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 2014ובמבר נ –של משרד עורכי דין מקצועי וניהול מבנה ארגוני 

שונים דנו בניהול מאמרים ב .ניהול המשאב האנושי היבטים רבים ומגווניםלעיסוק בנושא 
. )www.glawbal.com :אתרנופרסומים בפנה בעניין זה ל( ספציפיהמשאב האנושי באופן כללי ו

 .במבנה הארגוני המקצועי תמקדנכי דין ואת המבנה הארגוני של משרד עורנסקור  ,מאמר זהב
 

שונה מבנה הארגוני ובניהול המקצועי במשרדי עורכי דין גם הטיפול ב ,בנושאים אחריםכמו 
: ות אתובין השאר כוללות נומגווהסיבות הינן רבות . ושונה בין משרד למשרד מסקטורים אחרים

התרבות , רד ותחומי התמחותומיצוב המש, מבנה ההון האנושי במשרדים, הכשרת עורכי הדין
האופק המקצועי הקיים לכוח האדם  ,)חוק לשכת עורכי הדין וכללי האתיקה(הדין , הארגונית
מבנים ארגוניים " לייבא"לכן עלינו לנהוג משנה זהירות עת אנו מנסים  .'וכד במשרדהמקצועי 

 .מסקטורים אחרים ואפילו ממשרדים אחרים
 

מוקדשים , גם אלפי עובדים בהםמשרדים קיימים בהם אירופה בוב "שרדיי עורכי הדין בארהמב
גם שם עדיין אך  ,וניגומבנה ארזמן ותשומות רבות לנושא הניהול המקצועי של כוח האדם 

 . זה להלן פרקגם בדונו מתלבטים בסוגיות רבות מן הסוג אשר יי
 

ארבע נו משרד קטן בו אל לנו לחטוא במחשבה כי א ,והמבנה הארגוניהמקצועי ניהול הגם בנושא 
להלן רלבנטיים  ואכן חלקם של הנושאים שיפורט !טעות היא ?מה לנו ולזה עורכי דיןאו חמישה 

מבנים ארגוניים ותהליכי עבודה אשר לא תמיד  מחייבהמקצועי כוח האדם  יקףהלמשרדים בהם 
עובדים  5ד בו הן למשר, וחשוברובם של הנושאים נכון  יחד עם זאת, רלבנטיים למשרדים קטנים

 .עובדים מקצועיים 100מקצועיים והן למשרד בו מעל 
 

 ומבט עדכנירקע 
. דואליסטים ורב תחומייםוודנאי, עצמאייםמחונכים להיות משחר עיסוקם וחינוכם עורכי הדין 

נמצא שיעורים למכביר העוסקים דומה ש, בפקולטה למשפטיםספסל הלימודים זכר בינאם 
אך דומה שנוכל לספור על  .והמשפטן ד"וואולי אף המקצועית של ע במתווה ההכשרה האקדמית

ים ארגוניים ניהול םשיעורים או הרצאות המטפלים בנושאי ,אצבעות כף יד אחת אם בכלל
 . של משרד עורכי הדין ודומיהם

 
ומתחילים או לייעוץ המשפטי עורכי הדין המגיעים למשרדים או /מתמחים וש, אם כןמוצאים אנו 

 םרב תחומיומקצועיים  מצוידים בתכנים אקדמיים ,את הקריירה המקצועית שלהם
 .השונים היבטיהאו ארגונית על /נעדרים חשיבה ניהולית ו, ברוב המקריםו םדואליווואינד

 
ממשיכים את מסגרת עורכי הדין ברוב המקרים , בתוך המשרדים ובוודאי באלו הקטניםגם 

, ריותאח, עקרונות כגון שאיפה למצוינותבקו חשיבה זה משלימים אינדוודואלית ואף החשיבה ה
פרמטרים אישיים הינם הללו  כלכש 'תחרותיות וכיוב, שאיפה להישגים, עמידה בלוחות זמנים

  .'וכד תצוותית מערכתי, פחות עקרונות וכלים לחשיבה ניהוליתחשובים מאוד אך 
 

או /כל הכשרה ניהולית וכמעט לא ניתנת לעורכי הדין גם ברובם של המשרדים ובהמשך הדרך 
משרדים אשר הטמיעו עימנו מעט , לצערנו ,אנו יכולים לספורכשרגוניים דגשים ניהוליים א

 .או כל כלי ניהול אחר/חניכת מנהלים ו, סדנאות פיתוח מנהלים
 

ומתגמלים את  עצמאי זהברוב המקרים אף מנגנוני המשוב והתגמול מלווים גישה וקו חשיבה 
שהללו שוב . 'שימורם וכיובהבאת לקוחות ו, ביצועים, עורכי הדין והשותפים בגין הצלחה

 . או קבוצתיים/פרמטרים אישיים והרבה פחות פרמטרים ניהוליים ו
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, המקדש את עורך הדין האינדוודואלבמקרים הקיצוניים של מופע משרדים ראוי לציין כי 
ד "מספק לעו המשרד נתפס רק ככלי שירות עבור עורך הדין או למספר עורכי דין וככזה הינו רק

