט לרבות :קבוצת ריצה ,שיעורי פילאטיס
ויוגה ,קפיטריה מלאה בכל טוב .24/7
אתר משרדhttp://www.s-horowitz.com :
אתר מתמחיםhttps://int.s-horowitz.com :

על המשרד ותחומי עיסוקו
ש .הורוביץ ושות' הינו ממשרדי עוה"ד הגדולים והמובילים בישראל ,והינו בעל מוניטין בינלאומי
מרשים בתחום הליטיגציה ובתחום המשפט המסחרי .מאז היווסדו משנת  - 1921לפני  100שנה! –
המשרד משלב ניסיון עשיר עם עדכניות וחדשנות ,ומקפיד על מצוינות בכל תחומי העשייה ,שזוכה
להערכה עקבית רבת שנים בקבוצת האיכות המובילה במדריכי הדירוג הבינלאומיים .התיקים שבהם
טיפל משרדנו לאורך שנים מהווים חלק משמעותי מאד בהלכה הפסוקה ,במגוון נושאים ותחומים.
החברות הגדולות במשק הישראלי והבינלאומי בוחרות להיעזר בשירותי המשרד לאורך עשרות שנים,
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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 ,רשת Aston Martin, ,Warner Bros, Waze,
 ,Booking.com ,Google General Electricבנקים בישראל ובחו"ל ,חברות בניה ותשתיות
המובילות בישראל ועוד שורה ארוכה של גופים פרטיים (יחידים וחברות) וציבוריים המובילים בארץ
ובעולם.

על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :בכדי להבטיח העצמה וצמיחה מרבית של המתמחים שלנו ,במהלך
השנה הראשונה להתמחות אנו מצמידים כל מתמחה למאמן שהינו אחד השותפים במשרד .באופן
זה ,אנו מוודאים ,כי כל מתמחה ירכוש את מירב הידע ,הכלים והסודות המקצועיים שגיבשנו לאורך
עשרות שנות הניסיון שלנו ,באופן אישי ובלעדי בלא "מתחרים" על תשומת הלב וזמנו של המאמן.
ב דרך זו ,אנו מבטיחים למתמחה סביבת עבודה שקטה ,מקצועית ולא תחרותית מחד ,ולימודית מאוד
מאידך אשר מאפשרת "להידבק" ולדבוק במצוינות שבה משרדנו מתגאה כל כך ,ולרכוש כלים
משמעותיים וייחודיים לעיסוק בעריכת הדין .המתמחה ,שיושב בפינת העבודה עצמאית בחדרו של
המאמן ,זוכה למנטור אישי המחויב להעצמתו ,ונחשף לעבודתו של עוה"ד על כל מרכיביה כגון :גיבוש
האסטרטגיה של ניהול התיק או העסקה ,השתתפות בפגישות ובדיונים מחוץ למשרד יחד עם
המאמן ,ניהול משא ומתן לפשרה ,ניהול מערכה משפטית בפני ערכאות שונות וגביית שכר טרחה.
שיטת ההצמדה מאפשרת למתמחה להכיר לעומק את מקצוע עריכת הדין ואת התיקים שבהם
מעורב המאמן .למועמדים שיתקבלו להתמחות במשרד ,תינתן האפשרות לבקש את תחום
ההתמחות ו/או המאמן הספציפי שעמו ירצו לעבוד ,במסגרת ראיונות שיבוץ שיתקיימו בסמוך
לתחילת מועד ההתמחות .בחצי השנה הנותרת להתמחות ,המתמחים יבצעו עבודה עצמאית
ומתקדמת במסגרת ישיבה עם מתמחים אחרים בני מחזורם ,ותוך יכולת להתנסות בתחומי עיסוק
אחרים.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :כאמור ,כל מתמחה יושב יחד עם המאמן בחדר בשנת
ההתמחות הראשונה ,בחצי שנה האחרונה המתמחה יושב בחדר נפרד עם מתמחים מאותו מחזור.
המתמחים זוכים לשכר מהגבוהים בשוק והטבות נלוות כגון יום קצר בשבוע ,מימון חניה ,הכנה
לבחינות הלשכה ,שי לחגים בגובה של  1,700ש"ח ,וכן מענק הישארות בגבוה  3משכורות התמחות.
הדרישות מהמתמחים בעבודה :אנו מחפשים מתמחים בעלי "ראש גדול" עם מוטיבציה גבוהה
ללמוד ולהצליח .בעלי יכולת ניסוח גבוהה בעל -פה ובכתב ,חשיבה יצירתית ומקורית ,יסודיות
ואחריות .שליטה באנגלית ויכולת עבודה בצוות חשובות מאד אף הן.
שעות עבודה :שעות העבודה במשרד הן בימים א'-ה' ,בשעות .09:00-19:00
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סיכויי קידום במשרד :המשרד מעדיף באופן מובהק ובולט לקלוט עורכי דין מבין המתמחים במשרד,
ולכן סיכויי ההישארות של המתמחים במשרד גבוהים ביותר  90%מעורכי הדין במשרד החלו לעבוד
בו כמתמחים .גם סיכויי ההתקדמות לאחר מכן מרקיעי שחקים 93% .מהשותפים במשרד התמחו
בו.
האם קיים מסלול טרום התמחות :עפ"י רוב מסלול זה לא קיים.
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ש .פרידמן ושות'

