משרד חיים קליר ושות'
הצטרפו לנבחרת המתמחים המנצחת שלנו

מי אנחנו?
משרדנו מתמחה בכל תחומי הביטוח ,הנזיקין
והליטיגציה ומייצג מבוטחים ונפגעים בלבד .התחום
שייך לענף הזכויות הכלכליות-חברתיות של זכויות
האדם .אנו רואים בעיסוקנו עבודה עם שליחות
חברתית ואנושית.
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שנות פעילות
עורכי דין
מתמחים וטרום מתמחים

כמה עובדות על המשרד
המשרד הוא משרד בוטיק שזכה להכרה בקרב אנשי מקצוע )משפטנים ,עורכי דין
ושופטים( כמשרד מוביל בתחום הביטוח והנזיקין.

המשרד נכלל בדירוג היוקרתי  dun's 100כאחד המשרדים המובילים בתחום
הביטוח והנזיקין.

המשרד היה שותף ליצירת תקדימים רבים וביניהם פסקי דין חשובים ביותר
בתחום הביטוח והנזיקין.

משרדנו טיפל בתיקים הגדולים שהתנהלו בבתי המשפט במהלך השנים :נזקים
שנגרמו לצבא האמריקאי בבסיס נחשונים ,אסון ורסאי ,קריסת החניון ברמת
החייל ,פרשת הליסטריה במוצרי מעדנות תנובה ,פרשת הסלמונלה במוצרי
טחינת הנסיך וסלטי שמיר ,אסון נווה צדק ועוד.
לאחרונה הגיש משרדנו תביעה תקדימית ראשונה מסוגה שנסובה על אובדן
הכנסות שנגרמו למבוטח בעקבות הקורונה.
אלה אך מעט מבין אלפי התיקים בהם טיפל משרדנו קרוב לארבעים שנות קיומו.

לפרטים נוספים על המשרד ,אתם מוזמנים לבקר באתר המשרד
בכתובת.www.kalir.co.il :

תחומי העיסוק
משרדנו מתמחה בייצוג והופעה בכל תחומי הביטוח והנזיקין ובכל בתי המשפט.
אנו מייצגים מבוטחים ונפגעים בלבד .

ביטוח בריאות וסיעוד

תביעות פיצויים עבור נזקי גוף )נזיקין ותאונות
דרכים(

ביטוח חיים

אחריות מקצועית )עו"ד ,מהנדסים ,רופאים(,
דירקטורים ונושאי משרה

אובדן כושר עבודה

ביטוח לאומי )פגיעות בעבודה ,נכות כללית,
סיעוד(

תביעות בגין נזקי רכוש

תביעות הכרה בנכי צה"ל

נכות

המשרד מלווה גם הליכי חקיקה וחקיקת
משנה בתחומים אלו.

אנו שמים דגש על היכרות עמוקה ויסודית בתחום מרתק זה עם
תחושת שליחות למען האזרח במאבקו למימוש זכויותיו מול רשויות
המדינה השונות ומול תאגידי הביטוח .משרדנו משלב בין שאיפה
למצוינות ,ידע מצטבר ,מומחיות וניסיון לצד מחויבות אישית למתן
מענה לצרכיו הייחודיים של כל לקוח.

ההתמחות במשרד
אנו רואים בתקופת ההתמחות תקופת למידה משמעותית וחשובה לעיצוב אישיותו של
המתמחה כעו"ד לעתיד .אנו מכשירים במשרדנו מתמחים ועורכי דין צעירים
בהרצאות מקיפות ,בהדרכות יומיומיות ובפיקוח הדוק.
העבודה היא בשיטת ה"פול" .כך המתמחה נחשף לעבודה עם כל עורכי הדין במשרד
ונחשף לסגנונות עבודה שונים ומתנסה במגוון רחב של תיקים ותחומים.
ההתמחות במשרדנו מקנה מיומנויות ,ארגז כלים וצבירת ניסיון מעשי ומשפטי בכל
הנוגע לניהול הליכים בבתי המשפט ובכל הערכאות תוך כדי חניכה מסורה יד ביד עם
עורכי הדין מהבכירים בתחום בישראל.
המתמחה הינו חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי ושותף פעיל בכל שלבי הטיפול
בתביעתו של הלקוח .המתמחה נדרש לעבודה משפטית בלבד :בניית אסטרטגיה של
ניהול התיק ,איתור חומר משפטי וראיות ,הכנת כתבי טענות ,בקשות ,תצהירים וחוות
דעת ,סיוע בהכנת העדים לקראת הדיון לרבות הכנת חקירות ראשיות ,נגדיות ,חקירת
מומחים ,הכנת סיכומים וכן השתתפות בגישורים ובדיונים בבתי המשפט.

