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שלום רב וברוכים הבאים ליריד,           

                                                              
למשל  שעברה  בשנה  וחדשנות.  מצוינות  על  דגש  שמה  בר-אילן  באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה 

מסוגו  הייחודי  שהוא  סביבתית'  ומדיניות  ב'רגולציה   )MA( שני  לתואר  חדש  מסלול  בפקולטה  הושק 

בישראל, ומוצע לסטודנטים בצד תכניות משולבות אחרות, כגון: משפטים ועבודה סוציאלית, משפטים 

ופילוסופיה, משפטים כלכלה וחשבונאות,  ומשפטים ומדעי המדינה. בנוסף הפקולטה שמה דגש רב על 

הנושא של משפט וטכנולוגיה, השקנו השנה קורסים ייעודיים בתחום לרבות סדנה במשפט וטכנולוגיה 

וקורס מבוא לביג דאטא למשפטנים. לפקולטה יש גם שיתוף פעולה ייחודי עם המכון למדע הנתונים 

של האוניברסיטה.  הפקולטה גם מציעה לסטודנטים מגוון של פעילויות ייחודיות כגון תכנית המצוינות, 

סדנאות ייחודיות בשיתוף עורכי דין מהשורה הראשונה ואפשרות להשתתף במערכות של כתבי העת של 

הפקולטה.

ולקהילה.  לחברה  במחויבותה  גם  הפקולטה  מתייחדת  האקדמית  המצוינות  טיפוח  על  הדגש  לצד 

כל  שבה  בארץ,  היחידה  האוניברסיטאית  הפקולטה  היא  בר-אילן  באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה 

סטודנט וסטודנטית משתתפים בפעילות קלינית מעשית, שלצד תרומתה החברתית מעניקה לסטודנטים 

גם הכשרה פרקטית לצד הלימודים העיוניים.

הרמה המעולה של תלמידי הפקולטה וההכשרה המצוינת שהם מקבלים בה באים לידי ביטוי  בביקוש 

הרב לבוגרי הפקולטה כמתמחים וכעורכי-דין.

פעילויות  של  רחב  מגוון  עורך  אשר  הפקולטה,  של  ההשמה  למערך  רבה  חשיבות  מייחסת  הפקולטה 

במהלך השנה בשיתוף משרדי עורכי-דין ובראשן יריד המעסיקים השנתי. 

אני מודה לכל מי שהיו שותפים להכנת היריד ומאחל יריד מוצלח לכולם.

           

                                                                                              פרופ' אורן פרז

 דיקאן הפקולטה

סטודנטים יקרים,

                                                              
ההתמחות  חיפוש  הליך  לאורך  אתכם  מלווה  למשפטים,  בפקולטה  קהילה  וקשרי  לקריירה  המרכז 

המתאימה ביותר עבורכם. כחלק מפעילותו הענפה של המרכז, וכחלק מאירועי ההשמה להלן חוברת 

המעסיקים השנתית.  בחוברת תוכלו למצוא מידע רב על המשרדים וההתמחויות בהם, הן במגזר הפרטי 

והן במגזר הציבורי.

כמו כן, בחוברת תוכלו למצוא פרטים טכניים על המשרדים, לרבות קישור לאתר האינטרנט, פרטי איש 

קשר רלוונטי וכיוצ"ב, וכן פרטים מהותיים על אופי עבודת המתמחה במחלקות השונות בכל משרד.

חוברת המעסיקים נועדה, בין היתר, לסייע לכם להתכונן ולהכיר את המשרדים שעתידים להשתתף ביריד 

המעסיקים השנתי, אשר יתקיים במתכונת "יום פתוח", ובמסגרתו תוכלו להתרשם באופן בלתי אמצעי מן 

המשרדים השונים ולקבל מידע ממקור ראשון. 

ולהציג את  תוכלו לפגוש מגוון משרדים, העוסקים בתחומים שונים, לשאול שאלות  ביריד המעסיקים 

עצמכם.

חוברת המעסיקים השנתית ויריד המעסיקים, מהווים 'נקודת השיא' של הפעילות הענפה ומערך ההשמה 

המקיף של המרכז לקריירה וקשרי קהילה, והמשך ישיר של כלל הפעילויות המתקיימות במהלך השנה, 

בשיתוף פעולה עם המשרדים האיכותיים והמובילים בישראל במגזר הפרטי והציבורי.  

לפרטים ושאלות נוספות, אני מזמינה אתכם ליצור קשר בטלפון, במייל או לתאם פגישת ייעוץ אישית.

בהצלחה!

   

נטע מועלם, עו"ד

מנהלת המרכז לקריירה וקשרי קהילה,

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. 

hasama.law@biu.ac.il :טל': 03-5317798; דוא"ל
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יועמ"ש - אוניברסיטת בר- אילן

רשות האכיפה והגבייה
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אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'

כל מה שרציתם לדעת על המגזר הפרטי

פרטים כללים
1. כתובת:  ירושלים: גן טכנולוגי מלחה; תל אביב: מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, ק' 46-47

2. טלפון: 02-5607607; 03-6078607 פקס: 02-5639948; 03-6078666

 yael@agmon-law.co.il :3. דוא"ל

4. איש קשר למתמחים: עו"ד מורן אומן, גב' יעל סייג

www.agmon-law.co.il :5. כתובת אתר

6. מספר עו"ד במשרד: 95 / מספר השותפים במשרד:  33

7. מספר המתמחים במשרד: כ-25 / מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס: כ-25

8. תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה אזרחית ומסחרית; תכנון ובניה ונדל"ן; אנרגיה ותשתיות; הגבלים עסקיים; 

שוק ההון וניירות ערך; הייטק; משפט מסחרי.

מי אנחנו?
עם לקוחות מובילים ומשמעותיים מהצמרת העסקית-כלכלית במדינה, צוות משפטי איכותי אשר נבחר בקפידה, 

ומגוון רחב של תחומי התמחות – פירמת אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' הינה אחת הבולטות והמוערכות בקרב 

הקהילה המשפטית והעסקית בישראל מזה 35 שנים.

אשראי,  חברות  בנקים,  שונים:  בסקטורים  בישראל  מהגדולים  ותאגידים  חברות  נמנים  המשרד  לקוחות  עם 

חברות ביטוח, חברות אנרגיה וגז, חברות תקשורת, חברות בנייה ויזמי נדל"ן ועוד.

מחלקות הפירמה נהנות ממוניטין יוצא דופן, והן מתברגות דרך קבע בצמרת הדירוגים הישראליים והבינלאומיים 

דוגמת DUNS100, BDICode, Chambers Global ו- Legal500, על בסיס ליווי תיקים מורכבים בהיקפים 

השנה  "משרד  בתואר  המשרד  זכה  זה,  רקע  על  בתחומם.  תקדימיים  הינם  פעם,  לא  אשר  גדולים,  כספיים 

.IFLR1000 בישראל" לשנת 2018 מטעם מדריך הדירוג הבינלאומי היוקרתי

בשנים האחרונות המשרד מציג מגמת צמיחה משמעותית עם צירוף מחלקות מובילות בתחומים המסחריים 

ואחרים, תוך גיוס כוח אדם איכותי ומקצועי ועדיפות ניכרת לגיוס עורכי דין מקרב המתמחים אצלנו. כיום מונה 

המשרד כ – 95 עורכי דין מהם 33 שותפים וכ-27 מתמחים הפועלים בשני אתריו, בירושלים ובתל אביב. 

מעורבות חברתית
ייחודית  לפעילות  מבוטל  לא  זמן  ומקדיש  לקהילה,  ועזרה  חברתית  מעורבות  על  מיוחד  דגש  שם  המשרד 

ומשמעותית בתחומים אלו. המשרד מייצג בהתנדבות )פרו-בונו( גורמים רבים, בהם עמותות ואנשים פרטיים, 

ואנשי המנהלה  הדין, המתמחים  עורכי  ובתביעות אזרחיות. הנהלת המשרד מעודדת את  בעתירות מנהליות 

להשקיע מזמנם בתרומה, ומממנת 50 שעות התנדבות בשנה, על חשבון שעות העבודה, לכל אחד מעובדי 

המשרד המעוניינים בכך בכל תחום הקרוב לליבם. אחת לשנה המשרד מקיים יום עשייה חברתית מרוכז.

העסקה שוויונית
ישנה  בהם  משרדים  של   ,IFLR הבינלאומי  הדירוג  מדריך  של  המצומצמת  ברשימה  השנה  הופיע  משרדנו 

מעורבות נשית גבוהה. אנו גאים בכך, שכמה ממחלקות הליבה של המשרד מנוהלות על ידי נשים - דוגמת 

מחלקת שוק ההון וניירות ערך, המנוהלת על ידי עו"ד שיראל גוטמן-עמירה, מחלקת בנקאות ומימון ע"י עו"ד 

יונה גושן גוטשטיין, מחלקת הייטק ע"י עו"ד אסנת סרוסי-פירסטטר ומחלקת הליטיגציה בניהול משותף של 

עו"ד טל מישר.

מוזמנים להתמחות איכותית ומעשית
ויכולות  גיוס המתמחים - אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת מתמחים איכותיים, בעלי תכונות  1. תהליך 

החשובות לנו ובראשן אנושיות, מצוינות, יצירתיות ויסודיות.

המיון הראשוני נעשה על בסיס קורות החיים והמסמכים המצורפים - דוגמת כתיבה ומכתבי המלצה. ככלל, אנו 

מזמינים מועמדים שממוצע הציונים שלהם הוא 82 ומעלה.

יוזמנו לראיון, יפגשו בשלב ראשון לרוב, שני עורכי דין, ממחלקות שונות להתרשמות כללית  מועמדים אשר 

והיכרות ראשונית. הממשיכים לראיון שני )לרוב כשליש מהמועמדים אשר התראיינו בראיון ראשון(, יפגשו שותף 

לראיון ממוקד בתחום הרלוונטי.

2. אופי עבודת המתמחה במשרד - המתמחים הם חלק חשוב ומשמעותי בצוות המשפטי, ומהווים שותפים 

מלאים לעשייה. העבודה מבוצעת במסגרות של צוותים קבועים, כך זוכים המתמחים לחניכה צמודה של שותף 

בכיר, ובד בבד עובדים עם עורכי הדין הנוספים בצוות וזוכים להכיר קשת רחבה של תיקים ועבודה משפטית. 

המשרד מקפיד על יסודיות ומקצועיות לצד אווירה חמה ומשפחתית.

התוכנות  לכל  גישה  המאפשרת  מחשב  עמדת  עם  מרווחים,  בחדרים  יושבים  המתמחים   - עבודה  תנאי   .3

המשפטיות. המשרד מציע מטבחון עשיר בכל ימות השבוע, ובנוסף מימון לארוחת צהריים. המתמחים נהנים 

ממתנות מטעם המשרד בימי הולדת ובחגים.

וחדות מחשבה.  - משרדנו מחפש מתמחים המשלבים אנושיות, שאפתנות  גבוהים  4. סטנדרטים מקצועיים 

המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי של המשרד, וככאלו הם נדרשים לעבודה יסודית ומקצועית, 

הן בעבודה עם צוותי המשרד והן בעבודה מול לקוחות המשרד. 

5. סיכויי 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. כראייה, למעלה מ – 50% מהמתמחים גויסו למשרד כעורכי דין בשנים האחרונות.

6. שעות עבודה - שעות העבודה המקובלות במשרד הן בימים א' - ה' בין השעות  08:30 - 19:00. 

7. פעילות חברתית והווי משרד - המתמחים נהנים מכל פעילויות הרווחה של המשרד - טיולים, ימי גיבוש, 

מסיבות לרגל חגים, פעילות משפחות משותפת ועוד.

8. מסלול טרום התמחות - משרדנו מאפשר מסלול טרום התמחות למועמדים בעלי נתונים גבוהים במיוחד.

mailto:yael%40agmon-law.co.il?subject=
mailto:yael%40agmon-law.co.il?subject=
http://www.agmon-law.co.il
http://www.agmon-law.co.il
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ERS - אלרום, רום, סלומון ושות'ERS - אלרום, רום, סלומון ושות'

פרטים כללים
1. כתובת: אפעל 25, מגדל "אמות פלטינום", קריית אריה - פתח תקווה.

www.elromlaw.co.il :2. פרטי התקשרות: טלפון: 03-7623000 פקס: 03-5160068. אתר אינטרנט

3. אחראית לגיוס המתמחים: עו"ד אלעד יעקבסון.  

 .elad@elromlaw.co.il או office@elromlaw.co.il :4. קו"ח יש להעביר באמצעות דוא"ל

5. מספר עו"ד במשרד: 24 מתוכם 5 שותפים.  מספר המתמחים במשרד: 6.

על המשרד ותחומי עיסוקו
תחומי עיסוק מרכזיים: רשלנות רפואית, אחריות מקצועית, נזיקין וביטוח, תביעות חשיפה לחומרים מסוכנים, 

ייצוג עיריות, ביטוח בינלאומי, תכנון ובניה ועוד. 

מהמשרדים המובילים והמנוסים ביותר בישראל בתחום ההגנה על רשלנות רפואית ועל אחריות מקצועית. 

היוקרתי  בדירוג  הרפואית  והרשלנות  הנזיקין  בתחום  בארץ  ביותר  הגבוהה  האיכות  בקבוצת  מדורג  משרדנו 

Dun's 100 של דן אנד ברדסטריט לשנת 2018!
המשרד מתמחה בתחום דיני הנזיקין והביטוח, בייצוג מרבית בתי החולים וקופות החולים בארץ, מד"א ועוד, 

ועוסק בדיני ביטוח, תכנון ובניה, ייצוג רשויות מקומיות, חבות מקצועית, חבות המוצר, אחריות מהנדסים ובעלי 

מקצועות חופשיים, וכן תביעות חשיפה. 

המשרד מייצג בין היתר את החברות והגופים המובילים במשק, ובהם טבע, מד"א, וקטיס, שירותי בריאות כללית, 

עיריית תל אביב, רשות הטבע והגנים, בתי החולים השונים, חברות קבלניות, את מרבית הרשויות המקומיות 

וגופים פרטיים נוספים.

בנוסף, מייצג המשרד את חברות הביטוח הגדולות בארץ, מבטחי משנה ומבטחים מחו"ל. המשרד מייצג את 

המבטחים בשאלות הביטוחיות המורכבות והייחודיות ביותר בתחום.

ייחודו של המשרד טמון בניסיונו הרב, שנצבר במשך שנים רבות בתחומים אלה, במהלכן היה מעורב בתביעות 

הגדולות ביותר בארץ, ולמעשה נטל חלק כמעט בכל אחד מתיקי הנזיקין והביטוח המפורסמים שהתנהלו בארץ, 

בבתי המשפט, בגישורים ובמו"מ מחוץ לכתלי בית המשפט. ייחודו של המשרד נובע גם מהשמירה על האווירה 

המשפחתית והנעימה בין כתלי המשרד.

 

המשרד עוסק בעיקר בייצוג של נתבעים והופעות בכל בתי המשפט בארץ ובערכאות שונות אחרות, לרבות 

ערכאות מעין שיפוטיות כגון ועדות ערר בתחום התכנון והבניה וועדות של משרד הבריאות. 

תהליך גיוס המתמחים: 
לאחר ראיון קצר ביריד המתמחים, מוזמנים המועמדים המתאימים לראיון המשך במשרדנו. הראיון אינו כולל 

בדרך כלל שאלות משפטיות, שכן אנו שמים דגש על אישיות המועמד והתאמתו האישית והחברתית למשרדנו. 

לנו  בוחרים את אלו המתאימים  אנו  כל המועמדים,  נוסף. לאחר שקילת  לראיון  חלק מהמועמדים מזומנים 

ביותר. אנו מצפים לממוצע ציונים של מעל 80, אם כי אנו מעניקים חשיבות רבה יותר לאישיותו של המועמד, 

רקע צבאי ותעסוקתי ופעילות חברתית.  

אופי עבודת המתמחה במשרד: 
המתמחים עובדים באחת ממחלקות המשרד בצמוד לאחד מעורכי הדין מצוות המחלקה. המתמחים מלווים את 

עורכי הדין בכל שלבי הטיפול בתיקים ועבודתם הינה משפטית גרידא, ללא מטלות אדמיניסטרציה או שליחויות. 

ליכולותיהם. לכל אחד מהמתמחים מוקצה שולחן  חלק מהמתמחים אף מופיעים עצמאית בדיונים בהתאם 

עבודה ועמדת מחשב. המשרד מחובר למאגרים משפטיים אינטרנטיים ומצויד בספריה משפטית. 

ימי ושעות העבודה במשרד הם א'-ה' בין השעות 08:30-19:00.

להתפתח  ללמוד,  שמעוניינים  מוטיבציה,  חדורי  מתמחים  מחפשים  אנחנו  בעבודה:  מהמתמחים  הדרישות 

יצירתיים בעלי גרף לימוד מהיר ושאיפה  ולנושאים רבים. אנו מחפשים מתמחים  ייחודיים  ולהיחשף לתיקים 

לעבודה עצמאית.

יכולות  נחוצות  כן  גבוהות.  וביטוי  כתיבה  ליכולות  נדרשים  ולכן המתמחים  בליטיגציה אזרחית  עוסק  המשרד 

למידה וניתוח גבוהות, והמתמחים נדרשים להפגין אחריות רבה, רצינות, רצון ללמוד ולהתפתח ונכונות להשקיע 

במשימות השונות המוטלות עליהם. בנוסף, המדובר במשרד המקפיד על אווירה חברית, שלווה וחיובית, ואנו 

רואים חשיבות רבה בהשתלבות והתאמת המתמחה למרקם חברתי זה. 

לקדם  למטרה  לו  שם  המשרד  לעת.  מעת  המשתנים  המשרד  לצרכי  בכפוף  קיימים,  בעבודה:  קידום  סיכויי 

ולשלב את המתמחים שהתמחו במשרד ולשלבם כעורכי דין מן המניין בתום ההתמחות, ולאורך השנים מרבית 

המתמחים נותרו לעבוד בו. נכון להיום, 15 מעורכי הדין המועסקים במשרד התמחו במשרד.

http://www.agmon-law.co.il
http://www.agmon-law.co.il
mailto:elad%40elromlaw.co.il?subject=
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אפריים אברמזון ושות'אפריים אברמזון ושות'

פרטים כללים
אפרים אברמזון ושות' מתגאה בהיותו משרד מוביל, מהגדולים בירושלים, בעל אוירה משפחתית ונעימה, ותנאים 

מצוינים למתמחים. למשרדנו שני סניפים, בירושלים ובת"א. הסניף העיקרי הינו בירושלים ואליו אנו מגייסים 

מתמחים. )אנו קולטים 3 מתמחים במרץ, 3 מתמחים בספטמבר, באופן בו כל מחזור מתמחים זוכה לעבוד עם 

"דור" מתמחים ותיק יותר המסייע בקליטתו(. 

 .nogag@abramson-law.co.il ,אשת קשר: עו"ד נגה גל

מס' עורכי הדין במשרד: 37. 

עורכי דין שעבדו כמתמחים במשרד ונקלטו בו: בשנים האחרונות אנו קולטים בכל שנה 2-1 מהמתמחים כעורכי 

דין.  23 מעורכי הדין שכיום עובדים במשרד התמחו בו. מתמחים אחרים שנקלטו במשרד פנו לכיוונים אחרים, 

כולל לשיפוט )כב' השופט יצחק עמית בעליון, עבד כעו"ד במשרדנו(. ד"ר ורה שיכלמן שבה למשרדנו לאחר 

זילברטל חזר  )בדימוס, מבית המשפט העליון( צבי  ופוסט דוקטורט בארה"ב. כב' השופט  שסיימה דוקטורט 

למשרדנו כבורר ומגשר, לאחר שסיים קריירת שיפוט מרשימה. כב' השופט זילברטל עבד כעו"ד במשרדנו עד 

למינויו כשופט. 

אופי עבודת המתמחה: 
המתמחים במשרדנו עובדים בשיטת ה"ּפּול" ומלווים תיקים רבים של עורכי דין שונים באופן המאפשר להם 

המסייע  מהותי  שלב  היא  ההתמחות  כי  הבנה  מתוך  ההתמחות,  במהלך  נושאים  של  רחב  במגוון  להתנסות 

בגיבושו ועיצובו של מי שמבקש להיות עורך דין ולעסוק במשפט. המשרד מאפשר למתמחים להתרכז בעבודה 

משפטית ברמה גבוהה הדורשת כושר ניתוח והבנה, ולא בעבודה "שחורה" או מזכירותית. 

תנאים: במשרדנו חדר כושר ומקלחת לשימוש העובדים, ובנוסף אחת לשבוע מתקיים שיעור יוגה למעוניינים. 

המשרד עורך פעילויות נופש וגיבוש. לרבות טיולים לחו"ל. כמו כן מתקיימים אירועים למשפחות ולאנשי המשרד. 

לקוחות בולטים: 
איקאה )ליבנה צפוני בע"מ(, קבוצת עזריאלי, אקסלנז ביוסיינס, משרד האוצר, בנק ישראל, מG, SPL טכנולוגיות, 

ניו פארם, גבעות עולם, קבוצת מגה אור נדל"ן, קבוצת JTLV, מר טלמנג'מנט סולושנז, Pratt&Whitney, רשות 

משפחה,  עיתון  ימית,  קבוצת  לצרכן,  המשביר  התעופה,  שדות  רשות  ישראל,  נתיבי  ישראל,  רכבת  החשמל, 

מכללת אורות, מכון שכטר, פניציה, הקרן לחסויים, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הוועדה למדרוג. 

אנשי משפט בכירים בוגרי משרדנו: כב' השופט יצחק עמית, כב' השופטת מיכל אגמון-גונן, כב' השופט מיכאל 

אריאל  כב' השופט  בנשלום,  אילן  פרופ'  ברודי,  תומר  פרופ'  זנדברג,  חיים  פרופ'  אלכס שטיין,  פרופ'  קרשן, 

צימרמן, כב' רשמת בית המשפט העליון ליאת בנמלך, פרופ' אמנון רייכמן, פרקליט המדינה )בדימוס( משה 

לדור, אילן רותם )היועץ המשפטי ומזכיר נס טכנולוגיות(, דורון אבני )מנהל מדיניות וקשרי ממשל ורגולציה גוגל 

ישראל(, נחי בן-אור )סגן בכיר לפרקליט המדינה, במחלקת בג"צים(.

תחומי המשפט 
המשרד הינו בעל פרקטיקה דינמית ומגוונת המתפרשת על פני כל תחומי המשפט המסחרי ואזרחי, משפט 

מינהלי ומשפט בינלאומי. 

• התדיינות בבתי משפט - למשרד מחלקת ליטיגציה פעילה ביותר המייצגת לקוחות במגוון רחב של הליכים 

חקירות  בהכנת  משתתפים  בי-דין,  כתבי  עורכים  המתמחים  בישראל.  המשפט  בתי  בכל  ומנהליים  אזרחיים 

לעדים, מלווים את עורכי הדין בייצוג הלקוחות בבתי המשפט ובפגישות ההכנה, עורכים חיפושים משפטיים 

ומלווים את ניהול התיק אף בפן האסטרטגי. המשרד מטפל, בין היתר, בתיקים רבים בבית המשפט העליון, הן 

בהליכים אזרחיים-מסחריים והן בעתירות שונות לבג"ץ, בתיקים בבתי משפט לעניינים מנהליים ובהליכי בוררות 

וגישור. המשרד מייצג גופים ציבוריים רבים לצד או במקום פרקליטות המדינה. 

• עסקאות מקרקעין, מימון וניהול פרוייקטים - למשרד מחלקה מסחרית בעלת ניסיון רב בעסקאות סבוכות 

בעלות היקף משמעותי. בנוסף, למשרד ניסיון רב בתכנון וניסוח מסמכים של עסקאות מימון. המתמחה שותף 

וליווי  ומתן, עריכת הסכם, חתימתו,  לליווי שוטף של עסקאות החל מפגישות עם לקוחות, דרך שלב המשא 

הפרוייקט עד לסיומו. בין היתר, המשרד ליווה את פרויקט בניית הארנה בי-ם, פרוייקט שער העיר ירושלים בסך 

של 1.6 מיליארד ש"ח, פרויקטים משותפים עם ישרוטל מלונאות בירושלים ובת"א, ייצוג בעסקת רכישת אדמות 

הכנסיה בירושלים, רכישת זכויות איקאה לחנויות ברחבי הארץ והקמת מרכז מסחרי בקרית אתא, פרויקט בית 

הנציב, פרוייקט כיכר אתרים בתל אביב, פרוייקט עץ חיים, ייצוג הדסה בהסכם מימון להקמת מגדל האשפוז 

וייעוץ בנושא המכרז הבינלאומי להולכת הגז הטבעי.

 • חברות, הנפקות, מיזוגים ורכישות, הייטק והון סיכון - המשרד מייצג חברות רבות בתחום ה- High Tech ומדעי 

החיים בעסקאות מורכבות ומגוונות של הנפקות פרטיות ו-venture capital financing, הנפקות ציבוריות, 

והן ברמת  ורכישות. המתמחים שותפים לליווי החברות הן ברמה התאגידית השוטפת  חוזי license, ומיזוגים 

עריכת הסכמים ומסמכים נלווים )בדיקות נאותות, גיוס הון, הסכמים, הכנת תיקי עסקה ועוד( והן בליווי שוטף אל 

מול הרגולטורים. בין היתר המשרד ליווה את הנפקת אג"ח לאלומיי קפיטל )רישום כפול בבורסה לני"ע בישראל 

ובארה"ב( בסך של 200 מיליון ש"ח, הנפקה לציבור של אקסלנז ביוסיינס, וליווי סדרת קרנות הון סיכון "שביט 

קפיטל" , גיוסי הון והשקעות בהיקפים של מאות מיליוני ש"ח.

בינלאומיות בעסקיהן  וחברות  לישראל  ישראליות בעסקיהן מחוץ  מייצגת חברות   - • המחלקה הבינלאומית 

בישראל )בין היתר, חברות מארה"ב, סין, פינלנד, גרמניה, יפן ואנגליה(, כולל רכישות והשקעות במאות מיליוני 

דולרים. בכלל כך ליווה המשרד לאחרונה את מכירת דגניה סיליקון, השקעות של חברת קיוסרה היפנית בארץ 

וליווי שוטף של Software AG חברת התוכנה החמישית בגודלה באירופה, ברכישות חברות אמריקאיות במאות 

מיליוני דולרים. 

• משפט מינהלי ודיני מכרזים - המשרד מתמחה במשפט מינהלי וחוקתי, ומלווה באופן שוטף גופים ציבוריים 

שונים, חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה, בנושאים שונים בתחום המשפט המינהלי. כמו כן, המשרד מספק 

ייעוץ שוטף בהגשת הצעות למכרזים, בתקיפת תוצאות מכרזים, בהגשת עתירות או התגוננות מפני עתירות 

חיפושים  בעריכת  זו  עבודה  מלווה  המתמחה  ציבוריים.  לגופים  מורכבים  מכרזים  בעריכת  וכן  הזוכים,  עבור 

משפטיים, בעריכת חוות דעת והכנת כתבי בי-דין. 

והוועדה למדרוג  ורדיו  לטלוויזיה  ומלווה בפעילות השוטפת את הרשות השניה  מייצג  - המשרד  • תקשורת 

לרבות בהליכי חקיקת משנה, ייעוץ ועריכת חוות דעת, ייצוג בבג"ץ ועוד. המתמחים מעורבים בדיונים, בחיפושים 

משפטיים ובניסוח חוות דעת ומכתבים. 

• דיני עבודה - המשרד מייצג לקוחות עתירי עובדים, וזכה לאחרונה בייצוג רכבת ישראל בדיני עבודה.

ואת המועצה  תיכוניים, מכללות  בתי ספר  יסודיים, עמותות  בתי ספר  מייצג רשתות  - המשרד  חינוך  דיני   •

להשכלה גבוהה.

הנכם מוזמנים להתקשר אלינו או לבקר במשרדנו, נשמח להשיב לכל שאלה. בהצלחה!
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אפשטיין, רוזנבלום, מעוז
)ERM( משרד עורכי דין

פרטים כללים
1. כתובת: מגדלי אלון )המגדל הדרומי(, קומה 36, רחוב יגאל אלון, תל אביב.

2. טלפון: 03-6061600

3. פקס: 03-6061601

 hr@erm-law.com :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: עו"ד ליאור אהרון, גב' ענת ראובני, גב' שחר מחלב

6. מספר עו"ד במשרד: 35, מחצית מהעובדים הן נשים

7. מספר השותפים במשרד: 15 שותפים

8. מספר המתמחים במשרד: 6                                  

9. מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: מועד מרץ -2020 3, מועד ספטמבר -2020 3

10. תחומי עיסוק מרכזיים: חברות ומשפט מסחרי; עסקאות בינלאומיות; מיזוגים ורכישות; מימון, בנקאות ורגולציה; 

פרויקטים ואנרגיה; הייטק וסטארט-אפים;  מימון בנקאות ורגולציה; פרויקטים ואנרגיה; דיני עבודה; נדל"ן והתחדשות 

עירונית.

11. פעילות פרו-בונו: 5%

12. הטבות לעובדים: שי לחגים, פעילויות חברה, ערבי משרד, אימון כושר משרדי פעם בשבוע, הרצאות והדרכות 

בתחומים שונים, נופש בארץ ובחו"ל,  Happy hour מדי יום ה', ערבי משרד מדי חודשיים, טיול שנתי משרדי , הרצאות 

שבועיות מקצועיות.

 www.erm-law.com :13. אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
אפשטיין רוזנבלום מעוז )ERM( הינו משרד עורכי דין צעיר וייחודי אשר נוסד בשנת 2006. המשרד הינו מהיחידים 

בארץ המתמקד באופן כמעט בלעדי בעסקאות בינלאומיות ומייצג כמה מהחברות, המשקיעים והגופים הפיננסיים 

הגדולים והחשובים בארץ ובעולם. צוות המשרד כולל עורכי דין צעירים ונמרצים המומחים לעסקאות בינלאומיות אשר 

מרביתם צברו ניסיון במשרדי עורכי הדין המובילים בלונדון ובניו-יורק. 

ERM וההכרה הבינלאומית לה זוכה המשרד מידי שנה נשענת בראש ובראשונה על גיוס עורכי דין  ההצלחה של 

באווירה  ולעבוד  דינאמי  מצוות  חלק  להיות  מבקשים  אשר  ויצירתיות,  סקרנות  מעולים,  כישורים  בעלי  ומתמחים 

בינלאומית.

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

פתוחה ונעימה ותוך שיתוף פעולה קרוב בין עובדי המשרד.  

על ההתמחות
של  השונים  הליבה  בתחומי  מגוונת  מעבודה  ונהנים  בפול,  עובדים  המתמחים  במשרד:  המתמחה  עבודת  אופי   .1

המשרד. העבודה הינה משפטית בלבד.

2. התנאים המוצעים למתמחה במשרד: המתמחים יושבים בחדרים מרווחים - בין שניים לארבעה מתמחים בחדר, 

שכר גבוה, הטבות זהות להטבות הניתנות לעו"ד וכוללות נופש במשרד ונסיעות לחו"ל.

3. הדרישות מהמתמחים בעבודה: אנגלית מצוינת, יכולת עבודה בצוות, יכולת ניתוח משפטי מעולה, תפקוד בסביבה 

לחוצה, הבנה וקליטה מהירה של החומר וכושר ביטוי בעל פה ובכתב.

4. שעות עבודה: מהמתמחה נדרש לעבוד במסגרת שעות העבודה של המשרד ובשעות נוספות על פי הצורך, בדרך 

כלל 9:00 עד 19:00.  לא עובדים בימי שישי או בערבי חג.

5. סיכויי קידום במשרד: אנו מאמינים כי עו"ד הטובים ביותר הינם עו"ד שצמחו מתוך המשרד ולפיכך משקיעים רבות 

במתמחים בשאיפה שיישארו במשרד. בשלוש השנים האחרונות נשארו רוב המתמחים במשרד.

6. מסלול טרום התמחות: אין חובה לטרום התמחות. ההעסקה בטרום התמחות הוא ע"פ הצורך.

אפשטיין, רוזנבלום, מעוז
)ERM( משרד עורכי דין

mailto:hr%40erm-law.com?subject=
mailto:hr%40erm-law.com?subject=
http://www.erm-law.com
http://www.erm-law.com


] 14 [] 15 [

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'

פרטים כללים
1. מיקום המשרד: רח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזיאון )קומה 13(, תל אביב. 

2. מספר הטלפון של המשרד: 03-7770111

3. אנשי הקשר לגיוס המתמחים במשרד: עו"ד ליאור אורן )שותף(, עו"ד נעמה ארליך )שותפה(, עו"ד קרן סעד 

)משאבי אנוש(.

www.ebnlaw.co.il :4. כתובת אתר האינטרנט של המשרד

5. מספר השותפים במשרד: 27

6. מספר עורכי-הדין השכירים במשרד: כ-100

7. מספר המתמחים במשרד: כ-20

8. מידע כללי: משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' נוסד בשנת 1988, על ידי עורכי הדין גיורא ארדינסט 

ורמי בן נתן, והוא נמנה על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל. 

בין לקוחותיו הקבועים של המשרד נמצאים תאגידים מהגדולים והמובילים בישראל, המנהלים פעילות בישראל 

ובחו"ל, חברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו"ל, תאגידים זרים בינלאומיים, קרנות השקעה מסוגים שונים, 

לרבות קרנות הון סיכון, חברות הזנק )סטארט-אפ(, חברות ביטוח, בנקים ומוסדות פיננסיים ויחידים.

תחומי העיסוק של המשרד: 
המשרד עוסק בתחומי המשפט המסחרי והאזרחי, ליטיגציה מסחרית, מיזוגים ורכישות, היי-טק, אנרגיה ותשתיות, 

שוק ההון, מדיה ותקשורת, חדלות פירעון, הגבלים עסקיים, מכרזים, נדל"ן ודיני עבודה. הצוות המשפטי במשרד 

כולל כ-100 עורכי דין וכ-20 מתמחים. 

מידע אודות ההתמחות במשרד
)מרץ/ הגיוס  מועדי  לשני  הכל  כ-20 מתמחים בשנה בסך  לגייס:  בכוונת המשרד  • מספר המתמחים שיש 

ספטמבר 2017(. 

במשרד.  בכירים  דין  עורכי  ו/או  שותפים  ידי  על  ראשון  ראיון  יתראיינו  המועמדים  המתמחים:  גיוס  הליך   •

המועמדים המתאימים ביותר יעברו לשלב השני הכולל ראיון אצל שותף בכיר ו/או השותף האחראי על תחום 

המתמחים במשרד. הראיונות השניים יתקיימו במהלך ימי הראיונות הנהוגים. המועמדים יתבקשו להביא עימם 

לראיונות עבודה כתובה, המשקפת את יכולת התבטאותם בכתב )רצוי לא ניתוח "קייס"(.

• שיטת העבודה במשרד: שיטת ההתמחות הנהוגה במשרד היא שיטת אשכולות עבודה )"מיני-פולים"(, בה 

כל מתמחה משתייך לאשכול הכולל מספר מצומצם של שותפים ועורכי דין ותיקים ממספר תחומי העיסוק 

במשרד. בכל אחד מהאשכולות משובצים עורכי דין ממחלקת  הליטיגציה ומהמחלקה המסחרית, וכן עורכי דין 

מאחת המחלקות הנוספות במשרד. שיטת ההתמחות במשרדנו מאפשרת למתמחים חשיפה לתחומי העיסוק 

של המשרד, תוך שמירה על יחס אישי, חניכה וליווי צמודים.

אופי עבודת המתמחה במשרד: 
עורכי  ליווי  לרבות  הם מצוותים,  אליהם  התיקים  ניהול  בכל שלבי  פעיל  באופן  המתמחים במשרד מעורבים 

הדין להופעות בבתי המשפט והשתתפות בפגישות עם לקוחות. המתמחים מהווים חלק מהצוות המקצועי של 

המשרד ועוסקים בעבודה משפטית בלבד. המשרד מקפיד על סביבת עבודה נעימה ובלתי פורמאלית.

ייעודיות, בנוגע לתחומי  והדרכות  בשבועות הראשונים להתמחות אנו מעבירים למתמחים החדשים הרצאות 

בכל  סדיר  באופן  במהלך שנת ההתמחות המתמחים משתתפים  ולעבודת המתמחה.  הפעילות של המשרד 

ההשתלמויות וההרצאות המועברות לעורכי הדין במשרד.

בנוסף לשותפים ועורכי הדין העובדים עם המתמחה בתיקים השונים, לכל מתמחה מוצמד "אח בוגר" - עורך דין 

ותיק במשרד המלווה את המתמחה ומהווה כתובת לא פורמלית למתמחה לכל נושא. כמו כן, במהלך ההתמחות 

נערכות מספר שיחות משוב לכל מתמחה.

חשוב לנו כי המתמחה יחווה באופן חיובי את שנת ההתמחות הן מבחינת רכישת ניסיון וכלים מקצועיים והן 

מבחינת סביבת העבודה. אנו פועלים למימוש יעד זה בשילוב כל צוות המשרד.

• התנאים המוצעים למתמחים, שכר המתמחים, שעות עבודת המתמחים: כמקובל במשרדים מסחריים מובילים.

• הדרישות מהמתמחים: הציפייה היא כי המתמחה יהיה בעל יכולת הבנה וניתוח משפטיים ברמה גבוהה, אחראי, 

יסודי, נכון להשקיע בעבודה מגוונת ואינטנסיבית, ידע לעבוד בצוות, ויהיה בעל חשיבה עצמאית ומקורית. 

• סיכויי הקידום במשרד: מתמחים שסיימו את תקופת ההתמחות בהצלחה )הן מקצועית והן מבחינת התאמתם 

למשרד( מקבלים בסיום ההתמחות הצעה להשתלב כעורכי דין במשרד. המשרד מצוי בצמיחה מתמדת כאשר 

אחד ממנועי הצמיחה העיקריים הם המתמחים שחוזרים לעבוד כעורכי דין במשרד. חלק גדול מעורכי הדין 

והשותפים במשרד התמחו בו.  

• דרישות סף: שקלול של נתונים אישיים וציונים. ממוצע גיליון ציונים 87 ומעלה. 

http://www.ebnlaw.co.il
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ברנע ושות'ברנע ושות'

פרטים כללים
1. כתובת: הרכבת 58 תל אביב

2. טלפון: 03-6400600

3. פקס: 03.6400650

office@barlaw.co.il :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: רוחמה זיו פלג, מנהלת משאבי אנוש

6. מספר עו"ד במשרד: כ 75 עורכי דין, כשליש נשים.

7. מספר השותפים במשרד: 20 שותפים: מיכאל ברנע, סיימון ג'פה וזוהר לנדה

8. מספר המתמחים במשרד: 10                                   

9. מספר המתמחים שגויסו מבר אילן בשנה שעברה: 0

10. תחומי עיסוק מרכזיים:  מסחרי בינלאומי, ליטיגציה מסחרית

11. פעילות פרו-בונו: 

בין אם באמצעות  זאת  לטובת החברה.  יש מחויבות לפעול  גוף עסקי,  היותו  לצד  כי למשרד,  אנו מאמינים 

המיומנות המשפטית של אנשי המשרד ובין אם באמצעות היכולות השונות שיש למשרד ולשותפיו. 

12. הטבות לעובדים: 

המשרד דואג לצרכי העובדים - חניה, מרחב משותף נעים ,כיבוד בשעות אחרי הצהרים ,פעילויות רווחה רבות 

ומגוונות )ימי גיבוש, מפגשים חודשיים, ימי הולדת ופעילות התנדבותית(. 

אנו מקדישים תשומת לב רבה לתהליכי ההכשרה של עורכי הדין והמתמחים, לדוגמת קיום תכנית הכשרה 

מקיפה, הכוללת הרצאות מקצועיות למתמחים המועברות ע"י שותפים ועו"ד מהמשרד.

www.barlaw.co.il :13. אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
ניכרת  הצלחתנו  בישראל.  המסחרי  המשפט  בתחום  המובילים  הדין  עורכי  ממשרדי  אחד  הינו  ברנע  משרד 

בפעילותינו הבינלאומית הנרחבת )כ-70% מפעילות משרדנו(- בליווי עסקאות חוצות גבולות, ייצוג חברות זרות 

מאפשרת  השונים  המשפט  בתחומי  התמחותנו  בחו"ל.  הפועלות  ישראליות  חברות  וייצוג  בישראל  הפועלות 

הענקת מעטפת משפטית נרחבת לפעילות העסקית של לקוחותינו. זאת, לצד יחס אישי ומעורבות השותפים 

בפעילות הלקוחות באופן מעמיק, מקצועי ויסודי.

ומקומיים:  בינלאומיים  דירוג  מדריכי  ידי  על  בישראל  הבולטים  הדין  עורכי  משרדי  בין  מדורג  ברנע  משרד 

.BDI Code -ו Chambers, Who's who, European Legal 500, Dun's 100
השירותים המשפטיים שאנו מספקים כוללים מגוון רחב של תחומים, לרבות דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, 

תשתיות ומימון פרויקטים, ליטיגציה, נדל"ן, שוק ההון וניירות ערך, טכנולוגיה, מיסים, חדלות פרעון, אינטרנט, 

דיני עבודה, בנקאות ומגזר קיבוצי. 

על ההתמחות
• אופי עבודת המתמחה במשרד: 

על מנת לאפשר למידה אפקטיבית במהלך תקופת ההתמחות, המתמחים משויכים לאחת ממחלקות המשרד, 

באופן שמחד מאפשר להם להתמחות ולהתמקצע בתחום משפטי מסוים, ומאידך מאפשר להם עבודה עם 

מספר עורכי דין וחושף אותם למספר סגנונות עבודה וצורות חשיבה. המתמחים מלווים את הטיפול המשפטי 

בלקוח בכל שלבי העבודה המקצועית והינם שותפים פעילים בכל פעולה שמתבצעת לטובת הלקוח – מחקר 

המשפטי, ניסוח חוות דעת, ניסוח הסכמים וכתבי בית דין, נוכחות בפגישות, התלוות לדיונים בערכאות המשפטיות. 

• התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 

המתמחים יושבים יחד בחדר מרווח ומאוד נעים המאפשר מרחב אישי לעבודה מחד ותחושת שיתוף ועבודת 

צוות מאידך. 

• הדרישות מהמתמחים בעבודה: 

מאחר והמשרד שם דגש על מקצועיות לצד רוח צוות, אנו מחפשים מתמחים בעלי הכישורים הרלוונטיים לשני 

התחומים הללו, תוך שימת דגש על יכולת חשיבה משפטית ומיומנויות אנליטיות, יכולת תכנון וארגון, יסודיות 

את  והרואים  צוות  בעבודת  לעבוד  המסוגלים  והישגיים,  שאפתנים  גבוהה,  מוטיבציה  בעלי  לפרטים,  וערנות 

עתידם כעורכי דין.  תהליך הגיוס כולל שני ראיונות פרונטאליים.

• שעות עבודה:

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

• סיכויי קידום במשרד: 

מצוות  משמעותי  חלק  הדין.  עורכי  של  העתיד  דור  הכשרת  שמטרתו  תהליך  ההתמחות  בתהליך  רואים  אנו 

השותפים ועורכי הדין החלו את דרכם במשרד כמתמחים. 

• האם קיים מסלול טרום התמחות: 

כיום לא קיים מסלול טרום התמחות. 
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פרטים כללים
1. שם המשרד: ברקמן ושות', עורכי דין

2. כתובת: עזריאלי 1 )מגדל עגול, קומה 36(, תל - אביב

3. טלפון: 03-6072222

4. פקס: 03-6072220

Berkman@berkman.co.il :5. דוא"ל

6. איש קשר למתמחים: נחום קובובסקי - שותף מנהל, עינבל גוטמן - מנהלת תפעול ומשאבי אנוש

www.berkman.co.il :7. כתובת אתר האינטרנט

8. מספר עו"ד: המשרד מונה 35 עובדים, מתוכם 5 שותפים ו-10 עורכי דין.

9. מספר מתמחים: 5

10. תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות ונגזרות.

על המשרד: 
משרד ברקמן ושות' הינו משרד בוטיק המתמחה בליטיגציה מסחרית מורכבת על כל גווניה השונים, וכן ובתחום 

התובענות הייצוגיות והתובענות הנגזרות. 

צוות המשרד מונה כיום 15 עורכי דין, בראשות עו"ד רון ברקמן, מייסד המשרד ומעוה"ד המנוסים והמובילים 

בישראל בתחום הליטיגציה המסחרית. 

למשרד מוניטין וניסיון רב והוא מדורג באופן קבוע בקבוצת האיכות הראשונה במדריכי הדירוג השונים, בארץ 

ובעולם, כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי עיסוקו.

על לקוחותיו של המשרד נמנים, בין היתר, חברות פרטיות וציבוריות מהארץ ומהעולם, חברות הייטק, בנקים 

אנשי  ביטוח,  חברות  וסלולר,  חברות תקשורת  מובילות,  וראיית-חשבון  עריכת-דין  פירמות  פיננסים,  ומוסדות 

עסקים מהבולטים והמובילים במשק הישראלי, וכן דירקטורים ונושאי משרה בחברות ציבורית. 

וממוקד  יסודי  איכותי,  ובטיפול  אישי  ביחס  ומאמינים  לקוחותינו  של  להצלחתם  מחויבים  ושות'  בברקמן  אנו 

המותאם לצרכי כל לקוח, תוך שילוב הבנה מעמיקה של עולם העסקים וצרכי הלקוח.

תחומי פעילות המשרד - 
• ליטיגציה המסחרית: משרד ברקמן ושות' מטפל בתיקי Litigation  High Profile מורכבים בהיקפים גדולים 

בכל אפיקי ההתדיינות האזרחית - מסחרית.

המשרד מייצג לקוחות ישראלים וזרים בסכסוכים מסחריים רחבי היקף במגוון נושאים המצויים בלב העשייה 

ובשותפויות, סכסוכים מסחריים בהיקפי ענק, תביעות  ציבוריות  זה מאבקי שליטה בחברות  ובכלל  העסקית, 

בנוגע לקיפוח ועושק המיעוט, אחריות דירקטורים ונושאי משרה, תביעות ייצוגיות ונגזרות, לשון הרע, ועוד. 

ובכלל  הישראלי,  במשק  מהבולטים  עסקים  ואנשי  ענק  תאגידי  היתר,  בין  נמנים,  המשרד  של  לקוחותיו  על 

בן דב, קבוצת סיידוף, בנק מזרחי טפחות,  ים המלח, מר לב לבייב, מר אילן  זה כימיקלים לישראל, מפעלי 

Raiffeisenbank Bank , בית ההשקעות אקסלנס, בית ההשקעות מיטב דש, פלאפון תקשורת בע"מ, קבוצת 
אדלטק, קבוצת אמפא, האחים נקש, סודה סטרים, ועוד אנשי עסקים וחברות מהבולטים במשק הישראלי.

הראשונה  האיכות  בקבוצת  קבוע  באופן  מדורג  והוא  מעולה  ומוניטין  רב  ניסיון  המשרד  צבר  השנים  לאורך 

הליטיגציה  בתחום  בישראל  המובילים  הדין  עורכי  ממשרדי  כאחד  ובעולם,  בארץ  השונים,  הדירוג  במדריכי 

המסחרית.

ייצוגיות  ונושאי משרה בתובענות  ונגזרות: משרד ברקמן ושות' מייצג חברות, דירקטורים  ייצוגיות  • תובענות 

ובתובענות נגזרות, הן בתחום הכלכלי-מסחרי והן בתחום הצרכני.  לצוות המשרד ניסיון רב בייצוג חברות במאות 

תביעות ייצוגיות בתחומים מגוונים, לרבות תקשורת, צרכנות, ני"ע, בנקאות, ביטוח, איכות הסביבה ועוד.

בנוסף, למשרד ניסיון רב בייצוג דירקטורים ונושאי משרה בתובענות ייצוגיות ובתובענות נגזרות בתחום הכלכלי-

מסחרי, וכן בהגנה על פירמות רו"ח וחברות מקצועיות המנפיקות חו"ד מקצועיות, ערבויות ואשראי וכו'. 

על לקוחותיו של המשרד בתחומים אלה נמנים, בין היתר, בית ההשקעות מיטב דש, פלאפון תקשורת בע"מ, מר 

לב לבייב, קבוצת אדלטק, Easy Forex Ltd, דלויט בריטמן אלמגור זהר ושות', נירלט בע"מ, וכן נושאי משרה 

בחברות פרטיות וציבוריות )לרבות בתי זיקוק לנפט; מפעלים פטרוכימיים לישראל, ועוד(. 

לאורך השנים צבר המשרד ניסיון רב ומוניטין מעולה והוא מדורג באופן קבוע בקבוצת האיכות הראשונה במדריכי 

הדירוג השונים, בארץ ובעולם, כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום התובענות הייצוגיות.

מתקבלים המועמדים האיכותיים ביותר, ממוצע ציונים נדרש 82 ומעלה. מבוצעים  המתמחים:  גיוס  • תהליך 

בד"כ 2 ראיונות. בראיונות ישאלו גם שאלות משפטיות. 

על ההתמחות: 
• אופי ושיטת ההתמחות:

לאור  בתיק  המטפל  ומתמחה(  שניים  או  אחד  עו"ד  בכיר,  שותף  לרוב  )הכולל  מיוחד  צוות  מוקם  תיק  בכל 

מורכבותו והמומחיות המיוחדת הנדרש לעניין. לכל צוות מצטרף מתמחה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, לוקח 

חלק בדיונים פנימיים, ישיבות עם לקוחות, ישיבות עם הצד השני, דיונים בבתי משפט וכיוצ"ב. 

עיקר עבודתו של המתמחה מתמקדת במחקר וכתיבה משפטית.

• תנאי העבודה והעסקה: 

העסקת  תנאי  מכך.  הנובע  כל  על  המשרד,  מצוות  נפרד  בלתי  כחלק  במשרדנו  המתמחים  את  רואים  אנו 

גבוה,  ביחד למקובל במשרדים המובילים בישראל לרבות שכר  ונחשבים מהגבוהים  המתמחים טובים מאוד 

טיולים בארץ ובחו"ל, הופעות ואירועים, שי לחג, מטבח מאובזר ועוד. לכל אחד יש תקציב מוניות חודשי. בנוסף, 

המשרד נושא בעלויות קורס ההכנה לבחינות הלשכה. בחדרי המתמחים יושבים בין שניים לשלושה מתמחים, 

כאשר לכל אחד סביבת עבודה הכוללת את כל צרכיו. שעות עבודת המתמחה הן בין השעות 09:00-20:00.

• מי המתמחים שלנו? 

של  העיקריות  המטרות  אחת  כמובן  הוא  והלימוד  כאן  אנחנו  זה  לצורך  הכול.  ידעו  שהמתמחים  ציפייה  אין 

שנת ההתמחות. יחד עם זאת, המתמחים המעוניינים להתקבל למשרדנו נדרשים להיות בעלי הבנה וחשיבה 

משפטית כמו גם יכולת ניתוח משפטי ברמה הגבוהה ביותר, מקצועיות ומצוינות, אבחנה בין עיקר לטפל, יכולת 

עמידה בלוחות זמנים, ויכולת להשתלב בצוותי עבודה שונים. יחד עם כל אלו, אנו שמים דגש רב על האדם 

עצמו ועל יכולתו להשתלב במקום העבודה שהינו מקום נעים, צעיר ואיכותי. לכן נדרשים המתמחים גם ליחסי 

אנוש, התנהגות והתנהלות נעימה וחברית הן כלפי עובדי המשרד והן כלפי לקוחותיו.

• סיכויי קידום במשרד: 

אנו מקפידים שהצוות המקצועי של משרדנו "יצמח" מתוך צוות המתמחים ולכן משאירים במשרד את המתמחים 

האיכותיים והמתאימים ביותר. מרבית עורכי הדין והשותפים במשרד החלו דרכם במשרד כמתמחים. מתמחים 

שנותרים במשרד בסוף ההתמחות ימשיכו לקבל שכר בתקופה שמסיום ההתמחות ועד לחזרתם כעורכי דין 

למשרד.

ברקמן ושות'ברקמן ושות'
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גולדמן, ארליך, אדלשטיין, אביגד ושות'גולדמן, ארליך, אדלשטיין, אביגד ושות'

פרטים כללים
1. כתובת: דרך אבא הלל 14, "בית עוז", רמת גן

2. טלפון: 03-6139906

3. פקס: 03-6139996

geelaw@geelaw.co.il :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: עו"ד עדי אהרון-פלדמן

www.geelaw.co.il :6. כתובת אתר אינטרנט

7. מספר עו"ד במשרד: 26 עו"ד מתוכם 7 נשים. במשרדנו 4 שותפים בכירים, אמיר גולדמן, אמיתי ארליך, בועז 

אדלשטיין ואורי אביגד, וכן 7 שותפים, מתוכם 4 נשים.  

8. מספר המתמחים במשרד: 5-6. בכוונתו לגייס 3 מתמחים למועד מרץ ו- 3 מתמחים למועד ספטמבר. 

9. תחומי עיסוק מרכזיים: נדל"ן, מסחרי, ליטיגציה.  

10. פעילות פרו -בונו: אנו מאמינים שמעורבות חברתית אינה חובה, אלא זכות, ושמחים על הזכות שנפלה 

כספים,  וגיוס  תרומות  בייעוץ משפטי,  שונים  גופים  ומלווה  תומך  לקהילה. המשרד  ולסייע  להתנדב  בחלקנו 

לעת  לה מעת  הכפיים ההתנדבותית שאנחנו שותפים  בעבודת  גאים  אנו  לכל  אך מעל  בהתנדבות,  ובניהול 

בפעילויות משרדיות שונות. בין הגופים העיקריים שבהם מעורבת העשייה החברתית של המשרד ניתן למצוא 

את  ומעמיקה  לחקלאים  שעוזרת  עמותה  בסיכון,  בילדים  התומכת  עמותה  צה"ל,  בפצועי  התומכת  עמותה 

הערבות ההדדית בתוך העם ואת הזיקה בין העם לארצו, קרנות התומכות באמנים צעירים, קרנות המעניקות 

מלגות, קרן המרכזת מחקר רפואי ציבורי ועוד. 

