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מוגשת לכם בזאת חוברת ובה מידע לקראת ההתמחות במשפטים. החוברת נערכה 

על ידי המרכז לפיתוח קריירה בקריה האקדמית אונו. אני משוכנע כי תפיקו תועלת 

רבה מחוברת זו, וכי תוכנה יסייע בידכם בקבלת החלטה מושכלת בבחירת מקום 

ההתמחות.

ההתמחות היא שלב משמעותי בסולם ההתפתחות המקצועית ובעיצוב הקריירה. 

הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו דוגלת באקדמיה יישומית, ותכנית 

הלימודים מדגישה את ההיבטים המעשיים של עולם המשפט. ההכשרה המקצועית 

המיטבית שאתם רוכשים בעת הלימודים תסייע בידכם בעת ההתמחות, הן במגזר 

הציבורי והן במגזר הפרטי. 

צאו לתהליך בחירת מקום ההתמחות בתחושת בטחון כי קיבלתם את כל הכלים 

להצלחה, והיו גאים בהיותכם בוגרי הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. 

אנו תקווה כי חזון הקריה האקדמית לשינוי פני החברה בישראל יעמוד אל מול עינכם, 

ויקרין על התנהלותכם גם בעת ההתמחות ולאורך הקריירה המשפטית כולה. 

אנו, בקריה האקדמית אונו נמשיך לעמוד לצידכם ככל שיידרש. 

סטודנטים יקרים וסטודנטיות יקרות,

 בהצלחה, 

 ד"ר אלעד פינקלשטיין

 דיקן הפקולטה למשפטים

הקריה האקדמית אונו

אלעד פינקלשטיין
דיקן הפקולטה למשפטים
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*יתכנו שינויים בלוחות הזמנים

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

נובמבר - דצמבר

הדרכה של חברת קודקס
בכל הקמפוסים

הדרכה על המכרז בכיתות
עפ"י המסלולים

ניתן להתעדכן באתר
על המועד המדוייק

פתיחת המכרז
למרץ וספטמבר

מועד אחרון להגשת
מועמדות למכרז של

משרד המשפטים

קבלת זימונים לראיונות
במשרד המשפטים

לוחות זמנים*

הכנה קבוצתית
לראיון התמחות

תיאום פגישה דרך האתר

תחילת הראיונות

קבלת תשובות טלפוניות

במהלך חודש נובמבר

דצמבר

אמצע ינואר

אמצע מרץ

סוף מרץ

ינואר - מרץ

יריד
התמחויות: 

מפגש
מעסקים
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בימים אלו נפתחים המכרזים להתמחויות במועדי מרץ וספטמבר.

ההתמחות הינה שלב מהותי בדרך שלכם להסמכתם בעריכת דין.

התואר הקנה לכם ידע משפטי רב שילווה אתכם לאורך הקריירה המקצועית.

תהליך חיפוש ההתמחות הינו תהליך מורכב הכרוך בגורמי החלטה שונים,

חלק מגורמי ההחלטה הינם אישים וחלקם חיצוניים שאינם תלויים בכם.

תהליך חיפוש ההתמחות נפרש על פני מספר חודשים הטומנים בחובם עליות ומורדות.

המרכז לפיתוח קריירה פועל במטרה לתת לכם כלים להצלחה במציאת התמחות מיטבית ביותר עבורכם.

חוברת זו מכילה מידע רלוונטי עבורכם בתהליך חיפוש ההתמחות:

כללי יציאה להתמחות – לשכת עורכי הדין  

מידע על התמחות במגזר הפרטי  

מידע על התמחות במגזר הציבורי  

דוגמאות לטפסים להתמחות  

כיצד נרשמים למכרז משרד המשפטים  

פתיחת תיק בקודקס  

מאחלות לכם, חיפוש התמחות אפקטיבי ומיטבי.

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו מאיתנו,

המרכז לפיתוח קריירה

סטודנטים יקרים וסטודנטיות יקרות,
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 כללי לשכת
עורכי הדין 
להתמחות
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מתמחה יקר/ה,
חוזר מתומצת זה נועד להביא לידיעתך את עיקרי הוראות חוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961, התקנות 

והכללים שהותקנו מכוחו וכן החלטות שנתגבשו על-ידי הוועד המרכזי במשך השנים בענייני התמחות.

מאמן רשאי לקיים ריאיון עם מועמד להתמחות רק החל מיום 15 בחודש מרס של שנת לימודיו השלישית של המועמד בפקולטה 

למשפטים. על המועמד להציג למראיין בפתח הריאיון אישור מאת המוסד האקדמי על כך שהוא מצוי בשנת לימודיו השלישית 

או שכבר סיימה. הוראות נוספות הנוגעות לענין מפורסמות בכללי לשכת עורכי-הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחותם( 

תשכ"ב- 1962 )להלן – "הכללים"(, ויש לעיין בהם.

ראיון קבלה להתמחות 1

רישום מתמחה 2

סעיף 27 לחוק קובע כי הלשכה רשאית שלא לרשום מועמד כמתמחה אם נתגלו עובדות שבעטיין סבורה הלשכה שהמועמד  א. 

אינו ראוי לשמש עורך-דין.

נא לחתום על התצהיר בנוסחו הרצ"ב. ב. 

