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מדוע בחרת בתחום העיסוק 
הזה?

קסם לי התחום שדרש ממני 
לאתגר את המיומנויות 

והיכולות האישיות שלי 
בעבודה מול לקוחות בתחומים 

שונים של עשיה משפטית, 
תוך כדי צבירת נסיון ומתן 

מענה ללקוחות בתחום כל כך 
מורכב ורווי, אלמנט ה"ערך 

המוסף" לעורך הדין, הוא 
הכרחי, הערך המוסף הוא ליווי 

הלקוח מהשלב הראשון ועד 
לסגירת העסקה.

איך הכל התחיל?
"במהלך לימודיי לתואר 

שני במשפטים, בבוקר 
בחינה חשובה בסמסטר ב' 
(באוניברסיטת ת�א), לקוח 

זימן אותי באופן בהול 
לאסיפת בעלי מניות, החלטתי 

לא לגשת למבחן ולהצטרף 
לאסיפה.

בסופו של יום קיבלתי תיק 
מעניין ומאתגר, שדרש 

ממני להביא לידי ביטוי את 
כישוריי. בדיעבד ההחלטה 

התגלתה כנכונה וצעד ראשון 
בדרכי העצמאית. לשני 

לקוחות שהאמינו בי בתחילת 
הדרך, אני חייבת את הקריירה 

המקצועית שלי. הם נתנו בי 
אמון מוחלט להוביל חלק 

מהמהלכים העסקיים שלהם 
על הצד הטוב ביותר.

מה החזון שלך לעתיד?
להמשיך לעשות את מה שאני 

עושה ולהשתמש ביצר הסקרנות 
שקיים בי כדי להגיע לעוד 
מחוזות, לשבור עוד שיאים 

ובתוך כל זה, לשמור על 
אנושיות.

רגע של סיפוק בעבודה?
הסיפוק הכי גדול שלי הוא 

לפצח תיק קשה ומאתגר, 
כשכולם כבר מרימים ידיים.

כשאני מצליחה לסגור עסקה 
כנגד כל הסיכויים או כנגד כל 

הספקנים. 
איך אתה מתפנקת, בשעות 

הפנאי?
ריצה עושה לי את זה, 

מרגישה שיכולה לדחוף קירות 
כשמסיימת אימון. וכמובן 

פילאטיס, להרגעת הגוף 
והנפש.

איך את תורמת לקהילה?
את קרולין טביב-אלופת 

ישראל בטניס שולחן, המיצגת 
את ישראל באולמפיאדת 

ריו, הכרתי בהיותי מתנדבת 
באיל"ן לפני מספר שנים. 

בעיני, ההתפתחות האישית 
תמיד נבנית עם נתינה לאחר. 

קרולין עוזרת לי לפתח ולהבין 
את זה כל פעם מחדש. 

עו"ד שירן בן עזרא

עו"ד שירן בן עזרא (35). בעלת משרד 
המתמחה בדיני מקרקעין, משפט מסחרי 

ודיני חברות

טיפ מנצח "ללכת לאט ובטוח זה הכי 
מהר שאפשר". 
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