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שמירהילה

למשפטיםבפקולטהבכירהמרצה

36אביבתלאוניברסיטת

המש־מחוקרותאחתהיאשמירהילהד״ר

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$בבניהסחרההגירה,בתחומיהמובילות

מחקריהלמשפט.הפמיניסטיתוהגישהאדם

בתחומיםהמקובלותהעמדותאתמאתגרים

בבנילסחרביחסבכתיבתהלמשל,כךאלה.

בקרבהרווחתהגישהאתמבקרתהיאאדם

מדיניותלאמץישלפיהאדם,זכויותפעילי

גישהכיוטוענתובזכויותיו,בקורבןשמתרכזת

הגור־עםלהתמודדלאלמדינותמאפשרתכזו

מים

$TS1$הגורמים$TS1$

$DN2$הגורמים$DN2$גיש־לכך.שהובילווהכלכלייםהמבניים

תה

$TS1$גישתה$TS1$

$DN2$גישתה$DN2$ארגוןידיעלהוזכרההדרךפורצת

אמ־שלגיבושהבתהליךהבינלאומיהעבודה

נה

$TS1$אמנה$TS1$

$DN2$אמנה$DN2$במלגהאותהוזיכתהבאחרונהשאומצה

(.1sfלמדעיםהלאומיתמהקרן

במשפטיםראשוןתוארבעלתהיאשמיר

אצלהתמחתההיאאביב.תלבאוניברסיטת

העליון,המשפטבביתמצאאליהוהשופט

הרווארד.באוניברסיטתכתבההדוקטורטואת

פו־במלגותזכתהכהרווארדלימודיהכמהלך

לברייט

$TS1$פולברייט$TS1$

$DN2$פולברייט$DN2$,באקדמיההשתלבותהועםופישמן

גבוהה,להשכלהמהמועצהאלוןבמלגתזכתה

וב־האירופיהאיחודמטעםקירימריבמלגת

מענקי

$TS1$ובמענקי$TS1$

$DN2$ובמענקי$DN2$הלאומיתומהקרןהמדעממשרדמחקר

לחוקרצלטנרבפרסזכתהגםהיאלמדעים.

בפו־חברהלהיותונבחרה2014בשנתהצעיר

רום

$TS1$בפורום$TS1$

$DN2$בפורום$DN2$באקדמיהוהחכרההרוחבמדעיהצעירים

הקריירה(.20122013למדעיםהלאומית

למש־בפקולטההחלהוכחוקרתכמרצהשלה

פטים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$בתכשהיתהאביבתלאוניברסיטתשל

בפקו־בכירהמרצההיאשמירכיוםבלבד.29

לטה

$TS1$בפקולטה$TS1$

$DN2$בפקולטה$DN2$דינישלבתחומיםומלמדתחוקרתוהיא

חב־משפט,שלוסוגיותרווחההגירה,עבודה,

רה

$TS1$חברה$TS1$

$DN2$חברה$DN2$,הקלי־שלהאקדמיתהמנחהוהיאומגדר

ניקה

$TS1$הקליניקה$TS1$

$DN2$הקליניקה$DN2$גםלימדההיאעובדים.לזכויות

היאוכיוםוקורנלהרווארדבאוניברסיטאות

האקדמיתבשנהברקלי.באוניברסיטתמלמדת

לישראל.תשובהבאה
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והשראהשותפות

