
הקשר ע4 העיתונאי הפ0 למעמ/ה ולכ- עבר הטיפול למשרד 

יח"צ, המומחה בתחו4.

הטכנולוגיה  לפער  נכנ/י4  יח"צ  משרדי   - מודרניזציה 

המתחדשת ולקצב העבודה המהיר, שעו"ד ותיקי4 ועמו/י4 

נרתעי4 ממנו, לרבות מהשימוש במדיות השונות, בדגש על 

לרשתות  ייעודיות  מחלקות  יעידו  כ0  ועל  המקוונת  המדיה 

חברתיות ונוכחות ברשת האינטרנט של משרדי יח"צ.

ו...תחרות עזה - קרוב ל- 50,000 עו"ד; יח/ של עו"ד לכל 

עלייה  לדהור;  ממשי0  הגילדה  גדילת  כשקצב  תושבי4;   167

ענק  ממשרדי  שותפי4  זליגת  חדשי4;  עו"ד  משרדי  במ/פר 

משרדי4  של  הצפויה  הכני/ה  בצד  בוטיק  משרדי  המקימי4 

זרי4 לישראל (בעקבות שינוי החקיקה הצפוי בקרוב). ב/ביבה 

כה תחרותית עוה"ד מחפשי4 דרכי4 לבלוט בתחומי עי/וק4 

לקוחות  ותשיג  משרד4  מיתוג  את  שתשמר  חשיפה  ולקבל 

חדשי4. אחת הדרכי4 הבולטות לעשות כ- היא בעזרת משרד 

יח"צ.

עו"ד  כמשרדי  עצמ4  משווקי4  רבי4  כשמשרדי4 

היודעי4 לע/וק (כמעט) בכל תחו4 עי/וק, כשפר/ו4 במנוע 

החיפוש מרקיע שחקי4 בשל התחרות על כל מילה, כשבכל 

בהשתתפות  מטע4  והשתלמויות  כנ/י4  נערכי4  שבוע 

נראי4  כול4  בו  עבודת4, ב/קטור  טיב  עו"ד המשבחי4 את 

ונשמעי4 פחות או יותר אותו הדבר, משרד יח"צ יכול ל/ייע 

ליצירת יתרו- תחרותי על פני הקולגות.
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 - התקשורת  בעול4  מ/פיק  בקיאי4  אינ4  עוה"ד   רוב 

כלכלית  עיתונות  מקצועית,  עיתונות  יומיי4,  עיתוני4 

ותחרותית. למרות הכרת4 בחשיבות התחו4 הוא אינו בראש 

מעייניה4. לכ- ה4 זקוקי4 למתוו0 מקצועי שיחבר4 ויחדיר4 

לתחו4 התקשורתי, לאחר גיבוש  א/טרטגיה מתאימה ומת- 

דגש על הנושאי4 בה4 ירצו קידו4 ומידת החשיפה המתאימה 

לה4.

האינצ'י4  כמות  הגדוש,  הישראלי  התקשורת  בשוק  ג4 

 - החדשות  לעמודי  הנכנ/י4  האינטרנט  ועמודי  המודפ/י4 

מוגבלת, וג4 התחרות של משרדי היח"צ הופכת קשה יותר. 

ה'מלחמה הקרה' בי- משרדי עו"ד מתנהלת ג4 על חדירה 

וא4 פע4 התנהלה על הכתבות  לעמודי התקשורת השוני4, 

המרכזיות, כעת יש משרדי4 הנאבקי4 על ידיעות ה- 'קצרי4' 

בשולי החדשות.

את  לחזק  למבקשי4  מבור0  צעד  יח"צ,  למשרד  בבואכ4 

א/טרטגית  תוכנית  לכ4  שתהיה  חשוב  המשרד,  מיתוג 

ומחשבה /דורה מגובה בתוכנית למיתוג המשרד, ולא לצאת 

לדר0 'ויהיה מה שיהיה'. הימי4 של 'רק איית את שמי נכו-' 

- חלפו זה מכבר.

