עו"ד גליה גרימברג ,בת  40נשואה2+
עו"ד בתחום מיסוי עירוני ונדל"ן.
איך הכל התחיל? כילדה תמיד אהבתי את עולם המשפט ,וכאשר
הגיעה העת לבחור את מסלול הלימודים האקדמאיים היה לי
ברור שאלמד משפטים  -זאת למרות שכבר באותה התקופה
התחרות בשוק היתה קשה והפרנסה בתחום לא היתה מובטחת.
אל תחום המיסוי העירוני הגעתי במקרה ,ודווקא שם העבודה
היום יומית בהפחתת מיסים ובדיקת תקינות החיובים שהוטלו
ע"י הרשויות המקומיות ,עבודה אשר לעיתים הרגישה סיזיפית
ולעיתים אף דון קישוטית ,היא שגרמה לי להרגיש שאני במקום
הנכון .היכולת לגרום להשבת כספים לאזרח בגין חיובי יתר
טומנת בחובה סיפוק מקצועי רב.
מה הייחודיות של השירות שלך? עד לפני שנה הייתי בעלת
משרד שמנה שמונה עו"ד .המשרד שהתמחה במיסוי עירוני,
הוקם בשנת  ,2006כמשרד קטן ,גדל במהלך העשור האחרון והיה
לאחד המובילים בתחום .המשרד ,ייצג את :מדינת ישראל ,בנקים,
חברות בניה ,חברות קמעונאיות וגופים מסחריים שונים בסוגיות
הקשורות בארנונה והיטלי פיתוח מול הרשויות המקומיות בכל
רחבי ישראל .ואולם ,למרות הצמיחה דווקא אני חשתי שאני
מתרחקת ,בעל כורחי ,מלב העשייה המשפטית .כמי שעומדת
בראש המשרד נדרשתי יותר ויותר לעסוק בתחומי ניהול
העובדים ופחות בעשייה בשטח.
לפני כשנה ,לאחר לבטים רבים ,החלטתי לעזוב את המשרד וזאת
על מנת שאוכל לגבש יעדים ומטרות מקצועיות נוספות וחדשות,
תוך חזרה ללב העשייה המשפטית.
כיום אני ממשיכה לייצג בהליכים בפני בית המשפט העליון
ומתמקדת בטיפול וייצוג בתיקים מורכבים ו/או מאתגרים
מקצועית .השינוי שעשיתי בחיי המקצועיים מקנה לי איזון טוב
ונכון יותר .היום אני מעניקה שירותים משפטיים ,כמשרד בוטיק,
תוך מתן יחס אישי יותר ללקוח.
שאיפה מקצועית לעתיד? השאיפה המקצועית שלי היא
להמשיך ולהשפיע כעורכת דין ולשלב בעתיד את העשייה
המשפטית גם בעבודה באקדמיה ואולי אף ברשות השופטת.
מה את אוהבת לעשות ברגעי הפנאי? מאז ומעולם הבישול היה
לי כמקום מפלט לשחרור קיטור ויצירה חדשה .לצד הבישול
יש לי אהבה גדולה לספרים .בימים אלו אני מסיימת את "בבוא
השעה" ,ספרו השישי והמצוין של ג'פרי ארצ'ר בסידרה "דברי ימי
קליפטון".
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