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הגלימהאחרהמרוץ
מדיוהולךשגדלמוצףבשוקשעובדיםכמי
המיתוגבחשיבותמכיריםהדיןעורכישנה,
מעניתחןעוזרזהלכולםלאאבלהעצמי.
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רעשםמוציאים

ואכן,השאר.לכל^^
הדיןעריכתמקצוע^*

הרחב,הציבורעלאהודיםהפחותלאחרנחשב
זואותו״למתג״אודיןעורךש״לשווק״כך
לאסקי־קרחלמכורכמוכמעטקלהמשימה
מואים.

$TS1$.לאסקימואים$TS1$
$DN2$.לאסקימואים$DN2$אתלשכורמבקשכשאדםשני,מצד

בסכסוךמדובראםביןדין,עורךשלשירותיו

מחפשהואפלילי,בענייןבייצוגאואזרחי

הסכיןעםהמשפטבביתעבורושיילחםמישהו

רפאלי.בראותרזהאמאאתולאהשיניים,בין
בעולםהמובילהלמדינהנחשבתישראל

האוכלו־לגורלביחסהדיןעורכיבכמות
סייה.

$TS1$.האוכלוסייה$TS1$
$DN2$.האוכלוסייה$DN2$למקצועהוסמכוהאחרוןשביונילאחר
הדיןעורכימספרהגיעדין,עורכי809,1עור

אלף60שלכמעטהדמיוניתלכמותבארץ
שבאההרין,עריכתשוקשלההצפהאיש.

ללימודירבותמכללותפתיחתבעקבות
ביןהתחרותאתמאורהגבירהמשפטים,

וככלממילא.התחרותיבתחום,העוסקים
עורכישלהצורךגברכךהתחרות,שגברה
ולהשקיעמהקולגותעצמםאתלבדלהדין
עצמי.ובשיווקבפרסוםרביםמשאבים

הפכוהדין״עורכי
צריכה״למוצר

אינםדיןעורכיאחרים,ממקצועותבשונה

וכללינפשם,כאוותעצמםאתלפרסםרשאים
עליהםמטיליםהדיןעורכילשכתשלהאתיקה
ועדתהטילהאףלאחרונהמגבלות.שלשורה
הדיןעורכילשכתשלהארציתהאתיקה

ברשתותדיןעורכישלפרסוםעלמגבלות

דיןעורכיויותריותרכך,בשלהחברתיות.

שלבשירותיהםהאחרונותבשניםמשתמשים

מיומנים,תקשורתוביועציציבוריחסימשרדי
לסייעמנסיםנכבדיםכסףלסכומישבתמורה
המתחרים.ואלפימאותמעללבלוטלהם

המדף,עלשנמצאמשהוהוא״׳מוצר׳
עורכישלנו.בראששנמצאמשהוהואו׳מותג׳
מדף.עללמוצרמזמןכברהפכובישראלהרין

שקר,אליאומרצריכה״,למוצרל׳קומודיטי',

משרדשלוהבעליםואסטרטגיהתקשורתיועץ
ביחסיהיתר,ביןהמתמחה,תקשורת״,״שקד
״בישראללדבריו,דין.עורכילחברותציבור
בדי־המככבותדין,לעריכתחברות100יש
רוגים

$TS1$בדירוגים$TS1$
$DN2$בדירוגים$DN2$,מאותישמהןאחתכשבכלשונים

מוצגתחברהכלהראשונה.מהשורהדיןעורכי

הלקוחותאתשמייצגתכזוביותר׳,כ׳טובה
׳המע־בתיקיםמתעסקתביותר׳,׳הגדולים
ניינים

$TS1$׳המעניינים$TS1$
$DN2$׳המעניינים$DN2$׳הגדולותהעסקאותאתוסוגרתביותר׳
עלמוצרהןרובןדבר,שלבסופואבל,ביותר׳.
ומיטובותהןכמהערכללמשנהולאהמדף,

שלהן״.הלקוחות
robusמשרדראשפישר,זהרגם

משרדישלומיתוגעסקיבפיתוחהעוסק

הפכהדין״עריכתכיאומרדין,עורכי

ייחודישירותולאלסוחרעוברלמטבע

ומוכש־מעטיםאנשיםרקפעםשנתנו

רים.

