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 כנס שותפים לדרך
 שאלות ותשובות נפוצות 

 מה קורה בכנס?  .1

הכנס הוא הזדמנות להכיר את היחידות השונות של משרד המשפטים, לשמוע מהנציגים על העשייה  
 השוטפת של עורכי הדין והמתמחים וכמובן לשאול שאלות שיעזרו לכם בתהליך חיפוש ההתמחות. 

 מה הלו"ז של הכנס?  .2
 התכנסות  –  15:45-16:00 •
 אירוע מרכזי: ברכות ומידע בנוגע להתמחות במשרד המשפטים  –  16:00-16:30 •
 מידע  ביתני –  16:30-18:30 •
 בביתנים שיח חופשי  –  18:30-19:00 •

מתחיל בשעה   1דקות )סבב    20  כל  סבבים שמתחילים  6-( מחולק ל18:30-16:30)  המידע  ביתנישלב  
 , וכך הלאה(. 17:10מתחיל בשעה  3, סבב 16:50מתחיל בשעה  2, סבב 16:30

הנציגים על היחידה, על עבודת המתמחה ויענו על  בכל ביתן, בה יסבירו    ZOOMבכל סבב תחל שיחת  
 שאלות. להצטרפות לשיחה יש ללחוץ על האייקון < 

( האחרונה  השעה  בחצי  גם  18:30-19:00בנוסף,  להצטרף  ניתן  הביתנים.  בכל  חופשי  שיח  יתקיים   )
לביתנים שביקרתם בהם במהלך הסבבים על מנת לשאול שאלות נוספות וגם לביתנים שלא ביקרתם  

 בהם. 

 איך אפשר להוציא את המיטב מהכנס?  .3

על מנת להוציא את המיטב מהכנס, כדאי לקחת חלק פעיל בכולו. אנו ממליצים להצטרף לסבבים של  
 .יחידות לפחות 6

 .להיחשף ליחידות שאינכם מכיריםמומלץ להחליט מראש לאילו ביתנים להצטרף ו

השעות   בין  וגם  עכשיו  כבר  הכנס  לאתר  להיכנס  מוזמנים  על לקרוא  ,  15:45-16:00אתם  ביתן  בכל 
 , באמצעות הלחיצה על האייקון <   היחידה הרלוונטית ולצפות בסרטונים המצורפים

 מהי עמדת הייעוץ? 

וץ וההכוונה ויספקו מענה פרטני לסטודנטים שיזדקקו  נציגי קריירה מטעם קודקס יאיישו את עמדת הייע 
 , בלחיצה על הכפתור < ZOOM LIVEלייעוץ והכוונה, באמצעות מפגש 

 או באמצעות הצ'אט, באמצעות לחיצה על האייקון < 

 .11נציגי קודקס זמינים עבורכם לכל שאלה גם לאחר הכנס, לפרטי הקשר ראו תשובה לשאלה מספר 

 למי פונים? –טכנית אני צריך עזרה  .4

בעיה,  בכל  לסייע  שישמחו  טכנית  תמיכה  נציגי  עם  צ'אט  למצוא  תוכלו  הכנס  של  הראשי  בעמוד 
 באמצעות לחיצה על האייקון <
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 כיצד אוכל לדעת אילו ביתנים מונגשים? –אני בעל לקות שמיעה  .5

על   מידע  לקבלת  בצ'אט  אלינו  לפנות  ניתן  כתוביות,  באמצעות  מונגש  אשר  המרכזי  הכינוס  מלבד 
 הביתנים המונגשים באמצעות כתוביות.  

 איך נכנסים לכינוס ולביתני היחידות?   .6

 <   . לצפייה בשידור יש ללחוץ על האייקון 16:00והשידור יחל בשעה  15:45ההתכנסות תחל בשעה 
 באופן חופשי באמצעות לחיצה על האייקון < 16:30ניתן יהיה להיכנס החל מהשעה  לביתני היחידות

  בתחילת כל סבב מנהלי הביתן יאשרו את כניסתכם.

ולכן אם לא אושרה הצטרפותכם במהלך הדקות הראשונות,   משתתפים  60  -כל ביתן מוגבל לשימו לב ש
 מומלץ להיכנס לביתן אחר ולחזור לביתן שלא הספקתם בסבב הבא. 

הדקות האחרונות של כל סבב יהיה לכם זמן לצאת מהביתן שהייתם בו ולהיכנס לביתן שבו אתם דקות  ב
 מעוניינים להיות בו בסבב הבא.