מיקום המשרד :רח' אנדרי סחרוב  ,9מגדלי מת"מ  ,1מת"מ ,חיפה (למשרד שני סניפים נוספים בתל
אביב וירושלים).
מספר הטלפון של המשרד04-8546666 :
איש הקשר לגיוס המתמחים במשרד :עו"ד אמיר כהן-דור (שותף מנהל).
כתובת אתר האינטרנט של המשרדhttp://friedman.co.il/ :

מידע אודות המשרד ותחומי עיסוקו
מספר השותפים במשרד( 25 :כולל סניף תל-אביב וירושלים).
מספר עורכי-הדין במשרד (בנוסף לשותפים)( 95 :כולל סניף תל-אביב וירושלים).
מידע כללי :מאז היווסדו בשנת  ,1939משרד ש .פרידמן ושות’ (שכונה במקור משרד יעקב ש .שפירא
ושות’) ,ממשרדי עורכי הדין המכובדים ביותר בארץ ,ניצב בחזית העשייה וההתפתחות המשפטית.
בשנת  , 1948בד בבד עם הקמת המדינה ,עזב עו”ד יעקב שמשון שפירא את המשרד כדי לשמש
כיועץ המשפטי לממשלה הראשון (ולימים גם כשר המשפטים) .המשרד בהנהגתו של שפירא עסק
בין השאר בענייני המחתרות וההעפלה .משעזב עו”ד שפירא לשליחותו הציבורית ,הנהיג עורך הדין
שלמה (סולי) פרידמן (ז”ל) את המשרד עד לפרישתו בראשית שנות השמונים ,והמשרד נושא את
שמו .במרוצת השנים המשרד התפתח והפך לאחד הגדולים בישראל ,והוא מעסיק כיום כ73-
משפטנים (שותפים ,יועצים ,עורכי דין שכירים ומתמחים) בשני סניפים :בתל אביב ובחיפה.
התרחבותו של המשרד והסתעפותו שיפרה את יכולתו לספק שירות מקצועי ,מקיף ומסור ללקוחותיו.
בקיץ  2022מיזג המשרד לתוכו את משרד א .אברמזון ושות' אשר מרכזו בירושלים (כ  40 -עורכי
דין) ,באופן שבו כיום למשרד נוכחות משמעותית מלבד בחיפה ותל אביב ,גם בירושלים.
ייחוד המשרד  :בעולם של גלובליזציה גוברת ,של שינויים טכנולוגיים וגיאופוליטיים מהירים ,למשרד
פרקטיקה בינלאומית מבוססת ורבת שנים .המשרד עובד בצמידות עם עמיתים מקצועיים במרכזים
פיננסיים ,טכנולוגיים ,ימיים ומסחריים בארצות הברית ,באירופה ,באסיה ובאפריקה .רבים מעמיתים
אלה עובדים בשיתוף עם המשרד במשך שנים רבות בהכרות שתורמת רבות להפריה הדדית .המשרד
מייצג לקוחות ומייעץ להם בשלל פעילויותיהם בישראל ומחוצה לה .המשרד מספק ייעוץ משפטי
לכמה מהמיזמים הגדולים בישראל שפעילותם חובקת עולם .בנוסף מייעץ המשרד ומטפל בלקוחות