על המשרד ותחומי עיסוקו 
משרדנו נמנה על המשרדים המובילים בישראל בנושאי נדל"ן, תכנון ובנייה, ניהול הון אישי ומשפחתי, ליטיגציה 

ומשפט מסחרי. מאז היווסדו בשנת 1995, חותר המשרד בעקביות להצטיינות והובלה בתחומי עיסוקו, וכיום 

הוא מצוי בשורה הראשונה של משרדי עריכת הדין בישראל בתחומי פעילותו. המשרד מדורג דרך קבע על ידי 

מדרגים, מקומיים ובינלאומיים, במספר תחומים ובעיקר בנדל"ן.

המשרד פועל בארץ ובחו"ל, ומתמחה בטיפול בתיקים משפטיים מורכבים ורחבי היקף, תוך שילוב ניסיון עסקי 

ייחודי אשר נצבר לאורך שנים רבות של עבודה מול גורמי שטח ובעלי מקצוע.

וידע רב, ומתגאה ביחסיו הקרובים  המשרד מתאפיין בדינאמיות וחדשנות אך גם בהישענות על ניסיון נצבר 

ויוצאי הדופן עם לקוחותיו, ובשירות המקיף והאישי המוענק להם.  

המשרד שם דגש מרכזי על איכות ומקצועיות עורכי הדין הפועלים בו, ועל שיתוף הפעולה ביניהם. מחלקות 

המשרד מאוישות בעורכי-דין מהמוכשרים והמנוסים בתחומם הפועלים בסינרגיה מלאה ובהפריה הדדית. אנו 

מטפחים רוח של משפחתיות במשרד, המתבטאת בתרבות פנאי משותפת, ולצד זאת, פועלים כל העת לשמירה 

על רמה מקצועית גבוהה ביותר בעזרת השתלמויות משרדיות וימי עיון מחלקתיים.

בין לקוחות המשרד נמנות חברות מגוונות כדוגמת אזורים, אספן, איסתא, קיסריה, בוני התיכון, קבוצת יגאל 

ומשה גינדי, קבוצת אבי זיתוני, קבוצת רייסדור, קבוצת גבאי, קבוצת איילה אגם, טל בר בניה, אלקטרה אמפא, 

קרן אקספו, אקס או נדל"ן, בנק אוצר החייל, בנק לאומי ועוד.  

על ההתמחות
• שיטת ההתמחות ואופי עבודת המתמחה במשרד: 

המתמחים מסווגים למחלקת הנדל"ן, למחלקה המסחרית או למחלקת הליטיגציה שבמשרד. בהבדל ממשרדים 

בהם גם בתוך מחלקה יש התמחויות, אצלנו המתמחים עובדים בשיטת "פול" מחלקתי כך שהם מתנסים במגוון 

רחב יותר של עבודות. בנוסף, ניתנת לעיתים האפשרות להשתלב בתיקים מסויימים במחלקה אחרת. עבודת 

המתמחים מגוונת מאד, ובמהלך תקופת ההתמחות ניתנת האפשרות לעסוק בתחומים שונים וכן להיות חלק 

בלתי נפרד מתיקים מגוונים ומעסקאות מגוונות.

• תנאי עבודת המתמחה: 

המתמחים יושבים ב- 2 חדרים מרווחים.  שעות העבודה של המתמחה הינן בימים א'-ה' 9:00 עד 19:00 או על 

פי דרישות התיק או העסקה בהם שותף המתמחה. 

• מי המתמחים שלנו? 

מתמחים חרוצים, עם נכונות להשקיע, בעלי מוטיבציה ללמוד ולהעמיק, סקרנים, עם יכולת לימוד עצמאית, עם 

יכולת עבודה בצוות, מתמחים שאכפת להם ומעוניינים להיות מעורבים בתיקים, אחראיים וחביבים.  

• סיכויי קידום במשרד: 

כשיש צורך בגיוס עו"ד, יעד הגיוס הראשוני הוא מתוך המתמחים שהתמחו במשרד, כך היה בעבר וכך יהיה גם 

בעתיד. לאורך השנים, מספר רב של מתמחי המשרד החלו את דרכם כעורכי דין במשרד.

• שונות: 

העבודה במשרד מקצועית ורצינית, יחד עם זאת חשוב לנו לשמור על האווירה נעימה במשרד, כך שהעבודה על 

כל תיק מתבצעת בשיתוף פעולה של כל הצוות המקצועי, המזכירות, המתמחים, עוה"ד והשותפים במשרד. כל 

עוה"ד במשרד שותפים לרצון ללמד ולהכשיר את דור העתיד, ועל כן, במהלך השנה מועברים שיעורי פרקטיקה 

והכשרה לכל מתמחי המשרד בכל תחומי המשפט בהם עוסק המשרד. במשרדנו מתקיימים ימי גיבוש, ארוחות 

משותפות, חגיגת ימי הולדת, חגים ואירועים מיוחדים. 

mailto:geelaw%40geelaw.co.il%0D?subject=
mailto:geelaw%40geelaw.co.il%0D?subject=
http://www.geelaw.co.il
http://www.geelaw.co.il


] 22 [] 23 [

גולדפרב זליגמן ושות'גולדפרב זליגמן ושות'

פרטים כללים
1. כתובת: מגדל אמפא )לשעבר: מגדל אלקטרה(, רח' יגאל אלון 98 ת"א, 6789141 

2. טלפון: 03-6089999; פקס: 03-6089909

www.goldfarb.com :3. אתר אינטרנט

4. דף פייסבוק:  

5. אנשי הקשר למתמחים: עו"ד דנה דורון, מנהלת מחלקת משאבי אנוש ותפעול )03-6089936(

)interns@goldfarb.com( טליה בן אריה, רכזת מתמחים

6. הסגל המשפטי שלנו: למעלה מ-220 עורכי דין ו כ-40 מתמחים.

קצת עלינו
משרד גולדפרב זליגמן הינו ממשרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים ביותר בישראל, הנמנה עם שכבת עלית 

של משרדים המעניקים קשת רחבה של שירותים משפטיים, באיכות בינלאומית, תחת 'קורת גג אחת'.

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

הייעוץ המשפטי במשרדנו מוענק על-ידי אנשי המקצוע מ'השורה הראשונה' - עורכי דין בעלי מומחיות וניסיון 

מקומי ובינלאומי בתחומי משפט שונים, הניחנים ביכולת גבוהה לספק פתרונות משפטיים מקיפים ויצירתיים, 

תוך התאמתם לסביבה העסקית בה פועל הלקוח. כל אלו ועוד, לצד מחויבות המשרד לאיכות, למצוינות ולרמת 

שירות גבוהה ויחס אישי, עומדים לרשות לקוחות, הנמנים עם התאגידים הגדולים והמובילים בישראל ובעולם, 

במסגרת עסקאות והליכים אותם הם מנהלים.

איכותו של השירות המשפטי במשרדנו זוכה, שנה אחר שנה, להוקרה משמעותית על-ידי מדריכי דירוג מקומיים 

 ,Chambers Global, IFLR 1000, BdiCode - ובינלאומיים, וביניהם

Globes Dun's 100, European Legal 500 ואחרים. במסגרת זו, בשנים האחרונות דירוגי האיכות BDI ו'גלובס 
דנס 100', המדרגים את משרדי עורכי הדין לפי איכות השירותים משפטיים הניתנים בהם, הציבו את משרדנו 

בראש רשימת המשרדים המובילים והבולטים בישראל; וכך, גם בשנת 2018 ניצב משרדנו בראש הטבלה, עם 

עשרות תחומי עיסוק בקטגוריית האיכות הראשונה. 

אנו רואים במשאב האנושי מפתח להצלחתנו, והדאגה לרווחתו של הפרט היא ערך מנחה בפעילות המשרד. 

על כן, אנו פועלים רבות ליצירת סביבת עבודה נעימה, לטיפוח אווירה חברית, ולקידום יחסי אנוש טובים. ערכים 

ותפיסות אלו הם המנחים אותנו במסגרת איתור ומיון הון אנושי,  והם אלו המביאים אותנו להעמיד לרשות צוותי 

העבודה תנאי העסקה, מהטובים הקיימים בסקטור.

• תחומי העיסוק שלנו אנו מציעים ללקוחותינו קשת רחבה של שירותים משפטיים, וכפועל יוצא – מציעים לכם 

חניכה בקשת רחבה של תחומי עיסוק, וביניהם: דיני חברות, משפט עסקי, שוק הון בישראל ובעולם, מיזוגים 

ורכישות; ליטיגציה מסחרית, תאגידית )לרבות תובענות ייצוגיות ונגזרות( ופלילית )"צווארון לבן"(; נדל"ן; תכנון 

דיני סביבה  ויזמות משאבים טבעיים;  אנרגיה, תשתיות  ביטוח;  בנקאות;  מימון;  בכירים;  ותגמול  מיסים  ובניה; 

וקיימות; הגבלים עסקיים ותחרות; רגולציה; היי-טק, קרנות הון סיכון והסכמי טכנולוגיה; דיני עבודה; קניין רוחני; 

משפט מנהלי; לשון הרע; כינוסים ופירוקים; יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות ועוד. 

פרו-בונו, החל  לפעילות  רבות  ומקדישים שעות  למען הקהילה  על עשייה  דגש  אנו שמים  לקהילה  חיבור   •

ועוד(, דרך  ייעוץ בקשר עם פניה לרשויות  )סיוע לעמותות בקיום משטר תאגידי,  מעבודה משפטית מגוונת 

השתתפות בפעילויות התנדבותיות ספציפיות )לרבות "יום מעשים טובים" ותרומת מזון בחגים(, וכלה בהשתתפות 

בפרויקטים התנדבותיים ארוכי טווח )לדוגמא, העברת שיעורי העשרה משפטיים במסגרת עמותת "שיעור אחר"(.

באתר  המגוונת  המקצועית  ופעילותו  משרדנו  של  העיסוק  תחומי  על  ולקרוא  להמשיך  אתכם  מזמינים  אנו 

האינטרנט ובדף הפייסבוק שלנו. 

התמחותכם אצלנו - מהתמחות למומחיות
לתפיסתנו, המתמחים הם דור ההמשך של המשרד, ועל-כן מושקעת חשיבה רבה, ומוקדשים משאבים רבים 

במסלול התמחותכם אצלנו. מסלול זה כולל בין היתר:

• שלב מקדים - הליך מיון ואיתור: הליך סינון הבוחן את ההתאמה ההדדית, הן בהיבט המקצועי, הן בהיבט 

הארגוני והן בהיבט הבין-אישי.

• תקופת ההתמחות: במהלך תקופת ההתמחות נעניק לכם ידע מגוון, הכשרה, כלים וניסיון מעשי, בכדי לפתח 

אצלכם את הבסיס הטוב ביותר, כדי להפוך לעורכי הדין הטובים ביותר:

ואת  נועדו להכיר לכם את משרדנו  "אוריינטציה" משותפים, אשר  ימי  - תקופת ההתמחות נפתחת במספר 

המחלקה בה תשולבו - על ההיבטים המקצועיים, ההיבטים הארגוניים, והנפשות הפועלות בהם - ולהפוך את 

קליטתכם במשרדנו להדרגתית ונעימה יותר.

מהצוות  אינטגראלי  חלק  מהווים  כשאתם  צוותם,  אליה  במחלקה  נעשה  ההתמחות  תקופת  של  המשכה   -

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 כי לפני היותכם מתמחים ועורכי דין מצליחים, אתם בראש ובראשונה 

בני-אדם. לפיכך, לצד ההתפתחות המקצועית, שוקד המשרד על טיפוח רוח צוות, גיבוש חברתי, יחסי חברות 

וחוויות הנאה משותפות. להשגת כל אלה, אנו מקיימים מגוון פעילויות ואירועים, דוגמת פעילות ספורט קבוצתית, 

נופשים  חמישי אחה"צ,  בימי  חודשית   Happy Hour פעילות  כלל-משרדיים,  גיבוש  ימי  כיף מחלקתיים,  ימי 

משרדיים ועוד.

שיטת העבודה הנהוגה במסגרת ההתמחות אצלנו: כמתמחים במשרדנו, תצוותו לאחת ממחלקותינו המקצועיות, 

מאפשרת  רב,  תיקים  במגוון  המשותפת  הצוות  עבודת  המחלקה.  באותה  הדין  ועורכי  השותפים  עם  ותעבדו 

למידה מעמיקה ונרחבת ורכישת מומחיות בתחומי העיסוק של המחלקה, ומבטיחה שלא "תלכו לאיבוד" בתוך 

עומס התיקים והמידע המשפטי הרב. לניסיוננו, שיטה זו מעניקה מחד אפשרות לפתח תשתית משפטית ראויה, 

ומאפשרת מאידך חשיפה לסגנונות עבודה ולתהליכי ניתוח וחקירה שונים של מיטב עורכי הדין.

• ומה הלאה? - השתלבות כעורך דין במשרדנו: אנו שואפים כי התמחותכם אצלנו תהיה צעד ראשון בדרך ארוכה 

השנים האחרונות  במהלך  ובמשפחתנו.  דין, במשרדנו  כעורכי  להמשיך,  נציע  מבינכם  למתאימים  ומשותפת. 

שמחנו להציע ל-כ 40% מתמחים לשוב לשורותינו. 

מרווחים  עבודה  חדרי  נוחה,  עבודה  סביבת  הוגנות,  עבודה  שעות  בשוק,  ומהגבוהים  ראוי  שכר  תנאים:   •

ופונקציונאליים, אספקה שוטפת של אוכל בריאות והרבה שתייה במהלך היום, מימון מלא של קורס ההכנה 

לבחינות לשכת עורכי הדין ומענק לחוזרים למשרד.

http://www.goldfarb.com
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גורניצקי ושות'גורניצקי ושות'

פרטים כלליים
1. כתובת: שד' רוטשילד 45, תל-אביב, ת.ד. 29141, מיקוד - 65784

2. טלפון: 03-7109191

3. פקס: 03-5606555 

internship@gornitzky.com :4. דוא"ל

5. איש קשר לנושא מתמחים: מאי מנצור, רכזת משאבי אנוש

6. מס' עורכי הדין במשרד: כ-180

7. מספר שותפים במשרד: 54 שותפים. ראש המשרד: עו"ד פנחס רובין, שותפים מנהלים: עו"ד ליאור פורת 

ועו"ד כפיר ידגר

8. מספר המתמחים במשרד: כ-35 

9. מחזורי גיוס שנתיים: מרץ / ספטמבר

10. צורת ההתמחות: "הצמדה דינאמית"  - כל מתמחה יעבוד עם שותף שיהיה המאמן שלו ויחנוך אותו לאורך 

שנת ההתמחות אולם המתמחה יוכל )ויתבקש( לעבוד גם עם שותפים נוספים וצוותים נוספים כדי להגדיל את 

חשיפתו למשרד ולפתח יכולות ותחומי עיסוק נוספים.

 www.gornitzky.com :11. כתובת אתר האינטרנט של המשרד

Facebook .12: "מתמחים בגורניצקי" 

13. הטבות לעובדים: תווי שי בפסח ובראש השנה; ביטוח בריאות; חניה בבניין; מימון קורס הכנה לבחינות לשכה, 

נופש ואירועים משרדיים ; קייטנת קיץ לילדי העובדים

על המשרד 
והעסקית כאחד ממשרדי  ומוכר בקרב הקהילה המשפטית  חוגג 80 שנה להיווסדותו  ושות'  גורניצקי  משרד 

עורכי הדין המובילים, המוערכים והמכובדים בישראל. משרד גורניצקי מעורב בשמונת עשורי פעילותו ברבות מן 

העסקאות המורכבות והגדולות במשק הישראלי, והוא ממשיך לקחת חלק משמעותי בפיתוח המשפט, הכלכלה 

והמסחר במדינת ישראל. 

משרד גורניצקי הינו אחד המשרדים הגדולים בישראל, אך לא שואף להיות "הגדול ביותר" אלא "הטוב ביותר". 

בהתאם, המשרד מדורג בעקביות על ידי מדריכי הדירוג הבינלאומיים היוקרתיים כאחד ממשרדי עורכי הדין 

המובילים בישראל בתחומי משפט שונים והוא ידוע בניסיונו ומומחיותו בהיבטיו השונים של המשפט המסחרי. 

ומפורסם  ידוע  והמסחרי, המשרד  והניסיון הרב שמשרדנו צבר בכל תחומי המשפט העסקי  מעבר למוניטין 

בגישה הרב תחומית המאפיינת את הצוות המשפטי של המשרד, המבוססת על התפיסה של מתן שירות כולל 

כ-Premium One Stop Shop באיכות הגבוהה ביותר. הכשרת המתמחים ועורכי הדין מושתתת על דרך של 

"הרחבת אופקים" משפטיים ומסחריים המאפשרת ומעודדת פיתוח יצירתיות משפטית והתמודדות עם אתגרים 

משפטיים ועסקיים מורכבים. אחרי ניסיון של 80 שנה ברור כי הנכס העיקרי של המשרד הוא ההון האנושי ולכן 

אנו שמים דגש על איתור אנשים איכותיים, שנעים לעבוד איתם, ומשקיעים מאמצים רבים להמשיך ולהכשיר 

ולקדם אותם.

• לקוחות המשרד - בין לקוחות המשרד ניתן למצוא מגוון רב של  לקוחות בזירה המסחרית בישראל ובעולם, 

ובעלי  מן המכובדים  לקוחות  ארוכה של  שורה  כאחד. למשרד  צעירות  וחברות סטרט-אפ  ותיקים  קונצרנים 

ארה"ב,  באירופה,  המובילים  בינלאומיים  ותאגידים  הקונצרנים  נמנים  עמם  בישראל,  המשק   על  ההשפעה 

אוסטרליה, סין ועוד.  לצד זאת המשרד מלווה גם חברות בתחילת דרכן, הפועלות, בין היתר, בתחום ההייטק 

לסוגיו החל משלבי ההקמה הראשוניים ביותר, דרך שלבי ביסוסן ופעולתן של החברות ועד )בשאיפה( להגעתן 

להצלחה מסחרית.

• הצוות המשפטי - לעורכי הדין במשרד גורניצקי ניסיון עשיר במגוון רחב של תחומי עיסוק, המסייע בידם 

להעניק ללקוחות המשרד שירות באיכות הגבוהה ביותר תוך שילוב יצירתיות ומקוריות משפטית והתמודדות 

עם אתגרים עסקיים ומשפטיים מורכבים. חלק מעורכי הדין במשרד מוסמכים לעסוק במקצוע עריכת הדין 

במדינות שונות, ואחרים הינם רואי חשבון מוסמכים או בעלי תארים אקדמיים נוספים בתחומים שונים.

מרבית עורכי הדין והשותפים החלו את דרכם כמתמחים במשרד וצמחו עמנו באווירה המשפחתית הידועה של 

גורניצקי. אנו מאמינים בבניית וליווי התפתחותם המקצועית של עורכי הדין במשרד, וזאת על מנת להכשירם 

כאנשי מקצוע בעלי "ראייה רחבה" בתחום העיסוק המסחרי, המקנה הבנה עמוקה ומלאה של מכלול הדרישות 

ובנוסף, מקיימים   ייעודיות לפי תחומים  בונים במשרד הכשרות  אנו  כך,  והצרכים של לקוחות המשרד. לשם 

פורומים מקצועיים וספריה משפטית ענפה עם גישה לכל מאגרי המידע המשפטיים )אולי הכשרות?( בתחומים 

שונים ומעודד את עורכי הדין להתנסות בעבודה במספר תחומים ובמסגרת צוותי עבודה מגוונים.

• הקוד האתי - בצד העיסוק המשפטי, שם לעצמו משרד גורניצקי למטרה לטפח תרבות פנימית השמה דגש 

על ערכים, יחסי רעות וחברות. כל אחד מאנשי הצוות המשפטי של המשרד מתחייב לכבד את הקוד האתי של 

המשרד, המשקף את "האני מאמין" של המשרד ומבטא את הערכים והנורמות אשר חשובים לנו.

מתרבות  אינטגראלי  חלק  הינם  החברתית  והמעורבות  לקהילה  התרומה  ערכי   - )פרו-בונו(  לקהילה  תרומה 

משרד גורניצקי ואנו מעודדים את עובדי המשרד לקחת חלק בתוכנית הפרו-בונו שלנו ולפתח אותה. התרומה 

לקהילה של המשרד מבוטאת בייצוג פרו-בונו של אוכלוסיות נזקקות ושל ארגונים חברתיים הפועלים לקידום 

החברה הישראלית ואוכלוסיות מתקשות, ובתרומה לארגונים מעין אלה.

ויישוב סכסוכים; מיסים; הייטק וביוטק;  • תחומי עיסוק - משפט תאגידי ומסחרי; מיזוגים ורכישות; ליטיגציה 

בנקאות ומימון; שוק ההון וניירות ערך; תובענות ייצוגיות ונגזרות; נדל"ן; צווארון לבן;  אנרגיה, משאבים טבעיים 

ותשתיות; נאמנויות, ולקוחות פרטיים  תחרות והגבלים עסקיים; שינויי מבנה וחדלות פרעון; תקשורת ומדיה; 

תיירות ומלונאות; דיני עבודה. 

על ההתמחות
מה אנו מחפשים במועמד להתמחות? 

- "שחקני צוות" - אנשים שנעים לעבוד איתם.

- מצוינות בלימודים ובתחומים נוספים.

- לימודים במוסד אקדמי מוערך. יתרון לבעלי תארים נוספים )לא רק בחשבונאות או ניהול(. 

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

- יתרון לבעלי ניסיון תעסוקתי בתחומים רלבנטיים.

- אנגלית ברמה גבוהה, יתרון לדוברי שפות נוספות. 
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גורניצקי ושות'גורניצקי ושות'

תהליך הקבלה להתמחות במשרד
מתמחי גורניצקי מאותרים לתפקידם לאחר מיון קפדני ואיכותי. בעלי קורות חיים מרשימים אשר מעידים על 

"הצטיינות בחיים" בנוסף להצטיינות בלימודים, יוזמנו לראיון עומק על ידי צוותי מראיינים במשרד. במסגרת 

הראיון למדים המראיינים על חייו של המועמד, אופיו, תכונותיו כישוריו ושליטתו בתחום המשפטי. 

אופי עבודת המתמחים במשרד
• "הצמדה דינאמית" - המתמחים "מוצמדים" ל"מאמן" )אחד מבין השותפים במשרד( אך מתנסים במהלך 

זו מתאפשרת  רבים. התנסות  דין  ועורכי  נוספים  ורב תחומית, עם שותפים  השנה בעבודה משפטית מגוונת 

הודות לגישה הרב-תחומית המאפיינת את המשרד בה כל עו"ד ומתמחה עוסק במספר תחומי משפט והעבודה 

נעשית ב'קבוצות עבודה' וצוותים המתגבשים בהתאם למשימה הקונקרטית. 

המתמחים הינם חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי תוך מעורבות מקצועית מלאה בכל שלבי העבודה ואנו 

ומתן,  בישיבות משא  – השתתפות  בתיקים שבטיפולם  ועניין שמתרחש  דבר  בכל  לקחת חלק  מצפים מהם 

בדיונים בבתי משפט, בפגישות עם הלקוח, כתיבה משפטית )כתבי בית-דין, חוות דעת, חוזים וכו'(, מעורבות 

בחשיבה ובתכנון, גיבוש האסטרטגיה. כל זאת תוך מפגש מרתק ויומיומי עם לקוחות בכירים ובעלי השפעה 

בכלכלה המקומית והבינלאומית. 

התנאים המוצעים למתמחה
וזאת במטרה  גורניצקי מציע למתמחים את מיטב התנאים, כמקובל במשרדים המסחריים הגדולים,  משרד 

לשמור על רווחת העובד וכדי לצור סביבת עבודה נוחה ובעלת אווירה חמה. 

לבחינות  ההכנה  קורס  עלויות  ומימון  בבניין  חנייה  בריאות,  ביטוח  לשכר:  בנוסף  למתמחים  מעניק  המשרד 

הלשכה. בנוסף, נהנים המתמחים ממטבח מרווח ומצויד היטב, מתנות בחגים, השתתפות בימי גיבוש ובנופשי 

המשרד.

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

למאמן. במשרד מטה מקצועי ו סגל אדמיניסטרטיבי מסור ומיומן המאפשר למתמחים ועורכי הדין במשרד 

להתמקד בעבודה משפטית גרידא.

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

המשרד כאחד ממקומות העבודה הנחשקים במבין משרדי עורכי הדין בישראל.

המשרד מטפח ומעודד פעילויות חברתיות כגון נופש משרדי, מסיבות, אירוע פתיחת קיץ, כנסים משפטיים 

ותרבותיים, קבוצת ריצה, ימי גיבוש צוותיים, Happy Hour בימי חמישי ועוד - בהתאם לרצון וליוזמות שעולות 

מקרב עובדי המשרד. 

בנוסף מקיימים המתמחים "קבלת שבת" הכוללת כיבוד והפעלות חברתיות משתנות. כמו כן בסוף כל מחזור 

התמחות, יוצאים המתמחים ליום כיף לבחירתם. 

סיכויי הקידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות
העובדות מלמדות כי במהלך השנים האחרונות המתמחים הטובים ביותר בקרב כל מחזור מתמחים שסיים את 

תקופת התמחותו במשרד, נשארו לעבוד במשרד כעורכי דין לאחר הסמכתם. אין מגבלת מקום וכל מתמחה 

מצטיין ימצא את מקומו במשרד. לדוגמא: 10 מתמחים שסיימו את התמחותם, בחודש אוגוסט הצטרפו לשורותינו 

כעורכי דין לאחר הסמכתם. ראוי לציין, כי למעלה מ-70% מהשותפים ועורכי הדין במשרדנו החלו את דרכם 

המשפטית כמתמחים במשרד. 
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GKH - גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, 
גרינברג ושות' משרד עורכי דין

GKH - גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, 
גרינברג ושות' משרד עורכי דין

פרטים כללים: 
1. כתובת: מרכז עזריאלי 1 )הבניין העגול(, תל אביב כתובת: מרכז עזריאלי 1 )הבניין העגול(, תל אביב

2. טלפון: 03-6074444

3. פקס: 03-6074590

 jobs@gkh-law.com :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: רוית נחמן, מנהלת משאבי אנוש \ ד"ר איל דיסקין, שותף

6. מספר עו"ד במשרד: כ-170

7. מספר השותפים במשרד: כ- 60

8. מספר המתמחים במשרד: כ-30                                 

9. מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: כ-30

www.gkh-law.com :10. אתר

GKH אודות
הגדולים  הדין  עורכי  אחד ממשרדי  הוא   )GKH( ושות'  שנהב  גרינברג,  הלוי,  חודק,  קלינהנדלר,  גרוס,  משרד 

גישה חדשנית  נרחב,  ידע אקדמי  בזכות השילוב של הבנה משפטית מעמיקה,  בישראל.  ביותר  והמשפיעים 

כאחד  מדורג  המשרד  ובעולם.  בארץ  רחבה  להכרה  המשרד  זוכה  ובינלאומיות,  מקומיות  בעסקאות  וניסיון 

ממשרדי עורכי הדין המובילים בארץ על ידי, Legal 500, ו- Chambers Global. המשרד מונה כ-170 עורכי 

דין, מתוכם כ-60 שותפים, ובכללם קבוצה גדולה של עורכי דין בעלי רישיון וניסיון עבודה בארה"ב, אירופה, 

אוסטרליה, ברזיל ועוד.

משרד GKH מתמחה במגוון תחומים, ביניהם: דיני חברות, מיזוגים ורכישות, שוק ההון, ניירות ערך, היי-טק והון 

סיכון, בנקאות וביטוח, אנרגיה ותשתיות, דיני עבודה, מדעי החיים, טכנולוגיה קניין רוחני, דיני מכרזים ומשפט 

מנהלי, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים, מיסוי, נדל"ן ואיכות הסביבה.

והודות  לרשותו,  והעמדת פתרונות מתאימים  ללקוח  בדבר מענה מקיף  עולמו של המשרד  כחלק מתפיסת 

לניסיון הנצבר הרב והמגוון שלנו, אנו מציעים one-stop-shop עם מגוון רחב של שירותים מקיפים ואיכותיים, 

וחברות  בישראל,  רבות  בינלאומיות  חברות  מייצגים  אנו  לקוחותינו.  של  הייחודים  הצרכים  לכל  המותאמים 

ישראליות הפועלות בחו"ל אשר נסחרות בבורסות של ארה"ב, ישראל, הונג קונג ואירופה. כמו כן, המשרד מייצג 

בנקים, מפעלים, חברות תשתית, חברות ביטוח וקרנות פנסיה, חברות סטארט-אפ, קיבוצים, חברות פרטיות בכל 

הגדלים, הון סיכון, קרנות השקעה פרטיות, נדל"ן ועוד.

בין העסקאות הבולטות בהן עסק המשרד בשנה האחרונה ניתן למצוא את:

הנפקה ראשונה של Sol-Gel, גיוס של Interlude מ- Walmart, ייצוג פועלים שוקי הון ברכישת 10% מהמניות 

בפועלים IBI, ייצוג CMCT בהנפקת מניות בכורה הראשונה בישראל, ייצוג IDBn במכירת מניות כלל ביטוח, 

ייצוג BREILY חברה הנסחרת בנאסד"ק במיזוג, ייצוג אגד במעבר מאגודה שיתופית לחברה, ייצוג מספר חברות 

אנרגיה בהסכמים לרכישת גז טבעי , ייצוג משפחתו של אורון ירדן נגד שחרורו של צבי גור.

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

• מועדונית רמת ישראל - GKH תורם לתוכניות הצהריים לילדים מבתים בעייתיים. עורכי דין ומתמחים של 

GKH חונכים ועוזרים לילדים כל שבוע בלימודיהם. 
•  תמורה - ארגון ללא כוונות רווח שהוקם על-ידי קרנות הון סיכון מובילות בישראל על מנת לערב את מגזר 

GKH מספק שירותים  ההייטק בתמיכה בפעילויות קהילתיות, עם דגש על חינוך ופעילויות הקשורות לנוער. 

משפטיים בהתנדבות לתמורה ומעודד את לקוחותיו לתרום לארגון. 

GKH-ההתמחות ב
ב- GKH אנו מחפשים באופן מתמיד אחר מתמחי העתיד )כ- 30 במספר בכל שנה(, אשר מהם יפרח הדור 

הבא של עורכי דין ושותפי המשרד. המתמחים ב- GKH מהווים חלק אינטגראלי מהצוות המשפטי ומתמקדים 

הצילום  מכונת  ליד  נרכשת  לא  משפטית  שמיומנות  מאמינים  אנו  ומשפטיות.  מקצועיות  במשימות  ורק  אך 

ובאמצעות עבודות שליחות, אלא על ידי מעורבות אמיתית בעשייה המשפטית. כחלק אינטגראלי של הצוות 

המשפטי אליו משובץ כל מתמחה המורכב משותף, עורכי דין ומתמחה )אנחנו לא מאמינים בשיטת ה-"פול"(, 

ישתלב כל מתמחה בעבודה היומיומית השוטפת מול לקוחות המשרד, ובכלל זה ילווה עסקאות וישתתף בייעוץ 

.GKH המשפטי השוטף. בנוסף, המשרד מעודד את מתמחיו ליטול חלק בפעילויות ההתנדבותיות הענפות של

את  אלינו  לשלוח  מוזמנים  אתם  ומהנה,  תומכת  בסביבה  מקצועית,  בו  להתפתח  מקום  מחפשים  אתם  אם 

קורות החיים שלכם בצירוף גיליון ציונים עדכני. אנא ודאו, כי קורות חייכם משקפים את כישוריכם, תכונותיכם, 

פעילויות בהן הנכם נוטלים חלק, תרומתכם לקהילה וכל היבט אחר שהנכם חשים שיכול לספר לנו עליכם 

באופן מרבי. כמו-כן, אנו מעודדים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה הקשורה בהתמחות במשרד ומציעים 

לכם להגיע אלינו לסיורים במסגרות הקבוצתיות או על בסיס אישי. 
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דורון אריאל ושות'דורון אריאל ושות'

פרטים כללים
1. שם המשרד: דורון אריאל ושות'.

2. כתובת: רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן 5252007.

3. טלפון: 03-6116730.

4. פקס: 03-6116731.

office@doronariel-law.co.il :5. דוא"ל

Rakefet@doronariel-law.co.il 6. איש קשר למתמחים: עו"ד רקפת סגל

www.doronariel-law.co.il :7. כתובת אתר אינטרנט

8. מספר עו"ד: 18 מתוכם 9 נשים.

9. מספר שותפים: 6 מתוכם 3 נשים.

10. מספר מתמחים: 3, מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס 4.

11. תחומי עיסוק מרכזיים: נדל"ן ותכנון ובניה, בנקאות ופיננסים, משפט אזרחי - מסחרי, ליטיגציה מסחרית לרבות 

פירוקים וכינוסים.

על המשרד: 
המשרד אשר הוקם בשנת 2010, מצוי בגידול מתמיד והינו, נכון להיום, אחד מן המשרדים המובילים בישראל בתחום 

המסחרי ובתחום הנדל"ן על רבדיו השונים, בדגש על עסקאות מימון מורכבות ורחבות היקף. משרדנו מדורג על ידי 

גלובס DUNS 100 ו-BDI CODE בתחום מימון ובנקאות, נדל"ן, התחדשות עירונית וחדלות פירעון.

המשרד מתמחה במשפט האזרחי - מסחרי, וכפועל יוצא מכך מטפל בעסקאות נדל"ן מורכבות מכל הסוגים )נדל"ן 

מסחרי, מגורים, מלונאות, תמ"א 38, קבוצות רכישה, פינוי בינוי, תשתיות, תעשייה ונכסים חקלאיים(, ובעסקאות מימון 

מן הגדולות שנערכו בישראל. במהלך שנת 2017 טיפל המשרד בעסקאות מימון בהיקף של למעלה מ- 13 מיליארד 

ש"ח. כמו כן, נכון לדצמבר 2017 מטפל משרדנו בלמעלה מ- 5,000 יחידות דיור ומסחר בתחום ההתחדשות העירונית. 

בנוסף, מעניק המשרד ללקוחותיו ייעוץ שוטף בתחום התכנון והבנייה, חוזים, חברות, משפט מינהלי, כינוסים ופירוקים, 

חדלות פירעון ועוד.

לצוות המשרד ניסיון עשיר בעריכת עסקאות נדל"ן שונות, לרבות עסקאות קומבינציה, מכר, שכירות, תמ"א 38, פינוי 

בינוי, קבוצות רכישה וכן בהסכמים מסחריים לרבות הסכמי הפצה, הסכמי שיווק, הסכמי זיכיון, הסכמי יזמות, הסכמי 

תשתיות, הסכמי הלוואה, הסכמי מייסדים, הסכמי בלעדיות, הסכמים בינלאומיים ועוד.

למשרד קיימת מחלקת ליטיגציה אזרחית-מסחרית ענפה, במסגרתה מיוצגים הלקוחות בפני כל הרשויות הרלוונטיות, 

הרשויות  המחוקקת,  הרשות  הממשלה,  משרדי  בפני  שיפוטיות,  והמעין  השיפוטיות  הערכאות  כל  בפני  היתר,  ובין 

וועדות ערר(, רשות מקרקעי ישראל, רשויות מיסוי  המוניציפאליות, רשויות התכנון השונות )לרבות ועדות מקומיות 

מקרקעין, , וכן במסגרת הליכים אלטרנטיביים כגון בוררות וגישור. במסגרת יצירת מערך ייצוג נאות מקיים המשרד 

שיתוף פעולה, במידת הנדרש, עם משרדי עורכי דין בינלאומיים מהשורה הראשונה, בכל הנוגע לעסקאות והליכים 

בינלאומיים.

בין לקוחותינו נמנים, בין היתר, תאגידים בנקאיים וחוץ בנקאיים, תאגידים מסחריים מהארץ ומחו"ל )בין היתר בארה"ב, 

אנגליה, איטליה, צרפת, גרמניה, פנמה ואתיופיה(, קבלנים ויזמי נדל"ן, קבוצות רכישה וקבוצות של בעלי מקרקעין 

בעסקאות נדל"ן לסוגיהן, לקוחות פרטיים מהארץ ומחו"ל, קבוצות משקיעים מהארץ ומחו"ל בפרויקטים ובמיזמים 

שונים ועוד.

תהליך גיוס המתמחים: 
תהליך גיוס המתמחים במשרדנו כולל בד"כ שני ראיונות. הראשון הינו ראיון היכרות עם אחד משותפי המשרד, כאשר 

אחריו יתבקש המועמד להשיב בכתב על שאלה משפטית לצורך בחינת יכולות החשיבה והניסוח. מועמדים רלוונטיים 

יזומנו לראיון שני עם השותף המייסד של המשרד, עו"ד דורון אריאל.

• מי המתמחים שלנו: 

משרדנו מחפש מועמדים חרוצים ושאפתנים, בעלי יכולת ניסוח בע"פ ובכתב ברמה גבוהה, מוסר עבודה גבוה, יכולת 

לעבודת צוות, יחסי אנוש טובים ומוטיבציה ללמוד ולהתפתח, מתוך שאיפה כי יקלטו כעורכי דין במשרד.

• שיטת ההתמחות: 

פול מחלקתי, במסגרת שיטה זו זוכה המתמחה לגעת בתיקים שונים ואף נחשף לתחומים מגוונים ולסגנונות עבודה 

שונים.

• אופי עבודת המתמחה: 

מכך,  יוצא  כפועל  איתו.  ויצמחו  בעתיד במשרד  ישתלבו  כי  ופיתוח המתמחים, מתוך מטרה  בלימוד  דוגל  משרדנו 

מתמחי המשרד מקבלים תיקים מגוונים ומאתגרים ולצד עורכי הדין לוקחים חלק פעיל בשלביהם השונים.

משרדנו שם דגש על מקצועיות ומצוינות, תוך הקפדה על אוירה נעימה וחברית ובמדיניות של "דלת פתוחה", מתוך 

הבנה כי תקופת ההתמחות הינה תקופת לימוד חשובה ביותר בתחילת הקריירה המקצועית של המתמחים.

במהלך תקופת ההתמחות, ובהתאם למחלקה הרלוונטית, יעסוק המתמחה, במגוון רחב של עיסוקים משפטיים, בין 

היתר, ניסוח הסכמים שונים, השתתפות בפגישות משא ומתן, עריכת כתבי בי-דין, ליווי עורכי דין לדיונים בערכאות 

השונות, עריכת בדיקות נאותות, הכנת חוות דעת וסקירות משפטיות, עריכת מחקרים משפטיים, וכד'.

• תנאי עבודת המתמחה: 

תנאי העסקת המתמחים במשרדנו, דומים לתנאים המקובלים במשרדים המובילים בשוק. 

שעות העבודה הינן בימים א'-ה' 09:00-19:30, קרי לא עובדים במהלך סוף השבוע.

• הפן החברתי במשרד: 

לעובדיו  עורך המשרד   )18:00 )בסביבות השעה  בכל ערב  בכל פעילויות המשרד.  המתמחים במשרדנו משתלבים 

ארוחה קלילה על טהרת הבריאות, בימי חמישי מתקיים Happy Hour בשילוב בירות ומתוקים, במסגרתו נערכת אחת 

לחודש הרצאה מקצועית. בנוסף, כל מספר חודשים נערך ערב משרדי )לרוב עם בני הזוג(, וכן מידי שנה יוצא כל צוות 

המשרד לטיול גיבוש בחו"ל. בשנים האחרונות נפשנו בפראג, בודפשט, מוסקבה, רומא ואתונה.

• סיכויי קידום במשרד: 

משרדנו מצוי בצמיחה תמידית ואנו מעדיפים לקלוט עורכי דין צעירים ש"גדלו" תחת חסותנו, כך שלמתמחה אשר 

יוכיח את כישוריו במהלך שנת ההתמחות קיים סיכוי רב להיקלט במשרדנו כעורך דין, וכראיה רוב המתמחים אשר 

הועסקו במשרדנו משמשים בו כיום כעורכי דין מן השורה.
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הורן ושות' - משרד עורכי דיןהורן ושות' - משרד עורכי דין

פרטים כללים
1. כתובת: ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 24, תל אביב.

2. טלפון: 03-6378200

3. פקס: 03-6378201

 office@hornlaw.co.il :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: טל מורי

www.hornlaw.co.il :6. כתובת אתר האינטרנט

7. מספר עו"ד במשרד: 16 

8. מספר השותפים במשרד: 6 - יובל הורן, קרן קניר, רועי ריבון, אוהד ממן, אורלי שטרנפלד, פז אברכהן.

9. מספר המתמחים במשרד: 2                                   

10. מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 2

11. מספר המתמחים שגויסו מאוניברסיטת תל-אביב בשנה שעברה: 1. 

12. תחומי עיסוק מרכזיים: ייצוג חברות, יזמים ומשקיעים במיזמי ביוטכנולוגיה ומדעי החיים, תוכנה ואנרגיה נקיה; 

13. גיוס הון פרטי וציבורי, שוק ההון וניירות ערך, רישוי טכנולוגיה, מיזוגים ורכישות, ייעוץ וליווי שוטף. 

14. פעילות פרו -בונו: פעילות במסגרת ועדת הלסינקי )ניסויים בבני אדם( במרכז הרפואי שיבא.

15. הטבות לעובדים: השתתפות המשרד במימון קורס ההכנה לבחינת הלשכה, שי לחג, יום כיף ונופש משרדי, 

אירועים שונים.

על המשרד ותחומי עיסוקו
בלעדית  פרקטיקה  בהיותו  ייחודי  והוא  החיים,  ומדעי  ההיי-טק  בתחום  המוביל  הבוטיק  משרד  הינו  ושות'  הורן 

 ,"Who's Who of Life Sciences Lawyers" בתחום זה. מייסד המשרד, יובל הורן, הוכר על ידי הדירוג הבינלאומי

 Thought -כאחד מחמשת עורכי הדין המובילים בעולם בעסקאות בתחום מדעי החיים בשנת 2013, ב-2015 וכ

Leader ב- 2018. הורן ושות' מתמחה בייצוג לקוחות בכל ההיבטים של פעילותם, לרבות ובעיקר עסקאות הנוגעות 
לטכנולוגיות וזכויות קניין רוחני, היבטי ממשל תאגידי ומימון, וכן הסכמים מסחריים על סוגיהם. 

מאז 1993 יובל ועורכי הדין במשרד יצגו מייסדים, חברות ומשקיעים רבים בעסקאות שערכו במגזרי מדעי החיים 

והטכנולוגיה. בין הדוגמאות העדכניות נכללים ייצוג Anima Biotech בעסקת פיתוח בשווי מעל מיליארד דולר; 

 Biotherapeutics Ltd. Ccam של התשקיף הראשון להנפקת נכסי בלוקצ'יין; ייצוג של SEC בהגשה ל INX ייצוג

ייצוגה של .Taboola.com Ltd בסבב גיוס המימון  במכירה ל-Merck & Co. Inc, בתמורה ל-605 מיליון דולר; 

הפרטי הגדול ביותר של חברה ישראלית )מעל 130 מיליון דולר( והקמת קרן ההון סיכון Pontifax V, הקרן החמישית 

של Pontifax Venture Capital Group, קרן ההשקעות הבולטת ביותר בישראל בתחום מדעי החיים. 

הורן ושות' הינו הנציג הישראלי ב- )Biolegis www.biolegis.com(, רשת אירופאית של משרדי עורכי-דין מובילים 

המתמחים בייצוג חברות ביוטכנולוגיה ומכשור רפואי. עורכי הדין במשרד זכו בהכרה מצד דירוגים בינלאומיים 

מובילים ועל ידי קולגות כמומחים בדיני חברות, קניין רוחני ועסקאות בתחום הטכנולוגיה, והם מוזמנים באופן תדיר 

להרצות ולכתוב על תחומים אלו. משרדנו דורג בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר בתחומי הבריאות ומדעי החיים על 

ידי הדירוג הבינלאומי Legal 500 שציין כי: "המשרד פועל ברמה הגבוהה של תחום מדעי החיים זה מעל ל-20 

שנה". יובל הוכר כמומחה בתחום מדעי החיים על ידי "Who's Who of Life Sciences Lawyers", בשנים 2008 

עד 2018 וכן כמומחה בתחומי מדעי החיים בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר על ידי Legal 500. מאז 2008 הוא חבר 

ויועץ משפטי ב-Institutional Review Board של המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא - תל השומר. ב- 2016-2017 

 International Bar Association-דיני טכנולוגיה של ה ועדת  )והישראלי הראשון( של  כיו"ר משותף  יובל  כיהן 

 IBA -וכן יו"ר משותף של ה IBA Annual Life Sciences Conference -כיום הינו חבר בוועד המנהל של ה ,))IBA

 .Annual M&A in the Tech Sector Conference
.)Retention of Title"( IBA, 2016“ יובל הוא המחבר של הפרק הישראלי בספר

תהליך גיוס המתמחים
והמועמדות המתאימים מזומנים  חיים בהתאם לפרמטרים מוגדרים, המועמדים  סינון ראשוני של קורות  לאחר 

לראיונות אישיים. הליך הגיוס כולל שני ראיונות אצל שותפים, כולל ראיון עם עו"ד יובל הורן. לאחר הליך מיון קפדני 

מגויסים בין שניים לשלושה מתמחים ומתמחות.

על ההתמחות
• אופי עבודת המתמחה במשרד: בדרך כלל, יזכה המתמחה ללוות כמה עסקאות עבור לקוחות שונים במהלך שנת 

ההתמחות, המטופלים במשרד על ידי עורכי דין שונים. היקף העבודה עם כל עורך דין נקבע לפי צורכי המשרד. 

אנו מתייחסים למתמחים כעורכי דין חסרי ניסיון.  

וטלפון ושלו  יושבים בחדר מרווח, לכל אחד שולחן, מחשב  • התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 2 מתמחים 

של  ההתמחות  בתחומי  משפטיים  מידע  למאגרי  וגישה  משפטית  ספריה  קיימת  במשרד  ותיוק.  אחסון  ומקום 

המשרד. תנאי השכר הם ברמה הגבוהה המשולמת על ידי משרדים ברמתנו, וכוללים הפרשות סוציאליות כחוק 

ובונוסים למצטיינים. 

• הדרישות מהמתמחים בעבודה: משרדנו מלווה את לקוחותיו בפעילויותיהם השונות לאורך שנים. בהתאם, אנו 

מצפים מהמתמחים, כמכל חברי הצוות, למסירות, סקרנות, שימת לב לפרטים, כושר ביטוי בעל פה ובכתב, יכולות 

ניתוח ועבודת צוות. כמו כן נדרשת יכולת עבודה באנגלית.  

• שעות עבודה: משרדנו עובד בימים ראשון- חמישי, בין השעות  8:00 ועד  21:00. הציפייה מהמתמחים שיקדישו 

את הזמן הדרוש לשם מילוי מטלותיהם וביצוען על הצד הטוב ביותר. עם זאת, שעות העבודה המקובלות למתמחים 

הינן, בדרך כלל, בין השעות 9:00 ל- 19:30. 

• סיכויי קידום במשרד: מחצית מחברי הצוות שלנו, לרבות רוב השותפים במשרד, החלו את עבודתם כמתמחים. 

תחושת  מקנים  המשותפת  העבודה  אופי  וכן  הדין,  ועורכי  הלקוחות  איכות  הנעימה,  שהאווירה  מאמינים  אנחנו 

שותפות ביצירה ומעודדים הן את המשרד והן את מתמחיו לשאוף להתקשרות ארוכת טווח. 

• האם קיים מסלול טרום התמחות: קיימת אפשרות. אנחנו שוקלים גיוס טרום מתמחים אם וככל שעולה הצורך 

מעת לעת. 
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המבורגר עברון ושות', עורכי דיןהמבורגר עברון ושות', עורכי דין

פרטים כללים 
כתובת המשרד: מגדל המוזיאון, רחוב ברקוביץ 4, תל אביב 6423806

טלפון: 03-6074000

פקס: 03-6074006

intern@evronlaw.com :דוא"ל

אנשי קשר למתמחים: עו"ד אלינור שטרק ועו"ד רם מוסרי

www.evronlaw.com :אתר אינטרנט

מס' עוה"ד במשרד: 24 )ללא שותפים(

מס' השותפים במשרד: 17

מס' המתמחים: 12

מס' המתמחים שבכוונת המשרד לגייס לשנת 2020: 10

תחומי עיסוק מרכזיים: נדל"ן ותכנון ובניה, ליטיגציה, בנקאות, עסקאות. 

על המשרד ותחומי עיסוק
משרד המבורגר, עברון ושות' נוסד בשנת 1928 והינו אחד ממשרדי עורכי הדין המוכרים ועתירי הניסיון בישראל. 

לקוחותיו של המשרד, הנמנים על הצמרת העסקית בישראל, נהנים מסטנדרט מצוינות ומליווי משפטי איכותי 

וכולל במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי-מסחרי, לרבות: ליטיגציה מסחרית, נדל"ן, תכנון ובניה ורשויות 

מקומיות, אנרגיה מתחדשת, בנקאות ופיננסים, כינוס נכסים, פשיטות רגל ופירוקים, פרויקטים, תשתיות ומימון, 

תאגידים, תובענות ייצוגיות, היי-טק ומדעי החיים, עסקאות בינלאומיות. 

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

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

אקדמית.    

• לקוחות המשרד בין לקוחות המשרד נמנים בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק מזרחי-טפחות, 

קבוצת קרדן, שיכון ובינוי, הכשרת היישוב, חברות הבנייה רובינשטיין, לוינשטיין וזילברמינץ, רכבת ישראל, קבוצת 

Veolia, אמישראגז, גזית-גלוב, הולמס פלייס, חברת HP-Indigo, חברת סנו, קבוצת יכין ורבים אחרים. 
לבית הספר  הכניסה  כרטיס  הוא  תואר במשפטים  להצלחה שלך  הזינוק  קו   - עברון  • התמחות בהמבורגר 

המעשי של מקצוע עריכת הדין - ההתמחות. 

מזה עשרות שנים משמש משרד המבורגר עברון ושות' "חממה", המצמיחה עורכי דין איכותיים ומסייעת למי 

שהתמחו בה, לצאת לעולם העבודה מצוידים בידע, ניסיון, כלים ושיטות עבודה מעולים.

• לסייע לך להתמחות זו ההתמחות שלנו  המתמחים הם דור העתיד של המשרד ולכן אנו לוקחים ברצינות רבה 

את משימת הכשרתם ומשקיעים בכך זמן ומשאבים. אנו מאמינים כי הדרך הטובה ביותר ללמוד, היא להתנסות 

ושל תיקים.  ולסוגים שונים של לקוחות  דין שונים, תוך חשיפה לתחומים מגוונים  בעבודה צמודה עם עורכי 

אצלנו ניתן ללמוד מהטובים ביותר - מסלול ההתמחות מציע הדרכה והנחייה צמודה של השותפים ועורכי הדין 

המנוסים, אשר רובם ככולם החלו את דרכם כמתמחים צעירים במשרד...

5 סיבות טובות להתמחות בהמבורגר עברון ושות'
אשכולות  מחמישה  לאחד  מצוותים  למשרד  המצטרפים  המתמחים   - ומנטורים  תחומים  למגוון  חשיפה   .1

ונדל"ן; אשכול ליטיגציה מסחרית ובנקאית; אשכול בנקאות ומימון; אשכול תכנון  עיקריים: אשכול פרויקטים 

ובניה וליטיגציה מנהלית; אשכול מסחרי ועסקאות בינלאומיות. 

שיטה זו מאפשרת עבודה מגוונת, לצד עורכי דין ושותפים רבים, תוך רכישת מיומנות ובקיאות בתחומי העשייה 

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

2. מעקב, משוב וחניכה - ההתמחות במשרד הינה תהליך מובנה. במהלך שנת ההתמחות מתקיימות ישיבות 

צוות ההתמחות במשרד מהווה כתובת  וכן נערכות שיחות משוב אישיות אחת לרבעון.  מתמחים מעת לעת, 

לכל צורכי המתמחה - מטיפול בוויסות עבודת המתמחים, דרך הכשרות וחפיפות, ועד למתן מענה לבעיות 

המתעוררות במהלך ההתמחות.

במשרדנו  מנהלתית.  לעבודה  משפטית  עבודה  בין  גבולות  טשטוש  אין  עברון  בהמבורגר   - משפטים  נטו   .3

ולמתמחים להתמקד בעבודה משפטית טהורה. בנוסף,  מועסק צוות מנהלי גדול, המאפשר לסגל המשפטי 

מעמיד המשרד לרשות המתמחים ארגז כלים מלא -  במשרד ספריה משפטית גדולה וכן מנויים לכל המאגרים 

המשפטיים המובילים.

4. לא רק עבודה - בהמבורגר עברון ושות' תנאי עבודה מצוינים. בנוסף, מתוך דאגתו לרווחתם של עובדיו, 

מארגן המשרד לעתים קרובות פעילויות חברתיות לעובדים, לרבות חופשות משרדיות בחו"ל, אירועים משותפים, 

ארוחות בוקר משרדיות בחגים ועוד. המשרד מתאפיין באווירה חמה ומשפחתית ובקשר ישיר ובלתי אמצעי בין 

אנשי הצוות. דלתות השותפים במשרד פתוחות לכל מתמחה לצורך שאלות והתייעצויות, בכל עניין.

5. אופק מקצועי - כמעט כל השותפים ועורכי הדין העובדים כיום במשרד השלימו בו את התמחותם. עובדה זו 

מעידה יותר מכל על כך שהמשרד רואה במתמחים עורכי דין ושותפים פוטנציאליים, ולאלו שיימצאו מתאימים 

תינתן ההזדמנות להישאר כעורכי דין במשרד עם סיום התמחותם. ההתמחות היא במקרים רבים תחילתה של 

דרך משותפת ארוכה...

• "קופצים למים" בליווי מלא

עם ציוותם לאשכול, מקבלים המתמחים תיקים לעבודה והופכים לחלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי המטפל 

בתיק. המתמחים מעורבים באופן מלא בעבודה ובכלל זה, משתתפים המתמחים בפגישות עם הלקוח, מתלווים 

לדיונים בבית המשפט, משתתפים בהתייעצויות פנימיות וכן מבצעים בדיקות משפטיות ועוסקים בניסוח כתבי 

טענות, הסכמים, מכתבים, חוות דעת ועוד. 

• מכל מתמחי השכלתי...