, אסטרטגיה מרכזית אין זהבמופע משרדים . 'שירותי סליקה וכיוב, שירותי משרד ,"אכסניה"
לטובת כלל המשרד וכך גם עקרונות ניהול  ים והיכולות אינם ממוקסמיםיהמשאבים המקצוע

 .'האחדה בכללים ונהלים וכיוב, ניהול האיכות, ניהול הביצועים המערכתי, ניהול ההתמחות, הידע
או קבוצות קטנות וכאשר " יחידים"ט מזוהים ופועלים כמשרדים של משרדים מסוג זה אט א

 .הללו מתפרקים, מעט היתרונות של קיבוצם יחדיו נמוגים או לא כדאיים
 

של תחום ו והתמחות  והתמקצעות ,עם גדילתם של המשרדים ,יחד עם זאתלמרות האמור לעיל ו
כי ומבינים עורכי הדין והמשרדים מגלים  ,וסיבות נוספות אשר יפורטו בהמשך עריכת הדין

הול הנכונה ובצד העקרונות המזינים יאינה בהכרח מסגרת הנ ,מסגרת החשיבה האינדוודואלית
פרמטריים נוספים אשר כל כולם באים ולהטמיע יש לחשוב  ,אותה ולא פחות חשוב מעקרונות אלו

אותם יש  והארגוניים הללו העקרונות הניהוליים .דרונות אחרים של האקדמיה וחיי המעשהממס
 .ניהול ככלל וניהול מקצועי בפרטו ארגונילמונחים של מבנה בין השאר לפרוט 

 
 אסטרטגיה ניהול מקצועי של עורכי דין  ומבנה ארגוני מקצועי כנגזרת של 

יש לבחון ולהסדיר דרך יעדיה ומטרותיה  וח אדםכמו נושאים אחרים גם ניהולו המקצועי של כ
בנושאי גיבוש אסטרטגיה ותוכנית רב שנתית . של התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של המשרד

 . ארוכות בפרקים קודמים ולא נרחיב במסגרת זו דנו

בהיעדר תוכנית . לא לכל משרד קיימת תוכנית אסטרטגית רב שנתית מובנית ומגובשת
מתן מענה לסוגיות ניהולו המקצועי של כוח האדם במשרד על המשרד להציג  אסטרטגית ולשם

כיצד הינו מעוניין למצב עצמו בקרב עובדיו המקצועיים הקיימים או : לעצמו מספר שאלות כגון
או כמשרד בו דגש על ? האם כמשרד בו דגש על עבודת צוות רחבת תחום? הפוטנציאלים

, כיצד הינו מעוניין לשדר לעובדיו המקצועיים? של גישות אלוהתמחויות דיספלינאריות או שילובן 
כיצד הינו מעוניין ? ביכולותיהם הניהוליות? אופק מקצועי וניהול קריירה בתחום התמחותם

או את עבודת המתמחים מאידך  האם כמסגרת /למצב את עבודת המטה האדמיניסטרטיבי מחד ו
שאלות אלו ואחרות שעל . 'של נותני שירות וכיוב" פול"מבוזרת של נותני שירות המצוותים או כ

 .זה פרקננסה לענות במסגרת  ןחלק

 
 ?משרד עורכי דיןהצוות המקצועי ב מיהם הקבוצות הנמנות על

בהן אנו דנים  תנזכיר מי הן קבוצות ההתייחסו מבנה המקצועילעיסוק בנושא ה "נצלול"לפני ש
 ? בהקשר של ניהול מקצועי במשרד עורכי דין

 
, שותפי המשרד: מקצועיקבוצות עיקריות שונות של כוח אדם  4שרד עורכי דין אנו מונים במ

 לדוגמא או, מתמחים וצוות מקצועי אשר אינם עורכי דין הללו בעיקר קבוצות פראליגל, עורכי דין
 . ט"ך נגבה שכמתמחות בניהול עבודה מקצועית בשלב האופרטיבי שלה ובגין כשפ "מזכירות הוצל

במודלים רווחים /הכנסותהזכאים לחלוקת   NON EQUITYקבוצת משנה נוספת הינה שותפי
 :אתרנוב אהר(שלם  אמרמלקבוצה זו הקדשתי . אך לא לחלק בהון השותפותשונים 

www.glawbal.com( זה אמרמואדון בה רק בהקשרים הנגזרים מ . 
בהם דנו נוציא גם מכלל הדיון שלהלן מופעי קצה אשר מופעם הולך וגובר במשרדים בארץ אך 

  .'וכיוב  of counsels-יועצים חיצוניים ", "עורכי דין בחוזה"ללו הם ה. במקום אחר
 

במנגנוני התגמול והשכר , במיצובן בפירמה, ל נבדלות ביניהן בהכשרה המקצועית"הקבוצות הנ
ויש לתת את הדעת לכל ההיבטים הללו בבניית המבנה ' באופק המקצועי וכיוב, אחת מהן של כל

 .הארגוני המקצועי של המשרד
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 מבנה ארגוני כללי במשרד עורכי דין