אם הנך מוסר פרטים במסגרת סעיף 4.6 לתצהיר - עליך להמציא ללשכה את כל החומר הרלבנטי )כתב אישום, פסק דין, גזר   

דין, פרטים על חקירה תלויה ועומדת וכך גם לגבי הליכי משמעת במוסד האקדמי או במקום העבודה, צו כינוס נכסים, בקשה 

לפשיטת רגל או הכרזה על פשיטת רגל(.

לתשומת לבך: אם נחקרת בעבר במשטרה ולא קיבלת אישור על סגירת תיק החקירה, מומלץ מאוד לפנות למשטרה לבדיקת   

מצבו של תיק החקירה, וזאת בטרם החתימה על התצהיר.

אם במהלך ההתמחות נפתחת חקירה ו/או מוגש כתב אישום, עליך לדווח על-כך מיידית ללשכה. ג.  

מידע על הרשעה שהתיישנה ביום 13.12.12 נכנסו לתוקפן תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים )שינויים בתוספת הראשונה  ד. 

והשלישית לחוק( התשע"ב-2012. במסגרת תיקון זה הוספה לשכת עורכי הדין לרשימת הגופים המנויים בתוספת הראשונה 

לחוק, ואשר עליהם חל סעיף 5 לחוק המאפשר לקבל מידע רחב עד תום תקופת המחיקה.

לאור התיקון הנ"ל בתוספת הראשונה מועמד להתמחות חייב לדווח במסגרת התצהיר גם על הרשעה שהתיישנה.  

הלשכה רשאית להביא בגדר שיקוליה גם את המידע לגבי הרשעה שהתיישנה בבואה להחליט הן בבקשת מועמד להירשם   

כמתמחה והן במועמד להתקבל כחבר בלשכה.

הליכי חקירה, כתב אישום תלוי ועומד, הרשעה – לרבות בהליכי משמעת במוסד האקדמי – כל אלה עלולים להביא לעיכוב  ה. 

ברישום תחילת ההתמחות והקבלה ללשכה, לאחר בחינה של כל בקשה לגופה ומתן זכות טיעון לפני ועדת ההתמחות.

תקופת מאסר על תנאי שהוטלה על ידי בית המשפט על המועמד תביא לעיכוב הן באישור תחילת ההתמחות והן בקבלה  ו. 

ללשכה, והדיון בבקשה יתקיים לאחר תום תקופת התנאי.

ריצוי של"ץ - הלשכה אינה מאשרת ביצוע התמחות וקבלה ללשכה בד בבד עם ריצוי שעות של"ץ. ז. 

חובות כספיים, חייב מוגבל באמצעים, צו כינוס והליכי פשיטת רגל – הלשכה אינה מאפשרת ביצוע התמחות וקבלה ללשכה  ח. 

למצויים בהליכי פשיטת רגל )לרבות כינוס נכסים( ולמי שהוכרזו פושטי רגל. בעלי חובות כספיים ניכרים )לרבות איחוד תיקים 

בהוצאה לפועל, מי שהוכרז חייב מוגבל באמצעים וכד'( מחוייבים להצהיר על כך ועניינם ידון לגופו.

סירוב לרשום מתמחה 3

סעיף 27 לחוק קובע כי הלשכה רשאית שלא לרשום מועמד כמתמחה אם נתגלו עובדות שבעטיין סבורה הלשכה שהמועמד  א. 

אינו ראוי לשמש עורך-דין.

נא לחתום על התצהיר בנוסחו הרצ"ב. ב. 

אם הנך מוסר פרטים במסגרת סעיף 4.6 לתצהיר - עליך להמציא ללשכה את כל החומר הרלבנטי )כתב אישום, פסק דין, גזר   

דין, פרטים על חקירה תלויה ועומדת וכך גם לגבי הליכי משמעת במוסד האקדמי או במקום העבודה, צו כינוס נכסים, בקשה 

לפשיטת רגל או הכרזה על פשיטת רגל(.

לתשומת לבך: אם נחקרת בעבר במשטרה ולא קיבלת אישור על סגירת תיק החקירה, מומלץ מאוד לפנות למשטרה לבדיקת   

מצבו של תיק החקירה, וזאת בטרם החתימה על התצהיר.

אם במהלך ההתמחות נפתחת חקירה ו/או מוגש כתב אישום, עליך לדווח על-כך מיידית ללשכה. ג.  
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כשרות לאמן מתמחה 4

סעיף 29 לחוק קובע מי אלה הרשאים להיות מאמנים למתמחים. א.  

רשאי להיות מאמן – שופט או חבר הלשכה בעל ותק של חמש שנים שאושר ע"י הלשכה כראוי להיות מאמן, או מי שממלא  ב.  

תפקיד בשירות המשפטי שנקבע ע"י שר המשפטים בצו.

אם הנך מתמחה ראשון של המאמן רצוי מאוד לוודא עימו מראש או עם מזכירות מתמחים בלשכה, שאכן קיבל היתר לאמן  ג.  

מתמחה, והוסמך כמאמן כדין.

גם כשמדובר במאמן ותיק, יש לוודא כי אינו מאמן במקביל מתמחה נוסף, ואם הוא מאמן מתמחה נוסף, לוודא עם מזכירות  ד.  

מתמחים בלשכה האם הוא בעל היתר לאמן שני מתמחים.

