מי אנחנו?
משרדנו מתמחה בכל תחומי
הביטוח ,הנזיקין והליטיגציה
ומייצג מבוטחים ונפגעים
בלבד .התחום שייך לענף
 38שנות פעילות
הזכויות הכלכליות-חברתיות
של זכויות האדם.
אנו רואים בעיסוקנו עבודה
עם שליחות חברתית ואנושית 17 .עורכי דין

 13מתמחים
וטרום מתמחים

משרדנו הוא משרד בוטיק שזכה להכרה בקרב אנשי
מקצוע (משפטנים ,עורכי דין ושופטים)
כמשרד מוביל בתחום הביטוח והנזיקין.
משרדנו נכלל בדירוג היוקרתי dun's 100
כאחד המשרדים המובילים בתחום הביטוח והנזיקין.
משרדנו שותף ליצירת תקדימים רבים וביניהם פסקי דין
חשובים ביותר בתחום.
משרדנו טיפל בתיקים הגדולים שהתנהלו בבתי המשפט
במהלך השנים :נזקיםשנגרמו 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,
מוזמנים לבקר באתר המשרד
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
ביטוח חיים
תביעות בגין נזקי רכוש
אובדן כושר עבודה
נכות

תביעות פיצויים עבור נזקי גוף
(נזיקין ותאונות דרכים)
אחריות מקצועית (עו"ד ,מהנדסים,
רופאים) ,דירקטורים ונושאי משרה
ביטוח לאומי (פגיעות בעבודה,
נכות כללית ,סיעוד)
תביעות הכרה בנכי צה"ל
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 .08:00-17:00
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
שיר ג'ורנו  -ברכה
מחזור מרץ 2021

קצת עלי
בת  ,27בעלת תואר
ראשון במשפטים במסלול
האקדמי -המכללה
למנהל.

תיק משמעותי
שטיפלתי בו

למה דווקא חיים
קליר ושות'?
ראשית ,החלטתי להתמחות
במשרד פרטי מאחר וההתפתחות
ואופן הלמידה הם מרחיבי אופקים
ומלמדים מאוד .שנית ,ההחלטה
להתמחות בחיים קליר נבעה מכך
שהמשרד עוסק בתחום הביטוח
והנזיקין ומוביל בתחומו.

אני מטפלת בהרבה תיקים משמעותיים
וגדולים .תיק אחד שנורא סיקרן אותי הוא
תיק בו משרדנו מייצג אישה נפגעת
משנית בתאונת דרכים לפי הלכת אלסוחה.
את פרשת אלסוחה למדתי במסגרת הקורס
בדיני נזיקין .כעת אני מיישמת את ההלכה
בתיק בו אני מטפלת .כך אני מבינה את
החיבור בין האקדמיה לפרקטיקה
ומעבר לכך שהתיק והסיפור
מאוד מעניין ,הוא גם נוגע לליבי.

העצה שלי למתמחה המתחיל/ה
לקחת את התקופה הזו ולהפיק ממנה את המירב,
לנסות ללמוד כל יום דברים חדשים מכל עורכי הדין
במשרד ומהתיקים שבטיפולכם.

מה אני עושה
בהתמחות?
כמתמחה אני מנהלת
ביחד עם עו"ד את
התיק מהתחלה ועד
סופו .החל מכתיבת
כתבי בי דין ועד
להגשת סיכומים.

הכר את המתמחה
קארין פורמן
מחזור מרץ 2021

קצת עלי
אני בת  .26סיימתי את
לימודי המשפטים במכללה
למנהל ובימים אלו אני
באמצע תקופת ההתמחות.

תיק משמעותי
שטיפלתי בו

למה דווקא חיים
קליר ושות'?

מתחילת הלימודים ידעתי שארצה לעסוק
בתחום הליטיגציה .חיפשתי בעיקר
משרד שמייצג את התובעים מול
המערכת.
רציתי משרד שהקידום והלמידה שלי יהיו
משמעותיים .חיפשתי משרד משפחתי
ונגיש שבו כולם מכירים את כולם וקיים
בו שיתוף הפעולה בין עורכי הדין
למתמחים.

טיפלתי בתיק בו ייצגנו חייל שהוצא משירות
קרבי בצבא בשל מצבו הנפשי .משרד
הביטחון סירב להכיר בו כנכה צה"ל .לקחתי
חלק בכתיבת בקשת רשות ערעור לבית
המשפט העליון .אני הצטרפתי לתיק בשלב
הכנת בקשת רשות הערעור .הכתיבה וגיבוש
הטענות הייתה קשה ומאתגרת אך בעקבות
שיתוף פעולה עם עורך הדין ,למידה והשקעה
מצידי הצלחתי .לצערי בית המשפט העליון לא
קיבל את הבקשה לערעור .אך למדתי הרבה
ואמרות התודה של הלקוח הראו לי כי לא
תמיד הניצחון בתיק חשוב אלא גם הדרך,
ההשקעה והליווי של עורך הדין ושלי.

העצה שלי למתמחה
המתחיל/ה
המעבר מהאקדמיה
לפרקטיקה יכול להיות
מלחיץ .לכן אני ממליצה
לקחת נשימה עמוקה
ולהיכנס להתמחות במשרד
עם מוטיבציה גדולה ללמוד
ולהתפתח כיוון שיש במשרד
אפשרות ללמוד את תחום
הנזיקין והביטוח מא' ועד
ת' .תנצלו את זה.

