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אפרת סגל
אדריכלית פנים, בעלת סטודיו המתמחה בתכנון ובעיצוב דירות ובתים פרטיים.

איך הכל התחיל? 
"מאז ומעולם רציתי לחולל שינוי בחיים של אנשים. לפני כעשור, עשיתי הסבה 
ניסיון החיים  פנים. שנות  עיצוב  ללימודי  ופניתי  זה,  בכיוון  מקצועית משמעותית 
את  בי  נסכו  העברית,  מהאוניברסיטה  בהצטיינות  אקדמי  ותואר  מאחוריי  שהיו 

הביטחון לעשות את השינוי, שלימים התברר כמוצלח. 
אני מאמינה שדרך תכנון נכון של מקום המגורים ניתן לשדרג לאין ערוך את איכות 
פרקטיים  מיוחדים,  חללים  בעיצוב  התמחות  דרך  זאת  עושה  אני  החיים.  ורמת 

ומקוריים, בהתאמה לצרכים האישיים של לקוחותי".

מה הייחודיות של השירות שאת מעניקה?
ומציע  פרטיים  ובתים  דירות  ובעיצוב  בתכנון  מתמחה  שהקמתי  "הסטודיו 
מעצבת  אני  סטיילינג.  והום  פנים  אדריכלות  עיצוב,  בתחומי  פתרונות  מגוון 
לתחזוקה,  וקלים  נגישים  נעימים,  הרמוניים,  חללים  מתכננת  לאנשים.  בתים 
בשיתוף  בהקשבה,  מאמינה  וחדשניים.  יצירתיים  פתרונות  מציאת  תוך 
הפרקטיים  הצדדים  על  הקפדה  תוך  הכוללת,  התמונה  ובראיית  פעולה 
לצרכיהם  להתוודע  ללקוחותי  לסייע  תפקידי  הקטנים.  הפרטים  ועל 
להם. הנכונות  לבחירות  המוביל  הבטחון  את  בהם  ולנסוך  האישי,  ולטעמם 

ההקשבה לרצון הלקוחות, ושיתוף הפעולה המלא איתם מסייע רבות להתגבר על 
הקשיים האובייקטיביים של מלאכת הבנייה. עבודתי מול הלקוחות צמודה ומאוד 

אישית. אני זמינה עבורם ושומרת איתם על קשר גם לאחר סיום הבניה". 

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
העיצוב.  לתחום  מוקדש  סגל,  קני  פרופ'  המעצב  זוגי,  בן  ושל  שלי  הזמן  "עיקר 
אנו משתדלים להתעדכן תמידית ולשאוב השראה מטיולנו בארץ ובעולם לטובת 
ומזמן איכות בחיק  הפרויקטים שלנו. בנוסף אני נהנת מקריאה, מהליכה בטבע 

המשפחה והחברים".
 

שאיפה מקצועית לעתיד
"אני לומדת פנג שואי, תורת העיצוב הסיני, כדי להטמיע גם ידע עתיק זה, בעבודת 
שיותר  כמה  של  בחייהם  לטובה  שינוי  ולחולל  להמשיך  השאיפה  שלי.  התכנון 

אנשים, ולהשאיר בלבם, בחייהם ובבתיהם, חותם חיובי והרמוני".

www.efratsegal.com

IDSK    050-4214557  עיצוב בע״מ
efratseg10@gmail.com

     אפרת סגל אדריכלית פנים   

כל מה שנעשה מתוך תשוקה ואהבה 
סופו להצליח. תאהבו את מה שאתם 

עושים וכל השאר כבר יקרה ממילא

טיפ לקוראים:  

עו"ד אוהד חן
מייצג לקוחות בתחום הפלילי, מנהלי, דיני משפחה ומקרקעין.

איך הכל התחיל?
״את המשרד הקמתי  לאחר שירות במשטרת ישראל כקצין משטרה  
הגעתי  שירותי  במהלך  פלילי.  כתובע  ובעיקרם  שונים  בתחומים 
אינו  שיהיה  ככל  מעניין  אחד,  משפט  בתחום  העיסוק  כי   למסקנה 
מספק אותי, נוצר אצלי רצון להתפתח לכיווני משפט אחרים רחבים יותר. 
עבודה קשה, לילות בלי שינה, נסיעות ארוכות ושעות של עבודה משרדית 

הוכיחו כי ההתמדה משתלמת".