המתמחים במשרד לוקחים חלק פעיל בדיונים ובהתייעצויות עם שאר חברי הצוות ושותפים להתוויית דרך ניהולו 

של התיק. אמנם ניהול התיק נתון בידי עורכי הדין המטפלים והחלטות המפתח נלקחות בסופו של דבר על 

ידם, אך הם בהחלט שמחים - ואף מצפים - לשמוע את דעותיהם של המתמחים. רעיונות טובים ויצירתיים של 

מתמחי המשרד משולבים באופן תדיר בתוצרי המשרד, כגון הסכמים וכתבי טענות ומשפיעים באופן משמעותי 

על ניהול התיקים.

• זה תלוי גם בך!

המתמחים במשרד המבורגר עברון ושות' מגלים במהרה כי אופי העבודה שהם נדרשים לבצע מושפע מיכולותיהם 

האישיות ומנכונותם להשקיע. מתמחים המפגינים יכולות אישיות, מצוינות ונכונים להיענות לאתגרים, ימצאו 

עצמם מבצעים מטלות הדומות לאלו המוטלות על עורכי דין צעירים. 

חשוב לזכור כי המשרד מספק סביבת עבודה ולמידה עוטפת ומאפשרת צמיחה, ומשימתו של המתמחה היא 

להוציא את המרב והמיטב מתקופת ההתמחות.
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HFN - הרצוג, פוקס, נאמןHFN - הרצוג, פוקס, נאמן

פרטים כללים: 
1. מיקום המשרד: רח' ויצמן 4, תל אביב. 

2. מספר הטלפון של המשרד: 03-6922020.

3. אשת הקשר לגיוס מתמחים במשרד: סמדר יכימוביץ- מנהלת משאבי אנוש. 

www.hfn.co.il :4. כתובת אתר האינטרנט של המשרד

5 מספר השותפים במשרד: מעל 130 שותפים.

6. מספר עורכי-הדין השכירים במשרד: מעל 330.

7. מספר המתמחים במשרד: כ-55. 

מידע כללי: 
הרצוג פוקס נאמן, משרד עורכי הדין המוביל והגדול בישראל, זכה למעמדו היוקרתי בעולם המשפט הישראלי 

בזכות פעילות ענפה בצמתים המשפטיים המרכזיים אשר עיצבו את הכלכלה הישראלית. המשרד מתמחה בכל 

תחומי המשפט המסחרי והמנהלי ומעניק את שירותיו ללקוחות ישראליים ובינלאומיים.

משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, נוסד בשנת 1972 על ידי נשיא המדינה לשעבר חיים הרצוג המנוח, מיכאל 

ייסד משרד עורכי דין מוביל בלונדון ותרם רבות להתפתחות תחום דיני מימון פרויקטים  פוקס המנוח, אשר 

ותשתיות בארץ, וד"ר יעקב נאמן המנוח אשר כיהן בעבר כשר האוצר, שר המשפטים ומנכ"ל משרד האוצר, 

חיבר ספרים ומאמרים רבים בדיני מיסים, ושימש יועץ מס לתאגידים מובילים בארץ ובחו"ל. מייסדי המשרד, 

יצירתיות, חדשנות וראיה רוחבית  ויחס אישי ללקוח,  חרטו על דגלם ערכים של מצוינות, מקצועיות, מסירות 

וגלובאלית, הנשמרים עד היום.

המשרד מדורג באופן עקבי לאורך השנים כאחד המשרדים המסחריים המובילים בישראל במדריכים בינלאומיים 

 Chambers Global ,European - Legal 500 ,Dan& Bradstreet ,BDICode ,PLC ומקומיים מובילים דוגמת

Which Lawyer ,IFLR1000. כך לדוגמה הוכתר המשרד בשנת 2018 כמשרד עורכי הדין המוביל בישראל 
 Dun  & משרד עורכי הדין הגדול ביותר והמוביל בישראל, לפי מדריך הדירוגים ,BDI לפי מדריך הדירוגים

. IFLR ,ומשרד עורכי הדין הנבחר לשנת 2017 לפי מדריך הדירוגים הבינלאומי Bradstreet
הודות לתחומי העיסוק המגוונים של המשרד, צוברים עורכי הדין במשרד הרצוג פוקס נאמן ניסיון וידע בתחומי 

עיסוק שונים, תוך פיתוח מתמיד של מומחיות. הכשרתם הבין-תחומית והבינלאומית של עורכי הדין במשרד, 

הסוגיות  במכלול  לטיפול  להיערך  למשרד  מאפשרים  צוות,  עבודת  על  המבוססת  אינטגרטיבית  גישה  לצד 

המשפטיות הכרוכות בכל עניין המובא בפניו ולהתאים לנושא צוות העונה על כל צרכיו הייחודים של הלקוח. 

הידע המצטבר של עורכי הדין במשרד הרצוג פוקס נאמן ביותר מ- 50 תחומי עיסוק, ושיתוף הפעולה ההדוק עם 

משרדים בינלאומיים מובילים מבטיחים כי לקוחות המשרד ייהנו מהייעוץ המשפטי המעודכן, היעיל והמקצועי 

ביותר. השילוב הייחודי שבין מומחיות לבין נקודת מבט רחבה מאפשר לצוות עורכי הדין בהרצוג פוקס נאמן 

לטפל בסוגיות משפטיות מורכבות באופן היעיל, החדשני והמתאים ביותר לסביבת עסקיו של הלקוח. 

תחומי העיסוק של המשרד: 
והמנהלי,  ובינלאומיים בכל תחומי המשפט המסחרי  כולל ללקוחות מקומיים  המשרד מספק מענה משפטי 

לרבות עסקאות בינלאומיות ומימון פרויקטים בתחום התשתיות והוא בעל יכולות ייחודיות לטיפול בעסקאות 

רב-לאומיות במגוון תחומים. 

כמו כן, מעניק המשרד ליווי משפטי לעסקאות מיזוג מורכבות, עסקאות רכישה, השקעות, מיזמים משותפים, 

האנרגיה  התשתיות,  בתחומי  פרויקטים  ליווי  גם  כמו  חברות,  של  ורה-ארגון  ערך  ניירות  של  והנפקה  הצעה 

ומשאבי טבע, בניה ופיתוח נדל"ן, טלקומוניקציה, אינטרנט וטכנולוגיות מידע. למשרד מחלקת המס הגדולה 

ביותר מבין המשרדים המסחריים בישראל.

במקרים המתאימים מייעצים ומלווים עורכי-דין מומחים מתחומי המשפט המנהלי, ההגבלים העסקיים ותחרות, 

דיני עבודה, ודיני המס, את העסקאות בהן מטפל המשרד. 

וברמתה המקצועית  ביכולתה  והכרה  זכתה להישגים  ובעלת מוניטין, אשר  גדולה  ליטיגציה  למשרד מחלקת 

הגבוהה, וכן מחלקות מובילות בתחומי היי-טק, סייבר, מסחר אלקטרוני וקריפטו, טכנולוגיה ורגולציה, צווארון 

לבן, דיני עבודה, הגבלים עסקיים ותחרות, קניין רוחני, תקשורת, איכות סביבה ושינוי אקלים ועוד. 

מידע אודות ההתמחות במשרד
• מספר המתמחים שיש בכוונת המשרד לגייס: 

כ-55 מתמחים בסך הכל לשני מועדי הגיוס )מרץ/ספטמבר 2018(.

• שיטת העבודה במשרד ואופי עבודת המתמחה במשרד: 

עבודת הצוות המשפטי במשרד מתאפיינת במחלקתיות בהתאם לתחומים השונים, כאשר לצורך "פרויקטים 

שונות,  עבודה  לקבוצות  המשתייכים  ומתמחים  דין  עורכי  של  מיוחדים  צוותים  להקים  במשרד  נהוג  גדולים" 

שהתמחותם דרושה לביצוע הפרויקט. 

על מנת לגוון את העבודה המשפטית של המתמחים ניתנת האפשרות לערוך רוטציה במהלך תקופת התמחות  

בין תחומי עיסוק שונים. 

• התנאים המוצעים למתמחה: 

המשרד מעניק תנאי שכר מהטובים במשק, וכן תנאים נלווים כגון: חניה, קורס אנגלית, ספרי הכנה לבחינות 

הלשכה, פעילויות גיבוש לכלל המשרד ופעילויות גיבוש מחלקתיות ועוד. 

• הדרישות מהמתמחה: 

המתמחים במשרד נדרשים לשאוף למצוינות, ליישם חשיבה משפטית יצירתית, לגלות מקצועיות ורצון ללמידה 

מתמדת. המתמחים מהווים את חוט השדרה המשפטי של המשרד ועל כתפיהם מונחת אחריות גדולה. 

• סיכויי הקידום במשרד: 

בעשור האחרון קולט המשרד באופן עקבי כ-70% מהמתמחים. השאיפה הינה להעסיק כעורך דין במשרד כל 

מתמחה הנמצא מתאים להמשך העבודה.

http://www.hfn.co.il
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פרטים כללים
1. כתובת: ויצמן 14 תל אביב

2. טלפון: 03-7181111

3. פקס :03-7181112

tali.w@weinrothlaw.com :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: טלי וינרוט

6. מספר עו"ד במשרד: 20 עורכי דין

7. מספר השותפים במשרד: 6 שותפים. ד"ר יעקב וינרוט ז"ל, ד"ר יחיאל וינרוט, עוה"ד דב וזאב  וינרוט, עו"ד דודו ג'והן, 

ד"ר אמיר שויצקי, עו"ד עודד נשר.

8. מספר המתמחים במשרד: 8 מתמחים

9. תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה: פלילית, בדגש על עבירות צווארון לבן, אזרחית, מסחרית; עמותות; נדל"ן; חברות; 

מיסים; תביעות ייצוגיות ונגזרות.

10. פעילות פרו בונו: 5%

11. הטבות לעובדים: חנייה, תן ביס לעובדים בשעות הערב, מוניות לעובדים בשעות הערב, גיבוש משרד אחת לשנה, 

יציאת מתמחים אחת לתקופה.

www.weinrothlaw.com :12. אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עוה"ד ד"ר י. וינרוט ושות' נוסד ע"י ד"ר יעקב וינרוט בשנת 1974. הוא נמנה על המשרדים הוותיקים והמובילים 

 .legal European 500 :בישראל, ומדורג דרך קבע בדירוגי איכות גבוהים ובמדריכים המקומיים והבינלאומיים כגון

המשרד מדורג כאחד המובילים בתחום הליטיגציה האזרחית, המסחרית והפלילית, בכלל, ובתחום עבירות "הצווארון 

ויעוץ משפטי מקיף בתחומי: הנדל"ן, התאגידים, ההגבלים  הלבן" בפרט. לצד זאת, המשרד מעניק, בין היתר, ליווי 

העסקיים, המיסים, הבנקאות והפיננסים. למשרד ניסיון בייצוג בעסקאות ותביעות מורכבות, לרבות: תביעות נגזרות 

ובייצוג  תחומים  של  רחב  במגוון  רב  ניסיון  בעלי  דין  מעורכי  מורכב  המשרד  צוות  בינלאומיות.  ובוררויות  וייצוגיות 

בכל הערכאות המשפטיות, לרבות בית המשפט העליון. המשרד ליווה ומלווה רבות מהפרשיות הגדולות והמורכבות 

בישראל. הוא מאופיין בטיפול בתיקים רחבי היקף, מאתגרים, בעלי פרופיל תקשורתי וציבורי גבוה, ועל לקוחותיו בערב 

ובהווה נמנים מהבכירים באנשי הציבור מתחומי הפוליטיקה, הכלכלה והתקשורת בארץ ובעולם, כמו גם חברות וגופים 

מסחריים מהמובילים במשק. לצד המקצועיות והרצינות, המאפיינות את המשרד, הוא מאופיין גם באווירה משפחתית, 

צעירה, בפתיחות וביחסי אנוש טובים. למשרדנו מתקבלים סטודנטים מצטיינים, בעלי הישגים אקדמיים, מקצועיים 

וחברתיים מוכחים. המתמחים שלנו נהנים מיתרונות ומתנאים מעולים המאפיינים הן משרד בוטיק והן משרד גדול. הם 

מהווים חלק אינטגרלי מהצוות המטפל בתיק, מעורבים בו בכל שלביו, עומדים בקשר ישיר ובלתי אמצעי עם בכירי 

אנשי הציבור בישראל, ומלווים את עורכי הדין בהופעותיהם בבתי המשפט ובערכאות אחרות. מגוון התיקים במשרד 

מאפשר למתמחים להתנסות בטיפול ובכתיבה במגוון רחב של תחומי משפט מרתקים. במהלך תקופת ההתמחות 

אישית.  והכשרה  חניכה  לצד  ומקוריות,  שונות  משפטית  חשיבה  ולדרכי  עבודה  לשיטות  נחשפים  שלנו  המתמחים 

המשרד רואה בהכשרת המתמחים כעורכי דין איכותיים ומקצועיים, בשימור כוח אדם איכותי ובקידומו כאחד מיעדיו 

המרכזיים. חלק ניכר מהמתחים משולב במשרדנו, מידי מחזור, כעורכי דין. 

ד"ר י. וינרוט ושות'

על ההתמחות 
1. אופי עבודת המתמחה במשרד: שותפות מלאה בטיפול בתיק, השתתפות בצוותי חשיבה אסטרטגיים, כתיבת קטעי 

טענות, ליווי עוה"ד בפגישות ובהופעות בבתי משפט. 

2. התנאים המוצעים למתמחה במשרד: תנאים ושכר כמקובל במשרדים גדולים, השתתפות במימון קורסי ההכנה 

לבחינות הלשכה, מענק כספי לחג, אפשרות לחניה מקורה בבניין.

3. הדרישות מהמתמחים בעבודה: רצינות, אחריות, עצמאות, יצירתיות משפטית, נכונות לעבודה מאומצת ויחסי אנוש 

טובים. 

4. שעות עבודה: 09:00-19:00, בכפוף לצרכי הטיפול בתיק. שישי – בכפוף לצורך.

5. סיכויי קידום במשרד: גבוהים. המשרד דוגל בשימור כ"א איכותי. 

6. האם קיים מסלול טרום התמחות? קיים מסלול טרום התמחות, לא חובה. 

ד"ר י. וינרוט ושות'
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וקסלר, ברגמן ושות'

פרטים כללים 
1. כתובת המשרד: מגדל המוזיאון, רחוב ברקוביץ 4, תל אביב 6423806

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

2. טלפון: 03-511-9393;   פקס: 03-511-9394

shaharr@wblaw.co.il :3. דוא"ל

4. איש קשר למתמחים: שחר רוזנטל, עו"ד

5. מספר עו"ד במשרד: כ- 60 עורכי דין

6. מספר המתמחים במשרד: כ- 13                              

7. תחומי עיסוק מרכזיים: מסחרי - אזרחי

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

www.wblaw.co.il :9. אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
משרד עורכי הדין וקסלר ברגמן ושות' הנו אחד המשרדים הוותיקים והמוערכים בישראל. המשרד, אשר הוקם לפני 

כ- 80 שנים, בשנת 1936, עומד מאז בשורה אחת עם משרדי עורכי הדין המובילים בארץ.

המשרד מדורג על ידי גופי הדירוג המובילים בארץ ובעולם. Bdi Coface ו- Dun and Bradstreet, שני גופי הדירוג 

המובילים בישראל, אשר מדרגים את המשרד באופן עקבי בקבוצות האיכות המובילות בכ- 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, דיני עבודה, עסקאות מסחריות ועסקאות בינלאומיות. 

תחומי ההתמחות העיקריים: 
• נדל"ן. למשרד מחלקת נדל"ן מהגדולות והמנוסות בישראל. פעילות הנדל"ן של המשרד מגוונת וכוללת את כל 

תחומי הפעילות העסקית בתחום זה, לרבות הקמת שכונות מגורים, מגדלי משרדים, קניונים, בתי מלון, פארקי 

תעשיה ומדע, רכישות תאגידים המחזיקים ובונים נדל"ן בארץ ובחו"ל, טיפול בעסקאות עם רשות מקרקעי ישראל 

וליווי משפטי שוטף וצמוד לאורך עשרות שנים לפרויקטים כאמור ולתאגידים העוסקים בהם. בנוסף פועל המשרד 

בתחומי ההתחדשות העירונית, ובעיקר פרוייקטי "פינוי בינוי" ו- תמ"א 38".

להקמת  פיננסי  ליווי  ובהסכמי  קרקעות  ברכישת  יזמים  בייצוג  הן  נדל"ן,  עסקאות  במימון  גם  מתמחה  המשרד 

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 

וקסלר, ברגמן ושות'

משותפים, ניהול משא ומתן, מתן חוות דעת וסיוע בקידום וטיפול בעסקאות. המשרד מטפל בעסקאות רכישה 

והשקעה בחברות היי-טק, וכן בייעוץ שוטף ומתן שירותים משפטיים מלאים לחברות כאמור. בנוסף, מטפל המשרד 

בענייניהן המשפטיים של חברות בינלאומיות מובילות ונציגיהן בישראל. בצד התאגידי המשרד מעניק ייעוץ שוטף 

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

• שוק ההון ובנקאות. למשרד ניסיון רב בתחום ההנפקות הציבוריות והפרטיות ובייצוג מנפיקים, ובכלל אלו בנקים 

וגופים מרכזיים במשק הישראלי. בנוסף, למשרד התמחות ייחודית בייעוץ משפטי הנוגע לרגולציה הכרוכה בניהול 

בורסה לניירות ערך, בישראל.

המשרד עוסק בליווי עסקאות, כגון, מיזוגים ורכישות, וכן הנפקות פרטיות והסכמי מימון, כמו גם תשקיפים, תכניות 

תגמול, ייעוץ בנושאי ממשל תאגידי לחברות ציבוריות וייצוג בפני גופים רגולטוריים. בתחום זה מעניק המשרד 

שירותים לבנקים מקומיים וזרים וכן למוסדות ולגופים פיננסיים, בכל תחומי הפעילות הבנקאית.

• ליטיגציה. המשרד מתמחה בליטיגציה מורכבת בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי, בנקאות, ניירות ערך נדל"ן, 

חברות, דיני תכנון ובנייה ורישוי עסקים ואחריות מקצועית של עורכי-דין ונושאי משרה. המשרד מתמחה בתביעות 

ייצוגיות ונגזרות במגוון תחומים, עם מומחיות מיוחדת בתביעות ייצוגיות בתחום ניירות הערך ובתחום הבנקאות. 

המשרד מייעץ ללקוחותיו ומייצג אף בהליכי אכיפה מנהלית בתחום ניירות הערך. בנוסף, מטפל המשרד בסעדים 

זמניים, משפט מנהלי ובכלל זה עתירות מנהליות ומכרזים על כל תחומיהם השונים. שותפי מחלקת הליטיגציה 

וסכסוכים  נדל"ן,  הבנקאות,  בתחומי  זה,  ובכלל  שונים  בתחומים  ליטיגציה  בהליכי  ובוררים  כמגשרים  משמשים 

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, 

המשרד  רכש  האחרונות  בשנים  פירעון.  בחדלות  המצויות  חברות  של  כנושים  בכובעם  הבנקים  מטעם  בעיקר 

מומחיות ייחודית בתחום הסדרי החוב. המשרד טיפל בשורה של הסדרי חוב מתוקשרים בישראל, ביניהם הסדר 

החוב הגדול ביותר שנערך אי פעם במדינת ישראל, בהיקף כולל של כ-7.5 מיליארד ש"ח. במסגרת טיפולו בהסדרי 

החוב מייצג המשרד הן חברות המבקשות לערוך הסדרי חוב, והן בעלי חוב מול חברות המבקשות לבצע הסדרי חוב.

• דיני עבודה. המשרד מייצג את כלל לקוחות המשרד בכלל הסוגיות העולות באופן שוטף מול עובדיהם, ובכלל זה 

זכויות עובדים, זכויות סוציאליות, פיטורים והתפטרות, קיום שימועים, הכנת חוזי עבודה. המשרד מעניק את שירותיו 

לגבי לקוחות המעסיקים, במצטבר, כ- 10,000 עובדים עם התמחויות בסקטורי פעילות שונים, כגון רשתות אופנה, 

מלונאות, תעשיות, קמעונאות, תשתיות, תקשורת, אנרגיה, טכנולוגיה, אלקטרוניקה, בנקאות, נדל"ן, מסעדנות.

• מחויבות לחברה ולקהילה. עורכי הדין מטפלים מעת לעת בתיקים בהתנדבות )"פרו בונו"(. המשרד אף מדורג 

על ידי חברת Bdi Coface בין משרדי עורכי הדין המובילים בישראל הפועלים לצמצום אפליה מגדרית, כאשר 

המשרד מדורג במקום השני בארץ בהיבט שיעור שיתוף וקידום נשים במקצוע עריכת הדין.
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זאב שרףוקסלר, ברגמן ושות'

על ההתמחות
• אופי עבודת המתמחה במשרד: 

בתחום  משפטי  זמנו  ברוב  לעסוק  מיועד  מתמחה  כל  משפטית.  בעבודה  מובהק  באופן  עוסקים  המתמחים 

מרכזי אליו הוא משובץ בתיאום מראש עימו במועד קבלתו להתמחות, ובנוסף לכך הוא  מסייע בתחומי העיסוק 

האחרים של המשרד, בהתאם לצרכי המשרד. עבודת המתמחה מתנהלת  תחת פיקוחו של מאמן שהנו שותף 

בכיר במחלקה אליה שובץ. עם זאת, עבודת המתמחה אינה  מוגבלת אך ורק לעבודה עם השותף המאמן, והיא 

מתבצעת גם מול עורכי דין נוספים במחלקה.  המתמחים, המהווים חלק אינטגרלי מצוות המשרד, מעורבים 

בתיקים ובעסקאות השונות החל  משלביהם הראשונים ולאורך כל שלביהם, תוך שהם נוטלים חלק משמעותי 

בטיפול, ובכלל זה, פגישות עם לקוחות, ישיבות משא ומתן, הכנת חקירות, ליווי לבית המשפט ועוד.  

• האווירה במשרד: 

המשרד ידוע ב-  DNA  הייחודי לו - שילוב בין עבודה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר, באווירה "בלתי מעונבת", 

צעירה, ונעימה. במשרד היררכיה מובנית, שאינה באה לידי ביטוי ב"דיסטנס" בין השותפים לעוה"ד והמתמחים. 

המשרד  יוזם מדי שנה פעילויות גיבוש חברתיות לכלל עובדיו, ובכללן טיול  משרדי בן מספר ימים, בין בישראל 

ובין מחוצה לה. 

• התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 

המתמחים במשרד נהנים מתנאי שכר הולמים כמקובל בשוק וכן תנאים נלווים כגון: חניה, מימון עלויות קורס 

ההכנה לבחינות הלשכה ועוד. 

• הדרישות מהמתמחים בעבודה: 

קשה להגדיר במדויק תכונה כזו או אחרת הנדרשת מהמתמחה, ונכון יותר לדבר על סל תכונות  הכולל, בקיאות 

ויצירתיות,  יסודיות, נועם הליכות והתנהלות  ויכולת התמצאות בהם, יכולת ניתוח משפטי  במקורות משפטיים 

חברית וכישורי עבודת צוות. הלכה למעשה המתמחה עוסק במלאכת  עריכת דין, לכל דבר ועניין, וזוכה לעצמאות 

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

• שעות עבודה: 9:00 - 19:00. 

• סיכויי קידום במשרד: 

היכולת, שהוכיחו עצמם  במהלך  ובעלי  הבולטים  דין מקרב מתמחיו  עורכי  לקליטת  עדיפות  המשרד מעניק 

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. 

פרטים כללים 
1. כתובת: בית מוזס, שדרות רוטשילד 74 בת"א. 

2. טלפון: 03-7914777.

3. פקס: 03-7914778.

.lorits@scharflaw.com :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: לורית שרק.

office@scharflaw.com :6. דרך הגשת המועמדות

7. מספר עו"ד במשרד: 13.

8. מספר המתמחים במשרד: 5 - 6.                                    

9. מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 5 - 6.

10. תחומי עיסוק מרכזיים:  

11. המשרד עוסק:

• בליטיגציה אזרחית-מסחרית בקשת רחבה של תחומים משפטיים, לרבות: תובענות ייצוגיות ותובענות נגזרות, 

סכסוכים ומאבקי שליטה בתאגידים; סכסוכים משפטיים בינלאומיים; סכסוכי שותפים והליכי פירוק; ניירות ערך 

ושוק ההון; ליווי משברים עסקיים; • עתירות מנהליות ועתירות לבג"צ, ובכלל כך בתחומי האנרגיה והתשתיות;

• זכויות במקרקעין; • דיני משפחה ועיזבון; ועוד. 

11. פעילות פרו -בונו: אין.

12. הטבות לעובדים: יש.

.www.scharflaw.com :13. אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו:
משרד זאב שרף ושות' מדורג לאורך השנים כאחד ממשרדי הליטיגציה המובילים, הידועים והבולטים בישראל 

על-ידי חברות הדירוג המובילות והנחשבות בישראל ובעולם, כדוגמת Legal 500 , D&B 100, ו-BDI. משרדנו 

זו, באמצעות עבודה קשה  זוכה להכרה  מדורג בקבוצת העילית, לצד המשרדים הגדולים בישראל. משרדנו 

ומסורה של צוות עורכי דין מהמובילים בישראל, המקדיש את זמנו ומאמצו לליווי קרוב, לויאלי ובלתי מתפשר 

של לקוחותינו.

משרד עו"ד זאב שרף ושות' הוא משרד בוטיק, המתמחה בתחום ליטיגציה אזרחית-מסחרית מורכבת ומגוונת, 

המשפט,  תחומי  בכל  ובבוררויות,  השונות  בערכאות  בייצוג  תחומי  ורב  משולב  מקיף,  משפטי  מענה  ומציע 

בהתאם לצרכים המשתנים של כל לקוח וכל תיק. המשרד מטפל בסכסוכים בפרופילים הגבוהים ביותר בארץ, 

כמו גם בסכסוכים חובקי עולם. המשרד מתמחה בסכסוכים ומאבקי שליטה בתאגידים, בסכסוכים מסחריים 

מורכבים, בליווי וייעוץ במשברים עסקיים ובייצוג תאגידי ענק ונושאי משרה בתובענות ייצוגיות ותובענות נגזרות. 

המשרד אף עוסק בהליכים במסגרות של חדלות פירעון, סכסוכים בין שותפים והליכי פירוק, זכויות במקרקעין 

)בעלויות, חכירות וזכויות שימוש וחזקה(, עתירות מנהליות ועתירות לבג"ץ, ופועל בתחומי האנרגיה, המכרזים, 

דיני ניירות ערך ושוק ההון, צווי מניעה ועוד.

מעבר לכך, המשרד פועל בנושאי תובענות בענייני ביטוח, ובכלל זה ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות 

דירקטורים, בתחום ההגבלים העסקיים, בתביעות לשון הרע ועוד. בנוסף, משרד עו"ד זאב שרף פועל בזירה 
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זאב שרףזאב שרף

הבינלאומית בסכסוכים חובקי עולם, ומלווה תהליכי ליטיגציה שמתנהלים בחו"ל תוך שיתוף פעולה עם עורכי הדין 

הזרים בסכסוך.

• לקוחות המשרד: 

עם לקוחות המשרד היום ובעבר נמנים, בין היתר, תאגידי ענק וחברות מובילות במשק בארץ ובחו"ל, הן ציבוריות והן 

פרטיות, המצויים בלבה של העשייה הכלכלית, המסחרית ובשוק ההון, וכן אנשי עסקים ובכירים במשק הישראלי, אנשי 

ציבור, עורכי דין ומשרדי עורכי דין מובילים. 

המשרד אינו נוהג להתהדר בלקוחותיו. מפרסומים פומביים ניתן ללמוד כי בין לקוחות המשרד נמנים מערכת הבנקאות, 

מנהלי קופות גמל וקרנות נאמנות, חברות דלק, חברות אנרגיה, חברות פטרוכימיה ומאגרי כימיקלים, חברות מקרקעין, 

חברות תשתית, חברות יזמות ובנייה, עיתונות, תקשורת ופרסום, חברות תעופה, חברות השקעה, חברות מזון ומלונאות.

על ההתמחות: 
• דרישות סף לקבלה להתמחות: 

ממוצע 85 ומעלה. המשרד שוקל בחיוב סטודנטים שאינם עומדים ברף הנ"ל אך השתתפו במהלך הלימודים בקליניקות, 

ו/או בכתב עת, ו/או בפעילות התנדבותית, ו/או עבדו במהלך לימודיהם. תואר נוסף או שילוב של הנ"ל מהווה, כמובן, 

יתרון.

• המשך תהליך המיון: 

האיכויות הרבות הנדרשות ממתמחה במשרדנו, כמו גם מספרם המועט של מקומות ההתמחות, מחייבים אותנו במיון 

קפדני של המועמדים. ככלל, ההליך מתנהל בשני שלבים. בשלב הראשון מתבצע ריאיון מול עורך דין מהמשרד וככל 

שהדבר רלוונטי, בשלב השני מרואיין המועמד על ידי שותף במשרד, במהלך הראיונות במשרד ניתן דגש על אישיותו 

ופועלו של המועמד והוא גם נדרש להשיב לשאלות משפטיות התואמות להתקדמות בלימודיו.

• אופי עבודת המתמחה במשרד: 

כפועל יוצא מהיקפם ומורכבותם של הסכסוכים בהם מייצג משרדנו )לעיתים בעלי ערך כלכלי של מאות מיליוני ₪ 

ויותר(, העבודה על כל תיק מתבצעת על ידי צוות שלם. המתמחים עובדים עם כל חברי הצוות באופן שוטף ומהווים 

של  והן  הדין  עורכי  של  )הן  והעבודה  תחומים  של  במגוון  ייחודיים  בתיקים  עוסק  צוות  כל  ממנו.  אינטגראלי  חלק 

המתמחים( מתאפיינת בליווי צמוד ואינטנסיבי של מספר מועט של תיקים גדולים בעצימות גבוהה, ולא ליווי ״מרחוק״ 

של מספר רב של תיקים קטנים.

משרדנו אינו גודר ותוחם את עבודת המתמחה מראש, ונכון יותר לומר, כי המתמחה הוא שמעצב ומגדיר את התמחותו. 

כחלק מהצוות המטפל בתיק, משרדנו שואף לכך שהמתמחים יחוו את ההליך המשפטי, על כל שלביו - משלב גיבוש 

האסטרטגיה עם קבלת התיק ולימודו, דרך הגשת כתבי הטענות, ההליכים המקדמיים, הכנת החקירות, וכלה בשלבים 

הסופיים של התיק, לרבות סיכומי הטענות. המתמחים מתלווים לדיונים בבתי המשפט אשר לרוב מתנהלים בערכאות 

גבוהות )בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון( ומשתתפים בהם מספר רב של צדדים ופרקליטים מובילים. 

ככל שהמתמחה במשרדנו מוכיח את עצמו, כך גדל מקומו ותפקידו בצוות, ועם הזמן, אנו שואפים כי ייקח חלק פעיל 

בניהול ההליך המשפטי, על כל משמעויותיו ונגזרותיו. 

• התנאים המוצעים למתמחה: 

המתמחים במשרדנו נהנים מתנאי עבודה מהטובים שניתן להציע. המשרד דואג בין היתר למקומות חנייה למתמחים 

ולמתנות בחגים. המתמחים במשרד גם משתתפים בימי גיבוש וזוכים להשתתפות במימון קורסי ההכנה לבחינות הלשכה. 

לרשות העובדים עומד מטבח מאובזר, כיבוד בכל שעות העבודה וכן חדר שהוקצה לארוחות צהריים משותפות. בהיבט 

המקצועי - המתמחים זוכים לליווי והדרכה בשלבי ההתמחות השונים. לרשות המתמחים עומדת ספרייה משפטית 

גדולה וחדרי עבודה פרטיים, אשר בכל אחד מהם יושבים בין מתמחה אחד לשני מתמחים. המתמחים במשרד אינם 

צוות אדמיניסטרטיבי צמוד  ולסיוע להם עומד בכל שעות העבודה  ולנוחותם  ושליחויות  מבצעים עבודות מזכירות 

ומסור, המטפל אף בכל נושאי השליחויות, הבירורים וההגשות מול הרשויות השונות.

• הדרישות ממתמחים בעבודה: 

המתמחים במשרד זוכים להיות חלק מצוות משפטי בכיר ומקצועי אשר עוסק, בין היתר, בניהול הליכים משפטיים 

יוצא, המתמחים במשרדנו נדרשים למכלול  מורכבים, רגישים, תקשורתיים ובעלי ערך כלכלי עצום כאמור. כפועל 

תכונות, ובכלל כך: אמינות, יכולת מחקר משפטי גבוהה, יצירתיות, סקרנות, יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל-פה, 

מוטיבציה ללימוד ולעבודה קשה, יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות, נועם הליכות ודרך ארץ. 

• שעות עבודה: 

כמקובל ובהתאם לעומס העבודה. 

• סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: 

המספר המועט של מתמחים במשרד בכל מחזור, כמו גם אופי העבודה שבו, מאפשר למקבלי ההחלטות במשרד 

להתרשם באופן אישי מהמתמחה ויכולותיו במהלך תקופת ההתמחות. מדיניות המשרד בהתייחס לקידום מתמחה 

למשרת עו"ד ברורה - המשרד מעדיף לקדם מתמחה אשר סיים התמחות במשרד ועמד בדרישות הנ"ל, על פני גיוס 

עובד מתוך מתמחים רבים אחרים אשר סיימו במקומות אחרים )הכל כמובן בכפוף ליכולות שהפגין המתמחה במהלך 

תקופת התמחותו ולזמינות במשרד(. גם במחזורים האחרונים המשרד קידם מתמחים והעסיקם כעו"ד בתום תקופת 

ההתמחות.

במשרדנו קיים מסלול טרום התמחות בהתאם לצרכי המשרד השוטפים. 
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)ZAG-S&W( 'זיסמן, אהרוני, גייר ושות)ZAG-S&W( 'זיסמן, אהרוני, גייר ושות

פרטים כללים
1. כתובת: רח' שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב 65784, 

2. טלפון: 03-7955555, פקס: 03-7955550

Meravs@zag-sw.co.il :3. דוא"ל

www.zag-sw.co.il :4. אתר

 meravs@zag-sw.co.il :5. אשת קשר למתמחים: מירב שחר, דוא"ל

6. דרך הגשה מועדפת: קודקס/ ישירות למייל

7. מספר עוה"ד במשרד: כ- 70

8. מספר המתמחים במשרד: 9

9. מספר המתמחים שבכווננו לגייס: 10

על המשרד
משרדנו בתל אביב הינו אבן הבסיס הראשונה וחלק בלתי נפרד מפירמת ZAG- S&W, פירמת עורכי דין בינלאומית 

מובילה, המתמחה בכל תחומי המשפטי המסחרי והעסקי. 

פעילות הפירמה כוללת ליווי משפטי שוטף לתאגידים מקומיים וזרים, מיזוגים ורכישות, הנפקות בבורסות ברחבי 

העולם, מיסוי מקומי ובינלאומי, ליווי חברות היי-טק בכל שלבי פעילותן וכן במתן מעטפת משפטית נרחבת בכל 

התחומי הפעילות העסקית כגון ליטיגציה, נדל"ן ודיני עבודה. 

לפירמה סניפים בישראל, בארה"ב, בסין ובאירופה, בהם פועלים צוותים משפטיים מיומנים של עורכי דין ישראליים 

ומקומיים המלווים באופן שוטף חברות רב לאומיות, תאגידים, אנשי עסקים, יזמים וגופים פרטיים. 

האופי הבינלאומי של העבודה, הן המשפטית והן העסקית, מחייב את עורכי הדין שלנו במקצועיות חסרת פשרות, 

בחדשנות, ברוח יזמית ובהתנהלות כמקשה אחת המאפשרת ללקוחותינו ראיה משפטית ועסקית רוחבית.

הפירמה מדורגת מדי שנה, במדריכי דירוג מקומיים ובינלאומיים כפירמת עורכי דין בינלאומית מובילה בתחומי 

הליבה המשפטיים וכן בכל תחומי המעטפת של המשפט המסחרי. 

סניפינו פועלים על פי אמנת שירות ממוקדת לקוח וקוד המצוינות של הפירמה.

הפירמה בארה"ב - פירמת עורכי הדין הבינלאומית- ZAG-S&W, הינה שותפות ייחודית של זיסמן, אהרוני גייר 

ושות' עם הפירמה האמריקאית המובילה והמנוסה Sullivan & Worcester, החל משנת 2001.

סניפי הפירמה בארצות הברית ממוקמים בזירות המסחר הבולטות, בוסטון, ניו יורק ווושינגטון הבירה, מעסיקים 

למעלה מ- 200 עורכי דין ישראלים ואמריקאים הבקיאים בדין הישראלי ובדין האמריקאי, וכן בהיבטים העסקיים 

והתרבותיים של שתי המדינות, והשפעתם על העסקאות.

ישראליות  חברות  עבור  והנפקות  גיוסים  של  רב  מספר  בפירמה  ההון  שוק  מחלקת  ליוותה  האחרונות  בשנים 

ואמריקאיות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובנאסד"ק. כיום המחלקה הבינלאומית במשרדנו מייצגת למעלה מ 

- 50% מהחברות הישראליות הנסחרות בנאסד"ק.

הפירמה בסין - הפירמה בסין מובילה פרויקטים גדולים ומורכבים, לרבות פרויקטים ממשלתיים, בערים שנחאי, 

שנזן וגואנגז'ו, כבר למעלה מ- 10 שנים. 

הפיתוח  לשווקי  לחדור  המעוניינות  מובילות  ובינלאומיות  ישראליות  חברות  ומייצג  מלווה  בסין  הישראלי  הצוות 

והייצור בסין, הן בתחומים משפטיים והן בתחומים מסחריים, מתוך הבנה עמוקה של הסביבה העסקית, התרבותית 

ומלווה חברות סיניות רבות המעוניינות להשקיע, להתרחב  כן, הצוות הישראלי מייצג  והרגולטורית הסינית. כמו 

ולחדור לשוק המחקר והפיתוח הישראלי. 

הרגולציה  עם  המקיפה  והיכרותו  המשפטית  לבקיאותו  מעבר  לו,  מאפשרים  בצוות  הגלומים  הרבים  היתרונות 

הסינית, הבנה מעמיקה בתרבות הסינית ובסביבה העסקית הנהוגה בסין. למשתנים אלו, ישנה השפעה ניכרת על 

אופן ניהול העסקים ועל העסקאות שבין חברות, סיניות, ישראליות ובינלאומיות המבקשות לפעול יחד.  

צוות הפירמה בסין כולל עורכי דין סיניים וישראלים, דוברי עברית, אנגלית וסינית, בעלי ניסיון עשיר בליווי ומתן 

ייעוץ משפטי ועסקי לחברות ולמשקיעים ישראלים, סינים ובינלאומיים כאחד. 

תהליך גיוס המתמחים
הפירמה שמה דגש ניכר על ההון האנושי. הצוות המשפטי נבחר בקפידה על מנת לענות על הסטנדרטים הגבוהים 

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

• השלבים בתהליך הגיוס: התהליך מורכב מראיון ראשון בו צוות הגיוס נפגש עם המועמד. המועמדים המתאימים 

ביותר יזומנו לראיו שני עם שותף מתחום ההתמחות בו מעוניין המועמד להתמחות. 

• השיקולים במיון קו"ח: מוסד הלימודים, תחום ההתמחות, ממוצע ציונים, שליטה טובה מאוד באנגלית ותרומה 

לקהילה. 

• ממוצע ציונים: אנו בוחרים את המועמד מתוך ראיה כוללת של יכולותיו ולא על פי ציונים בלבד. יחד עם זאת 

כן, התמקדות בקורסים המתמקדים בתחום  כמו  ומעלה.   85 ציונים של  עדיפות תנתן למועמדים בעלי ממוצע 

ההתמחות הרלבנטי הינו יתרון. 

על ההתמחות
כל  מחלקתי",  "פול  בשיטת  נעשית  אביב  בתל  הפירמה  במשרדי  ההתמחות  במשרד:  המתמחה  עבודת  אופי   •

מתמחה מצוות למחלקה ועובד עם כל עורכי הדין במחלקה. הציוות במחלקה המסחרית הוא בהתאם לתחומים 

הכלולים בה )תחום ההייטק, חברות ושוק ההון, מיזוגים ורכישות והמחלקה הבינלאומית(  אך אין מדובר בציוות 

דיכוטומי וישנה אפשרות של התנסות במגוון התחומים במחלקה, בהתאם לצרכי המשרד, וכמובן רצון המתמחה 

לדעת וללמוד.

המתמחים בפירמה הינם חלק אינטגרלי מהעבודה המשפטית השוטפת במשרד, מעורבים ומובילים, לוקחים חלק 

בליווי הלקוחות ובהתנהלות השוטפת מולם. 

המשרד שם דגש על ההון האנושי, בין היתר באמצעות תכנית העשרה מקצועית שנתית למתמחים, חניכה אישית 

וליווי צמוד של מתמחי המשרד, פיקוח ומתן משובים תקופתיים.

• התנאים המוצעים למתמחה במשרד: לכל מתמחה עמדת עבודה נפרדת, תנאי העסקה כמקובל בתחום במשרדים 

בסדר גודל דומה, חניה בבניין המשרד, מימון קורס ההכנה לבחינות השלכה, ערבי מתמחים וימי כיף משרדיים. 

היא להתנהגות  ולכן הציפייה  כדור הבא של המשרד  רואה במתמחים  הדרישות מהמתמחים בעבודה: המשרד 

מקצועית ובין-אישית ההולמת את המקצוע. מצופה מהמתמחים כי יהיו בעלי מוסר עבודה, רצון ללמוד, מוטיבציה, 

יוזמה, חריצות, כושר התבטאות, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש ברמה גבוהה ואנגלית ברמה גבוהה מאד. 

• הכשרה: במהלך שנת ההתמחות עוברים המתמחים מסלול הכשרה שכולל הרצאות מקצועיות של שותפי ועורכי 

הדין במשרד, הכשרה מקצועית מקיפה בתחום ההתמחות הנבחר, שיחות משוב תקופתיות ועוד. 

• סיכויי קידום במשרד: המשרד מאמין בצמיחה מבפנים מאשר גיוס מחוץ, לראיה, רבים מעורכי הדין במשרד 

התחילו את דרכם כמתמחים בו.  
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פרטים כללים
• סניף תל אביב: כתובת: ברקוביץ' 4 )מגדל המוזיאון(; טלפון: 03-6075000; 

דוא"ל: tel@tslaw.co.il; איש קשר: עו"ד אורי ברק

• סניף ירושלים: כתובת: קרן היסוד  38 )בניין האחים דויד(; טלפון: 02-6511919; 

דוא"ל: jer@tslaw.co.il; איש קשר: עו"ד עופר דולינסקי

• סניף באר-שבע: כתובת: האנרגיה 77 )פארק טכנולוגיות מתקדמות(; טלפון: 08-3720372;  

brs@tslaw.co.il :דוא"ל

www.tslaw.co.il :אתר המשרד •

1. מספר עו"ד במשרד: 51    2. מספר השותפים במשרד: 16

3. מספר המתמחים במשרד: 4.   מספר מתמחים שבכוונת המשרד לגייס: כ-10

5. תחומי עיסוק מרכזיים: תאגידים ומשפט מסחרי - היי-טק, הון סיכון, מיזוגים ורכישות, חממות טכנולוגיות; 

ליטיגציה רבגונית ומורכבת - מסחרית, מנהלית, פלילית; ניירות ערך; נדל"ן; דיני עבודה; מיסוי.

המשרד ותחומי עיסוק 
משרדנו נוסד בשנת 1995 ונמנה על צמרת משרדי עורכי הדין המסחריים בישראל. המשרד עוסק במגוון רחב 

של תחומים משפטיים, לרבות משפט מסחרי ועסקי, ליטיגציה מסחרית ותאגידית, ניירות ערך, נדל"ן, דיני עבודה, 

מיסוי ועוד, ומעניק שירותים משפטיים לחברות ישראליות ורב לאומיות מהבולטות במשק. למשרד אוריינטציה 

בינלאומית בולטת, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בייצוג חברות בינלאומיות המבצעות השקעות בישראל ובייצוג 

וליווי הפעילות הבינלאומית של לקוחותיו הישראלים. כחלק בלתי נפרד מפעילותו הגלובלית, משתף המשרד 

פעולה באופן הדוק עם משרדי עורכי דין מהמובילים בעולם.

עם השנים, המשרד רכש מוניטין בתחומי התאגידים וההשקעות, ובפרט בכל הקשור לתעשיית ההיי-טק ותעשיית 

הפרמצבטיקה, בו פיתח ידע ייחודי. המשרד מעניק ללקוחותיו הישראלים והבינלאומיים ייעוץ וליווי צמוד שוטף 

בשלבי פעילות שונים ובכלל זה ללקוחות המעורבים בעסקאות מורכבות ומתוחכמות, לרבות מיזוגים ורכישות, 

עסקאות מימון, מיזמים והשקעות. במסגרת זו מטופלות ההשלכות, בתחומי התאגידים, המיסוי וני"ע, הנובעות 

ייצג צדדים בכמה מן המיזוגים המשמעותיים וההשקעות הפרטיות  מביצוען של עסקאות מסוג זה. המשרד 

הגדולות ביותר אשר בוצעו בישראל. עם לקוחותיו הקבועים נמנים תאגידים מהגדולים והמובילים במשק, בין 

היתר, טבע תעשיות פרמצבטיות, אורבוטק, קרן ההון סיכון JVP, IBM, החברה לפיתוח קיסריה ועוד. המשרד 

מדורג באופן קבוע בדירוגי האיכות המובילים בארץ ובעולם. המשרד פיתח ידע ורכש ניסיון רב בכל ההיבטים 

הקשורים בטיפול בקרנות הון סיכון, לרבות בסוגיות של הקמה, מבנה, מיסוי וניהול קרנות הון סיכון, השקעות 

בחברות סטארט-אפ, ייצוג חברות בשלבי פעילות שונים, ייצוג קרנות הון סיכון וטיפול בהשקעותיהם הרבות 

בישראל. בנוסף, המשרד מתמחה בקשת רחבה של תחומי ליטיגציה, לרבות ליטיגציה מסחרית מורכבת, על כל 

גווניה והיבטיה, הליכי בוררות וגישור, ליטיגציה פלילית בתחומי הצווארון הלבן, קניין רוחני, דיני מכרזים, מערכות 

מידע ומחשוב )IT(, מחקר ופיתוח טכנולוגי וטלקומוניקציה. 

למשרד מומחיות מיוחדת בתחום המיסוי והוא עוסק בסוגיות של מיסוי בינלאומי, מיסוי תאגידים ותכנון מס. 

כמו כן, מספק המשרד יעוץ משפטי שוטף בתחום וכן חוות דעת, תוך שילוב בין ידע משפטי נרחב וידע מעשי 

עסקי וכלכלי בנושא. למשרד מחלקת נדל"ן המעניקה ללקוחות המשרד ייעוץ וטיפול משפטי מקיף בכל היבטי 

תחום הנדל"ן, לרבות, ביצוע עסקאות מקרקעין מכל הסוגים וההיקפים החל משלב המשא ומתן ועד להשלמת 

העסקה ורישום הזכויות, עסקאות נכסים מניבים ושכירויות, מיסוי מקרקעין ועוד. 

מהגדולות  חברות  ביניהם  רבים,  ללקוחות  משפטי  ייעוץ  המעניקה  עבודה  בדיני  המתמחה  מחלקה  למשרד 

והמובילות במשק, אשר כולל, בין השאר, ליווי משפטי שוטף במגוון ההיבטים של יחסי העבודה, התווית מדיניות, 

מתן חוות דעת משפטיות מקיפות בנושאים שונים וניהול תיקי ליטיגציה בבתי הדין לעבודה.

תהליך גיוס המתמחים 
אישיות  על  דגש  שימת  תוך  נעימה,  באווירה  נעשים  הראיונות  ראיונות.  משני  ככלל  מורכב  הקבלה  תהליך 

המועמד וקורות חייו. ייתכן כי יעלו לשיחה במסגרת הראיון גם סוגיות משפטיות, בדרך כלל בהתאם לתחומי 

העניין של המועמד. שליטה באנגלית תהווה יתרון.

על ההתמחות
ועניין.  דבר  לכל  המשפטי  מהצוות  כחלק  בתיקים  בטיפול  משתלבים  במשרדנו  המתמחים  העבודה:  אופי   •

מראשית דרכם נוטלים המתמחים חלק בתהליך קבלת ההחלטות ובדיונים אסטרטגיים, משתתפים בפגישות 

עם הלקוחות, עם צדדים שלישיים ובדיונים בבתי המשפט. המתמחים עובדים ב"פול", וכך הם מתנסים במגוון 

תחומי משפט, נחשפים לסגנונות עבודה שונים ותכנים מגוונים תוך מיצוי כישרונותיו הייחודיים של כל מתמחה 

ומתמחה. בדרך זו מתאפשר לכל אחד מהמתמחים לגבש את הכיוון אליו הוא רוצה להתקדם בקריירה שלו. 

במהלך התמחותם עוברים המתמחים הדרכות והכשרות במסגרת המשרדית. כמן כן מקבלים המתמחים משוב 

ובונה מהשותפים ומעורכי הדין איתם הם עובדים. המתמחים במשרדנו  מקצועי על עבודתם באופן תכליתי 

וישיר מול השותפים ומול עורכי הדין במשרד, כל הדלתות במשרד פתוחות בפניהם  מתנהלים באופן שוטף 

והקשר האישי בין המתמחים, עורכי הדין והשותפים הינו יומיומי ובלתי אמצעי. המתמחים זוכים לסביבת עבודה 

נעימה במיוחד, בה כולם מדברים עם כולם ״בגובה העיניים״.

עצמאית  משפטית  חשיבה   - גבוהה  אישית  יכולת  בעלי  מתמחים  מחפשים  אנחנו  ממתמחים:  הדרישות   •

יכולת עבודה בצוות  יסודיות,  ורצון ללמוד ולהתנסות בעבודה משפטית מגוונת, חריצות,  מפותחת, מוטיבציה 

ויחסי אנוש מעולים. אנו מצפים מהמתמחים במשרדנו לגלות מחויבות, יוזמה, התמדה ואחריות.

התנאים המוצעים למתמחה: תנאי השכר במשרד הם כמקובל במשרדים מסחריים מובילים.  המתמחים, ככל 

הפעילויות  בכל  חלק  ונוטלים  חניה   בחגים,  שי  צהריים,  ארוחות  בעלות  מהשתתפות  נהנים  המשרד,  עובדי 

החברתיות המגוונות של המשרד )ימי גיבוש, תרומה לקהילה, פעילויות ספורט, טיולים בארץ ובחו"ל ועוד(. מעבר 

לכך, המשרד מממן למתמחים את קורס ההכנה הבסיסי לבחינות הלשכה.

• סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: אנחנו מעדיפים לקלוט לשורותינו עורכי דין 

יכולותיהם בתקופת ההתמחות. במחזורי ההתמחות האחרונים, מעל   והוכיחו את  והתבלטו  שהתמחו במשרד 

ל-50% מהמתמחים המשיכו כעורכי דין במשרד.

הדברים שעושים את ההבדל 

• שיטת ההתמחות הייחודית במשרדנו מאפשרת למתמחים לרכוש ידע נרחב במספר תחומים ולקבל מושג 

אמיתי לגבי התחום בו ירצו להתמקד בעתיד. 

• אחד מיתרונותיו של משרדנו טמון בגודלו - כל מתמחה זוכה ליחס אישי, מכיר אישית את השותפים ועורכי 

הדין במשרד והדבר מקנה לכל מתמחה משקל סגולי משמעותי יותר. במשרדנו מכירים בערך של כל מתמחה 

על  מתפשר  אינו  משרדנו  זאת,  עם  יחד  משלו.  ואישיות  צרכים  בעל  כבן-אדם  ובראשונה  בראש  ומתמחה, 

האיכויות והדרישות המקצועיות, הנדרשות מכולם ללא יוצא מן הכלל, שותפים, עורכי הדין ומתמחים.

• משרדנו מתנהל באווירה משפחתית ופתוחה, דבר המהווה יתרון משמעותי במיוחד בתקופה אינטנסיבית כמו 

תקופת ההתמחות. אווירה זאת מאפשרת למתמחים שלנו, כמו גם לעורכי הדין והשותפים במשרד, להתמקד 

ולהתרכז בטיפול המשפטי המעולה שניתן ללקוחותינו. 

mailto:tel%40tslaw.co.il?subject=
mailto:tel%40tslaw.co.il?subject=
mailto:jer%40tslaw.co.il?subject=
mailto:jer%40tslaw.co.il?subject=
mailto:brs%40tslaw.co.il?subject=
mailto:brs%40tslaw.co.il?subject=
http://www.tslaw.co.il
http://www.tslaw.co.il


] 50 [] 51 [

יגאל ארנון ושות'יגאל ארנון ושות'

פרטים כללים
                     jobs@arnon.co.il :סניף ת"א: כתובת: מרכז עזריאלי; טלפון: 03-6087745/777; דוא"ל

1. אנשי קשר: עו"ד חגית בבלי; ליאורה רוזנצוויג - אחראית מתמחים

   writingsamples@arnon.co.il :2. המחלקה הבינ"ל: טלפון: 03-6087864; דואר אלקטרוני

3. אנשי קשר: עו"ד אדריאן דניאלס; עו"ד סיימון וינטרוב; ליאורה רוזנצוויג - אחראית מתמחים

arnonjr@arnon.co.il :סניף ירושלים: כתובת: רחוב הלל 31; טלפון: 02-6239239; דוא"ל

1. אנשי קשר: עו"ד דוד אקריש; ליאורה רוזנצוויג - אחראית מתמחים

2. המחלקה הבינ"ל: כתובת: רחוב ריבלין 22, ירושלים; טלפון: 02-6239200 

3. דוא"ל: arnonrn@arnon.co.il  אנשי קשר: עו"ד לירון הכהן; ליאורה רוזנצוויג - אחראית מתמחים

• דף הפייסבוק של מתמחי המשרד: יגאל ארנון - מתמחים

• דף הפייסבוק הכללי של המשרד: Yigal Arnon & Co - יגאל ארנון ושות'

www.arnon.co.il :אתר  •

על המשרד
שישה עשורים, תרבות אחת

משרד יגאל ארנון ושות' הינו אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים והדינאמיים בישראל, עם למעלה מ-175 עורכי דין 

)מתוכם 63 שותפים( ו-35 מתמחים, העובדים במשרדים בתל-אביב ובירושלים. המשרד מצוי במרכז העשייה העסקית 

בישראל ומדורג באופן קבוע במקומות הראשונים בדירוגים אשר בוחנים מקצועיות ואיכות. 