אמרהאמירה

צלרמאייר,במשרדשותפה

צפריר,רודובסחי,פילוסוף,

38ושות׳טולידאנו

תואראתדופן,יוצאמשהויקרהלאאם

בישראלאתיופיממוצאהראשונההשופטת

פניותאמרה.אמירהעו״דלאיישצפויה

שונים.מגורמיםקיבלהכברהיאזהבנושא

אבלשופטת,להיותשואפתאמנםאמרה

ולכןשלה,בקצבואתלעשותמתכננת

כדיבתפקידמעוניינתלאהיאכיהשיבה

מהלפיפועלתאלאמסוים,הישגלסמן

שלה.הקריירהעבורלנכוןרואהשהיא

קשההגדוליםהדיןעורכיבמשרדי

ובוודאיאתיופי,ממוצאדיןעורכילמצוא

אמרה,זהבמוכןשותפים.שלבמעמדלא

במסעשבעבגילמאתיופיהלארץשעלתה

אתורכשהשבועותשנמשרבמדבר

אילן,ברבאוניברסיטתהמשפטיתהשכלתה

השראה.כמקורומשמשתדרךפורצתהיא

השות־אחדשלטיפוחיובתהיאאמרה

פים

$TS1$השותפים$TS1$

$DN2$השותפים$DN2$רוזובסקי,איילעו״דבמשרד,הבולטים

שלההגנהצוותאתאתויחדהובילהוהיא

עםאולמרטאהודלשעברהממשלהראש

היאטלנסקי.פרשתשלמחדשפתיחתה

ושיטתית,יסודיתלמקצועית,נחשבת

en rrרו־הפוכה.לאאבןמשאירהשלא

זובסקי

$TS1$רוזובסקי$TS1$

$DN2$רוזובסקי$DN2$להתמחותהחלהמאזאותהמכיר

שפרשלאחרצדוק.חייםשלבמשרדו

צלרמאייר־פילו־למשרדוהצטרף2006ב־

סוף

$TS1$צלרמאיירפילוסוף$TS1$

$DN2$צלרמאיירפילוסוף$DN2$אליולהצטרףרוזובסקיאותההזמין

מו־האחרוןבפברוארהליטיגציה.למחלקת

נתה

$TS1$מונתה$TS1$

$DN2$מונתה$DN2$.לשותפה

עבדהכליטיגטוריתלעבודתהבמקביל

שפוע־טבקהעמותתשלכגזבריתגםאמרה

לת

$TS1$שפועלת$TS1$

$DN2$שפועלת$DN2$וסייעהאתיופיהיוצאישלושוויוןלצדק

נוספות.לעמותותמשפטיייעוץכמתן

עו״דשלטיפוחיובתהיאאמרה

יחדהובילהוהיארוחבסלזי,אייל

ראששלההגנהצוותאתאתו

אולמרטאהודלשעברהממשלה

להוןמהשלטון

בלןתימור

38ושות׳גורניצקיבמשרדשותף

גורניצקי.הדיןעורכילמשרדהצטרףברקלי

במשרד.לשותףמונה34בןכשהוא2011י־

בעסקותמעורבהיהלמשרדשהצטרףמאז

עררהואהכלכלה.בעיתונישכיכבורכות

מקומיותעסקותליווהנדל״ן,עסקות

ליטיגציהבתיקיטיפלוגםובינלאומיות

לבן.צווארוןשלוליטיגציהאזרחית

עיקרבמשרד,שניםשמונהאחריכיום,

מיזוגיםבעסקותמתמקדתשלוהפעילות

ימינוכידמשמשהואמימון.ועסקותורכישות

ונחשברובין,פיניעו״דהמשרד,ראששל

מתוךלראותשיודעולמקצועןמגווןידעלבעל

השלמה.התמונהאתהפרטים

רו־עםיחדמובילהואהאחרוניםבחודשים

בין

$TS1$רובין$TS1$

$DN2$רובין$DN2$הפוע־בנקאתשמייצגגדולמשפטיצוות

לים

$TS1$הפועלים$TS1$

$DN2$הפועלים$DN2$הרשויותשעורכותהמסהעלמותבחקירת

הד־עםנמנההואכיספקואיןהאמריקאיות,

מויות

$TS1$הדמויות$TS1$

$DN2$הדמויות$DN2$המשרד.שלהממשיכיםבדורהבולטות

