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 שיטת התמחות  שם המעסיק 

משכורת 
המתמחה  

ברוטו לחודש  
 )בש"ח( 

אחוזי הישארות 
)ממוצע שני  

המועדים  
 האחרונים( 

 מה היתרון גדול שלכם?   -במשפט תנאים נוספים 

מספר  
מתמחים  

שבכוונתכם 
 לגייס למועד  

 2023מרץ 

מספר  
מתמחים  

שבכוונתכם 
לגייס למועד  

ספטמבר 
2023 

אברהם ללום 
 ושות'

דינאמית כאשר    ת התמחו 
המתמחה יעסוק בתחומי נדל"ן,  

התחדשות עירונית ומימון  
ועבודה עם צוות עורכי הדין של  

 המשרד 

8,000  100% 

עבודה בסביבה משפחתית, צעירה  
ערבי גיבוש לכל צוות המשרד,    ומקצועית. 

כל    HAPPY HOURארוחות משותפות,  
חמישי, ארוחת בוקר ביומולדת עם שותף  

 המייסד, נופש שנתי בחו"ל, שי בחגים. 

( אברהם ללום  AL    &Coפירמת עורכי הדין ) 
ושות' הינה פירמה בינלאומית מהמובילות  

בישראל בתחום המקרקעין, בנקאות ומימון,  
התחדשות עירונית, ליטיגציה, יישוב  

סכסוכים וניהול משברים ודיני עבודה.  
פירמה מדורגת, שנה אחר שנה, בקביעות  ה 

במדריכי דרוג ישראליים ובינלאומיים כאחת  
מפירמות עורכי הדין הידועות והמובילות  

 בארץ ובעולם. 

1 2 

אגמון ושות'  
רוזנברג הכהן  

 ושות'

אנו גאים להציג את תכנית  
לא עוד  –ההכשרה לעורכי דין 

פול או הצמדה, אלא תכנית  
להעמיק בתחום שתאפשר לכם 

משפטי אחד, לצבור ידע  
ולהתמקצע בו, ובמקביל להרחיב  
אופקים ולהיחשף לתחום משפטי 

כנית כוללת התמחות ונוסף. הת
ראשית ועבודת צוות רציפה עם  
צוות קבוע, וכן התמחות משנית  

ועבודה על מספר תיקים או  
פרויקטים ממחלקה אחרת על פי  

 תכנית רוחבית ומובנית. 

11,500 

חשוב לנו לגייס 
מתמחים  

שיישארו במשרד  
כעורכי דין כיוון  
שזה מבחינתנו  

"הדור הבא" של  
המשרד שלנו.  
יחד עם זאת,  

אנחנו לא 
מתבססים על  
"תקנים", זה 

מאד תלוי 
במתמחה. 

המשרד מציע מטבחון עשיר בכל ימות  
השבוע, ובנוסף מימון בכרטיס "תן ביס". 

המתמחים נהנים ממתנות מטעם המשרד 
בימי הולדת ובחגים, ממימון פעילות רביעי  
שמח שבועית עבור המתמחים, ימי עיון וימי  

גיבוש הכוללים תכנים מגוונים. המשרד  
מממן למסיימי ההתמחות קורס הכנה  

חינות הלשכה. למתמחים אשר ישלימו  לב
התמחות בת שנה וחצי ויחזרו למשרד  

 ₪. 20,000כעורכי דין יוענק מענק בסך 
בין השאר, המתמחים נהנים גם מתכני  

תכנית הכשרה מובנית  – ה"אגמוניברסיטה"
ועשירה לכלל עובדי המשרד. באמצעות  

הגבוהה  שילוב יוצא דופן בין מקצועיות ברמה
ביותר, המספקת למתמחים בית ספר מצוין 

ללמוד להתפתח ולגדול בו )חפשו אותנו 
בדירוגי האיכות(, לבין מקום עבודה נעים, 
שרואה את עובדיו ומקפיד לתת להם ערך 

מוסף בדמות עשייה חברתית, גיוון תעסוקתי 
 כניות העשרה ופיתוח אישי. וות

מתמחים לשני   20 -כ
ים  הסניפים בשני המועד

 יחד 
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מתמחה מצוין  
שמתאים  

למשרד, ברמה  
המקצועית 

וברמת חיבור  
אנושי למשרד 
ולצוות, יקבל 

הצעה להישאר 
ן כעו"ד גם אם אי 

 "תקן". 

פלטפורמה דיגיטלית של המשרד, ים  
רתקים, הרצאות  לעובדים מגוון קורסים מ

מקצועיות וסדנאות העשרה מגוונות. 
המתמחים נהנים מהרחבת ידע וממתן כלים 
בעלי ערך מוסף להצלחתם בעולם המקצועי  

 בכלל והמשפט בפרט. 
המתמחים נהנים מיום קצר אחת לשבוע  

 ומשעות עבודה גמישות. 
 הורים זכאים ליומיים קצרים בשבוע.

א. לנדוי משרד 
 עורכי דין 

המתמחים במשרדנו עובדים  
בשיטת ”ּפוּל", ללא הצמדה  

לעורך דין או מחלקה, אך  
מתחשבים בנטיית ליבה/ו של  
המתמחה לגבי תחומי עניין.  
העבודה עם עורכי דין שונים  
בנושאים מגוונים מאפשרת  

להתנסות ולהיחשף לנושאים  
 מרובים במהלך ההתמחות. 

9,000 25% 

כל מתמחה מקבל מתנות לחג והשתתפות  
נדיבה בחופשה שנתית, השווה למה  

שמוענק לעורכי הדין של המשרד, בנוסף  
 לנסיעה משרדית שנתית משותפת לחו”ל. 

בתחומים    Duns100  - משרדנו מדורג ב 
איכות סביבה ומימון פרויקטים ותשתיות.  

הובלה והצטיינות בתחום תשתיות אנרגיה,  
בינלאומיות, ליטיגציה אזרחית    בוררויות 

ובתחומים השונים בהם המשרד עוסק. אך  
לצד הטיפול בתיקים גדולים ומעניינים בעלי  

אופי לאומי ובינלאומי, מדובר במשרד  
ירושלמי בגודל בינוני המצטיין בם באווירה  

נעימה ומלמדת ושיתוף המתמחים בכל  
 שלבי התיקים והעסקאות. 

1-2 2-3 

א.ש. שמרון, י. 
מלכו, פרסקי  

  ושות'

עיסוק במגוון תחומים ועבודה  
עם מגוון עורכי דין, ללא חלוקה  

 למחלקות וללא "הצמדות". 
8,000 25% 

השתתפות מלאה בקורס הכנה למבחני  
לשכה, שי לחגים ובונוסים שנתיים  
במרבית השנים,  נסיעה משרדית  

 משותפת 

מחד,  בשל ותק המשרד והמוניטין שלו  
וגודלו הבינוני מאידך, מתאפשר לעסוק  

ה הגבוהה  מטרי בתיקים מרכזיים ומורכבים ב 
ביותר, במקביל ליחס אישי ואווירה  

 אינטימית.   - משפחתית  

בשני  3-6
הסניפים 
)ירושלים  
 ותל אביב( 

בשני  3-6
הסניפים 
)ירושלים  
 ותל אביב( 

אורלנסקי,  
איזנברג,  

ושות',   מוזסון
 עורכי דין 

ההתמחות היא בשיטת הפול.  
המתמחה יעסוק במגוון  

התמחויות הליבה במשרד, תוך  
הדרכה וחניכה הן מצוות עורכי  

 הדין במשרד והן השותפים.   

7,000 50% 
השתתפות במימון ארוחות הצהריים  

באמצעות כרטיס תן ביס, יום עבודה אחד  
 (. 16:00קצר בשבוע )עד השעה  

י  משרד בוטיק המדורג מוביל בתחומ 
ההתמחויות שלו אשר שם דגש על  

 מקצועיות ופיתוח ההון האנושי. 
1 1 
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אורי שאבי 
משרד עורכי 

 דין 

בצמידות לעורכי הדין במשרד.  
קשר ישיר מול הלקוחות. 

התמקצעות ברמה גבוהה בדיני 
 עבודה

7,000 100%  
התמחות בפרקטיקה האמיתית עם עורך דין  

בייצוג  מנוסה במשרד מבין המובילים בארץ  
 עובדים 

1 1 

אילן גלזר  
ושות' משרד 

 עורכי דין  

המתמחה עובד    - פול משרדי  
עם כלל עורכי הדין במשרד וכך  
נוגע בכל מגוון תחומי המשרד.  
על אף זאת,  למתמחה יש עורך  
דין אחד אשר אחראי על צרכיו  

 האישיים של המתמחה.  

ח  "ש    7,500
 ולאחר חצי 

  8,000שנה  
 ח "ש 

 מתמחי המשרד מקבלים תן ביס.   50%

משרד בוטיק מוכר בתחום התחדשות  
העירונית והשקעות נדל"ן בחו"ל. למידה  

מעורכי הדין וותיקים בתחום באווירה  
 משפחתית וחמה.  

0 2 

אפרים 
 אברמזון ושות' 

המתמחים במשרדנו עובדים  
בשיטת ה"ּפול" ומלווים תיקים  

רבים של עורכי דין שונים באופן  
המאפשר להם להתנסות במגוון 

נושאים במהלך  רחב של 
 ההתמחות. 

11,500 25% 

המשרד עורך פעילויות נופש וגיבוש, בארץ  
ובחו”ל. כמו כן מתקיימים אירועים 
למשפחות ולאנשי המשרד )חפשו 

בפייסבוק!(; במשרדנו חדר כושר ומקלחת  
לשימוש העובדים, ובנוסף אחת לשבוע  
מתקיים שיעור יוגה למעוניינים. המשרד  

הלשכה. יש חניה. מממן קורס הכנה למבחני 
פונג. אבל הכי חשוב - קפה מצוין. שולחן פינג

 אווירה מעולה! 

משרד מוביל, בעל סניף ירושלמי )מהמשרדים 
הגדולים בירושלים( וסניף תל אביבי. למשרד 
פרקטיקה דינמית ומגוונת המתפרשת על פני  
כלל תחומי המשפט המסחרי והאזרחי ובכלל 

ול תיקי  כך באמצעות מחלקה בינלאומית. ניה
הלקוחות נעשה ברמה האישית ביותר החל  

מהשותף המטפל בתיק ועד המתמחה. איכות  
 שעושה את ההבדל.

0 6 

אפשטיין 
רוזנבלום מעוז 

(ERM )  

שילוב ייחודי בין שיטת ה'פול'  
כלל    - לשיטת ההצמדה  

המתמחים )להוציא את מתמחי  
מחלקת הנדל"ן וההתחדשות  

  - העירונית( עוסקים בתחומים  
חברות, משפט מסחרי  

ועסקאות בינלאומיות בשיטת  
  - 'פול' ובתחומי ליבה נוספים  

בשנה  
  - הראשונה  

ש"ח    10,000
ולאחר מכן  

 ש"ח.   11,000

בחמש השנים  
האחרונות  

  80%- נשארו כ 
מהמתמחים  

במשרד  
)במחזור  
האחרון  

!(, כאשר  100%

אנו מאמינים כי עוה"ד הטובים ביותר  
הינם עו"ד שצמחו מתוך המשרד ולפיכך  

רבות במתמחים בשאיפה  אנו משקיעים  
מאמין באיזון בית    ERMשיישארו במשרד.  

עבודה ושעות העבודה הינן ככלל בין    - 
,   ללא עבודה בימי שישי  09:00-19:00

כנית פיתוח אישית  ו וערבי חג, ומשקיע בת 
מקצועית לכל המתמחים. בנוסף,  

הינו משרד "הייטקיסטי" באופיו    ERMמשרד  
בעל פעילות בינלאומית ענפה, צעיר,    - 

תחומי הליבה בהם הוא    דינמי, ומוביל בכל 
עוסק, שהם התחומים ה"חמים" ביותר  

במשק כיום )מיזוגים ורכישות, הייטק וקרנות  
השקעה, אנרגיה ותשתיות, בנקאות ומימון,  
מלונאות, התחדשות עירונית ועוד(. כמו כן,  

האווירה במשרד הינה אווירה חמה  
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מימון ובנקאות; פרויקטים  
אפים;  - ואנרגיה; הייטק וסטארט 

; ליטיגציה מסחרית  דיני עבודה 
ויישוב סכסוכים, באופן ייחודי  
לכל מתמחה. העבודה הינה  
משפטית בלבד 'כתף לכתף'  

עם השותפים ועוה"ד הבכירים,  
כאשר המתמחים מהווים  
שותפים מלאים לניהול  

התיק/עסקה )לרבות השתתפות  
בפגישות, ניסוח מסמכים  

 וקבלת החלטות(. 

לא פחות    - 
  - חשוב מכך  

אחוזי העזיבה  
של עורכי דין  

לטובת משרדים  
אחרים הינם  

 . אפסיים 

המתמחים זוכים להטבות נוספות כגון: שי  
בוש, ערבי  לחגים, פעילויות חברה, ימי גי 

מחלקות/צוותים, נופש בארץ ובחו"ל, חדר  
כושר, אימון כושר משרדי פעם בשבוע,  

הרצאות והדרכות בתחומים שונים,  
Happy hour    מדי יום ה' והטבות נוספות

 המשתדרגות מעת לעת. 

ומשפחתית ללא "דיסטנס" והשותפים  
ם המתמחים  עובדים כתף אל כתף יחד ע 

שהינם חלק משמעותי בכל עסקה.  
סטודנטים המעוניינים להשתלב באופן  
מהותי בחזית החדשנות במשרד מדורג  

זה המקום    - ומוביל שגם נעים להיות בו  
 עבורם. 