לשכבות  סיוע  ומתן  לקהילה  תרומה  האנושי,  הצד  על  פחות  לא  אנו מקפידים  מצוינות מקצועית,  על  הדגש  לצד 

החלשות. המחויבות שלנו להגינות ולאנושיות מהווה בסיס לכל החלטה, הן כלפי הלקוחות שלנו והן כלפי כל העובדים 

שלנו. תרבות זו מהווה נר לרגלינו ובסיס להצלחות שלנו, וכך יהיה תמיד. 

תחומי פעילות 

המשרד עוסק בכל תחומי המשפט המסחרי והאזרחי ומגייס מתמחים למחלקות: ליטיגציה, נדל"ן, מסחרית, הגבלים 

עסקיים, היי-טק-בינלאומית ומיסים. במסגרת מחלקות אלה מטפל המשרד, בין היתר, בנושאים: קניין רוחני, אנרגיה, 

מיזוגים ורכישות, מכרזים, תובענות ייצוגיות, איכות הסביבה, ניירות ערך, הנפקות, מיסוי ישראלי ובינלאומי, בנקאות, 

פירוקים ושעבודים, תכנון ובניה, הון סיכון, דיני עבודה והיי-טק. 

פן  בעלי  ובעסקאות  בנושאים  העוסקת  בינלאומית  מחלקה  במשרד  קיימת  מסחריים  בעניינים  העיסוק  במסגרת 

בינלאומי. 

על ההתמחות
האופק שלך מתחיל כאן

ואכפתית.  נעימה, חברית  ואיכותי שלא מתפשר על סביבת עבודה  זוכים לעבוד במשרד מקצועי  המתמחים שלנו 

אנו רואים עצמינו מחויבים לאימון יסודי ומעמיק של המתמחים מתוך השקפת עולם הרואה בהם חלק בלתי נפרד 

ודור ההמשך שלנו בעתיד. כדי ליישם את תפישתנו, המתמחה מהווה חבר צוות לכל דבר ועניין,  מהמשרד בהווה, 

ונוטל חלק בקבלת ההחלטות, בפגישות עם לקוחות,  מעורב בטיפול בתיק או בעסקה החל משלביהם הראשוניים 

בעריכת ההסכמים, בהופעות בבית המשפט ובניסוח מסמכים וכתבי בי-דין. 

ספציפית,  למחלקה  הוא  הגיוס  השונות.  מהמחלקות  ועו"ד  שותפים  ע"י  שיערכו  ראיונות  שני  יכלול  הגיוס  הליך   •

בנושא העבודה  כלל  )בדרך  לעניינים משפטיים  התייחסות  בראיונות תהיה  אלא אם המועמד/ת מבקש/ת אחרת. 

שהמועמד/ת מביא/ה עימו/ה( ודגש על הכרות אישית שנועדה לבחון את ההתאמה האישית של המתמחה לאופי 

המשרד ולתרבות הארגונית שלנו.

שיטת ההתמחות
עם  העובדים  מתמחים  "פול"  קיים  מהן  אחת  בכל  אשר  למחלקות  מחולק  המשרד  מחלקתי:  "פול"   | אביב  תל   •

עורכי הדין והשותפים במחלקה. במהלך ההתמחות נאפשר למי שמעוניין, לטעום תיקים/עסקאות ממחלקות אחרות. 

המתמחה זוכה לקחת חלק פעיל במגוון רחב של תחומים משפטיים. פועל יוצא מכך הוא שמתמחים במשרד זוכים 

לניסיון חשוב ומעמיק בתחומים בהם הם עוסקים.

• ירושלים | "פול" משרדי: המתמחים בירושלים עובדים בשיטת "פול" עם כל השותפים ועורכי הדין במחלקות השונות 

בדגש על ליטיגציה, נדל"ן ומסחרית. למחלקה הבינלאומית )היי-טק( יש צוות מתמחים ייעודי.

• התנאים המוצעים למתמחה במשרד  

התנאים המוצעים במשרד הינם מהטובים המוצעים במשרדים המובילים בישראל. חדרי המתמחים הינם מרווחים 

יושבים שני מתמחים לכל היותר. תנאי העבודה כוללים בין היתר הסדרי חניה למי שמעוניין להגיע למשרד  ובהם 

עם רכב. המשרד מממן קורס הכנה לבחינות הלשכה לכל המתמחים. המתמחים זוכים לתכנית הדרכה לאורך שנת 

ההתמחות במטרה להעשיר את הידע המשפטי, להיחשף לתחומי משפט שונים ושיטות עבודה מגוונות. המתמחים 

הנם חלק בלתי נפרד מההון האנושי של המשרד ולפיכך לוקחים חלק בכל הפעילויות החברתיות לרבות הנופש השנתי.

• תכנית חניכה אישית: המשרד מחויב לאימון יסודי ומעמיק של מתמחיו מתוך השקפת עולם הרואה במתמחים חלק 

בלתי נפרד מהמשרד ונכס לטווח ארוך. כפועל יוצא, מוצמד מנטור/ית לכל מתמחה, אשר מלווה אותו/ה לאורך שנת 

ההתמחות הן במובן המקצועי הן במובן האישי.

הדרישות ממתמחים בעבודה

לצד הדרישות המקצועיות הגבוהות - הכוללות ידע משפטי ברמה גבוהה, כושר ביטוי וניסוח ויכולת למידה של נושאים 

ותחומים חדשים - חשובה לנו לא פחות ההתאמה האישית של המתמחה למשרד. כמשרד ששם דגש על מערכת 

היחסים בין העובדים ואשר מתנהל בצורה הגונה, נעימה ומכבדת הן בסביבת העבודה היומיומית הן כלפי לקוחותינו, 

חשוב לנו לגייס מתמחים ערכיים, הגונים וישרים, ש"מדברים בגובה העיניים", שהינם תקשורתיים וקולגיאליים. 

אנחנו מחפשים מתמחים מצטיינים בעשייתם, עם חשיבה יצירתית, "ברק בעיניים" וסקרנות להרחיב את הידע שלהם 

תוך הפגנת אחריות, מחויבות ורצינות. בכל שלבי ההתמחות, חשוב לנו להכיר את המתמחים, את היכולות, השאיפות 

וההישגים של כל אחד ואחת - ולסייע להם להציב עבור עצמם יעדים - ולהגשים אותם.  אנחנו מאמינים שעבודה היא 

מרכיב משמעותי בחיים, וככל שנשמר את האיזון בין האישי למקצועי, כך סיכויי ההצלחה והסיפוק רבים יותר בטווח 

הארוך. ההתמחות וההשתלבות במשרד יגאל ארנון ושות' הינה בחירה הדדית המבוססת על כבוד, הערכה ושותפות 

לדרך. העבודה במחלקה הבינלאומית דורשת שליטה מלאה בשפה האנגלית )קריאה, כתיבה ודיבור( ברמת שפת אם.

• שעות עבודה

תקופת ההתמחות במשרד מחייבת מאמץ ומחויבות לתיק וללקוח. עם זאת, המתמחים עצמאיים בניהול הזמן והמטלות 

שלהם וההערכה כלפיהם מבוססת על התוצרים שהם נותנים ולא לפי מספר שעות העבודה שלהם.

• סיכויי קידום במשרד

אנו רואים במתמחים את דור ההמשך של משרדנו ויוצא מכך שהרוב המכריע של עורכי הדין והשותפים במשרד גם 

התמחו בו. בפועל, בכל מחזור מתמחים אנו מציעים למתמחים המצטיינים לחזור כעו"ד למשרדנו. במרבית מחזורי 

המתמחים חוזרים למעלה ממחצית מהמתמחים ונקלטים כעו"ד במשרד.
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יעקב סלומון ליפשיץ ושות'יעקב סלומון ליפשיץ ושות'

פרטים כללים
1. כתובת: - מגדל השחר קומה 17, אריאל שרון 4 גבעתיים, 5320045

               - בית סלומון ליפשיץ, החילזון 6 רמת גן

2. טלפון: 03-5757712

3. פקס: 03-5757725

 hr@ysl-law.com :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: עו"ד חן דסטגור

www/ysl-law.com :6. כתובת אתר האינטרנט

7. מספר עו"ד: שותפים: 20, עורכי דין: 36, מנהלה: 12

8. מספר מתמחים: 9 מתמחים, מחפשים לגייס 4 מתמחים

9. תחומי עיסוק מרכזיים: בנקאות, נדל"ן, דיני עבודה, הייטק, מיזוגים ורכישות, מכרזים

על המשרד: 
משרד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות' נוסד לפני למעלה מ-90 שנה והוא מהגדולים והמובילים בארץ. צוות המשרד 

לחברות  משפטיים  שירותים  ומספק  ושותפים  עורכי-דין   50 מעל  מונה  ונצרת  ירושלים  חיפה,  אביב,  מתל  הפועל 

מובילות במשק. המשרד מייצג גופים וחברות מהארץ ומחו"ל, וממגוון קשת הפעילות העסקית ומחזיק בידע וניסיון 

רב בכל תחומי פעילותו.

• תחומי הפעילות של המשרד מגוונים וכוללים: 

משפט מסחרי, מיזוגים, נדל"ן, דיני עבודה, בנקאות, הייטק וקניין רוחני, ליטיגציה אזרחית ומסחרית, משפט מנהלי ודיני 

מכרזים, תשתיות תחבורה, אנרגיה ותקשורת, שוק ההון, גיוסי הון, דיני תאגידים, מימון פרויקטים ונכסים.. 

• תהליך גיוס המתמחים: 

המועמדים  עם  לשניים  אחד  ראיון  בין  כולל  הקבלה  הליך  המשרד.  בסניפי  מתמחים  כעשרה  מונה  שלנו  הצוות 

להתמחות. מכיוון שהמתמחים הינם חלק בלתי נפרד ומהותי מהצוות המשפטי וממשפחת יעקב סלומון, ליפשיץ ככלל, 

הקריטריונים לקבלתם אינם על בסיס הציונים בלבד כי אם גם על בסיס קורות החיים, יכולת לימוד והתרשמות אישית.

שיטת ההתמחות: פול

אופי עבודת המתמחה: 
המתמחים עובדים בשיטת הפול ומהווים חלק אינטגרלי מהצוות המקצועי. לפיכך, עבודתם הינה עבודה משפטית והם 

נחשפים למגוון רחב מתוך תחומי העיסוק של המשרד.

תנאי העבודה והעסקה: המתמחים שלנו נדרשים להשקיע את מלוא מרצם, כמונו. עם זאת אנו רואים חשיבות רבה 

באיזון בין בית ועבודה ומקפידים על כך. 

המתמחים שלנו נהנים מתנאי שכר הוגנים, אירועים שנתיים וימי גיבוש בארץ ובחו"ל, מתנות חג, אירועים משרדיים, 

סביבת עבודה נעימה ואווירה צעירה. 

הליווי המקצועי ואופי העבודה במשרד מעניק למתמחים ארגז כלים גדוש ומועיל להמשך הדרך המקצועית. ספריית 

המשרד היא מן הספריות המשפטיות הגדולות בארץ ולרשות עורכי הדין והמתמחים עומד ספרן במשרה מלאה. כמו 

כן, המשרד משתתף במימון קורס הכנה לבחינות הלשכה. 

שעות עבודת מתמחה הינן בהיקף של משרה מלאה. במידת הצורך ובאישור שותף נשאר המתמחה לשעות נוספות 

ומתוגמל בהתאם. ימי העבודה הינם א' - ה'. בימי שישי המתמחים אינם עובדים.

• מי המתמחים שלנו: 

עבודתם של המתמחים הינה עבודה משפטית והם מהווים חלק אינטגרלי מהצוות המקצועי. לפיכך, המתמחים שלנו 

הינם יסודיים, בעלי כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ, יכולת ניתוח טובה, חשיבה יוצרת, ידע נרחב ויכולת עבודה בצוות. 

• סיכויי קידום במשרד: 

אנו רואים במתמחים עובדים לטווח ארוך. מרבית עורכי הדין, השכירים והשותפים במשרדנו החלו דרכם כמתמחים 

במשרד. 

רק  במשרד.  הדין  עורכי  לצוות  בעתיד  ולגייסו  להכשירו  בתקווה  ומתמחה,  בכל מתמחה  המרב  את  אנו משקיעים 

לאחרונה הצטרפו למשרדנו שלושה מתמחים כעורכי דין מן השורה מיד עם תום מבחני הלשכה.
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לוטי ושות' משרד עורכי דיןלוטי ושות' משרד עורכי דין

לוטי ושות'- Luthi+Co. מקבוצת לוטי+וב - Luthi+Webb קבוצת הקניין הרוחני

פרטים כללים: 
1. כתובת: שד' שאול המלך 35 תל אביב

2. טלפון: 03-6952268

3. פקס: 03-6951120

office@luthi.co.il :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: גב' ענת הוך - מזכירות

6. מספר עו"ד במשרד: 10 )מתוכם 5 נשים(

7. מספר השותפים במשרד: 4 )מתוכם 1 נשים(

8. מספר המתמחים במשרד: 4                             

9. מספר מתמחים שבכוונתכם לגייס: 3

10. תחומי עיסוק מרכזיים: קניין רוחני, ליטיגציה 

11. פעילות פרו -בונו: המשרד עוסק בפעילות פרו-בונו, מבלי לכמתה

www.luthi-webb.com :12. אתר

על המשרד ותחומי עיסוקו
לוטי ושות', מקבוצת לוטי+וב, הינו אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני, והוא מספק מזה למעלה 

מ-30 שנה שירותים משפטיים בתחום הקניין הרוחני לשורה ארוכה של חברות מובילות במשק. המשרד מתמקד 

במיוחד בליטיגציה בתחום התרופות וההי-טק, והוא מייצג חברות ישראליות ובינלאומיות רבות. 

בשנת 2018 משרד לוטי ושות איחד כוחות עם משרד וב ושות' )Webb & Co.(, משרד בוטיק מוביל של עורכי פטנטים, 

ביותר.  הגבוהה  באיכות  פטנטים  רישום  שירותי  והן  ליטיגציה  שירותי  הן  המציעה  לוטי+וב,  קבוצת  את  להקים  כדי 

קבוצת לוטי+וב החדשה, הכוללת מעל ל-40 אנשי מקצוע בתחום הקניין הרוחני, מעניקה ללקוחותיה שירות מקיף של 

ליטיגציית קניין רוחני ורישום פטנטים.

משרד לוטי ושות', מקבוצת לוטי+וב, עוסק בתחום המרתק של הקניין הרוחני, דהיינו: פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, 

זכויות יוצרים, סודות מסחריים וכיו"ב. בכלל זה, מתרכז המשרד, בעיקר, בעבודת ליטיגציה – הגשה וניהול של משפטים 

בגין הפרות זכויות קניין רוחני, וכן מטפל ברישום סימני מסחר ומדגמים, עוסק במתן חוות דעת בתחום הקניין הרוחני, 

מעניק ייעוץ בעניין הגנה על נכסי קניין רוחני ליזמים וממציאים, מטפל בניסוח הסכמי קניין רוחני וכו'.

ותיקים מהגדולים בענף  – מצד אחד, לקוחות  נהנה משני העולמות  הוא  בוטיק,  אופיו של המשרד, כמשרד  בשל 

המשפט 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:, משרד הביטחון, התעשייה האווירית לישראל, הכנסת, בנק לאומי, שטראוס, מעיינות עדן, 

 Bayer, Takeda, Gilead,  Johnson & Johnson ,:יפאורה תבורי, קודקוד, פלסאון ועוד; וכן חברות רב לאומיות כגון

Merck, Hasbro, Biogen, ועוד רבים וטובים.

אופי עבודת המתמחה במשרד: 
ההתמחות היא בלוטי ושות'.

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 

החומר  בלימוד  משתתף  המתמחה  ומעניינת.  מגוונת  משפטית  עבודה  היא  המתמחה  עבודת  וכיו"ב(.  לקוחות  מול 

המשפטי והמדעי, בהכנת חוות דעת, ניסוח מכתבים והסכמים, פעילות מול לקוחות, ניסוח כתבי טענות ותצהירים ועוד.

• התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 

המתמחים יושבים בחלל משותף. סביבת העבודה נוחה ולכל אחד מהמתמחים שולחן ומחשב אישי, ובו גישה לתוכנות 

מחשב משפטיות ואחרות, דוא"ל ואינטרנט.

לרשות המתמחים עומדת ספריה משפטית רחבה ביותר בתחום הקניין הרוחני, מהטובות בעולם, ובה ספרים רבים 

משיטות משפט שונות כמו גם מאגרים ממוחשבים מהארץ ומהעולם.

שכר המתמחים הוא מהגבוהים בשוק.

המשרד מתגאה באווירת העבודה הנעימה והמשפחתית השוררת בו. מטבע הדברים, אווירה זו באה לידי ביטוי ביחסי 

העבודה מול המתמחה ובנכונות להתחשב בצרכיו השונים.

• הדרישות מהמתמחים בעבודה: 

לעבודת המתמחים  לאור המשקל המשמעותי שיש  ולהשקיע.  לחשוב  נכונות,  להפגין  המשרד מצפה מהמתמחים 

בתקופת  רואה  המשרד  המתמחים.  מצד  ואחראית  מעמיקה  יסודית,  לעבודה  רבה  חשיבות  יש  המשרד,  בפעילות 

ההתמחות, כפי שמעיד עליה שמה, כמי שנועדה בראש ובראשונה להכשיר את המתמחה לקראת עבודתו כעורך דין. 

לכן, משתדל המשרד לשתף את המתמחים בכל שלבי העבודה בתיקים השונים, לאפשר להם לבוא לידי ביטוי וללמוד. 

המשרד מעודד עצמאות ויוזמה מצד המתמחים והמטלות המוטלות על המתמחים הן לא אחת פועל יוצא של גישת 

המתמחה, כישוריו ומידת היוזמה אותה הוא מגלה.

תחום הקניין הרוחני מחייב לעיתים קרובות התמודדות עם נושאים טכנולוגיים ומדעיים. לכן, מעבר למצוינות בתחום 

המשפט על המתמחה להפגין נטייה ונכונות להתמודד וללמוד סוגיות בתחום המדע והטכנולוגיה. השכלה מדעית, 

בנוסף להשכלה המשפטית, מהווה, מן הסתם, יתרון.

העיסוק בתחום הקניין הרוחני מחייב גם התמודדות תכופה עם מקורות משפטיים ומדעיים בשפה האנגלית וחלק 

גדול עם התקשורת מהלקוחות מתבצע באנגלית. לכן, המשרד מחפש מתמחים מצטיינים, בעלי רמת אנגלית גבוהה.

ומעל לכל, משרדנו מתגאה באווירת העבודה הנעימה וביחסי האנוש המצוינים השוררים בו, ומקפיד שהמצטרפים 

אליו יהיו בראש ובראשונה אנשים שיתאימו לפן זה של המשרד.

• שעות עבודה: 

מקרה,  בכל  העבודה.  ללחץ  בהתאם  פעם,  מדי  להשתנות,  עשויות  והן   09:00-19:00 הן  הרשמיות  העבודה  שעות 

המתמחים אינם נדרשים לעבוד בשעות הלילה או בימי ו', אם אין צורך מיוחד בכך.

• סיכויי קידום במשרד: 

המשרד רואה במתמחים את העתודה לעורכי הדין העתידיים במשרד. כמעט כל עורכי הדין העובדים כיום במשרד 

התמחו בו. מתמחה, שיוכיח את עצמו מבחינה מקצועית, ואשר אופיו יתאים לאווירה הנעימה השוררת במשרד, יוזמן 

להישאר במשרד לאחר סיום התמחותו, ככל שהדבר יתיישב עם צרכי העבודה של המשרד באותה תקופה.

• האם קיים מסלול טרום התמחות: 

בשל אופיו הייחודי של תחום הקניין הרוחני והיקפו הגדול והמעמיק של התיקים הנידונים במשרד )לרבות מהבחינה 

המדעית( – אנו סבורים שתקופה של שנה אינה מספיקה על מנת לאפשר הכשרה מתאימה. אשר על כן, אנו מציעים 

למתמחים לבצע תקופת טרום התמחות בת חצי שנה, בה הם יכולים לעבוד מספר פעמים בשבוע )בהתאם לאפשרויות 

המתמחה בשנה האחרונה ללימודיו(, כדי להגיע להתמחות עם הכלים המתאימים ולהפיק ממנה את המרב.
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ליפא מאיר ושות'ליפא מאיר ושות'

פרטים כללים: 
1. כתובת: ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל-אביב

2. טלפון: 03-6070600 

3. פקס; 03-6070666

 www.lipameir.co.il :4. אתר

5. פייסבוק מתמחים: ליפא מאיר ושות'- מתמחים 

hr@lipameir.co.il :6. דוא"ל

7. איש קשר למתמחים: עו"ד ליהי אלימלך/ ענבר אלוני

8. מספר עו"ד במשרד: 65

9. מספר השותפים במשרד: 34 

10. מספר המתמחים במשרד: 18                                

11. תנאים והטבות למתמחים: תנאי שכר מהגבוהים בשוק, תנאי עבודה מצוינים, חנייה, ארוחת ערב בשעות 

מרווחים,  חדרים  לצד  אלה  כל  ועוד.  ייעודיות  הדרכות  הלשכה,  לבחינות  הכנה  בקורס  השתתפות  מאוחרות, 

אפשרויות קידום ושעות עבודה הוגנות. המשרד ידוע ומתגאה ביחסי האנוש המעולים ומשקיע רבות במתמחים. 

המתמחים משתתפים, ככל עורכי-הדין, בכלל פעילויות המשרד הכוללים ימי גיבוש, ימי תרומה לקהילה, הרצאות, 

הדרכות, שי בחגים, חופשות מרוכזות בחגים וכמובן נופש משרדי שנתי )בד"כ בחו"ל( ועוד. 

על ההתמחות במשרד ותחומי עיסוקו
משרד ליפא מאיר ושות' הינו אחד המשרדים המובילים והאיכותיים בישראל. המשרד מתמחה במגוון תחומי 

 The ביניהם,  היוקרתיים,  והבינלאומיים  הישראלים  הדירוג  מדריכי  ידי  על  ומדורג  האזרחי-מסחרי  המשפט 

Legal500, Chambers & Partners, IFLR 1000, Dun's 100BdiCode, כמשרד מוביל בלמעלה מ-20 תחומי 
התמחות.  

המשרד שנוסד ב-1987, 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 שש מחלקות מרכזיות: המחלקה המסחרית, המחלקה הבינלאומית, מחלקת ליטיגציה 

ויישוב סכסוכים, מחלקת נדל"ן ומימון, מחלקת דיני עבודה והמחלקה המחלקה הבינלאומית - מיזוגים ורכישות, 

בנקאות ופיננסיים. הצוות המשפטי של כל מחלקה מורכב משותפים ועורכי-דין מקצוענים ובעלי ניסיון עשיר, 

הפועלים בסיוע צוות המתמחים המעורבים בכל התיקים המשמעותיים. 

המתמחים מעורבים בטיפול בלקוחות ובתיקים בכל שלביהם ומהווים חלק אינטגראלי מצוותי העבודה והחשיבה 

מגוונות  בדיסציפלינות משפטיות  וניסיון  נרחב  ידע  במהלך שנת התמחותם  רוכשים  הם  זה,  באופן  במשרד. 

כמו גם כלי עבודה להתמודדות עם סוגיות משפטיות מורכבות, וגיבוש זהותם המקצועית כעורכי דין לעתיד. 

המשרד מייצג לקוחות מסקטורים מגוונים, וביניהם ניתן למצוא תאגידים, מוסדות וארגונים מהגדולים במשק, 

בהם בנקים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים בשוק ההון, קרנות הון וקרנות השקעה, גופים ממשלתיים וציבוריים 

גדולים לרבות משרד הביטחון, משרד האוצר, חברות ממשלתיות, חברות בינלאומיות, חברות ציבוריות הנסחרות 

בבורסה בתל-אביב ו/או בחו"ל, תאגידי בריאות, עיריות ומועצות מקומיות, חברות ואגודות שיתופיות מהמגזר 

ההתיישבותי והקיבוצי, חברות נדל"ן, חברות תקשורת וטכנולוגיה, חברות סטארט אפ, יזמים ומשקיעים פרטיים 

ועוד.

תחומי העיסוק המרכזיים בליפא מאיר  
משפט  חוב,  והסדרי  פירעון  חדלות  חברות,  ודיני  תאגידים  ערך,  וניירות  ההון  שוק   - המסחרית  המחלקה   •

נקייה,  ואנרגיה  קלינטק  החיים,  ומדעי  בריאות  מכרזים,  ורכישות,  מיזוגים  בינלאומי,  מסחרי  משפט  מסחרי, 

אגודות שיתופיות, התיישבות וחקלאות, תשתיות ותחבורה, אנרגיה מתחדשת. 

המחלקה הבינלאומית - עסקאות בינלאומיות, מיזוגים ורכישות חוצי גבולות, קרנות זרות והסכמי מימון מסוגים 

שונים.

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

•טכנולוגיה וקניין רוחני - היי- טק, טכנולוגיית IT, סייבר, טלקומוניקציה, הגנת הפרטיות. 

מחלקת 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 - מימון פרויקטים, בנקאות ומימון.

• 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 תכנון ובניה - נדל"ן, תכנון ובניה, התחדשות עירונית, השבת קרקעות, קבוצות רכישה.  

ההתמחות בליפא מאיר ושות'
המתמחים מהווים חלק משמעותי ובלתי נפרד מכל תיק ועסקה ומלווים אותם מתחילתם ועד סופם, לרבות 

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

עורכי הדין המנוסים במשרד, מדריכים, תומכים ומלווים את המתמחים מקצועית ומאפשרים להם לפתח חשיבה 

משפטית בהירה, עצמאית ויצירתית תוך מתן אפשרות להביא לידי ביטוי את כישוריהם והידע שלהם.  שילוב 

ייחודי זה הופך את ההתמקצעות וההכשרה בליפא מאיר ושות' כמו גם את חווית ההתמחות ליחידות במינן.

העבודה במחלקות הינה במתכונת של "הצמדה פתוחה" למספר שותפים ועורכי-דין. למתמחים ניתנת ההזדמנות 

להתנסות במגוון תיקים וללמוד ממגוון עורכי דין ושותפים, ובמקביל לרדת לעומק התיקים והעשייה המשפטית, 

ולהכיר היטב  את שיטות העבודה, התיקים והלקוחות. 

ליפא מאיר ושות' נחשב מזה שנים רבות למשרד מקצועי ויוקרתי להתמחות בו - 
• אם אתם מחפשים התמחות משמעותית במשרד שידריך אתכם, יקשיב לכם וידע לסלול איתכם את דרככם 

בעולם המשפט על מנת שתוכשרו להיות עורכי דין מצוינים; 

• אם אתם מעוניינים בבית ספר איכותי וייחודי לעריכת דין שלא רק יתן לכם את הכלים ויקנה לכם את ההרגלים 

הנכונים, אלא ישאיר אתכם עם חווית התמחות יוצאת דופן;

• אם אתם מחפשים היכרות אינטימית של העבודה המשפטית בנבכי המשפט המסחרי ותחומי משפט שונים 

לצד הבנת הצרכים העסקיים של הלקוחות;

 How to do business -אם אתם מחפשים ידע משפטי מקצועי לצד יכולות והבנה ב •

• אם אתם חולמים להיות חלק מפאזל ההצלחה בתיקים מורכבים ומגוונים;

• אם אתם רוצים לעבוד במשרד גדול ומוביל המטפל בגופים הגדולים במשק, אולם עדיין להרגיש שאתם חלק 

ממשפחה שדואגת לכל חבריה ועובדיה ושאינכם שקופים;

ליפא מאיר ושות' הוא המקום בשבילכם! 
• סיכויי קידום במשרד: 

רבים מהמתמחים ממשיכים את דרכם במשרד ואף מתקדמים לעמדת שותפים, ואחרים משתלבים במשרדים 

ובחברות מהמובילות במשק. נתוני הקידום מדברים בעד עצמם:   

66% מעורכי הדין הצעירים התחילו כמתמחים במשרד;

33% מהשותפים;

50% מכלל עורכי הדין במשרד; 

מצפים לפגוש אתכם בשבוע הראיונות במשרדנו! 
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מ. פירון ושות', עורכי דין ונוטריונים מ. פירון ושות', עורכי דין ונוטריונים

פרטים כללים: 
1. כתובת )סניף ראשי(: רחוב השלושה 2, מגדל אדגר 360, תל אביב

2. טלפון: 7540000 - 03  

3. פקס: 7540011 - 03  

firon@firon.co.il :4. דוא"ל

5. אשת קשר ואחראית המתמחים: עו"ד מזור מצקביץ 

 firon@firon.co.il :6. דוא"ל למשלוח מועמדות להתמחות

 www.firon.co.il :7. כתובת אתר האינטרנט של המשרד

8. מס' עוה"ד במשרד: כ- 200 עו"ד וכ- 70 שותפים 

9. מס' המתמחים: כ - 35 לשנת התמחות )מחזורי גיוס: מרץ  וספטמבר(

סטארט-אפ  הייטק,  לחברות,  מסחרי  מסחרית, משפט  ליטיגציה  המשרד:  של  העיקריים  העיסוק  תחומי   .10

וחברות זרות, נדל"ן, תשתיות ופרויקטים אזרחיים, שוק ההון, משפט ציבורי ומנהלי, קניין רוחני, משפט העבודה,  

תובענות יצוגיות, פינטק, הגבלים עסקיים, מאגרי מידע והגנת הפרטיות וחדלות פירעון.

על המשרד:
מ. פירון ושות' אשר נוסד בשנת 1950 הינו מוותיקי משרדי עורכי-הדין בישראל. המשרד נמנה מזה שנים ארוכות 

על צמרת משרדי עורכי הדין בישראל ומדורג באופן עקבי על-ידי חברות דירוג ישראליות ובינלאומיות, בהן 

Chambers, דן אנד ברדרסטריט, European Legal 500 ו-DBI Code, כאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים 
והבולטים בישראל. למ. פירון  ושות' סניפים בנצרת, חיפה ובאר שבע, בנוסף לסניפי המשרד ברומניה, סרביה 

בו  והניסיון שנצבר  גודלו של המשרד, מגוון ההתמחויות המשפטיות בהן מחזיקים שותפי המשרד  ובולגריה. 

במהלך קרוב ל-70 שנות פעילותו, מאפשרים למ. פירון ושות' להעניק ללקוחות המשרד מגוון רחב במיוחד של 

שירותים משפטיים ומענה מלא בכל תחומי המשפט האזרחי-מסחרי עם דגש על שירות אישי ואיכותי לכל 

לקוח תחת קורת גג אחת.

מאגר הלקוחות המרשים של מ. פירון ושות', כולל לקוחות ידועים ומובילים בכלל תחומי הפעילות של המשק 

הישראלי, בהם בתעשיות הייצור הביטחוני, בתחומי הנדל"ן והתשתיות, האנרגיה, התקשורת, שירותי הבריאות, 

הביטוח, הבנקאות והפיננסים, המלונאות, וכן חברות הפצה, פרמצבטיקה, חברות הזנק )סטארט -אפ(, קרנות הון 

סיכון ומוסדות ציבוריים וממשלתיים. מ. פירון  ושות' הוא מהמשרדים המובילים בשירות ללקוחות בינלאומיים 

בכל תחומי פעילותו והחבר הישראלי היחיד בשתי רשתות הקשר הגדולות  Interlaw ו- Multilaw, בהן חברים 

משרדי עורכי דין מובילים בעולם המקנים יחד ללקוחותיהם רשת גלובלית של מצוינות משפטית ועסקית.  

תהליך גיוס המתמחים: 
סטודנטים מתבקשים לציין את מועד ההתמחות המבוקש )מרץ או ספטמבר( ולצרף לפנייתם:

1. קורות חיים

2. גליון ציונים

3. חובה לציין לפחות שני תחומים בהם ירצו לעסוק מבין האפשרויות הבאות: 

- ליטיגציה  - נדל"ן  - מסחרי | כולל M&A הייטק ופרוייקטים מנהל ציבורי וליטיגציה מנהלית 

- דיני עבודה  - שוק ההון | כולל בתי השקעות וגופים מוסדיים ותאגידים וני"ע    - זכויות יוצרים

- הגבלים עסקיים  - פירוקים ופש"ר

4. ניתן ורצוי לצרף המלצות ודוגמאות כתיבה. 

 מכיוון ששיטת ההתמחות אצלנו היא שיטת ההצמדה, המועמדים נבחרים לראיון על ידי המאמנ/ת הפוטנציאלי- 

ולקבלה הם קריטריונים אישיים  שותפ/ה המתמחה בתחום ההתמחות שנבחר. הקריטריונים להזמנה לראיון 

שנקבעים על ידי המאמנים/המראיינים, ואינם קריטריונים נוקשים ואחידים )הצטיינות אקדמית, ניסיון בעבודה 

משפטית, רמת אנגלית גבוהה מהווים יתרון וכדאי לציינם בקורות החיים(.

כך, כבר בשלב הריאיון זוכים המועמדים להכיר את המאמנ/ת הפוטנציאלי/ת. תוכן הראיון אינו קבוע והוא שונה 

בין המראיינים השונים. על פי רוב נערך רק ראיון אחד.

שיטת ההתמחות:
משום  נושמת"  "הצמדה  גם  מכונה  )השיטה  האישי  מאמנו/ה  המשמש/ת  לשותפ/ה  צמוד/ה  מתמחה  כל 

שהמתמחים אינם יושבים עם מאמניהם באותו חדר וזוכים לעבוד גם עם עורכי דין נוספים באותו הצוות(. במהלך 

להחליט  למתמחים  מאפשרת  זו  התמחות  שיטת  וצוותו.  המאמנ/ת  עם  המתמחה  עובד/ת  ההתמחות  שנת 

מראש באיזה תחום משפטי יתמחו, ומאפשרת העמקת ידע וניסיון בתחום הפעילות המועדף, התמחות מגוונת 

בתחומים  כללית  להעשרה משפטית  דואג  בבד, המשרד  בד  הצוות.  באותו  המתנהלים  בתיקים  ומשמעותית 

משפטיים נוספים. 

אופי עבודת המתמחים במשרד:
עבודת המתמחים במ. פירון ושות' היא עבודה משפטית מקצועית. המתמחים מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות 

בעסקה  מדובר  אם  )בין  המשפטי  התיק  של  חייו  שלבי  בכל  ושוטף  פעיל  חלק  ונוטלים  במשרד  המקצועי 

מסחרית, בהליך בבית משפט, בתהליכים רגולטוריים, בייעוץ שוטף ללקוחות וכו'(. עבודת המתמחים כוללת בין 

היתר, כתיבת חוות דעת משפטיות בתחומים שונים, איסוף אסמכתאות משפטיות, ניסוח הסכמים, כתבי טענות, 

מכתבים או חוות דעת בהתאם לתחום העיסוק. בזכות שיטת ההצמדה רמת המעורבות של המתמחים בעשייה 

אחרים,  וצדדים  לקוחות  עם  מפגשים  בבתי-משפט,  דיונים  ליווי  לרבות  מאוד,  גבוהה  והמהותית  המשפטית 

התייעצויות אסטרטגיה וכו'.

משרד מ. פירון ושות' מלווה באופן צמוד את המתמחים לכל אורך תקופת התמחותם על מנת שמסלול ההכשרה 

ימוצה על הצד הטוב ביותר ובאופן שבתום תקופת ההתמחות יהיו למתמחים את מירב הכלים הדרושים לעבוד 

כעורכי דין מצויינים. במהלך ההתמחות משתתפים המתמחים בהשתלמויות והדרכות שונות במטרה להעשיר 

את הניסיון והידע המשפטי הרחב שלהם ועל מנת להכין אותם באופן המיטבי למקצוע עריכת הדין )ולבחינת 

הלשכה(, ולקחת חלק בניהול הליכים באופן עצמאי )עם ליווי מקצועי(. 
• תנאי העבודה והעסקה 

כעו"ד;  בונוס חזרה למתמחים הנקלטים  וקורס(;  )ספרים  המשרד משתתף בעלויות ההכנה לבחינת הלשכה 

 happy ,השתתפות המתמחים באירועי המשרד השונים, )נופשונים בארץ או חו"ל, ימי גיבוש מחלקתיים וצוותיים

hour חודשי(, בילויי מתמחים.

• מי המתמחים שלנו? 

דרישת מ. פירון  ושות' מהמתמחים היא למצוינות מקצועית בנוסף לכישורים גבוהים בתחום יחסי האנוש. 

מצויינות מקצועית משמעה יכולות משפטיות גבוהות והבנה מעשית, המתמחים צריכים להיות יסודיים, יעילים, 

מהירי תגובה, בעלי יכולת כתיבה גבוהה, אחראים, חרוצים ובעלי יוזמה. ידע תיאורטי נרחב בנושאי המשפט 

ובנושאי היומיום של לקוחות המשרד יהוו יתרון.

המתמחים נדרשים, ככל עובדי המשרד, להפגין עבודת צוות, נכונות להושיט יד לקולגות ויחסי אנוש טובים. 
• סיכויי קידום:

השאיפה והמגמה במשרד מ. פירון ושות' היא לאפשר לטובים מבין המתמחים להיקלט במשרד כעורכי דין, 

מתוך שאיפה שבהמשך הם יתפתחו ויהפכו לשותפים במשרד. המשרד אינו מגביל עצמו ב"תקנים" או אחוזי 

הישארות, ושואף לקלוט כמה שיותר מתמחים. 
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מטרי, מאירי ושות', עורכי דיןמטרי, מאירי ושות', עורכי דין

פרטים כללים: 
1. כתובת: מגדל השחר קומה 17, אריאל שרון 4 גבעתיים, 5320045 

2. טלפון: 03-6109000 

3. פקס: 03-6119009

 office@mamlaw.co.il :4. דוא"ל

www.mamlaw.co.il :5. אתר

6. איש קשר למתמחים: עו"ד קיטי ברונר, שותפת הנדל"ן של המשרד

7. מס' עוה"ד במשרד:  25 - מתוכם 9 נשים.  

8. מס' השותפים )כלולים גם במספר עורכי הדין שצויין לעיל(: 13  - מתוכם 4 נשים. 

9. מס' המתמחים:  8 + טרום מתמחה.  

תחומי עיסוק מרכזיים: 
התחומים בהם עוסק המשרד הם תחומי המשפט המסחרי - אזרחי על כל גווניו ובכלל זה: חדלות פירעון )חברות 

בקשיים, הסדרי אג"ח והסדרי חוב, כינוסים, פרוקים, הקפאות הליכים וכיו"ב(; דיני היי-טק, משפט מסחרי, דיני 

תאגידים, ניירות ערך ושוק הון, עסקאות בינלאומיות, מקרקעין ונדל"ן, דיני ספורט וליטיגציה מסחרית. 

המשרד מדורג בכ- 13 תחומים מקצועיים שונים בדרוגי איכות מקצועית  וממוקם בדרוג האיכות  המקצועית 

של חברת המדרוג BDI במקום הגבוה ביותר מבין כל המשרדים הכוללים פחות מ - 35 עו"ד. 

על ההתמחות: 
של  הראשון  בקו  פעילות   - מחד  ייחודי,  באופן  לשלב  למתמחה  מאפשרת  מאירי  מטרי  במשרד  ההתמחות 

מקצועית  להכשרה  זוכים  המתמחים  בהם  משפטיים  תחומים  של  רחב  למגוון  וחשיפה  המשפטית  העשייה 

מקיפה ואיכותית, ומאידך - עבודה במשרד שאינו ענק, יחס אישי ואווירה צעירה. 

המשרד מתגאה בצוות משפטי מקצועי ומיומן בעל איכות מקצועית ואישית יוצאת דופן, מקפיד על סטנדרטים 

מקצועיים גבוהים ביותר, ומתאפיין ברוח צעירה ודינאמית. 

אנחנו מעוניינים במתמחים נבונים בעלי יכולת חשיבה, ניתוח וכתיבה משפטית ברמה גבוהה, בעלי מוטיבציה 

ובעלי יחסי אנוש טובים, אשר יצטרפו ליחידת העילית שלנו. 

כל אחד מן המתמחים במשרד משובץ מראש, במועד קבלתו להתמחות, באחת ממחלקות המשרד ויודע מראש 

באילו תחומים משפטיים יעסוק. 

במהלך ההתמחות מסייע המתמחה לעורכי הדין ולשותפים במחלקה אליה שובץ, באופן המאפשר לו לחוות 

מספר שיטות עבודה.  

המתמחים מהווים נדבך חשוב וחלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי של המחלקה ומלווים את עורכי הדין בכל 

ולא על בסיס  "פול" מחלקתי  שלבי הטיפול המשפטי. בתוך המחלקה מבוצעת עבודת המתמחה על בסיס 

באופן  משימות  ביצוע  עצמם  על  וליטול  להתקדם  המתמחים  את  מעודד  המשרד  ספציפי.  למאמן  הצמדה 

עצמאי, תוך עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים של המשרד. המתמחים נדרשים לגלות, בנוסף לכישורים 

המשפטיים, כושר ביטוי וכושר ניתוח, אחריות ויוזמה, יכולת לנהל משימות מורכבות, יכולת לפעול בקור רוח 

בלחץ זמנים ולא פחות חשוב  - מזג נעים שיאפשר שיתוף פעולה מוצלח בעבודת הצוות. 

המתמחים הינם חלק בלתי נפרד מההווי החברתי של המשרד ונוטלים חלק פעיל ומרכזי בהווי המשרד לרבות 

הנופש השנתי, ערבי המשרד, ואירועים חברתיים משתנים )מסיבת חנוכה, תחרות תחפושות, ימי גיבוש והתנדבות  

ועוד(. לאחרונה עבר המשרד למשרדים חדשים ולרשות המתמחים עומדים חדרים מרווחים, בהם יושבים יחד 

שני מתמחים בחדר )לא ב"open space"( כאשר לכל מתמחה סביבת עבודה נוחה ונעימה. 

המשרד פעיל חמישה ימים בשבוע בלבד וסגור בימי שישי ושבת. תנאי ההעסקה של המתמחים כוללים שי 

כספי משמעותי בחגים; חניה/החזר מוניות והשתתפות באירועי המשרד.

  

האדם  כוח  עתודת  את  במתמחיו  ורואה  גדילה מתמדת  בתנופת  הקמתו  מאז  מצוי  - המשרד  קידום  סיכויי 

דין  כעורכי  לגייסם  לפיכך המשרד משקיע בהכשרת המתמחים מתוך מטרה  ביותר של המשרד.  המבטיחה 

בתום ההתמחות, בהתאם לצרכי המשרד מעת לעת. חלק ניכר מעורכי הדין העובדים ו/או שעבדו במשרד הינם 

מתמחים שסיימו בו התמחות ונקלטו בו להמשך דרכם המקצועית כעורכי דין. 
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מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טלמיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל

פרטים כללים
1. כתובת:  אבא הלל 16, רמת גן, ישראל 5250608

2. טלפון: 03-6103100

3. פקס: 03-6103111

 www.meitar.com :4. כתובת אתר המשרד

 meitar@meitar.com :5. דוא"ל

6. איש קשר למתמחים: ליבי מנדלוביץ, 03-6103156, 

7. פייסבוק: "מתמחים במיתר"

8. מספר עו"ד במשרד: מעל 300 

9. מספר השותפים במשרד: 103   

10. מספר המתמחים במשרד: 60

מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' הינו המשרד הגדול והמוביל בישראל. המשרד מתמחה בכל תחומי המשפט 

העסקי-מסחרי ובעל מוניטין וניסיון רב בטיפול במגוון רחב של נושאים ותחומים, מקומיים ובינלאומיים. המשרד 

מייצג לקוחות בולטים מהקהילה העסקית בארץ ובחו"ל.

תחומי העיסוק הבולטים במשרד
- מיזוגים ורכישות      - נדל"ן                       - רשויות מקומיות

- דיני חברות                - הגבלים עסקיים             - איכות הסביבה

- ליטיגציה                - אנרגיה ותשתיות             - תקשורת ומדיה

- שוק ההון וניירות ערך      - דיני עבודה             -  משפט מנהלי

- בנקאות ומימון          - היי טק והון סיכון             - סין והמזרח הרחוק

- מיסוי                 - פירוקים וכינוסים             - תכנון ובניה

- קניין רוחני                - הסכמים מסחריים            - סייבר ותעשיות ביטחוניות

מתמחים במיתר
• המועמד האידאלי

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, אשר יפקחו, ילמדו, 

יפתחו, יכשירו ויעזרו לכם להפיק את המרב מתקופת התמחותכם.

• מה כוללת עבודת המתמחה?

עבודת המתמחה במשרד דורשת שילוב יכולת משפטית גבוהה לצד הבנה עסקית, נכונות לעבודה מאתגרת, 

עבודות צוות ויכולות בינאישיות גבוהות. המתמחים נדרשים לשליטה ברמה גבוהה בשפה האנגלית, מקוריות 

ויצירתיות בעבודתם, יסודיות, יוזמה, מוטיבציה ואחריות. 

תחום עבודת המתמחים מנוהל דרך אחראית המתמחים ושני שותפים. בנוסף, כל מתמחה זוכה לחניכה אישית 

משותף, המלווה ומדריך אותו לאורך תקופת ההתמחות. 

המתמחים הינם חלק בלתי נפרד מהצוות, מעורבים ומשתתפים בפגישות עם לקוחות, בהתייעצויות פנימיות, 

בדיקות משפטיות וניהול התיק על שלביו השונים באופן מלא, לרבות ליווי לדיונים בבתי המשפט. 

בנוסף, במהלך שנה זו המתמחים מועשרים בהרצאות מקצועיות, עיוניות ומעשיות שנערכות על ידי שותפים 

מכל תחומי המשרד, ועוסקים בעבודה משפטית במגוון תחומי העיסוק של המשרד לפי שיטת ה"פול".

• שיטת "הפול" במשרד מחלקת את שנת ההתמחות לשתי תקופות: 

• המחצית הראשונה להתמחות: 

המתמחים נחשפים לתחומי עיסוק מגוונים ועובדים עם שותפים ועורכי דין על תיקים במספר רב של תחומים. 

המשפטית,  העשייה  תחומי  של  רחב  במגוון  התיק  שלבי  כל  לאורך  משותפות  המתמחים  נהנים  זו  בתקופה 

ומשתלבים בתיקים השונים דרך ניתובה של אחראית המתמחים. שיטת "הפול" הופכת את המתמחה לעורך דין 

רחב אופקים, יתרון אשר ישמש אותו בכל תחום התמקצעות שיבחר.

• המחצית השנייה להתמחות: 

המתמחים מתמקדים בתחום המועדף עליהם לפי בחירתם, לאחר הידע שצברו על כל תחום במחצית הראשונה. 

הצוות האחראי על המתמחים דואג לשבץ את המתמחים לתיקים במסגרת התחום אותו בחרו.

• סוד הצלחת השיטה: השיטה מאפשרת טעימה בעולם המשפט של תחומי הפעילות השונים וביצוע בחירה 

מושכלת בתחום ההתמקצעות, והכל במסגרת מובילות מקצועית בכל תחום ותחום. 

והכוונה  אישי  ליווי   - תפקידה  שמהות  המתמחים,  אחראית  ידי  על  מרוכזים  המתמחים  פעילות  תחומי  כלל 

להצלחה. שיבוץ התיקים מתבצע על ידה, כך שהיא מאפשרת למתמחים לעבוד במגוון תחומים, תוך בקרה 

שוטפת על עבודת המתמחים ובהתאמה לעומס ודרישות העבודה, לצד התחשבות ברצונות וצרכי המתמחים 

וזאת כבר מתחילת ההתמחות.

לא רק עבודה
המתמחים במיתר נהנים מהטבות רבות ומסביבת עבודה צעירה, חברית, דינמית ונעימה!

לרבות  המשרדית,  החברתית  הפעילות  לכל  שותפים  והם  המשרד,  מצוות  נפרד  בלתי  חלק  הם  המתמחים   

נופש משרדי שנתי, ערבי משרד חגיגיים, פעילויות גיבוש ברמה המשרדית והצוותית, ופעילויות גיבוש חודשיות 

המיועדות למתמחים בלבד.

בנוסף, המשרד משתתף בהוצאות קורס ההכנה לבחינות הלשכה ומספק הרצאות והשתלמויות מקצועיות מפי 

השותפים המובילים במשרד ומרצים חיצוניים.

• השתלבות במשרד לאחר התמחות

משרדנו אחראי לתהליך ההכשרה של כל מתמחה, שיוביל לקידומו האישי והמקצועי במשפחת מיתר. המאמץ 

המושקע בטיפוח המתמחים נועד לתת להם כלים להיות עורכי דין מצויינים במשרדנו. 

ניסיון שלוש השנים האחרונות מראה: מעל- 60% מן המתמחים השתלבו כעורכי דין מן המניין במשרדנו.
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נבו כבירי קידר בלום ושות'

פרטים כללים: 
1. כתובת: מגדל משה אביב )קומה 46( - רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן

2. טלפון: 03-5668665

3. פקס: 03-5667665

Tperez@knklaw.com :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: טום פרז

www.knklaw.co.il :6. כתובת אתר האינטרנט

7. מספר עו"ד: 30 )כולל שותפים(

8. מספר מתמחים: 3

9. תחומי עיסוק מרכזיים: משפט אזרחי - מסחרי, נדל"ן, משפט מינהלי וחינוך

על המשרד 
משרד כבירי נבו קידר בלום ושות' מתמחה בליטיגציה, משפט אזרחי - מסחרי, נדל"ן, משפטי מנהלי - ציבורי 

בתחומי  והמוערכים  המובילים  המשרדים  כאחד   DUNS ו-   BDI חברת  ידי  על  מדורג  המשרד  חינוך.  ודיני 

התמחותו השונים. לפרטים נוספים ראו: www.knklaw.com. להלן פירוט המחלקות השונות במשרד: 

• ליטיגציה: מחלקת הליטיגציה במשרד מייצגת חברות, עמותות ופרטים בסכסוכים אזרחיים ומסחריים. המשרד 

מייצג את לקוחותיו בבוררויות, בגישורים וכמובן בהליכים בערכאות משפטיות שונות. הליווי המשפטי כרוך לא 

אחת גם ביעוץ וליווי ציבורי – תקשורתי ואף פוליטי. 

המשפטיים  הרבדים  בכל  ושותפויות  חברות  מלווה  במשרד  המסחרית  המחלקה  מסחרי:   - אזרחי  משפט   •

לקוחות  ועוד(.  ליטיגציה,  עבודה,  דיני  חוזים,  דיני  תאגידים,  )דיני  עסקיהן  קיום  לצורך  הנדרשים  והמסחריים 

המשרד זוכים בליווי משפט צמוד, בהתמחות בממשל התאגידי הרלוונטי ובהכרות של קשרי המשרד עם צדדים 

שלישיים. במסגרת זו מעניק המשרד ייעוץ משפטי שוטף לחברות מסחריות מובילות, ייצוג בהליכים משפטיים, 

לרבות ליטיגציה מורכבת על כל רבדיה, השתתפות בישיבות דירקטוריון וכיוצ"ב. המשרד מלווה חברות בבניית 

המסגרת התאגידית שלהן, בייעוץ משפטי שוטף, בקידום עסקאות וכיוצ"ב. הידע המקיף של המשרד בתחומי 

המשפט השונים מאפשר ללקוחות המשרד לקבל חוות דעת מקצועיות במגוון תחומים רלוונטיים וברמה הגבוהה 

ביותר. 

• נדל"ן: בתחום הנדל"ן זוכה המשרד להכרה מקצועית נרחבת ואף דורג כמוביל בתחומו. בין לקוחותיו, בעבר 

ויחידים. המחלקה  יזמים  חברות מסחריות,  גופים מהמובילים במשק בתחום המקרקעין,  למנות  ניתן  ובהווה, 

מתמחה בייעוץ וייצוג בהליכים מורכבים ותקדימיים ובליווי עסקאות נדל"ן מורכבות בהיקפים רחבים, לרבות 

בתחום ההתחדשות העירונית. המשרד דורג כאחד המשרדים המובילים בתחום זה בישראל. 

לבית  בעתירות  לרבות  שונים,  ציבוריים  בנושאים  ועמותות  ארגונים  מייצג  המשרד  ציבורי:   – מנהלי  משפט 

המשפט העליון נגד רשויות השלטון. בין העתירות אשר זכו לתהודה ציבורית ניתן למנות את העתירות הבאות: 

עתירה נגד מינויו של הרב קרים כרב צבאי ראשי, עתירה לביטול החוק המכשיר את שידורי ערוץ 7, עתירה 

בדבר תשלומי הורים למוסדות חינוך, עתירה לשוויון תקציבי לכדורסל הנשים ועתירת ית"ד לשילוב ילדים עם 

מוגבלות במערכת החינוך הרגילה. המשרד דורג כאחד המשרדים המובילים בתחום זה בישראל. 

ייחודית מסוגה בארץ לדיני חינוך. במחלקת החינוך מועסקים כיום 10  • דיני חינוך: במשרד פועלת מחלקה 

עורכי דין ומתמחים. המחלקה מעניקה יעוץ משפטי שוטף ומייצגת בהליכים משפטיים מוסדות חינוך פרטיים, 

נבו כבירי קידר בלום ושות'

הורים ותלמידים במגוון נושאים לרבות שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, אזורי רישום, 

רישוי ותקצוב מוסגות חינוך וכיו"ב. המשרד דורג כאחד המשרדים המובילים בתחום זה בישראל. 

• פעילות ציבורית: המשרד קיבל על עצמו במשך שנים לפעול במסגרת המלחמה בסחר בנשים בפורומים 

שונים, במסגרת חקיקה, במסגרת הסברה ובמסגרת ערכאות משפטיות, בהתנדבות )פרו בונו(. המשרד מייצג 

באופן שוטף ואינטנסיבי נפגעות ונפגעים על רקע מיני )הטרה מינית, אונס וגילוי עריות(, ומוביל קמפיין משפטי 

וציבורי רחב היקף בנושא המאבק בסחר בנשים. 

המשרד מוביל את המאבק לשילוב ילדים עם מוגבלויות )ילדי תסמונת דאון, אוטיסטים ועוד( בבתי ספר רגילים, 

ומטה שכם למאבקים ציבוריים רבים בכל הסוגיות של זכויות אדם. המשרד מתמחה בהובלת מאבקים ציבוריים 

ומשפטיים תקדימיים בנושאים חברתיים כגון מיגון מוסדות החינוך בשדרות, גיוס בחורי ישיבות לצה"ל ועוד. 