עורך-דין המעסיק מתמחה מבלי שקיבל היתר מהלשכה, עובר לכאורה עבירה משמעתית שתטופל ע"י ועדת האתיקה. ה. 

לתשומת לבך: הרישום להתמחות יעשה רק תחת פיקוחו של מאמן שהוסמך כדין לאמן מתמחה, לא יינתן אישור רטרואקטיבי   

לאימון מתמחה. ההתמחות תאושר רק ממועד ההסמכה כדין לאמן מתמחה, או לאמן שני מתמחים כשמדובר במאמן שכבר 

מאמן בפועל במקביל מתמחה אחר. מחובת המתמחה לוודא מראש מול מדור המתמחים בלשכה שלמיועד לאמנו אישור 

בפועל לאמן מתמחה. לא די שהוא בעל הוותק הנדרש והכשירות התיאורטית.

מעמד המתמחה ושכרו 6

סעיף 41 א' לחוק קובע כי דינו של מתמחה, לכל דבר ועניין, למעט החיקוקים המפורטים בתוספת לחוק, יהיה כדין עובדו של 

המאמן. בתוספת נכלל, בין היתר, חוק פיצויי פיטורים.

מכאן, חלים על המתמחה דיני העבודה, וביניהם חוק שכר מינימום, חוק חופשה שנתית, וצווי הרחבה בדבר השתתפות המעביד 

בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ובדבר תשלום דמי הבראה והפרשה לביטוח פנסיוני ולפיצויים.

כמו כן, לא תותר התמחות בה משלם המאמן )או מעסיקו של מאמן, כאשר המאמן עצמו שכיר( שכר למתמחה כנגד חשבוניות מס 

שמפיק לו המתמחה, וקיימת חובת הפקת תלושי משכורת למתמחה כדין כל עובד שכיר. חובת העסקת המתמחה כשכיר והפקת 

תלושי שכר בתוקף גם כאשר המאמן והמתמחה הינם בני זוג.

תחולת צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים. הוועד המרכזי, בישיבתו מיום 22.1.14, אימץ את עמדת פורום עבודה של לשכת 

עורכי דין ואת עמדת סגנית הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, לפיה יש להחיל את צו ההרחבה לפנסיית חובה על 

מתמחים על כל חלקיו, לרבות הפרשה למרכיב פיצויי פיטורים.

המשמעות היא, שעל מאמן להפריש את מלוא הסכומים למתמחה בהתאם לצו ההרחבה הנ"ל, כולל ההפרשה לפיצויי פיטורים 

בכפוף לקבוע בצו. תשלום עבור שעות נוספות - מתמחה זכאי לקבלת גמול בעד שעות נוספות. חוק שעות עבודה ומנוחה חל 

על מתמחה ולא חלים עליו לעניין זה החריגים שבחוק.

לתשומת לבך: הלשכה אינה מאשרת התמחות ללא קבלת שכר. המאמן חייב לשלם למתמחה לפחות שכר מינימום.

מידע על הרשעה שהתיישנה ביום 13.12.12 נכנסו לתוקפן תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים )שינויים בתוספת  ד. 

הראשונה והשלישית לחוק( התשע"ב-2012. במסגרת תיקון זה הוספה לשכת עורכי הדין לרשימת הגופים המנויים בתוספת 

הראשונה לחוק, ואשר עליהם חל סעיף 5 לחוק המאפשר לקבל מידע רחב עד תום תקופת המחיקה.

לאור התיקון הנ"ל בתוספת הראשונה מועמד להתמחות חייב לדווח במסגרת התצהיר גם על הרשעה שהתיישנה.  

הלשכה רשאית להביא בגדר שיקוליה גם את המידע לגבי הרשעה שהתיישנה בבואה להחליט הן בבקשת מועמד להירשם   

כמתמחה והן במועמד להתקבל כחבר בלשכה.

הליכי חקירה, כתב אישום תלוי ועומד, הרשעה – לרבות בהליכי משמעת במוסד האקדמי – כל אלה עלולים להביא לעיכוב  ה. 

ברישום תחילת ההתמחות והקבלה ללשכה, לאחר בחינה של כל בקשה לגופה ומתן זכות טיעון לפני ועדת ההתמחות.

תקופת מאסר על תנאי שהוטלה על ידי בית המשפט על המועמד תביא לעיכוב הן באישור תחילת ההתמחות והן בקבלה  ו. 

ללשכה, והדיון בבקשה יתקיים לאחר תום תקופת התנאי.

ריצוי של"ץ - הלשכה אינה מאשרת ביצוע התמחות וקבלה ללשכה בד בבד עם ריצוי שעות של"ץ. ז. 

חובות כספיים, חייב מוגבל באמצעים, צו כינוס והליכי פשיטת רגל – הלשכה אינה מאפשרת ביצוע התמחות וקבלה ללשכה  ח. 

למצויים בהליכי פשיטת רגל )לרבות כינוס נכסים( ולמי שהוכרזו פושטי רגל. בעלי חובות כספיים ניכרים )לרבות איחוד תיקים 

בהוצאה לפועל, מי שהוכרז חייב מוגבל באמצעים וכד‹( מחוייבים להצהיר על כך ועניינם ידון לגופו.

נקבע משך תקופת ההתמחות העומד כיום על 18 חודשים.