מה הייחודיות של השירות שאתה מעניק?
״אינני שופט או מעביר ביקורת על לקוחותיי. כל לקוח ראוי לייצוג משפטי 
שיוכח  עד  מפשע  חף  לקוח  כל  מבחינתי  חפותו.  על  ומלחמה  מיטבי 
אחרת. אני מעניק יחס אישי ללקוחותיי, ומשתדל להדגיש את הנקודות 
המשפטית  המציאות  קרקע  על  להשאירם  דואג  זאת  עם  אך  החיוביות 

הקיימת. במשרדי קיימות שלוש מחלקות עיקריות: 
משפט פלילי – שבו מיוצגים בעיקר אנשי חוק, משטרה, צבא ושירות בתי 

הסוהר בעבירות חמורות ובעיקרן עבירות שוחד, ביטחון ובטיחות.
ייצוג בכל הערכאות השיפוטיות ובהליכי גישור תוך מתן  דיני משפחה - 
על  הניתן  ככל  ושמירה  בילדיהם  במתדיינים,  הפגיעה  צמצום  על  דגש 

צמצום הפגיעה במרקם המשפחתי.
של  משרדו  מוזג  משרדי  אל   – עירונית  התחדשות  ומחלקת  מקרקעין 
עוה"ד יוסף פרץ, מוותיקי עורכי הדין בישראל. המשרד מטפל בעסקאות 
מקרקעין סבוכות, עסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית אשר הפכה 

להיות עיסוק מוביל בתחום המקרקעין בישראל״.

מה אתה אוהב לעשות בשעות הפנאי?
״יש לי 3 ילדים שהם מרכז חיי: יונתן )9(, אבנר )7( ומיקה )5(, ואני משתדל 
משק  ומתחזק  בנשמה  מושבניק  אני  במקורי  הניתן.  ככל  עימם  לבלות 

חקלאי פעיל ובין לבין מקפיד על ביקורים בחדר הכושר״. 
 

שאיפה מקצועית לעתיד
תחומי  את  להרחיב  שנה,  בכל  שלי  המשרד  את  להגדיל  שלי  ״החלום 

העיסוק, להיות מעורב בהליכי חקיקה וייצוג בכנסת.
המגיעים  דין  עורכי  לשלב  למטרה  לי  שמתי  כי  להדגיש  לי  חשוב 
הקיימים  הפערים  לצמצום  לסייע  ובכך  במשרדי   מהפריפריה 

בקבלה למשרות״. 

Ohadlaw1@gmail.com

מושב בניה 4
08-9333364    פקס 08-9333365

     עו״ד אוהד חן משפט פלילי          

טיפ לקוראים:  

לעולם אל תקבל דבר כמובן 
 מאליו, כל מציאות ניתנת לשינוי 
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טיפ לקוראים:  

 איתי גוברין
מפתח ומייסד שיטת "צופן הבריאות" - תכנית בריאות הוליסטית ייחודית לטיפול בסרטן 

ומומחה למחלות כרוניות.

איך הכל התחיל?
"בגיל 9 התחלתי ללמוד נינג'יצו, שיטה סודית מיפן שכללה מדיטציה, 
מהמזרח.  חיים  ופילוספיית  הטבע  באנרגיות  שימוש  לחימה  אימוני 
13 התחלתי להבריא עצמי ממחלת האסטמה בעזרת כלים  כבר בגיל 
שלמדתי משיטות אלה. עם התבגרותי התחלתי ללמוד בשקיקה שיטות 
ריפוי הוליסטיות רבות ממזרח ומערב ולמצוא דרכים נוספות וייחודיות 
כדי להבריא מטופלים שבאו אלי עם מחלות קשות, כגון סרטן, מחלות 
הקלינית,  ההתנסות  עם  לעזור.  התקשתה  המערבית  הרפואה  בהן 
פיתחתי שיטה ודרך ייחודית -  "צופן הבריאות" - שהינה תכנית בריאות 

הוליסטית לסרטן ב-4 מימדים".