$TS1$.ומוכשרים$TS1$

$DN2$.ומוכשרים$DN2$עגום,בהחלטוהואהמצב,שזהכיוון
רקלאמזהזהנבדליםדיןעריכתמשרדי

באלמנטיםגםאלאהמשפטי,השירותבטיב
למיתוג״.שקשורים

עו״ד״?של״מיתוגאומרזד!מד!
לכךלגרוםתאגידית.זהותיצירתאומר״זה

שלהשםדיןעורכיעלמדבריםשכאשר
נייקי,כמולראש,ישריקפוץשלךהמשרד

יגואראוספורט,נעלישלבהקשרלדוגמה,

מיתוגגםישנויוקרה.מכוניותשלבהקשר

בכירשותףבכירים.דיןעורכישלאישי

להיותרוצהלמשל,נאמן,פוקס,בהרצוג,
׳הבורראוהטייקונים׳שלכ׳מייצגםממותג
תחומיהואנוסףאלמנטוכדומה.הלאומי׳

ידועלמשל,ושות׳,גורניצקימשרדעיסוק.
שלהריןעורכיומשרדהמיסוי׳,כ׳ממלכת
פרויקטים׳.במימוןכ׳מובילידועתהיהודה
אםאבלקשה,לעבודהגםקשורשהכולברור

לאכאילובתקשורתהופיעלאוזהעשית
עשית״.

דין?עורכימשרדממתגימאיד
מגדלשלבנייהכמוהיאהמיתוג״עבודת
טקסטהמשרדפרופילמופיעלמטהקלפים.
שמותהעיסוק,תחומיאתשמפרטבסיסי

זהשמעלבשכבהוכדומה.בחברההריןעורכי
משקיעיםהמשרדיםהאינטרנט.אתרנמצא
הוציאשכברמשרדליישבאתרים.כסףהמון

אינטרנטאתרבבנייתשקלאלף100מ־יותר

מלבדהנדרש.המיתוגאתליצורכריחרש
מדריכיגםוהמיילים.הדיוורנושאישנוזאת,

בישראלמאוד.חשוביםמשפטייםדירוג
100רנס־׳גלובסכאלהמדריכיםשנייש

bdi'1משרדיםזרים.דירוגמדריכיגםויש

שנהבכלשקליםאלפיעשרותמשקיעים

הללו.הדירוגבמדריכיובפרסוםבהגשות
חסותונתינתבכנסיםהשתתפותישבמקביל,

ביןשמקשריםציבוריחסיוכמובןלכנסים,

לתקשורת״.הדיןעורכי
חיצוני:רקאינומיתוגכימצייןפישר

פנימיתעבודהגםכוללתהמיתוג״עבודת

טוביםותנאיםטובהעבורהסביבתיצירת

מרוצהבפירמהצעירדיןעורךאםבמשרד.

אףשירצולחבריו,כךעליספרהואמעבודתו,

לקוחותלגיוסיביאגםוהואבחברה,לעבודהם
חדשים״.

רימוןהייעוץבמשרדשותףאורנשטיין,הרן

במשרד,המשפטמחלקתוראששינקמןכהן

דיןעורכימשרדעללחשובקשהכימציין

יחסילשירותנדרששאינובישראלמשמעותי

שנישלטבעיתבהתפתחות״מדוברציבור.

טועןובעולם״,בישראלהאחרוניםהעשורים
|\חברתאתהיתר,ביןשמייצג,אורנשטיין,
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מהמובילותזליגמן,גולרפרבהדיןעורכי
עורכיבקרב״גםלדבריו,בארץ.והגדולות
שלבכוחההכרההיוםקיימתשמרניםדין
להביאוגםבעבודתםלהםלסייעהתקשורת
משרדשלכלכמובןהבאה.העבודהאתלהם

שונה,תקשורתיתאסטרטגיהישדיןעורכי

ולמטרותהמשרדשללדנ״אשמותאמת
לעבורמתחיליםכשאנחנוולנו.לעצמושהציב
ועדמאל״ףאותולומדיםאנחנומשרדעם
אתממפיםשלו,והחולשותהחוזקותאתתי״ו,

אקטיביתלעבודהעובריםאזורקהיעדקהלי

התקשורת״.מול
תוצאותישציבורליחסיאורנשטיין,לדברי

נלקחותלאשלעתיםנוספותחיוביותלוואי
דיןעורכימשרדשל׳טוב׳״פרסוםבחשבון.