תקופת ההתמחות 5
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אישור מועד תחילת ההתמחות

זמני ההתמחות

עבודה נוספת

7

9

10

למועד תחילת ההתמחות חשיבות, בין היתר, לעניין המועד בו זכאי המתמחה לעמוד בבחינות ההתמחות, כפי שיפורט עוד  א. 

בהמשך.

הנושא מוסדר בכלל 3 לכללים, ובו נקבע העיקרון לפיו אישור הבקשה הן לתחילת התמחות הן להמשך התמחות ייחשב מיום  ב. 

קבלת הבקשה בלשכה או מיום תחילת ההתמחות בפועל, לפי המאוחר יותר. חובת ההודעה במועד חלה על כל פונה, עם זאת 

הכלל מעניק שיקול דעת, בנסיבות מיוחדות, לאשר מועד מוקדם יותר, במגבלות ובתנאים הקבועים בכלל.

בכלל 8 לכללים נקבע כי מתמחה יעסוק בהתמחות לפחות 36 שעות בשבוע, מהן לפחות 25 לפני השעה 14:00. א. 

אין הלשכה מוסמכת לאשר התמחות במתכונת הפחותה משעות המינימום, אף לא בתמורה להארכת תקופת ההתמחות.  

ההתמחות צריך שתיעשה בשעות העבודה הנהוגות דרך קבע במשרד המאמן )ואין מאשרים התמחות בשעות חריגות בבקר  ב. 

או בלילה, בדרך כלל לא לפני 08:00 בבקר ולא אחרי השעה 20:00(. בשעות הבקר – נדרשת רציפות של חמש שעות לפחות, 

במשך לפחות חמשה ימים רצופים בשבוע, בימים ראשון עד חמישי. התמחות בימי שישי בשבוע כפופה לכך שהמשרד פועל 

בימי שישי ובפיקוח המאמן ותותר לכל המאוחר עד השעה 13:00.

כלל 9 לכללים קובע כי לא יעבוד מתמחה בתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת אלא בהיתר מאת הלשכה. במשך שנת  א. 

ההתמחות עיקר העיסוק יהיה בהתמחות בלבד.

הלשכה רשאית שלא להביא בחשבון תקופת ההתמחות את התקופה שבה עבד המתמחה ללא היתר הלשכה או את מקצתה. ב. 

על המבקש לעבוד עבודה אחרת להגיש בקשה בהתאם לטפסים הרצ"ב. ג. 

לתשומת לבך: להלן הקריטריונים אותם קבע הוועד המרכזי לפיהם תיבחן כל בקשה לקבלת היתר לעבודה נוספת: ד. 

ההתמחות תהיה פרוסה על לפחות 5 ימים בשבוע, בימים ראשון עד חמישי ובשעות רצופות )לפחות 5 שעות רצופות(.  .1 

ביום שישי – בכפוף לכך שהמשרד פעול בימי שישי דרך קבע.

ככלל, לא תאושר התמחות לפני השעה 08:00 ולא יאושר סיום אחרי השעה 20:00 )במסגרת של 36 שעות שבועיות(.  .2

ככלל, לא יאושרו עבודות שהן עבודות עיקריות הנושאות אופי של אחריות מרובה אשר מעצם טיבען אינן מוגבלות לשעות   .3

העיסוק בזמן העבודה בלבד דוגמת רואה חשבון, שמאי מקרקעין, מנהל בית ספר, רופא, יועץ מס, מבקרי פנים של רשויות 

וגופים ציבוריים וכן כל עיסוק במקצוע חופשי אחר.

ככלל, העבודה הנוספת תהיה במשרה משנית - חלקית בלבד ובהיקף מצומצם מאוד שלא יעלה על 15 שעות בשבוע.   .4

הלשכה תביא בחשבון במסגרת שיקוליה גם את משך שעות העבודה הנוספת.

יש להקפיד על העדר ניגוד אינטרסים, אי תלות ו/או זיקה בין מקום העבודה למקום ההתמחות.  .5

לא יאושר עיסוק בעבודה נוספת באותו המקום )משרד פרטי, חברה, מוסד וכו'( שבו מתבצעת ההתמחות.  .6

יש לקבוע מרווח זמנים סביר בין שעת סיום ההתמחות לשעת תחילת העבודה הנוספת.  .7

מתמחה אשר בבעלותו המלאה או המשותפת עסק פעיל, גם אם אינו עובד בו בפועל במהלך ההתמחות, וכן מי  ה. 

 שמתנדב בהיקף של 15 שעות שבועיות או יותר, מחויב לדווח על כך ללשכה. את הדיווח ניתן לבצע במסגרת קורות

החיים המועברים ללשכה.

כלל 5 לכללים קובע סייגים אשר מטרתם להבטיח כי תקופת ההתמחות תיוחד להכשרה למקצוע.  .1

ככלל, עורך-דין העובד כשכיר לא מורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד לפני תחילת ההתמחות, למעט באותם   .2

מקרים חריגים הקבועים בכלל זה.

סייג לאימון 8
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היעדרות ממקום התמחות

דין וחשבון על התמחות

11

15

כלל 11 קובע, בין היתר, כי מתמחה לא יעדר ממקום התמחותו יותר מ- 30 יום בשנת ההתמחות.  א. 