מה הייחודיות של "צופן הבריאות"?
"בעוד שהרפואה המערבית מטפלת בסרטן רק דרך המימד הפיזיולוגי 
ומרבית הרפואה האלטרנטיבית מטפלת בסרטן דרך המימד האנרגטי, 
 4 בכל  טיפול  באמצעות  המלא,  הפתרון   את  נותנת  הבריאות"  "צופן 

המימדים )הפיזיולוגי/האנרגטי/התודעתי/האוניברסאלי(.
ב"צופן הבריאות" אנחנו יוצרים תכנית שנתית מלאה ומקיפה הכוללת:

1. מערכת אבחונים ב-4 ממדים בעזרתם אנו מגלים את "הסיבה 
הגרעינית" למחלה 

2. בונים תכנית אסטרטגית אישית לכל מטופל/ת
3. מרכיבים סדרת טיפולים אישיים בכל 4 המימדים   

4. קורס ייחודי בו לומדים כיצד להפוך להיות שותפים מלאים בתכנית 
ההבראה של עצמנו

5. ליווי ובקרה אישי למשך כל 12 חודשי התוכנית  
מניסיוני אני רואה מדי יום איך יש כל כך הרבה פעולות חיוניות 

ופרקטיות, שלא נעשות בטיפול בחולי הסרטן, ואשר יש להן את 
העוצמה ליצור את נקודת התפנית המיוחלת". 

מה אתה אוהב לעשות ברגעי הפנאי? 
"אני מאוד אוהב טיולים בטבע, ים, מדבר, מעיינות ונחלים, נהנה ועושה 

מדיטציה כל יום, רץ בכיף ועם חיוך בשדות שליד ביתי". 

שאיפה מקצועית לעתיד
לשינוי  באמת  שזקוקים  חולים  שיותר  לכמה  לעזור  שנצליח  "המטרה 

שאנו מציעים. 
אני מתכנן ב-2017 להכשיר צוות מומחים נוסף בשיטת "צופן הבריאות", 
ולהקים מחלקת מחקר ופיתוח בנושא וב-2019 להכשיר מומחים מחו"ל 

לטפל בשיטה זו". 

 הבריאות קשורה בראש ובראשונה במה אנחנו 
 עושים איתה. הפכו להיות אקטיביים ביצירת 
 הבריאות שלכם, עשו זאת בכל 4 המימדים. 

 יחד נפצח את "צופן הבריאות" הייחודי שלכם
www.metaplim.co.il

 etai.govrin@gmail.com    050-8280033
     צופן הבריאות – תכנית בריאות הוליסטית 

עו"ד דורית כרמלי 
מומחית לגישור עסקי ויישוב סכסוכים. בעלת משרד עו"ד המתמחה בגישור וליטיגציה. 

טיפ לקוראים:  

אל תמהרו לפנות לבית המשפט. 
מצו הליך של גישור גם אם  

ניסיונות הדברות קודמים נכשלו      

איך הכל התחיל? 
״למעלה מעשור עבדתי במשרדים מובילים בהם ייצגתי בדרך כלל גופים 
מקצוע  אנשי  של  לצידם  לעבוד  זכיתי  ברובם.  נתבעים  וחזקים.  גדולים 
תובנות  לקחתי  בליזובסקי מהם  איל  ועו"ד  ויסגלס  דב  עו"ד  כמו  מעולים 
רבות. בסופו של דבר, החיבור שלי עם הגישור בא מתוך הכרות עמוקה עם 
"מגבלות הכוח" של המערכת השיפוטית,  ובגלל שאני אדם מאוד פרקטי 
שחושב תמיד "איך פותרים" ומאמין מאוד במפגש ובדיאלוג בין אנשים״.  