שלהגאווהתחושתאתמחזקבתקשורת
להפיקגםיכוליםדיןשעורכיכמובןהעובדים.
התקשורתדרךלקוחותיהםעבורנוסףערך

גםשהרילשופטים,אולרגולטורקשרשמהווה

בתקשורת״.ומתענייניםקוראיםהם

היאיך"אלאהימה/״לא
בודדיםרקפרטיים,דיןבעורכימדוברכאשר

דופן,יוצאתאישיותבעלישקד,לדברימהם,

סביבםולייצרמההמוןעצמםאתלבדלהצליחו

רםל״מותגים״.אותםשהופכת״הילה״אותהאת

ציוןרתובםקי,איילרובין,פיניזהר,אליכספי,

קלגםבלדדוריראב״דיורםטל,דליהאמיר,
שאורנשטייןמהשמותחלקהםוינרוטויעקב
עריכתבתחוםל״מותגי־עלכדוגמאותמציין

n'rn'rivרלורv"m

מעוררהאלהמהשמותאחדכללדבריו,הדין״.
שהיארגשיתתגובהשמייצרסיפורבראשנו

נותנים.שהםהמשפטילשירותמעבר

עלחושביםמידכספי,רםעל״כשמדברים
לנוגורםוינרוטיעקבושקשוקה;הון־שלטון
עםשהסתבכוושריםממשלותראשילדמיין
קלגםבלד)דורי(אביגדורשלוהמקרההחוק;
וששילםקרסושחייואדםמרתק.בכללהוא
המותגאבלמאור,כבדומקצועיאישימחיר

הסכימווהשוקשהציבורכךכלחזקהיהשלו

כוחואתמסבירוזהטעותכשעשהלולסלוח

לתאונהמתכווןאורנשטייןטוב״.מותגשל
אתלמוותקלגסבלדדרסשבה2006בשנת

בןארתורבנהואת23ה־בתוקסלריבגניה

מוותבגרימתהודאתולפיהורשעהואהשש.

מאסרחודשי13שלעונשריצהברשלנות,

נחשבהיוםגםבמקצוע.לעסוקחזרמכןולאחר

בארץ.הליטיגטוריםמבכירילאחדקלגסבלר

ישמותגשהםדין״לעורכישקר,לדברי

הםשבווהאופןאותם,שמלווהטובסיפור

בחדריהמשפט,בביתעצמםאתנושאים

יותרמיוחדציבוריים,באירועיםומתן,המשא

שנוצרתהאגדהאתמזיניםאלהכלמאחרים.

להילהותורמתשלהםהמותגסיפורסביב
מתלבשים,הםשבוהאופןסביבם.שנוצרת
בסביבתםומתנהליםהולכיםמדברים,

לאחשוב.תפקירמשחקוהחברתיתהמקצועית
בתיקלנצחאובתקשורתלהתראייןמספיק
ה׳איך״'.אלאה׳מה',לאזהמתוקשר.

והופכיםשמתבלטימהריןעורביכלומר,

נועזת?אישיותלהםשישאלההםלמותגים
שיהפכוהבולטיםהדיןעורכי״בהחלט.

ליטולקושילהםשאיןאלההםבשוקלמותגים
הטבעיתלמסגרתמחוץולחשובסיכונים
לבשיםבה.פועליםכללבדרךדיןשעורכי
אפוריםלאהםה׳מותגיים׳הדיןעורכישרוב

איזהבאישיותםשישכאלהאלאומשעממים,

ואפילולשוןמשוחררישהםדופן,יוצאצבע
הםמתראייניםאומדבריםכשהםחצופים.

בדובריםמתראייניםלאהםלמרכז.הופכים

בזכותשעומדותכדמויותאלאלקוחותיהם,של

לנושאהופכיםהלקוחולאהםעצמן.