  .בלבד לדוגמאבתרשים אשר להלן מוצג מבנה עקרוני של משרד עורכי דין 
 

ד זלמנוביץ דודי"כל הזכויות שמורות לעו 146

מנהל תפעול /ל"מנכ/שותף מנהל
ישיבות , ניהול ומעקב תוכניות עבודה מתוקצבות שנתיות

,  האקזקיוטיבהדיווח מאת , אקזקיוטיבהניהול , השותפות
, ניהול סיכונים, ניהול הון אנושי, ניהול כספי, ניהול תאגידי

ביצועים פיננסים

משאבי אנוש
HRנהלי 1.
גיוס והשמה2.
רווחה 3.
זכויות סוציאליות4.
ש"שכר ות5.
ניהול מזכירות6.
הדרכה7.
אורינטציה8.
תקשורת פנים 9.

ארגונית
סיוע למנהלי 01.

מחלקות 
תוכנית עבודה 11.
תקציב ובקרה 21.

תקציבית

אדמיניסטרציה
נהלים1.
ספקים2.
רכש3.
סביבת עבודה4.
ניהול תקורות5.
ניהול לוגיסטי6.
אחזקה7.
מערך קבלה8.
דואר9.

תוכנית עבודה01.

תקציב ובקרה 11.
תקציבית 

מערכות מחשב
נהלים1.
תשתית פסיבית2.
תשתית חומרה3.
תשתית תוכנה4.
תשתית 5.

אפליקטיבית
מערכות ידע 6.
תשתית  אינטרנט7.
תשתית  אינטראנט8.
אקסטרנטתשתית 9.

תקשורת01.

אבטחת מידע11.

גיבוי21.

תמיכה טלפונית31.

תמיכה באתר41.

תוכנית עבודה51.

ובקרה תקציב61.

תפעול
נהלים1.
ש"או2.
תהליכי עבודה 3.
טיפול בבסיס 4.

נתונים וניהול שעות
תפעול אפליקטיבי5.
,תפעול מערכות ידע6.
תפעול מערכות 7.

כספים
תפעול  אינטרנט 8.

אינטראנט 
ואקסטרנט

תפעול 9.
+ אדמיניסטרטיבי 

דוחות
תוכנית עבודה01.
תקציב ובקרה11.

ספריה

נהלים1.

ספריה 2.
פיסית

ספריה 3.
דיגיטלית

מאגרי מידע4.

העשרה 5.
שוטפת

 מימשק6.
טכנולוגי

דוחות7.

תוכנית 8.
עבודה

תקציב 9.
ובקרה 

תקציבית

 שותפים-מליאת השותפות
, מיזוג, אישור תוכנית עבודה מתוקצבת שנתית, אסטרטגיה ואישור תוכניות עבודה רב שנתיות, סמכות שיורית

שינוי הסכם שותפות, תגמול שותפים, כניסת שותפים/פיטורי

ארכיב
נהלים1.
ניהול פיסי של 2.

קומפקטוסים
ממשק ארכיב 3.

חיצוני
דיגיטליארכיב 4.
ברק קוד5.
ממשק טכנולוגי6.
דוחות7.
תוכנית עבודה8.
תקציב ובקרה 9.

תקציבית

שיווק
מיתוג1.
פרסום2.
כלי שיווק3.
סיוע בפילוח 4.

וסגמנטציה
שימור לקוחות5.
.6CRM
ניהול המכירה 7.

מול שותפים
אתר אינטרנט8.
אקסטרנטאתר 9.

ניהול תוכן 01.
מול ספקי תוכן 

פנימיים
סטטיסטיקה11.
תוכנית עבודה21.
תקציב ובקרה31.

כספים
נהלים1.
לקוחות-תקבולים2.
ספקים -תשלומים3.

משכרות
בנקים4.
בקרה תקציבית5.
גבייה6.
ניהול ספרים7.
ח חיצוני"רו8.
דיווח לרשויות9.

מימון01.

תוכנית עבודה11.

תקציב ובקרה 21.
תקציבית

 מקום שקיימתאקזקיוטיבה
ניהול ומעקב אחר תוכניות עבודה רב 

דיווח וקבלת דיווחים משותף , שנתיות

עבודת וועדות, ל"מנכ/מנהל

  

מחלקת 
ן "נדל

ותשתיות

מחלקה 
מסחרית
מורחבת

מחלקת 
IP- ו טקהי 

מחלקת 
ליטגציה

דיני עבודה
מיסוי

בינלאומי
שוק הון

מתמחים
מתמחים

מזכירות

מזכירות
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 ?במשרד עורכי דין ימה בין מבנה מקצועי למבנה אדמיניסטרטיב

 :פר דגשיםמס אך לענייננוהמנהלי מבנהו הארגוני של הצוות באינו דן זה כאמור אמר מ

הן הצוות המקצועי והן הצוות , מוצגים על פני המרחב הארגוני בעמוד הקודםבתרשים  .1
 .המנהלי