ההיעדרות תעשה בתיאום עם המאמן ובכפוף להסכמתו.

במסגרת 30 ימי היעדרות אלה כלולים גם ימי החופשה להם זכאי המתמחה עפ"י חוק חופשה שנתית. ב. 

בנוסף, רשאי מתמחה להיעדר לרגל שירות מילואים ועד 30 ימים בשנה בגין מחלה. ג. 

כן, רשאית להיעדר מתמחה שילדה לרגל חופשת לידה, כמשמעה בחוק עבודת נשים. ד. 

המבקש לעבור להתמחות במשרד אחר יגיש ללשכה מכתב ממאמנו החדש בציון מועד המשך ההתמחות תחת פיקוחו ופירוט  א. 

ימי ושעות ההתמחות, וכן יצרף דו"ח על סיום התמחותו אצל המאמן הקודם )מומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשום(.

אישור על קבלת הבקשה יישלח בהודעת SMS למתמחה תוך שבועיים ממועד הבקשה בלשכה. ב. 

אם לא תקבל/י אישור תוך שבועיים, עליך לפנות ללשכה לבירור סיבת העיכוב. ג. 

לתשומת לבך: חובת הדיווח במועד )דהיינו,לא יאוחר מיום המשך ההתמחות בפועל( חלה גם בהודעה על המשך ההתמחות   

)ראה לעניין זה כלל 3 ל"כללים"(.

כל הפסקה ברציפות תקופת ההתמחות טעונה אישור הלשכה, וזאת על מנת למנוע מצב של פיצול ההתמחות לתקופות קצרות  א. 

הפוגמות בטיב ההתמחות.

על המבקש לפצל את התמחותו לפנות בבקשה מנומקת ללשכה, ולתמוך אותה באישורים מתאימים. ב. 

בכלל 14 לכללים נקבעה החובה על המאמן להגיש דו"ח על ההתמחות בתום כל ששה חודשי התמחות. א. 

בלשכה נערך מעקב קפדני אחר הדיווחים התקופתיים, ומאמנים שלא מקיימים את חובת הדיווח הועמדו על חובתם זו ועל  ב. 

המשמעות החמורה של אי-מילוייה.

אף כי חובת הדיווח מוטלת פורמאלית על המאמן הרי שעל המתמחה לדאוג לכך שהדו"ח ימולא כראוי, ויישלח ללשכה במועד.  ג. 

קבלת הדו"חות מהווה תנאי לאישור סיום תקופת ההתמחות.

על המתמחה לדווח ללשכה בכל מקרה בו צפוי מאמן/נת להיעדר ממשרדו לתקופה ממושכת העולה על 30 יום )כגון חופשת  א. 

לידה של מאמנת, נסיעה ממושכת לחו"ל וכיוצ"ב( .

במסגרת ההודעה, על המתמחה להודיע האם ישנם עורכי דין נוספים במשרד ולמסור את שמותיהם )אפשר באמצעות נייר  ב. 

הפירמה של המשרד(.

לידיעתכם, על פי כלל 12 ימי היעדרות של מאמן העולים על 90 יום בשנה, בהיעדר עורך דין אחר במשרד בעל היתר לאמן, ג. 

לא יובאו במנין ההתמחות.  

היעדרות מאמן 12

חילופי מאמנים

רציפות ההתמחות

13

14

הדין להפסקת התמחות נקבע בסעיף 15 לכללים. קיימת חובת הודעה הדדית הן של המתמחה הן של המאמן לפחות  א. 

30 יום מראש על הפסקת ההתמחות.

נקבעה תקופת מינימום בת 60 יום להתמחות אצל מאמן. התמחות הקצרה מתקופת המינימום לא תוכר עפ"י הלשכה  ב. 

אלא בנסיבות מיוחדות.

הפסקת התמחות 16

  המרכז לפיתוח קריירה     10



פיקוח על ההתמחות 17

הלשכה מפעילה את הפיקוח על ההתמחות על-פי הסמכויות שהוקנו לה בסעיף 2 לחוק הלשכה ובהתאם לכללי ההתמחות. א. 

הפיקוח מבוצע באמצעות עורכי-דין שהתאמתם לתפקיד נבחנה ואושרה, ומטרתו להביא להעלאת רמת ההתמחות והעמקתה. ב. 

במרבית המקרים הפיקוח נעשה במקום ההתמחות. הפיקוח על ההתמחות יוגבר על ידי הלשכה ויושם דגש מיוחד על פיקוח  ג. 

פיזי במשרדי המאמנים בשאיפה להגיע לכיסוי מירבי של כלל מקומות ההתמחות. במקביל יתבצע פיקוח על ידי שאלון 

אינטרנטי מובנה.

בפיקוח נבדקים עניינים מהותיים וטכניים הכרוכים בהתמחות. ד. 

בין היתר נבדקים תנאי העבודה של מתמחים, תוכן ההתמחות, טיפול בבעיות שונות שפוגמות באיכות ההתמחות וכו'.  

הפיקוח מבוצע בכל הסקטורים. ממצאי הביקורת עוברים לטיפולה של ועדת ההתמחות.  

במקרים בהם הפיקוח מאתר פגמים בהתמחות או שעולה חשד שההתמחות אינה מתבצעת כראוי מתבצע פיקוח טלפוני,  ה. 