המרכזי״.
מבקשיםכעצמםהריןעורכיהאם

שקועיםשהםאואותם,למתגשתטייע
אותםלשכנעצריךואתהמשפטיתכעבודה

עצמי?ובמיתוגביח״צעבודהלהשקיע
מבחינהבפסגהשנמצאיםדין״עורכי

אותםשאהפוךמבקשיםוכלכליתמקצועית

כזהלמשרדשעשיתמהלנו׳תעשהלמותג.

אומרים.הםאחר׳,אוזהדיןלעורךאווכזה,

שלהם,הגדוליםהלקוחותעללימספריםהם
הייחודיהשירותאתפרטיםבפרטימתארים

שלענייןשהכולומאמיניםמעניקיםשהם
ציבור.יחסי

טוביחצןביןקורלציהשיש״ברור

אניאבלהרין,עורךשלהציבורילמעמדו

משפטייםוהישגיםשלקוחותמסבירתמיר
במשהומדוברמספיקים.לאטוביחצןוגם
והואשלהם,באישיותשקשוריותר,עמוק



לכוכבים.אותםלהפוךהיכולתאתשמכתיב](<
זה״.אתלקבלמוכניםלארובם

להפוךאיך״יודעים
למעניין״סיפור

כידוע,היאבישראלהתקשורתיתהסביבה
אורנשטיין,לדבריוכוחנית.פולשניתצפופה,
ומתקשרמעצבשמכוון,מקצועייחצןללא
הפירמהאוהדיןעורךשל״הסיפור״את
שהעולםהסיכויואסטרטגית,מובניתבצורה
שואףזהמכלידעהעיתונאים()כלומרבחוץ
לאציבור״יחסיכימודההואזאת,עםלאפם.
כללמותג.יהפוךדיןשעורךכדימספיקים
אלפאנייקי,אםביןמותג־על,גםשהואמוצר
לושתהיהחייבכספי,רםעו״ראורומיאו
יותרטובותמכוניותישדופן.יוצאתאישיות
טובותהתעמלותנעליוישרומיאומאלפא
מכספי.יותרטוביםדיןעורכיאומנייקי,יותר

יודעיםשלאדיןעורכילכןבראש.נמצאהכול
אםגםלמותג,יהפכולאהמשחקאתלשחק

מעולה״.יחצןלהםיהיה
בשםבתקשורתשמופיעייןעייראיד

עצמו?אתלמתגיכוללקוח
בתקשורתשמופיעיםדין״לעורכישקד:

אתםתהיומתראיינים׳כשאתםמייעץ:אני

ההתפלפלותמעניינתלאהציבוראתהמרכז׳.
מהאתשתרבררומענייןולאהמשפטית

שבכוונתכםזהאתאובדיון,אמרשהשופט
בביתהציבורהרין׳.הכרעתאת׳ללמוד
כשהואמשהולהרגישרוצההואסיפור.רוצה
אייטםהסיפור.אתלותנוולכןאתכם,רואה
שלוחצימדקהבמהותושונהאינוחדשותי
הפרשנותאתתנוהגדול׳.ב׳האחצפייה
מהאתםתגדירושהתרחשו.לדבריםשלכם

להיות.צריכיםהדבריםואיךנכוןלאאונכון
לאלעולםכספירםמרגש.סיפורספרו
והואהמרכזתמירהואשלו,לקוחותמדברר
נכון״.לאומהנכוןמהלספריודעתמיר

בתחומימציבורמידוטישונד!זהבמד!
אדורימ?

התקשורתליועצי״לטעמי,אורנשטיין:

השכלהנדרשתשלנובתחוםשפועלים
העשייהאתלתרגםלנושמאפשרתמשפטית
ואנחנוהתקשורתית,לשפההמשפטית

אנחנוומחשבה.זמןהרבהבכךמשקיעים
הדין,עורכימשרדיפועליםכיצדיודעים

ויודעיםהתקשורת,חושבתכיצרגםולהבדיל,
סיפורלהפוךואיךלאומהחשובמהלהבחין
למעניין״.