 ?הקובעת מי אחראי על מי כפיפות ניהוליתיש להבחין ולהבדיל היטב בין במשרד עורכי דין  .2
הנגזרת מצרכיה השוטפים של  כפיפות מקצועיתלבין  ,בהקשרים הניהוליים ?ומי מדווח למי

כך לדוגמא יכולה מזכירה להיות כפופה מקצועית  .קבוצת העבודה המקצועיתלקה או המח
לשותף המנהל מחלקה מקצועית אך בהקשרים ניהוליים תהיה כפופה למנהל המשרד והוא 

עם מנהלה יחד (שיחת הערכה  עימהינהל את חופשותיה ויערוך , זה אשר יקבע את שכרה
 .צועיהכול בתיאום עם מנהלה המקו) המקצועי

בין הניהול המקצועי לבין הניהול הארגוני נובע מסיבות של אך גם להשקה החשיבות להפרדה  .3
יכולות המשרד עיתים למנהל  :כי ,נודהניהול זמן שותפים ו, גיבוי, אחידות, ראייה מערכתית

נזכיר כי שעת עבודתו זולה גם ניהול מערכתיות וארגוניות טובות יותר מן השותף המקצועי ו
 .שותףהשל  האלטרנטיבימה משעת החיוב פי כ

יחד עם ובהשוואה לגורמים ולמדוד את כוח האדם המנהלי וניהולו יש תמיד לראות  .4
לדבר חשיבות רבה במונחים של הקצאת כוח אדם מספק . המקצועיים הקיימים במשרד

י לטובת משימות ניהול ומטה וכן לניהול יעיל וחסכוני של מסגרות תקציב העסקתם של גורמ
   .קו למטה בהשוואה ביןחתכים הרלבנטיים המציג  בלבדלדוגמא מצורף תרשים . המטה

 
 

 :במשרד עורכי דין מקצועימבנה ארגוני 

ככל שהמשרדים גדלים ברמות כוח האדם קיימת חשיבות ליצירת מבנים ארגוניים הן כאמור 
הינו מקצועי י מבנה ארגוני בנייה או שינו. ברמת צוות המשרד וכל שכן ברמת כוח האדם המקצועי

 .תהליך  חשוב ורגיש ואין להקל בו ראש
המושפעים והמשלימים של מבנה , הנגזריםיש לתת את הדעת לכל ההיבטים בבניית מבנה ארגוני 

היבטים ניהולים ותפעולים , היבטים כלכליים, היבטים מקצועיים :ארגוני נכון ומסודר ובכלל זה
 .'י וכיובהיבטיי כוח אדם ואופק מקצוע

 .יש לתת את הדעת בעת בניית מבנה ארגוני מספר סוגיות מיני רבות עליהן להלן נמנה
 

 :או קבוצות התמחות/ו מחלקות מקצועיותיצירת 
 :ןביניה, ממספר סיבותניזונה או קבוצות התמחות /והמוטיבציה ליצירת מחלקות מקצועיות 

מחייבת מבנה ארגוני , תני שירותגדילתם של המשרדים ואכלוסם בעשרות רבות של נועצם  .1
 אך של התפתחות ארגונים "אבולוציה"בתיאוריות ארגוניות וב תעמקלא נ. דרומס מקצועי

 . הלכשעצמ טבעית/ארגוניתתופעה  נההי עובדיםעשרות  בקרבשיצירת מבנה ארגוני  דגישנ
 ,יזורמחייב ב, במשרדים ובפרט הגדולים שבהם בסיס לקוחות ההולך וגדל, מהצד המשלים .2

ביזור כאמור מתבצע אם בשיטת . בקרה ופיקוח, שליטה ,ניהול הלקוח ,חלוקת העבודה
 . הפרק כמפורט בהמשך - או בשיטת קבוצות מכווננות לקוח/מחלקות ההתמחות ו

התמחויות " מסגר"כי הדין להמאלץ את עור תמקצעותו והתמחותו של מקצוע עורך הדיןה .3
יחידי . תר ויותר מתמחה ועימו גם הסקטור המשפטיעולם השירותים הופך ליו .ספציפיות

 ."להצליח בכול"ו "מעודכנים בכול"להיות , "הבין את הכול"סגולה מסוגלים או מצליחים ל
כבר כמעט אינן נראות  ,קצות קשת ההתמחויות המשפטיותכל  שליכולות רב תחומיות אלו 

http://www.glawbal.com/
http://www.glawbal.com/


                     
                                                                              Zalmanovitsh David 

                                                                                 Attorney at law, B.A, LL.B, M.B.A 
                                                                            Founder & CEO 

                                                                   www.glawbal.com 
 

 
אישור ללא חלקו או/ו זה מסמך לצלם או/ו לשכפל או/ו יץלהפ שימוש לעשות אין  

כלשהי מקצועית דעת חוות או/ו כייעוץ זה במסמך באמור לראות אין  

5 

או משרדי עורכי דין  ,)אה ייעלםשגם מופע זה כנר( מיוחסות לעורכי דין בודדיםל ובארץ "בחו
 .קטנים הנותנים שירותים בעיקר למשקי בית

