
תכננת להיות עורכת דין? 
־"בפירוש לא. תכננתי לעסוק בתחום החי
־נוך. אפילו במהלך לימודי המשפטים וההתמ

חות לא תכננתי להיות עורכת דין, רק רציתי 
לגמור את המסלול כדי לקבל את התעודה, 

אבל לחלוטין לא חשבתי שאעסוק בזה".
אז איך בסוף נהיית עורכת דין?

־"ממש לקראת סוף ההתמחות שלי, המש
רד בו התמחיתי נבחר לייצג את מדינת ישראל 
בפרויקט מנהרות הכרמל, שהיה אמור להיות 
פרויקט ה-BOT הראשון בישראל. זה היה 
פרויקט ענק, חדשני וראשון מסוגו בישראל. 

־לפני שנפרדתי מהמשרד, מי שלימים הפ
כתי לשותפתו, אמר לי: 'חכי, בואי נראה מה 
זה, אולי זה דווקא יעניין אותך', וכל השאר 

היסטוריה".
מה כל כך מיוחד בתחום של מימון פרויקטים 

ותשתיות?
־"מה שכל כך מיוחד בתחום הזה הוא שה
־עבודה בו נותנת תחושה של שותפות משמעו

תית בעשייה החברתית. אנחנו לוקחים חלק 
מרכזי בפרויקטים שהתוצר שלהם הוא ממשי, 
מהותי וכזה שמשרת את הציבור כולו. בסוף 
יש מתקן התפלה, כביש שנוסעים בו, תחנת 
כוח שמספקת חשמל, או רכבת קלה. התוצאה 
של עבודה מוצלחת של המחלקה לא תחומה 

־רק לשני צדדים בעסקה. היא בהחלט מורג
שת על-ידי ציבור רחב הרבה יותר של נהנים, 
וזה דבר מאוד משמעותי בעיניי. העשייה 
שלנו מערבת הרבה מאוד משפט מנהלי עם 
כל מה שכרוך בכך - סבירות, איזונים נכונים, 
מידתיות ושוויון, לצד השותפות עם השוק 

הפרטי".
ירה  קרי ן  בי לשלב  אפשר  ך  אי כאישה, 

לאימהות? 
־"תכל'ס, זה ממש קשה, אבל לא בג

לל היותי אישה. הרצונות שלנו להיות מאוד 
־מעורבים בגידול של הילדים שלנו הם משמ

עותיים, בין אם אנחנו גברים ובין אם אנחנו 
נשים. כל הורה, בין אם הוא אב ובין אם היא 
אם, נמצא באופן תמידי בהתלבטות הזאת. 
להיות הורה זה כיף, זו זכות גדולה, אבל זה 
גם אתגר וזה מאוד מחייב. אני חושבת שזה 
בהחלט לא דבר קל לכל מי שרוצה שתהיה 
לו קריירה תובענית. אי-אפשר להיות מושלם 
בכל החזיתות ולומדים לעשות ויתורים. יש 
דברים שמוותרים עליהם בבית ויש דברים 
שמוותרים עליהם בעבודה, כל אחד בהתאם 

לדרך החיים שהוא בוחר לעצמו". 

עד כמה המתמחים במשרד מעורבים בטיפול 
בתיקים? 

ק  תי ן  בי משתנה  המעורבות  "רמת 
־לתיק, אבל יש לא מעט תיקים שהמשמ

עות של המתמחים בהם פשוט קריטית. 
העבודה של המתמחה בתיק יכולה לעשות 
את ההבדל בין לבצע את העבודה שלנו 
באופן שגרתי ובין לבצע את העבודה שלנו 

־באופן מצוין. יש הרבה מקומות בהם המ
תמחים יכולים לסייע ולהתבלט בכך שהם 
נותנים לנו פרספקטיבות חדשות ופותחים 

־לנו את הראש, בין אם זה כי הם מאתג
רים את המוסכמות - פשוט כי הם יודעים 
לשאול את השאלות הבסיסיות והנכונות 