לחברותאיןולשגשג,להתבלט״כרישקר:
להשתחרראלאאחרתדרךהריןעורכי
חשובולאסחורה,מספקיםשהםמהתפיסה

איכותי.שלהםהמשפטי׳ה׳מוצרכמהעד

כמותגעצמםאתלבנותשרוציםדיןעורכי

ערךבעלממדלפעילותםלהוסיףחייבים
|\עורכיחברותואינטלקטואלי.רגשימוסף

כספי:רםעו״ד

כדירקלשנהשקלאלף400היוםמשלמיםדיןעריכת״משרדי

זהבעינייוביועצים.ביחצניםומשתמשיםדירוגיםמיניבכללהופיע

מקבלאניאיךלראותרוצהאתהיחצן?שלוקחרופאפעםראיתפסול.
לאאנילך.ואראהדולראלף25ליתןבאינדונזיה?אחתכמספרדירוג
דירוג״ולאףאחדלאףגרושלשלםמוכן

כספיש"דקשה.עבודהבזכות

משלמיםכתה
הדיןעריבתמשרדי
ציבור?יחסיעבור

קטניםדיןעורכימשרדי
קטנים:יוד׳צבמשרדישנעזרים

000,3-000,4
לחודששקל

בינוני:דיןעורךמשרד

000,8-000,01
לחודששקל

מאוד:גדולנדולמשרד

000,51-000,02
לחודששקל

עבורמאודגדולגדול/משרד
חברתית:מדיהירו״צ

000,02-000,03
ויותרלחודש,שקל



גודלשלבפרמטריםורקאךנבחנותלאדין
מוכרותהןהמקצועיים.בדירוגיםומיקום

דרךהצלחה,שלתפיסההפוטנציאליללקוח

חיבוריוקרה,קריאטיביות,רעיון,חזון,חיים,

חברותגםולראיה,מקצועי.ואומץחווייתי

ענקעסקאותלהובילזוכותקטנות־בינוניות
מסורתישבאופןבינלאומיים,תאגידיםעבור

הראשונה״.מהשורהלמשרדיםרקפונים
יכולהואמענייןחומרייןלעורךבשיש
אתציידהואלמדולעיתונאי.אותולשלוח

התקשורת?יועץשלהתיווך

חומרישדיןלעורךשאם״ברוראורנשטיין:
השאלהלפרסומו,להביאיוכלהואמעניין
למילזהותיודעיםאנחנואופן.באיזההיא
אתישרתהואוכיצדלהתאיםיכולסיפורכל
המיטבית.בצורהשלוהלקוחואתהדיןעורך
שיכוללפרסוםלהביאאיךיודעיםגםאנחנו
נעזריםאנחנונוספים.לפרסומיםלהביא
הוצאתתזמוןעללרעתכריגםשלנובידע
הפנאיאוהזההמידעאיןדיןלעורךהחומר.
בכך״.לעסוקהאמתי

שניתניםהיח״צבשירותיהבדליש
אישאומסחריתחברהלעומתדיןלעורבי
עסקימ?

ולכןבעצמםשירותנותניהםדין״עורכי
קשה.ועבודההתמדהלהעריךיודעיםהם

תובעניים,הדיןמעורכישחלקלהיותיכול
הכוח״.מגבלותאתמביניםהםגםאבל

רופא״ראית
יחצן?״שלוקח

הנושא?עלעצמםהריןעורכיחושביםומה

הפךכברשהואלכךמודעכספירםעו״ר

לדבריו,אבלהדין,עריכתבעולםלמותג
מיחצניםסיועללאהזהלמעמרהגיעהוא

סולרכספימכך,יתרהתקשורת.מיועציאו
משלמיםדיןעריכת״משרדימהתופעה.
להופיעכדירקלשנהשקלאלף400היום

נתןבליצהר,אילצילומים:

ומשתמשיםומצעדים,דירוגיםמיניבכל

פסול,דברזהבעינייויועצים.ביחצנים
רופאפעםראיתמהאמריקאים.שמועתק

אניאיךלראותרוצהאתהיחצן?שלוקח

ליתןבאינדונזיה?אחתכמספרדירוגמקבל
לשלםמוכןלאאנילך.ואראהדולראלף25

משפטיםלמדתידירוג.ולאףאחרלאףגרוש

המשפטביתנשיאשהיהאגרנט,שמעוןאצל

בדירוגיםהופיעשהואשמעתיולאהעליון,

זוכרולאבמקצועשנה50אניבינלאומיים.