או " נוצרים"ה לקוחותקיימים ואצל  אצל לקוחותהשונים התרחבות הצרכים המשפטיים  .4
דרך , משלב הסכם מייסדים להקמת חברה או מיזםליווי לקוח ' לדוג. משרדב" מתהווים"

, בעובדים, טיפול בלקוחותה, ..)פיתוח, קניין רוחניהיבטיי (טיפול במוצר ה, הטיפול התאגידי
חלק גדול . 'וכיוב..) גיוס , מימון, בנקים(טיפול בכסף , )פ"שת, תביעות(מתחרים ב, בספקים

ולקבל  לרכז את פעילותם תחת קורת גג אחת, ומובנות מסיבות שונות, שואפיםאלו מלקוחות 
 .באותו משרד שירות ממחלקות מתמחות

אם לא  :יהיה עורך הדין המטפל בעניינםמקצועית אצל לקוחות המבקשים כי  בגרות והבנה .5
 בקרבהוסף לכך כי . בתחום מבין המבינים והמנוסים ביותר לפחות ,בתחום" אוטוריטה"ה

ש או בעל תפקיד עם השכלה משפטית הנותן "מקבל השירות הינו היועמחלק מן הלקוחות 
מכרז שערכנו  זכירכדוגמא א. הנותן לו שירות עורך הדין ו וניסיונו שלדגש רב להתמחות

את פרופיל  התבקשו המשיבים לפרוס בפרוטרוטבמסגרתו  ,ממסדי גדוללאחרונה עבור לקוח 
משפטיות ספציפיות מתמחות ואת ניסיונם בסוגיות  שוא המכרזהשותפים אשר יטפלו בנ

  .משפטי מסויםבתחום 
קבלת נושא מקבל ההחלטות ב סוימיםמבמקרים נזכיר כי  ,ובאמרת אגב 5סעיף בהקשר  .6

ירצה להציג כי  ,במרבית המקרים ,וככזה "נושא משרה" עשוי להיותשירותי משרד עורכי דין 
או /ובוודאי בנושאים המסכנים ו והניסיון הטובים ביותר" הרקורד"בחר בעורך הדין בעל 

 . )או חובות האמון והזהירות/ביקורת ופעמים רבות מחשש מוועדת ה, כן( חשובים לארגון
משתדלים המשרדים למצב מחלקות  One stop shop מגישת כמענה לרצון הלקוחות וכחלק  .7

שנים לא  ,בהיותי. מקבצות אליהן את עורכי הדין המבינים ביותר בתחומם" שאיפה"אשר ב
, במשרד אחדלרכז פעילות הינך מעדיף  ,מסיבות רבות, מהצד האחר ובייעוץ המשפטי, מעט

וכל לקבל את השירות המתמחה והמקצועי ביותר בכל הסוגיות תבמשרד זה ש ובלבד
 . במחיר תחרותיכמובן ו המטופלות על ידו

של המשרדים ביחס התנהלות התמחותית  המכתיב, בין משרדי עורכי הדיןהתחרות  .8
לקוח את ימצא הכן שאם לא  .הלקוחותאותם כיסם של /ליבםלמשרדים המתחרים בהם על 

 .יעביר את תיקיו למשרד בו קיימת ההתמחות המשביעה את רצונוו רמבוקשו במשרד אח
וגם  המקובלות בעולםלפי בישראל הסקטור המשפטי " מתיישר" ,כמו גם בנושאים אחרים .9

את משרדי אפיינת לל זה ההתמחות הפנים משרדית מדה ובכומגמת ביזור העב בהקשר זה
 . מזה שנים ב"עורכי הדין באירופה וארה

וההון  הכוחות הפנימיים במרקם הארגוניגם , כפי שיפורט בהמשך וכטבעו של כל ארגון .10
האנושי של המשרד דוחקים בו ליצירת מבנה ארגוני בו משתלבים עקרונות ניהוליים 

 .יחד עם עקרונות מקצועיים) הירארכיים(ארגוניים 
תמחיר , דנו בנושא ביצועים כלכליים )www.glawbal.com :אתרנוב אהר( אחריםמאמרים ב .11

בניית המבנה המחלקתי אין כמוה כדי לשרת את עיקרון המינוף של . עקרון המינוף נייננוולע
  .הזוטר לשם הגדלת שולי הרווח של המחלקה והמשרד כולויכולות כוח האדם 

 
 ?או קבוצת התמחות/אז כיצד בונים מחלקה ו

את הקורא אין ברצוננו להלאות  !אין תשובה חד משמעית: זו צר לנו לאכזבבמענה לשאלה 
אך נבהיר מפורשות כי גם בעולמות  בסקטורים אחריםבסקירתם של מודלים ארגוניים שונים 

אין תשובה  ,מעולם משרדי עורכי הדין או המחלקות המשפטיותיותר בהרבה ארגונים מסודרים 
 .כל שכן נכון הדבר לעולמם של משרדי עורכי הדין. אחידה ופתרון בית ספר לסוגיה זו