ארדינסט, בן  
נתן, טולידאנו 

עם  ושות'
 המבורגר עברון 

כל מתמחה    – שיטת האשכולות  
משתייך לאשכול הכולל מספר  
מצומצם של שותפים ועורכי דין  
ותיקים ממחלקות שונות ובכך  

מתנסה בעבודה משפטית  
מגוונת. בחלק השני של  

ההתמחות, המשרד מעודד  
התמחות בתחום המשפטי  

המועדף, ובחצי השנה  
האחרונה אף מתאפשרת  
הצמדה לאחת ממחלקות  

 המשרד. 

11,500  

מתמחים  
שסיימו את  
ההתמחות  
בהצלחה  
)מבחינת  
התאמתם  

אישית  ה 
והמקצועית  

למשרד(  
מקבלים הצעה  

להשתלב  
במשרד כעורכי  

דין. בשנים  
האחרונות  

  70%- למשרד כ 
 אחוזי הישארות. 

יום קצר אחת לשבוע; חניה; מימון קורס  
הכנה לבחינות הלשכה; מענק הישארות  

למתמחים החוזרים למשרד; תשלום  
אגרות ללשכת עורכי הדין; ערבי מתמחים;  

חברתיים משרדיים    נופש משרדי ואירועים 
ארוחות בוקר וערב; מתנות   ;(HH) נוספים 

בחגים; הרצאות והדרכות העשרה;  
השתתפות בפעילויות התנדבות; שיעורי  

  – ליווי על ידי “אח בוגר”   ; HIIT-פילאטיס ו 
 עורך דין ותיק במשרד ועוד. 

המשרד משלב בין מקצועיות בלתי  
מתפשרת לבין יחסי אנוש מצוינים, סביבת  

חברית ובלתי פורמלית. המתמחים    עבודה 
מהווים חלק בלתי נפרד, פעיל ומשמעותי  

בכל שלבי ניהול התיקים אליהם הם  
מצוותים. לאורך תקופת ההתמחות צוברים  

המתמחים ידע וניסיון בעשייה משפטית  
 מהותית ללא “תקרת זכוכית”. 
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 –ארז רוזנבוך 
משרד עורכי 

 דין 

הישארות  סיכויי   9,000 פול משרדי 
 גבוהים 

השתתפות מלאה בקורס הכנה למבחני  
לשכה למתמחים החוזרים למשרד;  

; ארוחת ערב  צהרים השתתפות בארוחת  
; השתתפות במחצית מעלות  21:00אחרי  

חניה בבניין; שי בחגים; פעילויות גיבוש  
 ונופש שנתי. 

התמחות במשרד בוטיק מוביל בתחום שוק  
דינמית,  ההון ומשפט מסחרי, באווירה  

מאתגרת וצעירה. המתמחים במשרדנו  
מהווים חלק אינטגרלי מהצוות ומייצוג  

הלקוחות, תוך קבלת ליווי וחניכה צמודה  
 מצוות המשרד. 

1-2 1-2 

 לפי צוותים הצמדה למאמן/ת  ארנה לין ושות' 
 

9,000 
 

60% 
 

 בשבוע.   , 16:00עד    , יום קצר 
 

איכות מקצועית ותרומה משמעותית לתחום  
 . משפט העבודה 

 

 5-כ
 ספטמבר עדיפות ל

 

בנאי עזריאל 
 שטרן

שיטת התמחות מחלקתית, לא  
מוצמדת אך קיימת גמישות  

וייתכנו שינויים בהתאם לצרכי  
המשרד ובתיאום עם רצון  
המתמחה. ההתמחות היא  
 במחלקה המסחרית/הייטק. 

10,000    100% 

חנייה ע"ח החברה, יום  אחד קצר בשבוע  
(, הטבות זהות לאלו הניתנות  16:00)עד  

לעורכי הדין במשרד )שי לחגים, מתנת יום  
 הולדת, פעילויות גיבוש ועוד(. 

המשרד שלנו שונה בנוף המשפטי. אנו  
עורכי דין(    30- משרד בגודל בינוני )כ 

עמית בנאי    - שותפים מייסדים    3שהקימו  
שעומד בראש המחלקה המסחרית, מאיה  

אש מחלקת  עזריאל לאוב שעומדת בר 
הליטיגציה וגילי שטרן  שעומד בראש  

מחלקת נדל"ן ודיני עבודה. המשרד נותן  
שירות לקשת רחבה של לקוחות מתוך קשת  
רחבה של עולמות תוכן ומתאים את השירות  
המשפטי לצרכי הלקוח. מה שמייחד אותנו  

ביחס למשרדים אחרים הוא דגש על  
WORK-LIFE BALANCE    והאנשים. חשוב

ר איזון בין החיים המקצועיים  לנו לייצ 
והאישיים, חשוב לנו לתת מקום גם לחיים  
האישיים. מבחינה מקצועית אנו מציעים  

תוכן מגוון ומאתגר אך בשעות עבודה שהן  
שפויות וגמישות. אחוזי הישארות לאחר  

הנתון מדבר    -   100%התמחות עומדים על  
בעד עצמו. העבודה מתחלקת בין כולם, יש  

ם בעלי יוזמה ושאיפות, יש  רצון למועמדי 
חלוקה שווה בנטל )אם צריך ש"נ, כולם  
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עושים ש"נ וכד'(, כל זאת תוך שמירה על  
 אווירה שהיא משפחתית ונעימה. 

ב. לוינבוק 
 ושות'

לפרופיל שלנו  
 careebiz- ב 

 פול 

9,000    ₪
ואחרי שנה  

 עולה  
 ₪   9,500- ל 

50% 
מתנת יום הולדת, ארוחת ערב על חשבון  

שנדרשים לעבוד עד  המשרד למתמחים  
 . שעה מאוחרת 

מתמחה במשרד נחשף לתיקי ליטיגציה  
גדולים ומורכבים וזוכה לעבוד בצמוד  

 לשותפים הבכירים במשרד 
2 2 

ברנע ג'פה  
 לנדה 

אנו רואים בהתמחות כשלב  
הראשון בקריירה ולכן מכשירים  

חות  מתמאת המתמחים וה 
לתחום אותו הם בוחרים כבר  
מההתחלה. בברנע עובדים 

 -בשיטה של "פול מחלקתי"
עבודה צמודה עם המאמן.ת  
והצוות תוך חשיפה לצוותים 

  נוספים במחלקה. כתמיד, אם

חשף  י מתמחה מעוניין.ת לה
אנו נבנה  -לתחום התמחות נוסף

 עבורו.ה תוכנית ייעודית. 

11,650 

אנו לא מאמינים 
באחוזים. 

מחים  המת 
והמתמחות  

הטובים והטובות  
פשוט נשארים  

במשרד.  
המשרד גדל  

וצומח ואנו רוצים 
שכל הטובים  

 שארו איתנו יי

המתמחים והמתמחות שלנו הם חלק בלתי  
נפרד מהצוות ולכן זכאים להטבות ולתנאים  

ש"ח תוספת נסיעות או חניה   500דומים: 
במשרד. השנה המתמחים והמתמחות קיבלו  

שי יום הולדת, מתנות   .גם בונוס שנתי
בחגים. מתמחים חוזרים מקבלים מענק של 

אלף ש"ח בתקופת הלימודים   20למעלה מ
עבודה בחדר מתמחים נעים )עם  .לבחינה

מרפסת( , כיבוד ואוכל לאורך כל היום, 
שיעורי ספורט שבועיים, אירועי משרד, ערבי  

 .מתמחים.ות, ערבי מחלקות

ייה משרד עם א.נשים מעולים.ות , עש
מקצועית ואיכותית  שרק ממשיך לצמוח  

 ולגדול יחד עם כל הצוות. 

בשני  15
 המחזורים 

בשני  15
 המחזורים 

גולדפרב  
 זליגמן ושות’ 

המתמחה מצוות    – פול מחלקתי  
המחלקות    14- לאחת מ 

 המקצועיות 

חודשים    9
ראשונים  

10,500  ,
לאחר מכן  

12,000 

60% 

סבסוד ארוחות ערב; יום קצר בשבוע; יום  
מימון קורס הכנה לבחינות    עבודה מהבית; 

הלשכה וסבסוד הספרים; ימי הכשרה,  
  Happy Hourטיול וגיבוש בארץ ובחו”ל;  

חודשי; ‘הרצאות עמיתים’ של שותפים  
במשרד; ימי גיבוש למתמחים; פעילויות  

התנדבותיות; יציאות משותפות; מטבחים  
 מאובזרים, ארוחות בוקר בריאות. 

מובילים והגדולים  ממשרדי עורכי דין ה 
ביותר בישראל, המתמחה בקשת רחבה של  

תחומי עיסוק. המשרד מוביל במדריכי  
  הדרוג הבינלאומיים והארציים בכל 

התחומים בהם עוסק. יש אווירת צוות, ישנו  
גיבוש, ישנה ערבות הדדית, יש תחושת בית.  
אנחנו חולקים ערכים משותפים ומעבר לכל  

אנחנו חברים. כשאנחנו ממיינים את    – 
המתמחים הפונים אלינו אנחנו מחפשים את  

לא רק כמקצועני    – האנשים הטובים ביותר  
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י  משפט, אלא, בעיקר, כבני אדם, כשחקנ 
 צוות וכחברים. 

 הצמדה נושמת  גורניצקי ושות' 
11,500   

)כולל נסיעות  
 וכופר חניה( 

 70%מעל  

בכל ימות השבוע, סל תרבות    לבוש קז'ואל 
ופנאי לבחירה; יום קצר ויום מהבית; נופש  

; אוכל  Happy Hourואירועים משרדיים;  
מסובסד; מטבחונים מאובזרים; מענק  

התמדה לחוזרים כעו"ד; מתנות מפנקות  
בראש השנה ובפסח; ביטוח בריאות; חניה  
בבניין; קייטנת קיץ לילדי העובדים; יוגה;  

ר ביוטי; ימי גיבוש  קבוצת ריצה; חד 
 ; GroupHug    ; צוותים 

משרד גורניצקי ידוע בניסיונו ומומחיותו  
בהיבטיו השונים של המשפט המסחרי  

 והעסקי . המשרד לוקח חלק 
משמעותי בפיתוח המשפט, הכלכלה  

והמסחר במדינת ישראל.  למשרד שורה  
ארוכה של לקוחות מן המכובדים בישראל,  
עמם נמנים גופי ממשלה שונים, הקבוצות  

העסקיות המובילות בישראל, גופים  
בינלאומיים הפועלים בישראל ואנשי עסקים  
מובילים מהארץ ומהעולם.  משרד גורניצקי  

ם הגדולים בישראל. יחד  הינו אחד המשרדי 
עם זאת, משרדנו שואף להיות” המשרד  

הטוב ביותר“, ולאו דווקא להיות “המשרד  
הגדול ביותר”. המשרד ידוע ומפורסם  

בגישה הרב תחומית המאפיינת את הצוות  
  – Premium Oneהמשפטי של המשרד,  כ  

Stop Shop     באיכות הגבוהה ביותר. מרבית
ו את דרכם  עורכי הדין והשותפים החל 

כמתמחים במשרד וצמחו עמנו באווירה  
המשפחתית הידועה של גורניצקי. לצד  

עבודה מקצועית, ומאתגרת, שוררת במשרד  
אווירה והווי ייחודיים. המשרד מטפח  

ומעודד פעילויות חברתיות ולא פעם נבחר  
המשרד כאחד ממקומות העבודה הנחשקים  

 מבין משרדי עורכי הדין בישראל. 
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גילת, ברקת  
 ושות'

 
לפרופיל שלנו  

 careebiz- ב 

 9,500 הצמדה ללקוח או לתיק 

בכל השנים  
האחרונות  

הושארו  
מתמחים  

בסיומה של כל  
 תקופה 

חנייה בבניין; מטבחים מצוידים כולל  
כיבוד קל ופירות במהלך השבוע; ציוד  
משרדי מתקדם ותמיכה טכנית ללא  

הגבלה; השתתפות באירועים משרדיים  
כגון ציון חגי ישראל; הדלקת נרות  

משרדית; טיול שנתי; אירועי גיבוש; חגיגת  
ימי הולדת ; הרצאות העשרה בנושאים  

 מגוונים ועוד. 

נו המוביל בתחום הליטיגציה  משרדנו הי 
בקניין רוחני. הוא משמש כבית ספר מוביל  
לליטיגציה ברמה גבוהה עם דגש על הבנה  
משפטית. העבודה בצוותים בהם משולבים  

מומחים בתחומי הטכנולוגיה השונים  
מעשירה את הידע  של המתמחים ומשדרגת  
את חוויית הלמידה. העבודה מגוונת ביותר  

בכל תחומי הקניין    מאחר והמשרד עוסק 
הרוחני וכמו כן מעורב  בייעוץ  משפטי  

מסחרי לחברות מהמובילות במשק  
ל, האווירה  ו הישראלי ובעולם. ומעל הכ 

ויחסי האנוש  במשרד הופכים    ית המשפחת 
את תקופת ההתמחות לתקופה שתמיד  

 זכר בה. י נעים לה 

2-3 2-3 

כספי   גינדי
עורכי דין  
 ונוטריונים 

 

לפרופיל שלנו  
 careebiz- ב 

הצמדה לצוותים מקצועיים  
ליצירת התמחות עומק בתחומי  

תכנון ובניה.    - הנדל"ן  
המתמחים מעורבים מאוד  

ם שבניהולם ועובדים  בתיקי 
צמוד עם השותפים ועורכי הדין.  
המשרד משקיע רבות בהעמקת  

הידע המקצועי והקניית כלים  
מעשיים למתמחים, על מנת  
להפוך לעורכי דין מובילים  

תכנון ובניה,    - בתחום הנדל"ן  
ובדגש על הבנת ההיבטים  

העסקיים של עסקאות ופרויקטי  
נדל"ן בהיקפי ענק. כמו כן  

ניתנת הזכות לגלות  למתמחים  
מעורבות במחלקה האקדמית  

ולהיות מעורבים בכתיבת  

9,000 60% 

 
ש"ח. חניה,  700חודשי בסך של  סיבוס

מטבח וטרקלין מלאים מכל טוב לרווחת 
 העובדים תשלום הכנה למבחני לשכה.