הצ־בלןתימורעו״דקיבלבלבד27כגיל

עה

$TS1$הצעה$TS1$

$DN2$הצעה$DN2$לעוזרלהתמנותלה:לסרבהיהיכולשלא

אז,הראשיהצבאיהפרקליטשלהמשפטי

כמזכירכיוםשמכהןמנדלבליט,אביעו״ד

הבולטיםהמועמדיםאחדוהואהממשלה,

בש־לממשלה.המשפטיהיועץמשרתלאיוש

לוש

$TS1$בשלוש$TS1$

$DN2$בשלוש$DN2$בלןטיפלהפצ״ראתליווהשכהןהשנים

במרכזשניצבואירועיםשלהמשפטיבפן

ההתנת־בראשםבישראל,הציבוריהיוםסדר

קות

$TS1$ההתנתקות$TS1$

$DN2$ההתנתקות$DN2$השנייה.לבנוןומלחמת

שלוהמשפטיהמסלולאתהתחילבלן

למדהואהאקדמית.בעתודה18בגיל

סיוםועםהעבריתבאוניברסיטהמשפטים

וחקיקהייעוץלמחלקתהצטרףהלימודים

לעולםעבר30כגילהצבאית.בפרקליטות

תוארשסייםאחריוהמסחרי.הפרטיהעסקי

מסחריבמשפטבהצטיינותשני

אוניברסיטתבשיתוףאביבתלבאוניברסיטת

בפרסוכןהמשולבתבתוכניתלמצטיינים

לתלמי־גודהרמןהשופטשםעלהצטיינות

דים

$TS1$לתלמידים$TS1$

$DN2$לתלמידים$DN2$אתלקרימינולוגיה.בחוגמצטיינים

ביותרהגבוהבציוןסייםהלשכהבחינות

בטקסלנאוםהוזמןכךובעקבותכמחזור,

הדין.עורכילשכתשלההסמכה

כמצ״חחקירותכקציןחדדשירתבצבא

דרכואתהפלילי.החקירותלעולםונחשף

הע־המשפטבביתכמתמחההחלהמשפטית

ליון

$TS1$העליון$TS1$

$DN2$העליון$DN2$עםלוי.אדמונדהמנוחהשופטאצל

למשר־הצטרףהשיפוטמכסלוישלפרישתו

דו

$TS1$למשרדו$TS1$

$DN2$למשרדו$DN2$כימספריםחדדשללקוחותיווינרוט.של

מתוףדברלהכיןיכולתוהאנליטיים,כישוריו

הזי־לצדבתיק,ופרטפרטבכלובקיאותודבר

כרון

$TS1$הזיכרון$TS1$

$DN2$הזיכרון$DN2$לתיקהגדולהוהמסירותהפנומנלי

הרא־בשורהכיוםככראותומציביםוללקוח,

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$בישראל.הדיןעורכישל

גבוהפרופיל

חדדעמית

301ושות'וינרוטי.ד"רבמשרדשותף

עו״דנחשבהמשפטעולםשלכמונחים

לוהציע28בגילככרלמטאור.חדדעמית

למשרדו,כשותףלהצטרףוינרוטיעקבעו״ד

בשניםלבן.צווארוןבעבירותשמתמחה

פרופילבעליתיקיםמלווההואהאחרונות

הלקוחותברשימתגבוה.וציבוריתקשורתי

כמושמותלמצואניתןמלווההואשאותם

מינהלראשנתניהו,בנימיןהממשלהראש

ביתשופטליברמן,בנציישראלמקרקעי

גלעד,משהלשעברבחיפההמחוזיהמשפט

ויו״רגפסו,שמעוןעלית,נצרתעירייתראש

דנקנר.דנילשעברהפועליםבנק

)בהצטיינות(ראשוןתוארבעלהואחדד

בירוש־העבריתמהאוניברסיטהבמשפטים

לים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$במהלךבקרימינולוגיה.שניתוארובעל

אלוןלפרופ׳מחקרכעוזרשימשהתואר

מילרטביבפרסזכהבנוסףהראל.
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השבותחוק

