להתמחות
בביהמ"ש
העליון של
המגזר הפרטי
למרות שמשרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן קולט רק את
הטובים והמוכשרים שבקרב הסטודנטים למשפטים ,הדגש
בתהליך המיון איננו רק על ההישגים הלימודיים ,אלא
גם על הנתונים האישיים ,הרצון להצליח והיכולת לעבוד
בצוות .שניים מהמתמחים מספרים על כוח המשיכה של
המשרד המוביל ,שמאפשר התמחות בחזית המקצוע ,אך גם
יודע לספק אופק תעסוקתי | יואל צפריר

כ

שה"הייפ" סביב הקנאביס הרפואי תפס
האוצר .לדברי עו"ד אשכנזי ,השלושה חרטו על
נפח משמעותי בבורסה בת"א ואיים
דגלם ערכים של מצוינות ,מקצועיות ,מסירות
ויחס אישי ללקוח ,יצירתיות ,חדשנות וראיה רור
להשתלט על כל שלד בורסאי פנוי ,שרון
חבית וגלובלית ,הנשמרים עד היום.
סלינס הייתה מתמחה טרייה במשרד עוה"ד
"החזון שהנחה את המייסדים היה להקים משר
הרצוג פוקס נאמן .טיפול בכמה תיקים בתחום
רד בוטיק ,שייצג משקיעים בינ"ל בישראל ,בדגש
הצומח במהירות ונתון לרגולציה שמתהווה תוך
על יהודים בעלי הון בגולה .אמנם הרצון לייצג
כדי תנועה ,חייב אותה לדלג בקביעות בין כמה
משקיעים מחו"ל הצליח ובגדול ,והאופי הבינ"ל
מחלקות במשרד הוותיק .זה דחף אותה לקדם
יוזמה להקמת צוות משימה בין-מחלקתי ,שירר
אכן התממש והתקבע בפירמה ,אך החזון להקים
כז את כל הידע והטיפול בנושא הקנאביס ויידע
משרד בוטיק לא כל כך צלח" ,אומר יוסי אשכנזי
להתמודד מול הרגולציה המתגבשת .להפתעתה
בחיוך" .המשרד צמח בקצב מהיר בעשרות השנים
לא רק שלא אמרו לא ,אלא שכולם  -מהשותפים
מאז היווסדו וכבר ב 2003-הוא מנה  70עורכי דין.
הבכירים ,דרך האחראים על המתמחים ועד עור
ב 15-השנים האחרונות הוא חווה גידול של יותר
רכי הדין מהשורה  -עודדו אותה להמשיך וקיבלו
מפי ,5-כולו תוצאה של גידול אורגני.
"עם זאת ,משהו מהאופי הבוטיקי נותר במר
בברכה את היוזמה" .אני מודה שהופתעתי" ,משר
חלקות המקצועיות עצמן" ,הוא מדגיש" .אפשר
חזרת סלינס" .בארגונים גדולים עם ותק ,התרר
לומר ,כי במידה מסויימת אנחנו 'פירמה של בור
בות הארגונית היא שמרנית למדי .כאן התברר לי
טיקים' .אנו עוסקים בהרבה מאוד תחומי עיסוק
אותם
שנותנים יד חופשית למתמחים ומעודדים
 TheMarker Magazineהמחלקה המסחרית חודש 2018
ואף אחד מהם הוא לא 'על הדרך' .כל מחלקה
לגלות יוזמה ומנהיגות .זה שימח אותי מאוד".
וכל קבוצה ,שעוסקות בפרקטיקה המשפטית,
עו"ד יוסי אשכנזי ,שותף ליטיגציה בפירמה
מפגינות מקצועיות גבוהה ביותר והתמחות
והאחראי על המתמחים ,לא מופתע מהחוויה
מלאה בתחומים שבו הן עוסקות .עידן הכול ר
שעברה המתמחה הצעירה .לדבריו ,הפתיחות
בויניקים נגמר מזמן .זה נותן לנו המון כוח בשוק
ליוזמות מלמטה היא חלק מהדנ"א הארגו ר
וכאשר מגיע תיק גדול ומורכב אנו יודעים להרר
ני ואחד מסודות ההצלחה של המשרד ,שנחשב
כיב צוות רב-תחומי ,שמספק מענה מקיף וכולל
לאחד מהמשרדים הגדולים בישראל (למעלה
לכל היבט בתיק ,כאשר כל מחלקה תורמת את
מ 380-עו"ד ,מתוכם  148שותפים) ,מחולק ליותר
חלקה ,תוך ראייה כוללת של התיק .בעסקה
מ 30-מחלקות ייעודיות ומקצועיות ,חלקן יח�יהמסחרית |
למיקומיםמרקר
דה
גבוהים
דות מסוגן בישראל ,וזוכה
2017משתפים  6-7מחלקות
חודששאנו
לא פעם
המחלקהאחת קורה
בדירוגים המקומיים והבינ"ל.
שונות שתופרות את העסקה .תחומי ההתמחות
שלנו הם רבים וחובקים את כל המגמות הרווחות
כיום בזירה הגלובלית :מוניטיזציה של האינטרר
פירמה של בוטיקים
נט ,אדטק ,סייבר ,פינטק ,מסחר אלקטרוני וקריר
הרצוג פוקס נאמן הוקם ב 1972-ע"י חיים
פטו ,אם להזכיר את הבולטים בהם".
הרצוג ז"ל ,לימים נשיא מדינת ישראל ,מיכאל
לאורך השנים ,מוסיף עו"ד אשכנזי ,הפך שמו
פוקס המנוח וד"ר יעקב נאמן המנוח ,אשר כיהן
של המשרד לשם נרדף לשירות המשפטי הטוב
בעבר כשר המשפטים ,שר האוצר ומנכ"ל משרד
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מלא אחרת לא תלמד ,ומדובר בעבודה מהותית".