פרטיים ותאגידים ישראליים מכל הסוגים לרבות חברות ,שותפויות ,אגודות שיתופיות ,מלכ”רים,
עמותות ,רשויות מקומיות ,מוסדות ציבוריים ,מוסדות אקדמיים מהשורה הראשונה ועוד .הייעוץ ניתן
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בישראל ומחוצה לה והוא יעיל ובעל ערך מוסף משום יכולת המשרד לתת להם מענה מקצועי במגוון
תחומי פעילות הלקוחות בשיטת ה  -one stop shop.עקב השתלבותה הגדלה והולכת של ישראל
בכלכלה העולמית ,המשרד פועל גם בעבור מיזמים ומוסדות פיננסיים בינלאומיים ,מסייע להם
להיכנס לשוק הישראלי ומייעץ להם בפעילותם המקומית .צוות המשרד ,למחלקותיו השונות ,עובד
כתף אל כתף ועל כן הלקוחות זוכים לשירות ולייעוץ כוללים ורציפים .ההיקף הרחב של התמחות
המשרד מאפשר למשרד להתאים את השירות לדרישות ולצרכים המיוחדים של כל אחד מהלקוחות.
חלק מעורכי הדין של המשרד רכשו את השכלתם בארצות הברית ובאירופה ,חלקם בעלי רישיון
לעסוק בעריכת דין שם ועבדו במשרדי עורכי דין מובילים בארצות אלו .מרבית אנשי צוות המשרד
שולטים היטב בשפה האנגלית וחלק ניכר מהעבודה נעשה בשפה זו.
תחומי העיסוק של המשרד :כחלק מתפיסת הפעולה בה דוגל משרד ש .פרידמן ,מוצעים ללקוחותנו
שירותים משפטיים במגוון נרחב של תחומים במשפט המסחרי  -אזרחי ,תחת קורת גג אחת.
באמצעות שיתוף פעולה בין מחלקות המשרד השונות  -כאשר כל מחלקה הינה עצמאית ובעלת ידע
מקצועי רב ומתמחה בתחומה  -מציע המשרד מענה רב תחומי ,מקיף ושלם לכל צרכי לקוחותיו ,תוך
טיפול וליווי שוטף וצמוד של צוות עורכי הדין המנוסים במשרד והפניית מיטב המשאבים לכל לקוח.
בין תחומי העיסוק של המשרד :משפט ימי ,דיני תעופה והובלה ,דיני תאגידים ,דיני מיסים ,דיני
מקרקעין ,נדל”ן ותשתיות ,תכנון ובנייה ,ליטיגציה בתחום האזרחי והמסחרי ,תובענות ייצוגיות ,דיני
עבודה ותגמול עובדים ,דיני השכלה גבוהה ,משפט מנהלי ודיני מכרזים ,מיזוגים ,רכישות ,דיני ניירות
ערך ושוק ההון ,פטנטים וקניין רוחני ,היי-טק והון סיכון ,מימון ועסקאות בינלאומיות ,דיני תחרות
והגבלים עסקיים ,ודיני נזיקין וביטוח.

