
כותרות  משופעות  האחרונות,  שני. 

אודות  בדיווחי.  הכלכלית  העיתונות 

בלט   2012 ב-  הדי9.  עריכת  בשוק  מיזוגי. 

שהוביל  לזליגמ9,  גולדפרב  משרד  בי9  המיזוג 

והיווה  בישראל  הגדול  המשרד  ליצירת 

בשוק. מיזוגי.  עתירת  שנה  של  שיאה   את 

בי9  שורות  איחוד  מקודמתה.  תיפול  לא   2013 ששנת  דומה 

משרד בר? לבי9 משרד פרל כה9 צדק לצר, וכ9 מיזוג בי9 משרד 

בהודעת  גבע.  ליקוורניק  מיתר,  ומשרד  טל  אלחנני  קנטור, 

צוברת  על"  "משרדי  ויצירת  המיזוגי.  "מגמת  נאמר  המיזוג 

תאוצה ולפיכB, חשבנו שג. משרד קנטור, אלחנני טל ושות' 

ראוי שיהיה חלק ממגמה זאת".

מבוטל  לא  מCפר  צמח  האחרונות,  השני.  של  בישראל 

מיזוג.  באמצעות  וגדול  בינוני  גודל  בCדר  עו"ד  משרדי  של 

נראה שהדרB המהירה ביותר (אB לא תמיד המוצלחת ביותר) 

לצמיחתו של משרד הינה מיזוגו ע. משרד מוביל בתחומו.

אינה  המיזוגי.  מגמת   -  Bבכ צדק  של  מידה רבה  קיימת 

בדבר  בשורות  עימה  הביאה   2012 שנת  לישראל.  ייחודית 

משרדי  בי9  וגדול  בינוני  מידה  בקנה  מיזוגי.  מ-60  למעלה 

ענק  משרדי  ליצירת  הובילו  חלק.  לבדה,  בארה"ב  עו"ד 

ג.  מתרחשת  דומה  מגמה  עו"ד.  אלפי  המוני.  בינלאומיי. 

באירופה ובמזרח הרחוק.

מכיוו9  אול.,  צומח  משפטיי.  לשירותי.  הביקוש 

מועצמת.  התחרות  יותר  מתוחכמי.  הפכו  שהלקוחות 

 GיCלהו יש  בישראל  הגלובאלית,  הכלכלה  להיחלשות  מעבר 

לרבות  בתחו.,  העוCקי.  במCפר  ההצפה  את  למשוואה 

מתוצאות  אחת  זרי..  עו"ד  בפני  המקצוע  שערי  פתיחת 

הנCיבות הללו הינה "קדחת מיזוגי." בשוק עריכת הדי9.

קט9  גודל  בCדר  משרדי.  הנוכחיות,  בנCיבות 

בתחרות עיקשת  עצמ.  מוצאי.  ל ובינוני  ו מ

להציע  המCוגלי.  הגדולי.,  המשרדי. 

 ,GCשירותי. מקיפי. בתחומי משפט רבי.. בנו

לעצמ.  להרשות  יכולי.  הגדולי.  המשרדי. 

להיות תחרותיי. יותר מבחינת שכר-טרחה, 

נמוכי.  תעריפי.  לCפוג  ביכולת.  יש  שכ9 

יותר ככלי תחרותי.

שירותי.  להציע  מאפשר  המיזוג 

את  ולשמר  משלימי.  בתחומי.  משפטיי. 

בCיC הלקוחות באופ9 מיטבי. במצב השוק, 

לאבד  לעצמו  להרשות  יכול  אינו  משרד   Gא

עיCוק  היעדר  בשל  לקוחות 

בנישות או חלילה, להעביר עבודה משפטית למיקור חו?. לכ9, 

הרחבת תחומי עיCוק היא אחת הCיבות העיקריות למגמת 

המיזוגי..

לרבות  במשרד,  מבניי.  ליקויי.  לתק9  עשוי   Gא המיזוג 

וידע,  פיצוי על עזיבת שותפי. בולטי., צמצו. פערי ניCיו9 

אינו  המשרד  בה.  עיCוק  ותחומי  חלשות  מחלקות  חיזוק 

ממובילי השוק. יש לציי9, כי המשרד הממוזג מביא עימו את 

מיידי,  באופ9  גדל  המשרד  לקוחות   CיCב כ9,  ועל  לקוחותיו 

לרבות הכנCות המשרד.

נוכחותו  את  להגביר  למשרד  מאפשר  מיזוג  כ9,  כמו 

יעד  לקהלי  חשיפה  ולהעצי.  חדשי.  באזורי.  הגיאוגרפית 

חדשי.. אחרו9 חביב, מיזוג מוצלח עשוי להוביל לCינרגיה בי9 

שני המשרדי. כB שהשל. יעלה על BC חלקיו. א. כ9, מיזוג 

מוצלח ומתוכנ9 היטב עשוי להזרי. ד. חדש בעורקי המשרד 

ולהגדיל את הכנCותיו ומעמדו בשוק באופ9 משמעותי.

- בקרב  מבדיקה שנערכה בידי משרד  ומשרד 

המשרדי. הגדולי. והבינוניי., עולה כי כ-60% מהמשרדי. 

מבצעי. כיו. חיפוש פעיל אחר משרד בגודל הזהה לשלה. / 

אחר משרד קט9 יותר לצרכי מיזוג. כמו כ9, עולה כי לא מעט 

את  'להכפיל'  מבקשי.  בינוני  עד  קט9  בגודל  עו"ד  משרדי 

גודל. בבת אחת, לאחר הכרה שגודלו של משרד משפיע על 

נראותו, מיתוגו ודירוגו.

שוק  ה.:  משרדי.  בקרב  ביותר  המבוקשי.  התחומי. 

ההו9, איכות הCביבה, הגבלי. עCקיי., קניי9 רוחני, אנרגיה 

ולקוחות פרטיי..

על  משפיעות  בשוק  הנוכחיות  הנCיבות  כי  לציי9,  יש 

היו  משרדי.  בעבר  א.  בכירי..  עו"ד  של   Cהגיו העדפות 

מCתפקי. בגיוC עו"ד מצוי9 ע. רזומה מרשי., הרי שהיו. 

והפיתוח  אחת התכונות המבוקשות היא פוטנציאל השיווק 

לעיתי.  נדרשי.,  ותיקי.  עו"ד  כיו.,  עוה"ד.  של  העCקי 

עבודה  לצד  מCוי.  לקוחות   CיCב עימ.  להביא  קרובות, 

משפטית שוטפת.

לCיכו., נאמר כי לנוכח היקG התחרות המאמירה במקצוע 

שנת  כי  צופי.  אנו  העולמית,  הכלכלה  ותנאי  הדי9  עריכת 

2013 תביא עימה צמיחה דרמטית בהיקG תופעת המיזוגי. 

הישראלית  המציאות  עולמית.  ממגמה  כחלק  משרדי.,  בי9 

משתנה ועימה ג. מקצוע עריכת הדי9, ומיזוג יכול לתת מענה 

תגובתי לתנאי. הכלכליי. המשתני. בישראל ובעול..

, משרד יעו? אCטרטגי לתחו.  *  עו"ד זהר פישר הינו ראש משרד 

, פיתוח עCקי למשרדי עו"ד ה-  

 - ההשמה   חברת  מנכ"ל  הינה  שלו.  ויויא9  **  עו"ד 

, העוCקת בהשמת עו"ד ומיזוגי. בי9 משרדי.