אווירה לא פורמלית

טיול משרד לסרדיניה  | 2018צילום :דן לוי

מתמחי מחזור ספטמבר  | 2018צילום :הרצוג פוקס נאמן עו"ד

ביותר .הוא זוכה להערכה והכרה כמשרד הטוב
ביותר בישראל ,המעניק שירות משפטי במספר
הגבוה ביותר של תחומי ההתמחות מכל משרד
אחר .כך לדוגמא הוכתר המשרד כ"משרד עורכי
הדין המוביל והגדול ביותר בישראל" על-ידי מדר
ריכי הדירוג היוקרתיים  )2018( BdiCodeוDun &-
 .)2019( Bradstreettהוא גם משרד היחידי בי�ש
ראל אשר דור ג  Tier-1בכל חמשת התחומים ב�מ
דריך הדירוג היוקרתי והנחשב  ,IFLRכאשר מדריך
הדירוג הבינ"ל  Chambersדירג שמונה תחומים
מתחום העיסוק של המשרד כ Top Tier -וקבע ש-
 32שותפים הינם מומחים מובילים בתחומם .לכך
אפשר להוסיף את מדריך הדירוגים הבינ"ל Legal
עו"ד יוסי אשכנזי | צילום :מושיק ברין
 ,500שדירג  14מחלקות מהמשרד בדירוג הראשון,
הדירוג הגבוה ביותר הקיים.
ני הגירה ועוד) המעניקים מענה כולל ,מקצועי
"המוניטין המקצועי של המשרד נבנה ,בין
ומהיר לכל צרכיהם המשפטיים של מגוון לקוחות
היתר ,על סמך הניסיון העשיר וההצלחות בייצוג
בסקטורים ותחומים שונים ורבים כגון :מוסדות
לקוחות מקומיים ובינ"ל הפועלים בישראל
פיננסיים ,תרופות ובריאות ,היי-טק ,אנרגיה ומר
ובחו"ל ,בליווי שוטף ובעסקאות מורכבות" ,קור
שאבי טבע ,מימון פרויקטים ,תשתיות ותחבורה,
בע אשכנזי" .צוות עורכי הדין במשרד כולל את
איכות סביבה ושינוי אקלים ,תעשיות ביטחוניות
המוחות המשפטיים המבריקים והאיכותיים
ביותר במקצוע והם מעורים באופן מתמיד בהר
ותעופה ,ביטוח ומדעי החיים.
תפתחויות המשפטיות ובעדכוני החקיקה ,מעצם
מה המשמעות של כל זה למתמחים?
היותם מעורבים ישירות ברבים מחידושי החקיר
"המשמעות היא שהמתמחה נחשף לעבודה
קה והרגולציה המשפיעים והמעצבים את פני
בחזית העשייה המשפטית עם לקוחות גדולים.
המשרד מנהל תיקים משמעותיים מבחינה צי ר
המשק הישראלי .עם זאת ,שם המותג חזק יותר
בורית ,אינטלקטואלית ומשפטית וזו זכות שיש
מכל האינדיבידואלים שמרכיבים אותו.
המסחריתגם עניין .רק כדי לסבר את האוזן ,אני ניהלתי
המחלקה בה
כפירמה
"המותג  HFNמוכר היטב בחו"ל
חודש TheMarker Magazine 2018
המובילה בישראל" ,הוא מוסיף" .למעשה ,כשר
לאחרונה את המאבק המשפטי הסבוך והממושך
חברה זרה מחפשת ייצוג בישראל היא קודם כל
סביב עזבונו של הסופר מקס ברוד ,ידידו האישי
פונה אלינו .כמעט כל גורם השקעה בינ"ל וכל
של קפקא ומי שהחזיק בכמה מכתביו .המאבק
חברה שמעוניינת לבצע עסקה בישראל ,או לרר
הגיע עד לבימה"ש העליון שקבע כי העיזבון
כוש חברה בישראל ,פונה אלינו באופן טבעי".
יועבר לספריה הלאומית .כמה משרדים עוסקים
בתיק כל כך מהותי?".
עד כמה המתמחים הם פוטנציאל להפוך לעורכי
המתמחים  -עתודת
דין ואפילו לשותפים עתידיים במשרד?
הניהול של הפירמה
נתון נוסף שיוסי אשכנזי מדגיש היא העובר
"זו הרמה להנחתה מבחינתי ...כשאני מראיין
המסחרית
המחלקה
המגרדה מרקר
| 2017
דה שבזכות גודלו של המשרד חודש
ומחלקותיו
הראשונה שאני בוחן אותה,
השאלה
מתמחים
גם מול המועמד וגם ביני לבין עצמי ,היא היכור
וונות ,הרצוג פוקס נאמן מהווה ""One Stop Shop
לת שלו לצמוח במשרד והפוטנציאל שלו לעבוד
ללקוחותיו .כך במשרד ישנם עורכי דין מומחים
בפירמה .אתן לך דוגמא שתבהיר את העניין.
בכל אחד מתחומי המשפט המסחרי והעסקי
אחת המחלקות המעולות שלנו ,מחלקת דיני
(כגון :מיזוגים ורכישות ,ניירות ערך ושוקי הון,
עבודה ,צמחה ממתמחה שהחלה לעבוד אצל ר
ליטיגציה ופתרון סכסוכים ,מיסים ,בנקאות ומיר
נו ,עו"ד אורלי ג'רבי ,שהיא כיום שותפה-בכירה
מון ,הגבלים עסקיים ותחרות ,דיני עבודה ,נדל"ן,
קניין רוחני ,תקשורת ומדיה ,מחירי העברה ,דיר
וראשת המחלקה ,שמונה כיום  40עו"ד .היום זו
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שרון סלינס | צילום :עמי ארליך