לרבות בדיקה שעוברת למשרד חקירות לביצוע חקירה סמויה שממצאיה עוברים לוועדת ההתמחות. הוועדה מוסמכת, באישור 

הוועד המרכזי, לפסול את ההתמחות כולה או מקצתה אם נוכחה כי זו לא בוצעה על-פי המתחייב מהכללים.

חל איסור על המתמחה ליצור קשר ישיר עם המפקחים וכל פנייה הנוגעת לפיקוח תעשה דרך מדור המתמחים בלשכה בלבד.  ו. 

בחינות הסמכה לעריכת דין 18

סעיף 38 לחוק קובע כי בתום תקופת ההתמחות על המועמד לחברות בלשכה להיבחן בבחינות הלשכה במקצועות מעשיים. א. 

מכאן, רק מתמחה אשר סיים את תקופת התמחותו כדין, ב. 

עד למועד הבחינות בכתב יהיה מועמד לגשת לבחינות.  

הבחינות בכתב מתקיימות בשני מועדים בשנה: ג. 

מועד קיץ הנערך החל ממחצית חודש אפריל ומועד חורף הנערך החל ממחצית חודש אוקטובר. המועד המדויק יכול שיחול   

בכל תאריך שבין ה- 15 עד ה- 31/30 בכל אחד מהחודשים הנ"ל.

לכן, מתמחה שרוצה להבטיח את מועמדותו להיבחן במועד קיץ חייב להירשם כמתמחה עד לאמצע חודש אפריל לכל המאוחר. ד. 

מתמחה שיבקש להיות מועמד להיבחן במועד חורף, חייב להירשם כמתמחה עד אמצע חודש אוקטובר לכל המאוחר.  

מי שעומד בהצלחה בבחינות בכתב מוזמן להיבחן בבחינות בעל-פה. ה. 

חוזר מפורט ובו אינפורמציה נוספת אודות הבחינות וסדרי הרישום יישלח לכל מועמד אישית לכתובתו הפרטית לקראת מועד  ו. 

הבחינות הרלבנטי לגביו.

חובה להירשם לבחינות במועדים אותם מפרסמת הלשכה, וניבחן שלא נרשם בזמן, לא יוכל להיבחן במועד. ז. 

לתשומת לבך: מתמחה שלא יקבל לכתבתו הפרטית הוראות הרשמה לבחינות לפחות 60 יום לפני המועד שאליו הוא כשיר   

לגשת, יפנה ללשכה ויברר את הסיבה.

כפיפות המתמחה לכללי האתיקה המקצועית 19

בתקופת התמחותו ועד להכרעה הסופית בדבר קבלתו כחבר בלשכה נתון המועמד למרותה של הלשכה ולשיפוטו המשמעתי, 

בהתאם לאמור בסעיף 41 לחוק.

חברות בלשכה 20

דרך קבלתם של חברים חדשים לשורות הלשכה נקבעה בפרק החמישי לחוק ו"בכללי לשכת עורכי-הדין קבלת חברים ללשכה  א. 

וחידוש חברות".

טקסי קבלת חברים נערכים פעמיים בשנה במחצית הראשונה של החודשים יוני ודצמבר בירושלים. ב. 

סעיף 44 קובע באלו מקרים הלשכה רשאית לסרב לקבל חבר לשורותיה, על אף כשירותו. תשומת ליבך מופנית לסעיף 2 לעיל  ג. 

בעניין "סירוב לרישום מתמחה", המבחנים המנויים שם דומים במהותם לענייננו כאן.
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ועדת ההתמחות הארצית 22

הוועדה מטפלת בבקשות בנושאים שונים בענייני ההתמחות, הן בבקשות אישיות והן בעניינים עקרוניים כלליים והמלצותיה 

עוברות לאישור הוועד המרכזי. הטיפול האדמיניסטרטיבי בנושאי ההתמחות נעשה ע"י צוות עובדי הוועד המרכזי של הלשכה 

ברח' שופן 1 בירושלים, טל‹ 1599-500-606, פקס‹ 02-5610062.

זוהי הכתובת לבירור כל שאלה שמתעוררת בנושאי ההתמחות, לרבות פנייה לרכזת הפיקוח על ההתמחות בלשכה, והנכם 

mitmahim@israelbar.org.il :מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, לרבות פנייה במייל

שעות הקבלה במשרד בירושלים )לרבות מענה טלפוני(: א׳ – ה׳ 09:00–13:00 אנא, שמור חוזר זה ברשותך ועיין בו היטב, ובכך 

תימנע מתקלות בהמשך דרכך כמתמחה.

אנו מאחלים לך תקופת התמחות טובה, מעניינת ונעימה.

לרשות המתמחים עומד אתר האינטרנט של הלשכה, ובו נמצא מידע שוטף ועדכני בענייני התמחות – תקנות, כללים, מועדי 

בחינות, סדרי הרשמה לבחינות, פסיקה רלבנטית ועוד.

www.israelbar.org.il :כתובת האתר

כל מתמחה יוכל למצוא באתר את "תיק המתמחה" שלו בלשכה, באמצעות קוד גישה אישי, ולעקוב אחר הטיפול בבקשותיו כגון: 

תחילת התמחות, החלפת מאמן, עבודה נוספת, רישום לבחינות ההתמחות, תוצאות בחינות התמחות בכתב ובעל -פה ועוד.

