עשרה דברים שכדאי לדעת על ההתמחות בתדמור ושות' פרופ׳ יובל לוי ושות׳
המתמחים הם דור העתיד שלנו .יש להם עדיפות
מוחלטת בקבלה לעבודה כעורכי דין במשרד,
ורובם מקבלים הצעה להישאר בו .ככלל ,אנחנו כמעט
לא מקבלים עורכי דין צעירים שלא התמחו אצלנו.
דרישות הסף לקבלה להתמחות הן הצטיינות
אקדמית ,כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה
ואנגלית ברמה גבוהה.
אנחנו משקיעים במתמחים שלנו :שכר המתמחים
הגבוה ,חניה ,השתתפות בעלות ארוחת הצהריים,
סמארטפון ועלות השימוש בו ,סיוע במימון ספרי הלימוד
לבחינות הלשכה ועוד .זהו ביטוי להערכתנו הגבוהה
למתמחים שלנו ולתרומתם למשרד.
אנחנו עובדים בשיטת הפול המשרדי ,וכל מתמחה
מתנסה בעבודה עם שלוש מחלקות לפחות לאורך
השנה .כך מכירים תחומים שונים ,לומדים שיטות עבודה
שונות ונחשפים למספר גדול של עורכי דין במשרד .אתם
לומדים להכיר אותנו ואנחנו אתכם.
בסוף כל שנת התמחות מדרגים המתמחים
שלנו את ההתמחות במשרד ,במשוב אנונימי.
המסר שאנחנו מקבלים מהם :שנת ההתמחות אצלנו
אינטנסיבית ,מלמדת ,מכבדת ,מהנה ומאד מומלצת.

האווירה יותר פתוחה ופחות פורמאלית .יותר
נעים לכולם ,גם למתמחים.
אנו מייצגים גופים עסקיים מובילים ישראליים
ובינלאומיים ,עובדים מול משרדי עורכי הדין
הגדולים ביותר בארץ ובחו"ל ומעסיקים עורכי דין
מעולים מהשורה הראשונה  -וכל זאת במסגרת
איכותית ,חברית וקרובה.
על לקוחותינו נמנים בין היתר הקונצרנים
המרכזיים במשק הישראלי; חברות
רב-לאומיות; הבנקים הגדולים ,חברות כרטיסי
אשראי וגופים פיננסיים נוספים; חברות תעשייתיות;
גופי נדל"ן; חברות מובילות בתחומי התעופה,
התקשורת ,הבריאות ,הטכנולוגיה ,התרופות,
האנרגיה ,התשתיות ואיכות הסביבה; משקיעים
ויזמים בקשת רחבה של תחומים; וארגונים שלא
למטרות רווח.
המתמחים שלנו עובדים קשה ,לומדים הרבה,
והם באמת מעולים .אנחנו מאד גאים בהם.
מתמחי המשרד בעבר ובהווה הם השגרירים
הטובים ביותר שלנו .רוצים לדעת עוד על
ההתמחות במשרד? דברו אתם.

ליטיגציה
ויישוב
סכסוכים

מחלקת הליטיגציה במשרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מובילה
בתחומה ,ומייצגת חברות ישראליות ובינלאומיות בהליכי ליטיגציה מורכבים.
המתמחים שותפים לטיפול בתיקי ליטיגציה מגוונים :אכיפת פסיקות זרות
בישראל ,עתירות לבית המשפט העליון ,עתירות מנהליות ,תביעות מסחריות
מקומיות ורב לאומיות ,תובענות ייצוגיות ,צווי מניעה ותביעות בדיני מכרזים,
קניין רוחני ,מקרקעין ,צווארון לבן ועוד .כמו כן שותפים המתמחים לייצוג
לקוחות המשרד בהליכי בוררות גדולים מול מדינת ישראל.