אילון מורג | צילום :עמי ארליך

משקיעים גם בגיוון תעסוקתי ,אנו שותפים עם
המחלקה המובילה בדיני עבודה בארץ ,שיודעת
כמה עמותות חברתיות בניסיון לקלוט עורכי דין
לשרת גם לקוחות בינ"ל מתוך הבנה של תרבות
ומתמחים ממגזרים שונים בחברה הישראלית,
העבודה ודיני העבודה במדינות שונות בעולם.
"זה לא רק אורלי ג'רבי ,אלא כל מחלקת דיר
כולל חרדים ,ערבים ואנשים עם מוגבלויות".
ני עבודה שמונה כיום  11שותפים ,מהן  8נשים.
מבחינת שרון סלינס היו עוד שני קריטריונים
מעבר לראשת המחלקה ,עובדות בה עוה"ד ליאת
חשובים בבחירה בפירמה" :תמיד רציתי לעסוק
בנושאים כלכליים והייתי מוכוונת לתחום המסחר
שקד ,מוריה תם הר-שושנים ,חיה ארמן ,מעיין
רי ושוק ההון .התקבלתי לכל המשרדים ,אך שאר
המר-צאלון ,גליה קליינמן ,אביגיל בורוביץ ומיכל
לתי את עצמי היכן נמצאת מחלקת שוק ההון הכי
הברפלד ,כולן אימהות עובדות .למעשה ,ארבע
שותפות במחלקת דיני עבודה החלו את דרכן כמר
טובה? בחנתי את השוק ,למדתי והבנתי שבהרצוג
פוקס נאמן גם הכי מעניין וגם הכי מקצועי ,כמשר
תמחות במשרד".
רד שקבע כמה וכמה תקדימים משפטיים.
"הקריטריון הנוסף מבחינתי היה הפן האנור
בורגחודשקטן
אינו
"המתמחה
2018
המסחרית
המחלקה
TheMarker Magazine
שי וזה משהו שקשה לדעת מבחוץ .כאן בהרצוג
במערכת"
סיפורה של עו"ד אורלי ג'רבי ,שצמחה
פוקס נאמן אתה לא בורג קטן במערכת .אתה
ממתמחה לשותפה-בכירה ,היה שיקול נוסף ברר
משתתף בכל הפגישות שנוגעות לתיק ומהווה
צונה של שרון סלינס ,בוגרת משפטים וכלכלה
חלק אינטגרלי מהטיפול בו .יש כאן אווירה טובה
מאוניברסיטת תל-אביב ,להתמחות בהרצוג פוקס
ומה שהכי משמעותי בעיני זה הזמן שעורכי הדין
נאמן" .כמי שנושא מעמד האישה קרוב לליבי,
הבכירים מקדישים למתמחים .למדתי את זה על
הופתעתי לגלות שיש כאן המון נשים מצליחות,
בשרי וזה מעורר השראה .כמות הזמן שראשי
מחלקות כאן מקדישים למתמחים היא בלי השר
שרובן משלבות קריירה ואימהות" ,היא מציינת
וואה למשרדים אחרים.
בנימה נרגשת" .זו גם המנהלת שלי ,עו"ד אילנית
עוד2017
חודש
המחלקה
בראשמרקר
לנדסמן-יוגב ,העומדת דה
משהו ששבה את ליבי :בהרצוג פור
המסחרית |"ויש
חברות
מחלקת
קס נאמן לא תראה 'חיזור גורלי' אחרי המתמר
ושוק ההון".
