מוגש מטעם :סנאית וליאור מרקוביץ
מהו תחום עיסוקיכם והכשרתכם המקצועית?
״סנאית  -עורכת דין מעל  12שנים ומגשרת מטעם בית המשפט ,מתמחה בדיני
ביטוח ,נזקי גוף ,ביטוח לאומי ודיני עבודה .
ליאור  -עורך דין מעל  20שנים ,נאמן מטעם בתי המשפט בתיקי חדלות פירעון
ומתמחה בישוב סכסוכים בדיני משפחה.
נשואים זה לזו משך  16שנים ובעלים במשותף של משרד עורכי דין ,הממוקם בבאר
שבע העוסק במגוון התחומים האזרחיים והמעסיק  5עורכי דין״.

כיצד הגעתם למקצועכם ולמעמדכם הנוכחי?
״סנאית  -בראשית דרכי למדתי לתואר ראשון במדעי התנהגות מתוך שאיפה ורצון
להיות יועצת חינוכית .לקראת הלימודים לתואר השני הכרתי את ליאור שהיה עורך
דין ובעלים של משרד עורכי דין  ,הוא רתם אותי לחבור למשרד על מנת לפתח נישות
נוספות בתחומי המשפט ,כך החלה דרכי בעולם המשפט ,מיד אחרי התואר הראשון
במשפטים נרשמתי לתואר שני המשלב גם לימודים גישור ויישוב סכסוכים מתוך כוונה
לשלב בין מדעי ההתנהגות לעולם המשפט.
לאחר סיום התואר במדעי ההתנהגות ובאורח טבעי ,נמשכתי לענפי משפט הנושקים
לכך וחשתי רצון עז לסייע לאנשים החשים חסרי אונים ,פגועים פיסית ונפשית
ומתמודדים מול מערכת סבוכה ובירוקרטית וכך מצאתי את עצמי מתמקצעת בתחום
דיני הנזיקין והביטוח הלאומי .אני מוצאת סיפוק רב בעבודתי ונהנית מכל יום במה
שאני עושה .תחושת האחריות והאמון שניתנים בי על ידי לקוחותיי מניעים אותי
לחקור ולהעמיק בכל תיק ובכל דבר הנוגע להצלחתו של התיק .כל מקרה וכל תיק
מלמדים אותי דברים חדשים וכך הלכה למעשה ,צברתי ארגז כלים ,שמשמש אותי
בפתרון סוגיות חדשות ומעניינות.
ליאור -לימודי המשפטים נפלו כגורל באבחה אחת ,שכן הייתי עתיד להתחיל לימודי
רפואה כחלק ממסורת משפחתית .מהר מאוד נמשכתי ללימודי המשפט ובפרט
לתחום הפלילי .מצאתי במקצוע עריכת הדין שליחות אמיתית בעזרה לחסרי ישע
ולאנשים הנמצאים במצב הכי שפל בחייהם .את ההתמחות סיימתי בבית המשפט
לענייני משפחה ושם נחשפתי לעולם חדש ומרתק בחום דיני האישות וכך החלה
התמחותי בתחום דיני המשפחה .במרוצת השנים ולאור שינויים מבניים ,עסקתי
בליטיגציה אזרחית ומסחרית .שם מצאתי את מהותו של מקצוע עריכת הדין הטומן
בחובו הכנת תיק להליך משפטי וודאי לב לבו של ההליך המשפטי הנו החקירה הנגדית,
שמהווה יצירה שלמה ,עליה מנגן עוה"ד מול הצד השני ולעיני בית המשפט  .באופן לא
מפתיע סלדתי מהתחום הפלילי ,שכן נוכחתי להבין מהר מאוד שקיים פער עצום בין
התיאוריה לפרקטיקה המשפטית.
הבחירה לפתוח משרד בבאר שבע ,העיר בה גדלתי והתחנכתי ,התבססה על ראיה
עתידית שהעיר תתפתח מבחינה דמוגרפית ,כלכלית ועסקית כפי שהיא כיום וכן מתוך
אהבה אמיתית לדרום.
במהלך כל שנות הקריירה והפעילות המשפטית ,משרדנו ידע להשתלב מבחינה
משפטית בדינמיקה החברתית והצרכים המשפטיים העולים ממנה וכך נבנה למעשה
נדבך אחר נדבך בפעילות המשרד ובתחומי המומחיות של המשרד.
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זוג מנצח המשלב בין
עבודה וחיי משפחה!
ראיון עם סנאית
וליאור מרקוביץ
בעלי משרד עורכי דין
מוביל ,בבאר שבע