הכר את המתמחה
ניקול פרח

קצת עלי
בת  23מיפו ,בוגרת
תואר ראשון במשפטים
במרכז האקדמי למשפט
ועסקים.

תיק משמעותי
שטיפלתי בו

אני מטפלת בתביעת רשלנות
רפואית בלידה .במסגרתה
הצטרפתי לדיון ההוכחות בו
נחשפתי לחקירת העדים
והמומחים .בימים אלה לקחתי
חלק משמעותי בכתיבת בקשת
רשות ערעור לבית המשפט
העליון ,חיפשתי פסיקה
וגיבשתי את הטענות ביחד עם
עורכת הדין שמנהלת את התיק.

מחזור מרץ 2021

למה דווקא חיים
קליר ושות'?

עוד בתחילת התואר התעניינתי
בתחום הליטיגציה האזרחית.
כששמעתי שהמשרד מייצג
תובעים בלבד בתביעות ביטוח,
רשלנות רפואית ונזיקין ,ידעתי
שאני רוצה להתמחות שם .היה לי
חשוב להתמחות במשרד שרואה
כשליחות את היכולת לסייע
ללקוחות למצות את זכויותיהם.

העצה שלי למתמחה המתחיל/ה
להגיע עם ראש פתוח ללמוד ולצבור
ידע וניסיון ,כי לומדים בהתמחות כאן
כל יום משהו חדש.

מה אני עושה
בהתמחות?
במילה אחת :הכל .בכמה מילים:
בתור מתמחה במשרד ,אני
מקבלת את התיק מתחילתו,
משמע מהפגישה הראשונית עם
הלקוח ועד לכתיבת כתבי
טענות ,בקשות ,תחשיבי נזק,
סיכומים ,ערעורים ועוד .אני
נמצאת בקשר ישיר עם הלקוחות
ומתלווה לעורך הדין לפגישות
והדיונים בבתי המשפט השונים.

הכר את המתמחה
ארד טורמן

מחזור מרץ 2021

קצת עלי
בן  ,26מקיסריה .הייתי בטרום
התמחות במשך  8חודשים ולאחר
מכן התחלתי התמחות במשרד.
אוהב להתאמן ולבלות .קצת
לאחרונה אפילו התחלתי להתעניין
במניות ובהשקעות בבורסה
ובנסדק.

למה בחרתי להתמחות בחיים קליר?
מהסיבה שמסקירה על המשרד
ומאנשים שהכרתי ,נמסר לי שבחיים
קליר המתמחה לא "סתם" עוד בורג
במערכת .אלא שותף לתיקים כתף אל
כתף עם עורכי הדין.

העצה שלי למתמחה
המתחיל/ה

להנות מעבודה קשה ומאתגרת .לקחת
כל חוויה כחלק משמעותי במקצוע
עריכת הדין .לזכור שהאקדמיה היא רק
הבסיס וחשוב להקפיד ולעקוב אחרי
הפסיקה בתחום .לשלב בין החוק לבין
הפסיקה והספרות.

תיק משמעותי
שטיפלתי בו

קשה לבחור .לכל תיק אני
מחובר הן מהבחינה המשפטית
והן מהקשר אל הלקוח שהגיע
למשרד בשעת צרה כאשר
המשרד הוא "המוצא האחרון"
על מנת שיוכל לקבל את
הזכויות המגיעות לו

מה אני עושה
בהתמחות?

אני מטפל בתיקים כבר מתחילת קבלת
התיק במשרד .אני לומד עם עוה"ד את
התיק ומגבש את הטענות לצורך הגשת
תביעה .כך גם לאורך כל ניהול התיק ועד
להגשת הסיכומים ואם נדרש גם בערעור.
אני נכנס לפגישות ומלווה לדיונים ,מכין
את התיק לדיון מבחינה משפטית עם
עורכי הדין .כך אני נחשף ולומד את סדר
הדין האזרחי בתחום הנזיקין והביטוח.
אני מטפל בהרבה תיקים משמעותיים.
ביניהם תיקי תאונות דרכים ,תיקי סיעוד,
נזיקין ,תביעות רכוש ועוד .בתיקים אלה
המשרד הוא המוצא האחרון של הלקוח
שהוא בעצם האזרח הפשוט מול חברות
הביטוח הגדולות ושאר גופי המדינה.
המשרד ועורכי הדין נותנים לי את כל
הביטחון ואת הידע המשפטי ביחס לכל
תיק באשר הוא.
בנוסף ,גם המתמחים עוזרים אחד לשני.
דבר שבכלל עוזר ונותן הרגשה טובה.
מעבר לכך ,מידי פעם אנו יוצאים לאחר
העבודה ושותים בירה של סוף יום.

יש לכם שאלה?
מוזמנים ליצור איתנו קשר ונשמח לענות על שאלותיכם:
עו"ד יעל אברהם  -מנהלת גיוס מתמחים

office@kalir.co.il

052-3781619

גם צוות המתמחים שלנו
עומד לרשותכם בכל שאלה

מצאו אותנו גם ב -

03-5177078