חים .למרות התחרות עם המשרדים הגדולים ,אין
"יש כיום -כ 194-נשים בצוות המשפטי בפי�ר
מה ,הרבה מאוד מהן שותפות והן מגיעות לשותר
כאן מסיבות קוקטייל נוצצות ואין פירוטכניקה.
פות לאחר היותן אימהות" ,מדגיש עו"ד אשכנזי.
הכל מקצועי וענייני.
שרון סלינס מדגישה גם את הדחיפה מצד הבכיר
"תפיסת ההפעלה של המשרד גורסת שיש לאר
רים להשתלב בעבודה המעשית" :אומרים לך בפיר
פשר לנשים את מירב האפשרויות וההזדמנויות.
רוש :תבוא לפגישות ,תשתתף בדיונים ותהיה שותף
זה אומר משרות אם ,עבודה מהבית ועוד .אנו
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אילון מורג ,מתמחה בהיי-טק במשרד הרצוג
פוקס נאמן ,הגיע לתחום המשפטים לאחר קריירה
צבאית קצרה כמ"פ בשריון ולאחר לימודי ממשל
ודיפלומטיה בבינתחומי .הוא חברותי ,חייכן וכריזר
מטי ונראה שדרכו סלולה במשרד .לדבריו ,הבחירה
במשרד על פני משרדים אחרים נבעה בעיקר בשל
היכולת של הפירמה להציע אופק קריירה מובטח.
"הרצוג אמנם מתחרה על הטופ של המצטיינים
במוסדות האקדמאיים ,אבל בניגוד למשרדים
אחרים ,שבהם אתה יכול להשתלב בעבודה לאחר
ההתמחות רק אם יש תקן פנוי ,כאן כל מתמחה
שמגיע יודע שהוא יוכל להישאר .יש כאן צמיחה
אורגנית גבוהה ותמיד צריך עוד עורכי דין טובים.
"דבר נוסף הוא היכולת שלך לבחור את תחום
ההתמחות זמן קצר לפני שאתה מתחיל בה .בשר
נה ג' ,במועד הראיונות ,אתה לא באמת יודע
מה זאת פרקטיקה .כאן מאפשרים לך ללמוד על
תחומי ההתמחות השונים ולבחור את המחלקה
המתאימה להמשך הקריירה .ועוד משהו  -אין
כאן משחקים .אם אומרים לך שהתקבלת ,אז
התקבלת .בשבוע הראיונות סטודנטים נאלצים
לבצע הערכות מתורת המשחקים כדי לדעת
באמת היכן ייקלטו ...ולא פעם משרדים אומרים
לסטודנטים שהוא התקבלו ואח"כ חוזרים בהם".
מורג מדגיש במיוחד את מדיניות הדלת הפר
תוחה במשרד" .שמחתי לגלות שאין כאן דיסטנס.
הדלת תמיד פתוחה והאווירה הלא-פורמלית.
אני גם מעריך את השילוב המהיר בעבודה המר
עשית .נותנים לך על ההתחלה לחבר כתב טענות
ונותנים לך להתנסות וללמוד .תמיד יהיה מי שיבר
קר ,ייבחן וייתן לך פידבק".
מה לגבי הפן החברתי?
"קודם כל כולם כאן נוסעים לחו"ל...וברצינות,
יש כאן ימי גיבוש מחלקתיים ,מסיבות בכל החגים
ואפילו סבסוד לערבי מתמחים .אי אפשר להתלונן".