• אופי העבודה במשרד: משרדנו שם דגש מיוחד על יחסי עבודה מעולים, ועל יחס משפחתי בין השכירים 

והשותפים. גם ביחסי העבודה עם משרדים אחרים מקפיד המשרד על יחסי חברי, ובניית קשרי אמון ועבודה 

ארוכי טווח עם הקהילה המשפטית – שופטים, עורכי דין ונותני השירותים השונים. חוג לקוחותיו של המשרד 

נוצר 'מפה לאוזן', על ידי לקוחות מרוצים, הזוכים לשירות ברמה מקצועית גבוהה לצד יחס אדיב. 

על ההתמחות 
• דרישות סף: ממוצע ציונים 80 ומעלה. 

• שיטת ההתמחות: פול מחלקתי. 

• אופי עבודת המתמחה: תקופת ההתמחות במשרד נועדה להוות תקופת לימודי פרקטיקה לעריכת דין – וכך 

מתייחס המשרד לתקופה זו. המתמחה נחשף לעבודה משפטית מגוונת בתחומים השונים בהם עוסק המשרד 

וזוכה לחניכה מעורכי הדין, אשר דואגים להכשרתו עד לתום התמחותו. מתמחים חדורי מוטיבציה אשר מביאים 

לידי ביטוי את כישוריהם, זוכים לעבודה על תיקים מורכבים יותר ומאתגרים יותר. המתמחים מכינים חוות דעת, 

טיוטות כתבי תביעה, כתבי הגנה, עתירות מנהליות והסכמים בתחומים שונים, משתתפים בישיבות עם לקוחות 

כן, נדרשים המתמחים לבצע פעולות למול הרשויות השונות  וכן מלווים את עורכי הדין בבתי המשפט. כמו 

)לשכת רישום המקרקעין, מזכירות בתי המשפט וכו'(.  

• תנאי העבודה והעסקה: שילוב ייחודי של שכר כנהוג במשרדים המובילים, לצד סביבת עבודה חברותית, נעימה 

ומסייעת, תוך שמירה על יחסי אנוש מעולים השוררים במשרד. המתמחים יושבים בחדרי עבודה נפרדים )לבד 

או יחד עם מתמחה נוסף(. המתמחים מקבלים שי בחגים ומשתתפים בנופש משרדי מידי שנה, מסיבות סוף 

קיץ וימי גיבוש במהלך השנה. 

• שעות עבודה: כ- 10 שעות עבודה ביום. 

• סיכויי קידום במשרד: גבוהים. העסקת המתמחים במשרד נועדה להכשירם כעורכי דין מעולים אשר אמורים 

במשרד.  דין  כעורכי  את המתמחים  להשאיר  נבחנת האפשרות  תקופת ההתמחות,  בתום  במשרד.  להשתלב 

מתמחים אחרים אשר התמחו במשרד, מצאו את מקומם במשרדים מובילים, באקדמיה ובתפקידי מפתח בארץ 

ובחו"ל.  

• שונות: קיימת אפשרות לקלוט סטודנטים למסלול טרום התמחות.  
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נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'

פרטים כללים
1. מספר עורכי-הדין במשרד:  כ - 175 עו"ד. 

2. מספר המתמחים במשרד: כ - 25.

 Chambers( והבינ"ל  )BDI -ו  Dun's( זוכה משרדנו להיכלל בשלל מדריכי הדירוג, הישראליים  דירוג: מדי שנה   .3

ו- Legal 500( בדרגות האיכות העליונות. משרדנו נבחר על ידי BDI כאחד מעשרת המשרדים המובילים בישראל 
לשנת 2018 וכן נבחר מדי שנה על ידי חברת המחקר והדירוגים הבינ"ל Mergermarket, כאחד המשרדים המובילים 

בישראל בתחום המיזוגים והרכישות. 

נזיקין  וניירות ערך;  דיני  והון סיכון; שוק ההון  ורכישות; היי-טק  4. תחומי העיסוק במשרד: משפט מסחרי; מיזוגים 

וביטוח; ליטיגציה; נדל"ן; דיני עבודה. 

 kbrandes@nblaw.com )5. אנשי קשר: עו"ד קרן ברנדס מקסימוב )שותפה

sherry@nblaw.com )שרי כהן )משאבי אנוש

jobs@nblaw.com :6. שליחת קו"ח לדוא"ל

תחומי העיסוק של המשרד
משרד נשיץ ברנדס אמיר הוא מן המשרדים הגדולים והמובילים בישראל. במהלך שנות פעילותיו הרבות של המשרד 

כך שלמשרד הכלים  והמסחרי,  נושאים בתחומי המשפט האזרחי  בו פרקטיקה ענפה בקשת רחבה של  התגבשה 

והיכולת לייעץ בנושאים מורכבים ביותר, בעסקאות שלהן הבטים מקומיים ובינלאומיים ובסכסוכים אזרחיים מגוונים. 

הפרקטיקה המסחרית במשרד מגוונת ביותר - החל מייצוג תאגידים רב-לאומיים, גופים ציבוריים וחברות ציבוריות 

גדולות, דרך ליווי חברות סטארט-אפ בתחום ההיי-טק, הביוטכנולוגיה והמכשור הרפואי, ייצוג קרנות הון סיכון, בנקים 

להשקעות, בנקים מסחריים, משקיעים פרטיים ועוד. המשרד מילא וממלא תפקיד מוביל ומרכזי בעסקאות מורכבות 

והוא  בחו"ל(  והן  בישראל  )הן  לציבור  והנפקות  משותפים  מיזמים  ייחודיות,  מסחריות  עסקאות  לרבות  ומתוחכמות, 

מהמשרדים המובילים והבולטים בישראל בתחום המיזוגים ורכישות של חברות )M&A( ובתחום של שוק ההון. המשרד 

משרת לקוחות ישראליים ולקוחות בינלאומיים רבים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי עורכי דין מן השורה הראשונה 

בעולם. עם לקוחות המשרד נמנים חברות FORTUNE 500 וחברות מובילות בתחום טכנולוגיות המידע - מבתי תוכנה 

וחברות טלקום ועד ליצרניות שבבים. צוות המשרד משרת לקוחות אלו תוך שילוב הנסיון הרב, הידע והתחכום שנצברו 

במשרד על פני שנים, עם יצירתיות, גמישות ופתיחות מחשבתית המהווים אבני יסוד בתפיסת העולם של המשרד. כל 

אלה הביאו להכרה נרחבת בארץ ובעולם, במעמדו המוביל והיחודי של משרד נשיץ ברנדס אמיר.

אחת מאבני היסוד של עבודת המשרד בנשיץ ברנדס אמיר היא מתן ייעוץ משפטי כולל לגופים עסקיים בכל גודל 

ובמהלך שלבי התפתחותם השונים. במסגרת פעילות זו עורכי הדין במשרד שותפים לתכנון משפטי ועסקי של הלקוח 

ובפתרון בעיות הלקוח במישורים שונים, כגון, התקשרויות עסקיות, מיסוי, הגבלים עסקיים, יחסים עם רשויות, סכסוכים 

ועוד. כמו כן עוסק המשרד ביעוץ שוטף לגופים עסקיים בתחום יחסי העבודה. משרד נשיץ ברנדס אמיר היה חלוץ 

בטיפול בחברות היי-טק בישראל וחברות רבות בתחום זה, בכל שלבי ההתפתחות של החברות טופלו ומטופלות על 

ידי צוות המשרד.  

כן נוטל משרד נשיץ ברנדס אמיר חלק פעיל ביוזמות חקיקה שונות בתחומים מגוונים – היי טק, ניירות ערך, הגבלים 

עסקיים, מיסוי ועוד, ועורך כנסים מקצועיים בתחומי התמחותו.

משרד נשיץ ברנדס אמיר הוא מהמובילים בישראל בתחום הליטיגציה. הפרקטיקה הענפה בתחום הליטיגציה כוללת 

התדיינות בסכסוכים מסחריים ובתחומי הביטוח והנזיקין, תובענות ייצוגיות, אחריות מקצועית, רשלנות רפואית, אחריות 

המוצר, בנקאות, ימאות, תעופה, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, ליטיגציה מנהלית, רשויות מקומיות, ועדות תכנון ובניה, 

פירוקים, הסדרי נושים, עבודה, צווארון לבן, איכות הסביבה וקנין רוחני. עורכי הדין במשרד מופיעים דרך קבע בכל 

בתי המשפט בישראל ובהליכי בוררות וגישור. עורכי הדין במשרד היו שותפים, כבאי כוח צדדים, בהליכים שהובילו 

ברנדס אמיר חברות  נשיץ  מייצג משרד  הביטוח  בישראל. בתחום  בעולם המשפט  להכרעות משפטיות תקדימיות 

ביטוח וביטוח משנה מהארץ ומהעולם, בייעוץ שוטף בעניינים מסחריים, רגולטוריים וביטוחיים. לקוחות אלה מיוצגים 

על ידי צוות המשרד גם בבתי משפט בכל סוגי התביעות, ועורכי הדין במשרד מופיעים דרך קבע בכל בתי המשפט 

בישראל, בתיקי נזיקין מורכבים. 

בתחום הנדל"ן מייצג משרד נשיץ ברנדס אמיר את חברות הנדל"ן הגדולות במשק, יזמים, אנשים פרטיים וקבוצות 

רכישה ועוסק בכל סוגי עסקאות הנדל"ן ובליטיגציה הקשורה לנדל"ן.

למשרד נשיץ ברנדס אמיר פעילות פרו בונו ענפה שכוללת גופים ועמותות כגון עלם, בית לסין, המרכז הרפואי שיבא 

תל השומר, הלב, שיעור אחר. מדי שנה יוצאים כלל עובדי המשרד לנופש משרדי, לעתים בחו"ל ולעתים בארץ. 

ההתמחות במשרד
הדרישות הבסיסיות להתמחות במשרד נשיץ ברנדס אמיר הינן מצוינות, חריצות, יכולת חשיבה וניתוח משפטי, כושר 

ביטוי גבוה בכתב ובעל פה ויחסי אנוש טובים. ככלל, נבחנים קורות החיים של כל המציגים את מועמדותם להתמחות 

במשרד ללא תנאי סף פורמאליים, אך ההעדפה הנה לסטודנטים המצטיינים בלימודיהם ובשאר עיסוקיהם, לסטודנטים 

בעלי תואר אקדמי נוסף )הרלבנטי לתחומי העיסוק של המשרד(, לסטודנטים בעלי סקרנות ויכולת אינטלקטואלית 

ולסטודנטים בעלי שליטה גבוהה בשפה האנגלית.

שלו,  המגוונים  העיסוק  ותחומי  המשרד  של  גודלו  בשל   - העבודה  וסביבת  המתמחה  עבודת  ההתמחות,  אופי   •

נחשף כל אחד מהמתמחים בו לתחומים רבים ומגוונים במהלך תקופת התמחותו, ולתיקים בהם מעורבים גופים מן 

לו. המשרד רואה במתמחים שותפים מלאים בכל ההליכים והשלבים הקשורים  הגדולים במשק הישראלי ומחוצה 

בניהול התיק, והם מהווים גורם משמעותי בטיפול בתיק. במסגרת ההתמחות בנשיץ ברנדס אמיר לוקחים המתמחים 

חלק פעיל בעבודה מול לקוחות המשרד, משתתפים בעסקאות רבות ומגוונות ומתלווים לדיונים בבתי המשפט או 

הלכה  ותיאוריה,  ידע  ויישום  לפיתוח  המתמחים  נדרשים  בהתמחות,  הכרוך  הלמידה  הליך  לצד  אחרות.  במסגרות 

למעשה, במסגרות הפרקטיות המגוונות בהן עוסק המשרד, תוך שמירה על יצירתיות ופתיחות מחשבתית המהווים 

אבני יסוד בתפיסת העולם של המשרד. לשם כך, מאפשר משרד נשיץ ברנדס אמיר למתמחים עצמאות וחופש יצירה, 

ללא מסגרות פורמאליות נוקשות, באופן שמסייע למתמחים להתמודד עם האתגרים המשפטיים והאינטלקטואליים 

המוצבים בפניהם. עם זאת מוטלת על המתמחים אחריות לתכנון והשלמת המטלות, תוך שילוב הכרחי של עבודת 

צוות עם ידע וכישורים, שיביאו בסופו של יום להשגת התוצאות המיטביות בכל תיק ובכל עסקה. 

משרד נשיץ ברנדס אמיר רואה חשיבות רבה בחינוך וקידום דור העתיד של עורכי הדין במשרד ואינו חוסך באמצעים 

ומשאבים באיתור ואימון המתמחים, כדי לאפשר למתמחים להפיק את המרב מתקופת התמחותם וכדי לסייע להם 

לרכוש את הכלים והמיומנויות, שישמשו בסיס להמשך דרכם המשפטית והצלחתם בכלל, בין אם כעורכי דין במשרד 

ובין מחוצה לו. המשרד דואג להעניק למתמחיו סביבת עבודה נוחה, תנאי עבודה טובים ומאפשר למתמחיו להתמקד 

בעבודה משפטית גרידא. כמו כן, עם תחילת ההתמחות משתתפים המתמחים בהשתלמויות מקצועיות הנערכות על 

ידי השותפים ועורכי הדין במשרד במטרה לסייע למתמחים בהשתלבותם המקצועית במשרד.

• שיטת ההתמחות בנשיץ ברנדס אמיר הנה שיטת "פול מחלקתית". המתמחים משובצים לאחת משתי מחלקות העל 

של המשרד )מסחרי או ליטיגציה/נזיקין( ובתוך המחלקה הם יכולים לעבוד עם כל אחד מעורכי הדין. שיטת ההתמחות 

להיחשף  ההתמחות,  תקופת  במהלך  ומגוונים  רבים  בתחומים  להתנסות  מתמחה  לכל  מאפשרת  במשרד  הנהוגה 

לשיטות עבודה שונות ולעבוד בצוותים שונים בתוך מחלקה בה הוא משובץ.

• השתלבות במשרד בתום תקופת ההתמחות - משרד נשיץ ברנדס אמיר רואה חשיבות רבה בהתמחות ובתקופת 

השנתיים  במהלך  במשרד.  דין  כעורכי  שבמתמחיו  הטובים  השתלבות  אפשרות  של  עתידית  ראיה  תוך  ההתמחות, 

האחרונות נקלטו למשרד כ-15 מתמחים לאחר הסמכתם כעו"ד. העובדה כי רוב עורכי הדין וכמחצית מהשותפים 

במשרד היו בעברם מתמחים במשרד, ממחישה זאת היטב. 
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נתן מאיר ושות'נתן מאיר ושות'

פרטים כללים
1. שם המשרד: נתן מאיר ושות' - עורכי דין

2. כתובת: לינקולן 20, תל- אביב, בית רובינשטיין

3. טלפון: 03-5626333

4. פקס: 03-5626040

smadar@nm-law.co.il :5. דוא"ל

6. איש קשר למתמחים: גב' סמדר סלומון

www.nm-law.co.il :7. כתובת אתר האינטרנט

8. מספר עו"ד במשרד: 23 עורכי דין. 

9. מספר שותפים: 10 שותפים )מתוכם 3 נשים(.

10. מספר מתמחים: 4 מתמחים.

11. תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה מסחרית, משפט מנהלי, משפט מסחרי, נדל"ן, תכנון ובנייה, רשויות מקומיות.

12. פעילות פרו- בונו: משרדנו מקפיד על פעילות פרו-בונו, בין באופן קבוע ובין ללקוחות מזדמנים שונים.

על המשרד:
משרד עורכי הדין נתן מאיר ושות' נמנה על המשרדים המובילים והידועים בישראל בתחום המשפט האזרחי-

מסחרי מזה כשלושה עשורים.

המשרד נוסד בשנת 1983 על ידי עו"ד נתן מאיר, אחד מברי-הסמכא המוכרים בישראל בתחומי התכנון והבניה 

והשלטון המקומי, אשר כיהן כיועץ המשפטי הראשי של גופי השלטון המקומי, איגודים וועדות שונות.

פעילותו הדינאמית של המשרד כוללת לאורך השנים ייצוג בשלל עסקאות ותיקים משפטיים בולטים, רבים מהם 

תקדימיים, תיקים שלא פעם עיצבו הלכות וקווים מנחים בתחומי המשפט בישראל. 

משרד נתן מאיר ושות' מעניק ללקוחותיו שירות בתחומים רבים, תוך שימוש בידע שנצבר לאורך שנים רבות, 

במקצועיות ללא פשרות וביכולת ניתוח סיטואציות משפטיות סבוכות, כל זאת במטרה לאתר פתרון ראוי ומשביע 

רצון עבור לקוחותיו.

בין לקוחותיו של משרד נתן מאיר ושות', נמנות חברות גדולות ומוכרות בשוק הישראלי, תאגידים שונים )לרבות 

תאגידים עירוניים כלכליים(, רשויות מקומיות, גופי שלטון מקומי, אגודות ועמותות וכן לקוחות פרטיים, לרבות 

אנשי עסקים מובילים בשוק הישראלי.

משרד נתן מאיר ושות' מתמקד בליווי ומתן ייעוץ משפטי בששה תחומים עיקריים:

- נדל"ן - ליטיגציה   

- תכנון ובניה - משפט מסחרי  

- שלטון מקומי - משפט מנהלי   

לצד תחומי פעילות אלו, עוסק המשרד בפעילות משפטית ענפה גם בתחומי נישה במשק הישראלי, בדגש על 

דיני המכרזים, האנרגיה, תשתיות עירוניות, הגבלים עסקיים, רגולציה מוניציפלית ומסחרית, התחדשות עירונית, 

מימון ובנקאות וזכיינות והפצה.

צוות המשרד, המונה היום 23 עורכי דין, הינו צוות דינאמי, מיומן, מנוסה ובעל חשיבה יצירתית, עובדה המאפשרת 

ללקוחות המשרד ליהנות מיכולת מוכחת בניהול הליכים משפטיים מורכבים.

ערך הנתינה והתרומה לקהילה מלווה את משרד נתן מאיר ושות', המעניק סיוע משפטי פרו-בונו לפרטים שידם 

אינה משגת.

תהליך גיוס המתמחים: 
משרד נתן מאיר ושות' מהווה בית של ממש, לצד היותו משרד מוביל בתחום האזרחי-מסחרי.

המשרד מהווה קורת גג המרכזת תחתיה ערכים של מקצועיות חסרת פשרות ומחויבות ללקוח, תוך שהוא שם 

בראש סדר העדיפויות גיוס אנשים איכותיים, יצירתיים, בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולת עבודה בצוות.

צוות המשרד מאמין בעבודה מקצועית ומפרה, קולגיאליות וכן הכשרה ברמה גבוהה של דור העתיד. 

בתהליך הגיוס אנו מתרשמים הן מקורות החיים בשילוב עם גיליון הציונים של המועמד והן מהמועמד עצמו-  

כושר התבטאותו בעל-פה, אופן התמודדותו עם מענה על שאלות משפטיות בזמן הריאיון ועוד. 

שיטת ההתמחות:
פנימי  ציוות  קיים  )לעתים  הדין של המחלקה  עורכי  לכל  ומסייעים  הליטיגציה  מיועדים למחלקת  3 מתמחים 

כלשהו( ומתמחה המיועד/ת למחלקה המסחרית ועובד/ת באופן צמוד עם השותפה האחראית על מחלקה זו. 

• אופי עבודת המתמחה: 

ההתייחסות למתמחים במשרדנו הנה כמעט כהתייחסות לעורכי דין, אשר בתחומי אחריותם עבודה משפטית 

טהורה והם מהווים חלק נפרד בניהולה של כל עסקה ותיק בית משפט. 

הם מצטרפים לשותפים ועורכי הדין ועוסקים בלב לבו של כל תיק ועסקה, מתחילתם ועד סופם. 

כחלק מעבודתם, עוסקים המתמחים במשרדנו במגוון משימות משפטיות, החל מחיפושי פסיקה, כתיבת בקשות 

וכתבי בי-דין )ביניהם: כתבי טענות, בקשות ותגובות, סיכומים, ערעורים, עתירות, תצהירים ועוד( וניסוח מכתבים 

שונים וכלה בכתיבת מסמכים מורכבים, נוכחות בדיונים משפטיים בערכאות המשפט השונות והשתתפות בישיבות 

)כדוגמת ישיבות גישורים ובוררויות, פגישות שוטפות, הליכי משא-ומתן ועוד(. 

מתמחים במשרד נתן מאיר ושות' רוכשים כלים משפטיים רבים, המסייעים להם בעבודתם היומיומית ויסייעו להם 

רבות בהמשך דרכם המשפטית.

צוות המשרד דורש מהמתמחים לגלות אחריות, כושר ביטוי גבוה בכתב, יכולת עבודה בצוות ויסודיות.

• תנאי העבודה והעסקה: 

עזרה  למידה,  להם  באופן שמחד, מאפשר  יחידות,  ל-4  המופרד  משותף  בחלל  יושבים  במשרדנו  המתמחים 

והפריה הדדית ומאידך, אזור שקט ופרטי, ככל שצריך זאת- לריכוז מרבי. 

לכל מתמחה עמדת מחשב עם כל התוכנות המשפטיות המתקדמות ביותר, המאפשרות לו/לה עבודה נעימה 

וקלה. 

• שעות העבודה המקובלות במשרד נתן מאיר ושות' הן בימים א'-ה' בשעות 8:30-18:30. 

• מי המתמחים שלנו: 

את הציפיות שלנו מן המתמחים שלנו ניתן לחלק לשני מישורים עיקריים: משפטנות והתנהלות. 

בהיבטי המשפטנות, אנו מצפים ליכולת כתיבה ברמה גבוהה, הכרת המטריה וחשיבה משפטית, אחריות רבה 

בניהול התיקים וכו'. 

ולהשקיע ממיטב מרצם  דין,  עורכי  להיות  כמי שעתידים  אנו מצפים מהמתמחים לפעול  בהיבטי ההתנהלות, 

וזמנם בעבודתם, ובתוך כך לגלות יכולת ניהול זמן, יכולת עבודה בצוות וכו'.

• סיכויי קידום במשרד: משרד נתן מאיר ושות' מאמין בהכשרת דור העתיד. כ-40% מעורכי הדין במשרד נתן 

מאיר ושות' התחילו את דרכם המשפטית כמתמחים במשרד )מתוכם היום 3 שותפים ו-5 עורכי דין(. 

• שונות: במשרד נתן מאיר ושות' אין דרישה לביצוע טרום התמחות טרם מועד ההתמחות. מתמודדים מצוינים 

שיוכיחו את הכישורים הנדרשים ויהיו מעוניינים בביצוע טרום התמחות – יוכלו להתקבל למסלול זה. 
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סלומון ליפשיץ ושות' סלומון ליפשיץ ושות'

פרטים כללים
1. כתובת: בית סלומון ליפשיץ , החילזון 6 רמת גן

3. טלפון: 03-5757712

4. פקס: 03-5757725

 hr@ysl-law.com :5. דוא"ל

6. איש קשר למתמחים: עו"ד חן דסטגור

www.ysl-law.com :7. כתובת אתר האינטרנט

8. מספר עו"ד: שותפים: 20, עורכי דין: 36, מנהלה: 12

9. מספר מתמחים: 9 מתמחים, מחפשים לגייס 4 מתמחים

10. תחומי עיסוק מרכזיים: בנקאות, נדל"ן, דיני עבודה, הייטק, מיזוגים ורכישות, מכרזים

על המשרד:
משרד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות' נוסד לפני למעלה מ-90 שנה והוא מהגדולים והמובילים בארץ. צוות המשרד 

הפועל מתל אביב, חיפה, ירושלים ונצרת מונה מעל 50 עורכי-דין ושותפים ומספק שירותים משפטיים לחברות 

מובילות במשק. המשרד מייצג גופים וחברות מהארץ ומחו"ל, וממגוון קשת הפעילות העסקית ומחזיק בידע 

וניסיון רב בכל תחומי פעילותו.

תחומי הפעילות של המשרד מגוונים וכוללים: משפט מסחרי, מיזוגים, נדל"ן, דיני עבודה, בנקאות, הייטק וקניין 

רוחני, ליטיגציה אזרחית ומסחרית, משפט מנהלי ודיני מכרזים, תשתיות תחבורה, אנרגיה ותקשורת, שוק ההון, 

גיוסי הון, דיני תאגידים, מימון פרויקטים ונכסים.. 

1. תהליך גיוס המתמחים: הצוות שלנו מונה כעשרה מתמחים בסניפי המשרד. הליך הקבלה כולל בין ראיון אחד 

לשניים עם המועמדים להתמחות. מכיוון שהמתמחים הינם חלק בלתי נפרד ומהותי מהצוות המשפטי וממשפחת 

יעקב סלומון, ליפשיץ ככלל, הקריטריונים לקבלתם אינם על בסיס הציונים בלבד כי אם גם על בסיס קורות 

החיים, יכולת לימוד והתרשמות אישית.

על ההתמחות: 
• שיטת ההתמחות: פול

• אופי עבודת המתמחה: 

המתמחים עובדים בשיטת הפול ומהווים חלק אינטגרלי מהצוות המקצועי. לפיכך, עבודתם הינה עבודה משפטית 

והם נחשפים למגוון רחב מתוך תחומי העיסוק של המשרד.

• תנאי העבודה והעסקה: 

המתמחים שלנו נדרשים להשקיע את מלוא מרצם, כמונו. עם זאת אנו רואים חשיבות רבה באיזון בין בית ועבודה 

ומקפידים על כך. 

אירועים  חג,  מתנות  ובחו"ל,  בארץ  גיבוש  וימי  שנתיים  אירועים  הוגנים,  שכר  מתנאי  נהנים  שלנו  המתמחים 

משרדיים, סביבת עבודה נעימה ואווירה צעירה. 

הליווי המקצועי ואופי העבודה במשרד מעניק למתמחים ארגז כלים גדוש ומועיל להמשך הדרך המקצועית. 

ספריית המשרד היא מן הספריות המשפטיות הגדולות בארץ ולרשות עורכי הדין והמתמחים עומד ספרן במשרה 

מלאה. כמו כן, המשרד משתתף במימון קורס הכנה לבחינות הלשכה. 

ובאישור שותף נשאר המתמחה לשעות  שעות עבודת מתמחה הינן בהיקף של משרה מלאה. במידת הצורך 

נוספות ומתוגמל בהתאם. ימי העבודה הינם א' - ה'. בימי שישי המתמחים אינם עובדים.

• מי המתמחים שלנו: 

עבודתם של המתמחים הינה עבודה משפטית והם מהווים חלק אינטגרלי מהצוות המקצועי. לפיכך, המתמחים 

שלנו הינם יסודיים, בעלי כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ, יכולת ניתוח טובה, חשיבה יוצרת, ידע נרחב ויכולת עבודה 

בצוות. 

• סיכויי קידום במשרד: 

אנו רואים במתמחים עובדים לטווח ארוך. מרבית עורכי הדין, השכירים והשותפים במשרדנו החלו דרכם כמתמחים 

במשרד. 

אנו משקיעים את המרב בכל מתמחה ומתמחה, בתקווה להכשירו ולגייסו בעתיד לצוות עורכי הדין במשרד. רק 

לאחרונה הצטרפו למשרדנו שלושה מתמחים כעורכי דין מן השורה מיד עם תום מבחני הלשכה.
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עמית, פולק, מטלון ושות'עמית, פולק, מטלון ושות'

פרטים כללים
1. כתובת: בית APM, ראול ולנברג 18 )בניין D(,  רמת החייל, תל אביב

2. טלפון: 03-5689000

3. פקס: 03-5689001

interns@apm-law.com :4. דוא"ל

www.apm-law.com :5. אתר

6. איש קשר למתמחים: יעל רופא כהנוף, מנהלת משאבי אנוש / גל גוטמן, רכזת משאבי אנוש

7. מספר עו"ד בפירמה: כ- 120 )יותר ממחצית מעו"ד הן נשים(

8. מספר השותפים בפירמה:  36 )מתוכם כ-40% שותפות - משרדנו זכה לאות המצוינות על קידום נשים בדרגי 

הנהלה בכירים(

9. מספר המתמחים בפירמה: 30 

10. מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס: 26

11. תחומי עיסוק מרכזיים: הייטק, מסחרית, מיזוגים ורכישות, נדל"ן, ליטיגציה ומסים

אודות הפירמה 
משרד עמית, פולק, מטלון ושות' )APM&Co(, נוסד בשנת 1956. מאז הקמתו, התרחב והפך לאחד המשרדים 

המובילים והבולטים בישראל, וכן הנו בעל  פעילות בינלאומית ונציגויות בסין, הודו, אוסטרליה וסינגפור.

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 

גופים  היי-טק, סטארטאפים, חברות ממשלתיות,  סיכון, חברות  הון  קרנות  ביטוח,  בנקים, חברות  ויזום,  בנייה 

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, איכות הסביבה, 

דיני עבודה, שוק ההון, קניין רוחני, חדלות פירעון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים, תכנון ובניה, תשתיות אנרגיה ומימון 

פרוייקטים ועוד. הפירמה ידועה ומובילה בתחום ההייטק והון סיכון, וידועה בפעילותה הרחבה ובהיקפים יוצאים 

מן הכלל בתחום הקרנות. כמו כן, בשנים האחרונות המשרד ליווה עסקאות מיזוגים ורכישות משמעותיות במשק, 

הן בין חברות מקומיות והן בעסקאות חוצות גבולות. 

אנו מציגים מסורת ארוכת שנים של הישגים משפטיים מרשימים, של דירוגים גבוהים על ידי מדריכים משפטיים 

זכייה  ושל   )DUN'S100, IFLR1000-ו  Legal 500, Chambers and Partners, BDI( ובעולם  בולטים בארץ 

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 אף 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.

על ההתמחות במשרד
אנו מגייסים למשרדנו כ- 25 מתמחים בשנה. באמצעות הליך מיון קפדני 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.

אנו מאמינים בפיתוח וקידום של ההון האנושי במשרד ומשקיעים רבות בהכשרות ופיתוח היכולות המקצועיות 

של המתמחים. מתוך ראייה זו אנחנו מעוניינים לצרף אלינו סטודנטים מוכשרים, שאפתנים, בעלי מוטיבציה 

רבה ויכולות בינאישיות מצוינות, המעוניינים לעשות את הצעד הראשון בקריירה מאתגרת ומרתקת במשרדנו.

ההתמחות במשרדנו דורשת שילוב של משפטנות ברמה גבוהה עם הבנה עסקית. המתמחים נדרשים לגלות 

צוות  בעבודת  להשתלב  יכולת  ויוזמה,  מעורבות  משימתיות,  ויסודיות,  אחריות  בעבודתם,  ויצירתיות  מקוריות 

ויכולות בינאישיות גבוהות.

סביבת העבודה במשרדנו הנה צעירה ודינאמית, לצד מקצועיות וניסיון רב שהמשרד מציע. משרדנו מקפיד 

לגלות רגישות לצרכים המקצועיים והאישים של המתמחים ולשאיפותיהם לפיתוח עצמי וככל האפשר לתת 

לכך מענה.

1. שיטת העבודה 

אנו מאמינים כי האדם הוא המומחה של עצמו ולכן אנו מאפשרים למתמחים להשפיע על בחירת הקריירה 

שלהם. במהלך תהליך הגיוס נאפשר למתמחים לסמן את העדפותיהם באיזה תחום/תחומים ירצו להתמקצע. 

לכן, במשרדנו קיימות שתי שיטות התמחות - 

• התמחות בתחום ספציפי - אפשרות לבצע התמחות במחלקה מסוימת

• התמחות בשני תחומים - התמחות בשתי מחלקות

בכל אחת מהמחלקות עובדים בשיטת ה"פול הצוותי" - המתמחים משתלבים בצוותי עבודה במסגרת המחלקות 

השונות, אשר כוללים שותפים, עורכי דין ומתמחים. 

MENTORING .2
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 ומלווה מספר שותפים ועורכי דין כך שמקבל הזדמנות 

להיחשף לנקודות מבט שונות. 

אמיתית  תרומה  לתרום  כדי   - הניתן  ככל  ערך  ובעלת  תהיה משמעותית  המתמחים  שעבודת  מקפידים  אנו 

להתפתחותם המקצועית ולספק להם את מרב הכלים המקצועיים הדרושים להם כדי להצליח כעורכי דין.

APM ACADEMY .3
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הידע  והרחבת  לפיתוח  רבה  חשיבות  ומייחס  ההתמחות  בשנת  מקצועית  הכשרה  על  רב  דגש  שם  משרדנו 

המשפטי. בהתאם לכך אנו מקיימים הדרכות פנים-מחלקתיות, כמו גם השתלמויות למשרד כולו. 

אנו מקפידים כי המתמחים במשרדנו ירעננו באופן קבוע את ידיעותיהם ויפתחו ללא הרף את מיומנויותיהם. 

לשם כך הוקמה, בין היתר, תכנית  ה-"APM ACADEMY", תכנית שנתית ייחודית שבמהלכה מועברות הרצאות 

במגוון  רוחב  מהכשרות  בנויה  התכנית  העסקי.  מהמגזר  והמומחים  המרצים  ומיטב  במשרד  שותפים  ידי  על 

תחומים בהם עוסק משרדנו והכשרות עומק בתחום הספציפי אליו שובצו המתמחים  

4. הטבות 

לכל  שמוענקות  מההטבות  נהנים  ולפיכך  הצטרפותם  מרגע  מהמשרד  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  המתמחים 

הצוותים במשרד כמו למשל: פעילויות גיבוש, טיולים משרדיים, חדר כושר מאובזר וחדשני, שי לחגים, ארוחות 

ערב, הטבות ייחודיות במגוון בתי עסק ועוד. 

בנוסף, המשרד נושא בתשלום עבור הספרים שנרכשים לבחינות הלשכה וכן מעניק, לחוזרים למשרד כעורכי 

דין, מענק השארות בגובה שכר חודשי אחד.

5. ההשתלבות במשרד לאחר ההתמחות 

אנו רואים במתמחים את העתיד של משרדנו, על כל המשתמע מכך. כפועל יוצא, אנו מקפידים לשלב את 

המתמחים בעבודה משמעותית ככל הניתן, ושמחים על ההזדמנות להציע לכל מתמחה מתאים את האפשרות 

להמשיך ולעבוד במשרדנו כעו"ד.

בשנים האחרונות השתלבו כעורכי דין במשרדנו לכ- 60% מהמתמחים מדי שנה. 

פרטים כלליים
1. שם המשרד: AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות'

2. כתובת: דרך ששת הימים 30 )מגדל צ'מפיון(, בני ברק

3. טלפון: 03-6019601

4. פקס: 03-6019602

 danab@ayr.co.il   /  danaa@ayr.co.il  :5. דוא"ל

6. אנשי קשר למתמחים: עו"ד דנה אמיר פריד ועו"ד דנה בטאט                               

 www.ayr.co.il :7. כתובת אתר האינטרנט

8. מספר עו"ד במשרד: כ-100 )מתוכם 26 שותפים(

9. מספר המתמחים במשרד: כ- 15

10. תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה מסחרית ומנהלית; תובענות ייצוגיות; מקרקעין ונדל"ן; התחדשות עירונית; 

משפט מסחרי ותאגידי; מיזוגים ורכישות; מימון; שוק ההון וניירות ערך; דיני עבודה; היי טק, חברות הזנק והון 

ובניה; מיסוי  ועיבוד נתונים; קניין רוחני; צווארון לבן; תכנון  סיכון; תקשורת; הגבלים עסקיים ותחרות; פרטיות 

מוניציפאלי ודיני ספורט. 

על המשרד
AYR - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות', הוא משרד עורכי הדין בעל קצב הגדילה האורגנית המהיר בישראל. 
המשרד הוקם בשנת 2010, מונה כ-100 עורכי דין, והינו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים, הבולטים והאיכותיים 

בישראל, על פי כל דירוגי הגודל והאיכות המקומיים והבינלאומיים. 

עם לקוחות המשרד נמנים, בין היתר, תאגידים בינלאומיים ומקומיים, לרבות ענקי תוכנה ותקשורת, החברות 

המובילות ביותר בתחומי הנדל"ן, התחבורה, הטכנולוגיה וההיי-טק, התעשייה הכבדה, התשתיות, התעופה, המזון 

והאופנה, לקוחות פרטיים ובהם יזמים, אנשי עסקים מהשורה הראשונה ואמנים בעלי שם, וכן לקוחות מהסקטור 

הציבורי, כגון רשויות שלטון, רשויות מקומיות, גופים דו-מהותיים, אנשי ציבור ועוד.

המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים בקשת רחבה של תחומים אזרחיים-מסחריים, ושם דגש על מתן 

שירות מקצועי, יעיל, מעמיק ויצירתי, בלתי אמצעי ו"בגובה העיניים", מתוך מטרה ליצור קשרים ארוכי-טווח עם 

לקוחותיו. 

במרכז ה"אני מאמין" של מקימי המשרד נמצאים ערכי המקצועיות והמסירות, הפתיחות והשקיפות, המצוינות 

ולא  חברית  נעימה,  במשרד  האווירה  במשרד.  היום-יומית  בעבודה  מלא  באופן  מיושמים  אשר  והיצירתיות, 

דיכוטומיות,  למחלקות  מחולק  אינו  המשרד  אחרים,  גדולים  דין  עורכי  במשרדי  מהמקובל  בשונה  פורמלית. 

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. 
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במסגרת  הכלל,  למען  והעשייה  החברתית  המעורבות  של  העליונה  בחשיבותה  מכירים  אנו  זו,  מתפיסה  כחלק 

הפעילות היומיומית שלנו.

מוסדות  בוגרי  למשרדנו  וקולטים  שלנו,  העובדים  וקידום  העסקה  בגיוס,  שווה  הזדמנות  מתן  על  מקפידים  אנו 

השכלה גבוהים, המגיעים מרקעים מגוונים ומצטיינים ברמה האישית והמקצועית.

יכולת ממשית  אנו מאמינים כי כעורכי דין אשר תורמים את כישוריהם למען קידום זכויות חברתיות, יש בידינו 

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.

על ההתמחות
• אופי עבודת המתמחה במשרד: 

עבודת המתמחה במשרדנו היא בשיטת "הפול המחלקתי". באופן זה, כל מתמחה מצוות לאחת ממחלקות המשרד, 

אליה שייך השותף המאמן אותו, כאשר מרבית עבודת המתמחה נעשית באופן שוטף מול כל צוות עורכי הדין 

במחלקה אליה משתייך. לעתים, על פי צורכי המשרד ותוך התחשבות בתחומי העניין של המתמחה, למתמחה ישנה 

הזדמנות להתנסות בעבודה עם מחלקות נוספות ובתחומי עיסוק שונים. 

• הדרישות מהמתמחים בעבודה: 

אישיות מעניינת, חשיבה משפטית יצירתית, נמרצות וחריצות, יכולת עבודה בצוות, סקרנות והגדלת ראש.

• סיכויי קידום במשרד: 

לאחר  במשרד  להישאר  הסיכויים  כן,  על  "מבפנים".  צמיחה  היא  מטרתנו  ובהתאם  במתמחיו,  משקיע  משרדנו 

תקופת ההתמחות הינם גבוהים. אנחנו מצפים ומקווים שכל מתמחה יוכל להישאר אתנו לקריירה ארוכה ומעניינת.

סיבות טובות לבחור להתמחות במשרדנו:
• לא נדחוף אותך למקום שלא מתאים לך. רוב עורכי הדין והמתמחים שלנו בחרו למקד את לימודיהם ועבודתם 

בתחומים המעניינים אותם במיוחד. 

• עבודה עבור הלקוחות הבולטים ביותר. לא צריך יותר מאשר חיפוש זריז בפסקי הדין ובפרסומי העסקאות בהם 

אנו מעורבים, כדי להבין - אנחנו לא סתם עוד משרד. 

• כיוון שאנו מטפלים בתיקים בצוותים קטנים, כולם מעורבים בפרטי התיק – אנחנו לא ממדרים מתמחים ומתמחות. 

• כולם יכירו את שמך, גם השותפים הבכירים. למרות שאנו מטפלים בחברות גדולות ומובילות, אנחנו עדיין משרד 

משפחתי אשר נשמרת בו רוח הצוות. לא תהיה אחד מהעדר. 

• תוכל להביע את דעותיך באופן חופשי. אנחנו מחפשים מתמחים ועורכי דין שהם לא רק בעלי יכולות אקדמיות 

מצוינות, אלא גם בעלי ערך מוסף משמעותי. 

בואו לעבוד עם צוות דינמי וצעיר הנמצא בחזית המשפטית!

פרטים כלליים
1. כתובת: מרכז עזריאלי, תל אביב, מגדל עגול, קומות 35 ו-41.

2. טלפון: 03-6070800.

3. פקס: 03-6097797.

office@fwmk-law.co.il :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: עו"ד ערן מאיר, עו"ד אורלי סמואלוב וקארין וינברג .

www.fwmk-law.co.il :6. כתובת אתר האינטרנט

7. מספר עו"ד: 48 )17 שותפים(.

8. מספר מתמחים: 9-12 מתמחים. מעוניין לגייס כ-10 מתמחים.

9. תחומי עיסוק מרכזיים: ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות, משפט מסחרי והיי טק, נדל"ןוחדלופירעון. 

10. על המשרד: 

משרד FWMK עוסק בתחום האזרחי - מסחרי ונמנה על המשרדים המובילים בישראל בתחומי עיסוקו. המשרד 

הנו משרד צעיר ודינמי, המצוי בגידול מתמיד, ומאופיין בגישה מסחרית, יצירתית, ומקורית בטיפול בלקוחותיו.

מסחרית  ליטיגציה  מחלקת  היי-טק(,  ורכישות,  )מיזוגים  המסחרית  המחלקה  מחלקות:  ארבע  פועלות  במשרד 

ותובענות ייצוגיות, מחלקת מקרקעין, מחלקת חדלות פירעון ומחלקת דיני עבודה.

 ,M&A )היי-טק,  פעילותו  קטגוריות  במרבית  המובילות  האיכות  בקבוצות  מקצועיים  בדירוגים  מדורג  המשרד 

ליטיגציה מסחרית, ותובענות ייצוגיות(. 

על ההתמחות:
ידי  על  מראש  ומגויסים  ממוינים  מאותרים,  המתמחים  מחלקתי".  "פול  בסיס  על  מבוצעת  במשרד  ההתמחות 

המחלקה הרלבנטית )מסחרי, ליטיגציה, מקרקעין, וחדלות פירעון(, ומבצעים את התמחותם במסגרת אותה מחלקה, 

תוך שהם מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי העובד על תיק או עסקה מסוימת.

במסגרת ההתמחות נחשף המתמחה להיבטים שונים ומגוונים בפעילותו המקצועית של עורך הדין.  המתמחים 

מתנסים במגוון תיקים ועסקאות, בעבודה מול עורכי דין שונים, נוטלים חלק בפגישות מו"מ, בדיונים בבתי המשפט 

השונים, ובישיבות עבודה פנימיות.

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. 

ורמת המורכבות של המשימות אותן מבצעים המתמחים, תלויות בעיקרו של דבר בכישוריהם,  היקפי הפעילות 

יכולותיהם, וחריצותם.  

לצד ההכשרה, ההדרכה והחניכה להם זוכים המתמחים, אנו מעוניינים גם לשמוע את המתמחים שלנו וללמוד 

מהם במידת האפשר. 

mailto:office%40fwmk-law.co.il?subject=
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פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעניפירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני

לכן, אנחנו מחפשים אנשים בעלי ראש גדול, חשיבה עצמאית ויצירתית. אנשים אשר אינם חוששים להביע את 

דעתם, ואשר פועלים מתוך "מנועים פנימיים", תוך שהם נכונים ומסוגלים לקחת משימות על עצמם ולבצע אותן 

על הצד הטוב ביותר, מתוך מצוינות כתפיסת עולם המדריכה אותם בכל אספקט בהתנהלותם. 

• תנאי עבודה וההעסקה:

המשרד מספק תנאי עבודה נוחים. 

שבוע העבודה הנו בן 5 ימים, יום העבודה מתחיל בשעה 9:00 בבוקר. עם זאת, היקף העבודה נגזר מהיקף הפעילות 

בתיקים ובעסקאות בהם נוטל המתמחה חלק. 

שכר המתמחים הנו שכר גבוה ביחס למקובל. מעבר לכך, המשרד מממן את קורס ההכנה לבחינת לשכת עורכי 

הדין, וכן את אגרות לשכת עוה"ד ברישום להתמחות.

מאחר שהמתמחים הנם חלק אינטגרלי בצוות המשרד, הם כמובן מקבלים שי לחגים, נוטלים חלק מלא בפעילויות 

משרדיות, לרבות נסיעות וטיולים בארץ ובחו"ל, ערבי משרד, הדרכות מקצועיות, וכיו"ב.  

• סיכויי הישארות במשרד:

המשרד דוגל בגידול פנימי. כלומר, קיימת העדפה ברורה להשאיר מתמחים כעורכי דין על פני גיוס עורכי דין 

חיצוניים. חמישה 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:

נמצאים כמתאימים להתמחות  יחסי. מועמדים אשר  באופן  וקצר  ענייני  הנו  תהליך הקבלה להתמחות במשרד 

במשרד, מוזמנים לראיון עם השותף האחראי הרלבנטי במשרדינו. 

)לרבות חשיבה משפטית(, שליטה בשפת  במהלך הריאיון אנו מבקשים להתרשם מאופיו של המועמד, כישוריו 

במשרד.  והמקצועי  האנושי  בנוף  והשתלבותו  המסחרית(,  למחלקה  מועמדים  עבור  האנגלית  )ובשפה  העברית 

במקרים חריגים, יתקיים ראיון שני למועמד לגביו לא גובשה החלטה לאחר הריאיון הראשון.

הפעילות המקצועית של מחלקות המשרד:
• היי-טק:

FWMK הינה בין הפירמות המובילות בישראל בתחום היזמות הטכנולוגית ותעשיית ההיי-טק.
אנו חיים ונושמים את עולם ההיי-טק. עורכי הדין במחלקה הם בעלי ניסיון רב, הכרות מעמיקה והבנה עסקית רחבה 

במגוון הסוגיות המשפטיות והעסקיות המאפיינות את התחום. אלה מאפשרים לנו לספק ליזמי היי-טק ולחברות 

הזנק )סטארט-אפ( וטכנולוגיה אותם אנו מלווים, מטריה משפטית ועסקית רחבה ואיכותית.

למחלקה מומחיות בייצוג וליווי יזמים טכנולוגיים וחברות הזנק, החל משלב הרעיון והקמת החברה, סיוע בהליכי 

גיוס הון, דרך ליווי וייעוץ שוטף ועד לשלב ה Exit-המחלקה מלווה קרנות הון סיכון ומשקיעים נוספים בתחום, וכן 

מייעצת ומסייעת בהקמת גופי השקעה ומיזמים המקדמים יזמות טכנולוגית בישראל.

וקניין  הון, עסקאות טכנולוגיה  וגיוס  M&A של חברות סטארט-אפ, מימון  בביצוע עסקאות  רב  ניסיון  למחלקה 

רוחני מסוגים שונים )לרבות הסכמי הפצה והסכמי רישיון, תוכנה, קוד פתוח ועוד( שותפויות אסטרטגיות, השקעות 

אסטרטגיות, הסכמי שיתוף פעולה שונים, שיתופי פעולה טכנולוגיים, עבודה מול המדען הראשי, ועוד.

• מיזוגים ורכישות:

עסקאות מיזוגים ורכישות הן מהמורכבות בעולם העסקים, עקב המגוון הרחב של הסוגיות ההיקפיות המלוות כל 

תהליך כזה; רכישת נכסים, מניות ופעילויות, פיצולים, מיזוגים סטטוטוריים ועוד. מורכבות זו מחייבת אנשי מקצוע 

בעלי ניסיון והבנה מעמיקה של התחום, אוריינטציה עסקית ויכולת להביא עסקאות לידי ביצוע.

משלב  החל  ניתן  הליווי  כאחד.  ומשפטיים  עסקיים  בהיבטים  ורכישה,  מיזוג  בעסקאות  ליווי  מעניקה  המחלקה 

ההיערכות לעסקה, דרך ניהול המו"מ, עריכת החוזים וחתימתם, וכלה בהוצאתה לפועל של העסקה. 

רשת  וכן  המשרד,  מחלקות  בין  הרב-כיוונית  המידע  וזרימת  הפעולה  שיתוף  במחלקה,  הדין  עורכי  של  היכולות 

הקשרים הנרחבת של FWMK מביאים ללקוחותינו שירות מקצועי ויצירתי עם ערך מוסף רב, ומאפשרים טיפול 

וליווי מוצלח של כל עסקה במגוון רחב של סדרי גודל ותחומים, בארץ ובעולם.

שקלים.  מיליארדי  של  מצטבר  בהיקף  עסקאות   M&A-וה ההיי-טק  מחלקות  ביצעו  האחרונות  השנים  במהלך 

לאחרונה, הובילה מחלקת ה-M&A במשרד את הפן הישראלי בעסקת מכירת חברת הגיימינג פלייטיקה, עסקה 

אשר היקפה עמד על כ-4.4 מיליארד דולר.

• מחלקת הליטיגציה המסחרית והתובענות הייצוגיות:

מחלקת הליטיגציה של FWMK היא בין הגדולות והמובילות בתחום הליטיגציה המסחרית בישראל. 

למחלקה ניסיון רב בניהול סכסוכים מכל תחומי המשפט האזרחי והמסחרי, ניסיון אשר נרכש במשך שנים של ייצוג 

בסכסוכים גדולים ומורכבים, בינלאומיים ומקומיים. מחלקת הליטיגציה מתאפיינת אף היא בגישה מסחרית אשר 

תכליתה להוביל את הלקוח לתוצאה המסחרית הרצויה מבחינתו. כל ניהול הסכסוך, לרבות התוויית האסטרטגיה 

והפעלת מגוון הכלים המשפטיים הקיימים, מוכוון להשגת אותה תוצאה מסחרית רצויה.

תחומי ההתמחות של המחלקה כוללים בין השאר את תחום דיני התאגידים - חברות ושותפויות, סכסוכי שליטה 

בתאגידים ותביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה; דיני חוזים, דיני קניין הרוחני, בנקאות ושוק ההון לרבות ייצוג 

מחזיקי אג"ח וחברות מנפיקות אג"ח, תקשורת ומדיה, תובענות ייצוגיות )הן בצד התובע והן בצד הנתבע(, סכסוכים 

במקרקעין )לרבות תביעות קבלניות וליקויי 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. 

המצומצמת  לרשימה   FWMK נכנס  ייצוגיות,  תובענות  בהגשת  מההצלחה  יוצא  כפועל  היתר,  ובין  זאת,  לצד 

והאקסקלוסיבית של משרדים המייצגים נתבעים בתובענות ייצוגיות מורכבות.

• חדלות פירעון:

מחלקת חדלות הפירעון פעילה בעשרות תיקי הבראה, שיקום או פירוק חברות. רמתם המקצועית וניסיונם של 

עורכי הדין במחלקה מקנים להם אמון רב מצד בתי המשפט, הממנים אותם לשמש כמפרקים, מנהלים מיוחדים, 

כונסים ונאמנים בהסדרים רבים ובתעשיות שונות. בין התיקים שטופלו לאחרונה ע"י FWMK פירוק חברת אורכית, 

הפועל כפר סבא, הפועל פתח תקווה, הליך הקפאת ההליכים של רשת מגה, ייצוג 'עיר המלכים', ועוד. 

• מחלקת מקרקעין:

יזמים, קבלנים, בעלי קרקעות  וביניהם חברות מסחריות,  גופים מובילים בתחום הנדל"ן  המחלקה מייצגת מגוון 

ונכסים, ורוכשים בכל שלבי העסקאות, החל משלבי הייזום, התכנון והמו"מ ועד להשלמתן. אנו מייצגים לקוחות 

בעסקאות נדל"ן לסוגיהן, לרבות קבוצות רכישה, התחדשות עירונית )פינוי בינוי, תמ"א 38(, רכש נכסים מניבים 

ומגורים, עסקאות קומבינציה, אופציות, מיזמים ושיתופי פעולה מסחריים. המחלקה אף מעניקה ייעוץ שוטף וליווי 

לפרויקטים, לרבות בתחום תכנון ובניה, מיסוי, היטלי השבחה, ועוד.
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פישר בכר חן וול אוריון ושות'פישר בכר חן וול אוריון ושות'

פרטים כללים
1. כתובת: דניאל פריש 3, תל-אביב מיקוד 6473104

2. טלפון: 03-6944111

3. פקס: 03-6091116

hr@fbclawyers.com :4. דוא"ל

www.fbclawyers.com :5. כתובת אתר האינטרנט של המשרד

6. מס' עוה"ד במשרד: כ- 200 )מתוכם 78 עורכות דין, 24 שותפות(

7. מס' השותפים: 52 )מתוכם 24 שותפות(

8. מס' המתמחים: 45

9. איש קשר למתמחים: עו"ד מעיין שניר, מנהלת משאבי אנוש

10. מחזורי גיוס: מרץ / ספטמבר 2020

תחומי עיסוק עיקריים: 
אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, בוררות וגישור, ביטוח, בנקאות ומימון, דסק סין, הגבלים עסקיים ותחרות, הגירה, היי-

טק, טכנולוגיה והון סיכון, התחדשות עירונית, חדלות פירעון והסדרי חוב, דיני עבודה, ליטיגציה, מדעי החיים ובריאות, 

מיזוגים ורכישות, מימון פרויקטים, מיסים, מיסוי מוניציפאלי, משאבי טבע נפט וגז, משפט אווירי, ימי ותיירות, משפט 

וכינוסים, צווארון לבן, קניין רוחני,  ניהול נכסים אישי, סייבר וטכנולוגיות מידע, דיני ספורט, פירוקים  מסחרי, נדל"ן, 

קרנות השקעה, רגולציה, שוק ההון, תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות, תכנון ובניה, תקשורת ומדיה.