בית ספר לנדל"ן תכנון ובניה. בתור המשרד  
הגדול בישראל בתחום זה, העוסק ומלווה  

את הפרויקטים והעסקאות הגדולות  
במדינה, למתמחה זכות לעבוד בצמוד  

ויחד עם    לעורכי הדין הטובים בתחום 
תאגידי הנדל"ן הגדולים והחזקים במשק.  

המשרד מדי שנה קוטף את מירב הזכיות של  
, על ידי  TOP TIERתחומי הנדל"ן, מדורג  

כל חברות הדירוג, בארץ ובעולם, ואף זכה  
מקום ראשון בישראל בהתחדשות עירונית  

. מעבר לכך  2021ולשנת    2020לשנת  
עבודה בסביבה נעימה, אינטימית  

יי  ו חתית, תוך שמירה על אירועי הו ומשפ 
 רבים, מפגשי חברה, נסיעות לחו"ל ועוד. 

8 9 

http://www.careebiz.com/
http://www.codex.co.il
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https://www.careebiz.com/company/gindiCaspi/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
https://www.careebiz.com/company/gindiCaspi/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
https://www.careebiz.com/company/gindiCaspi/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
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מאמרים ותכנים מקצועיים תוך  
 שמירת הקרדיט האישי. 

גיסין ושות',  
 עורכי דין 

פול משרדי. המתמחה מוצמד  
לתיקים ספציפיים ומהווה חלק  
בלתי נפרד מן הצוות המשפטי  
בכל תיק. בכך נחשף המתמחה  
לעבודה משפטית מגוונת. ככל  

שהמתמחה יבקש להתמקד  
משפטי מסוים במהלך  בתחום  

 ההתמחות, המשרד יעודד זאת. 

החל ממרץ  
בחציון    -   2023

הראשון של  
ההתמחות  

ש"ח    8,500
ובחציון השני  

של ההתמחות  
 ש"ח.   9,000

אנו רואים    50%
במתמחים  

שותפים לדרך  
ונשמח להשאיר  

בשורותינו  
מתמחים  

 טובים. 

המתמחה מקבל את    - ברמה המקצועית  
התנאים הטובים ביותר )השתלמויות  
משרדיות למתמחים, עמדת מחשב,  
ספרייה משפטית, מאגרי מידע וצוות  

  - אדמיניסטרטיבי מסייע(. ברמה האישית  
Happy  hour    מדי שבוע, ערבי גיבוש, טיול

משרדי )בכפוף למגבלות קורונה(, מתנות  
 ד. בימי הולדת, שי בחגים ועו 

משרד מוביל העוסק בתיקים ובעסקאות מן  
המובילים במשק. בשל העובדה שהמשרד  

אינו מונה מאות עורכי דין, תפקיד המתמחה  
ומקומו בצוות המשפטי משמעותי יותר  

 מאשר במקומות אחרים. 

2 2 

ושות'   סגרו
(GKH ) 

המתמחים במשרדנו הם חלק  
מהצוות המקצועי ועובדים  

באותו האופן שבו עובדים עורכי  
עובדים תחת שותף/ה    - הדין  

אחראי/ת, אשר עוקבים באופן  
אישי אחר ההתפתחות  

המקצועית וההשתלבות  
החברתית במשרד. לכל  

מתמחה אמא/אבא. כך רוכשים  
המתמחים הכשרה מקצועית  

מעשית, ידע וניסיון בלווי  
קאות, חשיפה לאנשי מפתח  עס 

בכירים בתעשייה המקומית  
והבינלאומית ומשתתפים  

בהליך הייעוץ המשפטי הלכה  
למעשה. השיטה מפחיתה  

תחרותיות בין מתמחים, שכן  
היא מבטיחה כי במהלך  

ההתמחות ובסופה כל מתמחה  
עורכי    פר ימושב על ידי מס 

דין/שותפים, באופן שיאפשר  

11,500 

, אין  70%- כ 
  - מכסת תקנים  

מתמחים טובים  
נשארים!  

המשרד ממשיך  
לגדול ולצמוח  

בראש  
ובראשונה  
באמצעות  
מתמחים  
שנשארים  

כעו"ד. נבחרת  
המתמחים שלנו  

מצמיחה את  
הדור הבא של  

עורכי הדין  
והשותפים  

 ד. במשר 

תווי שי ומתנות בחגים, מתנות לימי  
הולדת, ארוחת ערב. בונוס מוגדל  

  20,000סך  - על   למתמחים החוזרים כעו"ד 
. נופש והשתלמות משרדית שנתית,  ש"ח 

ימי גיבוש מחלקתיים, פעילויות גיבוש  
ספציפיות למתמחים, קבלת שבת  

מתמחים, מטבח מלא ומאובזר, פורום  
, יום עבודה  TRX- וויסקי שבועי, חוגי יוגה ו 

תוכנית    - מקוצר. האקדמיה של גרוס  
הכשרה מקצועית שנתית למתמחים  

 הכוללת גם הרצאות העשרה 

מתמחים בהצלחה    - התמחות בגרוס ושות' 
 שלך!  

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

 מקומך איתנו! 
סטודנטים מצטיינים המחפשים מקום  

גר עצמי ולהתפתחות מקצועית ברמה  לאת 
הגבוהה ביותר, תוך השתלבות בסביבת  

עבודה תומכת, משפחתית, מקדמת ומהנה  
 מוזמנים לפנות אלינו :( 

 לשני המועדים יחד  25-כ

http://www.careebiz.com/
http://www.codex.co.il
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תמונת מצב נכונה ככל האפשר  
 על תפקודו.  

 דן חי ושות׳ 
 50% 9,000 מחלקתית 

גמישות ביחס לעבודה מהבית; ערבי צוות  
חודשיים; ימי גיבוש; נופש שנתי; מתנות  

 .לחגים; חניה

משרד בוטיק מוביל בתחומי הטכנולוגיה, קניין 
רוחני והגנת מידע. עבודה אל מול הגופים 

הגדולים במשק, בצוותים קטנים ובדגש רב על 
חניכה והשתתפות המתמחה בניהול התיקים. 

 יחסי אנוש מצוינים, אווירה צעירה ודינמית. 

2 2 

דורון אריאל 
 ושות'

 פול מחלקתי 

בשנה  
  – הראשונה  

9,000    ₪
ולאחר מכן  

10,000   ₪ 

90% 

מגוון אירועים חברתיים לגיבוש הצוות  
לאורך כל השנה; נופש שנתי בחו"ל  

נופש    - )בשנתיים האחרונות עקב הקורונה  
שנתי בארץ(; פעילויות העשרה בתחומים  

שונים; כריכי בריאות מגוונים כל בוקר;  
מטבחים מצוידים בכל טוב, חדר אוכל  

מאובזר לרווחת הצוות, וארוחות  מעוצב ו 
 casualערב לנשארים מאוחר;  

Thursday  ;שיעור פילאטיס פעם בשבוע ;
מתנות לעובדים בראש השנה, פסח ויום  

הולדת; משרדים מעוצבים ונעימים  
הכוללים פינות ישיבה רבות למנוחה  

 ולסיעור מוחות. 

משרד בוטיק הכולל יתרונות של משרד  
במתמחים חלק בלתי  גדול. המשרד רואה  

נפרד מן המשרד והתפתחותו, ובפרט כדור  
ההמשך שלו, ומשקיע בהם בהתאם.  

המתמחים מעורבים באופן מלא בכל שלבי  
העבודה בתיקים לרבות מו"מ, דיונים  

ופגישות עם לקוחות. המצוינות והמקצועיות  
של המתמחים עומדת בראש סדר  

העדיפויות של המשרד וצופה פני עתיד.  
העבודה נעימה וחברית ונרקמים  סביבת  

קשרים חברתיים עם עורכי הדין ושאר הצוות  
 מעבר לשעות העבודה. 

2 2 

הורוביץ אבן  
 אוזן ושות' 

 
 לפרופיל שלנו  

 izcareeb  - ב 

המתמחה עובד עם כלל  
 50% 9,500 מחלקות המשרד 

 HAPPYגמישות אל מול צרכי המתמחה;   
HOUR     בימי חמישי; מטבח מאובזר; שי

מפנק בחגים;  אנשים באים עם חיוך  
 בבוקר :( 

ח אדם יוצא דופן באיכותו האנושית  ו כ 
והמקצועית. דרישות גבוהות לצד יחס הוגן  

. מחפשים את המוכשרים  " שפויות " ושעות  
ביותר שיודעים לחתור למצוינות באווירה  
 . פחות פורמאלית. גרף התקדמות לא מוגבל 

1 1 

http://www.careebiz.com/
http://www.codex.co.il
https://www.careebiz.com/company/heu/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
https://www.careebiz.com/company/heu/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
https://www.careebiz.com/company/heu/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
https://www.careebiz.com/company/heu/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
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 ’הורן ושות
 

לפרופיל שלנו  
 Careebiz  - ב 

 9,500 פול משרדי 

  9מתוך    4
  4  - שותפים ו 

עורכי דין  
  - במשרד 

מתמחים  
 לשעבר 

השתתפות מלאה בקורס הכנה למבחני  
הלשכה; בונוס הישארות; חנייה בחניון  

 Happyהבניין; פעילויות רווחה שבועיות;  
Hour  /הרמות כוסית בחגים; ימי כיף  ;

   2019- נסענו לברלין וב   2018- נופשים )ב 
 לברצלונה. ( תווי שי בחגים. 

המשרד ייחודי כי הוא מעין מחלקת הייטק  
ילה(, בלי מחלקות  גדולה מאוד )ומוב 

ליטיגציה או נדל"ן מסביבו. המתמחים הינם  
סיון והם הופכים מתחילת  י עורכי דין חסרי נ 

  20ההתמחות לחלק מהצוות. כל  
עורכי/עורכות הדין במשרד מלמדים אותם  
ואותן  מתוך מטרה שיישארו במשרד ויגדלו  

 נשארים איתנו.   - איתנו. כל הטובים 

3-4 3-4 

הרפז, אורן, 
  –אדלר ושות' 

 עורכי דין 

 50% 9,500 הצמדה מחלקתית 

פעילויות גיבוש; הרצאות והשתלמויות;  
סבסוד ארוחות ערב; נופש משרדי שנתי;  

Happy Hour  טיולים; מתנות בימי ;
הולדת ובחגים; מסיבות לרגל החגים;  

מטבח מאובזר בירקות ופירות טריים. אבל  
 הכי חשוב אווירה מעולה. 

בדירוגים נחשבים בארץ ובחו”ל בכל  הובלה  
תחומי העיסוק של המשרד; שילוב  

המתמחים בעבודה משפטית משמעותית  
ומגוונת במסגרת ליווי פרויקטים לאומיים,  

” ועסקאות  בינ”ל,  high profileתיקי “ 
פעמים רבות תוך עבודה ישירה מול  

השותפים; אווירה נעימה וחברית במשרד  
 ופעילויות הווי וחברה. 

1 2 

הרצוג פוקס  
 נאמן 

אפשרות    – פול מחלקתי  
חודשים    6לרוטציה לאחר  

 מתחילת ההתמחות 
11,500 70% 

השתתפות מלאה בקורס הכנה למבחני  
לשכה, הרצאות העשרה, חניה, שי בחגים,  
ימי הולדת, חתונה ולידה, קורס אנגלית;  

₪ לארוחת ערב    60הרצאות העשרה;  
אחת  , נופש משרדי בחו"ל  20:30אחרי  

לשנתיים, פעילויות גיבוש מחלקתיות,  
פעילויות גיבוש למתמחים, יום קצר  

 . 15:30בשבוע עד השעה  
למתמחים החוזרים למשרד מענק  

 הישארות. 

משרד עורכי הדין המוביל והגדול בישראל ,  
אשר מצטיין בכל תחומי המשפט המסחרי  

והמנהלי ומעניק את שירותיו ללקוחות  
המתמחים זוכים  בינלאומיים וישראליים.  

לקחת חלק פעיל בתיקים מורכבים  
ובעסקאות בינלאומיות. המתמחים מהווים  

חלק אינטגרלי של הצוות המשפטי ולכל  
מתמחה קיים פוטנציאל להפוך לעו"ד  

 במשרד ולשותף. 

25 25 

http://www.careebiz.com/
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הררי טויסטר  
ושות', משרד  

 עורכי דין 

המתמחים במשרד    - פול צוותי  
נוגעים בכל תחומי פעילות  

המשרד ומהווים חלק  
אינטגראלי מהצוות המשפטי,  

מתלווים לדיונים בערכאות  
דת של  מ שונות, תוך חניכה מת 

 השותפים ועורכי הדין בצוות 

 ש"ח,    8,000
מחצית   לאחר 

התקופה  
נשקלת  

 העלאת שכר 

למשרד העדפה  
לקלוט עורכי דין  

חדשים  
לשורותיו מתוך  

צוות  
המתמחים. כל  
שנה נשארים  

חלק  
מהמתמחים  

הבולטים כעו"ד  
 במשרד 

השתתפת מלאה בקורס הכנה למבחני  
לשכה; יום אחד קצר בשבועה; מתנות לחג  

זהות לכל עובדי המשרד; השתתפות  
באירועים חברתיים משרדיים, ימי כיף,  

טיולי משרד, חמישי שמח; הרצאות  
 והדרכות העשרה 

  - ו   Dun's 100משרד בולט בתחומיו בדירוג  
BDI המשרדים המובילים בדיני    10  - . אחד מ

תכנון ובניה, רשויות מקומיות, מנהלי,  
מכרזים ועוד. משרד מקצועי, שירותי ואמין  

לצד יחסי אנוש מצוינים. לאורך תקופת  
ההתמחות צוברים המתמחים ידע וניסיון  
בעשייה משפטית מהותית ללא "תקרת  

 זכוכית". 