 שפטים?אילו יחידות משתתפות מטעם משרד המ .7
 
 נציבות תלונות הציבור על שופטים  •

 נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות  •

 בתי הדין לאוכלוסין והגירה  •

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  •

 היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם •

 הרשות להגנת הפרטיות  •

 רשות הפטנטים  •

 המשפטים הלשכה המשפטית במשרד  •

 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  •

 רשות התאגידים   •

 הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין  •

 האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה  •

 ארצית  -הסניגוריה הציבורית  •

 מחוזות  -הסניגוריה הציבורית  •

 הסיוע המשפטי  •

 לפרקליט המדינהלשכות המשנים  •

 ייעוץ וחקיקה )משפט אזרחי( | ייעוץ וחקיקה )משפט כלכלי(  •

 ייעוץ וחקיקה )משפט פלילי( | ייעוץ וחקיקה )ניהול ותפקידים מיוחדים(  •
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 מנהלי( -חוקתי( | ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי-ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי •

 לאומי( -לשכת היועץ המשפטי לממשלה | ייעוץ וחקיקה )משפט בין •

 היח' לעיכוב הליכים  -פרקליטות המדינה  •

 יח' עררים   -פרקליטות המדינה  •

 נציבות תלונות הציבור על שופטים  •

 צגי המדינה בערכאות נציבות תלונות הציבור על מיי  •

 בתי הדין לאוכלוסין והגירה  •

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  •

 היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם •

 הרשות להגנת הפרטיות  •

 רשות הפטנטים  •

 הלשכה המשפטית במשרד המשפטים  •

 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  •

 רשות התאגידים   •

 והסדר זכויות מקרקעין הרשות לרישום  •

 האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה  •

 ארצית  -הסניגוריה הציבורית  •

 מחוזות  -הסניגוריה הציבורית  •

 הסיוע המשפטי  •

 לשכות המשנים לפרקליט המדינה •

 ייעוץ וחקיקה )משפט אזרחי( | ייעוץ וחקיקה )משפט כלכלי(  •

 ייעוץ וחקיקה )משפט פלילי( | ייעוץ וחקיקה )ניהול ותפקידים מיוחדים(  •

 מנהלי( -חוקתי( | ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי-ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי •

 לאומי( -לשכת היועץ המשפטי לממשלה | ייעוץ וחקיקה )משפט בין •

 היח' לעיכוב הליכים  -יטות המדינה פרקל  •

 יח' עררים   -פרקליטות המדינה  •

 נציבות תלונות הציבור על שופטים  •

 נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות  •

 בתי הדין לאוכלוסין והגירה 
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 איפה אפשר למצוא פרטים נוספים על משרד המשפטים?  .8

 אתר היריד זמין עבורכם באותה כתובת )לפחות בחודש הקרוב(:  
fair-virtual-justice-of-https://www.codex.co.il/ministry/   

 
פרטים נוספים על היחידות השונות ניתן גם למצוא באתר משרד המשפטים:  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/intership_ministry_of_justice?chapterInd

ex=1 

" של משרד המשפטים  מתמחים למען מתמחים  -שותפים לדרך כולם מוזמנים גם לקהילת "
 בפייסבוק: 

https://www.facebook.com/groups/493001914989810 

 מענה? יש לי שאלות ליחידות השונות של משרד המשפטים. כיצד אוכל לקבל  .9

ניתן יהיה לשאול שאלות בשיחה בתוך כל ביתן והנציג יענה על שאלותיכם. ניתן להעלות את השאלות  
 בשתי דרכים: 

 . ZOOM-בצ'אט המובנה של ה •
 . ZOOM-בסיום דבריו של הנציג בביתן יש ללחוץ על הסימן של הרמת היד ב - בהרמת יד •
 

 לקבל מענה? יש לי שאלות כלליות לגבי ההתמחות. כיצד אוכל  .10

(, וישמחו  17:00)ביום ה' עד השעה  9:00-18:00ה' בין השעות -נציגי קודקס זמינים עבורכם בימים א'
 לענות על כל שאלה בנושא ההתמחות. דרכי הפניה: 

 (3)שלוחה    073-227-0207טלפון:  •
 info@codex.co.ilמייל:  •
 www.codex.co.ilצ'אט באתר קודקס:  •

 
 בהצלחה!  
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