־שאנחנו לפעמים כבר לא שואלים את עצ
מנו - ובין אם זה כי יש כישורים שהרבה 

יותר מחודדים אצלם". 
מהו הכישור שהכי חשוב לדעתך שיהיה 

למתמחה?
־"שני דברים: הראשון הוא הסקרנות והש

ני הוא אורך רוח. חשוב שמתמחים יגיעו עם 
סבלנות ויבינו שלא את הכל מבינים ברגע. 
לכולנו יש נטייה לרצות שדברים יקרו מחר 

־בבוקר. אבל חלק אינטגרלי מההכשרה המק
צועית הוא ההבנה שלימוד התחום לא נגמר 
ביום, והאמת היא שהוא לא נגמר אף פעם. גם 
אני ממשיכה כל הזמן ללמוד, ולא פעם קורה 

־שאני נתקלת בדבר שהוא חדש עבורי. אנח
נו יודעים שלמתמחים אין הרבה ניסיון, אבל 
יש להם סקרנות, אמביציה, שכל ישר והיגיון 

בריא. הניסיון יגיע עם הזמן".
עו"ד נעה מי-דן ונורית וימר | צילום: בנימין אדם

נורית וימר, בוגרת אוניברסיטת בר-אילן, מתמחה 
ממחזור ספטמבר, מראיינת את נעה מי-דן, בוגרת 

אוניברסיטת Cardiff, ראש מחלקת מימון פרויקטים 
ותשתיות

"שני הכישורים הכי 
חשובים למתמחים: 
סקרנות ואורך רוח"

ם  י ק י ת ט  ע מ א  ל ש  י "
שהמשמעות של המתמחים 
 . ת י ט י ר ק ט  ו ש ם פ ה ב
ו  נ ל ם  י תנ ו נ ם  י המתמח
ת  ו ש ד ח ת  ו ב י ט ק ספ ר פ
ופותחים לנו את הראש, בין 
אם זה כי הם מאתגרים את 
המוסכמות ובין אם זה כי 
יש כישורים שהרבה יותר 

מחודדים אצלם"

היכן התמחית?
"אצל פרופ' יובל לוי. התחלתי שם כמתמחה, 

־הפכתי להיות שותף בכיר וראש מחלקת הליטיג
־ציה, וכשהמשרד התמזג עם משרד תדמור הפכ

תי לראש מחלקת ליטיגציה של המשרד הממוזג. 
אגב, מבחינה מספרית זו בוודאי המחלקה הכי 

גדולה כיום במשרד".
מה לא אהבת לעשות בתור מתמחה?

־"זה מצחיק וזה יגרום לי להישמע כמו מי
־שהו מתקופת האבן, אבל כשאני הייתי מתמ

חה השימוש בפקס רק התחיל ומכונת הצילום 
היתה מין מכונה שהיית שם עליה את המסמך 
והיא היתה מתחילה לזוז קדימה ואחורה ולא 
משכפלת בסטים. אז כשהיינו צריכים להגיש 
תיק מסמכים לבית המשפט, היינו מכינים את 

־כל העותקים ידנית, שזה אומר להתרוצץ בס
־פרייה סביב שולחן גדול עמוס במסמכים. בד

ברים האלה, בוא נגיד, הייתי פחות מוכשר... 
אם אתה רוצה לשמוע על משימות סיזיפיות 
של מתמחה של פעם, אז בתקופתי כל דבר היה 
צריך להסתכם במס בולים, ואחד התפקידים 

־שלי היה ללכת לפקיד ולקנות בולים למס בו

לים. ואם רוצים לצחוק עוד קצת על העולם 
העתיק, אז אספר שבזמנו לא היו מאגרי פסיקה 

־ממוחשבים. זה אומר שחיפוש משפטי משמעו
תו לשבת בספרייה ולפתוח פד"י פד"י, במשך 
יום-יומיים, ולבדוק אם יש בו פסיקה על מה 