3 3-5 

וקסלר ברגמן  
 ושות'

 פול מחלקתי 

בשנה  
הראשונה  

ש"ח    9,000
ברוטו. בחצי  

השנה  
האחרונה  

ש"ח    10,000
 ברוטו 

גבוהים.  
מתמחים  
מצטיינים  
ואיכותיים  

ימצאו מקום  
 איתנו. 

מימון קורס הכנה למבחני הלשכה לכל  
המתמחים, מענק הישארות למתמחים  

שחוזרים למשרד ממבחני הלשכה, חנייה  
פסח וראש השנה;    – ללא תשלום, שי לחג  

 Happyרץ או בחו”ל,  טיול משרד בא 
Hour    משרדי מידי יום חמישי )שאין

", ערבי  Casual Thursdayקורונה( + " 
מתמחים, ציון חגים במסגרת משרדית;  

פעילויות רווחה וגיבוש, הרצאות והדרכות  
בתחומים שונים, מטבחונים מאובזרים  
)כולל פירות לאורך כל היום(,  תשלום  

 אגרות ללשכת עורכי הדין. 

  - יל, איכותי ומקצועי הידוע ב משרד מוב 
DNA    שילוב בין עבודה מקצועית    - הייחודי לו

ברמה הגבוהה ביותר, באווירה "בלתי  
 מעונבת", צעירה, נעימה ו"גבוה העיניים". 
המשרד רואה במתמחים כעו”ד והשותפים  

הבאים ומשלב אותם כחלק אינטגרלי  
בתהליכי העבודה בתיקים/העסקאות  

 השונות. 

)גמיש( לשני    10  - כ 
 המועדים 

חדד, רוט, 
שנהר, הלפר 

 ושות'

  20% 10,000 מוצמדים למחלקות 

למתמחים שלנו יש חלק אינטגרלי בכל תיק  
שבו הם מעורבים. העשייה שלהם  

משמעותית ומהותית, והם לא מתמקדים רק  
"בעבודה השחורה".  פרופיל התיקים בהם  

מעורבים המתמחים גבוה מאוד והעניים  
 בהתאם 

3 3 
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 -נועם ושות' ח.
משרד עורכי 

 דין 

ההתמחות במשרד היא בשיטת  
עבודה ישירה מול עורכי  –הפול 

הדין והשותפים במשרד במגוון 
 הנושאים בהם עוסק. 

8,000 -  9,000  
)בהתאם  
לשביעות  

הרצון  
 והתקדמות( 

סיכויי הישארות  
גבוהים  

למתמחים. אנו  
לא דוגלים  

בתקנים  
ומאמינים  
בצמיחה  
מבפנים.  

מתמחה אשר  
ירשים בתקופת  

ההתמחות  
ויראה יכולות  

ורצון להתפתח  
ימשיך כעו"ד  

 במשרדנו. 

; יום עבודה  09:00-19:00שעות עבודה  
 (. 17:00אחד קצר בשבוע )עד  

יחס אנושי וסביבת עבודה מקצועית לפני  
ל; על אף היקף העבודה הרחב   ו הכ 

והפעילות הענפה של משרדנו, אנו שומרים  
אווירה משפחתית ופתוחה בין העוסקים  על  

במלאכה; המתמחים שותפים בכל השלבים  
של העסקה/התיק ; משרדנו מוכר כפורץ  
דרך וחלוצי בתחום האגודות השיתופיות,  

הקיבוצים והמושבים ושמו הולך לפניו  
בתחום. משרדנו מתמנה לעיטים קרובות  

כבורר/מגשר בתיקים סבוכים בתחומי  
יל בכל בתחומי  התמחותו. המשרד מוב 

אגודות שיתופיות, נדל"ן, ירושה    – התמחותו  
וכיו"ב. משרדנו דוגל לשלב כחלק מתחום  
פעילותו גם פן אקדמאי של קידום נושא  

האגודות השיתופיות בארץ באמצעות  
 ספרים, כתבי עת והרצאות. 

2 2 

טל, קדרי שמיר  
 ושות'

המתמחים במשרדנו עובדים  
שותפי  בשיטת ''הפול'' יחד עם  

תוך    - המשרד ועורכי הדין  
התמקצעות בתחום משפטי  

 מסוים. 

 50%- כ    7,500  - כ 

נופש משרדי שנתי, ימי גיבוש, מתנות בימי  
הולדת ובחגים, הרצאות מקצועיות,  

תוכנית פיתוח אישית לכל מתמחה בליווי  
שותף, השתתפות במימון קורס ההכנה  

 לבחינות הלשכה. 

תחומי  משרד ירושלמי מקצועי  ומוביל ב 
הליבה בהם הוא עוסק, המאפשר  

התמקצעות ולמידה משפטית משמעותית  
לצד יחס אישי ואווירה משפחתית  

 ירושלמית. 

2-4 2-4 

דרור -י. בן
 עורכי דין  

המתמחה עובד בצמוד לשותף  
דרור ונחשף  - הבכיר יוסי בן 

לעבודה משפטית מגוונת  
ואיכותית ביותר בתחומים בין  

היתר של הייטק, תאגידים,  
רכישות ומיזוגים, ליווי פעילות  
שוטפת של חברות מהגדולות  
ביותר בעולם ועד סטארטפים  

 8,000- כ 

המתמחה  
האחרונה עבדה  

  5  - במשרד כ 
שנים ועברה  

לאחרונה  
לעבוד באחד  

המשרדים  
 . הגדולים 

סביבת עבודה מאד חברותית, אישית ועם  
 . אוירה משפחתית 

איכותי ברמה של המשרדים הגדולים  משרד  
ביותר עם יכולת לאמן מצוין מועמד/ת בעלי  

 הכישורים המתאימים. 
עדיין לא   1

 נקבע 
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בשלביהם הראשוניים. העבודה  
כמעט כולה באנגלית ומתמחה  

ו/לה ידיעה טובה מאד  שיש ל 
מלכתחילה של אנגלית,  
יגיע/תגיע לרמת אנגלית  

סיון  י משפטית גבוהה ביותר. יש נ 
שנים באימון    25של למעלה מ  

מתמחים ורובם ככולם  
בתפקידי עורכי דין ומנהלים  
בחברות המובילות בישראל  

ובעולם. ככל שהמתמחה מגלה  
יוזמה, ידע, יכולות, חריצות,  

רכתנו  מצליח/ה להפיק בהד 
מוצרים משפטיים איכותיים, כך  

נעניק למתמחה יותר ויותר  
סמכויות ואפשרויות התפתחות  
אישית בכלל ובתחום המשפט  

 בפרט.  

יגאל ארנון  
 ושות'

פול מחלקתי בת"א ומשרדי  
בירושלים. לכל קבוצת  

מתמחים, אחראי מתמחים  
)שותף( ו"אח גדול" אישי  

המלווה את המתמחה )מקצועי  
תקופת  ובינאישי ( לאורך  

ההתמחות. כלל המתמחים  
מצטרפים לצוותים המשפטיים  

ונחשפים לתיקים גדולים  
ומורכבים ולעבודה המשפטית  

 של עורכי הדין והשותפים. 

 50%- כ  11,500

תכנית הדרכה והעשרה לכל תקופת  
תכנית חניכה אישית וליווי    ההתמחות 

קורס הכנה    הצמדת "אח גדול"   - מקצועי  
ות למתמחים  מענק הישאר   לבחינות לשכה 

ש"ח    15,000החוזרים למשרד כעורכי דין  
ברוטו, השתתפות בתשלום עבור חניה,  

נופש משרדי שנתי בארץ או בחו"ל, מגוון  
ימי    - אירועים חברתיים לאורך השנה  

וכו', פעילויות    Happy Hourגיבוש וכיף,  
גיבוש למתמחים, השתתפות בפעילות  

התנדבותית ותרומה לקהילה, מטבחונים  
בזרים ומצוידים בכל טוב, שי בימי  מאו 

 . הולדת וחגים 

משרד איכותי , מוביל וותיק אשר צמח  
לאורך השנים בצורה אורגנית, מרבית  

 השותפים במשרד גם התמחו בו! 
תקשורת ישירה, מכבדת ופתוחה, בגובה  
העיניים לצד מצוינות ומקצועיות חסרת  

 פשרות. 
 אוירה חמימה ומשפחתית.  

 יגאל ארנון.    בואו עם האמת שלכם. 
 

מתמחים לשני  25כ
 ם-לת"א וי ,המועדים
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יגודאב 
 אדוארד 

 1 1 משרד בוטיק   100% 6,000 רגילה 

יצחק קירה,  
 צבע ושות'

ליטיגציה אזרחים מסחרית,  
 עבודה, נזיקין מקרקעין 

משתנה  
בהתאם  
 למתמחה 

גבוהים מאוד  
 למתאימים 

הדרכה צמודה ושילוב בכל הליכי התיק  
 2 2 מומחים בליטיגציה  . וניהולו 

כהן וילצ'יק  
 ושות' עורכי דין 

 9,600 פול מחלקתי  

גבוהים.  
המשרד שואף  
תמיד לקלוט  

מתמחים  
 לשורותיו 

השתתפות בארוחות באמצעות כרטיס  
,  חניה בבניין, מענקים בחגים  סיבוס 

)סוכות ופסח( וכן בונוס בסוף השנה  
כל יום חמישי    HAPPY HOURהאזרחית,  

בערב, נסיעות להשתלמויות בחו"ל  
)ושתיגמר  כבר הקורונה(,  מיקום מרכזי  
)שרונה תל אביב(,  שעות עבודה שפויות,  
והכרה בחשיבות שבשילוב בין עבודה ובין  

 פנאי ומשפחה.  

מעניק אפשרות לעבור התמחות  המשרד  
משמעותית הכוללת עבודה משפטית עשירה  
ומגוונת במקום שבו יחסי האנוש חשובים לא  

פחות מאשר המקצועיות . העובדה שלא  
מדובר במשרד ענק מאפשר למתמחים  
ולמתמחות להכיר כל אחד ואחת מאנשי  

המשרד ולקבל חשיפה למגוון רב של תחומי  
 התמקצעות.  

2 0 

מזנון כולל פירות וירקות, סנדויצ'ים, קפה,   75% 11,500 פול  כספי ושות' 
 שתיה קלה וכו' 

בית ספר מצוין להתמחות המשלבת  
ליטיגציה, מיזוגים ורכישות,    - תחומים רבים  

המתמחים  .  נדל"ן, בינלאומי, צווארון לבן 
מעורבים בתיקים בפרופיל גבוה,  ובכלל זה  

שבו הם  נוטלים חלק פעיל בכל תיק    - 
מעורבים, מתלווים לפגישות עם הלקוחות,  
 דיונים בבתי משפט ובכתיבת כתבי הטענות. 

3 2 

 לוטי ושות' 

פול, המתמחה אינו צמוד  
לעו"ש ספציפי, אלא לתיקים  

ספציפיים. הוא מלווה את  
התיקים שהוקצו לו לאורך  
תקופת ההתמחות )לרבות  

השתתפות בישיבות, נוכחות  
וסיוע בדיונים בבית המשפט,  

עבודה מול לקוח וכיו"ב(.  

11,500 25% 
מטבח מאובזר, שי בחגים, פעילויות  

גיבוש, יציאה משותפת של המתמחים ל  
Happy hour   פעם בחודש, בונוס שנתי 

משרד מוביל בקניין רוחני בכל הדירוגים.  
משפחתית, פתוחה ויחסי אנוש  אוירה  

מעולים, לצד מקצועיות ושיתוף  המתמחים  
 בכל רבדי הטיפול בתיקים 

2 2 
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עבודת המתמחה היא עבודה  
משפטית מגוונת ומעניינת.  
המתמחה משתתף בלימוד  

חומר המשפטי והמדעי,  ה 
בהכנת חוו"ד, ניסוח מכתבים  

והסכמים, פעילות מול לקוחות,  
 ניסוח כתבי טענות ועוד. 

לויתן שרון  
 ושות'

פול מול כל מחלקות המשרד. 
עבודה עם עורכי הדין והשותפים  
בתחומים המגוונים בהם עוסק  
המשרד. ליווי תיקים בכל שלבי 

הטיפול, החל מבניית אסטרטגיה 
בתיק ועד לנוכחות בדיוני לטיפול 

 בית משפט וגישורים. 

8,000 

מתמחה מצטיין  
יישאר במשרד,  

ללא מגבלת  
 תקנים. 

שעות עבודה נוחות, ימי גיבוש ופעילויות,  
נופש שנתי בארץ או בחו"ל, מתנות  

לחגים, מימון קורס הכנה לבחינות לשכה  
 לחוזרים לעבודה במשרד. 

המשרד מדורג כמשרד מוביל בתחומו  
בדירוגי האיכות המובילים. משלב מקצועיות  
ללא פשרות עם שמירה על אווירה בינאישית  

מצוינת. משרדנו נפתח בשעת בוקר  
( על מנת  7:00מוקדמת )החל מהשעה  

לאפשר לעורכי הדין ולמתמחים הנדרשים  
לכך לסיים את יום עבודתם בשעות אחר  

הצהריים, באופן המאפשר שילוב של עבודה  
עם תחומי עניין נוספים.  עם משפחה או  

בנוסף, המשרד מתחשב בהורים צעירים  
ומאפשר להם לקצר ימי עבודה, ולהשלים  

 את השעות החסרות ביום אחד ארוך. 
 