על ההתמחות
• אופי עבודת המתמחים: תהליך הכשרת המתמחים הוא מהתהליכים החשובים במשרד. המשרד מאמין כי הכשרה 

מעולה של המתמחים מהווה נדבך מרכזי בעיצוב אישיותם המקצועית ומגבשת את יכולתם לשמש כעורכי דין מן 

השורה הראשונה בעתיד. על רקע זה, המתמחים במשרד הנם שותפים מלאים לעבודה המשפטית ומהווים חוליה 

חשובה בה. בשילוב המתמחים בעבודה נוהג המשרד בשיטה של "שיוך צוותי" המשלבת את יתרונות שיטת "הפול" 

עם יתרונות "שיטת ההצמדה". כל מתמחה מצטרף לצוות שבראשו עומד שותף ועובד עם אותו שותף ועם עורכי הדין 

האחרים שבצוות. למתמחים מוצעים תנאי עבודה נוחים, המאפשרים להם להתמקד בעבודתם המשפטית. 

• דרישות מן המתמחים: אנו מחפשים את המצוינים שבין המועמדים, אשר לצד הישגים אקדמיים מעולים ניכרת 

בהם בשלות, בגרות ונטילת אחריות. פרמטר חשוב שאנו בוחנים הוא תרומה לסביבה ולחברה, לרבות במהלך שירותם 

הצבאי של המועמדים ובתקופת לימודיהם.

• האווירה במשרד: המשרד מאמין כי קיום קשרי עבודה הדוקים ונעימים ויחסי אנוש טובים הם מהגורמים המרכזיים 

המשפיעים על הצלחתו של כל עובד ושל המשרד בכללותו. מתוך מודעות לקשיים שעלולים להיווצר בהקשר זה 

במשרדים מרובי כוח-אדם, מקדיש המשרד מחשבה ומעשה בכדי לטפח בו קהילה נעימה ומשפחתית.

• סיכויי הקידום במשרד: אנו מאמינים כי המתמחים הם דור העתיד של המשרד ולפיכך משקיעים רבות בבחירתם, 

בהכשרתם ובקידומם. בשנה שעברה הצענו לכ- 80% מבין המתמחים המסיימים להישאר כעורכי דין במשרד. כשליש 

מן השותפים התמחו במשרד.

על המשרד
משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' נוסד בשנת 1958 ומתמחה במשפט מסחרי-עסקי.

 )Tier 1( וכל המחלקות הגדולות במשרד מדורגות בדרגת האיכות הראשונה המשרד מוביל בכל תחומי התמחותו 

במדריכי הדירוג המקצועיים.

בתחומי ההתמחות של המשרד נכללים: אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, בוררות וגישור, ביטוח, בנקאות ומימון, דסק 

סין, הגבלים עסקיים ותחרות, הגירה, היי-טק, טכנולוגיה והון סיכון, התחדשות עירונית, חדלות פירעון והסדרי חוב, יחסי 

עבודה, ליטיגציה, מדעי החיים ובריאות, מיזוגים ורכישות, מימון פרויקטים, מיסים, משאבי טבע נפט וגז, משפט אווירי, 

ימי ותיירות, משפט מסחרי, נדל"ן, ניהול נכסים אישי, סייבר וטכנולוגיות מידע, ספורט, פירוקים וכינוסים, צווארון לבן, 

קניין רוחני, קרנות השקעה, רגולציה, שוק ההון, תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות, תכנון ובניה, תקשורת ומדיה.

• המחלקה העסקית במשרד מטפלת בעסקאות המרכזיות המעצבות את סדר היום המשפטי-כלכלי במשק. 

ההון,  לשוק  הנוגעים  בעניינים  לציבור,  ובהנפקות  פרטיות  בהנפקות  ורכישות,  במיזוגים  היתר,  בין  מעורב,  המשרד 

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 

וכן מומחיות  וחברות בהסדרי חוב הבולטים בתחום. למשרד מומחיות בתחום התשתיות  ומייצג מחזיקי אג"ח  ההון 

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 

ומוסדות פיננסיים. כן מייצג המשרד חברות בינלאומיות המעורבות בתביעות  בישראל, בהם: בנקים, חברות ביטוח 

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 

מיליארדי  של  בהיקף  נכסים  בעסקאות  מטפלת  המחלקה  ובארה"ב.  באירופה  נדל"ן  ובעסקאות  הישראלי  במשק 

של  וביצוע  ייזום  בתכנון,  מעורבת  היא  כן,  כמו  ובניה.  תכנון  ובהליכי  מניב  נדל"ן  של  בעסקאות  וכן  בשנה  שקלים 

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.

למשרד  ברציפות.  העשירית  הפעם  זו  בעולם,  המובילים  המשרדים   100 בין  שנכלל  היחיד  הישראלי  המשרד  זהו 

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 ברץפרל כהן צדק לצר ברץ

פרטים כללים
1. כתובת: מגדל עזריאלי-שרונה, מנחם בגין 121, קומות 52 ו-53, תל אביב

2. טלפון: 03-303-9000    

3. פקס: 03-303-9001

     Main@PearlCohen.com :4. דוא"ל

 www.PearlCohen.com :5. אתר

KMashiach@PearlCohen.com :6. איש קשר למתמחים: קרן משיח

GLachmann@PearlCohen.com :7. שותף אחראי למתמחים: עו"ד גיא לכמן

8. מס' עורכי דין:  כ-180 עורכי דין הפועלים ממשרדינו בישראל, ארה"ב ואנגליה 

 PhD כ-55 עורכי פטנטים, מתוכם כ-30 בעלי תואר     

9. מס' מתמחים: 22 תקני מתמחים לשנת 2019 )ייתכן ויתווספו תקנים נוספים(

על המשרד: 
בערים  הממוקמים  ממשרדים  הפועל  מוביל  בינלאומי  פטנטים  ועורכי  דין  עורכי  משרד  הינו  צדק  כהן  פרל 

מרכזיות בעולם: תל אביב, חיפה, ניו יורק, בוסטון, לוס אנג'לס ולונדון. בזכות הנוכחות הייחודית של המשרד 

בזירה הבינלאומית, לפרל כהן מוניטין יוצא דופן בייצוג עסקאות מסחריות חוצות גבולות לרבות בתחום ההיטק, 

בישראל בתחום הקניין  היותו המשרד המוביל  בד בבד עם  ורכישות,  מיזוגים  הון,  מדעי החיים, קרנות, שוקי 

הרוחני והפטנטים.

המשרד מייצג בעיקר חברות השואפות לחדשנות, כולל Fortune 500 וחברות בתחילת דרכן, סטארט-אפים 

ויזמים, יברות ציבוריות, משקיעים, מוסדות אקדמיים וגופים ציבוריים. 

המשרד מונה כ-300 איש: עורכי דין, עורכי פטנטים, יועצים מדעיים וצוות תומך.

• תחומי עיסוק: 

משרד פרל כהן הינו one-stop-shop בינלאומי, המעניק קשת רחבה של שירותים משפטיים ב-3 שיטות משפט 

עיקריות: ישראל, ארצות הברית ואירופה. המשרד מתמחה במשפט אזרחי ומסחרי, בקניין רוחני ופטנטים, סימני 

בליווי פעילות עסקית  וביו-טק,  היי-טק  לגביהם(,  )לרבות התדיינות משפטית  יוצרים  וזכויות  מסחר, מדגמים 

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. בנוסף, למשרד קבוצות עבודה 

גופים  ואוסטרליה, המטפלות בעסקאות מול  סין, אמריקה הלטינית  יפן,  ייעודיות המתמחות במזרח אירופה, 

ולקוחות במדינות אלו. 

• לקוחות מרכזיים: 

 Bayer ,Sanofi ,MICROSOFT ,OPKO, Levi’s , כמו  וישראליות  בינלאומיות  חברות  נמנים  לקוחותינו  בין 

 ,StoreDot ,קליל חלונות מעוצבים ,Cristian Dior, Speedo, McDonalds, NICE, Telit, General Motors
האוניברסיטה העברית, הטכניון, בית חולים הדסה, מכון ויצמן למדע, דקסל, קבוצת קשת מדיה, הילטון, מכבי 

החברה   ,AES Corporation האנרגיה  ענקית   ,Wells Fargo האמריקאית  הבנק  קבוצת  בריאות,  שירותי 

איגוד  בע"מ,  ישראל  דלק  אלון  פוינט,  צ'ק  תל-אביב,  מכבי  בנייה,  ייזום  ב.ס.ט   ,Nobel Biocare השוויצרית 

האינטרנט הישראלי, אקו"ם, Facebook, Google, ועוד רבים.

אופי ההתמחות: 
)בין אם מדובר  המתמחים שלנו עוסקים בעבודה משפטית מקצועית בלבד, תוך מעורבות בכל שלבי התיק 

בחוזה, סכסוך משפטי, עסקה או פרויקט נדל"ן(. במהלך תקופת ההתמחות, מצוותים המתמחים לתחום פעילות 

ספציפי כאשר העבודה השוטפת נעשית בצוותים קטנים הכוללים שותף או שניים, בין 3-4 עורכי דין בוותק 

משתנה ולעיתים מתמחה נוסף. שיטת עבודה זו מאפשרת היחשפות מקסימלית והיכרות מעמיקה עם החומר 

המשפטי ועם הצוות המקצועי. 

• התנאים המוצעים: 

השכר המוצע למתמחים הינו מהגבוהים בענף. המתמחים נהנים מפעילויות חברתיות מגוונות )ימי כיף שנתיים, 

ארוחות בוקר חודשיות, Happy Hour שבועי ועוד(. בנוסף המתמחים מקבלים חנייה במידת הצורך והמשרד 

נושא בעלות רכישת ספרי הלימוד לבחינות הלשכה ומימון קורס ההכנה. כמו כן, המתמחים זוכים להשתתף 

בתוכנית השנתית Pearl Cohen Academy הכוללת הרצאות במגוון רחב של נושאים, מקצועיים ומשפטיים 

כאחד, במטרה להרחיב את אופקם של הצוות המקצועי בפירמה, ולהקנות להם מיומנויות חדשות לצד ידע נוסף 

מעבר לתחום עיסוקם הנקודתי. 

• סיכויי הישארות וקידום: 

למשרדנו העדפה מובהקת לקלוט לשורותיו מתמחים מצוינים שסיימו בהצלחה את שנת ההתמחות במשרד. 

שיעור המתמחים שהועסקו לאחר התמחותם במשרד הולך וגדל מדי שנה וכיום מועסקים במשרדינו שותפים 

רבים שהחלו דרכם כמתמחים. 

• סביבת העבודה: 

האווירה במשרד הינה קוליגיאלית ולרוב אינה פורמלית. המשרד מקפיד על שעות עבודה סבירות מתוך אמונה 

כי העבודה חשובה, אבל כמוה גם שעות הפנאי והמנוחה. בנוסף, בכדי להעשיר את המתמחים המשרד מנהיג 

תכנית העשרה שנתית בה שותפים ועורכי דין מעבירים מעת לעת הרצאות בנושאים שונים בהם עוסק המשרד.

• תכונות ומיומנויות נדרשות: 

ברמה  או  אם  שפת  ברמת  אנגלית  גבוה,  ציונים  ממוצע  בעלי  מצטיינים  סטודנטים  לשורותינו  קולטים  אנו 

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: 

על  הצדדים.  לשני  מתאפשר  והדבר  ככל  טרום-התמחות  במשרות  סטודנטים  השתלבות  מעודד  המשרד 

סטודנטים אלו להיות סטודנטים הממשיכים גם להתמחות במשרד לאחר תקופת טרום-ההתמחות. 

• פרו-בונו: 

המשרד חרט על דגלו לסייע לקהילה ולהעניק לה מיכולותינו המשפטיות. כחלק מכך, המשרד פעיל מאוד, בין 

היתר, הקליניקה להנגשת משפט לסטארט-אפים, עמותת ערכים בספורט, לקט ישראל, ארגון תמורה, עמותת 

כן, בשל  וכו'. כמו  רועי",  "בית  לניצולי שואה, דארנע  יוניסטרים, עמותת קשב פתוח, העמותה לעזרה מידית 

העובדה כי נתינה לציבור היא חלק בלתי נפרד מחיי המשרד, בכל חג, למשל, מתגייס המשרד כולו לשם מתן 

עזרה נרחבת לנזקקים בקשר עם חלוקת ביגוד והנעלה, איסוף מזון מעובדי המשרד וחלוקתו וכדו'.

 Internship@PearlCohen.com :קו"ח ניתן לשלוח ל
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ש. בירן ושות'ש. בירן ושות'

פרטים כללים
1. שם המשרד: ש. בירן ושות'

2. כתובת: ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון קומה 21.

3. טלפון: 03-777-3939

4. פקס: 03-7773900     

mail@biranlaw.com :5. דוא"ל

6. איש קשר למתמחים: עו"ד אורי ששון

 www.biranlaw.com :7. כתובת אתר האינטרנט

8. מספר עו"ד: כ- 25 עו"ד, 4 שותפים בכירים ומספר שותפים צעירים.מספר מתמחים: 4 מתמחים.

9. תחומי עיסוק מרכזיים: תכנון ובניה ונדל"ן, ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות, וחברות.

על המשרד: 
משרד עורכי הדין ש. בירן ושות' נוסד בשנות ה-50, והינו אחד מהמשרדים הוותיקים והמובילים במדינת ישראל. 

בראש המשרד עומדים עורכי הדין שרגא פ. בירן, מייסד המשרד, דיויד אמיד, מאיר פורגס ואפרת כראזי, ולצדם 

שותפים ועורכי דין בכירים, המובילים את המשרד, כל אחד בתחום התמחותו.

ה"אני מאמין" של המשרד - התגייסות להגשמת מטרותיו של הלקוח באופן מיטבי.

צוות המשרד משלב בעבודתו ניסיון עשיר וידע רב ומגוון, שנצבר במשך 50 שנות פעילותו הענפה של המשרד, 

יחד עם יצירתיות, עדכניות ותכליתיות. הייעוץ הניתן על ידי המשרד מותאם למטרות הייחודיות של כל לקוח 

ומבוסס על ראיה רחבה, אינטר-דיסציפלינרית וארוכת טווח של ענייני הלקוח, תוך שמירה מתמדת על מצוינות 

הדדית  הפריה  תמיכה,  צוות,  בעבודת  מתאפיינת  המשרד  של  הארגונית  התרבות  מעולה.  ושירות  מקצועית 

ושיתוף פעולה בין עורכי הדין הפועלים בתחומי המשפט השונים, תוך טיפוח אישי ומקצועי.

תחומי התמחות מרכזיים
• נדל"ן - למשרד בירן מומחיות בליווי כולל והדוק של מיזמי נדל"ן על כל היבטיהם ושלבי התפתחותם. בכלל 

זה, משרד בירן מעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי כולל בקשר עם ייזום, בינוי ופיתוח נדל"ן בארץ ובחו"ל, שינויי 

ייעוד, מקסום הניצול, השבחה ועסקאות מימוש של פרויקטים שהבשילו. למשרד התמחות ייחודית בליווי ייזומם 

והקמתם של מיזמי נדל"ן מורכבים ורבי היקף ובכלל זה שכונות מגורים, מרכזי תעסוקה, קמפוסים ומרכזים 

מסחריים ברחבי הארץ. המשרד מוביל פרויקטים של השבחת קרקעות ומתחמים עירוניים התחדשות עירונית, 

״פינוי בינוי ״ותמ"א 38 בערים המרכזיות בישראל בהיקפים של מאות אלפי מטרים רבועים למגורים ותעסוקה. 

הפרויקטים  בין  הלאומית.  המפה  על  מהותי  באופן  השפיעו  המשרד  ידי  על  המטופלים  מהפרויקטים  כמה 

המרכזיים ניתן למנות את פינוי השוק הסיטונאי בתל אביב והקמתה של שכונת מגורים וקניון מסחרי במקומו, 

הקמת פרויקט MidTown על נתיבי איילון, פרויקטים נרחבים במתחם תוצרת הארץ, פרויקט גליל ים בהרצליה, 

רחובות החדשה, חלומות חדרה, פארק עופר בפתח תקוה ועוד.

•תכנון ובניה - למשרד ידע נצבר וניסיון עשיר ורב שנים בטיפול בתחומי התכנון והבניה בכל גווניהם. הטיפול 

עריכת מסמכי  ליווי  המיטבית,  התכנונית  הפרוגרמה  גיבוש  ללקוח בשלב  ייעוץ  כולל  והבניה  התכנון  בנושאי 

התכנון הסטטוטוריים מיסודם, טיפול בהגשתם לרשויות המוסמכות וליווי וייצוג במהלך ההליך התכנוני בכללותו, 

לרבות ייצוג בהתנגדויות, עררים, עתירות. כן מתמחה המשרד בטיפול וייצוג בעתירות מנהליות בענייני תכנון 

ובניה, הגשת תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה והתגוננות בפני תביעות שכאלה, וכן בטיפול וייצוג 

בהגנת לקוחות בתביעות פליליות מכוח חוק התכנון והבניה. גם כאן מטפל המשרד במהלכי תכנון מהותיים 

הכרוכים בתיקונים לתכניות המתאר הארציות והמחוזיות וטיפול בפרוייקטים בעלי חשיבות לאומית, כגון תכנון 

נמלי הים החדשים של ישראל בחיפה ובאשדוד. 

• ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות - מחלקת הליטיגציה של משרד בירן עוסקת בייצוג לקוחות בהליכים 

משפטיים מגוונים בבתי המשפט לערכאותיהם, בבוררויות עסקיות, עתירות והליכים מנהליים. למשרד התמחות 

בייצוג חברות המתגוננות מפני תובענות ייצוגיות בתחומים שונים לרבות בתחומי הצרכנות, חברות וניירות ערך. 

הליטיגטורים של המשרד פועלים בנחישות לאיתור פתרונות יצירתיים להשגת מטרותיו העסקיות של הלקוח 

באופן המיטבי, זאת תוך יישום הידע הנרחב, הניסיון והמקצועיות הכוללים של המשרד. פעילות המשרד בתחום 

ניהול  ומורכבים,  ייחודיים  ליטיגטוריים  נושאים  ומשתרעת על שורה ארוכה של  אינטנסיבית  הינה  בליטיגציה 

עתירות מנהלית בהליכים מול הזרועות השונות של המדינה, בוררויות בתחומי דיני החוזים, ליווי הליכי גישור ועוד.

• שוק ההון, חברות - המשרד מעניק שירותים משפטיים כוללים לחברות ציבוריות ולחברות בהליכי גיוס הון 

לראשונה. עם לקוחות המשרד נמנות חברות ציבוריות מהמובילות במשק. השירותים המשפטיים בתחום כוללים 

ליווי וייעוץ לגיוסי הון פרטיים וציבוריים, הכנת תשקיפים של ניירות ערך, ליווי מהלכי רה ארגון, ליווי שוטף של 

ובעלי מניות, תכניות  )כולל חברות הנסחרות גם בבורסות בחו"ל(, הסכמי מייסדי  חברות ציבוריות בורסאיות 

תגמול וייעוץ כללי בנושא דיני תאגידים.

• מיזוגים ורכישות - המשרד מלווה עסקאות רכישה ומיזוג במגוון של תחומי פעילות ובהיקפים ניכרים, לרבות 

בקשות  ההסכמים,  עריכת   )due diligence( נאותות  בדיקות  היתר,  בין  כולל,  הטיפול  ביצוען.  במימון  ליווי 

למערכות הרגולציה וליווי מימוש ההסכמים. 

• מימון - משרדנו מתמחה בייצוג ובטיפול בהסדרי מימון מורכבים וחדשניים כולל מימון בנקאי זר ללקוחות 

ישראלים לפרויקטים בארץ ובחו"ל. כמו כן, המשרד עוסק בייצוג וליווי משפטי בהסכמי מימון בנקאיים עם בנקים 

בישראל, מתן שירותים משפטיים וליווי גיוסי הון באמצעות אג"ח, ביצוע מימונים מחדש )refinance( ועוד.

• אנרגיה - למשרד התמחות רבת שנים בייצוג וליווי משפטי בנושאי האנרגיה בישראל, בעיקר בתחום הדלק 

והגז. המשרד מייצג חברות דלק וגז ומעניק להן טיפול משפטי שוטף בכל תחומי פעילותן והתפתחותן. 

לקוחות- עם לקוחות משרד בירן נמנות חברות ציבוריות ופרטיות מובילות בתחום הנדל"ן, הקמעונאות, הדלק 

והאנרגיה, לצד יזמים פרטיים, בעלי קרקעות פרטיים ומוסדיים.

על ההתמחות: 
• שיטת ההתמחות: אופי העבודה הוא לפי מחלקות, תוך הצמדה לעו"ד אחראי בכל מחלקה.

• אופי עבודת המתמחה: עבודה מהותית מאוד, המתמחים אצלנו מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות, בהתאם הם 

מתלווים לפגישות ודיונים ויש להם תפקיד מרכזי בניהול התיקים.

• תנאי העבודה והעסקה: עובדים בימים א'-ה', החל מהשעה 09:00-19:00, אין עבודה בימי שישי.

• מי המתמחים שלנו? מהמתמחים שלנו נדרשים בין היתר יכולת ניתוח משפטית מעמיקה, יצירתיות ו"ראש 

גדול", יכולת עבודה בצוות וכן יכולת כתיבה וניסוח משפטי.

התנאים המוצעים למתמחה: המתמחים יושבים בחדר ביחד )שניים בחדר לפי מחלקות(, שכר המתמחים הינו 

כמקובל במשרדים הגדולים.

• סיכויי קידום במשרד: כל השותפים במשרד החלו את דרכם כמתמחים במשרד, סיכויי ההישארות של המתמחים 

במשרד גבוהים והמשרד רואה את המשך צמיחתו והרחבתו בראש ובראשונה מקרב מסיימי ההתמחות. בהקשר 

זה יצוין, כי כמחצית מעורכי הדין במשרד התמחו במשרד.

• שונות: במשרד יש אווירה ביתית ונעימה, כמו כן העבודה במשרדנו עשירה בפעילויות חברתיות ותרבותיות 

לרבות נופשים וטיולים משרדיים, "happy hour״ משרדי, הרצאות העשרה.
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ש. הורוביץ ושות'ש. הורוביץ ושות'

פרטים כללים
1. כתובת: אחד העם 31, תל-אביב 

2. טלפון: 03-5670772  

3. פקס: 03-5660974

www.s-horowitz.com :4. אתר

ranf@s-horowitz.co.il :5. אנשי קשר למתמחים: עו"ד רן פלדמן, דוא"ל

ronenb@s-horowitz.co.il :6. עו"ד רונן ברומר, דוא"ל

7. מספר עוה"ד במשרד: 107

8. מספר השותפים: 50

9. מספר המתמחים: 49

10. מספר מתמחים שבכוונתנו לגייס: כ-45

על המשרד
ש. הורוביץ ושות' הינו ממשרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים בישראל, והינו בעל מוניטין בינלאומי מרשים 

בתחום הליטיגציה ובתחום המשפט המסחרי.

מאז היווסדו, בשנת 1921, המשרד משלב נסיון עשיר עם עדכניות וחדשנות, ומקפיד על מצוינות בכל תחומי 

העשייה, שזוכה להערכה עקבית רבת שנים בקבוצת האיכות המובילה במדריכי הדירוג הבינלאומיים.

נושאים  במגוון  הפסוקה,  בהלכה  מאד  חלק משמעותי  מהווים  השנים  לאורך  טיפל משרדנו  התיקים שבהם 

ותחומים. החברות הגדולות במשק הישראלי והבינלאומי בוחרות להיעזר בשירותי המשרד לאורך עשרות שנים. 

מגזר  האנרגיה,  תחום  )לרבות  ושווקים  תחומים  רחב של  במגוון  פעילים  לקוחותינו  המדינה.  קום  מאז  חלקן 

הבנקאות והפיננסים, תקשורת ומדיה, תעופה, תעשיית הרכב ורכבי היוקרה, תרופות ומוצרי צריכה(.

בין לקוחותינו: טבע, חברת החשמל, פז, Google, BOOKING COM, בנקים בישראל ובחו"ל, האגודה למלחמה 

בסרטן, וכמובן עוד שורה ארוכה של גופים פרטיים )יחידים וחברות( וציבוריים, המובילים בארץ ובעולם.

לעדכונים שוטפים על חידושים משפטיים מבית היוצר של ש. הורוביץ, אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו. 

.S. Horowitz & Co חפשו

על ההתמחות
ש. הורוביץ - שותפים צמודים להצלחה שלך

הדרך לפסגת עולם המשפט מתחילה בהבנה מעמיקה ורחבה של מי שכבר כבשו אותה – עורכי הדין המובילים 

את המשפט הישראלי, שגיבשו את תשתית עולם המשפט הישראלי, וזוכים כבר שנים רבות להכרה בינלאומית 

במדריכי הדירוג המובילים.

)ביניהם 4 שופטים בבית המשפט העליון(  ובכללם שופטים  במשרדנו צמחו דמויות מפתח בעולם המשפט, 

ונשיאי בתי משפט, אנשי אקדמיה )ביניהם פרופ' משה בר-ניב, ד"ר אילנה דין, ד"ר דויד גילה ועוד רבים( ועורכי 

והאישי  הייחודי  ההכשרה  מסלול  לאור  בארץ,  המתמחים  לעילית  נחשבים  הורוביץ  ש.  מתמחי  מובילים.  דין 

וההתנסות המקצועית שעוברים מתמחי ש. הורוביץ בתקופת התמחותם.

היצמדו להצלחה שלנו

על מנת להבטיח העצמה וצמיחה מירבית של המתמחים שלנו, אנחנו מצמידים כל מתמחה למאמן, שהינו אחד 

השותפים במשרד. באופן זה, אנו מוודאים כי כל מתמחה ירכוש את מירב הידע, הכלים והסודות המקצועיים 

שגיבשנו לאורך עשרות שעות הניסיון שלנו, באופן אישי ובלעדי, בלא "מתחרים" על תשומת הלב וזמנו של 

המאמן. בדרך זו, אנו מבטיחים למתמחים 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 דין.

ונחשף  זוכה למנטור אישי המחויב להעצמתו,  המתמחה, שיושב בפינת עבודה עצמאית בחדרו של המאמן, 

השתתפות  העסקה,  או  התיק  ניהול  של  האסטרטגיה  גיבוש  כגון:  מרכיביה,  כל  על  הדין  עורך  של  לעבודתו 

בפני  משפטית  מערכה  ניהול  לפשרה,  ומתן  משא  ניהול  המאמן,  עם  יחד  למשרד  מחוץ  ובדיונים  בפגישות 

ערכאות שונות וגביית שכר טרחה. שיטת ההצמדה מאפשרת למתמחה להכיר לעומק את מקצוע עריכת הדין 

ואת התיקים שבהם מעורב המאמן.

למועמדים שהתקבלו להתמחות במשרד תינתן אפשרות לבקש את תחום ההתמחות ו/או המאמן הספציפי 

שעמו ירצו לעבוד, במסגרת ראיונות שיבוץ שיתקיימו בסמוך לתחילת מועד ההתמחות.

נעים לעבוד אצלנו
אנו מטפחים אווירה חברית, נעימה ומפרה במשרד, ומאמינים בתרומתה למוטיבציה גבוהה ולחתירה למצוינות. 

עובדי  יתר  לחיבור המתמחים עם  ומסייעת  בין המתמחים,  ושותפות  ליצירת חברות  תורמת  שיטת ההצמדה 

המשרד. המתמחים נהנים מכל הפעילויות החברתיות המגוונות שמציע המשרד, כולל:

• נופשים והשתלמויות.

• פעילויות פנאי וספורט, לרבות משחקי כדורגל וכדורסל שבועיים, שיעורי פילאטיס ויוגה, השתתפות בשורה 

של אירועי ספורט בחסות המשרד במהלך השנה, ושפע פעילויות נוספות. כך, למשל, השתתפות במירוצים 

שונים; טורניר כדורגל; מסע אופניים "גלגלי אהבה" ועוד.

• פעילות חברתית שמארגן המשרד למען הקהילה, שביניהן:

- העובדים משתלבים בשלל פרויקטים שמארגנת העמותה לקידום החינוך בתל אביב – יפו, שביניהם פרויקט 

"שיעור אחר" שם מעבירים המתמחים שיעורים בנושא המשפט לבתי ספר בקהילה ופרויקט "מוח" שבמסגרתו 

מעבירים המתמחים שיעורי עזר לתלמידי חטיבת ביניים, בעברית, באנגלית ובמתמטיקה, במרכזי העמותה.

- תכנית סיוע וליווי לניצולי שואה - מפגש בבתי הקשישים במטרה לארח להם חברה.

• פעילות חברתית עניפה של המתמחים בלבד, כולל פעילות מחוץ למשרד ומעבר לשעות העבודה. הצצה 

בלתי  מענה  גם  לקבל  תוכלו  בעמוד  במשרד.  המתמחים  להווי  אתכם  תחשוף  בפייסבוק  המתמחים  בעמוד 

אמצעי לשאלות הנוגעות להתמחות - חפשו ש. הורוביץ - מתמחים.

סיכויי הישארות והתקדמות גבוהים ביותר

המשרד מעדיף באופן מובהק לקלוט עורכי דין מבין המתמחים במשרד, ולכן סיכויי ההישארות של המתמחים 

במשרד גבוהים ביותר. גם סיכויי ההתקדמות לאחר מכן מרקיעי שחקים – 93% מהשותפים במשרד התמחו בו.

שכר והטבות מהמובילים בשוק

המתמחים זוכים לשכר מהגבוהים ביותר בשוק והטבות נלוות, כגון: מימון חניה, הכנה לבחינות לשכה, שי לחגים, 

ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה וכן מענק הישארות.
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פרטים כללים
1. כתובת: - סניף תל אביב: בית אמות השקעות, רחוב ויצמן 2, ת.ד. 3123, תל אביב 6133101 ישראל. 

טל': 03-6931931 פקס: 03-6931930

          - סניף חיפה: מגדלי מת"מ 1, רחוב אנדרי סחרוב 9, ת.ד. 15065, חיפה 3508409 ישראל. 

טל': 04-8546666, פקס: 04-8546677

www.friedman.co.il :2. אתר אינטרנט

www.facebook.com/sfriedmanisrael  :3. דף הפייסבוק של המשרד

www.linkedin.com/company/95040 :4. דף הלינקדין של המשרד

5. צור קשר: 

noyab@friedman.co.il  - איש קשר סניף תל אביב: נויה בן דור -

amirc@friedman.co.il - איש קשר סניף חיפה: אמיר כהן דור -

6. מספר עורכי דין: למעלה מ-70 עורכי ועורכות דין

7. מספר מתמחים בסניף תל אביב: 5    |    מספר מתמחים בסניף חיפה: 5

8. תחומי התמחות: חברות, מיזוגים ורכישות, הייטק; מסחרי - בינלאומי; שוק ההון ובנקאות; 

ליטיגציה מסחרית; נדל"ן, התחדשות עירונית, תכנון ובניה; מיסוי ומיסוי בינלאומי; דיני עבודה;

השכלה גבוהה; משפט ימי, דיני תעופה והובלה.

תאור המשרד
ש. פרידמן ושות', הוא מהמשרדים המוערכים, הדינאמיים והבולטים בתחום המשפט המסחרי בישראל. המשרד, 

בזכות הקפדה  בארץ,  והיזמית  בזירה המשפטית, העסקית  נודע  ל-80 שנים,  קרוב  בניסיון של  אשר מחזיק 

כל הדרך מאז  אותו לאורך  ביותר, המלווים  ובלתי מתפשרת על הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים  מתמדת 

היווסדו בשנת 1939, בזכות הגישה הרעננה, היעילה והאמביציוזית שלו, בזכות היחס האישי והמחויבות ללקוחותיו 

הוותיקים והחדשים, ומערכת יחסי האמון הייחודית עימם, ובזכות הגיוון האנושי הגבוה שלו, המעניק לפירמה 

ערך מוסף שלא יסולא בפז, ואף זיכה אותו בפרס היוקרתי Europe Women in Business Law Awards בו 

זכינו ברציפות בשלוש שנים האחרונות. 

המשרד מונה למעלה מ- 70 עורכי ועורכות דין מהשורה הראשונה, הפרושים בשני סניפיו בתל אביב ובחיפה, 

מתמחה במגוון רחב של תחומי המשפט המסחרי, לרבות: 

דיני תאגידים, מיסוי, נדל"ן ותשתיות, הייטק, הון סיכון, מיזוגים ורכישות, דיני ניירות ערך ושוק ההון, ליטיגציה 

אזרחית ומסחרית, תובענות ייצוגיות, דיני עבודה, נזיקין וביטוח, הגבלים עסקיים, מימון ועסקאות בינ"ל, בנקאות, 

דיני השכלה גבוהה, משפט מנהלי ודיני מכרזים, דיני תעופה ותובלה, ועוד. המשרד התפרסם בזכות התמחותו 

הייחודית ורבת השנים במשפט הימי. 

• בין לקוחות המשרד: תאגידים ישראליים וזרים - ציבוריים ופרטיים, שותפויות ומיזמים, חברות ספנות,  חברות 

הייטק ומדעי החיים, חברות קיבוציות ואגודות שיתופיות, רשויות מקומיות, מוסדות ציבוריים, מלכ"רים, מוסדות 

אקדמיים וחברות מסחור, חברות תשתיות, קבלנים ויזמים בתחום הנדל"ן, רשתות מסחר וקמעונאות ועוד. 

אנחנו משמשים, בין היתר, כיועצים המשפטיים של קונצרן הספנות הוותיק "צים" - מהגדולים בעולם בתחום 

ההובלות הימיות, מאז היווסדו לפני קרוב לשמונים שנים, ועד היום. בין הלקוחות הוותיקים הנוספים של המשרד, 

אפשר למצוא, בין היתר, גם את תנובה, אוניברסיטת חיפה, מכון ויצמן, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר 

אילן, ארקו החזקות, כרומגן, קבוצת Xinwei הסינית, גב ים, מועדון כדורסל מכבי חיפה, ספורטס איוונטס, פז, 

קליל, קבוצת מטומי, פלסאון, פלרם, סופרפארם, המשביר לצרכן, אלדן, קבוצת לוזון, רכבת ישראל, מילואות, 

קוואלקום, תש״ן ועוד. מגוון השירותים הרחב המכונס תחת קורת גג אחת, בשילוב עם צוות יעיל, מקצועי, מנוסה 

 One stop shop-ל ושות'  פרידמן  ש.  את  הופכים  אינטרדיסציפלינריות,  והתמחויות  חדשנית  חשיבה  ובעל 

 Dun's 100, BDI, עבור לקוחותיו. המשרד מתברג דרך קבע בדירוגים המובילים בארץ ובעולם, לרבות דירוגי

Chambers & Partners, The Legal 500, IFLR1000 ועוד. 

מומחיות בינלאומית
פן מהותי בפרקטיקה של המשרד הינו הפעילות בזירה הבינלאומית, בליווי עסקאות גלובליות במדינות היעד- 

לרבות בארה"ב, קנדה, סין, יפן, אירופה, דרום אפריקה ואוסטרליה. אנו מסוגלים להציע שירותים אלה ברמה 

של  המעשי  הניסיון  לישראל,  מחוץ  בעסקאות  שנים  עשרות  של  פעילות  בזכות  ביותר,  הגבוהה  המקצועית 

כמעט  עסקיות  קהילות  עם  טווח  וארוך  חזק  חיבור  ובזכות  בחו"ל,  מובילות  בפירמות  חלק משותפי המשרד 

בנוסף  בארה"ב,  דין  עריכת  ברישיונות  מחזיקים  במשרד  הדין  ומעורכי  מהשותפים  חלק  בעולם.  מקום  בכל 

לרישיון הישראלי שלהם. חלק מעורכי הדין שלנו דוברים שפות הנוספות לעברית ואנגלית, ביניהן: ערבית, רוסית, 

צרפתית, פורטוגזית, ספרדית, רומנית וגרמנית. 

תרומה לקהילה המשרד תורם לעמותות בארץ התומכות בחינוך, פיתוח טכנולוגי ותרבות. כמו כן מייצג המשרד 

בהתנדבות גופים ללא כוונות רווח כחלק מתרומתו לקהילה.

על ההתמחות
המשרד, הרואה במתמחים דור העתיד שלו, משקיע מאמצים רבים הן בגיוסם והן בהכשרתם. מרבית עורכי הדין 

ורוב השותפים החלו דרכם במשרד כמתמחים. תהליכי המיון, גיוס והכשרה של המתמחים הם בין התהליכים 

החשובים במשרד. משרדנו מעוניין לגייס 10 מתמחים בסך הכל לשני מועדי הגיוס )מרץ / ספטמבר 2020(.

אנו מחפשים מתמחים בעלי ידע משפטי ברמה גבוהה, איכות ורמה אנושית גבוהה, תקשורת בינאישית ויחסי 

אנוש גבוהים, יכולת למידה של נושאים ותחומים חדשים, מחויבות ורצינות.

• תהליך המיון: 

התהליך כולל מיון ראשוני של קורות החיים המגיעים למשרד. מעבר להישגים גבוהים בתחום האקדמי, חשוב 

אישית  מצוינות  ייחודיות,  שפות  קודמת,  משפטית  התנסות   - המועמדים  של  המוסף  הערך  את  לראות  לנו 

ותרומה לחברה.

הליך הגיוס כולל ראיון עם שני שותפים במשרדינו. בראיונות המועמדים נשאלים על נושאים מקצועיים ונבחנת 

התאמתם האישית לתרבות הארגונית ואופי המשרד.  

• אופי עבודת המתמחים במשרד: 

נוטלים חלק בפגישות עם לקוחות,  ו/או בעסקאות. המתמחים  המתמחים מעורבים בכלל ההיבטים בתיקים 

בבתי  להופעות  ומתלווים  בי-דין  וכתבי  בניסוח מסמכים  הסכמים,  בעריכת  והשותפים  הדין  לעורכי  מסייעים 

משפט. 

המתמחים מהווים חלק מהצוות המקצועי של המשרד ועוסקים בעבודה משפטית בלבד.

העבודה לצד השותפים ועורכי הדין בתיקים גדולים ומורכבים במהלך שנת ההתמחות מקנה למתמחים ערך 

מוסף וכלים מקצועיים.

בנוסף לעבודה משפטית בתיקים, המתמחים עוברים הכשרה מקצועית הכוללת הרצאות חודשיות בנושאים 

מגוונים כמו כן המתמחים משתתפים בישיבות צוות מקצועיות העוסקות בעדכוני חקיקה ופסיקה.
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המתמחים משתתפים בכל פעילויות הגיבוש המשרדיות יחד עם השותפים, עורכי הדין וצוות האדמיניסטרציה, 

לרבות נסיעות לחו"ל.

• שיטת ההתמחות: 

המתמחים במשרדנו בת"א עובדים בשיטת ה"הצמדה" לאחת ממחלקות המשרד. שיטה זו מאפשרת היכרות 

דרכו  לבניית  כלים  למתמחה  מקנה  אשר  המתמחה,  מוצמד  אליו  המשפטי  התחום  עם  ומעמיקה  יסודית 

המקצועית בעתיד.

• התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 

תנאי העבודה נוחים ומאפשרים למתמחים להתמקד בהתפתחותם המקצועית. במשרד פועלת תכנית חניכה 

למתמחים, אשר מטרתה לאפשר מיצוי השתלבותם של המתמחים במשרד בצד מקסום וטיפוח התפתחותם 

המקצועית. על התוכנית אחראים שני עו"ד במשרד ) בותק ביניים( אשר מנהלים מפגשים קבוצתיים ומפגשים 

אישיים עם המתמחים תוך שימת דגש על מתן חניכה ומשוב שיובילו למיקסום כישוריו ,שיפור חווית התמחותו 

במשרד ומתן טיפול ישיר ומיידי לבעיות שצצות במהלך תקפת ההתמחות. 

המשרד שם דגש על קיומה של אוירה חברתית ומשפחתית, ומתן מענה לצרכיהם האישיים של עובדי המשרד.

• סיכויי קידום במשרד:  

מקצועית  מבחינה  והצטיינו  התמחותם  שסיימו  מתמחים  לשורותיו  לקלוט  ראשונה  עדיפות  רואה  המשרד 

וחברתית כאחד. רוב רובם של עורכי הדין במשרד ומרבית השותפים בו הינם כאלו שהתמחו בו.

אם אתם רוצים להתפתח וללמוד, לשלב מקצועיות יחד עם סביבת עבודה נעימה, מקומכם עמנו.  

פרטים כללים: 
1. שם המשרד: שבלת ושות'

2. כתובת: רחוב ברקוביץ 4 )מגדל המוזיאון( תל אביב 6423806

3. טלפון: 03-7778333

4. פקס: 03-7778444

interns@shibolet.com :5. דוא"ל

6. איש קשר למתמחים: עו"ד משה נאמן, שותף-חבר ועדת ניהול, כלנית מלילי, רכזת משאבי אנוש; 

www.shibolet.com :7. כתובת אתר האינטרנט

8. מספר עו"ד: כ- 211

9. מספר מתמחים: 42

10. תחומי עיסוק מרכזיים: מיזוגים ורכישות; היי-טק וקרנות הון-סיכון; ניירות ערך ושוק ההון; ליטיגציה מסחרית .

על המשרד: 
משרד שבלת נוסד בשנת 1973, והוא אחד מארבעת המשרדים הגדולים והמובילים בישראל.

המשרד מעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי כולל, בדגש רב על פעילות בינלאומית.

המשרד נחשב למוביל בתחומים רבים, ביניהם הייטק והון סיכון, שוק ההון, מיזוגים ורכישות, ליטיגציה, נדל"ן, 

אנרגיה ותשתיות ומימון פרויקטים. 

בשנת 2018 התמזג משרד שבלת  עם  משרד עו"ד ראב"ד מגריזו בנקל ושות' ובכך חיזק את מעמדו כמשרד 

המיזוגים  בתחומי  הישראלי  במשק  ומשמעותיות  מורכבות  עסקאות  מלווה  המשרד  בישראל.  מוביל  עו"ד 

והרכישות, גיוסי הון, וחברות היי-טק. 

במשרד מועסקים כ-211 עורכי דין, מתוכם 77 שותפים בעלי מומחיות במגוון היבטי המשפט המסחרי-תאגידי, 

.)Full service( המספקים ללקוחות הבינלאומיים והישראליים מענה משפטי כולל

  General Motors, רבות ומייצג תאגידים רב לאומיים כגון )Cross border( המשרד מלווה עסקאות בינלאומיות

.Alibaba, Filpkart, Volkswagen, HUWAWEI, SAP, SIEMENS, Panasonic, Lear, SKODA

תהליך גיוס המתמחים: 
אנו מחפשים מתמחים בעלי שאיפה למצוינות, בעלי מוטיבציה ויוזמה אישית, כושר ביטוי, יכולת ניתוח והעמקה, 

חשיבה מחוץ לקופסא, יכולת עבודה בצוות לצד יכולת למידה ועבודה עצמאית.

כחלק מתהליך הגיוס המועמדים מגיעים לראיון היכרות במשרד ובמידת הצורך, עוברים ראיון נוסף.

על ההתמחות: 
ממנו,  אינטגראלי  לחלק  הופך  הוא  משפטי  לצוות  מצטרף  מתמחה  כאשר  צוותי,  בפול  נעשית  ההתמחות 

תוך חניכה מתמדת של השותפים ועורכי הדין בצוות במהלך העבודה על תיקים גדולים, מורכבים, מאתגרים 

ומשמעותיים. 

התמחות בשבלת משלבת עבודה במשרד בינלאומי מוביל. בשנים האחרונות מדורג המשרד באופן קבוע כאחד 

ממשרדי עורכי הדין הטובים להתמחות ולעבוד בהם. 

המתמחים הם דור העתיד של המשרד ומושקעים מאמצים רבים בהליך גיוסם והכשרתם. 
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- במהלך שנת ההתמחות המתמחה מקבל: 

• תכנית חניכה מקצועית מותאמת לתחום ההתמחות בחודשיים הראשונים.

• הצמדת מנטור מקצועי לאורך שנת ההתמחות.

• הרצאות העשרה חודשיות בנושאים מגוונים בהם פועל המשרד לאורך השנה.

• עבודה בפול צוותי המשלב לעיתים גם עו"ד מפרקטיקות שונות; המועמד יוכל לתעדף באיזו פרקטיקה ירצה 

להתמחות כבר בשלב הראיונות.

• שיעורי אנגלית .

• מקום ישיבה מרווח )2-3 מתמחים בחדר(.

• סביבת עבודה הדוגלת ביחסי אנוש ותנאים מצוינים.

מרבית עורכי הדין ורבים מהשותפים במשרד החלו דרכם כמתמחים במשרד.

ועורכי-דין מוכרים  ההתמחות הינה במסגרת פרקטיקות, כאשר המתמחה עובד כתף אל כתף לצד שותפים 

ומוערכים בתחומם. לעתים, לצורך טיפול בעסקה מורכבת, יעבדו בשיתוף פעולה צוותים מפרקטיקות שונות 

באופן בו המתמחים נחשפים לתחומי מומחיות נוספים. עיקר העבודה השוטפת בכל הפרקטיקות של המשרד 

הינה בעלת אופי בינלאומי, רבים מלקוחות המשרד הם לקוחות זרים או גופים ישראלים הפועלים בחו"ל. 

שמאפשרת  תקופה  והדרכה.  חניכה  כתקופת  ההתמחות  תקופת  את  רואים  במשרד  הדין  ועורכי  השותפים 

"דלת פתוחה"  באופן עצמאי. מדיניות  ולפעול  ליזום  בבד  ובד  ללמוד את הפרקטיקה המשפטית,  למתמחים 

היא דרך חיים במשרד. בנוסף לפעילות השוטפת, מועברות הרצאות חודשיות למתמחים בנושאים מגוונים בכל 

התחומים בהם פועל המשרד, כדי לחשוף אותם לכל גווני הפעילות המשפטית הרלוונטית ומתקיימות פעילויות 

גיבוש ייעודיות למתמחים ושל כלל המשרד, לרבות נסיעות לחו"ל.

העבודה על עסקאות ותיקים גדולים, מורכבים, מאתגרים ומשמעותיים, עם מגוון לקוחות זרים וישראלים הופכת 

את שנת ההתמחות, לתקופה של חוויה לימודית מאתגרת ומפתחת. אופי עבודה ייחודי זה מקנה למתמחים ערך 

מוסף וכלים משמעותיים לארגז הכלים שהם רוכשים במהלך שנת ההתמחות. 

שילוב של כל האמור לעיל יוצר למתמחים במשרד חוויה לימודית מעניינת ומרתקת לצד חוויה אישית מרחיבת 

אופקים בסביבת עבודה הדוגלת ביחסי אנוש ותנאים מצוינים.

תנאי העבודה והעסקה חמישה ימים בשבוע, בהתאם לעומס העבודה. ללא ימי שישי.

התנאים המוצעים למתמחה:
• מענק הישארות מוגדל 

• מימון של קורס ההכנה לבחינות הלשכה, כולל חומר מקצועי

• הסדר חניה

• "תן ביס" לנשארים לעבוד בשעות הערב המאוחרות 

• תקציב מוגדל לפעילויות גיבוש למתמחים לאורך השנה, וחופשת סופש קייצי למתמחים

• עבודה משרדית נטו )צוות אדמיניסטרטיבי תומך(

• השתתפות בפעילויות גיבוש משרדיות לאורך השנה כגון- סופ"ש מתמחים באילת, ערבי מתמחים, הרצאות 

העשרה, אירועי גיבוש לכל עובדי המשרד ועוד.

סיכויי קידום במשרד: המשרד שואף להשאיר את כל המתמחים הטובים ולטפח אותם כדור המשך במשרד. 

מרבית השותפים ועורכי הדין החלו את דרכם כמתמחים במשרד. בשנים האחרונות, למעלה מ- 50% מהמתמחים 

נשארים במשרד לאחר סיום ההתמחות. 

פרטים כללים: 
1. כתובת: לינקולן 20 תל-אביב, בית רובינשטיין. 

2. טלפון: 03-6254666

3. פקס: 03-6254669

office@skzlaw.co.il :4. דוא"ל
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6. דף פייסבוק: "מתמחים בשפיגלמן קורן זמיר ושות'".

7. אחראיים לגיוס מתמחים: עוה"ד מורן סיתאלכול ואיתי זמל.

8. מספר עורכי הדין במשרד: 25. 

9. מספר המתמחים המגויסים בכל שנה:  7-8 לשני מחזורי ההתמחות.  

פרופיל המשרד
משרדנו אשר נוסד בשנת 1969, נחשב לאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים, המנוסים והמקצועיים בישראל 

המציע ללקוחותיו התמחות ושרות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר בקשת רחבה ומגוונת של תחומי משפט. למשרד 

מוניטין רב ביחס לרמת הייעוץ המשפטי ולאיכות השירות שהוא מעניק ללקוחותיו, גופים ציבוריים, מסחריים 

ופרטיים, מקומיים וזרים, בתחומי התמחות שונים. ובכלל כך מייצג משרדנו, בין היתר, את עירית תל אביב יפו, 

המועצה האזורית תמר, עירית ראשון לציון, עירית יבנה, חברת קרסו נדל"ן בע"מ, חברת ארזי הנגב ייזום ובנייה 

בע"מ, חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )נתג"ז(, איגודן- איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה, מטמנות 

אפעה בע"מ וקרנות הפנסיה הותיקות.  

תחומי עיסוק מובילים - תחומי העיסוק העיקריים של משרדנו הם ליטיגציה מסחרית משפט מנהלי וליטיגציה 

מנהלית, נדל"ן, תכנון ובניה, דיני חברות ומשפט מסחרי עסקי, תשתיות ואנרגיה, משפט ציבורי מנהלי ורגולציה, 

ניהול הון משפחתי, דיני איכות הסביבה ועוד. 

בשנת 2018 דורג משרדנו בדירוגי האיכות של  Dun & Bradstreet בתחומי ההתמחות ליטיגציה מסחרית, נדל"ן 

ובניה, המשפט המנהלי, מימון פרויקטים  ורשויות מקומיות בין המשרדים הבולטים ובתחומי ההתמחות תכנון 

תשתיות ואנרגיה וצווארון לבן בין המשרדים הידועים.  

וכן דורגנו בדירוגי האיכות של BDI CODE לשנת 2018 כמשרד מוביל בתחומי הנדל"ן והתכנון והבניה. 

תהליך גיוס המתמחים
הליך הראיונות במשרד הוא דו שלבי, בשלב הראשון יזומן המועמד לראיון בפני השותף האחראי לגיוס המתמחים 

במחלקה הרלבנטית, לפי בחירתו. מועמד שיעבור את הריאיון הראשון יזומן לראיון שני בפני שותף בכיר באותה 

המחלקה, על פי רוב מיד לאחר הריאיון הראשון. 

שני הראיונות משלבים פן אישי ופן מקצועי.  

על ההתמחות במשרד
שיטת העבודה הנהוגה במשרד היא שיטת ההצמדה למחלקה, המתמחים משובצים במחלקה ממחלקות המשרד 

בהתאם לבחירתם כבר בהליכי הגיוס.

הדין  ועורכי  לכל השותפים  את המתמחים  חושף  ב"פול", אשר  ככלל  עובדים המתמחים  במסגרת המחלקה 

במחלקה ובהתאמה לתחומי עיסוק מגוונים ולסגנונות עבודה שונים.  
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שרקון, בן עמי, אשר ושות'שפיגלמן קורן זמיר ושות'

המתמחים עוסקים בעבודה משפטית ומהווים חלק אינטגרלי מהצוות המקצועי במשרד, הם מעורבים בכל שלבי 

העבודה בתיקים בהם הם מטפלים, מתלווים לעורכי הדין לדיונים בבתי משפט, פגישות וישיבות עבודה מכל סוג, 

ומקיימים קשר שוטף עם לקוחות המשרד. 

המתמחים יושבים יחדיו במתחם עבודה נעים ונוח מסוג Open Space, כאשר לכל מתמחה עמדת עבודה אישית 

משלו. לרשות המתמחים עומדת ספרייה משפטית גדולה ומרשימה ומינוי לכל המאגרים המשפטיים הממוחשבים 

המובילים. 

המתמחים נוטלים חלק בלתי נפרד בכל הפעילויות החברתיות אשר המשרד מקיים לרבות נופשים משרדיים בארץ 

ובחו"ל, ימי כיף, ימי גיבוש למתמחים ואירועים משרדיים שונים.  

הידעת?/5 נקודות ייחודיות אודות המשרד -

1. מרבית השותפים ועוה"ד במשרד, כולל הוותיקים ביותר, החלו את דרכם כמתמחים במשרד. אי לכך קיימים 

סיכויי קליטה גבוהים במשרד לאחר סיום ההתמחות, בהתאם לצרכי המשרד. 

השירותים  במתן  התיקים,  בניהול  גבוהה  מעורבות  וכן  המתמחים,  עם  וישיר  יומיומי  קשר  במשרד  לשותפים   .2

המקצועיים ללקוחות.  

3. משרדנו הנו בעל סטנדרטים גבוהים של איכות, תיקים ולקוחות המאפיינים את המשרדים הגדולים ביותר. 

4. משרדנו ידוע בשילוב בין מקצועיות לבין יחסי אנוש מצוינים ובסביבת עבודה נעימה ונוחה.

5. משרדנו ידוע באווירה משפחתית, פתוחה ולא פורמאלית. 

פרטים כללים: 
1. כתובת: מגדלי V-TOWER, בר כוכבא 23, מרכז העסקים BBC, בני ברק

2. טלפון: 03-5662808

3. פקס: 03-5662801

yafit.k@cbalaw.co.il :4. דוא"ל

yafit.k@cbalaw.co.il ,5. איש קשר למתמחים: יפית קצב

6. מספר עו"ד במשרד: כ-70  עורכי דין

7. מספר המתמחים במשרד: 10 מתמחים                                 

8. תחומי עיסוק מרכזיים: תשתיות, מסחרי, מיזוגים ורכישות, שוק הון, צווארון לבן, מכרזים, תאגידים, תכנון ובניה, 

נדל"ן, עסקאות ופרויקטים, דיני עבודה, ליטיגציה, משפט מנהלי ועוד. 

www.cbalaw.co.il :9. אתר

פירמת CBA & N|T|K ממוקמת בין המשרדים הגדולים והמובילים בישראל, ובהתאם לדירוגים האחרונים שפורסמו, 

כך  לצד  וזאת  מקומות   16 "קפצה"  כאשר  בישראל,  ביותר  הגדולה  הצמיחה  את   2018 בשנת  ביצעה  הפירמה 

שדורגה כמובילה ב-19 תחומים.