מה הייחודיות של השירות שאת מעניקה?
״גישור הוא מקצוע. אצלי הגישור הוא התמחות עיקרית ולא עיסוק נוסף 
או צדדי.  גישור במגזר העסקי, הוא תחום שנמצא בצמיחה אדירה ואנשי 
עסקים מבינים היום את התועלת שהם יכולים להפיק מהליך כזה בגלל 
הגמישות שלו והשליטה בתוצרים. כל תיק מאתגר אותי ואני רוצה לפצח 
אותו, לא נבהלת ממשברים במו"מ, ומעודדת מאוד את הצדדים לראות 

אופק. להתמקד בפתרון ולא במה שהיה. לחשוב מחוץ לקופסא. 
אני מרבה לגשר בתחומים שעסקתי בהם כעורכת דין: סכסוכים בתחום 
זכויות יוצרים, תביעות דיבה, סכסוכים עסקיים בין שותפים ובין חברות, 
מחלוקות בין עורכי דין ללקוחותיהם, סכסוכים בין שותפים לקרקע ועוד. 
של  אמונם  את  לרכוש  היכולת  כל  קודם  הוא  כאן  שהסוד  חושבת  אני 
כי  הצדדים  מול  ונחישות  התמדה  מכן  ולאחר  הוגן"  כ"מתווך  הצדדים 

התהליך בדרך כלל עובר משברים רבים בדרך להסכם. 
המפתח הוא לשמור על אווירה נינוחה ומכבדת, שגורמת לאנשים לרצות 
בקדמת הבמה  ולהציב  לזהות  לדעת  וכן  למרות המשקעים,  להיות שם 

את הגורמים התורמים למו"מ״. 

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
״המשפחה והילדים נותנים לי הרבה כוח והשראה. אני אדם פעיל מאוד, 
אוהבת לרוץ בפארק מוקדם בבוקר עם אוזניות ומוזיקה. זה הזמן שלי עם 
יישוב סכסוכים של  בפורום  טובים. חברה  הכי  לי הרעיונות  עצמי שבאים 

לשכת עורכי הדין״. 

שאיפה מקצועית לעתיד
הרווארד  באוניברסיטת  מקצועית  בהשתלמות  השתתפתי  האחרון  ״בקיץ 
האמריקאי  הממשל  הגישור.  בתחום  מדהימים  לפרויקטים  נחשפתי  שם 
הסכמות  לקדם  כדי  מגשרים  של  מקצועיים  בשירותים  כיום  משתמש 
בתהליך  גם  מעורבים  מגשרים  ונפיצים.  רגישים  ציבוריים  בנושאים 
הרגולציה. כך שהמטרה הבאה היא בעצם האתגר הגישורי הבא. יש הרבה 
גם  לסייע  יכולים  כמגשרים  אנחנו  איך  לחשוב  אותי  ומענין  לעשות.  מה 

בתחום הציבורי״. 

מצאו אותנו ב - 

מגדל אלקטרה קומה 42, ריג'ס מרכזי עסקים, יגאל אלון 98 ת״א
052-3490984    03-6497957

docalaw@gmail.com
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הדס ניאזוב כהן 
"אדריכלית פנים עם אופי" - כל פרוייקט שונה מקודמו, לכל אחד תכנון ועיצוב בהתאם לאופיו האישי או העסקי.

איך הכל התחיל?
״גדלתי בבית אמנותי מאוד, אבי אמן ומשפחתי התפתחה לתוך אמנותו. תמיד הייתי 
מרותקת ליצירה, יופי ואסתטיקה. הבנתי שיש חוקיות ביצירות עיצוביות והתחברתי 
להנאתו  מרותקת  בסטודיו,  אצלו  יושבת  הייתי  והביצוע.  התכנון, השרטוט  לתהליך 
שלעיסוק  רוצה  שאני  ידעתי  אצור.  אני  גם  כשאגדל  ומאמינה  המוגמר,  מהמוצר 
שלי תהיה תוצאה פיזית ורוחנית. אני מתמלאת בהתרגשות בכל פעם שאני יושבת 

ומתחילה לתכנן, ואני מאמינה שאהבה מרובה למקצוע הינה סוד ההצלחה״.