 

1-2 1-2 

ליעד וטשטיין  
 ושות'

 66% 9,000 פול משרדי 

יום קצר    ;   09:00-19:00שעות עבודה  
להורים; אווירה משפחתית ובלתי  

לבוש; פנסיה מלאה;  פורמלית; אין קוד  
 . מתנות בחגים 

המשרד המוביל בישראל בקניין רוחני. יחס  
מקסימום של שני    – אישי למתמחה  

מתמחים. שיתוף המתמחים בכל שלבי  
התיקים תוך מתן הכשרה מקצועית  

 בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 
 
 

1 1 
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ליפא מאיר 
 ושות'
 

לפרופיל שלנו  
 careebiz  - ב 

  1-3הצמדה ל    - הצמדה פתוחה  
שותפים במחלקה בה מתמחים.  

למתמחים ניתנת ההזדמנות  
מוד  להתנסות במגוון תיקים ולל 

ממגוון עורכי דין ושותפים,  
ובמקביל לרדת לעומק העשייה  

המשפטית ולהכיר היטב את  
שיטות העבודה, התיקים  

 והלקוחות. 

10,500    ₪
בשנת  

ההתמחות  
- הראשונה ו 

11,500    ₪
בחצי השנה  

 הנוספת 

35% 

חניה; יום עבודה קצר אחת לשבוע; מימון  
מלא של קורס ההכנה לבחינות הלשכה;  
חדרי מתמחים מרווחים; שי בחגים ובימי  

הולדת; פעילויות גיבוש צוותיות; פעילויות  
גיבוש ייחודיות למתמחים; השתלמות  

משרדית שנתית; הרצאות והשתלמויות  
בתחומי המשפט השונים; מטבחים  

; שעות    Happy Hoursמצוידים בכל טוב;  
 עבודה נוחות; חופשה מרוכזת בחגים. 

ליפא מאיר נחשב מזה שנים רבות למשרד  
מקצועי ויוקרתי להתמחות בו. המתמחים  
מהווים חלק משמעותי ובלתי נפרד מכל  
תיק ועסקה ומלווים אותם מתחילתם ועד  
סופם, לרבות פגישות עם לקוחות, הכנת  

י המשפט,  מסמכים וכתבי בי דין, דיונים בבת 
 ניהול מו"מ וכיוצ"ב.  

עורכי הדין והשותפים במשרד, מדריכים,  
תומכים ומלווים את המתמחים מקצועית  
ומאפשרים להם לפתח חשיבה משפטית  

בהירה, עצמאית ויצירתית תוך מתן  
אפשרות להביא לידי ביטוי את הידע  

והכישורים שלהם. שילוב ייחודי זה הופך את  
א מאיר כמו  ההתמקצעות וההכשרה בליפ 

 גם את חווית ההתמחות ליחידות במינן.  
 

אם אתם.ן מחפשים.ות התמחות במשרד  
גדול ומוביל בו תרגישו חלק מהצוות  
המשפטי לצד חווית התמחות אישית  

ליפא מאיר הוא    – באווירה משפחתית  
 הבחירה הנכונה עבורכם.ן! 

 

11 4 

סנדה,   לירום 
להב ושות'  

 חברת עורכי דין 

כל מתמחה    – שיטת הצוותים 
משתייך לצוות הכולל שותף ועד  

עורכי דין תלוי בגודל התיק.    2
בכך מתנסה המתמחה בעבודה  

נחשף  א  משפטית מגוונת שכן הו 
לתיקים שונים ומגוונים. בנוסף  

מתלווה קבוע לדיונים בבתי  
 המשפט. 

7,500    ₪
והעלאה של  

אחוז    10
במחצית  
 ההתמחות 

ש"ח, תשלום    10,000מענק לימודים   70%
 הקורס למבחן, נופשי חברה 

פירמת ענק, מגוון מחלקות אך עם שירותי  
 8 8 בוטיק לכל לקוח 
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 מ. פירון ושות' 

לכל מתמחה    – הצמדה נושמת  
מוצמדת שותפה או שותף,  

אך לא לוחצת    – לחניכה אישית  
)נושמת(. העבודה במהלך  

ההתמחות היא בצוות מקצועי  
קבוע עם המאמנ.ת האישי.ת   

ועורכי הדין בצוות. השיטה  
מאפשרת רכישת ידע וניסיון  

ממוקד מטרה, תוך טיפול  
במגוון התיקים של הצוות.  

חים )בנפרד  ישיבה בחדרי מתמ 
 מהמאמנים(. 

11,500 

סיכויי    80%- כ 
הישארות. כל  

מתמחה מצטיין  
ואיכותי ימצא  

את מקומו  
איתנו. אין  

 מגבלת תקנים. 

יום עבודה מהבית, מענקי סיום התמחות  
וחזרה למשרד עבור המתמחים החוזרים;  
מתנות בחגים, ימי הולדת, לידה וחתונה,  
מסיבות; ימי גיבוש משרדיים ומחלקתיים;  
ערבי בילוי למתמחים על חשבון המשרד;  
השתתפות במימון קורס הכנה לבחינות  

הלשכה; פעילויות העשרה והרצאות פנים  
חומי המשפט השונים; קורס  משרדיות בת 

משרדי לבחינת הלשכה,  - הכנה פנימי 
המועבר על ידי שותפי המשרד המובילים  

בתחומי הלימוד; תוכנית חניכה אישית  
וליווי מקצועי; השתלמויות מחלקתיות  

ומשרדיות; נופש משרדי / חו”ל;  
השתתפות בפעילויות התנדבות למען  

  – הקהילה; פעילויות ספורט משרדיות  
ות במרתון ותחרויות; חמישי  השתתפ 

 ב”ג’ינס”; הפי האוור משרדי. 

משרד פירון נחשב כיום לאחד המשרדים  
הצומחים והמתחדשים בישראל, עם זינוק  

במספר עורכי הדין    75%- של למעלה מ 
. הגדילה במספר עורכי  2015במשרד מאז  

הדין, מגובה בצמיחה במספר התיקים  
המטופלים על ידי מחלקות המשרד,  

גות בקביעות בראש טבלאות הדירוג  המדור 
בכלל תחומי ההתמחות. כך למשל, מחלקת  

התובענות הייצוגיות במשרדנו מובילה  
בייצוג נתבעות; מחלקת הנדל”ן היא  

הגדולה מסוגה בישראל ואילו מחלקות שוק  
ההון כבר מזמן הפכו לשם דבר בקרב ‘עושי  

 השוק’ בארץ ובעולם.  
ונות  הגדילה שחווה המשרד בשנים האחר 

נובעת מעובדה פשוטה: לקוח שמגיע  
למשרד יודע שיזכה לקבל את השירות  

המשפטי הטוב ביותר שניתן להשיג בישראל.  
 חד וחלק.  

המשמעות של להיות מתמחה במשרד פירון  
היא ללמוד כיצד ‘לעשות את זה’ טוב יותר  
מאחרים, בכל משרד, בכל אחד מתחומי  

  – הליבה של המשרד. כדבר שבשגרה  
חים במשרדנו נתפסים כ”משאב  המתמ 

במחסור” ועל כן, וכמי שנתפסים כדור  
העתיד של המשרד, עבודתם מתרכזת אך  
ורק בנושאים מקצועיים, תוך שהם מהווים  

חלק בלתי נפרד מהצוות המשפטי  
ומעורבים באופן מלא בכל שלבי ניהול  

השתתפות בדיונים בבתי משפט    – התיקים  
עסקאות  ובוררויות, ישיבות משא ומתן ,  
 ופגישות עם לקוחות. 

 20-כ 10-כ
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, מאירי,  מטרי
וכט ושות',  
 עורכי דין  

 הצמדה מחלקתית 

שנה ראשונה  
, חצי  10,000

שנה אחרונה  
11,000 

 30%- כ 

תוכנית חניכה אישית לכל מתמחה עם  
חונך אישי )שותף או עורך דין בכיר  

במחלקתו( המלווה את מסלול  
כל  ;  ההתקדמות המקצועי של המתמחה 
  1,000מתמחה מקבל בראש השנה ובפסח  

המשרד מעניק לכל מתמחה  ;  ₪ במתנה 
סיוע כספי בהכנה לבחינות הלשכה בסך  

המשרד מעניק מימון לערבי  ;  ₪   1,500
גיבוש עבור המתמחים בלבד )פעילות  

כמובן  ;  הנבחרת על ידי המתמחים עצמם( 
שהמתמחים שותפים מלאים גם בכל  

האירועים שעורך המשרד לצוות המשפטי  
ו"ל(,  לרבות נופשים )בארץ ובח 

השתלמויות מקצועיות, ימי גיבוש, ימי  
כל מתמחה מקבל  ;  התנדבות וכדומה 

)לבחירתו( חניה בחניון הבניין או החזר  
 הוצאות נסיעה. 

 

סיירת עילית, קטנה ומצויינת. המשרד  
היחיד בעיר שמאפשר למתמחה לשלב  

עבודה מסחרית מגוונת, ברמה מקצועית  
גבוהה מאוד, עם תיקים ולקוחות  

יים והכוונה איישת של שותפים  משמעות 
עורכי    30  - בכירים,  במסגרת משרד של כ 

דין בלבד, גודל המאפשר תחושת שייכות  
 אמיתית.       

6-8 0-2 

מירב כהן 
משרד עורכי 

 דין וגישור 

  7.5עבודה פר שעות, כל יום 
עבודה במשרד קטן ונעים, עבודה משפטית,  נטי וולא רל 6,000-כ שעות 

 לתחבורה ציבורית, אין שליחויות גישה 

שנים, למשרד אלפי לקוחות    20מעל  
מרוצים ברבות השנים.  משרד  שנותן דגש  

 על מקצועיות, כתיבה ויחס ללקוחות. 
1 1 

מרדכי מיכאלי  
משרד עורכי 

 דין 

עבודה אל מול עורכי הדין  
  100% 7,500 במשרד 

משרדנו  הינו מומחה בתחום המשפט  
חדלות פירעון. משדנו  המסחרי בדגש על  

נמנה על מאגר בעלי התפקיד מטעם  
הממונה על חדלות פירעון והיינו אחד מן  

הבולטים בתחום. האווירה במשרד נעימה  
 חברית יחד עם זאת מלמדת ומעמיקה. 

1 1 
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כרמון -מינצר
  ושות' נסים 

התמחות אישית בתחום  
 75% 7,500 ההתחדשות העירונית  

משרד בוטיק המוביל בתחומו. עבודה 
 בסביבה משפחתית ומקצועית. 

דגש על עבודה עם שלושת שותפי המשרד 
מתוך גישה של פיתוח המיומנויות 

המשפטיות ואפשרות צמיחה בתוך המשרד 
ולחזור לאחר מבחני הלשכה כעו"ד. רישום  
 להשתלמויות בתחום העיסוק של המשרד. 

פעילויות גיבוש לצוות אחת לרבעון, ארוחות  
 Happyמשותפות, מדי שבוע בימי חמישי 

Hour.נופש שנתי משרדי ועוד , 

כמשרד בוטיק המוביל בתחומו, המתמחים  
זוכים לגעת בעיקר העבודה וללמוד את  

הפרקטיקה המשפטית בצורה הכי מעשית  
 שאפשר. 

2 1 

עורכי   -מיתר 
 דין 

 70% 11,500 התאמה אישית 

שי לחג, טיולים משרדיים, ערבי מתמחים  
פעם בחודש, מיתר על הבר, חניכה והעשרה 

,  חניה ללא תשלום   ת,לאורך ההתמחו
השתתפות מלאה בקורס הכנה למבחני  

 לשכה, יום קצר בשבוע ומענק הישארות.  
 

מתמחה יכול לבחור בין )א( חצי שנה שבה  
הוא לומד ומתנסה במגוון תחומים  

שמעניינים אותו ובסיומה בוחר במה  
ב(  (להתמקד ביתר תקופת ההתמחות לבין  
.  התמחות של שנה וחצי בתחום מסוים 

אנחנו מנוסים בתפעול של השיטה שאנחנו  
והניסיון הזה  "  קוראים לה "התאמה אישית 

מתמחה יוכל לתפור    הוא ערובה לכך שכל 
את חליפת ההתמחות שמתאימה לו במיתר.  

אנחנו רואים בהתמחות חלק מההכשרה  
   .ארוכת הטווח שלנו לעורכי דין במשרד 

 

 30-כ 30-כ
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מרקמן טומשין  
 ושות'

כל מתמחה משויך למחלקה  
הכוללת מספר עורכי דין. 

המתמחה מטפל בתיקים באופן 
עצמאי, בליווי צמוד ובפיקוח של 
מנהל המחלקה ו/או עורכי הדין  

הבכירים. בנוסף, המתמחה  
מקבל משימות בתחומים נוספים  

 לשם הרחבת אופקיו. 

8,000 70-80% 

₪ בתוספת    8,000שכר המתמחים הינו  
הוצאות נסיעה והפרשות סוציאליות כחוק.  

בנוסף, המשרד דואג לממן עבור  
המתמחה את עלות קורס הכנה לבחינות  

 הלשכה. 

מבחינה מקצועית המשרד מאפשר  
למתמחה לטפל בתיקים לרבות ניסוח כתבי  
טענות, מכתבים וכו' באופן עצמאי המקנה  
לו ניסיון פרקטי משמעותי; עיקר העבודה  

 היא משפטית. 
בנוסף, האווירה במשרד צעירה, משפחתית  

ונעימה. קיימות הכשרות מקצועיות  
למתמחים לרבות הרצאות של בעלי ידע  

שרד ומחוצה לו והמשרד דואג  מתוך המ 
 לתת למתמחה את כל הכלים להצליח. 