שחיפשת".
־ואנחנו מעזים להתלונן על הנבו... היו לך גם סיפו

רים מצחיקים בתקופת ההתמחות? 
"בזמנו, טיפלנו באיזה תיק שהיה קשור לעיקול 
של ביגוד במכס, ושלחו אותי, המתמחה, לבדוק 
מה באמת עיקלו. פקיד המכס, שלא היה מעוניין 

־לעזור לי במיוחד, הראה לי איזו פינה עם המון ארג
זים והשאיר אותי להתמודד איתה לבד. אז התחלתי 

־לחפש ולפשפש בערימה של ארגזים, וחזרתי למש
רד כולי שחור, כאילו שמו אותי בארובה".

־אם היית צריך להגדיר את הדנ"א של משרד תד
מור לוי, מה לדעתך עובר כחוט השני?

"במשרד בכללותו, ובוודאי בדרג של שותפים 
ומנהלים, ניתנת חשיבות עצומה לאווירה הטובה 
וליחסי האנוש המעולים ביחסים הלא פורמליים 

־שיש במשרד. אני יכול להגיד ספציפית על מח
־לקת ליטיגציה, שהיחסים בה מאוד לא מכופת

רים, הדלתות פתוחות, אין הדגשות של היררכיות 
ואני יכול להגיד שמאוד-מאוד חשוב לי שאנשים 
ירגישו נעים ונוח כאן. זה נכון לשותפים שלי, 
לעורכי הדין הוותיקים, לעורכי הדין הצעירים 

ועל אחת כמה וכמה למתמחים". 
איזה סוג של מתמחים מחפשים במשרד? 

"מה שאני מחפש זה מתמחה עם פוטנציאל 
להפוך לאחר מכן לעורך דין מצוין במחלקת 

הליטיגציה". 
ומה מגדיל את הסיכוי שמתמחה יהיה כזה? 

"הדבר הכי חשוב בעיניי זה שהוא יאהב את 
מה שהוא עושה. משפטים בכלל וליטיגציה 
במיוחד זה לא טכנאות, ולכן אתה צריך ורוצה 
אנשים, שבצורה הכי עממית זה באמת עושה 
להם את זה, שזה מרתק אותם ושיש להם את 

־אותו ניצוץ בעיניים בוויכוח על סוגיה משפ
טית. זה דבר שקשה לבלף בו - או שהוא נמצא 
שם או שהוא לא נמצא. אחרי זה הוא גם צריך 
להיות מוכשר, אמין, חרוץ, עם כישורי כתיבה 
מעולים ויחסי אנוש טובים, אבל אלה כבר דברים 

טריוויאליים".
אילו קשיים יש לליטיגטורים שחשוב וכדאי להכיר 

לפני שקופצים לתוך המים?
"זה נאום ארוך, אז אספר על הדבר הראשון 
שלדעתי צריך לזכור בליטיגציה והוא שאתה 
מטפל באנשים שנמצאים בסטרס. אלה לא 
אנשים שנמצאים מרצון אצלך. כדי להסביר 

־את ההבדל בין עבודה מסחרית לעבודה בלי
־טיגציה, אני נוהג להשוות את זה להבדל בין רו

פא מיילד למנתח לב. רופא מיילד מתעסק עם 
אנשים שנמצאים בסיטואציה רצויה מבחינתם, 
שהגיעו כדי לקבל תוצאה משמחת ושהסיכוי 
שהתוצאה המשמחת הזו תתרחש הוא גבוה. 
מנתח לב, לעומת זאת, מתעסק עם אנשים 
שמאוד לא מרוצים מהצורך שהם נזקקים לו, 
שמצויים בסטרס גדול, בסיטואציה מאוד לא 

־נעימה ובוודאות הרבה יותר נמוכה לגבי התו
צאה שתתקבל". 