מה הייחודיות של השירות שאת מעניקה?
הלקוחות,  לקהל  ומוצרים  שירותים  המציעים  העסקים  בעולם  שלי  מאמין  ״האני 
סביבת העבודה והמרחב העסקי הינם קריטיים ליצירת האווירה והעברת המסרים של 
התועלת העסקית. אני מתכוונת לאותם עסקים שיש להם אופי שחשוב להביא לידי 
ביטוי גם במרחב העסקי. מכאן הקמתי את משרד אדריכלות הפנים שלי – שממקד 
את הפעילות מול עסקים ומספק שירות של "אדריכלות פנים עם אופי" כל פרוייקט 
שלי שונה בתכלית מקודמו, לכל אחד אני מתכננת ומעצבת בהתאם לאופיו האישי 
או לאופי העסק. כאשר אני פונה לעיצוב עסק או משרד, אני מאפיינת יחד עם הלקוח 
והיועץ האסטרטגי את הרעיון העסקי. אנו בונים מודל לקוחות פוטנציאליים ומתכננים 
המודל  את  יוצקים  אנו  לאופיים.  בהתאם  הלקוחות  עבור  העסק  את  ומעצבים 
העסקי לקירות ולרצפות, ממקמים את הריהוט והאקססוריז בהתאם לקהל היעד, 
וממקסמים את פוטנציאל הרווחיות של העסק. כאשר אני מתכננת בית מגורים עבור 
 משפחה, אני אגרום להם להרגיש בבית. היצירה תהיה הם, האהבות, המשפחתיות. 
וירכיבו בהרמוניה מושלמת  ובעיצוב  ההרגלים והתחביבים יקחו חלק פעיל בתכנון 

תוצאה מדהימה ומשפחתית״.

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
״אהבתי הראשונה - עבודתי. אני נהנית לעסוק בה תמיד. בנוסף אני אוהבת לבלות 
ולבקר עם משפחתי הקטנה במקומות מעוררי השראה. חובבת גדולה של קריאה 

בספרות על אמנות או מגזינים מדעיים״.
 

שאיפה מקצועית לעתיד
״המטרה היא להשאיר חותם ברור בכמה שיותר מקומות בעולם, ליצור תמיד מאהבה 

ולאהוב תמיד את היצירה״. 

 www.hadasniazov.com

מגדלי K Tower אשדוד
 050-5794047

         hadas cohen niazov

טיפ לקוראים:  

תאהבו באמת את מה שאתם עושים, גשו לכל 
לקוח כאל הלקוח הראשון  ותזכרו תמיד שאין 
 הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה אלא 

 מכח התמדתה! )וינסטון צ'רצ'יל( 
 

עו"ד ענת גוטמן
שותפה מייסדת של גוטמן אמיר, משרד עורכי דין, העוסק בתחום הרשלנות הרפואית.

איך הכל התחיל?
את  שייצג  במשרד  רב  מקצועי  ניסיון  צברתי  לעבודתי,  הראשון  ״בעשור 
בית  וכאב  כדיינת  כיהנתי  בהן  שנים  כשבע  לאחר  במשק.  החזקים  הגופים 
 הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ולאחר סיום תואר שני באוניברסיטת 
ילדים  בייצוג  ורק  יעסוק אך  תל אביב, הרגשתי בשלה להקים משרד אשר 

שנפגעו כתוצאה מרשלנות רפואית. 
פערי הכוח, פערי המשאבים ופערי המידע הקיימים בין המערכת הרפואית 
ותחת  הכלכלי  העול  תחת  הקורסות  משפחות,  אותן  לבין  העוצמה  רבת 
הקושי והעצב הכרוכים בטיפול יומיומי וסיזיפי בילדם הפגוע, מחייבים ייצוג 
משפטי נחוש ומתן תמיכה רגשית וליווי צמוד במהלך התהליך כולו. ברוח זו 

פועלים כל עורכי הדין במשרד מאז הקמתו״.