יש לתת את הדעת בעת בניית חלק מראשי הפרקים עליהם נמנה להלן בקצרה  יחד עם זאת
  :או קבוצות התמחותמקצועיות מחלקות 
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וקביעותיה ביחס לתחומי העיסוק הקיימים והעתידיים  תוכניתו האסטרטגית של המשרד .1
לא אחת אנו מזהים  .תהווה כמובן מסגרת בסיס לבניית מחלקות המשרד ,של המשרד

מבלי שבחנו אסטרטגית האם " תפופולארי"ילים מהלך להקמת מחלקה משרדים המוב
 .צעד זה עולה עם שאיפותיהם ותוכניותיהם  הרב שנתיות

גם כאן . יכתיבו מבנה מחלקתי או התמחותי או רכישות קיימים או מתהווים/מיזוגים ו .2
ת זאאנו עוקבים לעיתים בצער רב הכיצד משרד ממוזג משמר שתי מחלקות כמעט זהות ו

 .ולהציב בראש שותף אחד ןרצון לאחד ביניה/חוסר יכולתרק מ
כך לדוגמא האם מחלקת ? וכיצד יש לבנות אותן "מחלקות שירות"מיהן הבנה ניתוח ו .3

 ?וממוצבת ככזוומחלקותיו גציה הינה מחלקה הנותנת שירות ללקוחות המשרד  יהליט
 ?או במקביל קיים לה בסיס לקוחות מרכזי משלה/ו

? במסגרת כך מהי הפירמידה הנכונה. ותהליכי עבודה פיקוח ,וטת שליטהמ סוגיות של .4
מפני מחלקות במשרד  10וכבר פגשנו לדוגמא משרד אשר משיקולי כבוד ואגו מקיים 

  ...עורכי דין 20 -שותפים ו 10 שבמשרד יש
לקוחותינו רוצים  :וכבר אמרנו .ירים במשרדשל השותפים הבכ נםרקע מקצועי וניסיו .5

שותף עם וותק ורקורד של עשייה בתחום " אוטוריטה" ,"לידר"ש המחלקה לראות ברא
 .המחלקה

ן שרק מעוניין "האם במשרד נדל. מיצובו של המשרד ככלל ומיצובם האישי של השותפים .6
נכון יהיה להקים מחלקה , גם סיוע שוטף בדיני חברות, )הקטנים יחסית(לתת ללקוחותיו 

 ? מתמחה בדיני חברותרך דין הד עומסחרית שלמה או אולי רק לצרף למשר
וזאת לשם יצירת  ,התמחותו ורמות הוותק שלו, ועי הקיים במשרדכוח האדם המקצ .7

כאן נזכור כי מסיבות שונות  .מבנה פנים מחלקתי וקבוצות משנה כמוצג בתרשים בהמשך
שווה לבחון פעילות ברוטציה בין המחלקות לשם , בדרגים הזוטרים, )אחרותומקצועיות (

חוזה אשר הופיע  היום מסחרי הכותב ד"כי הרי לא דומה עו(יוב היכולות המקצועיות ט
 ).וההיפך ,מעולםבבית המשפט שלא הופיע  ד"לעו ,בסכסוך עסקי בבית המשפטבעברו 

? כמה שותפים יש לנו .לסוגיו מקצועיהאדם ההמצגים שניתנו לכוח או /ו הםשאיפותי .8
 הוצגאיזה אופק מקצועי וניהולי ? שמר כוח אדם בכיר וזוטרכיצד נ? וזהחכמה שותפי 

 'וכיוב ?מה יציעו להם המתחרים? בפני עורכי הדין
מרכז רבות עיתים  .או דרגי הביניים/של מי מהשותפים בדרגים הבכירים ו יכולות ניהול .9

  ? מה עושים. עת מבורכים אנו בגאון משפטי אך כישלון ניהולי :היא הדילמה
ולטים השותפים לדרגותיהם וכבר נתקלנו במשרד בו ראש מחלקת בה ש השפה .10

מכיוון שכשל  ,גציה מתקשה לקבל תיק של לקוח המחלקה המסחרית לטיפולויהליט
 .את ההליך הצפוי בבית המשפט בישראל ,לבעלי מניותיה הזרים של החברה להסביר 

רצונם איזה מחלקות בלהם המשרד נותן שירות ו של הלקוחותהסקטורים השונים  .11
לקוחות המשרד לא  -האם מקבלי ההחלטות מבין החברות הציבוריות  .לראות במשרד

על פני המחלקה  ,ככזווהתמחותה יעדיפו לקבל טיפול ממחלקת שוק ההון בהגדרתה 
 . המסחרית בה עורכי דין המבינים גם בסוגיות שוק ההון

: אלת הביצה והתרנגולתוכאן תמיד עולה ש. שניתנו או ניתנים ללקוחות מצגים שיווקיים .12
 !דומה שהתשובה ברורה? מה ששיווקנוהאם נשווק את מה שקיים או נקים את 

קבוצת דיני העבודה תחסה תחת האם  ,לדוגמא השקה של תחומי משנה בתוך המחלקה .13
 גם תחת מחלקת ההי טק כמטפלת או ?יההמחלקה המסחרית כנותנת שירות ללקוחות