איזה טיפ אתה יכול לתת לסטודנטים שמגיעים 
להתראיין במשרד? 

"העצה הכי טובה שאני יכול לתת למועמדים 
זה אל תקבלו יותר מידי עצות... תבואו, תהיו 
אתם, ושיהיה לכם את הביטחון בעצמכם שמי 

שאתם זה מספיק טוב".

חקירה ללא אזהרה
בתקופת הראיונות להתמחות, השותפים במשרד תדמור לוי יהיו אלה שישאלו את השאלות, אבל הימים שלפני תקופת 

הראיונות הם תמיד זמן טוב להפוך את היוצרות. רגע לפני עונת המתמחים החדשה, נתנו למתמחים שלנו לשאול את 
השותפים במשרד כל מה שהם רוצים. התוצאה לפניכם | ערך יואל צפריר

רון זמיר ועו"ד יחיאל כשר | צילום: בנימין אדם

רון זמיר, בוגר אוניברסיטת בר-אילן, מתמחה ממחזור מרץ, מראיין את עו"ד יחיאל כשר, בוגר אוניברסיטת תל-אביב, 
ראש מחלקת הליטיגציה

 "ליטיגציה זה לא טכנאות, אתה צריך 
אנשים שזה באמת עושה להם את זה"
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כמי שמראיינת בשנים האחרונות מועמדים 
להתמחות, יש ריאיון של מועמד שזכור לך 

במיוחד?
"בשנה שעברה נכנסה מרואיינת, ביקשתי 
ממנה בתחילת הריאיון לספר על עצמה והיא 

מיד התחילה לבכות". 
מה? למה? 

"זה היה הריאיון הראשון שלה והיא 
־פשוט התמוטטה מלחץ. היא היתה מקסי

מה ופשוט הרגעתי אותה. ליבי יוצא לאותם 
מועמדים שמגיעים ורועדות להם הברכיים. 
אני עושה כל מה שאני יכולה כדי להפוך 

־עבורם את הריאיון לחוויה נעימה ומגדי
לה ולא לחוויה מקטינה וטראומטית. אגב, 

־בסוף היא עשתה ריאיון מאוד מוצלח והע
ברתי אותה".

מה היית מייעצת לסטודנטים לקראת תקופת 
הראיונות? 

"נכון שזו קלישאה, אבל תהיו כנים ותנסו 
לשקף את מי שאתם באמת, שזה כולל גם את 
חוסר הביטחון שלכם בדברים מסוימים. אתם 
לא חייבים לדעת מה תרצו להיות בעוד עשר 

־שנים ואתם בטח לא חייבים לדעת את התשו
בה לכל השאלות. בסופו של דבר, אני חושבת 
שהרבה יותר מעניין מראיין לראות איך האדם 
שמולך ניגש לשאלה על פני המילים שהוא 
בוחר כדי לענות עליה. תבואו מוכנים לראיון, 
אבל אל תבואו מוכנים מידי. תשאירו קצת 

מקום לעצמכם ולספונטניות ויהיה בסדר".
מה הפדיחה הכי גדולה שהיתה לך כמתמחה?

־"את ההתמחות שלי העברתי בבית המ
שפט העליון, בלשכתה של השופטת טובה 
שטרסברג-כהן. מזכירת הלשכה של השופטת 

־היתה מסיימת לעבוד בצהריים, ואחד המתמ
־חים היה צריך לשבת לעבוד בעמדה של המ

זכירה ולהעביר את השיחות לשופטת. לצערי, 
לא ממש ידעתי להעביר שיחות, ובאופן קבוע 
הייתי מנתקת לה בטעות את השיחות. הייתי 
מעבירה אליה שיחה ואומרת לה: "השופטת, 
יש לך שיחה מזה או מזה" ומנתקת לה את 