איך משלבים בין קרירה לחיים אישיים?
״זו משימה כמעט בלתי אפשרית למצוא את האיזון הראוי בין הקריירה מצד אחד ,לבין
חיי המשפחה והפנאי מצד שני ,ועבורנו כזוג נשוי המנהל משרד בצוותא חדא זו משימה
עוד יותר גדולה ,כאשר לא אחת הגבולות מטשטשים .שיח על תיקים  ,על לקוחות,
על אסטרטגיה בניהול תיק משפטי ,על עובדים וניהול המשרד בכלל ,גולש לארוחות
משפחתיות עם הילדים ,לנסיעה בדרך לחופשה משפחתית ,לבילוי זוגי במסעדה
ולחיים האישיים ,באופן טבעי שיחות על הילדים והמשפחה נכנסות גם ללו"ז בעבודה.
אנחנו לא נלחמים בזה ,כי זה מזמן הפך להיות חלק ממה שאנחנו ,עבורנו המשרד
והעבודה הוא עוד פרויקט זוגי ,בדיוק כמו לנהל משפחה.
למדנו שהשילוב בין השניים דווקא הופך אותנו לטובים ומוצלחים יותר .עם השנים
לומדים לנצל את הזמן הפנוי המועט באופן יעיל בין הדברים שאנחנו באמת אוהבים
כמו פעילות ספורטיבית ,בילוי עם חברים ומשפחה וגידול הילדים״.

מה גורם לכם לגאווה בעבודתכם?
״לקום כל בוקר מחדש ולהרגיש שאתה עושה את הדבר הנכון ,גורם לך להיות מוטען
באנרגיות חיוביות .אדם שמגיע לראשונה לעורך דין הוא מבין שהוא לא יכול להתמודד
לבדו עם הסכסוך או הבעיה המשפטית אליה הא נקלע לעיתים אף לא ביוזמתו או
בכוונת מכוון ,במצב זה הוא מרגיש חוסר אונים ,מוטרד וחושש מהעתיד לבוא,
כאשר במהלך אותה שיחה ראשונית אנחנו רואים שהדאגות והחששות מתחלפות,
מתפוגגות ,הצבע שב ללחיים ומתעוררת תחושת בטחון באותו אדם ,אשר מבין שהבעיה
ניתנת לפתרון ובסופו של דבר הלקוח מפקיד בידנו את העבודה בפתרון הבעיה שלו,
זה גורם לגאווה ולתחושה שאנחנו במקום הנכון ומקיימים את הדבר הנכון״.

מה הייתם רוצים לשנות בתחומכם בשנה החדשה?
״העולם המשפטי המשתנה והמתקדם ,פוסע בדרך נוספת לפתרון סכסוכים בדרכים
אלטרנטיביות לבית המשפט כמו למשל הליכי גישור בין בעלי דין ,גירושין בשיתוף
פעולה ,המבוססים של שיח פתוח ,מכבד וענייני בין בעלי הדין ובין עורכי הדין ,בינם לבין
עצמם .ההבנה שלא כל סכסוך חייב להסתיים בהכרעה של מנצח  -מפסיד ,צריכה

לחלחל עוד משלבי החינוך המוקדמים החל מפתרון סכסוכים בין תלמידים בבית הספר
ועד לפתרון סכסוכים מורכבים ורגישים יותר מעולם המשפחה .על מנת שניתן
יהא ליישם בצורה מיטיבה עקרון זה ,היינו רוצים לראות יותר בעלי דין ועורכי דין
משתפים פעולה עם עקרון זה ופונים ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות לבית
המשפט .אלו דרכים שהוכחו כיעילות יותר ,מהירות יותר ,חוסכות עלויות ואי נוחות
למתדיינים ובעלי תוצאות מוצלחות יותר ,שכן בסופו של יום הצדדים עצמם חרצו
את גורלם בהסדר אליו הגיעו״.

האם אתם רואים בעבודתכם תחושת שליחות?
״אנו מכירים תודה על שזכינו לעסוק בתחום שממלא אותנו בכל יום מחדש .תחושת
הסיפוק היא אדירה שאתה עוסק במשהו שאתה אוהב ואתה עושה זאת בצורה
טובה .אנחנו מאמינים שההצלחה באה רק אם אתה אוהב את מה שאתה עושה,
משקיע ורואה בכך שליחות אמיתית ולא מהפה אל החוץ .התעסקות עם אנשים,
השרויים בנקודות משבר בחייהם,מחייבים רגישות ,רצינות ומקצועיות.
ככל שעורך דין לא מוצא שליחות בעבודתו המשפטית הוא לא מצליח להשיג את
התוצאה הטובה ביותר ללקוחו ולהעניק את הטיפול המשפטי הטוב ביותר״.
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