במסגרת אישור קבלת הבקשה לרישום ההתמחות בהודעת SMS יצויין גם קוד הגישה האישי, שבאמצעותו, כאמור, אפשר יהיה 

להיכנס לתיק האישי. הנך מתבקש/ת לשמור היטב את קוד הגישה שילווה אותך במהלך כל תקופת ההתמחות.

פרטים נוספים על דרך הכניסה לתיק האישי מפורסמים באתר.

אתר האינטרנט 21

לפני הראיון לקרוא פסיקה וחקיקה אחרונה והעיקרית בתחום העיסוק של המוסד, המשרד שאצלו אתם מתראיינים. 
להכיר קורות חיים של האדם שאמור לראיין אתכם )תערכו חיפוש בגוגל( ולנסות לקרוא פסקי דין שהוא היה מעורב בהם. 

להגיע לראיון התמחות כשלבושים בצורה ייצוגית ולהשתדל להיות רגועים 
לא חייבים להכיר את החוק בעל פה, ויש לציין במפורש במידה ונשאלים על החוק שאתם לא זוכרים במדויק אבל פשוט 

תפנו לחוק ותבדקו. במידה ולא יודעים תשובה לשאלה שנשאלתם, תנסו לתת ניתוח משפטי לסוגייה בגדול. 
המראיין מבקש לבדוק כיצד תתמודדו עם קשיים, והכי חשוב זה שתמיד תציעו אופציה לבדיקה, למציאת פתרון או אפילו 

כיוון, לא חייבים תשובה מדויקת כשלא יודעים.  
והכי הכי חשוב תסתכלו למראיין בעיניים ותחייכו מפעם לפעם! 

בהצלחה! 

האלה ח'ורי-בשאראת 
המנהלת האקדמית של ביה"ס למשפטים קמפוס חיפה
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התקבלתי למשרד עו"ד כספי ושות' – ליטיגציה מסחרית )בין המובילים בתחומו לשנת 2020(. למשרד זה זומנתי דרך 
אתר קודקס ולקראת הריאיון נעזרתי בשאלות שהמשרד שואל את המרואיינים שלו )נתון בקודקס(. בראיון חשוב להראות 

ביטחון, נחישות ומוטיבציה ללמוד בשנת ההתמחות. עוד חשוב להכין מראש נושא משפטי או שאלה משפטית )כמו כן 
פסק דין( אותו תציג בזמן הריאיון, ללמוד על המשרד לרבות פסקי דין שנפסקו לטובתו וכיוצ"ב. 

בנוסף, להסביר מדוע התחום מעניין אותך ולמה תרצה להתמחות דווקא במשרד זה. כן, לשאול שאלות ולברר מהי בדיוק 
עבודת הסטודנט במשרד ועד כמה נותנים לו חופש פעולה בתיקים המשפטיים.

טיפ איך לענות כאשר שואלים שאלה שאינך יודע לענות באותו הרגע: לומר כי העניין מזכיר לך פסק דין אחר באותו נושא 
או בנושא דומה ולהרחיב עליו )המראיינים מבינים שהסטודנטים לחוצים ובעיקר חשוב להם לשמוע כיצד הסטודנט 

מתבטא ומציג את הנושא(.

בהצלחה!

שיר צוברי
מתמחה במשרד עורכי דין כספי ושות'

טיפ למציאת התמחות:
סיימתי את לימודי המשפטים בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו, בשנת 2007 ואת התמחותי עשיתי במשרד 

עורכי דין ״הרצוג, פוקס, נאמן״ בתל אביב. 

שלחתי לא מעט קורות חיים למשרדים שונים, אך גם לא ויתרתי ופעלתי בדרכים אחרות. באחת הפעמים הלכתי לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב, וצפיתי בדיון הוכחות בו השתתפו שני שותפים ממשרד ״הרצוג״, שייצגו את אחד הצדדים. 
בסיום הדיון שארך מספר שעות, ולאחר שהם הביטו בי לא מעט )ולא הבינו מה אני עושה שם(, ניגשתי אליהם בנימוס 

ואמרתי להם שאני מבקש להתקבל לראיון התמחות, ושהם לא יפסידו מכך.
למחרת התקשרו להזמין אותי, ואני השתדלתי להרשים אותם בידיעות משפטיות ובמוכנותי ללמוד ולהפנים את השיטה 

המשרדית שלהם. אחרי מספר ימים הודיעו לי שהתקבלתי. 

ביחד איתי היו כעשרים מתמחים נוספים ממגוון המוסדות, אך לא הרגשתי שידיעותיי נופלות משלהם. ההתמחות דורשת 
הכלה של האתוס המשרדי ורצון ללמוד כל הזמן דברים חדשים. על המתמחה להראות למאמן כבר בראיון ההתמחות כי 
הוא מוכן ורוצה ללמוד את המקצוע ממנו. יש לשדר למאמן גמישות ופתיחות, כשנקודת המוצא הינה שמטרת המתמחה 

הינה להקל על המאמן במלאכתו.

בהצלחה!

ד ״ ר זיכרמן חיים
מנהל אקדמי של הקמפוסים החרדים

ומרצה בכיר בפקולטה למשפטים
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לקראת
ההתמחות
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הגשת מועמדות למשרות התמחות 
במשרד המשפטים דרך אתר קודקס,  

www.codex.co.il
ארבעה שלבים עיקריים בתהליך:

  הרשמה ומילוי תיק אישי )קורות חיים(.