• לפירמה שני סוגי לקוחות עיקריים: 

מדינת ישראל על כלל הרשויות שלה; ולקוחות מהמגזר העסקי. לאורך השנים התפתחה בפירמה הבנה עמוקה 

של הצרכים הייחודיים של כל מגזר. הפירמה הינה היחידה מבין המשרדים הגדולים שמשלבת באופן מעמיק בין 

המגזר הציבורי לבין המגזר העסקי, שילוב שמעניק ערך מוסף קריטי הן לאיכותיות המקצועיות של צוות הפירמה 

ויכולותיו והן ללקוחות הפירמה. 

של  מגוונים  בתחומים   "one-stop-shop" שירותי  ללקוחותיה  להעניק  לפירמה  אלו מאפשרים  התמחות  תחומי 

המשפט, הניתנים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, כך שהפירמה מעניקה ללקוחות שמחפשים משרד גדול עם 

עליונות מקצועית לצד שירות אישי ופרטני - פתרון מערכתי לכלל צרכיהם.  

השוטפת,  המסחרית  לפעילות  משלימים  פעילות  בתחומי  לרבות  מקיף  מקצועי  בידע  מחזיק  המשפטי  הצוות 

בין אם מדובר בעסקת נדל"ן או בעסקה  ליווי בכלל האספקטים הנלווים לכל עסקה משמעותית,  ובכך מעניק 

מסחרית. בין התחומים המרכזיים בהם עוסק המשרד: מסחרי )מקומי ובינלאומי(, מיזוגים ורכישות )ובכלל זה סיבובי 

השקעה בחברות טכנולוגיה(, שוק הון על כל היבטיו, צווארון לבן, עסקאות ופרויקטים נדל"ן, משפט מינהלי, משפט 

מוניציפאלי, תכנון ובניה, דיני עבודה, תשתיות ומימון פרויקטים, איכות הסביבה, בנקאות ומימון, ליטיגציה, בוררויות 

ויישוב סכסוכים, תובענות ייצוגיות ועוד.

ממיטב  החל  בישראל,  והציבורי  העסקי  המגזר  קצוות  מכל  גופים  ומלווה  משפטי  ייעוץ  מעניק  הפירמה  צוות 

והמובילות  מהגדולות  מקומיות  וברשויות  ועירוניות  ממשלתיות  בחברות  המשך  בישראל,  העסקיים  התאגידיים 

בישראל וכלה בייצוג גופים ציבוריים ומוסדיים.

השתתפות  לרבות  הוגנים,  נלווים  ותנאים  שכר  הכוללת,  ומקצועית  נעימה  עבודה  בסביבת  מתאפיינת  הפירמה 

בעלויות ארוחות צהריים, ימי כיף, הרצאות תקופתיות, השתלמות שנתית לצוות בת מספר לילות וכיו"ב, והכל מתוך 

תפיסה שכל חבר צוות הינו ממשפחת הפירמה.
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תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'שרקון, בן עמי, אשר ושות'

• תהליך גיוס המתמחים: 
לאחר קבלת קורות חיים בצירוף גיליונות ציונים, עבודה משפטית והמלצות ככל שישנן, מתבצע סינון ראשוני 

תוך מתן תשומת לב מרבית ובחינת זיקת המועמד אל תחומי העיסוק של משרדנו. מועמד שיעבור את הסינון 

הראשוני, יוזמן לראיון וככל שיידרש יתבצע ראיון נוסף. 

'אם אתה רוצה להיות חלק מההצלחה ומוכן להשקיע את כל כולך, מקצועית ואישית, אנו מבטיחים לתת לך את 

כל הכלים וההזדמנויות להיות מהטובים ביותר'.

על ההתמחות: 
שיטת העבודה במשרדנו הינה שיטת "פול צוותי", כלומר, לכל מחלקה המונהגת על ידי השותף העומד בראשה, 

ומונה צוות איכותי של עורכי דין, מצוותים מתמחים והם מהווים חלק אינטגרלי של אותה המחלקה. המתמחים 

במשרדנו עוסקים בעבודה משפטית בלבד, הם נחשפים לעבודה מגוונת בכל קשת הפעולות המבוצעות על 

ידי המחלקה הרלוונטית והם שותפים באופן אקטיבי לניהול תיקים לרבות כתיבת כתבי בי-דין, מחקר משפטי, 

פגישות עם לקוחות ומוסדות, השתתפות בדיונים והכל בכפוף לאופי העבודה במחלקה בה שובץ המתמחה. אנו 

מאמינים כי הכשרה מקצועית מתמדת היא חלק מסלילת הדרך לבוגרינו ולכן המתמחים לוקחים חלק פעיל 

בימי עיון, כנסים והרצאות בהם משרדנו משתתף. כמו-כן, על מנת לפתח את המתמחים ולחשוף אותם למגוון 

תחומים, כלל המתמחים מוצמדים מידי חודש לפעילות במחלקות השונות של הפירמה וזאת בשיעור של כ-20 

שעות עבודה חודשיות. 

• ימים ושעות העבודה במשרד: 

ימי ראשון עד חמישי בין השעות 9:00-19:00. 

• הדרישות מהמתמחה: 

חרוצים,  יסודיים,  לטפל,  עיקר  בין  להבחין  שיודעים  עצמאית  חשיבה משפטית  בעלי  באנשים  מעוניינים  אנו 

מחויבים, בעלי מוסר עבודה גבוה וניחנים ביכולת התבטאות, יצירתיות מחשבתית, הבנה, אחריות וקליטה מהירה.

• טרום התמחות: בהתאם לצורך. 

• סיכויי קידום במשרד: 

הפירמה, כמדיניות, מציעה למתמחים המצוינים להצטרף לשרותיה כעורכי דין.

פרטים כללים: 
1. כתובת: דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי - המגדל המרובע, קומה 34, תל אביב 6701101

2. טלפון: 03-6846000

3. פקס: 03-6846001

 mail@tadmor-levy.com :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: עו"ד אביטל ברוקר ימין

 www.tadmor.com :6. כתובת אתר האינטרנט

7. מספר עו"ד: 90 

8. מספר השותפים במשרד: 27

9. מספר מתמחים: 20

על המשרד
בוגרי מיטב מוסדות  ומתמחים,  דין  ושות' מעסיק למעלה מ-110 עורכי  לוי  יובל  ושות' פרופ'  משרד תדמור 

החינוך המשפטי בארץ ובעולם. בראש המשרד עומדים ד"ר דוד תדמור, לשעבר הממונה על הגבלים עסקיים, 

ועו"ד עופר לוי, מומחה בדיני תאגידים, בנקאות ומשפט מסחרי. תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מתמחה 

ועל לקוחותיו נמנים, בין היתר, קונצרנים מרכזיים במשק הישראלי וחברות  במגוון תחומי המשפט המסחרי, 

גופים בשוק  בינלאומיות מובילות, הבנקים הגדולים, חברות כרטיסי אשראי, חברות החזקה, קרנות השקעה, 

ההון, תאגידים בתחומי התעופה, התקשורת, הבריאות, האנרגיה והתשתיות, גופים פיננסיים, חברות תעשייתיות, 

חברות נדל"ן, וכן ארגונים שלא למטרות רווח. 

תחומי עיסוק מרכזיים
• ליטיגציה ויישוב סכסוכים - 

וישראלים  למשרד אחת ממחלקות הליטיגציה הגדולות והטובות בארץ. המשרד מייצג תאגידים בינלאומיים 

במגוון רחב של סכסוכים מורכבים, לרבות סכסוכים מסחריים, עתירות מנהליות, עתירות לבית המשפט העליון, 

כן,  כמו  ועוד.  גישור  בוררות,  ובנייה,  תכנון  עסקים,  ופירוק  נכסים  כינוס  הליכי  רוחני,  קניין  ייצוגיות,  תובענות 

המשרד מייצג פרטים וחברות בהליכים פליליים בתחום הצווארון הלבן ובעבירות הגבלים עסקיים. 

• הגבלים עסקיים - 

המשרד מדורג מידי שנה על ידי מיטב הדירוגים המשפטיים הבינלאומיים כאחד מהמשרדים הטובים ביותר 

בישראל בכל הנוגע להגבלים עסקיים ולדיני תחרות, והגיע להישגים מרשימים בתחום זה. התמחות המשרד 

משתרעת על פני כל תחומי ההגבלים העסקיים, הן בפן האזרחי, הן בפן הפלילי. צוות המחלקה מורכב מהמומחים 

המובילים בתחום בישראל ורבים מעורכי הדין בצוות נטלו חלק בגופי המפתח הרגולטוריים ובתעשייה עצמה. 

• מיזוגים ורכישות - 

למשרד ניסיון רב בעסקאות מיזוגים ורכישות מורכבות. המשרד היה מעורב במספר גדול של עסקאות מרכזיות 

במשק הישראלי והוא מעורב דרך קבע בעסקאות בינלאומיות באירופה, ארה"ב, המזרח הרחוק ומקומות נוספים 

בעולם. 

•הייטק והון סיכון –

 המשרד מייצג דרך קבע חברות הזנק מכל התחומים, לרבות אינטרנט, תקשורת, תוכנה, ביו-מד וציוד רפואי, 

לרבות  הזנק,  גם משקיעים בחברות  מייצג  ועד לשלב מכירתו. המשרד  ועוד, החל מהקמת המיזם  תחבורה 
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תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'

חממות ואקסלרטורים, קרנות הון סיכון, משקיעים פרטיים ומשקיעים ורוכשים אסטרטגיים. המשרד הראשון 

 .''UpLink" להקים מועדון הייטק ויזמות הנקרא

• בנקאות, כרטיסי חיוב ומימון - 

בין  חיוב.  וכרטיסי  בנקאית  לרגולציה  הקשור  בכל  ייחודית  ומומחיות  ובמימון,  בבנקאות  עשיר  ניסיון  למשרד 

לקוחות המשרד בתחום זה נמנים הבנקים הגדולים בארץ, חברות כרטיסי אשראי, חברות פיננסיות וחברות 

המפתחות מוצרים חדשים בתחום הבנקאות ואמצעי התשלום. 

• מימון פרויקטים ותשתיות - 

המשרד מדורג תדיר כמשרד מוביל בתחום מימון הפרויקטים והתשתיות על ידי מיטב הדירוגים המשפטיים 

הבינלאומיים, בזכות פעילותו הענפה והחדשנית בתחום זה בארץ, באפריקה ובאירופה. המשרד היה מעורב 

ברובם המוחלט של הפרויקטים הגדולים בתחום התשתיות בישראל בעשור האחרון. המשרד מעניק ללקוחותיו 

מים,  התפלת  לרבות  תחומים,  של  רחב  במגוון  פרויקטים  למימון  הקשורים  נושאים  של  רחבה  בקשת  ייעוץ 

אנרגיה קונבנציונלית, אנרגיה מתחדשת, גז טבעי, לווייני תקשורת, ביטחון ותחבורה. 

• משפט מסחרי - 

ובינלאומיים, במסגרתה המשרד מספק  רווח, מקומיים  וארגונים ללא מטרת  למשרד התמחות בליווי חברות 

לגופים אלה ייעוץ משפטי שוטף ומלווה את פעילותן בתחומים רבים ומגוונים, לרבות בייעוץ לעומדים בראש 

החברה, עריכת חוזים והתקשרויות, מתן ייעוץ משפטי וייצוג מול רגולטורים רלוונטיים, עריכת הליכים תחרותיים, 

טיפול בצרכים המשפטיים השוטפים של החברה, כתיבת חוות דעת משפטיות, ליווי הפעילות השוטפת ועוד. • 

• שוק ההון, ניירות ערך ורגולציה של שירותים פיננסיים - 

המשרד מייצג חברות ציבוריות וגופים מובילים הפועלים בשוק ההון הישראלי ביחס למגוון פעילויותיהם בשוק 

ההון המקומי. למשרד התמחות ייחודית ברגולציה של שוק ההון וניירות ערך, רגולציה של שירותים פיננסיים, 

ייצוג בהליכי  ניירות ערך,  דיווח של חברות ציבוריות, הליכי אכיפה מנהלית של רשות  ממשל תאגידי, חובות 

חקיקה, חקירות פנימיות ואכיפה פנימית בניירות ערך. 

• נדל"ן - 

המשרד מייצג תאגידים, יחידים, קרנות, משקיעים, קבלנים ויזמים בכל סוגי העסקאות, ובהן רכישה, מכירה, 

שכירות, מכרזים, קומבינציה, בנייה, קבוצות רכישה, התחדשות עירונית, תמ"א 38 וניהול נכסים. למשרד התמחות 

בתחום ההתחדשות העירונית )"פינוי בינוי"(, והוא מייצג יזמים ודיירים בפרויקטים גדולים ברחבי הארץ. משפט 

מנהלי ורגולציה – המשרד הוכר על ידי מדריכי הדירוג הבולטים כמשרד מוביל בתחום זה. המשרד מלווה גופים 

רבים במשק הישראלי במגעים מול רשויות השלטון ומשרדי הממשלה בהקשרים מגוונים. למשרד ניסיון רב 

בהופעה בפני רשויות, ועדות הכנסת, ועדות ממשלתיות וציבוריות, וכן בכתיבת מסמכי מדיניות, מענה לשימועים, 

ליווי הליכי חקיקה, הפרטה, שינויים מבניים והסדרה. דיני עבודה – המשרד מספק שורה רחבה של שירותים 

משפטיים בתחום משפט העבודה הפרטי והקיבוצי. בין היתר, מייצג המשרד מעסיקים ישראלים וזרים, מנהלים 

בכירים, קבוצות עובדים בהליכי פירוק, כינוס נכסים או הקפאת הליכים, ארגוני מעסיקים וארגוני עובדים. 

על ההתמחות
תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מספק חוויית התמחות ייחודית המתוארת על ידי המתמחים שלנו במשוב 

אנונימי בסיומה כשנה של התמחות אינטנסיבית, מלמדת, מכבדת, מהנה ומאד מומלצת. ייחודיות המשרד נובעת 

משילוב בין יתרונותיו של משרד גדול, בו מיוצגים גופים עסקיים מהשורה הראשונה בארץ ובחו"ל ומטפלים 

במגוון רב של תחומי התמחות, לבין סביבת עבודה אשר מאפשרת לבטא את היכולות האינדיבידואליות של 

עורכי הדין והמתמחים ומעניקה הזדמנות לעבוד באופן ישיר מול לקוחות כבר משלביה המוקדמים יחסית של 

תקופת ההתמחות. המתמחים במשרד נהנים מהגמישות המחשבתית, היעדר הבירוקרטיה, מסיכויי ההתקדמות 

הטובים ומעבודה ישירה מול צוות מקצועי מאוד, מגוון וצעיר יחסית. אנו מאמינים ששנת ההתמחות נועדה 

שילוב  תוך  אישי,  אימון  על  מקפידים  במשרד  הדין.  עורך  לעבודת  המתמחה  את  להכשיר  ובראשונה  בראש 

אמיתי של המתמחה בתיקים בהם הם מהווים חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי המלווה אותם. עבורנו, שנת 

ההתמחות היא הדרך הטובה ביותר לאתר ולבחור את דור העתיד של עורכי הדין במשרד. הרוב המכריע של 

עורכי הדין הצעירים במשרד השלימו את התמחותם בו. מתמחים אשר יצטיינו בשנת ההתמחות יקבלו בסופה 

הצעה לעבוד במשרד כעורכי דין לאחר השלמת הבחינות. 

• שיטת ההתמחות במשרד: 

שיטת התמחות ייחודית במסגרתה נחשף המתמחה לעבודה בתחומי משפט שונים, בהתאם להעדפותיו ולצרכי 

העדפותיו  את  לגבש  למתמחה  ומאפשרת  וגמישות,  וורסטיליות  על  דגש  שמה  זו,  התמחות  שיטת  המשרד. 

בין  המתמחה  בוחר  ההתמחות,  בתחילת  השונים.  המשפט  בתחומי  מעשית  התנסות  כדי  תוך  המקצועיות 

התמקדות בתחום עיקרי בו מושקע רוב זמן ההתמחות, לצד תחומי משנה; או התנסות במגוון רחב של תחומים, 

תוך התמקדות בתחומים מסוימים בהמשך ההתמחות. לאורך ההתמחות וכתלות בשינוי העדפותיו של המתמחה, 

משתנה גם תמהיל התיקים של המתמחה. עבודת המתמחים השוטפת מנוהלת ומבוקרת בידי אחראי מתמחים 

וצוות של חונכים אישיים )עורכי דין שבעברם היו מתמחים במשרד(. אחראי המתמחים וצוות החונכים, אחראים 

על חלוקת המשימות השונות, בהתאם לצרכי העבודה ותוך התחשבות בתחומי העניין של המתמחים. הצוות 

בצורה  נחנך  לאורך התמחותו מבחינה מקצועית,  כי המתמחה מתקדם  ומוודא  מבקר את עבודת המתמחה 

ראויה ומקבל את הליווי האישי והמקצועי לו הוא זקוק. 

• התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 

המתמחים יושבים בחדרים ייעודיים, ולכל מתמחה שולחן עבודה, פינת אחסון ומחשב. למתמחים מוצע סמארט-

פון ועלות השימוש בו, חניה בחניון עזריאלי, סבסוד ארוחת צהרים במשרד, מתנת חג לראש השנה ולפסח בסך 

של 1,000 ש"ח עבור כל חג, סבסוד ספרי הלימוד לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין, שי סיום התמחות 

בסך של 1,000 ש"ח. במהלך שנת ההתמחות המתמחים נהנים מערבי גיבוש וימי כיף ייעודיים למתמחים, זאת 

בנוסף לערבי הגיבוש וימי הכיף המשרדיים.  

• סיכויי קידום במשרד: 

רובם המכריע של עורכי הדין הצעירים במשרד השלימו את התמחותם בו. בשנתיים האחרונות הציע המשרד 

לכשלושה רבעים מהמתמחים לחזור ולעבוד בו כעורכי דין לאחר סיום בחינות הלשכה. 
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פרקליטות המדינהפרקליטות המדינה

כל מה שרציתם לדעת על המגזר הציבורי

פרטים כללים
1. כתובת: משרד המשפטים, רח' צלאח א-דין 31, ירושלים

2. טלפון: למספרי הטלפונים לחץ כאן.

3. פקס: לפי רשימת היחידות

4. דוא"ל: לפי רשימת היחידות

5. איש קשר למתמחים: אמרכליות היחידות 

www.justice.gov.il :6. כתובת אתר האינטרנט

7. מספר עו"ד: בפרקליטות עובדים למעלה מ-950 פרקליטים, בכל היחידות.  67% מכלל הפרקליטים הן נשים.

8. מספר מתמחים: כ-350 בשנה, בכל יחידות הפרקליטות. 

ייעודיות  מטה  יחידות  המדינה  בפרקליטות  ומינהלי.  אזרחי  משפט  פלילי,  מרכזיים:משפט  עיסוק  תחומי   .9

בתחומי המשפט הבינלאומי, הפיסקאלי, משפט העבודה, המחלקה לחקירות שוטרים, ועוד.

על המשרד ותחומי עיסוקו
הפרקליטות הינה חלק מהרשות המבצעת של מדינת ישראל ופועלת כיחידה ארגונית נפרדת במשרד המשפטים. 

פרקליטות המדינה והפרקליטים המשרתים בה מופקדים על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בפני ערכאות 

המשפט. בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן.

• מבנה הפרקליטות:

בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה.

לפרקליט המדינה ארבעה משנים: משנה לעניינים פליליים, משנה לעניינים אזרחיים, משנה לאכיפה כלכלית 

ומשנה לתפקידים מיוחדים. 

יחידת הניהול של הפרקליטות משמשת כיחידת המטה של פרקליט המדינה לניהול הפרקליטות.

המחלקה  הכלכלית,  המחלקה  האזרחית,  המחלקה  הפלילית,  המחלקה  מטה:  יחידות   14 בפרקליטות   -

הפיסקאלית, המחלקה למשפט העבודה, מחלקת בג"צים, המחלקה לעניינים בינלאומיים, המחלקה לחקירות 

שוטרים, המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, המחלקה לתפקידים מיוחדים )בינלאומי(, היחידה לאכיפה אזרחית, 

היחידה לעיכוב הליכים, יחידת עררים ויחידת הסייבר.

- בפרקליטות 12 פרקליטויות מחוז, הפרוסות ברחבי הארץ, בהתאם לפריסת בתי המשפט: צפון )נצרת(, חיפה, 

תל אביב, מרכז, ירושלים ודרום )באר שבע(. 

בכל מחוז גיאוגרפי קיימות שתי פרקליטויות מחוז: פרקליטות פלילית, אשר אמונה על ייצוג המדינה כמאשימה 

אזרחית, אשר  ופרקליטות  הוא בסמכות הפרקליטות  בהם  ושהטיפול  הפליליים שהתרחשו בשטחה  בתיקים 

אמונה על ייצוג המדינה כתובעת וכנתבעת בהליכים אזרחיים. יוצאת מכלל זה היא פרקליטות מחוז צפון אשר 

בתוכה שתי מחלקות: פלילית ואזרחית.

בפרקליטות כ-1,750 עובדים, בהם למעלה מ-950 פרקליטים, כ-250 עובדים מנהליים, כ-45 חוקרים במחלקה 

לחקירות שוטרים, כ-350 מתמחים, כ-60 סטודנטים וכ-60 בני ובנות שירות.

• משפט פלילי

בתחום הפלילי הפרקליטות מייצגת את המדינה כתובעת בבתי המשפט, מלווה את החקירות הפליליות ומובילה 

את המדיניות המשפטית בתחום אכיפת החוק. 

הפרקליטות הפלילית מייצגת את המדינה בפני ערכאות שונות בהליכי המשפט הפלילי וכן בוועדות שחרורים 

ועתירות אסירים. 

פרקליטויות המחוז מייצגות את המדינה בכל שלבי ההליך הפלילי: החל בבחינת תיק החקירה וקבלת הכרעה 

לגבי הגשת כתב אישום, שלבי בירור האשמה ועד לטיעון לעונש לקראת מתן גזר הדין על ידי בית המשפט. כמו 

כן, מופיעים הפרקליטים בערעורים על תיקי התביעה המשטרתית. 

בנוסף, מייצגים מחוזות הפרקליטות את היועץ המשפטי לממשלה בפני ועדות השחרורים המתכנסות בבתי 

הסוהר, בפניהן נדונות בקשות האסירים לשחרור מוקדם בחלוף שני שליש מתקופת מאסרם, וכן בהליכי עתירות 

אסירים, בבקשותיהם השונות משירות בתי הסוהר. 

לצד הפעילות במחוזות הפרקליטות, מטפלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה בכל ההליכים הפליליים 

המתנהלים בבית המשפט העליון, ובעיקר בערעורים. המחלקה הפלילית מחליטה באילו מקרים יוגשו ערעורים 

מטעם המדינה על זיכוי או על עונש. כמו כן, היא מחליטה באילו מקרים יוגש ערר על החלטת שחרור ממעצר 

או בקשה להארכת מעצרו של נאשם השוהה במעצר מעבר לתשעה חודשים ומשפטו טרם הסתיים. בנוסף, 

משתתפים פרקליטי המחלקה בעבודת המטה שנעשית במשרד המשפטים, בגיבוש הנחיות ובגיבוש מדיניות 

כלל ארצית בתחום הפלילי.

• משפט אזרחי-מינהלי

הפרקליטות האזרחית פועלת כנאמן הציבור בייצוג המדינה בעניינים אזרחיים ומינהליים, לשם הגנה על זכויות 

הציבור, שלטון החוק וסדרי המינהל התקינים.

של  ייצוג  נדרש  בהם  המשפטיים  ההליכים  סוגי  בכל  המדינה  בייצוג  עוסקות  האזרחיות  המחוז  פרקליטויות 

רשויות המדינה ובכל הערכאות בתחומי המחוז )בתי המשפט לתביעות קטנות, בתי משפט השלום, בתי משפט 

לענייני משפחה, בתי הדין האזוריים לעבודה, בתי משפט לעניינים מנהליים ובתי המשפט המחוזיים(.

לצד המחוזות, המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה יוזמת הליכים אזרחיים בבית המשפט העליון. התיקים 

היזומים מתחלקים לשלושה הליכים מרכזיים: ערעורים על הליכים שהתנהלו לראשונה בבית המשפט המחוזי, 

ערעורים על פסק דין שנדון כבר בבית משפט השלום ובבית משפט המחוזי או על החלטה אחרת שאיננה פסק 

דין, ובקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב של שופטי העליון, בהליך שהעליון פסק בו בעבר.

הפרקליטות האזרחית עוסקת במגוון רחב של נושאים והליכים, בהתאם למאפיינים הדמוגרפיים הייחודיים של 

כל מחוז ומחוז. בהתאם, התיקים מחולקים למספר נושאים מרכזיים: נזיקין, מקרקעין, עבודה, מינהלי, חוזים 

וחיובים, מסים, מעמד אישי.

לצד אלה, בפרקליטות יחידות מטה ייעודיות:

- מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה אחראית על ייצוג המדינה בעתירות ובערעורים המוגשים לבית המשפט 

העליון בתחומי המשפט המינהלי והחוקתי.

ייצוג משרדי הממשלה, רשויות שלטוניות נוספות )דוגמת רשות  תפקידה העיקרי של מחלקת הבג"צים הוא 

החברות הממשלתיות, הרשות הממשלתית למים וביוב, ועוד( והיועץ המשפטי לממשלה בהליכים המתנהלים 

בבית המשפט העליון בתחומי המשפט המינהלי והחוקתי. 

http://www.justice.gov.il
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בתיקי שחיתות שלטונית  הוא  עיסוקה  עיקר  לבן".  "צווארון  בעבירות  בטיפול  הכלכלית מתמחה  - המחלקה 

ובפשיעה כלכלית הפוגעת בגופי המשק המרכזיים ובתשתיות הלאומיות. המחלקה גם עוסקת בפרשות הונאה 

כלכלית מתוחכמת. המחלקה הכלכלית בשיתוף משטרת ישראל פועלת נגד עברייני "צווארון לבן" תוך שימוש 

באמצעי אכיפה משולבים - פליליים, מנהליים, משמעתיים ואזרחיים - במטרה לתת מענה למכלול ההיבטים 

הנובעים מהפרת החוק. שיטת פעולה זו נועדה להרתיע ולפגוע במקורות ההכנסה הלא חוקיים ובתמריצים 

המניעים עבריינים אלו לבצע עבירות. 

הפלילי.  ובהיבט  האזרחי  בהיבט  המיסים,  תחום  על  האחראית  מטה  יחידת  הינה  הפיסקאלית  המחלקה   -

המחלקה מהווה חוד החנית במערך אכיפת דיני המס בישראל וייצוג רשויות המס בבתי המשפט. חלק ניכר 

מתחומי האחריות במחלקה ומתיקי המס שבטיפולה הם בעלי השלכות רוחב עצומות, הן מבחינת האופן בו הם 

חלים על החייבים והעוסקים במשק והן מבחינת היקפם הכספי.

לממשלה  המשפטי  והיועץ  המדינה  ייצוג  על  מופקדת  המדינה  בפרקליטות  העבודה  למשפט  המחלקה   -

בהליכים משפטיים הנדונים בבית הדין הארצי לעבודה ובבית המשפט העליון בתחומי משפט העבודה והביטחון 

הסוציאלי.

- המחלקה לעניינים בינלאומיים מהווה ראש חץ במאבק הישראלי בעבריינות הבינלאומית. המחלקה פועלת 

להעצים את שיתוף הפעולה הבינלאומי במאבק בפשיעה החמורה, המאורגנת וחוצת הגבולות, ולהעמיק את 

חלקה של ישראל בשיתוף פעולה זה. המחלקה מרכזת ומובילה גם את קשרי התביעה הישראלית עם רשויות 

תביעה מקבילות במדינות זרות, כמו גם עם ארגוני תביעה בינלאומיים.

- המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין מטפלת באופן ישיר ועקיף בתיקים פליליים בתחום התכנון והבנייה ובתיקים 

נבחרים שעניינם עבירות סביבתיות בבתי משפט מקומיים, בתי משפט שלום ובתי משפט מחוזיים בכל הארץ.

- המחלקה לחקירות שוטרים )מח"ש( הוקמה בשנת 1992, במטרה להקים גוף עצמאי ובלתי תלוי במשטרה, 

אשר יחקור שוטרים החשודים בביצוע עבירה. בסמכות מח"ש לחקור חשד לעבירה שבוצעה בידי שוטר, אשר 

העונש הקבוע בצידה הוא מעל שנת מאסר. מח"ש גם מוסמכת לחקור אזרחים החשודים בביצוע עבירה יחד 

עם אנשי משטרה, וכן חשדות הנוגעים לביצוע עבירות על ידי אנשי שירות הביטחון הכללי במהלך תפקידם, 

ידי  על  מקדמית  בדיקה  הנבדקים  נחקרים,  של  תלונות  למעט  לממשלה,  המשפטי  היועץ  להחלטת  בכפוף 

המבת"ן )מבקר תלונות נחקרים(. 

בהגנה  היחידה מתמקדת  המדינה.  פרקליטות  של  יחידת מטה אסטרטגית  היא  אזרחית  לאכיפה  היחידה   -

על נכסי המדינה ועל התקינות השלטונית, באמצעות אכיפה בכלים אזרחיים. בכלל זה, היחידה יוזמת הגשת 

תביעות האזרחיות בשיעורים כספיים ניכרים בשם המדינה ולמען כלל הציבור.

- יחידת עררים הינה יחידה בפרקליטות המדינה אשר אחראית על הטיפול בכל העררים הפליליים המוגשים 

על החלטות גופי החקירה והתביעה במדינת ישראל. 

יחידת עררים אמונה על הטיפול בכל העררים המוגשים כנגד החלטות סגירה של תיקים פליליים וכן בעררים 

המוגשים על החלטות של אי פתיחה בחקירה, הניתנות על ידי כל גוף חוקר או תובע במדינת ישראל.

- היחידה לעיכוב הליכים מטפלת בכל הבקשות לעיכוב הליכים פליליים. נוכח עבודתה עם כלל גופי התביעה, 

היחידה לעיכוב הליכים שותפה בעיצוב מדיניות האכיפה הפלילית. 

- יחידת הסייבר,  אשר הוקמה בשנת 2015, מרכזת את ההתמודדות עם הפשיעה והטרור במרחב הסייבר. 

על ההתמחות
• אופי עבודת המתמחה במשרד: 

25 יחידות הפרקליטות קולטות מתמחים מדי שנה. אופי העבודה כמתמחה משתנה מיחידה ליחידה. לרשותכם 

עומד מידע רב על ההתמחות ביחידות השונות באתר האינטרנט של הפרקליטות ובאתרי היחידות השונות.

• התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 

המתמחים שלנו זוכים לתנאי עבודה הולמים.

• הדרישות מהמתמחים בעבודה: 

הפרקליטות מורכבת מנבחרת של עורכי דין איכותיים המטפלים בעבירות ובנושאים פליליים, אזרחים ומינהליים, 

ולכן אנחנו שואפים לעבוד עם המתמחים המצטיינים והטובים ביותר. אנו  שהם בלבה של החברה והמדינה 

שואפים לצרף לשורותינו מתמחים שרוצים להשתלב בסביבת עבודה מלמדת ומאתגרת המתאפיינת באווירה 

משפחתית ונעימה. 

אם אתם בעלי תחושת שליחות, יחסי אנוש מעולים, כושר ביטוי טוב בכתב ובעל-פה, יכולת עבודה עצמאית, 

אחריות, יסודיות, רצינות ונכונות להשקיע, מקומכם עמנו.

• שעות עבודה: 

42.5 שעות עבודה שבועיות בימים א'-ה'. שעות נוספות בתשלום.

• האם קיים מסלול טרום התמחות: 

לעבודת  להיחשף  מצוינת  הזדמנות  היא  בפרקליטות  סטודנט  משרת  סטודנטים.  כ-60  עובדים  בפרקליטות 

הפרקליטות.

• אופן הגשת המועמדות: 

"קודקס"  האינטרנט  אתר  באמצעות  רק  פועלת  הפרקליטות  המשפטים,  למשרד  מתמחים  לקבלת  בדומה 

)codex(, שזכה במכרז, על מנת לקדם הליך שיוויוני במיון וגיוס מועמדים להתמחות. הגשת מועמדות ליחידות 

הפרקליטות מתבצעת באמצעות מילוי תיק אישי באתר קודקס )תחת "סטודנטים"(, בצירוף גיליון ציונים העדכני 

ליום הגשת המועמדות מהמוסד האקדמי. יש להגיש מועמדות לכל יחידה בנפרד.

הפרקליטות הציבה לעצמה כיעד מרכזי את המשך שיפור מיון וגיוס מתמחים מקרב אוכלוסיות במיקוד: בני 

החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, בני העדה האתיופית, חרדים ובעלי מוגבלות, לפיכך מפורסמות בכל שנה 

משרות ב"העדפה מתקנת".  עם זאת, כל המשרות המפורסמות בקודקס פתוחות כמובן לכל המועמדים.
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6. איש קשר למתמחים: עו"ד שרית חאיק שפיגלשטיין
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8. מספר עו"ד: 160

9. מספר מתמחים: 30 בשני המועדים יחד.

על המשרד ותחומי עיסוקו
שני תפקידים מרכזיים למחלקת הייעוץ והחקיקה - ליווי משפטי של הכנת החקיקה בממשלה ובכנסת וייעוץ 

משפטי לממשלה ולרשויות ציבוריות נוספות. בעניינים אלה פועלת המחלקה מתוך מגמה להבטיח שמירה על 

עקרונות היסוד של המשפט הישראלי ועקרון שלטון החוק בראשם.

המחלקה היא הגוף המנחה המקצועי המוסמך עבור הממשלה לעניין הכנתן של הצעות חקיקה ויוזמות של 

חוקי יסוד. המחלקה מלווה את הליכי החקיקה של הצעות החוק הממשלתיות והצעות החוק של חברי הכנסת 

ושל ועדות הכנסת ומנחה את משרדי הממשלה לגבי הכנת החקיקה בנושאים אשר בתחום אחריותם. המחלקה 

יוזמת חקיקה בנושאים אשר באחריות משרד המשפטים וכן חוקי יסוד. כמו כן המחלקה אחראית על נוסח החוק 

והפיקוח על התקנתה של חקיקת המשנה של כל משרדי הממשלה.

משפטיות  והנחיות  דעת  חוות  במתן  לממשלה,  המשפטי  ליועץ  מסייעת  המחלקה  המשפטי  הייעוץ  בתחום 

לממשלה על זרועותיה וגופיה. חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה קובעת את הפירוש המחייב של הדין 

עבור הגופים הממשלתיים השונים והנחייתו בסוגיות משפטיות מחייבת אותם בפעולתם. במסגרת זו עובדת 

המחלקה באופן שוטף מול היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה וברשויות שלטון אחרות, בהכוונה משפטית-

מקצועית ובקביעת מדיניות משפטית וחוקתית מקום שהדבר נדרש. 

היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש ייעוץ וחקיקה. עבודת ייעוץ וחקיקה נעשית במסגרת שבע מחלקות 

אשר בראש כל אחת מהן עומד משנה ליועץ המשפטי לממשלה. משפטני המחלקה, כ-140 במספר, מייצגים 

את היועץ המשפטי לממשלה ואת משרד המשפטים בפני ועדות השרים השונות וועדות הכנסת וכן הם נוטלים 

חלק בוועדות ציבוריות וצוותים בין-משרדיים של הממשלה. המשפטנים בכל אחת ממחלקות המשנה עוסקים 

בשאלות של ייעוץ וחקיקה גם יחד בנושאים הנתונים לאחריותם.

1. מבנה ייעוץ וחקיקה 

בראש ייעוץ וחקיקה עומד היועץ המשפטי לממשלה. ליועץ המשפטי לממשלה שבעה משנים: משנה לניהול 

ולתפקידים מיוחדים, משנה למשפט פלילי, משנה למשפט אזרחי, משנה למשפט כלכלי, משנה למשפט בין-

לאומי, משנה למשפט ציבורי–חוקתי ומשנה למשפט ציבורי–מנהלי. 

בנוסף, תחת המחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים בייעוץ וחקיקה פועלות גם היחידות הבאות: היחידה למשפט 

עברי והיחידה להבניית החקיקה, האחראית גם על תחום חקיקת המשנה.

בייעוץ וחקיקה כ-220 עובדים, בהם כ-138 משפטנים, כ-28 עובדים מנהליים, כ-27 מתמחים, וכ-27 סטודנטים.

על מחלקת ניהול ותפקידים מיוחדים- בראש המחלקה עומד עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

)ניהול ותפקידים מיוחדים( 

מחלקת ניהול ותפקידים מיוחדים אחראית על שלושה תחומים עיקריים.

התחום הראשון הוא התפקידים המיוחדים. תפקידה העיקרי של המחלקה בתחום זה הוא לסייע ליועץ המשפטי 

לממשלה בנושאים מורכבים ורגישים הנמצאים על שולחן היועץ המשפטי לממשלה. העבודה בתחום זה עשויה 

להקיף תחומי משפט שונים בהתאם לצרכי היועץ המשפטי לממשלה. עיקר עבודתו של המתמחה תהיה בליווי 

תחום זה.

הניהוליים  ההיבטים  על  המחלקה  אמונה  זה  בתחום  וחקיקה.  ייעוץ  של  המקצועי  הניהול  הוא  השני  התחום 

המשפטיים של המחלקה. בכלל זאת אחראית היחידה על הבניית תהליכי העבודה בייעוץ וחקיקה, גיבוש תכניות 

העבודה של ייעוץ וחקיקה, פיתוח והכשרת כוח האדם, הבניית תהליכים ניהוליים, פיתוח תחום ניהול הידע, ועוד.

התחום השלישי הוא האחריות על יחידות המטה של ייעוץ וחקיקה – היחידה להבניית החקיקה, היחידה למשפט 

עברי ויחידת המשפט המשווה.

2. היחידה למשפט עברי

בראש היחידה עומד ד"ר מיכאל ויגודה. נוסף על תפקידי המחלקה בתחומי הייעוץ והחקיקה, עורכת המחלקה 

ופסיקה  העברי  מתחום המשפט  שונות  סוגיות  מקבץ  אשר  ושופטים,  דין  עורכי  של  עטם  פרי  שבועי,  גיליון 

רלוונטית. בנוסף, מקיימת המחלקה שיתופי פעולה עם "מורשת המשפט העברי", לקיום כנסים ולהפקת מחקרי 

עומק.

של  העיקריים  העשייה  במוקדי  השתלבות  תוך  מגוונים  ובתחומים  שונים  מסוגים  במשימות  עוסק  המתמחה 

המחלקה למשפט עברי, כולל מחקר משפטי וכתיבת חוות דעת בנושאים הקשורים לעבודת מחלקה למשפט 

עברי והנמצאים על סדר יומו של היועץ המשפטי לממשלה.

במחלקה שלושה מתמחים – שניים בניהול ותפקידים מיוחדים ואחד ביחידה למשפט עברי.

לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה  נזרי,  רז  עו"ד  עומד  המחלקה  בראש  ציבורי-חוקתי-  למשפט  המחלקה 

)משפט ציבורי-חוקתי( 

על המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי

המחלקה מונה שלושה אשכולות:

• אשכול ציבורי: האשכול עוסק בזכויות היסוד החוקתיות ובדיני בחירות ומפלגות.

• אשכול חברתי: האשכול עוסק בתחומי העבודה, הביטוח הלאומי, החינוך, הבריאות ושוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלויות.

• אשכול ילדים, משפחה ומערכות שיפוט: האשכול אמון על דיני המעמד האישי, ענייני ילדים וזכויותיהם, סדרי 

דין והערכאות השיפוטיות השונות.

במחלקה ארבעה מתמחים המתחלקים בין האשכולות השונים. 

המחלקה למשפט ציבורי-מינהלי- בראש המחלקה עומד עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

)משפט ציבורי-מינהלי( 

המחלקה מונה ארבעה אשכולות:

• אשכול ביטחוני: האשכול עוסק בתחום הסייבר ומלווה משפטית את השאלות הכרוכות באכיפה וגיבוש הדין 

באזור יהודה ושומרון.

mailto:sarits%40justice.gov.il?subject=
mailto:sarits%40justice.gov.il?subject=
http://www.justice.gov.il
http://www.justice.gov.il


] 106 [] 107 [

• אשכול מנהלי: האשכול עוסק בענייני מנהל אוכלוסין, מעמד בישראל ומדיניות הגירה.

• אשכול טוהר מידות וביקורת שיפוטית: האשכול עוסק במינויים של עובדי ציבור ונבחרי ציבור ומעמדם, ניגודי 

עניינים של עובדי ציבור ונבחרי ציבור, והיבטים פרוצדורליים ומהותיים של ביקורת שיפוטית.

• אשכול עבודת הממשלה: באשכול נכללים היבטים של עבודת הממשלה וגופיה השונים – קבינטים, ועדות 

שרים וכיוצ"ב, דיני המכרזים, פרסומים וחסויות, הדרת נשים, שירות המדינה, תמיכות, תרבות ומורשת ועוד.

במחלקה ארבעה מתמחים המתחלקים בין האשכולות השונים.

המחלקה למשפט אזרחי- 

בראש המחלקה עומד עו"ד ארז קמניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי( 

המחלקה מונה ארבעה אשכולות:

והרשויות  ישראל  מקרקעי  רשות  השיכון,  משרד  והבנייה,  התכנון  מנהל  מול  עובד  האשכול  נדל"ן:  אשכול   •

המקומיות

• אשכול קניין רוחני: האשכול עובד מול רשות הפטנטים ומשרד הבריאות.

• אשכול אזרחי: האשכול עוסק בתחומי הביטוח והבנקאות, תובענות ייצוגיות, הגנת הצרכן, נזיקין וחוזים אחידים.

במחלקה ארבעה מתמחים המתחלקים בין האשכולות השונים.

3. המחלקה למשפט כלכלי- 

בראש המחלקה עומד עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט כלכלי( 

המחלקה מונה שלושה אשכולות:

• אשכול רגולציה: האשכול מרכז את תחום הרגולציה בממשלה ועובד, בהתאם, מול משרדי התשתיות והרגולציה 

העיקריים בממשלה - כגון משרד התקשורת, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, רשות 

המים, רשות החשמל, רשות הגז ועוד.

בכלל  עיסוק  כולל  זה  תחום  המשפטים.  במשרד  התאגידים  תחום  את  מרכז  האשכול  תאגידים:  אשכול   •

סוגי התאגידים הקיימים - חברות, חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים, עמותות, אגודות שיתופיות, אגודות 

עותמניות, חברות לתועלת הציבור. האשכול עובד מול רשות ניירות ערך, רשות החברות הממשלתיות, רשות שוק 

ההון ביטוח וחיסכון, רשות החברות, רשם העמותות, בנק ישראל ועוד.

• אשכול מסים וחדלות פירעון: האשכול מרכז את תחום חדלות הפרעון, ובכלל זה הרפורמה הגדולה בתחום 

זה, וכן את העבודה מול רשות המסים ומשרד האוצר בתחום המסים. האשכול עובד מול משרד האוצר, רשות 

המיסים, רשות האכיפה והגבייה והכונס הרשמי.

במחלקה ארבעה מתמחים המתחלקים בין האשכולות השונים.

4. על מחלקת משפט פלילי- 

בראש המחלקה עומד עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי( 

המחלקה מונה שלושה אשכולות:

•אשכול עונשין וסמכויות אכיפה: האשכול עוסק בהבניית שיקול הדעת בענישה, עבודות שירות ושחרור על 

תנאי ממאסר, האזנות סתר, חילוט, עיצומים כספיים, המרשם הפלילי וסמכויות אכיפה ועיכוב.

• אשכול פשיעה חמורה: האשכול עוסק בעבירות מין, הלבנת הון ומימון טרור, עבירות שחיתות, סחר בבני אדם 

ואחריות פלילית של תאגידים.

• אשכול סדר דין פלילי וראיות: האשכול עוסק בחסיונות וראיות אלקטרוניות, זכויות נפגעי עבירה, מעורבות 

קטינים ובני נוער בעבריינות, טיפול בחולי נפש עוברי חוק ובזכויות נחקרים בחקירה.

במחלקה ארבעה מתמחים המתחלקים בין האשכולות השונים.

המחלקה למשפט בין-לאומי- 

בראש המחלקה עומד ד"ר רועי שיינדורף, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט בין-לאומי(

מחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט בין-לאומי( אחראית למתן ייעוץ משפטי לממשלת ישראל בכל ההיבטים של 

הקשור  בכל  גם  כמו  הישראלית,  המשפט  מערכת  בתוך  ופרשנותו  יישומו  לרבות  פומבי,  בין-לאומי  משפט 

להליכים משפטיים בין-לאומיים, משא ומתן בנושא אמנות וייצוג של המדינה בפורומים בין-לאומיים. 

המחלקה מונה שבעה אשכולות: 

• אשכול משפט בין-לאומי פומבי: האשכול אמון על הטיפול בנושאי הליבה של המשפט הבין-לאומי הפומבי, 

ובכלל זה דיני אמנות, סמכות שיפוט ודיני חסינויות. כן עוסק האשכול בתחומים של סייבר, משפט בין-לאומי 

פרטי ומאבק בשחיתות. 

• אשכול משפט בין-לאומי כלכלי: האשכול אמון על הטיפול בתחום המשפט הבין-לאומי הכלכלי. 

הדיווח  תהליך  את  מרכז  זו  ובמסגרת  האדם,  זכויות  בתחום  הטיפול  על  אמון  האשכול  אדם:  זכויות  אשכול 

לארגונים בין-לאומיים בנושאי זכויות אדם.

• אשכול משפט בין-לאומי הומניטרי: האשכול אמון על הטיפול בתחום המשפט הבין-לאומי ההומניטרי. 

• אשכול מדיניות ואסטרטגיה: האשכול אחראי על הטיפול בנושאי פנים אשר עשויים להשפיע על היכולת 

של מדינת ישראל לקדם את עמדותיה בזירה המשפטית הבין-לאומית. כן עוסק האשכול בגיבוש אסטרטגיית 

פעולה משפטית ביחס לגופי בדיקה בין-לאומיים הקשורים לפעילות צה"ל והמאבק בטרור. 

בין- שיפוט  במוסדות  ישראל  מדינת  של  ענייניה  קידום  על  אחראי  האשכול  בין-לאומיים:  הליכים  אשכול   •

לאומיים, ועל הגנה על אינטרסים של המדינה ושל הפועלים מטעמה במסגרת הליכים המתנהלים בבתי דין או 

בטריבונלים בין-לאומיים. 

• אשכול הליכים במדינות זרות: האשכול אחראי על הטיפול בתלונות פליליות ובתביעות אזרחיות המוגשות נגד 
מדינת ישראל, או בכירים שפעלו מטעמה. כמו כן, האשכול עוסק במאבק בתופעת הדה לגיטימציה נגד מדינת 

ישראל. 

במחלקה שמונה מתמחים המתחלקים בין האשכולות השונים. 

על ההתמחות: 
כן  ועל  גווניה,  כל  על  משפטית  בעבודה  ומועסקים  וחקיקה  ייעוץ  מצוות  אינטגרלי  חלק  מהווים  המתמחים 

נדרשים לעבודה מאומצת, ליכולת חשיבה משפטית ברמה גבוהה ומחויבות ציבורית. ההתמחות בייעוץ וחקיקה 

היא הזדמנות ייחודית ומרתקת ללימוד ועשייה בכל תחומי הרשות המבצעת, והיא מתאימה למועמדים בעלי 

נכונות לעשייה ציבורית ומשפטית משמעותית.

ובכלל  ונלווים למשפטנים בכל שלבי העבודה,  המתמחים מסייעים למשפטנים בכל שלבי הייעוץ המשפטי, 

זה: הכנת חוות דעת לוועדת השרים לענייני חקיקה, כתיבת סיכומים של ישיבות, השתתפות בישיבות בדרגים 

הבכירים במשרד, נוכחות בדיוני וועדות הכנסת, נוכחות בדיוני ועדות שרים )ועדת שרים לחקיקה ולרגולציה(, 

קבינטים )כגון קבינט הדיור( ועוד. מתמחים רבים השתלבו לאחר תקופת ההתמחות בעבודה בייעוץ וחקיקה 

כמשפטנים. רבים מבכירי ייעוץ וחקיקה כיום החלו את דרכם כמתמחי ייעוץ וחקיקה.

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטיםייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים



] 108 [] 109 [

הסניגוריה הציבוריתהסניגוריה הציבורית

פרטים כללים: 
1. אנשי קשר למתמחים:

• מחוז תל-אביב: עו"ד תרצה קיש )טל' 03-6932684)

• מחוז מרכז: עו"ד ניר רהט )טל' 03-6932689(

• מחוז דרום: עו"ד עינת סנדלר )טל' 073-3801323)

• מחוז ירושלים: עו"ד שני פוגודה )טל' 02-5696116(

• מחוז חיפה: עו"ד שרון רינגר )טל' 04-8633718(

• מחוז צפון: עו"ד אלעד בלעיש )טל' 04-6029140(

• הסניגוריה הארצית: עו"ד גיל שפירא )טל' 03-69326774( / עו"ד ישי שרון )טל' 03-6932618(

 www.justice.gov.il :2. כתובת אתר האינטרנט

www.facebook.com/#!/PublicDefenseIsrael :3. דף הפייסבוק

3. מספר עו"ד: כ-120 בכל מחוזות הסניגוריה ובסניגוריה הארצית

4. מספר מתמחים: כ-45 בכל מחוזות הסניגוריה ובסניגוריה הארצית

על הסניגוריה הציבורית: 

הסניגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים המעניקה ייצוג משפטי איכותי בהליכים פליליים לעצורים 

ונאשמים, הזכאים לייצוג בהתאם לעילות שנקבעו בחוק.

זה: בתיקי מעצרים,  ובכלל  ונאשמים בהליכים פליליים,  הסניגוריה הציבורית מייצגת מספר רב של חשודים 

בתיקים פליליים, בערעורים פליליים, בתיקי נוער, בוועדות פסיכיאטריות, בוועדות שחרורים ועוד. 

על  להגנה  מוסדית  בפעילות  גם  הציבורית  הסניגוריה  עוסקת  לקוחותיה,  בייצוג  השוטפת  לעבודתה  מעבר 

זכויותיהם של נאשמים וחשודים, באמצעות מעורבות בהליכי חקיקה ומדיניות, השתתפות בוועדות ציבוריות 

ומקצועיות והגשת חוות דעת משפטיות במסגרת "ידיד בית-משפט". 

אנשי הסניגוריה הציבורית אף פועלים כמבקרים רשמיים מכוח הסמכה של השר לביטחון פנים לבקר במתקני 

הכליאה, לצורך בדיקת תנאי החזקתם של עצורים ואסירים. 

הסניגוריה הציבורית פרושה על פני הארץ בשישה מחוזות: ירושלים, תל-אביב, מרכז, חיפה, צפון ודרום. בנוסף 

למחוזות אלו קיימת הסניגוריה הציבורית הארצית, שמקום מושבה בתל-אביב. 

תהליך גיוס המתמחים: 
אופן הגשת בקשות למועמדות ופירוט הליכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של משרד המשפטים במדור 

"דרושים" - ההרשמה נעשית דרך אתר "קודקס". 

• על ההתמחות בסניגוריה הציבורית: 

הסניגוריה הציבורית הינה גוף צעיר יחסית ומלוכד, שהעובדים בו מונעים על ידי אמונה ביעדיה של הסניגוריה 

הציבורית ופועלים מתוך תחושת שליחות ציבורית, ומשכך הם מחויבים להשקעת שעות עבודה ומאמצים רבים. 

המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מצוות הסניגוריה ומועסקים בעבודה משפטית על כל גווניה, ועל כן נדרשים 

גם הם לעבודה מאומצת, כמו גם ליכולת חשיבה משפטית ברמה גבוהה ולתחושת מחויבות חברתית עמוקה. 

ההתמחות בסניגוריה הציבורית היא הזדמנות ייחודית ומרתקת ללימוד ועשייה בכל תחומי המשפט הפלילי, 

והיא מתאימה למועמדים נבחרים, בעלי מחויבות לזכויות אדם ונכונות לעשייה חברתית ומשפטית משמעותית.

• התמחות במחוזות הסניגוריה: 

המתמחים מסייעים לעורכי הדין בכל שלבי הייצוג, ונלווים לעורכי הדין בכל שלבי העבודה בתיק, ובכלל זה: 

פגישות עם הלקוח, ניהול מו"מ עם הפרקליטות או מדורי התביעות, דיונים בבתי משפט בערכאות השונות, לימוד 

התיקים הפליליים והכנת חוות דעת משפטיות, כתבי בית-דין וטיעונים בשלבים השונים )הכנת ההוכחות וחקירות 

העדים, בקשות לקבלת חומרי חקירה, טיעונים לעונש, סיכומים, כתיבת ערעורים ועררים ועוד(. המתמחים אף 

מהווים חלק חשוב ממערך המינוי, הליווי והפיקוח של הסניגוריה הציבורית, התומך בעבודת הסניגורים החיצוניים.

• התמחות בסניגוריה הארצית: 

המתמחים מוצמדים לעורכי הדין מצוות הסניגוריה הארצית, המופקדת על ייצוג לקוחות הסניגוריה בהליכים 

בפני בית המשפט העליון, בדגש על הליכים עקרוניים )ערעורים פליליים, בקשות רשות ערעור, בקשות לדיון 

נוסף, ידיד בית משפט וכו'(. המתמחים אף מסייעים לעורכי הדין המרכזים באופן ארצי תחומים ייחודיים כגון 

הליכי חקיקה ומדיניות, זכויות עצורים ואסירים, קטינים בהליך הפלילי ומשפטים חוזרים.

בתיקים  השלום  משפט  בבית  בעצמם  להופיע  המתמחים  רשאים  ההתמחות,  של  השנייה  המחצית  במהלך 

מסוימים )בכפוף לאישור מתאים, בהסכמת האדם המיוצג ובנוכחות מאמן(.

מתמחים רבים השתלבו לאחר תקופת ההתמחות בעבודה עם הסניגוריה הציבורית כעורכי דין, בצוות הפנימי 

או החיצוני, בהתאם לכישוריהם ולצרכי המערכת.

• דרישות/ציפיות:

• זיקה לזכויות אדם, לערכי ומטרות הסניגוריה הציבורית, רצון לעסוק במשפט הפלילי, רצון ללמד סניגוריה על 

נאשמים, הזדהות עם ערכים כגון כבוד האדם והזכות להליך הוגן, תחושת מחויבות חברתית ועוד.