מידע אודות ההתמחות במשרד
מספר המתמחים שיש בכוונת המשרד לגייס 2 :מתמחים למועד מרץ  2024ו –  4מתמחים למועד
מרץ .2025
הליך גיוס המתמחים :הליך הגיוס כולל מיון ראשוני על פי קורות החיים וגיליון הציונים וראיון אישי
(בדרך כלל אחד) .הריאיון הראשון נערך בדרך-כלל בפני השותף האחראי במשרד על גיוס המתמחים,
עו"ד אמיר כהן-דור ,אליו לעתים מצטרף עו"ד נוסף.
שיטת העבודה במשרד :משולבת ,גם "פול משרדי" (המתמחים משתלבים בכל המחלקות במשרד)
וגם הצמדה מחלקתית בחלק מהמחלקות.
התנאים המוצעים למתמחה במשרד :במשרד שני חדרי מתמחים ,כאשר לכל מתמחה עמדה
ומחשב .המתמחה משתלב בעבודת המשרד באופן שוטף ומיידי ,או כדברי עו"ד כהן-דור" :כגודל
התיאבון המשפטי של המתמחה ,כך היקף העבודה שהוא מקבל (או יותר נכון" :לוקח")" .המשרד
מטיל משימות רבות על המתמחים ,בהתאם לסוג העבודה ,כאשר מידת העצמאות בטיפול
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בתיק\ בעניין מותנית ביכולת המתמחה ,ובעיקר במוטיבציה שלו להפיק את המרב מתקופת
ההתמחות הקצרה.
שעות העבודה( 08:00– 18:00 :כולל הפסקת צהריים).

דרישות סף :לא קיימות דרישות סף פורמאליות ,אולם ברור כי שליטה באנגלית (למשרד יש לא מעט
לקוחות חו"ל ועבודה באנגלית) והישגים בלימודים ,הינם גורמים המגבירים את סיכויי הקבלה.

סיכויי הישארות :המשרד מעדיף ושואף לשלב את המתמחים במשרד כעורכי דין ,ובפועל כמעט בכל
מחזור מתמחים ניתן למצוא מספר מתמחיה אשר שולבו כעורכי דין המשרד .יצוין ,כי מירב עורכי הדין
והשותפים במשרד החלו את דרכם במשרד כמתמחים.
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שבלת ושות'