 * מנכ"ל $#"! , משרד ייעוG א/טרטגי לתחו4 

ה- '/.-&,+)* ()'&%

 
טוב,  זיכרו-  על  המתב//  האנלוגי  עול4 

פני4  בפגישות  הלקוח  ע4  קשר  תחזוק 

וכתיבה מדודה של כתבי טענות  פני4  אל 

מהיר,  דיגיטאלי  בעול4   Iומוחל נעל4   -

ב-  שימוש  חיפוש,  מנועי  על  המבו// 

&-$)3 - 12!0, ותחזוק יח/י4 ע4 לקוחות, 

כיו4  ועוד.  בבלוגי4  חברתיות,  ברשתות  בדוא"ל,  היתר,  בי- 

נדרשת מקצוענות אחרת וזיכרונ4 הטוב של עוה"ד הוותיקי4, 

מוחלI במנועי החיפוש המשפטיי4. 

ע4  עוה"ד  של  התקשורת  ג4  זה,  ומהיר   Iצפו בעול4 

העול4 השתנתה. בשנות ה-90' התגאו בכירי עוה"ד שכתבי 

בחיוג  אצל4  נמצאי4  והכלכלה  המשפט  בתחומי  העיתונות 

לכלי  עוה"ד  בי-  הקשר  והיו4  ולהיפ0,  ב/לולארי  המהיר 

התקשורת השוני4 (המשודרת, המקוונת והכתובה) מפוקחי4 

ומתבצעי4 בידי שלוחיה4 של עוה"ד - אנשי יח/י הציבור.
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עד לפני כעשור, רק משרדי4 גדולי4 או עו"ד בכירי4 נעזרו 

בשירותיה4 של משרדי יח"צ, א0  כיו4 היח/ השתנה ומשרדי 

יח"צ מלווי4 מ/פר גדול מאוד של משרדי עו"ד - משרדי ענק 

לצד משרדי פריפריה קטני4, ומשרדי בוטיק לצד עו"ד בודדי4. 

זהו שינוי מהותי בתפי/ת התקשורת על ידי עוה"ד וג4 בכיוו- 

ההפו0- פתיחת התקשורת כלפי ה/קטור המשפטי.

המשפטי.  מהפ-  דווקא  נתחיל  ע/קינ-,  שבעו"ד  כיוו- 

הרי  לתחו4',   Gמחו' היה  יח"צ  במשרד  שימוש  בעבר  א4 

מאחורי  ביח"צ  ה/תייעות  הדלפות,  בדמות  שהמציאות, 

ודרישת התקשורת הכלכלית למידע, הביאו לשינוי  הקלעי4 

בעמדת לשכת עוה"ד. הלשכה החליטה שיש לאפשר לעוה"ד 

שה4  הלקוח  עמדת  ואת  עמדת4  את  להציג 

זו  הקלה  וראויה.  מקצועית  בצורה  מייצגי4 

אפשרה לעוה"ד להעביר ידיעות באמצעות 

החובות  כי  כשהובהר  יח"צ,  משרד 

האתיות המוטלות על עוה"ד, חלות ג4 

על  בדגש  יח"צ,  משרד  מול  בעבודה 

וכללי  חי/יו-  /ודיות,  על  שמירה 

הפר/ו4 הא/ורי4.

הדר0 לשימוש במשרד יח"צ 

השתנה  היח/  וג4  נ/ללה 

הפ0  וד' אמות  ומחשאיות 

לכל,  לידוע  השירות 

הפועלת  ובתעשייה 

ו/ביב  לשעו-  /ביב 

משרדי עוה"ד. 

*#+%)+,-#. /#'(
ע/וקי4  עו"ד   - יעילות 

קשרי4  מערכת  ליצור  מכדי  ועמו/י4 

הודעות  להעביר   - עיתונאי4  ע4 

ועוד.  ופר/ו4  ביצוע  לוודא  לתקשורת, 
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