יכולת  גבוהה,  משווה(  משפט  )לרבות  ומחקרית  אקדמית  רמה  מרובה,  והשקעה  מאומצת  לעבודה  נכונות   •

חשיבה משפטית וכתיבה משפטית ברמה גבוהה. 

http://www.justice.gov.il
http://www.justice.gov.il
http://www.facebook.com/%23%21/PublicDefenseIsrael
http://www.facebook.com/%23%21/PublicDefenseIsrael
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המטה לביטחון לאומי - משרד ראש הממשלההמטה לביטחון לאומי - משרד ראש הממשלה

פרטים כללים: 
1. כתובת: רח' נתנאל לורך 1, ירושלים

2. טלפון: 02-6667433

3. פקס: 026667512

legalnsc@pmo.gov.il :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: אולגה פולוצקי

www.nsc.gov.il :6. כתובת אתר האינטרנט

7. מספר עו"ד ובעלי תפקידים: 6

8. מספר מתמחים: 1. מועד מרץ 

9. תחומי עיסוק מרכזיים: ביטחון ויחסי חוץ, משפט בינלאומי, משפט מנהלי, משפט חוקתי, משפט וטרור ועוד

על המשרד: 
עורכי הדין של האגף המשפטי מסייעים ליועץ לביטחון לאומי ולראשי האגפים במטה לביטחון לאומי )להלן: 

לאומי  ביטחון  לענייני  השרים  ועדת  של  הממשלה,  של  וביטחון  חוץ  בנושאי  המטה  עבודת  בריכוז  המל"ל( 

)הקבינט( וכל ועדה או הרכב שרים אחר בראשות ראש הממשלה בנושאי חוץ וביטחון.

במקביל לעבודתם כמומחי תוכן לעולם המשפט, משולבים עורכי הדין בעבודת המטה המדינית - ביטחונית 

במל"ל, הכוללת בין היתר מיפוי וגיבוש חלופות למדיניות, תוך הצבעה על ההבדלים בין החלופות ומשמעותם 

וכן, במידת הצורך, גיבוש המלצה מנומקת לחלופה הנבחרת, וביצוע עבודות מטה בין-ארגוניות ובין-משרדיות 

מטעם ראש הממשלה בנושאים נוספים.

עובדי האגף המשפטי של המל"ל משולבים בעבודות מטה המרוכזות על ידי משרדים אחרים בנושאים שיש 

יחידות  הממשלה,  במשרדי  משפטיים  בפורומים  המל"ל  את  ומייצגים  הלאומי,  הביטחון  לתחום  נגיעה  להם 

הסמך, רשויות הביטחון וועדות הכנסת בנושאים שונים, וכן מטפלים בפעילות המשפטית השוטפת של המשרד, 

בהתאם להוראות החוק, התקשי"ר וכללי המנהל התקין.

ברזי  שליטה  לצד  ומחייבת  מאד,  ומגוונת  באגף המשפטי מאתגרת  הדין  עורכי  עבודת  העיסוק,  טיב  מעצם 

ישראל  והאתגרים האסטרטגיים עימם מתמודדת  והמנהלי, גם הבנה של הסביבה  המשפט הבינ"ל, החוקתי 

בזירה המדינית-ביטחונית ועולם הלוחמה בטרור. כמו כן, נדרשת מעורכי הדין באגף המשפטי יכולת לעבוד עם 

גופים רלוונטיים כגון השב"כ, המוסד, משרד החוץ, מחלקת דין בינ"ל בפרקליטות הצבאית, משרד המשפטים, 

משרד הביטחון והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

עורכי הדין באגף המשפטי של המל"ל משולבים - כמומחי תוכן לעולם המשפט - בעבודות המטה, הכנת ניירות 

עמדה ומסמכי מדיניות המוגשים לראש הממשלה והממשלה בענייני החוץ והביטחון של מדינת ישראל, בהתאם 

לחוק המטה לביטחון לאומי - התשס"ח-2008.

תהליך גיוס המתמחים: 
בהתאם לתהליך קבלת מתמחה לפי כללי לשכת עורכי הדין ובאמצעות שירות קודקס. ראיון שני למתאימים.

• שיטת התמחות: 

המתמחה כפוף ישירות למאמנו - היועץ המשפטי למטה לביטחון לאומי, ובנוסף עובד באופן שוטף וצמוד עם 

יתר עורכי הדין באגף המשפטי על מגוון רחב של תחומים בהן עוסק האגף.

• אופי עבודת המתמחה: 

המתמחה הינו חלק אינטגרלי מהאגף המשפטי ושותף מלא לעשייתו. סביבת העבודה מאד דינמית ומגוונת 

ומוטלות על המתמחה משימות בעלות אחריות רבה. המתמחה משתתף בדיונים מגוונים ומוביל פרויקטים. 

• תנאי העבודה והעסקה: 

משרד בתוך האגף המשפטי, משכורת בהתאם להתמחות במגזר הציבורי, הטבות בהתאם לתנאים בעבודה 

במגזר הציבורי.

• מי המתמחים שלנו? 

נדרשת היכרות עם תחומי המשפט הבינלאומי, משפט וטרור, משפט בינלאומי פלילי, דיני לחימה, משפט מנהלי 

והן באופן  יכולת גבוהה של עבודה בצוות  ומשפט חוקתי. מעבר להיכרות עמוקה עם תחומי העניין, נדרשת 

ונכונות לעבודה בשעות לא  יכולת מחקר וכתיבה גבוהות, רצון להשקעה רבה  יכולת למידה מהירה,  עצמאי, 

שגרתיות, יצירתיות, מקצועיות, חברתיות, יוזמה וגמישות.

• סיכויי קידום במשרד: 

בהתאם לכישורים, לצרכי המשרד ולנהלי שירות המדינה.

• שונות: 

באגף המשפטי ישנה אווירה משפחתית. אין מסלול טרום התמחות. פרטים כללים
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אגף היועץ המשפטי של משרד החוץאגף היועץ המשפטי של משרד החוץ

פרטים כללים: 
1. כתובת: שד' יצחק רבין 9, ירושלים 9103001

2. טלפון: 02-5303539

3. פקס: 02-5303251

Goni.Werbner@mfa.gov.il :4. דוא"ל

5. אשת קשר למתמחים: גוני ורבנר

6. מועד גיוס מתמחים: מרץ

7. מספר עו"ד במשרד: 28

8. מספר המתמחים במשרד: 4

9. תחומי עיסוק מרכזיים: משפט בינלאומי, משפט מינהלי, דיני עבודה והסכמים בינלאומיים 

על המשרד 
למשפט  ישראל,  של  החוץ  למדיניות  להיחשף  נדירה  הזדמנות  מעניקה  המשפטי  היועץ  באגף  ההתמחות 

הבינלאומי ולמשפט הישראלי, דרך עיסוק במגוון רחב של סוגיות משפטיות מורכבות. 

אגף היועץ המשפטי מוביל את העשייה המשפטית בהתמודדות עם האתגרים שעל סדר היום של ממשלת 

ישראל ושל מעל 100 נציגויות ישראל בחו"ל ונציגויות זרות בישראל.

עורכי הדין והמתמחים מייצגים את המדינה בפורומים בינ"ל, מנהלים מו"מ מול עורכי דין מהארץ ומהעולם, 

והמקרקעין,  המסחרי  בתחום  בינלאומיים  הסכמים  מקדמים  ובחו"ל,  בארץ  ליטיגציה  הליכי  למאות  שותפים 

מעניקים ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה בארץ ובחו"ל, פונדקאות ישראלים בחו"ל, ועוד. כמו כן, משתתפים 

בישיבות ממשלה, בוועדות הכנסת ובדיונים בבתי משפט, ועובדים בשיתוף פעולה עם המשפטנים בכל משרדי 

הממשלה. 

המשפט  תחומי  בכל  משפטיים,  בכלים  ישראל  של  המדיניים  היעדים  את  מקדמים  והמתמחים  הדין  עורכי 

וב-BDS, סייבר  זכויות אדם, המאבק בדה לגיטימציה  דיני לחימה, טרור,  בינ"ל, לרבות  ובאמנות  הבינלאומי 

וביטחון, או"ם, טריבונלים בינ"ל ועוד. 

בראש האגף עומד היועץ המשפטי למשרד החוץ והמשנה ליועץ המשפטי. האגף כולל 3 מחלקות: המחלקה 

למשפט בינלאומי, המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי ומחלקת אמנות בינ"ל.

על ההתמחות
• אופי עבודת המתמחה במשרד: 

המתמחה משתלב בכל עבודת האגף המשפטי כמתואר לעיל. המתמחה הוא חלק אינטגרלי מהצוות ועוסק 

ובינלאומיים,  ישראליים  גורמים  עם  ומו"מ  דיונים  בישיבות,  מגוונים. המתמחה משתתף  ובמשימות  בתחומים 

מבצע מחקר משפטי וכותב חוות דעת ומסמכים לבתי משפט, ומעניק ייעוץ לאגפי המשרד ולנציגויות ישראל 

השונות  למחלקות  משובצים  המתמחים  בכירים.  דין  ועורכי  מחלקה  מנהל  בהנחיית  פועל  המתמחה  בחו"ל. 

בתחילת ההתמחות, בהתאם לרקעם ולצרכי האגף. העבודה מעניקה כלים מגוונים בתחומי משפט שונים, מו"מ, 

ייצוג עמדות, ליטיגציה, ייעוץ משפטי ועוד, המאפשרים השתלבות לאחר מכן במגזר הציבורי והפרטי.

• התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 

בהתאם לנהוג בשירות המדינה.

• הדרישות מהמתמחים בעבודה: 

מצוינות אישית ואקדמית, מקצועיות ואמינות, מוטיבציה גבוהה, יכולת עבודה דינמית לצד יכולת מחקרית, יחסי 

אנוש מעולים, שליטה באנגלית, רקע במשפט בינלאומי - יתרון. הקבלה כפופה לתהליך סיווג ביטחוני.

• שעות עבודה: 

עבודה בימים א'-ה', בהתאם לנהוג בשירות המדינה.

• סיכויי קידום במשרד: 

בהתאם לכישורים, לצרכי המשרד ולנהלי שירות המדינה. 

• האם קיים מסלול טרום התמחות: 

על פי צרכי המשרד.
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משרד התקשורתמשרד התקשורת

פרטים כללים: 
1. כתובת: רחוב יפו 23, ירושלים

2. טלפון: 02-6706333; פקס: 02-6235695

moc.gov.il :כתובת אתר האינטרנט של המשרד

מספר המתמחים: 2

אשת קשר למתמחים: גב' אילנית רוזיו

מחזור גיוס: התמחות מרץ

תחומי עיסוק עיקריים: משפט ציבורי-מנהלי, משפט מסחרי, רגולציה כלכלית ודיני תקשורת

על המשרד והלשכה המשפטית
שוק התקשורת הוא דינמי ועתיר פיתוחים טכנולוגיים. זהו שוק שמגלגל כ-20 מיליארד שקלים בשנה. משרד 

התקשורת הוא המשרד שאחראי על הרגולציה בשוק זה ונדרש לאזן בין שיקולים שונים: תחרותיים, כלכליים 

וצרכניים- והכול בסביבה המשתנה תדיר. המשרד עוסק בנושאים מרכזיים במשק המשפיעים על כלל הציבור, 

ומתפרסמים חדשות לבקרים בעיתונים הכלכליים המובילים במדינה. בין הנושאים המרכזיים שטיפל ומטפל 

בהם המשרד בשנים האחרונות ניתן למצוא את רפורמת הסלולר, רפורמת השוק הסיטונאי, פיתוח תשתיות 

נייחות )מיזם הסיבים( וסלולריות )דור 4 ודור 5( ופיצול ערוץ 2.

הלשכה המשפטית במשרד התקשורת מלווה מבחינה משפטית את עבודת המשרד ברפורמות בשוק התקשורת, 

בנושאי רגולציה, בקידום התחרות ובהגנת הצרכן, ובכלל זה בתחום האינטרנט, הסלולר, הטלפוניה, התשתיות 

והדואר. העבודה כרוכה בהכרה של תחומים משיקים - כלכליים וטכנולוגיים )מתמחים בעלי רקע בכלכלה/

מנהל עסקים/מדעי המדינה/תקשורת ימצאו עניין נוסף מעבר לתחום המשפטי(.

במסגרת זו הלשכה המשפטית עוסקת בליווי משפטי של הליך קביעת המדיניות בידי שר התקשורת, בניסוח 

הצעות חוק, בהשתתפות בוועדת השרים לענייני חקיקה ובוועדות הכנסת השונות, בליווי ההליכים המשפטיים 

שבהם מעורב המשרד בפני ערכאות משפטיות, כגון בג"ץ, בית המשפט המחוזי, בית משפט השלום, בית הדין 

לעבודה ובית המשפט לתביעות קטנות, בכתיבת חוות דעת משפטיות ובליווי משפטי של ההיבטים המנהליים 

הגדולות  התקשורת  חברות  של  בפניות  מטפלת  המשפטית  הלשכה  מעבודתה,  כחלק  המשרד.  עבודת  של 

המיוצגות על ידי משרדי עורכי הדין המובילים במשק. 

הלשכה המשפטית מורכבת מצוות מסור ומגובש וקיימת בה אווירה ייחודית ונעימה.

על ההתמחות
• אופי עבודת המתמחה במשרד: 

המתמחה מהווה חלק אינטגרלי מהלשכה המשפטית ושותף מלא בהליכי העבודה המשרדיים. המתמחה עובד 

עם כלל עורכי הדין בלשכה )מודל של "ּפּול"(. במסגרת עבודתו, המתמחה נמצא בקשר שוטף ומשתתף בישיבות 

עם האגפים המקצועיים במשרד כגון מינהל כלכלה, אגף הנדסת תקשורת, אגף תכנון והנדסת ספקטרום, וכן 

עם לשכת שר התקשורת ולשכת מנכ"ל משרד התקשורת. בנוסף, המתמחה עומד בקשר ומשתתף בישיבות 

עם משרדי ממשלה שונים, כגון משרד האוצר )אגף התקציבים(, משרד המשפטים )פרקליטות, ובכללן מחלקת 

הבג"צים ומחלקת ייעוץ וחקיקה(, הרשות להגבלים עסקיים, הרשות להגנת הצרכן ומשרד ראש הממשלה.

בנוסף לכך, המתמחה אחראי על ריכוז וטיפול בהצעות חוק פרטיות בתחום התקשורת אשר רלוונטיות למשרד, 

ובכלל זה שותף לייצוג בוועדות השרים לענייני חקיקה ובוועדות הכנסת השונות. 

כמו כן, המתמחה מלווה באופן מלא הליכים משפטיים בפני ערכאות שונות, ובכללן בג"ץ, ואף שותף לייצוג 

בהליכים בבית המשפט לתביעות קטנות.

• התנאים המוצעים למתמחה: 

המתמחה יושב בלשכה המשפטית בחדר עם מתמחה נוסף. תנאי השכר כמקובל בשירות המדינה בתוספת 

תשלום עבור שעות נוספות. המתמחים משתתפים בפעילויות שונות של המשרד )למשל ימי גיבוש, נופשים, 

כנסים וימי עיון(. למתמחה גישה לספרייה המשפטית ולמאגרים המשפטיים המקוונים. המתמחה זכאי לחנייה 

מסודרת בחניון מקורה שליד המשרד.

• הדרישות ממתמחים בעבודה: 

יחסי אנוש טובים והשתלבות בעבודת צוות, יכולות משפטיות גבוהות, חשיבה מחוץ לקופסה, יוזמה, אחריות, 

סדר ודייקנות. 

• ימים ושעות עבודה: 

ימי העבודה הם יום ראשון עד יום חמישי )לא עובדים ביום שישי ושבת(. תקן שעות העבודה ביום הוא שמונה 

שעות וחצי, אך לעיתים יש צורך לעבוד מעבר לכך בכפוף לתשלום שעות נוספות. בנוסף, תידרש עבודה מחוץ 

למשרד התקשורת לשם השתתפות בישיבות עם משרדי ממשלה אחרים, ועדת השרים לענייני חקיקה, ועדות 

הכנסת או גורמים אחרים שהמשרד עובד איתם, וכן דיונים בערכאות משפטיות )ובכללן בית המשפט העליון(.

• סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: 

בכפוף לחוק שירות המדינה )מינויים(.
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רשות ההגבלים העסקייםרשות ההגבלים העסקיים

פרטים כללים: 
1. כתובת: רחוב עם ועולמו 4, ירושלים. 

2. טלפון: 02-5458503

3. פקס: 02-5458555

Lishka@aa.gov.il :4. דוא"ל

 www.antitrust.gov.il :5. כתובת אתר האינטרנט

6. מספר עו"ד: כ-40

7. מספר מתמחים בשנה: 7

על הרשות
הממונה על הגבלים עסקיים מופקדת על שמירת התחרות במשק הישראלי ועל קידומה.

תחרות חופשית היא ערך בעל תפקיד מרכזי בהנעת גלגלי המשק ובשיפור הרווחה. קידום התחרות בשווקים 

השונים הוא אחת הדרכים המרכזיות לטיפול ביוקר המחיה בישראל.

לשם השגת מטרות אלו, מוקנות לממונה מספר סמכויות לאכיפת הוראות דיני ההגבלים העסקיים. סמכויות 

אלה כוללות למשל את הסמכות להטיל עיצומים כספיים בגין הפרות של חוק ההגבלים העסקיים, לאשר או 

לבעלי  הוראות  ולתת  החוק,  על הפרת  קביעות  לפרסם  כובלים,  לפטור מאישור הסדרים  למיזוגים,  להתנגד 

וככל שמוגשים עררים על  ועד לסופם,  ריכוז. הליכים אלה מתנהלים ברשות מתחילתם  ולקבוצות  מונופולין 

החלטות הממונה, עורכי הדין במחלקה המשפטית משמשים כבאי כוח הממונה בבית הדין. 

ואכיפת החוק מתבצעת גם באמצעים  הינם עבירה פלילית  כן, הפרת הוראות חוק ההגבלים העסקיים  כמו 

פליליים. עורכי הדין במחלקה המשפטית מלווים את ההליך הפלילי בשלביו השונים. החל בבחינת חומר הראיות 

שנאסף על ידי מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים, עובר בקבלת ההחלטה על הגשת כתב אישום, 

וכלה בהופעה בבתי המשפט כבאי כוח היועץ המשפטי לממשלה.

חוק  והריכוזיות.  מייעצת לממשלה בתחום התחרות  גם  בנוסף לתפקידים אלו הממונה על הגבלים עסקיים 

הריכוזיות, שחוקק לאחרונה, מחייב גורמי ממשלה המקצים נכסי מדינה, כגון מתן רישיונות וזיכיונות, להיוועץ 

בממונה בנוגע להשלכות ההקצאה על התחרות ועל הצרכן הישראלי. כמו כן, הממונה משמשת כיושבת ראש 

על  פרטיות,  לידיים  מדינה  נכסי  הקצאת  של  להשלכות  בנוגע  לממשלה  לייעץ  שתפקידה  הריכוזיות,  ועדת 

הריכוזיות הכלל משקית. 

הינה רשות עצמאית, המורכבת מארבע מחלקות  רשות ההגבלים העסקיים, אשר הממונה עומדת בראשה, 

מקצועיות - מחלקה משפטית, מחלקה כלכלית מחלקת חקירות ומחלקת מינהל ומשאבי אנוש. 

המחלקה המשפטית 
המחלקה המשפטית ברשות ההגבלים העסקיים מרכזת את הפעילות המשפטית בכל הנוגע להפעלת סמכויות 

הממונה על פי חוק ובכל הנוגע ליישום החוק ולפרשנותו.

תיקים בהם עוסקת המחלקה המשפטית ברשות הינם תיקים מאתגרים, מורכבים ומעניינים ובעלי השפעה רבה 

על המשק ועל הכלכלה.

המחלקה המשפטית מורכבת מצוותים אזרחיים ופליליים. 

הצוותים האזרחיים מרכזים את הפעילות המשפטית בכל הנוגע להפעלת סמכויות הממונה במישור האזרחי 

והמנהלי. הצוותים האזרחיים מופקדים על ניסוח הצעות להחלטות הממונה, מייצגים את הממונה בפני בית הדין 

להגבלים עסקיים )בית המשפט המחוזי בירושלים( ובבית המשפט העליון, מלווים את הליכי החקיקה של חוקים 

ותקנות שיש בהם השפעה על התחרות במשק ומהווים כתובת לפניות הציבור בנושאים הקשורים להפרת דיני 

ההגבלים העסקיים. 

עורכי הדין בצוותים הפליליים אמונים על האכיפה הפלילית של הפרות דיני ההגבלים העסקיים ומשמשים באי 

כוח היועץ המשפטי לממשלה בניהול הליכים פליליים בגין עבירות על חוק ההגבלים העסקיים.

על ההתמחות
• אופי עבודת המתמחה במשרד: 

המתמחים הם חלק מהמחלקה המשפטית ומעורבים בכל תחומי פעילותה. 

מתמחה ברשות הינו חלק מן הצוות המטפל בתיק )הכולל בדרך כלל עורך דין וכלכלן( והוא מעורב בכל שלבי 

הטיפול בתיק, החל מגיבוש אסטרטגיות פעולה, השתתפות בפגישות פנימיות, השתתפות בישיבות עם גורמים 

מחוץ לרשות ודיונים שונים )לרבות דיונים בבית הדין או בבתי משפט( והכנת כתבי טענות. 

המתמחים מועסקים בשיטת "פול" ומצוותים למספר תיקים בתחומים שונים בהם עוסקת המחלקה המשפטית. 

כדרך כלל, מתמחים ברשות מצוותים הן לתיקים הפליליים בהן נדונות עבירות על חוק ההגבלים העסקיים והן 

לתיקים אזרחיים )כגון הכרזות על מונופול, בקשות למתן פטור מהסדר כובל, הליכי התנגדות לעסקאות מיזוג 

וליווי עררים על החלטות הממונה בפני בית הדין להגבלים עסקיים(.

בנושאים  תיקים,  למגוון  התמחותו  במהלך  להיחשף  למתמחה  לאפשר  מתוך מטרה  נעשית  העבודה  חלוקת 

שונים ובענפי המשק השונים. 

מתמחה המגלה "ראש גדול" ויוזמה עצמאית, יכול להשאיר חותם של ממש על התיקים אליהם צוות. 

• התנאים המוצעים למתמחה במשרד: 

בגובה  הינה  המשכורת  לבד.  בחדר  יושבים  וחלקם  נוסף  אחד  מתמחה  עם  חדר  חולקים  מהמתמחים  חלק 

המקובל במגזר הציבורי. כל מתמחה מקבל טלפון סלולרי בתעריף מופחת, חניה בחניון הבניין בו ממוקמת 

רשות ההגבלים העסקיים, וכן השתתפות סמלית בעלות יומית במסעדות נבחרות באזור.

• הדרישות מהמתמחים בעבודה: 

ידיעת השפה האנגלית  יסודיות,  ניתוח משפטי, הבנה כלכלית,  יכולת  נדרש להשקעה רבה,  מתמחה ברשות 

ברמה גבוהה, יכולת עבודה בצוות, רמה גבוהה של מחויבות ואמביציה ונכונות לעבודה מאומצת. 

התמחות ברשות הינה הדרך הטובה ביותר לשלב עשייה משפטית ועסקית לצד עשייה חברתית וציבורית, וכמובן 

זוהי הדרך הטובה ביותר ללמוד את רזי תחום ההגבלים העסקיים ולהתמקצע בו. 

• שעות עבודה: 

מתמחים ברשות נדרשים לעבוד בשעות נוספות מעבר לשעות המקובלות במגזר הציבורי, לפי הצורך.

• סיכויי קידום במשרד: 

גיוס עורכי דין למחלקה המשפטית נעשה באמצעות מכרזים של נציבות שירות המדינה  ובכפוף לקיומו של 

תקן פנוי. 

כ-40% מעורכי הדין במחלקה המשפטית החלו את דרכם ברשות כמתמחים.

• האם קיים מסלול טרום התמחות: 

ככלל, לא קיים מסלול טרום התמחות, אך הרשות מעסיקה סטודנטים שמסייעים בעבודה השוטפת של המחלקה 

המשפטית. 
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רשות ניירות ערךרשות ניירות ערך

פרטים כללים: 
1. כתובת: ירושלים: רח' כנפי נשרים 22, 95464

             תל-אביב: רח' מונטיפיורי 35

2. טלפון: ירושלים: טל: 02-6556555

            תל אביב: 03-7109811

3. פקס: ירושלים: 02-6513646

HR@isa.gov.il , jobs@isa.gov.il :4. דוא"ל

www.isa.gov.il :5. כתובת אתר האינטרנט

6. מספר עו"ד: כ-150 עורכי/ות דין

7. מספר מתמחים בשנה: 16

קצת עלינו.
התמחות ברשות היא קרש קפיצה בעולם שוק ההון, והייחודיות שלה היא שילוב אוריינטציה כלכלית כבר במהלך 

תקופת ההתמחות. 

תפקיד הרשות הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, ובמסגרתו מטפלת הרשות, בין היתר, 

בתחומים אלה:

•  מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור.

• הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו.

• מעקב אחר דוחות שוטפים שכל תאגיד חייב להגיש לאחר שהציע ניירות ערך לציבור וכל עוד ניירות הערך 

נמצאים בידי הציבור.

• מעקב אחר מפרטים של הצעות רכש.

• פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה.

• רישוי מנהלי תיקים ויועצי השקעות, פיקוח על מילוי חובותיהם וטיפול בעבירות משמעת.

• עריכת חקירות, לפי הוראת יו"ר הרשות, בעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק 

הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ובעבירות על חוקים נוספים מקום שהן כרוכות בעבירות 

על חוקים אלה.

• הרשות ייסדה, יחד עם לשכת רואי החשבון, את המוסד לתקינה בחשבונאות, ומשמשת שותפה שווה בו.

מחלקות 
ההתמחות ברשות הינה בשני תחומים - תחום ההסדרה ותחום האכיפה.

להלן רשימת המחלקות בהם ניתן להתמחות ברשות, מידע לגבי פעילות המחלקה ניתן למצוא באתר הרשות:

• תחום ההסדרה:

מחלקת תאגידים - ירושלים

מחלקת השקעות - ירושלים

מחלקת הייעוץ המשפטי - ירושלים ותל אביב

המחלקה הבינלאומית - תל אביב,

• תחום האכיפה:

מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה - תל אביב; 

מחלקת אכיפה מנהלית - תל אביב.

תהליך גיוס המתמחים: 
תהליך הגיוס מתחיל ב-1.12 עם פתיחת המשרה בקודקס, יש להגיש את קורות החיים באתר בלבד. ממוצע 

הציונים הנדרש הוא 80 ומעלה. יכולת וכושר ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה, יכולת ניתוח וחשיבה משפטיים 

ברמה מקצועית ויכולת עבודה בצוות, הכרות והבנה של שוק ההון - יתרון.

הראיונות יערכו במשרדי הרשות בת"א ע"י המאמנים בשני התחומים: רגולציה ואכיפה, הריאיון כולל גם מטלת 

כתיבה קצרה. ייתכן שחלק מהמועמדים יזומנו לראיון שני במחלקה.

על ההתמחות: 
התמחות ברשות היא קרש קפיצה בעולם שוק ההון, והייחודיות שלה היא שילוב אוריינטציה כלכלית כבר במהלך 

תקופת ההתמחות. 

• שיטת ההתמחות: 

לאחר קליטת המתמחים ברשות מצוות כל מתמחה לאחת ממחלקות הרשות, בהתאם להליך מיון המתמחים 

המתקיים ברשות, בהתאם לכישוריו ויכולותיו כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת הליך הראיונות והמיון, וככל האפשר, 

בהתאם להעדפתו. ההתמחות בד"כ בהצמדה למאמן.

• אופי עבודת המתמחה: 

המתמחים ברשות משתלבים באופן מידי ומלא בעבודה המקצועית של המחלקות השונות ברשות, וכחלק בלתי 

נפרד מסגל הרשות. המתמחים משתתפים בישיבות ובדיונים, הן פנימיים והן עם גורמים חיצוניים, ונדרשים, 

בין היתר, להכין חומרים, ניירות עמדה וחוות דעת משפטיות לקראת דיונים אלה, ולסייע לעבודה המקצועית 

של המחלקה ככל שנדרש. בדרך זו, נחשפים המתמחים לסוגיות מרכזיות העומדות על סדר יומה של הרשות, 

לעבודה המקצועית של סגל הרשות, לרבות אל מול הגופים הפעילים בשוק ההון בישראל ומפוקחים על ידי 

הרשות )חברות ציבוריות, מנהלי קרנות נאמנות, יועצי השקעות וכו'( ואל מול נציגיהם )משרדי עורכי דין, רואי 

חשבון, מעריכי שווי, וכד'(, המצויים בקשרי עבודה עם סגל הרשות.   

•מסלול טרום התמחות: 

מסלול טרום התמחות, ככלל, אינו קיים ברשות, ולפיכך וודאי שאינו חובה כחלק מדרישות  ההתמחות.

• תנאים ושעות עבודה: 

8.5 שעות עבודה ביום, חמישה ימים בשבוע. לעיתים יש צורך בעבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות בכפוף 

עם  בישיבות  השתתפות  לצורך  הרשות  למשרדי  מחוץ  עבודה  תידרש  לעיתים  וכן  נוספות,  שעות  לתשלום 

משרדים עימם עובדת הרשות )כגון: למשרדי ממשלה אחרים, בנק ישראל, בתי משפט, משרדי הרשות בת"א 

וכד'(. שכר בהתאם למקובל במגזר הציבורי.

• סיכויי קידום של המתמחה במשרד בתום תקופת ההתמחות: 

לחלק מהמתמחים תינתן אפשרות לאחר סיום ההתמחות להישאר כעובדים מן המניין ברשות בהתאם לכישוריהם 

ולצרכי הרשות באותה עת. בנוסף, ובהתאם לניסיון העבר, למתמחים המסיימים התמחותם ברשות קיימים יתרון 

ועדיפות במשרדים העוסקים בתחום שוק. 

• שונות: 

המתמחים משתתפים בהרצאות, השתלמויות וימי עיון מקצועיים רלבנטיים, וכן בימי כיף, תנאי עבודה ורווחה 

מצוינים כמו נופש שנתי, כנסים, הדרכות והשתלמויות, סבסוד ארוחות צהריים, חדר כושר ועוד. 

וכן מנויה הרשות למאגרי מידע מקצועיים שונים. למתמחים בירושלים קיימת  ברשות קיימת ספריה עשירה 

הסעה מת"א פעמיים בשבוע. בנוסף, ובמידת הצורך, ניתן למתמחים סידור חניה.   
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פרטים כללים: 
1. כתובת: הנהלת בתי המשפט, כנפי נשרים 22, ירושלים

2. פרטי התקשרות למתמחים: אגף משאבי אנוש: אשת קשר: אתי נואמה טלפון: 02-6556760 

3. פקס: 02-6556816

  etin@court.gov.il :4. דוא"ל

5. מספר המתמחים במשרד: למעלה מ-130 בשנה, בכל בתי המשפט בארץ.                                

6. תחומי עיסוק מרכזיים: משפט פלילי, משפט אזרחי  משפט מנהלי, דיני משפחה, משפט העבודה, ועוד.

7. הטבות לעובדים: המתמחים בבתי המשפט, זוכים למלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות להם. 

על הרשות השופטת  
בידי הרשות השופטת. הרשות השופטת מורכבת ממערכת בתי המשפט  נתונות  סמכויות השפיטה בישראל 

בית  וכן מבתי הדין. במערכת בתי המשפט שלוש הערכאות:  בית המשפט העליון,  בישראל שבראשה עומד 

המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום. עצמאות הרשות השופטת מובטחת מפני התערבות 

הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. 

הרשות השופטת בישראל, היא רשות עצמאית. במילוי תפקידי השפיטה אין היא תלויה באדם או רשות אחרת. 

אי-התלות היא גם עניינית וגם אישית. אי-התלות האישית מובטחת בדרך בחירתו של שופט ובעניינים הנוגעים 

להעלאתו בדרגה של שופט, בתקופת כהונתו, בתנאי שירותו, בשכרו, בחסינותו ובענייני משמעת. אי-התלות 

העניינית פירושה כפיפות השופט למרות החוק בלבד, ואי כפיפות במילוי תפקידי השפיטה לאדם או למרות 

אחרת כלשהי.

• מבנה הרשות השופטת

המשפט  בבית  כולה.  המדינה   - שיפוטו  תחום  בישראל.  השיפוט  מערכת  בראש  עומד  העליון  המשפט  בית 

העליון מכהנים היום 15 שופטים. הלכה שפוסק בית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט 

יושב כבית משפט לערעורים וכבית  העליון. זה עקרון התקדים המחייב הנוהג בישראל. בית המשפט העליון 

משפט גבוה לצדק )בג"צ(. כבג"צ דן בית המשפט העליון בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת מהם סעד למען 

הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית משפט אחר, או של בית דין אחר. כבית משפט לערעורים, דן בית המשפט 

העליון בערעורים )פליליים ואזרחיים( על פסקי דין והחלטות אחרות של בתי המשפט המחוזיים. כמו כן, דן הוא 

בערעורים על החלטות שיפוטיות ומעין שיפוטיות שונות, כן יושב בית המשפט העליון ב"דיון נוסף" על פסקי דינו. 

סמכות מיוחדת שיש לבית המשפט העליון היא להורות על קיום "משפט חוזר" בעניין פלילי שנפסק בו סופית.

עניינים אזרחיים ופליליים בערכאה ראשונה נדונים בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום. בית המשפט 

המחוזי יושב כבית משפט של ערכאה ראשונה וכבית משפט לערעורים על פסקי הדין של בית משפט השלום. 

הלכה שפסק בית משפט מחוזי מנחה את בתי משפט השלום.

בית משפט השלום דן בעניינים פלילים ובעניינים אזרחיים. בענייני משפחה הפך בית המשפט השלום לבית 

המשפט לענייני משפחה. בית משפט השלום יושב גם כבית משפט שלום לתעבורה, כבית משפט לעניינים 

מקומיים, כבית משפט לתביעות קטנות וכבית דין לשכירות.

בצד בתי המשפט קיימים בתי דין אשר להם סמכות שיפוט מוגבלת. בתי דין לעבודה - דנים בתובענות שעילתן 

ביחסי עובד ומעסיק. כן דנים הם בסכסוכים בעניין הסכמים קיבוציים, בתובענות שנוגעות בקופת גמל ותביעות 

הנהלת בתי המשפטהנהלת בתי המשפט

על פי חוק הביטוח הלאומי. בית הדין הארצי לעבודה - דן בערעורים על פסקי דין של בתי דין האזוריים לעבודה, 

וכן בתובענות בין צדדים להסכם קיבוצי, בין ארגוני עובדים, ובין ארגוני מעבידים, שהן נובעות בעניינים של יחסי 

עבודה

תפקיד המתמחה: 
1. אופי עבודת המתמחה בבתי המשפט: מידי שנה נקלטים למעלה מ130 בוגרי משפטים לתפקיד מתמחים 

לשופטים מכל הערכאות. אופי עבודת המתמחה הינו ייחודי שכן המתמחה מהווה חלק מצוות לשכת השופט.  

ומחייב אמות מידה גבוהות, שכן  יחסי אמון בין המתמחה והשופט/ת  תפקיד המתמחה מושתת במהותו על 

במסגרתו מסייע המתמחה בעשייה השיפוטית ובתהליך התהוותה ובתוך כך נחשף/ת לסוגיות בעלות חשיבות 

ולתכנים רגישים במיוחד. 

2. התפקיד כולל עבודה משפטית במגוון נושאים מענפי המשפט השונים הנוגעת לא פעם בנושאים חשובים 

ועקרוניים העומדים במרכז השיח המשפטי-ציבורי. התפקיד מתמקד במחקר משפטי, בכתיבה ובמגוון היבטים 

הקשורים בניהולם של תיקים המונחים לפני בית המשפט כולל היבטים פרוצדוראליים- משפטיים.  

3. מכיוון שלכל שופט/ת דרכי עבודה שונות ותחומי עיסוק שונים, מאפייני התפקיד נגזרים מדרישות השופט/ת 

הממונה והזמן שיוקדש לכל אחד ממרכיבי התפקיד תלוי בציפיותיו/ה ובדרישותיו/ה. מרכיבים שונים בתפקיד 

מאפשרים למתמחים ולעוזרים המשפטיים להיחשף לפנים שונות של ההליך המשפטי, ולרכוש כלים בהתאם.  

בתחילת ההתמחות יעבור המתמחה סדרת השתלמויות על מנת להקל ולייעל את עבודתו. 

4. הדרישות מהמתמחים בעבודה: התמחות בבתי המשפט חושפת את המתמחה לעבודה עם מיטב המשפטניים  

בארץ לכן אנו שואפים לקלוט מתמחים בעלי הישגיים טובים.  בוגרי משפטים אם אתם בעלי הישגיים טובים 

בלימודים, כושר ביטוי טוב בכתב ובעל-פה, יכולת השתלבות בעבודת צוות, אחריות, יסודיות, רצינות ונכונות 

להשקיע, מקומכם עמנו.

5. שעות עבודה: 42.5 שעות עבודה שבועיות בימים א'-ה'. )100%(  שעות נוספות בתשלום בהתאם למכסה 

וצרכי המשרד.

6. סיכויי קידום במשרד: כחלק ממדיניות תומכי השפיטה, מערכת המשפט מעודדת את מתמחיה להתמודד 

במכרזי המאגר לתפקיד עוזר משפטי המתפרסמים כפעמיים בשנה בסמוך לבחינות הלשכה.

7. אופן הגשת המועמדות: קבלת מתמחים למערכת המשפט מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט "קודקס" 

)codex(, שזכה במכרז, על מנת לקדם הליך שיוויוני במיון וגיוס מועמדים להתמחות.

הגשת מועמדות מתבצעת באמצעות מילוי תיק אישי באתר קודקס )תחת "סטודנטים"(, בצירוף גיליון ציונים 

העדכני ליום הגשת המועמדות מהמוסד האקדמי. יש להגיש מועמדות לכל משרה בנפרד עם פרסום המשרה.
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פרטים כללים: 
1. כתובת: קפלן 1, ירושלים

2. טלפון: 02-5317631

3. פקס: 02-5317786

internship@mof.gov.il :4. דוא"ל

5. איש קשר למתמחים: עו"ד גלעד גושר

www.mof.gov.il :6. כתובת אתר האינטרנט

7. מספר עו"ד: 29

8. מספר מתמחים: 3 )גיוס למועד מרץ(

9. תחומי עיסוק מרכזיים: משפט מינהלי, דיני מכרזים, רגולציה, מימון ובנקאות.

תיאור המשרד: 
משרד האוצר הינו משרד המטה הכלכלי של ממשלת ישראל והוא האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית 

של הממשלה. בין תפקידיו - תכנון וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית של מדינת ישראל, ויסות הפעילות 

למשרדי הממשלה  וחלוקתו  לפעילות הממשלה  השנתי  המדינה  קביעת תקציב  במשק,  והעסקית  הכלכלית 

השונים וניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים. כמו כן מופקד המשרד על פעילותן של כלל 

החברות הממשלתיות, על קביעת מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי ועל ניהול נכסי המדינה.

הלשכה המשפטית במשרד מייעצת לשר האוצר ולמנכ"ל משרד האוצר ומלווה את פעילות האגפים המרכזיים 

במשרד האוצר: אגף התקציבים, אגף החשב הכללי, אגף הכלכלן הראשי ומטה הדיור הלאומי. זאת, לצד יחידות 

נוספות דוגמת מינהל הרכש, האחראי על מתן מענה לצרכי רכש מרכזי של כלל גופי הממשלה. על כן, שותפה 

הלשכה להובלת רפורמות אסטרטגיות במשק, לניהול מכרזים אסטרטגיים בהיקפים כספיים עצומים, להתנעת 

פרויקטים רבי היקף - מקומיים ובינ"ל, לניהול בג"צים ותביעות כנגד ולטובת המדינה, לניסוח חקיקה וחקיקת 

משנה, ולהובלת ארוע החקיקה המורכב והמשמעותי שהלשכה המשפטית היא שמובילה אותו – חוק ההסדרים.

תהליך גיוס המתמחים
הלשכה המשפטית מחפשת סטודנטים מצטיינים, שרואים את עצמם בקריירה במגזר הציבורי. טרם הזמנה 

לראיון נבדוק האם הסטודנט בעל רקע מגוון, ועדיף בעל רקע כלכלה, האם הוא בעל מוטיבציה גבוהה, והאם 

הוא מקפיד על מצויינות בכל תחומי העשייה בהם עוסק.

במסגרת הליך המיון יערך ראיון ראשון עם עורכי דין ותיקים בלשכה או סגנים, וראיון שני עם היועץ המשפטי או 

המשנה. בראיון יישאלו שאלות משפטיות, הנוגעות לתחומי העיסוק במשרד וננסה לעמוד על טיבו של המועמד 

והתאמתו לתפקיד.

על ההתמחות 
המתמחים באוצר מוצמדים לצוות עורכי דין, כאשר המאמן האישי של המתמחה הינו המשנה ליועץ המשפטי 

או סגן היועץ המשפטי המנהל את הצוות. בצורה זו אנו מאמינים בחשיבות שבחשיפתו של המתמחה למספר 

תחומים, שבהם הוא יכול להפוך למשמעותי. המתמחים במשרד האוצר בהחלט עשויים לתפוס מקום משמעותי 

ומשפיע בפרויקטים בהם הם מעורבים, ומוזמנים לכלל הישיבות והדיונים העוסקים בפרויקטים אלו.

ריכוז עמדות המשרד להצעות חוק שונות העולות  בנוסף, מלווים המתמחים בלשכה המשפטית באוצר את 

וועדת השרים לענייני חקיקה ומשתתפים בדיוניה. הדבר מאפשר למתמחים להתנסות ולהכיר את  במסגרת 

הליכי הרגולציה הפנים ממשלתיים, ולהבין כיצד מנוסח חוק, וכיצד בנוי הליך חקיקתו.

שעות העבודה של המתמחים הן בהתאם לסטנדרט הממשלתי, 8.5 שעות ביום. שעות נוספות ניתנות במידת 

הצורך. המתמחים יושבים בחדר מתמחים הכולל 2-3 מתמחים בחדר מרווח. זאת לשם מתן אפשרות להתייעצות 

בפורום המתמחים, ולשם החיבור החברתי. המתמחים הינם חלק אינטגרלי מהלשכה המשפטית, ושותפים לכלל 

הפעילויות החברתיות של הלשכה, הכוללות הרצאות, מפגשים בתוך המשרד, וטיול של 2-3 ימים במהלך השנה.

פרטים כללים: 
1. שם המשרד: לשכת היועץ המשפטי באוניברסיטת בר-אילן )ע"ר(

2. כתובת: אוניברסיטת בר-אילן )ע"ר(

3. טלפון: 03-5318515, 03-5318485

4. פקס: 03-6350996

 legal-advisor.office@biu.ac.il :5. דוא"ל

6. איש קשר למתמחים: גב' אסתר זלקינד, ראש לשכת היועץ המשפטי

 www1.biu.ac.il/Legal-advisor :7. כתובת אתר האינטרנט של הלשכה

 www1.biu.ac.il :8. כתובת אתר האינטרנט של האוניברסיטה

9. מספר עו"ד: 4

10. מספר מתמחים: 1

11. תחומי עיסוק: תחומי עיסוק מגוונים, מתחומי המשפט הפרטי והמשפט הציבורי כאחד. 

על האוניברסיטה ולשכת היועץ המשפטי
בין  משלב  המשפטי  העיסוק  הייחודי,  אופייה  בשל  גבוהה.  להשכלה  מוכר  מוסד  הינה  בר-אילן  אוניברסיטת 

של  המשפטי  היועץ  בלשכת  המתמחים  הדברים,  ומטבע  כן,  על  אשר  הציבורי.  והמשפט  הפרטי  המשפט 

האוניברסיטה נחשפים לתחומי משפט מגוונים.

הגורמים  כלל  מול  האוניברסיטה  בייצוג  וכן  במגוון תחומי המשפט,  ייעוץ משפטי  עוסק במתן  צוות הלשכה 

הרלוונטיים, לרבות בבתי משפט. 

בין תחומי העיסוק ניתן למנות: עריכת חוזים, מתן חוות דעת בנושאים שונים, ליווי תהליכי חקיקה הקשורים 

ייצוג משפטי של  ליווי הליכים משמעתיים,  ופרשנותם, מכרזים,  גבוהה, התקנת תקנונים תאגידיים  להשכלה 

האוניברסיטה וליטיגציה, ייעוץ וייצוג מול רגולטורים, ייעוץ וליווי משפטי למוסדות העמותה, לוועדות וליחידות 

וייעוץ בנושאים הקשורים לקניין רוחני וזכויות  אקדמיות, השתתפות בפורומים משפטיים בין-אוניברסיטאיים, 

יוצרים ולדיני עבודה פרטיים וקיבוציים.

במשרד עובדים ארבעה עורכי דין ותיקים ובעלי ניסיון רב ומתמחה אחד. עורכי הדין והמתמחה עוסקים במגוון 

תחומי הפעילות של המשרד. 

תהליך גיוס המתמחים: ניתן להגיש קורות חיים ישירות ללשכה או דרך חברת קודקס. יש לצרף גיליון ציונים 

הניתוח  מיכולות  הלימודים לשם התרשמות  עבודה שנכתבה במסגרת  גם  לצרף  רצוי  שישנן.  ככל  והמלצות 

המשפטי וכושר הביטוי. 

המועמדים שיזומנו לראיונות יבחרו מקרב בעלי הציונים הגבוהים ביותר ובהתאם להתרשמות מכלל המסמכים 

שהוגשו. 

על ההתמחות: 
1. שיטת ההתמחות: "פול" משרדי. 

2. אופי עבודת המתמחה: המתמחה עובד עם כל עורכי הדין בלשכה ונחשף לסגנונות עבודה שונים. הלשכה 

מציעה עבודה משפטית ברמת מעורבות גבוהה, בהנחיה צמודה של עורכי הדין ועבודה משותפת עמם. המתמחה 

לוקח/ת חלק פעיל בכל שלבי העבודה, לרבות עריכת מחקר משפטי, כתיבת מסמכים משפטיים, חיפושים 

משפטיים, והתלוות לפגישות ולדיונים משפטיים. 

3. תנאי העבודה והעסקה: למתמחה מוקצה חדר פרטי, סביבת עבודה נעימה ותנאי העסקה טובים. 

4. מי המתמחים שלנו? אנו מחפשים מתמחים מצטיינים בלימודים, יסודיים, בעלי מוסר עבודה גבוה ונכונות 

לעבודה מאומצת, בעלי חשיבה משפטית מעמיקה ויצירתיות, ובעלי כושר ניסוח מעולה ואנגלית ברמה גבוהה. 

משרד האוצר
לשכת היועץ המשפטי

באוניברסיטת בר-אילן )ע"ר(
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פרטים כללים: 
דימונה,  שאן,  בית  שבע,  באר  אשקלון,  אשדוד,  באילת,  לפועל:  הוצאה  לשכות   25 קיימות  בארץ  כתובת:   .1

הרצליה, חיפה, חדרה, טבריה, ירושלים, כפר סבא, נצרת, נתניה, עכו, עפולה, פתח תקווה, צפת, קריות, קריית 

גת, קריית שמנה, ראשון לציון, רחובות, רמלה ותל אביב.

2. טלפון: 02-5084133  

liatle@eca.gov.il :3. דוא"ל

4. איש קשר למתמחים: ליאת מלכה-לוי

 www.eca.gov.il :5. כתובת אתר האינטרנט

6. מספר מתמחים: 54 מתמחים סך הכל בשני המחזורים, מרץ וספטמבר.

על המשרד: 
רשות האכיפה והגבייה הוקמה בינואר 2009 כחלק מרפורמה מקיפה שכללה הפרדת מערכת האכיפה והגביה 

ממערכת בתי המשפט. הרשות הוקמה כיחידת סמך במשרד המשפטים ומופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות 

וגביית חובות וקנסות. הרשות מורכבת משני נדבכים עיקריים: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות 

אגרות והוצאות.

ההוצאה לפועל במדינת ישראל מונעת לפי בקשות הזוכה. במסגרת חוק ההוצאה לפועל מוסדרים אמצעי 

יינקטו אלא לפי בקשה של הזוכה ומתן  האכיפה השונים אותם ניתן לנקוט נגד החייב. אמצעי האכיפה לא 

אישור של הגורם המוסמך. הגורם המוסמך יכול להיות רשם ההוצאה לפועל שהוא הגורם השיפוטי בלשכות 

ההוצאה לפועל, או מנהל לשכת ההוצאה לפועל - שהוא הגורם המנהלי הבכיר ביותר בלשכות ההוצאה לפועל. 

על הגורם המוסמך לדון בבקשות ולתת החלטה תוך שקילת מכלול השיקולים הרלבנטיים ותוך איזון מתמיד בין 

זכויותיו של הזוכה לבין זכויותיו של החייב. מערכת ההוצל"פ פועלת מתוך שאיפה להענקת כלי אכיפה יעילים 

לזוכה, אשר פגיעתם בזכויות היסוד של החייב מינימאלית ככל האפשר. 

על ההתמחות: 
להביא  הוא  המרכזי  תפקידו  שיפוטיות.  בסמכויות  המחזיקה  אכיפה  כערכאת  לפועל משמש  ההוצאה  רשם 

ליישום ולמימוש בפועל של חובות וזכויות שמקורן בפסקי דין, שטרות ותובענות בסכום קצוב. בתפקידו נדרש 

רשם ההוצאה לפועל לערוך איזון עדין ולעיתים סבוך בין זכויות בעלי הדין, בראש ובראשונה בין זכותם של 

חייבים מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו למול זכותם היסודית של הזוכים לקניין. במסגרת זו נבחנים גם 

עקרונות של תום לב והגינות בניהול הליכי הוצאה לפועל, מידתיות בנקיטת ההליכים וסבירותם וכיו"ב. על רשם 

ההוצאה לפועל לפעול להגשמתו של פסק דין במהירות וביעילות באופן המבסס את אמון הציבור במערכת 

לפועל  ההוצאה  לרשם  העניק  המחוקק  הדין.  את  לאכוף  וביכולתה  צדק  משפט  לשפוט  ביכולתה  המשפט, 

להורות  לדוג', רשם ההוצאה לפועל מוסמך  חיובים.  וכבדות משקל על מנת להביא לאכיפת  רבות  סמכויות 

)בגין חוב מזונות(, ליתן צו הפטר לחייבים בתיקי הוצאה לפועל מתשלום חובות עד הסך  על מאסר חייבים 

של 800,000 ₪, מינוי כונס נכסים על מקרקעין וכן להטיל הגבלות משמעותיות על חייבים, כמו גם לעכב את 

יציאתם מן הארץ. לפני רשמי הוצאה לפועל מופיעים מדי יום עורכי דין ובעלי דין לא מיוצגים, מתקיימים דיונים 

רבים, נערכות חקירות וניתנות החלטות שחלקן מהוות הכרעה שיפוטית לכל דבר וענין. בשנים האחרונות אנו 

רשות האכיפה והגבייהרשות האכיפה והגבייה

עדים לתוספת סמכויות שיפוטיות שהמחוקק העניק לרשמי ההוצאה לפועל, ועל הפרק תיקוני חקיקה נוספים 

המיועדים להקנות סמכויות נוספות.

תפקידו של המתמחה בלשכת רשם ההוצאה לפועל הוא לתמוך ולסייע לרשם בעבודתו. המתמחה הוא יד ימינו 

של רשם ההוצאה לפועל ואיש אמונו ולצורך כך מחייב אמות מידה גבוהות. המתמחה נחשף מדי יום ומכלי 

ראשון לעבודתו של רשם ההוצאה לפועל, בין אם בדיונים ובין אם במתן החלטות והכרעות שיפוטיות ובין אם 

בניהול הלשכה. המתמחה נוטל חלק בעשייה השיפוטית ובתהליך התהוותה, ובתוך כך נחשף לסוגיות בעלות 

חשיבות ולתכנים ייחודיים העולים בדו-שיח בינו ובין הרשם. לשם ביצוע התפקיד נדרשת מהמתמחה נאמנות, 

הגינות מלאה ויושרה כלפי הרשם וכלפי רשות האכיפה ומערכת המשפט ככלל.

להתקדמותו  איתן  בסיס  שיהוו  משמעותיים  וכלים  פרקטי  ניסיון  רב,  ידע  המתמחה  רוכש  תפקידו  במסגרת 

המקצועית בכלל, וכעורך דין בפרט. המתמחה רוכש ידע מתחומי משפט רבים, כגון ההוצאה לפועל, דיני חוזים, 

הדיון האזרחי, דיני חדלות פירעון, ענייני משפחה, דיני מקרקעין וקניין ותחומי משפט רבים נוספים. העבודה 

בלשכה מגוונת, מעשירה ומאתגרת מאד, וכוללת, בין היתר, הכנת חוות דעת משפטיות והשתתפות בכתיבה 

משפטית, איתור חומרי עזר משפטיים במאגרי מידע ושימוש בהם, והכנת תיקים לקראת דיונים והשתתפות 

בהם. המתמחה נחשף לעבודתו של גורם שיפוטי ולשיקול הדעת השיפוטי המופעל מדי יום ובכל החלטה, קטנה 

כגדולה. בסיומה של ההתמחות, מתקבלים מרבית המתמחים למקומות עבודה ראויים, המעריכים את הניסיון 

אותו צברו במהלך ההתמחות. מתמחים מצטיינים אף יכולים להתמודד, כמתמודדים ראויים בעלי ניסיון רלבנטי, 

למשרת עוזר משפטי של רשם ההוצאה לפועל מקום בו נדרשת משרה כאמור. סופם של דברים, ההתמחות 

בלשכת רשם ההוצאה לפועל מספקת אתגר מקצועי ואינטלקטואלי, ניסיון חשוב בתחום הליבה של מערכת 

אכיפת החיובים בישראל ומעניקה כלים לעבודה המשפטית בהמשך הדרך.

• תהליך גיוס המתמחים:  תהליך הגיוס כולל ראיונות אישיים, ולעתים יידרש המועמד להציג חוות דעת משפטית 

על סוגיה כלשהי. הריאיון יתקיים בפני הרשם המאמן וגורמי משאבי אנוש נוספים במידת הצורך.
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