כתובת :רחוב יצחק שדה ( 4תאומי רובינשטיין) ,תל אביב
 .1טלפון03-3075400 :
 .2פקס03-7778444 :
 .3דוא"לinterns@shibolet.com :
 .4איש קשר למתמחים :עו"ד משה נאמן ,שותף-חבר ועדת ניהול ,דנה רוקח ,מנהלת
משאבי אנוש ,גילי שחר קלוש-אחראית תחום גיוס ,שירן בראון-אחראית פרויקטים
ורווחה.
 .5מספר עו"ד במשרד224:
 .6מספר השותפים במשרד103 :
 .7מספר המתמחים במשרד43 :
 .8תחומי עיסוק מרכזיים :מיזוגים ורכישות; היי-טק וקרנות הון-סיכון; ניירות ערך ושוק
ההון; ליטיגציה מסחרית; נדל"ן; מימון פרויקטים ותשתיות; דיני עבודה; מיסוי תקשורת;
מכרזים ממשלתיים; בנקאות ומימון; קניין רוחני; סימני מסחר ורישוי טכנולוגיה; איכות
הסביבה; קלי נטק ושינוי אקלים; אנרגיה ,גז ונפט; הגבלים עסקיים; רשויות מקומיות;
מדעי החיים; מתן ייעוץ משפטי בתחומים חדשים לרבות :חוזים חכמים ומטבעות
דיגיטליים; סייבר והגנת הפרטיות; פינטק; רכבים אוטונומיים; קנאביס רפואי; זכויות
יוצרים בעולם הדיגיטלי ועוד.
 .9פעילות פרו -בונו :המשרד הקצה כ 5% -לפעילות פרו בונו מסך כל שעות הפעילות
הכללית של עורכי הדין במשרד.
 .10הטבות לעובדים :יום עבודה קצר בשבוע מהבית ,חופשת מתמחים שנתית במלון 5
כוכבים ,חניה בחניון ,השתתפות במימון מנוי שנתי בחדר כושר (בגובה  ₪ 600בשנה)
במגוון חדרי כושר איתם המשרד עובד ,מענק הישארות מוגדל ,שובר מתנה ליום הולדת,
מתנות בחגים בשווי אלפי שקלים בשנה ,חוגים ,מטבח עשיר לאורך היום ,ארוחת ערב:
בעלות  ,₪ 50מיועדת לעובד/ת שנשאר לעבוד מאוחר (אחרי  ,)20:00מורה לאנגלית
לעזרה משפטית ושיעורים פרטיים.
 .11אתרwww.shibolet.com :
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על המשרד ותחומי עיסוקו
המשרד מלווה עסקאות בינלאומיות ( )Cross borderרבות ומייצג תאגידים רב לאומיים כגון
General Motors, Alibaba, Filpkart, Volkswagen, HUWAWEI, SAP, SIEMENS, Panasonic,
.Lear, SKODA
שיטת העבודה שלנו הינה מותאמת לקוח ,מולטידיספלינרית ומערבת תחומי ידע משפטיים וצוותים
מגוונים תחת קורת גג אחת.
פעילויות המשרד הכוללת מונעות על ידי ה DNA -היזמי שלנו .אנו דוגלים ומובילים בחדשנות
משפטית ובהטמעת חדשנות טכנולוגית.
הפרקטיקות שלנו מובילות דרך בזיהוי ,מחקר וניהול פתרונות משפטיים בתחומים חדשים אנו
מציעי ם שירותי ערך מוסף ללקוחותינו ביישום כלים עסקיים חדשניים ושירותי פיתוח עסקי ללקוחות
המשרד .היינו הראשונים לפתוח משרדים בניו יורק ושנחאי; הראשונים להקים פרקטיקה עשירה
בטכנולוגיית בלוקציין; הראשונים להקצות צוות מומחה לתחום הקנאביס הרפואי תוך ביסוס מוניטין
עולמי מרשים.
המשרד פועל בתחומים חברתיים ובמתן סיוע התנדבותי לעמותות שונות ובעשייה למען הקהילה.
אנו מלווים ,לאורך שנים ,עמותות ומלכ"רים בהתנדבות וגאים לראות את צמיחתם משנה לשנה .כך,
בין היתר ,כגון נוער בסיכון ,השתתפות פעילה בפרויקט "שיעור אחר" ,בית הגלגלים ועוד.

פרקטיקת ההיי-טק וקרנות הון-סיכון שלנו הינה אחת הפרקטיקות המוערכות והדומיננטיות בישראל
.המשרד הינו שחקן בולט ומשמעותי באקוסיסטם של ההייטק הישראלי ומייצג את כל הקשת
הרחבה ,מחברות הזנק משלב ההקמה ועד לאקזיט המיוחל .המשרד מייצג את גופי ההשקעה
הבולטים בארץ ובעולם מקרנות הון סיכון ,חממות טכנולוגיות ,אנג'לים וגופי השקעה של חברות רב
לאומיות .המשרד מסייע לחברות בתהליך גיוס הכספים ,על בסיס קשריו הענפים עם גורמים
אסטרטגיים ומשקיעים ,בעסקאות השקעה ובפעילותן השוטפת ,לרבות הסכמי רישיון ,שיתופי
פעולה טכנולוגיים שונים ,אופציות לעובדים ותכנון מבנה המס של החברות.
למשרד התמחות מיוחדת בתחומי הבלוקצ'יין וחוזים חכמים ,מדעי החיים וקאנביס רפואי ,רכבים
אוטונומיים ,פינטק ,מסחר אלקטרוני ,סייבר ורישוי טכנולוגיה.