העבודה במשרד היא "נטולת נייר" ) (Paperlessהמתאפשרת באמצעות מערכת
מחשוב ייחודית וייעודית שפיתח משרדנו .המערכת מורכבת מתוכנת ניהול תיקים
ומערכות סריקה והיא מאפשרת עבודת צוות מלאה ,הן במשרד והן מרחוק .בזכות
המערכת הייחודית שלנו ,התאפשר לנו גם להמשיך לפעול עבור לקוחות משרדנו
ולעבוד כרגיל גם בתקופת משבר הקורונה .

מה אנו מחפשים במועמד להתמחות?
סטודנטים בעלי הישגים אקדמאים גבוהים המשלבים תחושה של שליחות חברתית עם אנושיות,
שאפתנות ומצוינות .בעלי כושר ביטוי בכתב ובעל פה ,כושר שכנוע ,סקרנים ויצירתיים ,בעלי
תקשורת בינאישית טובה ,יושרה ודיסקרטיות" ,ראש גדול" ,בעלי מוטיבציה ללמוד ולרכוש
כישורי עריכת דין וליטיגציה .בעלי שאיפה ורצון להשפיע ,לסייע ולתקן בתחום חשוב זה של
ביטוח ונזיקין הנוגע לכל אחד ואחת מתושבי ישראל.

תנאים המוצעים למתמחה
למתמחה שיגלה חריצות ,השקעה והשתדלות ישולמו בונוסים .המתמחים נהנים ממלוא הזכויות
הסוציאליות והפנסיוניות ,הסדרי חנייה ,שי לחגים ,הם נוטלים חלק מלא בפעילויות משרדיות
לרבות ימי גיבוש ,ערבי משרד ,הדרכות מקצועיות וכיוצ"ב .במשרד צוות אדמיניסטרטיבי מסור
ומיומן המאפשר לעורכי הדין ולמתמחים במשרד להתמקד בעבודה המשפטית בלבד.
הכשרה והדרכה :במהלך תקופת ההתמחות אנו מעבירים למתמחים הרצאות והדרכות ייעודיות
בנוגע לתחומי הפעילות של המשרד ולעבודת המתמחה.
המתמחים משתתפים באופן סדיר בכל ההשתלמויות וההרצאות המועברות לעורכי הדין
במשרד.
שעות העבודה במשרד :בימים א'-ה' בשעות .17:00-8:00
סיכויי הקידום של המתמחה בתום תקופת ההתמחות :המתמחים הראויים ממשיכים לעבוד
במשרד כעורכי דין והופכים עם השנים לשותפי רווח עם הכנסות מהגבוהות בשוק.
מסלול טרום התמחות :מומלצת תקופת טרום התמחות במשרד.

הכר את המתמחה
קצת עליי:
בת  24מחולון,
בוגרת תואר ראשון
במשפטים במכללה
למנהל.

ליז נוח
מחזור התמחות
מרץ 2020

למה דווקא חיים קליר ושות'?
התחברתי למטרת העל של המשרד שהיא
השליחות החברתית והצורך לסייע לאזרח הפשוט
לממש את זכויותיו .מאחר ומדובר במשרד ותיק
ומוכר בתחומו ,התיקים מרתקים והעבודה
מגוונת ומאתגרת .חשוב לעורכי הדין במשרד
שהמתמחה ילמד וייצא עם ארגז כלים .ישנה
סולידריות משרדית ויחס אישי החל מלימוד
התיק ועד הרצאות בתחומי הביטוח והנזיקין.
בזכות אלו המתמחים צוברים מיומנות רבה
שתלווה אותם לאורך כל
חייהם המקצועיים.