עבודה

המשרד מלווה חברות מובילות במשק הישראלי
בתחום דיני העבודה .המשרד גם מייצג ועדי
עובדים גדולים ,עובדים בכירים וקבוצות עובדים.
המתמחים שותפים לתיקים רבים בתחומי משפט
העבודה הפרטי והקיבוצי ומלווים את עורכי הדין
בהופעה בפני הערכאות השונות.

מימון
פרויקטים,
אנרגיה
ותשתיות

משרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מוביל בתחום מימון הפרויקטים
בארץ ובעל ניסיון רב ועשיר בעסקאות מימון מורכבות ובמכרזים גדולים.
המתמחים מתנסים בליווי פרויקטים בתחומי אנרגיה מתחדשת ,מים,
חשמל ,תחבורה ותשתיות נוספות ,ומעורבים בפרויקטים הגדולים בארץ
הן מצד היזמים והן מצד הגופים המממנים.

הייטק
וקרנות
הון סיכון

המחלקה המסחרית במשרד מייעצת באופן שוטף לחברות מסחריות
מקומיות ובינלאומיות ,לגופים פיננסיים ,לעמותות ולמוסדות ללא
מטרת רווח ,בקשת רחבה של נושאים משפטיים הנוגעים לפעילותם
העסקית .המתמחים שותפים לליווי חברות בהתקשרויות מסחריות,
במענה לשאלות משפטיות ,ובכתיבת חוות דעת ביחס לפעילות
השוטפת ולממשל תאגידי.

שלוחת
המשרד
לסין

רגולציה
ומשפט
מנהלי

המשרד מתמחה בייעוץ לגופים עסקיים
במגעיהם מול רשויות השלטון .המשרד היה
מעורב בשנים האחרונות בהליכי חקיקה,
הפרטה ,שינויים מבניים ,פיקוח מחירים
ואסדרה של תחומים רבים .המתמחים מלווים
יחד עם עורכי הדין את החברות הגדולות
במשק במגעים מול משרדי הממשלה השונים
ובהליכים המתקיימים בפני ועדות ממשלתיות
וציבוריות ובפני ועדות הכנסת.

מחלקת הייטק וקרנות הון סיכון במשרד מלווה מיזמים משלב ההקמה,
בגיוסי ההון ובפעילות העסקית השוטפת ,ועד למימוש ולמכירה.
המתמחים שותפים לליווי מיזמים בתחומי התוכנה והאינטרנט ,תקשורת,
ביוטכנולוגיה ,מכשור רפואי ותרופות ,קלינטק ,ועוד .כמו כן שותפים
המתמחים לליווי של קרנות הון סיכון ,אנג'לים ומשקיעים אחרים.

ליווי פעילות
מסחרית
שוטפת

למשרד שלוחה בעיר שנחאי וכן פעילות רבה בבייג'ין ושנז'ן – מרכזי
העסקים והתעשייה הגדולים בסין .השלוחה הסינית משתפת פעולה עם
פירמות סיניות מובילות ועורך דין מטעם המשרד יושב דרך קבע בסין.
המשרד מתמחה הן בפעילות המכוונת לשוק הסיני – השקעות בינלאומיות
זרות בסין ,שיתופי פעולה ,ליווי מסחרי וייעוץ בתחום הקניין הרוחני – והן
בליווי חברות סיניות המשקיעות בישראל .המתמחים שותפים לפעילות
המחלקה ונחשפים להיבטים מגוונים שלה.

הגבלים
עסקיים

משרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מוביל בתחום דיני התחרות
בארץ ומלווה בו הליכים משפטיים עקרוניים ותקדימיים .המתמחים
שותפים לייצוג לקוחות מקומיים וזרים בפני הרשות להגבלים עסקיים,
בית הדין להגבלים עסקיים וערכאות שיפוטיות נוספות בכל היבטי
ההגבלים העסקיים – אזרחיים ,פליליים ורגולטוריים .המשרד מייעץ
במיזוגים בינלאומיים ומקומיים ,בתחום ההסדרים הכובלים ובתחום
המונופולים ומעורבות המתמחים בנושאים אלה רבה ומגוונת.