פרקטיקת ( Corporate & Commercialמסחרי) כוללת את מימון פרויקטים ותשתיות ,אנרגיה ,גז
ונפט ,איכות הסביבה קלינטק ,אנרגיה מתחדשת ותקשורת ,במכרזים הגדולים בישראל
(בינלאומיים ומקומיים) ,בסימני מסחר ובהגבלים עסקיים .בנוסף ,הפרקטיקה כוללת את תחום
ניירות ערך ושוק ההון ,והינה פרקטיקה בעלת ניסיון עשיר ועומדת בחוד החנית בתחום המשפט
המסחרי .לפרקטיקה פעילות ענפה ,ובין היתר ,היא מייצגת ומלווה באופן שוטף חברות ציבוריות
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הנסחרות בישראל וחברות דואליות שנסחרות בישראל וגם בחו״ל ,הנפקות בארץ ובחו״ל ,ייצוג גופים
מוסדיים וגורמים אחרים בעסקאות מימון רחבות היקף בארץ ובחו״ל.

פרקטיקת הליטיגציה המסחרית המעולה של שבלת מטפלת בתיקי הליטיגציה המסחרית הבולטים
בישראל .הפרקטיקה בעלת ניסיון ייחודי בייצוג לקוחות ישראלים וזרים בתיקים מורכבים המתנהלים
במספר תחומי שיפוט .בתחום חדלות פירעון ,היא מייצגת נושים ,דירקטורים ,בעלי מניות ,חברות
וחייבים בהליכי פירוק ,חיסול ,כינוס נכסים והקפאת הליכים .הפרקטיקה משמשת גם כמפרקת
וכונסת נכסים .בתחום תובענות ייצוגיות המשרד מעורב בתובענות הייצוגיות הגדולות והחשובות
ביותר שהתנהלו בישראל בשנים האחרונות .בנוסף ,הפרקטיקה מנהלת תיקים רחבי היקף
ומתוקשרים וביניהם קבוצת פישמן ועתירות לבג"צ ,ליטיגציה מסחרית בתחומי התאגידים ,זכויות
הצבעה ,זכויות סירוב והצעה ראשונה וזכות דעה מכרעת ותובענות ייצוגיות בתחום ניירות הערך,
בבית המשפט הכלכלי ובבית המשפט העליון.