־השיחה... באופן כללי, אחד האתגרים המק
צועיים הכי גדולים שלי, עד היום, הוא לדעת 

איך להעביר שיחות".
מה גרם לך לבחור בהתמחות במגזר הציבורי 

ולא בפרטי?
"אני חושבת שזו הרומנטיקה שיש בזה 
שאת בצד של 'הטובים'. אני אומרת את זה 
במירכאות, לא בגלל שאין שם אנשים טובים, 
אלא בגלל שככל שאת מתבגרת את מבינה 

שהתפיסה של טוב ורע היא לא כפי שדמיינת 
אותה בהתחלה. להיפך, יש המון עשיית טוב 
שהיא הרבה יותר מאתגרת ומורכבת דווקא 

־בצד השני, במגזר הפרטי. אני חושבת שהמ
גזר הציבורי הוא מקום מעולה לגדול בו, אך 
להיות במגזר הפרטי נותן לך איזושהי תפיסה 
מורכבת ומעמיקה של המציאות, שלא תמיד 

קיימת במגזר הציבורי".
מה הופך מתמחה למתמחה טוב?

"מתמחה טוב זה מתמחה סקרן ששואל 
שאלות, שמשקיע ושלא לוקח את עצמו יותר 
מידי ברצינות. לא צריך להתייחס ברצינות 
תהומית לכל דבר ולא צריך לחשוש. הרבה 
פעמים הומור וקצת קלילות מאפשרים לקיים 
שיח יותר נעים ופתוח ולכן גם יותר פורה 
מקצועית. בעיקר מה שהייתי רוצה לראות 
במתמחה זה סקרנות, רצון ללמוד, לא לעשות 

־דברים רק כדי לסמן וי, אלא באמת לנסות לר
דת למהות שלהם ולעשות אותם מהמקום של 

הבנה ועניין".
עד כמה המתמחים משמעותיים להצלחה 

בתיק?
־"מאוד. נקודת המבט הרעננה שיש למ

תמחים על הדברים, כמי שחדשים בעולם 
המשפט ולא מכירים את ההיסטוריה של 

־התיק, יכולה לתת רעיונות נהדרים. מע
בר לזה, לאנרגיה שהם מביאים איתם יש 
תרומה אדירה לתיק. כשהייתי עורכת דין 
חדשה ברשות ההגבלים העסקיים, היה לי 

־אתגר מאוד משמעותי בערך שבועיים אח
רי שהגעתי. התלווה אלי מתמחה שהיה שם 
פחות מחצי שנה. ומה הוא ידע? הוא לא 

־ידע יותר ממני, אבל לרצון הטוב ולאמבי
ציה שלו הייתה משמעות אדירה ואפשר 
להגיד שבלעדיו לא הייתי מצליחה באתגר 

הזה".
הרגשת בשלב כלשהו שעובדת היותך אישה 

השפיעה על הקריירה שלך לרעה?
"קודם כל אני חושבת שהחברה שלנו 
עדיין לא הגיעה למקום של התייחסות עיוורת 

־למגדר וצבע עור. אני כן יכולה להגיד על המ
שרד הזה, ואני אומרת את זה בכנות ובצורה 

־השלמה ביותר, שזה משרד עיוור צבעים ומ
גדרים, שבאמת שופט אנשים ומקדם אותם 
בהתאם ליכולות שלהם. עם זאת, נתקלתי 
בהתייחסויות לאורך השנים שלא שפטו אותי 
בגלל מי שאני, אלא בגלל מאפיינים כאלה 

־ואחרים, וביניהם בשל היותי אישה. אלה מקו
מות שבחרתי לא להיות בהם".

טל איש-שלום ועו"ד נאוה קרואני | צילום: בנימין אדם

טל איש-שלום, בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים, 
מתמחה ממחזור ספטמבר, מראיינת את עו"ד נאוה קרואני, 
בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים, שותפה במחלקת 

ההגבלים העסקיים

"נקודת המבט הרעננה 
שיש למתמחים יכולה 
לתת רעיונות נהדרים"
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