מה הייחודיות של השירות שאת מעניקה?
״בשונה מעורכי דין העוסקים במספר תחומים, החלטתי כי המשרד יתמקד 
מקרים  הן  לכך  דוגמאות  בילדים.  שפגעה  רפואית  רשלנות   – אחד  בתחום 
של אי אבחון של תסמונות גנטיות ומחלות קשות ומתן טיפול רפואי רשלני 
זה  מורכב  בתחום  העיסוק  הילדות.  בתקופת  או  הלידה  ההיריון,  במהלך 
 משלב בין עולם הרפואה ועולם המשפט, ומחייב הכרה מעמיקה של שניהם. 
לבנות  בוריה,  על  הרפואית  המטריה  את  להכיר  נדרשת  אני  להצליח  בכדי 
וליישם אותה בהצלחה בבית  ייחודית  כל לקוח אסטרטגיה משפטית  עבור 
המשפט. מאבק עיקש ולעיתים לוחמני על מנת להשיג את התוצאה הטובה 

ביותר, אינו מילה גסה בעיני״. 

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
ואני  ימי,  את  ממלאת  עדיין  עבודתי  במקצוע,  עבודה  שנות   20 לאחר  ״גם 
שואבת ממנה סיפוק ואושר רב. בשעות הפנאי אני נהנית מאימוני פילאטיס, 

טיולי רכיבה וספרות טובה״.

שאיפה מקצועית לעתיד
הכספי  הפיצוי  את  לקוחותיי  עבור  להשיג  להמשיך  למחוייבותי  ״מעבר 
אני שואפת להטביע חותם בתחום הרשלנות  וראויים,  זקוקים  לו הם   הגבוה 
הרפואית מתוך אמונה שהצלחות בתביעות אלו, לא רק מקדמות צדק אישי 
הרפואי  השירות  איכות  את  משפרות  גם  הן  יום  של  שבסופו  אלא  וחלוקתי, 

הניתן לציבור כולו״.

טיפ לקוראים:  

לא לנוח על זרי הדפנה, לשאוף 
לחדש ולהצטיין ולהיות תמיד צעד 

אחד לפני היריב 
צילום: איילת ממן
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ריבה אלקלעי
.RivAlkalay - מייסדת ומנהלת החברה למיפוי ואבחון ביומטרי

איך הכל התחיל?
״בהיותי מנהלת בית ספר, חשתי תסכול וחוסר אונים אל מול הקשיים עימם 

נאלצו להתמודד ילדים בעלי קשיים חברתיים ולימודיים. 
את  פגשתי  הילדים,  של  לקשיים  הגורמים  למיקוד  פתרון  אחר   בחיפוש 
ד״ר הולצמן ועבודת המחקר המקיפה שלו בתחום האבחון הפסיכודיאגנוסטי. 
 דבר זה הביאני להעמיק ולחקור את הנושא בהרחבה בקרב ילדים ומבוגרים. 
והפסיכולוגיה שהביאוני  נוספו מחקרים שונים מתחום הגנטיקה   בהמשך, 
מקצועית  הכוונה  והוריהם,  לילדים  מדוייק  ואבחון  למיפוי  פתרון  למציאת 

לחיילים משוחררים, קריירה, מצבי תקיעות ועמידה בפרשת דרכים״.

מה הייחודיות של השירות שאת מעניקה?
יחידי מסוגו. המאובחן,  הינו  ריבה אלקלעי  והאבחון הביומטרי של  ״המיפוי 
שאלות,  על  לענות  עצמו,  את  לייצג  צריך  אינו  בוגר  או  ילד  הוא  אם  בין 
לעמוד למבחן וכיוצ״ב. התוצאות המתקבלות מדוייקות, ממוקדות, מהירות 

ומאפשרות טיפול והכוונה נכונים וממוקדים״.

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
״העיסוק  שלי הינו התענוג הכי גדול ומסקרן. אני תולעת ספרים, סקרנית, 

חוקרת, אוהבת לגלות ידע חדש בתחומים שונים.
וגם... אוהבת לטייל בשבילי הארץ, ללמוד ולהעשיר את עצמי. לבשל ולפנק 

את המשפחה הנהדרת שלי״ .
 