חוויה שאני זוכרת
אני מתמחה בתיק בו משרדנו מייצג אישה
שנפגעה מרשלנות רפואית בלידה .הגשנו את
התביעה נגד בית החולים והצוות הרפואי .זכיתי
ללוות את עורכת הדין המטפלת בתיק בכל
הנדרש ,הכנו עם הלקוחה והעדים תצהירים
עליהם נחקרו בבית המשפט .התרגשתי
להצטרף לדיון ההוכחות בו נחשפתי לחקירת
העדים והמומחים .הדיון ערך כ 8-שעות
ובמהלכו אבדה לי תחושת הזמן .הייתי
מרותקת לחקירות ,לתשובת העדים
ולהחלטות בית המשפט.

מה אני עושה בהתמחות?
אני שותפה לניהול התיקים ביחד עם
עוה"ד לאורך כל שלבי ההליך המשפטי.
אני משתתפת בפגישות עם הלקוח,
מכינה את כתבי הטענות ,הבקשות,
הסיכומים ,הודעות ערעור ,תצהירים ועוד
וכמובן מתלווה לדיונים בבית המשפט.
בזכות שיטת "הפול" אני נחשפת
לשיטות עבודה שונות ומגוונות של
עורכי הדין במשרד.

העצה שלי למתמחה
המתחיל/ה
תקופת ההתמחות במשרד קליר
היא הזדמנות מעולה ללמידה
ולצבירת ידע וניסיון רב .נצלו את
התקופה למטרות אלו ,הביאו
נגיעה אישית ואל תהססו
לשאול שאלות.

הכר את המתמחה

קצת עליי
בת  ,28במקור מכרכור
וכיום גרה בגבעתיים .שירתי
כסמב"צית ביחידת עוקץ.
סיימתי תואר ראשון במשפטים
בכיתת המצוינות במכללה
האקדמית נתניה.

הדר מושל
מחזור התמחות
מרץ 2020

העצה שלי למתמחה
המתחיל/ה
למה דווקא חיים קליר ושות'?
התעניינתי בתחום הביטוח והנזיקין וחיפשתי
משרד מצליח ואיכותי שבו אצבור ניסיון וידע.
משרד חיים קליר הוא בית הספר הטוב ביותר
לדיני ביטוח ונזיקין .היה לי חשוב להתמחות
במשרד שבו ה DNA -המשרדי לסייע למוחלשים
בחברה לעמוד ולמצות את זכויותיהם .שמחתי
לגלות שסביבת העבודה הממוחשבת במשרד
היא נטולת נייר .אנו עובדים במשרד עם תכנה
ייעודית לניהול תיקים שמאפשרת למתמחה
להיות שותף פעיל בניהול התיק על
כל שלביו.

ברוך הבא! הגעת לבית הספר
הטוב ביותר בתחום .תגיע/י עם
רצון ללמוד ולרכוש את מלוא
הכלים כי תקופת ההתמחות
עוברת מהר וחשוב להשתדל
למצות כל רגע.

מה אני עושה בהתמחות?
שיטת העבודה במשרד מאפשרת לי כמתמחה
להיות שותפה וחלק בלתי נפרד מניהול התיק.
במהלך ההתמחות אני נחשפת באופן ישיר
לתיקים ,לשיחות ,לפגישות עם הלקוחות וכן
מתלווה לדיונים -מה שעושה את שגרת היום
שלי דינמית ומעניינת .סביבת העבודה עם
עורכי הדין איתם אני עובדת מאתגרת,
מלמדת וחושפת בפני את עולם
הביטוח והנזיקין במלואו.

הכר את המתמחה
קצת עליי
בן  ,30למדתי את
התואר הראשון
במכללה האקדמית
"ספיר".

אסי מזר
מחזור התמחות
מרץ 2020

למה דווקא חיים קליר ושות'?
עוד במהלך התואר התחברתי מאוד
לקורס שעסק בנזיקין והוא עניין אותי יותר
מכולם .בתור מי שגדל בקיבוץ יד מרדכי
שבעוטף עזה ,התחברתי מאוד לתחושת
השליחות המלווה בייצוג מבוטחים
ונפגעים כנגד חברות הביטוח שלחלק
גדול מהם אין את האמצעים הכספיים
להתמודד שווה בשווה מול חברות
הביטוח והגופים הגדולים.