העיתונאיםלעיתונאי.טלפוןשהרמתי
אליי״.ולהתקשראותילחפשמוזמנים

למעמדך?אותךהביאזאתבבלמהאז
לפניהרישיוןאתקיבלתיקשה.עבודה״רק
שנה.30עורפהלהיותמתכנןואנישנה,50

מחשב,ליאיןבבוקר.בחמשקםאנייוםכל

החומראתונותןהצפוףידיבכתבכותבאני

למשרד,בבוקרבתשעמגיעאנילהדפסה.
בערב,שמונהערוטלפוניםפגישותמקיים
מופיעואניהגהה.החומרלכלעושהכךואחר
ליטיגטור.הואאמתידיןעורךמשפט.בבתי
המשפטבביתהיולאשמעולםדיןעורכייש

■.להופיעמהמחשבהברכייםפיקומקבלים

לנתח.שמפסיקראשלמנתחדומההדברבו.

טלעו״דהילה.ישאורנשט״ןסיפור.לספרלדעתכהןש״דהיח״צ.עליתר

שלהיח״צמשרדי
הדיןעורכימשרדי
בארץהגדולים

היח״צמשרדמשרד
תקשןרתאךך11

ושות׳ברנדווין

ושוו!׳גולדפרב־זליגמן
עסקיפיתוחשינקמן;כהורימון
דרוריצפנתעו״דפנימי:

שינקמןכהןרימוןנאמןפוקס,הרצוג,

שינקמןכהןרימוןארנוןיגאל

חדוווורחהלויהודק,קלינהנדלר,גרום,
ושות׳גרינברג

תקשורתשלמורהורוביץש.

מזרחישניעו״דידיעלפנימייח״צושות׳גורניצקי

עו״דעסקי:ופיתוחפנימייח״צושות׳אוריוןוולחןבכרפישר
טפיאםגלעד



עיניימולרואהאניהסכםמנסחכשאני
שעושיםהדיןעורכיומעטיםהשופט,את
רוביןפיניזאת,עשהז״לארנוןיגאלזאת.

קלגסבלדודוריאגמוןצביזאת,עושה
לשםרליהרטמן,אלקםגםוכךזאת,עושים
וגםמסחרייםדיןעורכיהםרוזובסקי.ואייל

המשפט״.בביתשמופיעיםליטיגטורים
שמוכראמירציוןעו״דגםלכספי,בדומה

שההתייחסותסבורהרחבהציבורבקרבמאוד
זילותבבחינתהיאמותגכאלדיןלעורך
היחצנותשירותיבכלגס״לביהמקצוע.של
בזאניהדין.עורכימעמדוקידוםוהדוברות

עורכיקהילתעלמדבריםאנחנוזה.לכל
רעביםוכולםעצום,למספרשהגיעההרין
מהאבלולתהילה,לפרסוםלהכרה,ללחם,
וחזותהצרהנדחקתשהמהותהואשקורה
מצלמיםואיךעליךכותביםמהזההכול
כלות״.ועיניימהצדעומדאניאותך.

יחסיאישעםעבדתילא״מעולםלדבריו,
בצורההמקצועאלמתייחסאניציבור.
כמולאזהדיןעורךלהיותמאוד.רצינית

מגילאיי׳.אל.׳פרקליטיהטלוויזיהבסדרת
אמצעערועבדתיבבוקרהשכםקמתי25
עדייןהייתילישוןהלכוכשכולםוגםהלילה,
לביתהגעתיפנקס.ברחובקטןבמשרדתקוע
עדנגדיות,חקירותועשיתייוםמדיהמשפט
העומקלרמתהגיעהזההצעיר׳איךשאמרו
הזו׳״.ולימודיותהזו