שבותואיגי

שלאביבתלבסניףשותף

PDIU AllJnA I1nIWJP?(

אבי־התלבסניףכשותףתפקידובתוקף

בי

$TS1$אביבי$TS1$

$DN2$אביבי$DN2$הבינלאומיתהדיןעורכיפירמתשל

בא־עומדשבותט.ג׳ואיטראוריג,גרינברג

חד

$TS1$באחד$TS1$

$DN2$באחד$DN2$העם־כעולםביותרהחשוביםהצמתים

קים

$TS1$העםקים$TS1$

$DN2$העםקים$DN2$.אתייצגהואלמשל,כךבישראל

בעסקותאמאיההקנדיתההימוריםענקית

ברכישתכוללבישראל,שביצעהשונות

שלבסכוםסטארםפוקרההימוריםחברת

לקבוצתמייעץגםהואדולר.מיליארדכ־

האחרונהוהעסקהתשובה,יצחקשלדלק

הבי־חברתמכירתהיתהמעורבהיהשבה

טוח

$TS1$הביטוח$TS1$

$DN2$הביטוח$DN2$שלבסכוםהבריתבארצותריפבליק

דולר.מיליון220כ־

האמצעיששמושבות,שלחייוסיפור

שנ־בןכשהיהבסוריה:התחילטאופיק,

תיים

$TS1$שנתיים$TS1$

$DN2$שנתיים$DN2$זהויותבאמצעותהוריומשםנמלטו

ליש־עלומשםוצרפת,לבנוןדרךבדויות

ראל.

$TS1$.לישראל$TS1$

$DN2$.לישראל$DN2$לנ־הוריוהחליטושמונהבןכשהיה

סות

$TS1$לנסות$TS1$

$DN2$לנסות$DN2$והשתקעוהבריתבארצותמזלםאת

בס־ראשוןתוארשהשליםאחרייורק.בניו

פרות

$TS1$בספרות$TS1$

$DN2$בספרות$DN2$המ־הארווארדבאוניברסיטתמשווה

שיך

$TS1$המשיך$TS1$

$DN2$המשיך$DN2$באוניברסיטתמשפטיםבלימודי

התחילהמקצועיתדרכואתפנסילבניה.

wachteiiבפירמת Liptonהתמחהשם

ורכישות.מיזוגיםבעסקות

שבותשלהקשרשניםחמשלפניעד

קרוביםבביקוריהתמצהלישראל

השתנההכלאךמשפחתיים,ובאירועים

לט־התבקש32בןכשהיה2010ב־כאשר

פל

$TS1$לטפל$TS1$

$DN2$לטפל$DN2$ישראלית.חברהשלרכישהבעסקת

ביש־העסקית־משפטיתהפעילותלדבריו,

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$אביבשתלגילהוהואאותו,הפתיעה

מקצועיתזירהלביסוספוריהקרקעהיא

לי־עלהשנהבאותהורכישות.מיזוגיםשל

שראל

$TS1$לישראל$TS1$

$DN2$לישראל$DN2$צוותמנהלהואוכיוםמשפחתו,עם

הפירמהשלבשלוחהורכישותמיזוגים

בישראל.

fate

תקשורתתיק

אוגולניחניר

35ש.הורוביץבמשרדדיועורך

הת־כשרלתפקידונכנסארדןכשגלעד

קשורת,

$TS1$,התקשורת$TS1$

$DN2$,התקשורת$DN2$ולכללוברורהיה2013בתחילת

גדולותלנעלייםנכנסשהואאותוהסובכים

לה־זכהכחלון,משהבתפקיד,קודמומאוד.

ערכה

$TS1$להערכה$TS1$

$DN2$להערכה$DN2$בת־הרפורמהאתכשהובילציבורית

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$להישארלושאסורידעוארדןהםלולר

כמהבזמןבולפתוחהחליטהואמאחור.

הסיטוני,השוקהשידור,רשותחזיתות

אוניברס־פרישהובלוויין,בכבליםתחרות

לית

$TS1$אוניברסלית$TS1$

$DN2$אוניברסלית$DN2$שלnipDn ,hotהטלוויזיהשלמקור

המא־בכלערוץפיצולואפילוהמסחרית

בקים

$TS1$המאבקים$TS1$

$DN2$המאבקים$DN2$שללידוניצבהאלההרגולטוריים

עבורושניהלצעיר,משפטןאחד,יועץארדן

הגור־עםהתעמתפעםולאמהקרבותחלק

מים

$TS1$הגורמים$TS1$

$DN2$הגורמים$DN2$נירעו״דהתקשורת:בשוקהחזקים

מעורבאוגולניקהיהכןכמואוגולניק.