מנטרלים את התחרות
בין המתמחים

הואיל ובהרצוג פוקס נאמן רואים במתמחים
את דור העתיד של המשרד ,הצוות הניהולי הבר
כיר מקדיש לטיפול בהם משאבים רבים" .יש כאן
מערכת לוגיסטית ענפה שעוסקת בקליטתם של
המתמחים ודואגת לתהליך החפיפה ,ההכשרה
וההדרכה שלהם ,עם מערך גדול ומקיף של הרר

צאות וסמינרים מקצועיים ,בכל התחומים המשר
פטיים ולא רק בתחומי ההתמחות הספציפיים",
מציין עו"ד יוסי אשכנזי.
איך זה מתנהל? מה כולל תהליך הגיוס וההכשרה
של המתמחים?
"אנו מגייסים מידי שנה כ 55-60-מתמחים.
המיון נעשה בדרך המקובלת של קריאת קורות
חיים ,שמגיעים דרך קודקס ,וראיונות אישיים .מתוך
 5000מרואיינים רק  60ייבחרו .עם זאת ,כשאני וח�ב
ריי למיון מזהים כישרון ,לא נוותר עליו בגלל היער
דר תקן .אנשים מוכשרים הם מצרך נדיר .דבר נוסף
חשוב שפיתחנו כאן הוא סביבה שמנטרלת את התר
חרות בין המתמחים .אין כאן אווירה של מרפקנות.
"לשאלתך ,לכל מתמחה מוצמד בהתחלה חונך.
בנוסף ,יש שותפים שאחראים על המתמחים והם
מחלקים את העבודה בין המתמחים לפי העומס
בכל מחלקה ,אך גם מתוך רצון לייצר גיוון מקצועי
כך שכל מתמחה יטעם מכל סוגי התיקים .בנוסף
למתמחים יש פידבק שוטף .אנו מפעילים גם מער
רך הדרכה מובנה של הרצאות .אנו מבינים שכולם
מגיעים ירוקים מהאוניברסיטה ולכן הדגש כאן הוא
לא על עצם הלימוד ,אלא על עקומת הלימוד .אנחנו
רוצים לראות לאן המתמחה מגיע בתוך שנה ועד
כמה הוא פיתח יכולות מעשיות".
מה אתם מחפשים אצל המתמחה הפוטנציאלי?
"קודם כל שיהיה בן אדם שנעים לעבוד עימו.
אחרי הכל ,העבודה אצלנו נעשית בצוותים ולעיר
תים תיק קם ונופל על היכולת לבצע עבודה הרר
מונית בצוותא .אז נכון ,אנחנו מחפשים סטודנטים
סופר-מוכשרים ,אבל כאלה שיודעים לעבוד בצוות.
דבר נוסף שאנו שמים עליו דגש הוא המוטיבציה
האישית .אנחנו מחפשים מתמחים עם צורך חזק
להצלחה .חשוב לנו גם הנתונים האישיים ,כמו למר
של השתתפות בתנועת נוער ,התנדבות ,עשייה מקר
בילה בכמה מישורים ועוד 'כישורים רכים' ".
מה לגבי ידיעת השפה האנגלית?
"זה נתון חשוב בעיקר למי שמיועד למחלקות
כמו היי-טק וסייבר .יש מחלקות אחרות ששם
ידיעת אנגלית על בוריה היא פחות קריטית ולכן
אנו קולטים גם כאלה שהשליטה שלהם בשפה
לא מוחלטת ואח"כ מעבירים אותם קורסים".
אמרה כבר המתמחה שרון סלינס שאתם לא
מחזרים אחרי המועמדים .מה בכל זאת המסר
שלך למתמחים הפוטנציאליים?
"אם אתם רוצים לקחת חלק בטופ של המקצוע,
לעסוק בתיקים משמעותיים וללמוד ממקצוענים
בשורה הראשונה של התחום ,אנחנו הכתובת".
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