יגיעולאשלעולמדיןעורבייש
ציבור.יחטיאנשישלטיועללאלתקשורת

השינויואתביחצנותהצורךאתמבין״אני

מאוררעיםשינוייםאלהאבלבחברה,שחל

בעיניי״.
ביןבעבר,שייצג38גזית,עודדעו״ר

המינוייםבפרשתהנגביצחיהשראתהיתר,

ממשרדווחציכשנהלפניפרשהפוליטיים,

עצמאימשרדוהקיםוינרוטיעקבעו״דשל
לדבריו,כהן.וגליהבקלאלירםעו״דעם
עומרה״ממותגים״הריןעורכירובמאחורי
שהמותגדיןעורכימכיר״אניאמתי.ערך

אבלבאמת,שהםממהיותרשווהשלהם
קורלציהישהמקריםברובהחריגים.הם
עבודתואיכותוביןהריןעורךשלהשםבין

שיכולתהליךשזהחושבלאאניהמקצועית.
שירותלמכורמלאכותית.בצורהלהיעשות
שמש״.משקפילמכורכמולאזהמשפטי

שייצגוברטל,ועפרכהןגלעדדבעוה״ד
אתגםהיתר,ביןומייצגים,זקןשולהאת
בשוחרשהורשעמלכהערןהמשטרהקצין
אתבעברשכרופישר,רונאלבפרשת

עור.לאאךציבור,יחסימשרדשלשירותיו
לאנשיאמצעיהבלתישהקשר״כשהבנו
יותר,ומכובדיותריעילהואהתקשורת
״אתכהן.מסבירהיח״צ״,עללוותרהחלטנו
בזכותקיבלנולאהאיכותייםהתיקיםעיקר
יששלנו.המסךזמןאוהתקשורתיתהחשיפה

שופטיםואפילורשותואנשימשטרהאנשי

מהחשיפהחשוביותרוזהעלינו,שממליצים

לכשעצמה״.התקשורתית
באופן״מולדשהואעצמועלמעידכהן

״בסופואנשים״.שלמאייקוניזציהעקרוני
והעשייהוההצלחותאדם,בניכולנודבר,של
לאהיאידוענותעצמן.בעדמדברותשלנו
מהרבהמורכבתהצלחהלהצלחה.ערובה

יכולתמקצועי,ניסיוןמקצועי,ידענדבכים
בלוףבאייקוניזציהישתיק.לנהלאסטרטגית
באופןנחשפיםכשאנחנופעמים,הרבהגדול.

ולהאדרהבתקשורתארםשללדמותתדיר
שיוצרתקוגניטיביתהטיהישנהסביבו,

לחשובלנוגורמתהזוההילההילה.סביבו
יכולתלוושישומצליחמוצלחבהכרחשהוא
נכון.לאזהאבלתיק,כללנצח

תקשורתיועץשקד,אל
ואסטרטגיה:

סיפורישמותגשהםדין״לעורכי

שבווהאופןאותם,שמלווהטוב

בביתעצמםאתנושאיםהם

מיוחדהמו״מבחדריאוהמשפס

מספיקלאזהמאחרים.יותר

אובתקשורתמתראייניםשהם

לאמתוקשר.בושניצחושהתיק
יי"אלאה׳מה׳,

גיוראאווינרוטיעקבכמודין״עורכי

שנה.בתוךהציבוריתלתודעהפרצולאאדרת

שלהםהמקצועיתהפרקטיקהעלעמלוהם
לעומתביושר.אותהוהרוויחושניםעשרות
תקשורתמותגישהםדיןעורכימכיראניזאת,

מקצועית״.מבחינהזבל׳׳פחהםאבלאדירים,
כוכביכלאת״קחמסכם:אמירוציון

ותחשובהאחרונותהשנים30ב־המקצוע

וגםהציבוריתלתודעהלהיכנסהצליחמי

בלתידיןעורכיהרבהנכנסובה.להישאר
הם.מיזוכרלאאחרואףנפלטואבלראויים,

באמת.שאיכותימיהואבתודעהשנשארמי

אבלסלפי,איתילעשותמבקשיםאנשים
מהתוכן.התעלמותזו׳מותג׳שאנילהגיד

היאלהצליחוהנכונההיחידההדרךבעיניי,

הקשה״.והעבודההמהות

שקדהאגדה.אתנחיניםגזיתש"דלאיכות.שםבץקורלציה