כמו כן, קיימות פעילויות גיבוש מחלקתיות  
כגון: הופעות חיות, טיולי טרקטורונים,  

סיורים בשווקים, ימי ספא וכו', וכן קיימות  
פעילויות גיבוש משרדיות כגון: חופשה  

אילת" )מרוץ    - צפת   MT-LAWבחו"ל, מרוץ " 
 סיבת קיץ וכו'. שליחים(, מ 

3 3 

משרד עורכי 
 דין קמינצקי 

 חניכה אישית 
 –   שכר שעתי 

ש"ח    30  
 לשעה 

 לפי התאמה 

שי בחגים )ראש השנה ופסח( ישיבות צוות  
חודשיות, הצטרפות לדיונים על בסיס  

שבועי, ניהול תיקים מול הלקוחות,  
 עצמאות והתאמה לבעלי יוזמה 

משרד ליטיגציה מוביל ברמה הארצית.  
משרד בוטיק משפחתי ודינאמי, עבודה  
 מגוונת מאוד, בהתאמה אישית למתמחה 

2 2 

משרד עו"ד  
 בכר ושות' 

 75%  7,000 פול מחלקתי 

הכנה למבחני   השתתפות מלאה בקורס 
לשכה למתמחים החוזרים למשרד; שי  

מלאות   בחגים ומתנות לחתונות; הפקדות 
  18:00לקרן פנסיה; שעות עבודה עד  

 תשלום עבור שעות נוספות; בלבד;  
השתתפות בישיבות צוות והדרכות פנים  

אר ונגיש עם נוף  פו משרדיות; מגדל מ 
מטבחון מרווח; ארוחות צהרים   לים; 

  ה(. משותפות )למעט בימי הקורונ 

המתמחה  עוסק בעבודה משפטית במובהק  
וזוכה לליווי ולפיקוח מקצועיים וזאת  

,  בסביבת עבודה נעימה ויחס חם. כמו כן 
המתמחה מצטרף לישיבות, לרבות ישיבות  

 דירקטוריון ודיונים בבתי המשפט.   

1 1 
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משרד עורכי 
 דין עמוס אגרון 

צמוד לעורך דין חונך אחד  
וסיוע במקביל לשאר עורכי הדין  

 במשרד על פי צורך 
8,050 100%  

חניכה צמודה ועבודה משפטית מאתגרת  
ומלמדת, אשר מכינה את המתמחה  

 כעורך דין. לעבודה  
2 1 

נ. פינברג  
 ושות', עו"ד 

כל מתמחה מוצמד לצוות  
 50% 9,000 המורכב משותפים ועורכי דין 

השתתפות בכנס השנתי של האגודה  
למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי  

₪    50באילת; נופש שנתי מושקע בחו”ל;  
ונסיעה במונית    21:00לארוחת ערב אחרי  

)השתתפות  הביתה; פעילויות ספורט  
משרדית במרתונים, פילטיס אחת  

לשבוע(; שי מפנק בחגים; ארוחות גורמה,  
ערבי גיבוש משרדיים; מטבח מפנק  

 במיוחד. 

לדיני עבודה    1מלבד בית ספר מס’  
בישראל, אנו גאים ברמה המשפטית  

הגבוהה, באווירה משפחתית, חמה ופתוחה  
במשרד ובעבודת הצוות שלנו. תנאי העסקה  

ים לאלו המוצעים במשרד  במשרדנו זה 
 מסחרי גדול. 

רבים מהשותפים ומעורכי הדין החלו את  
 דרכם כמתמחים במשרד. 

4 4 

ניר כהן, לשם, 
 ארצי ושות' -בן

המתמחים עובדים ככלל  פול,  
מול כל השותפים ועורכי הדין  

במשרד. לכל מתמחה מוקצים  
תיקים, אשר המשימות  

הרלוונטיות בהם יטופלו על  
 ידו/ה. 

11,500 

כל מקרה נבחן  
לגופו. מתמחים  

מצוינים יוכלו  
בדרך כלל  

להיקלט  
במשרד ללא  

מגבלת  
 "תקנים". 

מימון חניה בחניון קרוב; רכישת ספרי  
הכנה לבחינות הלשכה; אירועי גיבוש  

משרדיים לרבות נופש; שי לראש השנה  
ולפסח; מטבחון מצויד במזון )פירות,  
 . ירקות, גבינות, לחמים, דגנים וכדומה( 

המתמחים במשרדנו זוכים להתנסות  
מרתקת ומאתגרת בעבודה על תיקים  

מורכבים, גדולים ועקרוניים, המאפשרת  
להם, מחד, תרומה אינדיבידואלית,  

  ומאידך, למידה והתמקצעות מתמידות. 
מאחר שמדובר במשרד בוטיק, המתמחים  

זוכים להיכרות אישית עם כל אחד מן  
 השותפים ועורכי הדין במשרד. 

1-2 1-2 

נשיץ ברנדס  
 אמיר 

פול מחלקתי. המתמחה משתייך 
לאחת מחמש מחלקות העל  

שלנו. בכל מחלקה מלווה את 
המתמחה מערך חניכה ייעודי,  

הכולל ראש תחום מתמחים  
 ומנטור אישי. 

11,500  
כולל ארוחת  )

 וחנייה(  צהרים
 

85% 
סיכויי הישארות 

 !גבוהים מאוד
המשרד גדל  

מתוך המתמחים 
משקיע  ולכן 

רבות  
 בהכשרתם. 

ארוחות צהרים במימון המשרד, חנייה  
תוכנית רווחה ופעילויות   ;במימון המשרד

גיבוש חברתיות לאורך כל השנה, השתלמות  
משרדית בחו"ל; שי גדול בחגים; פעילויות  

 ;בימי חמישי Happy Hourגיבוש למתמחים, 
מענק   ;מטבח מאובזר ואספקת פירות יומית

החוזרים לפירמה; מימון  הישארות למתמחים 
קורס הכנה למבחני לשכה למתמחים  

יחסי אנוש מצוינים, מעורבות בעסקאות  
מהגדולות במשק ומגוון רחב של לקוחות  

ותיקים, אווירת "הייטק", שיתוף המתמחים  
בכל שלבי העסקה/תיק. המתמחה הוא/היא  
חלק אינטגרלי מהמחלקה ושותף/ה פעיל/ה 
בכל העשייה. מכשירים את המתמחה להיות  

 עורך/ת דין! 

12 12 
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 יום בכל ; החוזרים; סדנאות הכשרה 
 פירות, מפנקים בכריכונים מלאים מטבחונים

 מתחם; וקרה חמה:  מגוונת ושתייה העונה
  . חדיש מתמחים

סימון וקסלר, 
שפירר מעוז  

 ושות'

המתמחה מוצמד לתיק ומהווה 
 חלק בלתי נפרד מהצוות 

10,000 

המשרד נמצא  
בצמיחה  

מתמדת ולכן  
ככל שמדובר  

במתמחה מצוין  
הוא    - ואיכותי  

יישאר ויגדל  
ביחד איתנו.  

השאיפה שלנו  
כמשרד היא  

לגדל מתמחים  
ועורכי דין  

 צעירים. 

 ; 09:00-19:00שעות עבודה  
שי לחגים בפסח ובראש השנה ומתנה ליום  

חופשה מרוכזת בחול המועד    ההולדת; 
ימי גיבוש משרדיים,  טיולים,    סוכות ופסח; 

הרמות כוסית לרגל החגים, ישיבות משרד  
מפנקות, ערבי כיף הכוללים בני זוג ואירוע  

 משפחות שנתי; 
 בונוס שנתי בכפוף לביצועים; 

השתתפות המשרד בעלות ההכנה למבחני  
בעבור מתמחים שיישארו כעורכי    - הלשכה  

תוכנית    דין לאחר ההתמחות במשרד; 
יניהם, דיני  הדרכה במגוון תחומים ב 

מכרזים, משפט מנהלי, מימון וליווי  
מועברת על ידי השותפים    - פרויקטים  

 ועורכי הדין במשרד. 

משרד בוטיק מוביל בתחום התשתיות  
מדורג דרך קבע כמשרד מוביל    והמכרזים.  

בדירוגים שונים בתחום משפט מנהלי, מימון  
פרויקטים, אנרגיה ותשתיות. המשרד  

ה, צעירה ובלתי  מאופיין באווירה נעימ 
קטי  י פורמאלית. המשרד מטפל בפרוי 

התשתית הגדולים בארץ והמתמחה יעבוד  
 לצד עורכי הדין המקצועיים ביותר בתחום.  
המתמחים במשרדנו עוסקים בפרויקטים  
שהינם בחזית העשייה הציבורית ונהנים  

מתנאים של משרד פרטי.  המתמחים  
מהווים חלק בלתי נפרד, פעיל ומשמעותי  

שלבי ניהול התיקים / פרויקטים להם    בכל 
הם מצוותים. המתמחים משתתפים בדיונים  
בבית משפט, בוררויות וגישורים. אם את/ה  

ודינאמית  ויש לך    רוצה התמחות מאתגרת 
רצון להשאיר חותם על פרוייקטי התשתית  

 מקומך איתנו!   - הגדולים במשק  

1 1 

סלוקי, קוסובר 
 ושות'

 50% 9,500 משרד בוטיק 

כמו כן,    כל התנאים הסוציאליים לפי דין. 
נותנים שי בחגים ועושים ימי גיבוש לכל  

המשרד נמצא בבית גיבור    המשרד. 
ספורט, ממש על הרכבת, במיקום מאוד  

במשרד יש אווירה מאוד מקצועית,    נוח. 
אך גם משפחתית. סיירת ליטיגציה  

בכלל זאת, אנו מנסים לתת גם    איכותית. 
יוכלו להיכנס בכל  למתמחים את הבמה, ש 

 הכוח לעולם הליטיגציה. 

משרד ליטיגציה ברמה הכי גבוה שיש  
בישראל, עבודה ישירה מול השותפים,  

שיתוף מלא בניהול התיקים, מקצועיות ללא  
 פשרות, והכל לצד אווירה משפחתית 

1 1 
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עובדיה את 
צביקל עורכי 

 דין 

פול משרדי עם התמחות 
 ואחריות על תיקים  פרויקטלית

7,000 50%  

  30משרד בוטיק איכותי ומקצועי שקיים כבר  
שנה . לומדים אצלנו עבודה משפטית  

  - פרקטית לחיים האמיתיים! וכמובן  
זה    - האנושיות וסביבת העבודה הנעימה  

 הדגל של משרדנו. 

1-2 1-2 

עמית סלע  
 חברת עו"ד 

 8,000- כ  אישית, צמודה 
100% 

 למצטיינים 

;  נסיעה  13סופ"ש; בונוסים; משכורת  
משרדית לחו"ל; מטבחון עשיר; מתנות  

 חגים 

משרד בוטיק נדל"ן של מקצוענים; ללמוד  
מהטובים ביותר עם הלקוחות גדולים  

ומשמעותיים. אצלנו לומדים כי מתרכזים  
 בעשיה משמעותית וגם נהנים. 

 2עד   2עד  

עמית פוגל 
משרד עורכי 

 דין 

 2 2 יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא  כחוק  88% 7,000 מאמן צמוד 

  ,פולק ,עמית
 מטלון ושות' 

המתמחים    - פול צוותי 
משתלבים בצוותי עבודה  
במסגרת המחלקה, אשר  

כוללים שותפים, עורכי דין  
 ומתמחים. 

11,500 50% 

פעילויות גיבוש, טיולים משרדיים, חדר  
כושר חדשני וחוגים, שי לחגים, הרמות  

וכו'.    Happy Hourכוסית, מטבח מאובזר,  
בנוסף, המשרד נושא בחלק מהתשלום  
עבור קורס ההכנה והספרים הנרכשים  
לבחינות הלשכה וכן מעניק, לחוזרים  
 למשרד כעורכי דין, מענק השארות. 

הנה צעירה  סביבת העבודה במשרדנו  
ודינאמית, לצד מקצועיות וניסיון רב  

 שהמשרד מציע.  
משרדנו מקפיד לגלות רגישות לצרכים  

המקצועיים והאישיים של המתמחים  
ולשאיפותיהם לפיתוח עצמי וככל האפשר  

 לתת להם מענה. 

6-8 5-7 

FWMK   ,פירט
וילנסקי,  

 –מזרחי, כנעני 
  עורכי דין 

המתמחים    - פול מחלקתי  
עובדים עם כל השותפים ועורכי  

הדין במחלקה אליה הם  
 משויכים. 

11,500 75% 

סבסוד ארוחות ערב; מימון ספרי הכנה  
לבחינות הלשכה; ימי הכשרה מקצועית;  

טיולים וגיבושים בארץ ונופש משרדי  
  - בחו"ל אחת לשנתיים; "בי"ס למתמחים"  
הרצאות בתחומי משפט שונים על ידי  

שותפי המשרד; מימון "ערבי מתמחים"  
אחת לרבעון; מטבחים מאובזרים; שי  

עים )לידה, ברית,  בחגים, ימי הולדת ואירו 
 Casual Thursdayחתונה וכיו"ב(;  

המשרד נמצא בשורה הראשונה לצד  
המשרדים הגדולים ביותר במשק מבחינת,  

סוג הלקוחות, היקף ופרופיל העסקאות. יחד  
עם זאת, המשרד שומר על אווירה  

משפחתית וחברית שלא מאפיינת את  
המשרדים הגדולים. מספר המתמחים  

ורכי הדין במשרד, גורם  המצומצם יחסית לע 
למתמחים לבלוט וליטול חלק אמיתי בניהול  

התיק, המשרד מאופיין בגדילה אורגנית  

6 6 
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ובחניוך מתמחים, כאשר למעלה ממחצית  
מעורכי הדין במשרד )וחלק גדול  

 מהשותפים( התמחו במשרד. 