 ?למשרד מחוץמטפלת גם בלקוחות ה עצמאית קהכמחל או ?(ESOP)ת עובדיםבאופציו
האם שווה למצב ראש . של מחלקות או קבוצות או ביצועים כלכליים/יעדים ואו /תקציב ו .14

כמנהל מחלקה אשר הכנסותיה עולות כדי  ,מחלקה אשר הינו שותף הון מבין חמישה
 ? מהכנסות המשרד 5% -פחות מ
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הבגרות של משרד לדעת  זו. ונחים אלווכל צירוף של שתי מ או כבוד/ו" אגו"ואחרון  .15
 ,אלודומיננטיים מונחים  ם שללא כמשרתומונחים אלו נכון בצד מבנה ארגוני  לבנות

 .והסיבות ברורות
 

כוח רמות  4 ו אנו מזהים תרשים ובו מבנה אפשרי של מחלקה מסחרית ב ,כדוגמא מובא טהמ
ראה . במשרדת תחומי העיסוק המקצועיים כשהדבר נכון למרביורמת מזכירות אדם מקצועי 

מחלקה מסחרית גדולה הרי בגם אם תרשים זה עוסק . (רמות אלו שלתם סבתרשים את פרי
 :)במחלקות מסורתיות אחרותהינו מדגים את הרמות הבאות והמקובלות 

ן ברמות "שותף ההון המוביל עסקאות או תיקי ליטגציה או הנדל=  רמת השותף הבכיר •
 .שותף זה חונך מקצועית וניהולית את המחלקה אשר מתחתיו כמוצג בתרשים. בוהותג

אשר מהווה ) שנים 6-10רמות וותק של = ( או עורך הדין הבכיר חוזההרמת שותף  •
או תיקים גדולים ומוביל בעצמו עסקאות או תיקים ברמות /בעסקאות ו" מספר שניים"

או מקצוע וחונך ניהולית /ום התמחות ועורך דין זה מרכז בדרך כלל תח. הביניים
 .ומקצועית עורכי דין צעירים ומתמחים

המרכזי " פס היצור"המהווים את ) שנים 2-5בוותק של = ( רמת עורכי הדין הצעירים •
, החוזים, או התיקים המרכזיים בניסוח הטיוטות מסמכי בית הדין/של העסקאות ו

 .'מסמכי העסקאות וכיוב
שנות ניסיון המהווים כוח  0-2ברמות של = ורכי הדין הצעירים או ע/רמות המתמחים ו •

 .או עסקאות גדולות/עזר לתיקים גדולים ו
 .הנותנות שירות לעבודת המחלקה –רמת המזכירות  •
 

ד זלמנוביץ דודי"כל הזכויות שמורות לעו 379

מבנה מבנה " " לדוגמאלדוגמא""מחלקה מסחרית משרד מחלקה מסחרית משרד 
  עבודה מקצועיעבודה מקצועי

יוסי שותף ומנהל 
המחלקה 
המסחרית

ד  "גילה עו
משפט מסחרי

:מתמחים
רווית , יאיר

חברות/מסחרי

 שותף –גיא 
רווחים
חברות

-ד "נחום  עו
דיני חברות

 -ד  "דני עו
חברות 

ציבוריות

 –שמעון 
שוק ד "עו

הון 

ד "יעל עו
 דיני –

חברות

 :מתמחים
דנה ויוחאי

מיסים/שוק הון

ד" עו–בר 
הגבלים

מזכירות המחלקה רווית וצילה
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 :צוותים/מקצועיותקבוצות עבודה בצד מחלקות 
זו בצד זו הן שיטת עבודה  ,במשרדי עורכי דין, הינה כי ניתן לקייםבעולם הדעה הרווחת כיום 

במחלקות מקצועיות יחד עם שיטת עבודה בקבוצות עבודה המתארגנות אד הוק או על בסיס 
מלמד כי  וניסיוננ .היקפם או גודלם, לפי ייחודם קבוע לשם תמיכה בלקוח מסוים או פרויקט

 .מהווה יתרון עבור הלקוחות והמשרד כאחד ,במקרים הרלבנטיים, זו יתמכוונות דואל
  

 :לעבודה במסגרת קבוצות עבודה בצד מחלקות מקצועיותודגשים להלן נמנה מספר יתרונות 
ומאפשרת לו להבין לעומק  מקרבת את המשרד ללקוחעבודה בקבוצת עבודה מכווננת לקוח  .1

לקוחות המבקשים כי עורכי אנו מזהים יותר ויותר . את סביבתו העסקית והאחרת של הלקוח
לא פעם עצה עסקית  גםו ,הדין יבינו את העסק שלהם כדי שיתנו להם את השירות המיטבי

 .)עם או בלי השקה לייעוץ המשפטי(טובה 
לקוח נקלע ת לקוח באה לידי ביטוי באופן הטוב ביותר עת נעבודה בקבוצת עבודה מכוונ .2