בשבלת פרקטיקת נדל"ן גדולה הכוללת עסקאות רבות היקף בכל תחומי הנדל"ן ותכנון ובניה הן
העסקי -מסחרי ,מגורים ,ובמסגרת תמ"א בכל רחבי הארץ .בין היתר ,היא מייצגת חברות נדל"ן
משמעותיות כגון אשטרום ,אזורים וגינדי שהינן דומיננטיות בפעילויות מסוג התחדשות עירונית,
קבוצות רכישה ומחיר למשתכן.
פרקטיקת דיני עבודה במשרד עוסקת בכל היבטי משאבי האנוש החל מהסכמי העסקה והסכמים
קיבוצים וכלה בתכניות אופציה לעובדים כמו גם בליטיגציה ובנושאים רגישים בתחום.
פרקטיקת המיסים של שבלת חובקת עולם ופעילותה פוגשת במערכות מיסוי בינלאומיות ,הסכמי
מס ואמנות בינלאומיות החל מאוסטרליה והמזרח הרחוק והקרוב ,סין ,יפן ,הודו ,עבור לאירופה וכלה
בארה"ב ושאר מדינות אמריקה הצפונית והדרומית ,גילוי מרצון ועד ליטיגציה בנושאים המורכבים
המפגישים משפט וכלכלה.
על ההתמחות
אופי עבודת המתמחה במשרד :ההתמחות נעשית בפול צוותי ,כאשר מתמחה מצטרף לצוות
משפטי הוא הופך לחלק אינטגראלי ממנו ,תוך חניכה מתמדת של השותפים ועורכי הדין בצוות
במהלך העבודה על תיקים גדולים ,מורכבים ,מאתגרים ומשמעותיים .המתמחה עובד כתף אל
כתף לצד שותפים ועורכי-דין מוכרים ומוערכים בתחומם.
לעתים ,לצורך טיפול בעסקה מורכבת ,יעבדו בשיתוף פעולה צוותים מפרקטיקות שונות באופן
שיאפשר למתמחים להיחשף לתחומי מומחיות רבים ומגוונים .עיקר העבודה השוטפת בכל
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הפרקטיקות של המשרד הינו בעלת אופי בינלאומי ,רבים מלקוחותינו הם לקוחות זרים או גופים
ישראלים הפועלים בחו"ל.
בנוסף לפעילות השוטפת ,עוברים המתמחים לאורך השנה חניכה והכשרה -בחודשים הראשונים
תכנית חניכה מקצועית המותאמת לפרקטיקה אליה שובץ ולאורך השנה מועברות למתמחים
הרצאות העשרה חודשיות בנושאים מגוונים בכל תחומי הפעילות של המשרד במטרה לחשוף
את המתמחים שלנו לכל גווני הפעילות המשפטית הרלוונטית.
מלבד העשרה מקצועית ,המתמחים שלנו נהנים מפעילויות גיבוש שכוללות ערבי גיבוש לאורך
השנה ונסיעת מתמחים שנתית .בנוסף ,המשרד עורך אירועי גיבוש לכלל עובדי הפירמה ,לרבות
נסיעות לחו"ל.
שילו ב של כל האמור לעיל יוצר למתמחים בשבלת חוויה לימודית מעניינת ומרתקת לצד חוויה
אישית מרחיבת אופקים.

התנאים המוצעים למתמחה במשרד:
•

יום עבודה קצר בשבוע מהבית
יום עבודה אחד קצר בשבוע ,בהיקף  6שעות עבודה בלבד ,בתיאום מול השותף המנהל

•

חופשת מתמחים שנתית בבית מלון

•

ארוחת צהריים/יציאה ל happy hour -על חשבון המשרד  ,אחת לחודשיים

•

חניה בחניון

•

השתתפות במימון מנוי שנתי בחדר כושר (בגובה  ₪ 600בשנה) במגוון חדרי כושר איתם
המשרד עובד

•

מענק הישארות מוגדל

•

שובר מתנה ליום הולדת

•

מתנות בחגים בשווי אלפי שקלים בשנה

•

ארוחת ערב :בעלות  ,₪ 50מיועדת לעובד/ת שנשאר לעבוד מאוחר (אחרי )20:00

הדרישות מהמתמחים בעבודה :שאיפה למצוינות ,בעלי מוטיבציה ויוזמה אישית ,כושר ביטוי,
יכולת ניתוח והעמקה ,חשיבה מחוץ לקופסא ,יכולת עבודה בצוות לצד יכולת למידה ועבודה
עצמאית.
שעות העבודה ,9:00-18:00 :ללא ימי שישי.
סיכויי קידום במשרד :המתמחים של היום הם דור העתיד שלנו ואנו משקיעים מאמצים רבים
בהליך הגיוס וההכשרה שלהם .מרבית עורכי הדין ורבים מהשותפים במשרד החלו דרכם
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כמתמחים בו .בשנים האחרונות ,למעלה מ 50% -מהמתמחים נשארים במשרד לאחר סיום
ההתמחות
האם קיים מסלול טרום התמחות :קיים מסלול זה בהתאם לצרכים המשתנים במשרד.
ניתן להתרשם מההווי המשרדי גם ברשתות החברתיות:
•

אינסטגרםLife at Shibolet -

•

פייסבוק שבלתhttps://www.facebook.com/ShiboletLaw -

•

לינקדאין שבלת/-https://www.linkedin.com/company/shibolet-&-co -
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