 פישר 
FBC&CO 

כל מתמחה מצטרף  - שיוך צוותי 
לצוות אשר מלווה אותו בכל  

תקופת ההתמחות. משרד קטן  
 בתוך משרד גדול 

  70%הצענו ל    11,500
 שאר י לה 

ארוחות בוקר וערב, קהילות משרדיות,  
חוגים, "צוות פאן מתמחים" שדואג  

לאירועים מיוחדים למתמחים, תשלום  
מלא על הכנה לבחינות וסבסוד כל  

שי בחגים וימי הולדת,    הספרים למתמחים, 
 . ועוד   , משכורות מענק השארות   3נופשים,  

האנשים הכי טובים ונחמדים בשוק שהם גם  
המצוינים ביותר משפטית, בסביבה שרק  

 .רוצה לתמוך ולהכשיר 
25 25 

פרל כהן צדק  
 לצר ברץ 

 

 לפרופיל שלנו  
 izcareeb- ב 

 50%- כ  11,000 פול מחלקתי 

הקפדה על שעות עבודה נוחות ואיזון בית  
עבודה, ארוחות ערב מדי יום, לפטופ לכל  

מתמחה, מענק חתימה לחוזרים,  
השתתפות בעלות ספרי הלימוד לבחינות  

הלשכה ימי גיבוש ייעודיים למתמחים,  
Happy Hour  ,הסדרים עם מכוני כושר ,

יוגה ומסעדות, מיקום מרכזי ונגיש, סביבת  
וחה ומודרנית, מתנות  עבודה נעימה, נ 

 . בחגים 

משרדנו הינו משרד בינלאומי מוביל עם  
סניפים בישראל, בארה"ב ואנגליה. אנו  
מתגאים באווירה הנעימה הקוליגיאלית,  

הצעירה והנינוחה ללא היררכיה נוקשה או  
קוד לבוש מעונב. המשרד נמצא בצמיחה  
מתמדת ומהירה והעדפתנו הראשונה היא  

לשורותינו עורכי דין אשר סיימו  לגייס  
 בהצלחה את התמחותם אצלנו. 

 10  - כ   10  - כ  

פרקש -צברי
, עורכי ושות'

 דין 

  50%  10,500 "פול" עם ציוות לתיקים  
ערבי משרד, טיול לחו"ל )לא בקורונה(,  

 HAPPY HOURמתנות מפנקות לחגים,  

ללמוד ליטיגציה מהטובים ביותר במשרד  
בוטיק באווירה מקצועית, חברית  

 ומשפחתית  
2 2 
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צמח שניידר  
ושות', עורכי 

 דין 

עבודה ישירה מול  –פול משרדי 
עורכי הדין והשותפים במחלקות 

השונות. מטבע הדברים, ככל 
שההתמחות מתקדמת, 

המתמחה בדרך כלל מגלה נטייה 
ונוטה לתחום משפטי מסוים 

 לקבל יותר עבודה בתחום זה.

החל ממחזור  
:  2022מרץ  

שכר שנה  
  – ראשונה  

ש"ח;    10,000
שכר מחצית  

  – שנה שנייה  
 ש"ח.   10,500

נשמח להשאיר  
כל מתמחה  

מצטיין  
שהשתלב היטב  
במשרד. אין לנו  
מגבלת תקנים  

והמשרד  
בצמיחה  
 מתמדת. 

חניה לכל העובדים במשרד; הרצאות,  
השתלמויות וסדנאות )בתחומים משפטיים  

או להעשרה(; אימון כושר משרדי )יש  
מקלחת לשימוש העובדים(; טיולים בארץ  

או בחו"ל; פעילויות גיבוש; מסיבות  
 happyואירועים )בחגים או סתם כך(;  

hour  ;השתתפות בפעילויות התנדבות ;
 ובחגים. מתנות בימי הולדת  

משרד שמשלב מקצועיות בלתי מתפשרת  
עם אווירה צעירה, משפחתית וכיפית.  

היתרונות של משרד גדול )מבחינת פרופיל  
לקוחות, עסקאות ותיקים, סטנדרטים  

ותנאים( עם כל היתרונות של משרד קטן  
)כולם מכירים את כולם, יחס אישי, מתמחים  

עוסקים בעבודה משפטית משמעותית  
 ועוד(. 

 טרם הוחלט  הוחלט  טרם

 קבילי ושות׳ 

מתמחה מצטרף לצוות משפטי  
והופך לחלק ממנו. המתמחה  

יבצע עבודות משפטיות כעו״ד  
לכל דבר ועניין. המתמחה  
 מלווה ע״י שותף ועו״ד בכיר 

עד כה לא   8,000
 גייסנו מתמחים 

נסיעות, חניה, שי לחגים, פעילויות גיבוש  
ובונוסים כפופים ליעדים. כמו כן,  

השתתפות בקורס הכנה למבחני הלשכה  
ובקורס הכנה למבחני הלשכה  

 האמריקאים למתמחים החוזרים למשרד 

קבילי ושות׳ הינו משרד בינלאומי, צעיר  
ומהמובילים בתחום האי קומרס בעולם.  

המשרד מציע התמחות בתחומים חדשים,  
 מתפתחים ומעניינים . 

1 1 

קריספין, 
רובינשטיין, 
 בלכר ושות' 

ציוות לאחת ממחלקות המשרד  
רגולציה ותחרות; אנרגיה    - 

 ומשפט מסחרי; או ליטיגציה 
11,000 

מחזור מרץ  
יהיה    2023

מחזור  
ההתמחות  

 הראשון במשרד 

חניה, שי בחגים, פעילויות וימי גיבוש  
מחלקתיים ומשרדיים. המשרד יממן קורס  
הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין למסיימי  

ה במשרד כעורכי  התמחות שייקלטו לעבוד 
 דין.  

לאורך תקופת ההתמחות יצברו המתמחים  
ידע וניסיון בעשייה משפטית מהותית; יהיו  

מעורבים באופן פעיל בכל שלבי ניהול  
התיקים; בקבלת ההחלטות באשר לאופן  

ניהול התיקים; ישתתפו בפגישות עם  
לקוחות ובדיונים המתנהלים בפני הערכאות  

אפיין ברוח  השיפוטיות; ועוד. המשרד מת 
 צוות וסביבת עבודה בלתי פורמלית.   

1-3 1-3 
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- שפירא-קרמר
 שניידר ושות' 

אישית, תוך התנסות במגוון  
תחומי משפט. עבודה משפטית  

 בלבד, בצמוד לשותפים 
   7,000  - כ 

כל השותפים  
)שאינם  

מייסדים(  
במשרד התמחו  

 בו 

הרצאות במגוון תחומים משפטיים, ימי  
חופשה מרוכזת בחגים,  גיבוש משרדיים,  

אירועים ובנוסף שי לחגים וכן בונוסים  
 במקרים מתאימים 

משרד מוביל בירושלים העוסק במגוון  
תחומי המשפט האזרחי, המאפשר  

למתמחים להתנסות ולחוות בצורה מיטבית  
את המקצוע, תוך התנסות מעשית אמיתית  
)כולל הופעה בבתימ"ש( ומתן יחס אישי ;  

תית בו העשייה  וירה משפח ו והכל בא 
החברתית משולבת היטב עם העשייה  

 המקצועית. 

1 1 

קרן כהן  
בלחרסקי  

 ושות'

פול צוותי בתחום נדל"ן  
 והתחדשות עירונית. 

 
8,000  

בתוספת  
בונוסים 

בעמידת יעדים  
 רבעונים 

60% 

עבודה בסביבה נעימה, צעירה, מקצועית  
  דגש רב על הכשרה מקצועית מתמדת   תוך 

והמיומנות המשפטית ;  ופיתוח הידע  
 הדרכות 

מחלקתיות מידי חודש בחודשו, כמו    - פנים  
השתלמויות למשרד כולו ; פעילויות    גם 

לצוות אחת לרבעון, ארוחות    גיבוש 
 משותפות, 

HAPPY HOUR    מידי שבוע, טיולים
עמידה ביעדים, מתנות  ל  ובונוסים ע 

נופש שנתי של כל    בחגים ובימי הולדת; 
 המשרד. 

 ביל בתחום הנדלן משרד בוטיק מו 
 וההתחדשות העירונית. המשרד מדורג 
 כמשרד מוביל בכל המדדים המובילים. 

 העבודה במשרד מאופיינת באווירה 
 משפחתית, צעירה, מאתגרת ודינמית. 
 המתמחים זוכים לעצמאות ולחשיפה 

 למגוון רחב של עבודות משפטיות 
 מהותיות ושותפים לקידום הפרויקטים. 

2 2 

 80% 8,500 צמוד לאחד השותפים  גל רוזן בסיס בן 

מנוי לחדר כושר  חדשני, ימי כיף, בונוסים,  
מענקי סיום התמחות וחזרה למשרד עבור  

המתמחים החוזרים; מתנות בחגים, ימי  
הולדת, לידה וחתונה, ימי גיבוש משרדיים;  

השתתפות במימון קורס הכנה לבחינות  
הלשכה; פעילויות העשרה והרצאות פנים  

 משרדיות, נופש משרדי.  

בתחומו בישראל    משרד בוטיק המוביל 
בתחום ייחודי שיעניק יתרון משמעותי  

למתמחה בהמשך דרכו. למרות העובדה  
אנשים האווירה היא    25  - שהמשרד מונה כ 

 משפחתית, נעימה ומעצימה 

2 2 
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רונן ליברט 
 ושות'

טיפול שוטף בתיקים משפטיים  
 בליווי מלא של עורך דין  

7,000 80  
משרד עמוס בעבודה משפטית עם כל  

הכלים להצליח   והבטחה למשרה כעו"ד  
 במידה והמתמחה מוצלח בעבודתו 

1 1 

רותם פרגון 
משרד עורכי 

 דין וגישור 

 1 1 יוצאת הפרקליטות בתחום ההגירה.   בונוסים    100% 7,500 משרה מלאה 

רייסמן גור  
 דויטש ושות' 

השתייכות לצוות של  -פול צוותי 
 75% 8,000 עו"ד. 3-7

עבודה בסביבה צעירה, מובילה, מקצועית  
אנחנו לגמרי חוד החנית של    - ומשפחתית  

עולם הנדל"ן וההתחדשות העירונית.  
פיתוח והכשרה מתמדת של המתמחים,  
השתלמויות, ארוחות משותפות, טיולים.  
השתתפות מלאה בקורס הכנה למבחני  

לשכה למתמחים החוזרים למשרד כעורכי  
דין. חניה במידת הצורך. שי בחגים.  

 סדנאות מקצועיות. 

חוד החנית של עולם הנדל"ן בכלל  
וההתחדשות העירונית בפרט, לצד אווירה  

 תמורה להשקעה.   100%צעירה תוססת עם  
2 2 

 ש. בירן ושות' 

שיטת העבודה היא הצמדה  
מחלקתית תוך הצמדה לעו״ד  
אחראי בכל מחלקה, ועבודה  

 עם צוות המחלקה 

8,500 75% 
שי לחגים, נופשים וטיולים משרדיים, "  

hour happy  ,״ משרדי, הרצאות העשרה
 מפגשי וערבי גיבוש. 

אופי העבודה  במשרד הוא משפחתי ונעים  
והכל  תוך כדי מתן שירות מקצועי ובלתי  

 מתפשר.   
המתמחים שלנו הם לא עוד בורג במערכת  

אלא חלק אינטגרלי ומשמעותי מהצוות  
והמשרד ואנו בונים עליהם כדור העתיד  

שלנו. למעשה, קרוב למחצית מעורכי הדין  
 במשרד היו בעברם מתמחים בו.  

 2-4בין   2-4בין  
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ש. הורוביץ 
 ושות'
 

 לפרופיל שלנו  
 izcareeb- ב 

בש.הורוביץ רואים במתמחים  
שותפים חשובים בעשיה  
ובפעילות המשרד, ולכן  

מצמידים לכל מתמחה שותף  
האישי שלו.    שהוא המנטור 

המתמחים במשרד יזכו לחוות  
את שיטת ההצמדה במהלך  

השנה הראשונה להתמחותם,  
כאשר בחצי השנה הנותרת  

יבצעו עבודה עצמאית  
ומתקדמת במסגרת ישיבה עם  
מתמחים אחרים בני מחזורם  
ותוך יכולת להתנסות בתחומי  

 עיסוק נוספים. 

11,500 80% 

משכורות; מימון    3מענק השארות בגובה  
מלא של קורס ההכנה לבחינות הלשכה;  

יום קצר בשבוע; קפיטריה עם מטבח  
; מימון חניה; מגוון פעילויות  24/7מאובזר  

ש"ח    1,700ספורט; שי בחגים בגובה של  
לשנה; נופשים משרדיים; מגוון אירועים  
חברתיים למתמחים לאורך השנה לצד  

ואירועי    HAPPY HOUR;  אירועים משרדיים 
גיבוש צוותיים; תרומה לקהילה; קורסים,  

 הרצאות והעשרות מקצועיות 

מסלול ההכשרה הייחודי והאישי ממצב את  
המשרד כבית הספר הטוב ביותר למתמחים  

סיון( ואת מתמחי המשרד  י שנות נ   100) 
כעילית המתמחים בארץ. בזכות שיטת  

  ההתמחות הייחודית והליווי הצמוד, תחשפו 
כבר מהיום הראשון לעבודת עורך הדין על  

כל מרכיביה. אנו מבטיחים לכם סביבת  
עבודה איכותית, נעימה, מקצועית ולא  

תחרותית שתעניק לכם את הליווי והתמיכה  
 לקריירה משפטית משגשגת. 

20 20 

ש. פרידמן  
 ושות'

 60%  - כ    9,000 הצמדה מחלקתית 

תנאי העבודה נוחים המאפשרים  
למתמחים להתמקד בהתפתחותם  

המקצועית. במשרד פועלת תכנית חניכה  
למתמחים, אשר מטרתה לאפשר מיצוי  

השתלבותם של המתמחים במשרד בצד  
מקסום וטיפוח התפתחותם המקצועית.  