תובענה ייצוגית בנושאי צרכנות ואשר כל  כדוגמא נציג לקוח הנדרש להתגונן מפני. למשבר
לעיתים זהו יתרון ענק במונחים של זמן  .הצרכניים שלו טופלו על ידי הקבוצה ההיבטים

 . ומקצועיות הטיפול
בכל ההיבטים המשפטיים הקיימים לו ובהמשך  להכיר את הלקוחקבוצת עבודה מאפשרת  .3

את היבטי הטיפול בלקוח  מתן של תשובות וייעוץ משפטי המביא בחשבון ,ךכישיר ל
אשר נדרש לסייע ללקוח לא מכבר ליווינו קבוצת עבודה במשרד . באספקטים משפטיים שונים

מערכת יחסי עובד  האחת הסוגיות המרכזיות בהן טרוד לקוח זה הינ. בעריכת תשקיףגדול 
 של שותף דיני העבודה אשר ישב בקבוצת ,הכרות העמוקה מאודה .מעביד מורכבת ומסועפת

 .סייעה מאוד לשותף המסחרי בניהול היבטיי הגיוס ,העבודה
המכיר ומכותב לכל היבטי הטיפול  מציבים מול הלקוח שותף מרכזי אחדבקבוצת העבודה  .4

המשמעות ללקוח במונחים . בצד השותפים או עורכי הדין המטפלים אד הוק בעינינו ,בלקוח
נה מהווה התנהלות זו יתרון גדול עבור באותה מש. של ניהול זמן וראייה כוללת הינם ברורים

 .'ניהול מערכתי וכיוב, CRM)(לקוחות ושימור העקרונות של גישת ניהול  בשלהמשרד 
גם . יותר בשירות כלפי הלקוח של מי מחברי הקבוצה זמינות גדולהמייצרת  קבוצת עבודה .5

ל אנשי הקבוצה כי הרי כ ,אם עורך הדין הספציפי המטפל בעניין פלוני עסוק או אינו זמין
 .מכירים את הלקוח ויכולים לתת מענה לפחות ראשוני

ללקוחות ובפרט אלו המצפים ) (TTM Time to market-בו  שירות מהירומאותן סיבות  .6
כדוגמא נציין את אותו לקוח אשר נסע  .לתשובה בכל שעה ולכל מקום על פני יבשות העולם

בתביעה  ,בין השאר ,ד את המצגת העוסקתל ואיב"למצגת בפני חברי הדירקטוריון שלו בחו
במקרה עם אחד מעורכי הדין בקבוצה אשר , בשיחה קצרה באישון לילה. שהתרחשה עליו

בעל פה את עיקרי התביעה וזאת רק משום שאותו ועורך הדין הלקוח  ושיחזר, במשרד שהה
שא התביעה ולרבות בנולדיון קבוצתי בכל היבטיי הלקוח , שבוע קודם לכןד היה שותף "עו

 ).ד מסחרי אשר כלל אינו מעורב בתיק המשפטי"למרות שהינו עו(
עורכי דין  .בהתאם לצורכי הלקוח עורכי דין מספרבמשתנה קבוצת העבודה יכולה להיות  .7

הניסיון מלמד כי שימוש . או תיק משפטי לפי העניין/יכולים להיקרא לדגל  לצורך עסקה ו
כי דין מצליח לייצר גמישות ראויה בקריאה של עורכי מושכל בעיקרון הגמישות בהקצאת עור

 .כלשהילסיוע לקבוצת עבודה  ,דין מתוך מחלקתם
בהיבטים  שירות מניעתי או הדרכה קבוצת העבודה הינה כלי קל ומתאים יותר למתן ללקוח .8

תנים ויותר ויותר משרדי עורכי דין הנ, ומצדיקיםאנו מוצאים . המשפטיים הרלבנטיים עבורו
  .)או אנשי פרסום, כגון מצגות לאנשי מכירות בנושא מצגים צרכניים(שירות מניעתי  ללקוח

בפעילות מעורבות בחיי היום יום של הלקוח והכרות כל גווניו ומאפייניו מסייעת רבות גם  .9
מכירה מ –למוצרים נוספים הקיימים במשרד ומחוץ ללקוח  -ומכירתית אל הלקוח  שיווקית

 . הקונצרן או האשבול, עד חברות קשורותלקוחותיו של הלקוח ול
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לקתיים הקיימים לחברי בצד היעדים המח צוותים/תגמול קבוצות עבודהגם הסוגיות של  .10
. במסגרת אחרתהרחבנו רבות לפתרון על ידי מנגנוני תגמול גמישים עליהם  הקבוצה ניתנות

 .מיני רבות למדידת צוותיםאמיתיות דוגמאות ב "מצ )www.glawbal.com :אתרנוב אהר(
 

 
 

 

, במיזוגים, בייעוץ, בהשמה המתמחה GLawBAL חברת של המנהל דודי זלמנוביץ ד"עו
המעוניין לעיין בשאר . ונותני שירות אחרים ד"עו משרדי של ביצועים רובשיפו בניהול סיכונים 

 www.glawbal.com: אנא פנה לובכלל שירותי החברה מאמרינו 
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