שאיפה מקצועית לעתיד
״המטרה, היא החלום שלי. שכל ילד יעבור מיפוי ביומטרי טרם כניסתו לבית 
למזער  הספר,  בית  ולצוות  להורים  ההכוונה  את  לשפר  מנת  על  הספר, 

תסכולים ולהעצים הצלחות. ושכל חייל משוחרר יקבל הכוונה לחיים״.

www.rivalkalay.com

צמרות 4, הרצליה
  052-2548220

          RIVALKALAY / ריבה אלקלעי     

טיפ לקוראים:  

רגע לפני שאתם מחליטים להשקיע זמן 
ומשאבים בלימודים והכשרה מקצועית, 
בואו למיפוי אישיות ביומטרי בשיטת ריבה 
אלקלעי, ותקבלו שיקוף אובייקטיבי ומהימן 
לגבי היכולות והצרכים שלכם, בין אם הם 

 במודע או בתת מודע
 

טיפ לקוראים:  

הציבו לעצמכם מטרות, האמינו 
 בעצמכם ואל תוותרו לעצמכם 

בדרך להשגתן

איך הכל התחיל? 
ללמוד  תכניות  לי  היו  צועדת.  אני  שבה  לדרך  אותי  הובילו  "החיים 
תהליך  עברתי  הפציעה  בעקבות  בתאונה.  נפצעתי  אבל  ארכיטקטורה 
שנה  לחכות  רציתי  שלא  מאחר  הקבלה.  מבחני  את  ופיספסתי  שיקום 

נוספת נרשמתי ללימודי משפטים. 
מאמין"  ל"אני  שיתאים  תחום  חיפשתי  וההתמחות  הלימודים  בתום 
לאומי  לביטוח  המוסד  עם  שלי  האישי  והניסיון  הפציעה  בעקבות  שלי. 
וחברות הביטוח, החלטתי שזה התחום שיאפשר לי לחוות תחושת סיפוק 

ומשמעות".

מה הייחודיות של השירות שאת מעניקה?
"המשרד נחשב כמשרד בוטיק המתמחה בתביעות מול המוסד לביטוח 
לביא,  רז  עו"ד   – שותף  לי  יש  נוספים.  גופים  מול  זכויות  ומימוש  לאומי 
נדיר  הוא  ביננו  הפעולה  ושיתוף   2003 שנת  מאז  ביחד  עובדים  אנחנו 

ומיוחד והוליד שותפות נפלאה. 
במהלך השנים והודות לאהבה משותפת שלנו למקצוע ולתחום, פיתחנו 
והכל לטובת  עבודה סינרגטית בה כל אחד עושה שימוש בחוזקות שלו 
הצלחת לקוחותינו. לא פעם הגיעו אלינו מקרים אבודים שהצלחנו להפוך 

את הקערה על פיה והשגנו עבור לקוחות אלו את מלוא זכויותיהם".

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
"אני נשואה לטל ואמא לארבעה: נועה )11(, שיר )9(, עידן )7( וזוהר )4(, 

כך שאין לי הרבה רגעי פנאי ואת אלו שיש לי אני מבלה עם משפחתי".

שאיפה מקצועית לעתיד
"אני אוהבת את מה שאני עושה ולכן אני רוצה להמשיך ולעסוק בתחום. 
השאיפה שלי היא להנגיש את חוק הביטוח הלאומי לכלל הציבור. מדובר 
 בחוק סוציאלי אשר תכליתו מתן גמלאות לנזקקים. עם זאת נראה כי במהלך 
מתאים  שלא  ונוקשה  סבוך  חוק  עם  ונותרנו  התכלית  נשכחה  השנים 

למאה ה- 21".

בעלים ושותפה במשרד עורכי דין לביא & הוניג, המתמחה בביטוח לאומי ובמימוש זכויות.

עו"ד רומי הוניג

www.lh-lawfirm.co.il

דניאל פריש 3, תל אביב
romi@lh-lawfirm.co.il    03-6091001

LHLAWFIRM

צילום: סטודיו איריס