בשוקהתחרותלהגברתהרפורמהביישום

דוארשלההבראהתוכניתבגיבושהקווי,

בםלולר.הרביעיהדורתדריובמכרזישראל

אחריהציבורילשירותהגיעאוגולניק

הים,בחילכחובלשניםשבעבןשירות

דבו־סיירתמפקדהשארביןהיהבמהלכו

רים.

$TS1$.דבורים$TS1$

$DN2$.דבורים$DN2$לפניעודהכירהתקשורתשוקאת

שלאחרכיווןארדן,עםלעבודשהחל

עסקיםומינהלמשפטיםלימודישסיים

בהרצליההבינתחומיבמרכז)בהצטיינות(

פישר־במשרדהתקשורתבמחלקתהתמחה

ככר־חן

$TS1$פישרככרחן$TS1$

$DN2$פישרככרחן$DN2$דין.כעורךשםלעבודנשארואף

במשרדעבדשבהןוחציכשנתייםבמשך

בהםהתקשורת,מתחוםשוניםלקוחותייצג

היום״.״ישראלוהעיתון10ערוץ

למשרדאוגולניקהצטרףבאחרונה

התקשו־לתחוםכמומחהושות׳הורוביץש.

רת

$TS1$התקשורת$TS1$

$DN2$התקשורת$DN2$.מובי־גופיםמייצגהמשרדוהרגולציה

לים

$TS1$מובילים$TS1$

$DN2$מובילים$DN2$בישראל,והמדיההתקשורתבתחום

ערוץזכייניתאחרונות,ידיעותבהם

בכב־טלוויזיהערוציאינטרנט,אתרירשת,

לים

$TS1$בכבלים$TS1$

$DN2$בכבלים$DN2$שונים.תוכןוגופיםלולרחברותוכן

עםוההיכרותהניסיוןשצבר,המשפטיהידע

הח־בחודאותומציביםהפוליטיתהמערכת

נית

$TS1$החנית$TS1$

$DN2$החנית$DN2$במ־בכירלתפקידלהגיעפוטנציאלעם

גזר

$TS1$במגזר$TS1$

$DN2$במגזר$DN2$.הציבורי

rumunלצמרת~§**

JF
minn83פליליירושליםמחוזבפרקליטות(

מחוזמפרקליטותקני־טלשירהעו״ד

לצמרתתגיעשעודכמימסומנתירושלים

בליטיגציהמתמחהקני־טלהפרקליטות.

צוותומנהלתחמורהפשיעהשלבתיקים

לשמורשלההיכולתמתמחים.עשרהשל

בתי־בהתחשבבמיוחדחשובהרוחקורעל

קים

$TS1$בתיקים$TS1$

$DN2$בתיקים$DN2$האחרונותבשניםמטפלת.היאשבהם

פלילייםבמשפטיםתובעתמשמשתהיא

אלי־אונס,רצח,בקטינים,מיןעבירותשל

מות

$TS1$אלימות$TS1$

$DN2$אלימות$DN2$שחיתות.וגםקשה

״תיקאתקני־טלניהלהבאחרונה

שבעהשללהרשעתםשהובילהרבנים״

תעודותומתןשחיתותבעבירותנאשמים

כוזבבאופןשהוענקוגבוההתורניתהשכלה

שבזכותםמדינהעובדי000,1מ־ליותר

כתוספותשקליםמיליונימאותשולמו

שכר.

ושניראשוןתוארבוגרתהיאקני־טל

אתהעברית.מהאוניברסיטה)בהצטיינות(

החלהירושליםמחוזבפרקליטותדרכה

דרכהבתחילתכמתמחה.שנים12לפני

בעיקרועסקהאזרחייםבתיקיםטיפלההיא

מינהלייםותיקיםמסיםדיניעבודה,בדיני

הפלילית.לפרקליטותעברהובהמשך
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