העצה שלי למתמחה
המתחיל/ה
למתמחה המתחיל/ה אמליץ להגיע
למשרד אם ברצונו/ה להתמקצע
וללמוד איך לנהל תיקי ביטוח ונזיקין
מא' ועד ת' תוך ליווי מלא של עורכי
הדין במשרד שדלתם תמיד פתוחה
לכל שאלה .אין לי ספק שאני יוצא
מההתמחות בידיעה שצברתי את הידע
הרב ביותר שיכולתי לצבור.

מה אני עושה בהתמחות?
ההתמחות כוללת התמקצעות בניהול תיקי
ביטוח .בין היתר ביטוח סיעוד ,בריאות ,רכוש
וכיוצ"ב .ותיקי נזיקין :גוף ,רכוש ,פלת"ד ,רשלנות
רפואית וכיוצ"ב .המשרד עוסק בליטיגציה ואני
מתלווה להופעות רבות בבתי המשפט ובבתי
הדין לעבודה .עוד בהיותי טרום מתמחה במשרד
ובהמשך בהתמחות אני מבצע עבודה מעשית
רבה בתיקים כולל הכנת מלוא כתבי הטענות:
כתבי תביעה ,הודעות לצדדים שלישיים וכיוצ"ב,
בקשות ותגובות ,תחשיבי נזק וגם ערעורים
על פסקי דין של בתי המשפט
ובתי הדין.

הכר את המתמחה
קצת עליי
בן  ,31במקור מחיפה
וכרגע גר בהרצליה.
בוגר תואר ראשון
במשפטים וממשל במרכז
הבינתחומי הרצליה.

למה דווקא חיים קליר ושות'?
כאשר חיפשתי את המקום המתאים לי
ביותר להתמחות בו ,היה לי חשוב לצבור
כמה שיותר ניסיון מעשי בכתיבה משפטית
ובפרקטיקה משפטית .המשרד מאפשר לי
לעסוק בעבודה משפטית נטו .בנוסף,
המשרד מייצג מבוטחים ונפגעים ולא
גופים גדולים כמו חברות ביטוח או גופים
אחרים עם כיסים עמוקים מה שיוצר
תחושת שליחות עמוקה וסיוע לאדם
מן השורה.

גיא מרקוביץ'
מחזור התמחות
מרץ 2020

תיק משמעותי שטיפלתי בו
קשה לי מאוד לבחור תיק ספציפי
כי כל תיק שאנחנו עובדים בו הוא
משמעותי מאוד לאותו אדם .לכן
עבורי ,כאשר אותו לקוח מקבל את
הפיצוי בגין הנזק שנגרם לו ומסייע
לו להשתקם חזרה ,אני מרגיש
תחושת סיפוק אדירה.

מה אני עושה בהתמחות?
ההתמחות כוללת עבודה אינטנסיבית עם
מגוון רחב של עורכי דין .אני עובד בצמוד עם
 10עורכי דין שונים .המגוון הרחב וסגנונות
העבודה השונים מאפשרים לי לקבל כלים
רבים ופרקטיים לעתיד אשר יאפשרו לי
להתפתח כעורך דין מקצועי ויצירתי .במסגרת
ההתמחות אני כותב כתבי בי דין רבים למשל
כתבי תביעה ,תצהירים ,תחשיבי נזק ,בקשות,
תגובות שונות ועוד .אני שותף מלא
בניהול התיקים עם עורכי הדין.

העצה שלי למתמחה
המתחיל/ה
לנסות ללמוד ולשאוב
מידע וקווי מחשבה עד
כמה שניתן מעורכי הדין
כי זאת תקופה שלא
תחזור.

יש לכם שאלה?
מוזמנים ליצור איתנו קשר ונשמח לענות על שאלותיכם:
עו"ד יעל אברהם  -מנהלת גיוס מתמחים
| office@kalir.com

טלפון03-5177078 :

גם צוות המתמחים שלנו עומד לרשותכם בכל שאלה
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