)כולל שעת    09:00-19:00שעות עבודה  
הפסקת צהריים(; שי לחגים; מימון קורס  

שכה; החזר הוצאות על ארוחת  בחינות ל 
ערב אם נשארים עד מאוחר; פסח וסוכות  
חופשה מרוכזת; טיולים משרדיים לחו"ל;  

בימי    Happy Hourימי גיבוש מחלקתיים;  
חמישי; סיום התמחות שבועיים לפני סוף  

 תקופת ההתמחות. 

המשרד שם דגש על קיומה של אוירה  
חברתית ומשפחתית, ומתן מענה לצרכיהם  

ם של עובדי המשרד, ודוגל  האישיי 
 במקצועיות בלתי מתפשרת. 

2 2 
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שוב ושות' 
משרד עורכי 

 דין 

  75%   9,500 פול 

משרד מקצועי, בתחום הנדל"ן על כל  
היבטיו, המתמחים מלווים את עורכי הדין  
בתיקים רבים ומגוונים ועוסקים בעבודה  
משמעותית כל זאת לצד אוירה נעימה  

 ומשפחתית. 

2 1 

 שריקי שלומי 
עבודה צמודה עם בעל המשרד 

התלוות   עו"ד בעל ותק וניסיון,
 לדיונים 

עם אווירה נעימה    משרד קטן, משפחתי,   80% 8,000
 1 1 והתנסות במגוון תחומים רחב 

 11,500 פול צוותי  שבלת ושות'

אחוז הישארות  
גבוה, אנחנו 

משאירים את כל 
המתמחים  

 הטובים 

ימים  4ה’. שעות העבודה: -ימי עבודה: א’
ויום עבודה קצר בשבוע  18:00עד  9:00

שעות עבודה; סופ”ש מתמחים  6מהבית של 
כוכבים ; חניה בחניון;   5שנתי בבית מלון 

השתתפות במימון מנוי שנתי בחדר כושר; 
English Lunch-  מורה לאנגלית לטובת

סיוע מקצועי למתמחים/ות ; מענק הישארות  
מוגדל למתמחים/ות הנשארים/ות; מטבח  
עשיר לאורך היום וארוחת ערב על חשבון 
המשרד; הרצאות העשרה במגוון נושאים 

משפטיים לצד ארוחת צהריים; טיול משרדי  
לחו”ל; טיולי משפחות; אירועי חברה 

עם אומנים מהשורה הראשונה;   -מושקעים
פעמיים בשנה; קבוצות ספורט  -גיבוש צוותי

הכוללות קבוצת ריצה משרדית  מגוונות 
מלווה באימון אישי וקבוצתי; קבוצת 

 פילאטיס; מפגשים אישיים עם תזונאי; ועוד. 

הפירמה משקיעה משאבים רבים בקליטה  
והכשרה של המתמחים/ות. לכל מתמחה  

מוצמד/ת מנטור/ית מקצועי/ת ואישי/ת. כל 
מתמחה עובר/ת הכשרה מקצועית של כחודש  

פרקטיות בהתאם לצוות  וחצי הכוללת הרצאות
בו שובצ/ה. ההתמחות בשבלת משלבת  

עבודה בינלאומית בסביבה חדשנית, עם יחסי  
אנוש ותנאי עבודה מצוינים. היחס בין המינים  

( והמשרד  50:50)נשים וגברים( הינו שוויוני )
 מעודד קידום בצורה זהה לשני המינים.

טרם הוחלט סופית על  
 מס' התקנים 
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 שמעונוב ושות' 
 

 לפרופיל שלנו  
 izCareeb- ב 

פול משרדי עם התמחות 
 11,500 פרויקטלית 

, מדיניות  75%
המשרד היא  

להשאיר  
מתמחים טובים 
גם אם אין צורך 

 מידי 

וירה משפחתית וצעירה, משרדים חדישים  או 
(;  2022)עברנו למשרדים חדשים בינואר 

חדרים מרווחים מאוד; חניה; שי בחגים; נופש  
, לפני הקורונה טסנו  2019שנתי, בשנת 

אפילו לשני נופשים שנתיים )!!( )יאכטה ביוון,  
סקי בגיאורגיה, אקסטרים בספרד(, בקיץ  

ויד  טסנו לנופש ביוון; מטבח מצ  2021
 בארוחות; פעילויות גיבוש למתמחים. 

המשרד שלנו הוא הפעיל ביותר בשוק ההון  
 .הישראלי מזה שנים רבות

משרד בוטיק באופי ובאווירה, עם מקצועיות 
בדירוגים  TOP TIER ואיכות של משרד

 בינלאומיים. 

4 4 

שפיגלמן, קורן, 
 זמיר ושות' 

 לפרופיל שלנו  
 izcareeb- ב 

הצמדה למחלקה, ובכל מחלקה  
 הצמדה למאמן/שותף ספציפי 

ש"ח    8,500
בשנה  

הראשונה,  
ש"ח    9,000

בחצי השנה  
 השנייה 

, כאשר  50%
המגמה היא  

להשאיר  
מתמחים טובים  
כעורכי דין גם  
אם אין צורך  

 מידי. 

אירועי גיבוש למתמחים ולעורכי הדין  
השכירים; ישיבת מתמחים חודשית עם  

אחראי מתמחים )כולל כיבוד לפי בחירת  
המתמחים(; השתתפות באירועים  

חברתיים של המשרד )חופשת  
בי משרד,  בחו"ל/בארץ, יום האישה, ער 

Happy hour .)'הרצאות מקצועיות וכד , 

מרבית השותפים ועורכי הדין במשרד  
התמחו בו, מה שמביא לשילוב מנצח בין  

רמה מקצועית גבוהה לצד יחסי אנוש  
מעולים ואווירה משפחתית ונעימה, כאשר  

המתמחים נחשבים לחלק בלתי נפרד  
 מההווי המשרדי ומהעבודה המשפטית בו. 

2 0 

כהן,   -שפירא 
 עורכי דין 

 לא רלוונטי  8,000 פול משרדי 
שי בחגים, חופשה מרוכזת בסוכות ובפסח,  
פעולות גיבוש, השתתפות בקורס הלשכה  

 שאר י למתמחה שי 

משרד צומח בירושלים, יחסי אנוש מצוינים,  
עיסוק בתיקים מעניינים ומגוונים,  ליווי  

 וחניכה צמודים 
1 0 

http://www.careebiz.com/
http://www.codex.co.il
http://careebiz.com/company/shimonov/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
http://careebiz.com/company/shimonov/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
http://careebiz.com/company/shimonov/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
http://careebiz.com/company/shimonov/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
http://careebiz.com/company/shimonov/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
http://careebiz.com/company/shimonov/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
http://careebiz.com/company/shimonov/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
http://careebiz.com/company/shimonov/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
http://careebiz.com/company/shimonov/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
https://www.careebiz.com/company/LAW-SKZ/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
https://www.careebiz.com/company/LAW-SKZ/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
https://www.careebiz.com/company/LAW-SKZ/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
https://www.careebiz.com/company/LAW-SKZ/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns
https://www.careebiz.com/company/LAW-SKZ/home/?play/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Interns


  

36 

 

לוי   תדמור
 ושות'

 

 הבשנה הראשונה כל מתמח
בוחר את מסלול ההתמחות שלו,  

מסלולי התמחות   5מבין 
אפשריים: מסלול התמחות  
בתחום הליטיגציה, מסלול 

התמחות בתחום העסקי, מסלול 
התמחות בתחום המשפט  

המנהלי, מסלול התמחות בתחום  
הנדל"ן, או מסלול התמחות 
בהתאמה אישית )המאפשר  

למתמחה לשלב בין המסלולים  
חום  האחרים או להתמחות בת 

משפט ספציפי, לאחר התנסות  
בתחומי משפט מגוונים(. במהלך 

שנה זו מושם דגש מיוחד על 
אלמנט הבחירה של המתמחה, 
תוך שמירה על גמישות מרבית  
ומתן אפשרות לערוך שינויים  
במסלול ההתמחות )בהתאם  

לבחירת המתמחה(, זאת לצד 
ההתמקצעות, ההתמחות ורכישת 

נה הכלים והמיומנויות. בחצי הש 
 המתמחה האחרונה להתמחות, 

למודל של הצמדה  עובר
למחלקה, תוך שמירה על אלמנט 

המחלקה   בוחר אתהבחירה )
אליה יוצמד(. בחצי שנה זו 

מבחינה  מתפקד, ההמתמח
במחלקה   כעו"דמקצועית, 

 )בכפוף למגבלות הלשכה(.

11,500 

ככלל, המשרד  
מציע למתמחים  
שסיימו בהצלחה  
את ההתמחות  
ר  במשרד להישא 
בו כעורכי דין. 

בשנים 
  60%האחרונות 

מהמתמחים 
שהתמחו  

במשרד קיבלו  
מהמשרד הצעה  

להישאר בו  
 כעורכי דין. 

התנאים של המתמחים במשרד זהים  
לתנאים של עורכי הדין במשרד: יום עבודה 
מהבית בשבוע; מכשיר טלפון נייד על חשבון 

המשרד; מקררים מלאים כל טוב )כולל, 
מקרר שתייה, מקרר גלידות, ברז בירה 

ועוד(; שי בחגים; שי כספי בסיום ההתמחות; 
תכנית רווחה עשירה, הכוללת מגוון אירועים 

 Happy hourרתיים ואירועים משרדיים; חב
שבועי; חדר מוסיקה ושיעורי נגינה; שיעור  
יוגה שבועי; קבוצת ריצה; מניקוריסטית 

במשרד; כרטיסים להצגות והופעות;  
השתתפות בפעילויות חברתיות למען 
לקהילה ועוד. בנוסף לכך, המתמחים  

במשרד זכאים למימון מלא של קורס ההכנה 
אירועי גיבוש למתמחים לבחינות הלשכה; 

לצד האירועים המשרדיים והשתתפות  
בתכנית הכשרות ייחודית למתמחים  

(Lawyer/ED .) 

מעבר לשיטת ההתמחות הייחודית, 
המאפשרת לכל מתמחה לגבש את הזהות 

המקצועית שלו על סמך ניסיון בפועל  
ולהתמקצע בתחומי המשפט שבהם הוא 
מעוניין לפתח קריירה, משרד תדמור לוי  

מאופיין בשמירה על יחסי אנוש קולגיאליים, 
וסביבת עבודה שבאמת מכבדת כל אחת 
ואחד ומתקשרת בגובה העיניים ובשוויון;  
מקצוענות ברמה הגבוהה ביותר; אופק  
התקדמות למתמחים ולעורכי הדין )תוך  

השקעה בקידום המקצועי והאישי של כל אחד 
מהם(; לקוחות מקומיים וזרים מהשורה 

עבודה משפטית מתוחכמת   הראשונה;
ומאתגרת; מיעוט כללים, מיעוט ביורוקרטיה 
וגמישות משרדית; וכן הזדמנויות למתמחים  
ולעורכי דין להוכיח את עצמם ולבצע עבודה  

 משמעותית עוד משלב מוקדם בקריירה.
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Or-Hof Law 

חה המהירה של  יהמוניטין והצמ 
חוף נובעים מהמקצועיות  -אור

הייחודית של הפירמה, 
והמתמחים הם חלק אינטגרלי  

מהצוות המקצועי ושותפים 
מלאים בתהליכי המחקר 

והעבודה, כולל השתתפות 
בפגישות, ניסוח מסמכים, וקבלת 

החלטות.  עבודה ברובה 
בינלאומית מול חברות  

הטכנולוגיה המובילות בארץ  
 ובעולם ולצד עורכי הדין בפירמה.

בשנה  
  - הראשונה  

ש"ח    10,500
ולאחר מכן  

 ש"ח   11,500

המתמחים  
המצטיינים  

 נשארים 

הפירמה  מעודדת יזמות ועצמאות אך     
יחד עם זאת האוירה בפירמה משפחתית  

וחמה. המתמחים כחלק מהצוות המקצועי  
נהנים מכל ההטבות של עורכי הדין  

ארוחות משותפות,    במשרד )מטבח מפנק, 
ימי גיבוש, שי בחגים, חניה ועוד ( ובעיקר  
זוכים לעבוד מול הטובים ביותר בתחומי  

 רד. ההתמחות של המש 

שנים    7משרד בוטיק צעיר שהוקם לפני  
שנים ברציפות שהוא מוביל    4בלבד וכבר  

במדריכי הדירוג בתחום זה )סייבר, מסחר  
בינלאומי, היי טק וקניין רוחני(. עם לקוחות  

המשרד נמנות חברות הטכנולוגיה  
אמריקאים,    סטרטאפים המובילות בעולם,  

חברות טכנולוגיה ישראליות, חברות בתחום  
 חלל, חברות ממשלתיות ועוד. ה 

חוף, עו"ד ישראלי  - המשרד הוקם ע"י דן אור 
ואמריקאי בעל מוניטין עולמי בתחום הגנת  

חבר במועצה המנהלת    מידע וטכנולוגיה, 
)הארגון המוביל בעולם בתחום    IAPPשל  

הגנת מידע( , חבר המועצה  להגנת  
הפרטיות במשרד המשפטים, יו"ר הפורום  

( מרצה  IDPF) למומחי הגנת מידע  
בפורומים ובכנסים מקצועיים בארץ ובעולם,  

פרסם מאמרי דעה רבים בארץ ובעולם,  
ופרשן לענייני משפט וטכנולוגיה בתוכניות  

הצטרפות לנבחרת המנצחת  .  טלוויזיה 
חוף מגדילה גם את האפשרויות  - באור 

לפיתוח קריירה נוסקת בחברות טכנולוגיות,  
מובן  בפירמות מסחריות בארץ ובחו"ל. כ 

למצטיינים קיים אפיק המשך כעורך דין  
אם אתם, סטודנטים מצטיינים    במשרדינו. 

דוברי אנגלית, מלאי תשוקה ועניין לעולם  
המשפט והטכנולוגיה, עצמאיים ושאפתנים,  

 מקומכם איתנו. 
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