שוק ההון
וניירות ערך

מחלקת שוק ההון וניירות ערך במשרד מייצגת גופים פיננסיים מובילים
בשוק ההון הישראלי בדיני ניירות ערך וברגולציה של שירותים פיננסיים.
על אלה נמנים בנקים מקומיים וזרים ,בתי השקעות וחברות חיתום.
המתמחים מלווים את הלקוחות בהליכי אכיפה פנימית ,כתיבת נהלים,
קיום בקרות ומתן חוות דעת וייעוץ שוטף למנהלים ולדירקטורים.

מחלקת מיזוגים ורכישות במשרד
תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
מלווה את החברות הגדולות
בישראל בעסקאות מורכבות
וחוצות גבולות .המתמחים מלווים
עסקאות מראשיתן ועד לסיומן,
ושותפים לכל הליכי המשא
והמתן ,בדיקות הנאותות ,ניסוח
ההסכמים וחתימתם.

בנקאות,
אמצעי תשלום
ומימון

מחלקת בנקאות ומימון ומחלקת אמצעי תשלום
נותנות ייעוץ משפטי שוטף לגופים בנקאיים וחברות
פיננסיות בישראל ובחו"ל ,ובדגש על פעילות
פיננסית מורכבת ,אמצעי תשלום (כרטיסי אשראי,
מטבעות וירטואליים וכיוצא באלה) ובנקאות על
כל ענפיה .המתמחים שותפים מלאים לפעילות
המחלקות ,לרבות הקמת תאגידים ,כתיבת חוות
דעת משפטיות ,ניתוח עסקאות פיננסיות מן הפן
המשפטי ופתרון סוגיות משפטיות ופרקטיות.

מחלקת פירוקים וכינוס נכסים במשרד עוסקת בהליכי פשיטת רגל של יחידים
ובהליכי פירוק חברות וכינוס נכסים ,על כל היבטיהם .המחלקה מייצגת בעיקר
גופים פיננסיים משמעותיים לצד חברות שונות ,נושים לא מובטחים וחייבים.
המתמחים שותפים לפעילות המחלקה ,הן בהליכי פשיטת רגל וכינוס נכסים ,והן
בשלבים השונים של פירוק חברות והבראתן.

פירוקים
וכינוס נכסים

מיזוגים
ורכישות

המשרד מייצג חברות נדל"ן מובילות ,קרנות ויזמים בהשקעה
בתחום הנדל"ן ,פיתוחו ומימונו .המתמחים פעילים בעסקאות
השכרה ,קנייה ומכירה של דירות למגורים ושטחי מסחר וכן במתן
ייעוץ לעסקאות מימון נדל"ן .למחלקה התמחות מיוחדת
בתחום הפינוי-בינוי ,והמתמחים משתלבים בייצוג לקוחות
בפרויקטים הגדולים בישראל בתחום זה.

איכות
סביבה

נדל"ן

משרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות' מוביל בתחום דיני איכות סביבה
בישראל .המשרד מייעץ במגוון תחומים הנוגעים לאיכות הסביבה ,לרבות מטרדי
רעש וריח ,קרינה ,חומרים מסוכנים ,פסולת ומחזור ,תכנון ובניה ,אנרגיה ,רישוי
עסקים ,טכנולוגיות סביבתיות ,אגרו-אקולוגיה ,זיהומי מים ,אוויר וקרקע.
המתמחים שותפים לייעוץ שנותן המשרד בהגנה על נושאי משרה בגין עבירות
סביבתיות ,חובות דיווח של חברות ציבוריות בהיבטים סביבתיים ,ביטוח מן
ההיבט הסביבתי ,וכן ניהול סיכונים סביבתיים במוסדות פיננסיים .כמו כן שותפים
המתמחים לייצוג לקוחות בהליכי ליטיגציה פליליים ,אזרחיים ומנהליים.

