
בשוק עריכת הדין התחרותי של ישראל,
AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות',
הוא הרבה יותר מעוד משרד עורכי דין.

BIG FIRM ADVANTAGE SMALL FIRM ATTITUDE



על המשרד
AYR הוא ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל ובעל קצב הצמיחה האורגני המהיר ביותר. המשרד עומד בחוד החנית של העשייה המשפטית 
Chambers & Partners ,Leagl 500 בישראל, ומדורג כמוביל בכל דירוגי האיכות והגודל, הבינלאומיים והמקומיים, לרבות בין היתר, של חברות

.BDi Code ,Dun’s 100 ,IFLR 1000

משרד AYR הוקם על ידי עורכי דין ותיקים ומנוסים, שהחליטו להקים פירמה חדשנית, רעננה, אנרגטית, שיתופית ובעלת גישה בלתי אמצעית, 
אשר תעניק ללקוחותיה ולעובדיה חווית עשייה, הממקסמת את שאיפותיהם וציפיותיהם של הלוקחים בה חלק. המשרד מורכב מצוות צעיר, 

בעל ניסיון עשיר, המעניק שירותים משפטיים ללקוחות מקומיים ובינלאומיים מהשורה הראשונה. 

בתוך שנים ספורות בלבד מהקמתו, הפך המשרד לאחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל.

תחומי עיסוק
ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות, משפט מסחרי ותאגידי, משפט מסחרי בינלאומי, מקרקעין, תכנון ובנייה, קניין רוחני, הגבלים עסקיים, 
התחדשות עירונית, מיסוי מוניציפאלי, מימון פרויקטים ומימון חברות, היי-טק וטכנולוגיה, מיזוגים ורכישות, שוק הון וניירות ערך, פרטיות עיבוד 

נתונים וסייבר, תקשורת, תחבורה, חדלות פירעון והבראת חברות, דיני עבודה, צווארון לבן ודיני ספורט.

אופי עבודת המתמחים
עבודת המתמחה במשרדנו היא בשיטת "הפול המחלקתי". באופן זה, כל מתמחה מצוות לאחת ממחלקות המשרד )תחת השותף המשמש 
כמאמנו(, ועובד באופן שוטף מול צוות עורכי הדין במחלקה אליה הוא משתייך. לעתים, על פי צורכי המשרד ותוך התחשבות בתחומי העניין של 

המתמחה, למתמחה ישנה הזדמנות להתנסות בעבודה עם מחלקות נוספות ובתחומי עיסוק שונים. 

הדרישות שלנו מהמתמחים
אישיות מעניינת, חשיבה משפטית ויצירתית, חריצות, אחריות, יכולת עבודה בצוות, סקרנות והגדלת ראש. אנחנו מחפשים מתמחים ועורכי דין, 

שאינם רק בעלי יכולות אקדמיות מצוינות, אלא גם בעלי ערך מוסף גבוה.

סיבות טובות לבחור בהתמחות במשרדנו
המתמחים במשרדנו עובדים בצוותים קטנים, עבור לקוחות מגוונים, ביניהם חברות ואנשי עסקים מהבולטים בישראל ובעולם.   •

אצלנו נהנים מיחס אישי, אפשרות לביטוי עצמי ועבודת צוות ב"גובה העיניים", תוך הקפדה על מקצועיות חסרת פשרות.   •

אצלנו כולם מעורבים בפרטי התיק או העסקה – אנחנו לא ממדרים מתמחות ומתמחים, ונותנים לך הזדמנות אמיתית ללמוד ולקחת חלק    •
בעבודה משפטית עצמאית.   

היקפי העבודה הגדולים במשרד, גודלו ומספר עובדיו לא פגעו באופיו המשפחתי וברוח הצוות. אצלנו כולם יכירו את שמך, ודלתות     •
השותפים הבכירים תהיינה פתוחות בפניך.   

אצלנו לא תצטרך לוותר על מה שחשוב לך. אנו מאמינים שהמתמחים ועורכי הדין הטובים ביותר הם אלה שהעבודה היא עבורם חלק     •
מחיים מלאים ומאוזנים, הכוללים גם תחומי עניין נוספים.   

אז למה אצלנו?
אפשרות קליטה וקידום אישי: המשרד בעל קצב הצמיחה המהיר בישראל.   •

אווירה וסביבת עבודה: צוות צעיר ואנרגטי, עבודה באווירה משפחתית ו"בגובה העיניים", המאפשרים ביטוי והתפתחות אישית.  •
מקצועיות ומקצוענות חסרת פשרות: למידה מצוות משפטי מוביל, ורכישת ניסיון מעבודה מאתגרת בלב העשייה המשפטית.  •

בואו לעבוד עם צוות דינמי וצעיר העומד בחוד החנית של שוק עריכת הדין בישראל!
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