  בחירת 5 יחידות מועדפות במשרד המשפטים

  מילוי טופס הצהרת קרובי משפחה במשרד המשפטים והעלאתו חתום במעמד ההגשה

  עדכון הגדרות חיפוש

  הגשת מועמדות ליחידות המבוקשות.

  www.codex.co.il 1. מילוי תיק אישי באתר קודקס

שימו לב! מילוי התיק אורך כ-30 דקות, חשוב לעבור את כל הלשוניות על מנת לסיים את תהליך הרישום.

לאחר מכן, ניתן להמשיך לערוך את התיק האישי.

דגשים למילוי התיק: 

  צירוף גיליון ציונים- חובה לצרף גיליון ציונים רשמי ומעודכן של התואר במשפטים ).....(

  השכלה אקדמית ראשית-  יש להזין את התואר במשפטים לרבות ציון ממוצע )ככל שיש תואר נוסף, יש להזינו 

ב"הוספת תואר אקדמי"(.

  הוספת תמונה-.... נ

  דוגמת כתיבה- מומלץ לצרף עבודה אקדמית עם ציון טוב ושמייצגת בקיאות בחומר, יכולת ניתוח משפטי ומעידה 

על יכולת ניסוח שלכם.

  צירוף המלצות - ניתן לצרף כקובץ או לחילופין, ניתן לשלוח בקשה לכתיבת המלצה דרך המערכת לדוא"ל

של הממליץ ולאחר מכן ההמלצה תצטרף אוטומטית לתיק האישי. 
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2. בחירת 5 יחידות מועדפות במשרד המשפטים
רק לאחר בחירת היחידות תתאפשר הגשת מועמדות למשרות

שימו לב! 

  הבחירה מתבצעת בלשונית: "חיפוש משרות" << "מגזר ציבורי" 

ניתן לשנות את היחידות המועדפות שנבחרו, עד למועד שיקבע על ידי משרד המשפטים ויעודכן באתר קודקס. לאחר מועד    

זה, ההעדפות לא ניתנות לשינוי, אלא באישור של משרד המשפטים. 

  הליך בחירת 5 היחידות המועדפות אינו נחשב כהגשת מועמדות. לאחר בחירת 5 היחידות המועדפות, יש להיכנס לשונית 

"משרות מותאמות" ולבצע הגשה בפועל. ניתן להגיש מועמדות לכל היחידות של משרד המשפטים, אף אם לא דורגו כיחידות 

מועדפות. 

כל היחידות אליהן תוגש מועמדות תהיינה חשופות לדירוג שלך.  

יש למלא את טופס "הצהרת קרובי משפחה"   

3. מילוי טופס הצהרת קרובי משפחה במשרד המשפטים והעלאתו חתום במעמד ההגשה
  הטופס נמצא בלשונית: "חיפוש משרות" << "מגזר ציבורי"

  יש לחתום על ההצהרה ולצרפה חתומה כאשר תדרשו לכך במעמד הגשת המועמדות

  יש לצרף את ההצהרה אף אם אין לכם קרובי משפחה במשרד המשפטים

  סוג מעסיק – כדי למצוא משרות של משרד המשפטים, יש לסמן "מגזר ציבורי", "פרקליטות" ו"סנגוריה".

  מיקום – סימון האזורים הגאוגרפיים הרלוונטיים לחיפוש.
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5. הגשת מועמדות ליחידות המבוקשות
מומלץ לעקוב אחר הפרסומים בנוגע למועד פתיחת המרכז להגשת מועמדויות ליחידות משרד המשפטים למועדי 2022  

הגשת המועמדות לכל משרה תתבצע לאחר לחיצה על "אישור הגשת מועמדות"  

כל משרה אליה הגשתם מועמדות תופיע בלשונית "תהליכים פעילים"  

לאחר הגשת המועמדות, התיק האישי יוצג ליחידות אליהן הוגשו מועמדויות. כככל שיחידה תחליט לזמנכם לראיון, תקבלו על   

כך הודעה בתיק האישי באתר קודקס ובדוא"ל.

צוות קודקס ישמחו לסייע ולייעץ במילוי התיק האישי ובהגשת 
מועמדות למכרז משרד המשפטים באמצעות הפייסבוק,

דוא"ל Info@codex.co.il, אתר Codex, הצ'ט, וטלפון 073-2270270

4. העדכון הגדרות חיפוש
יש לסמן: ענף – "התמחות בעריכת דין", תפקיד – "מתמחה", לבחור את המועד הרצוי ואת תחומי העיסוק הרצויים  

)מומלץ לסמן הכל(  

סוג מעסיק: יש לסמן "משרד המשפטים"  

מיקום: יש לסמן את האזורים הגאוגרפיים הרצויים  
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4. בחירת 5 יחידות מועדפות
הליך זה הוא חובה ורק לאחר שיבוצע תתאפשר הגשת מועמדות למשרות. 

טפסי 
רישום 

להתמחות
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טפסים לרישום התמחות
לרישום להתמחות יש לצרף את הטפסים הבאים:

טופס בקשה לרישום להתמחות     

הודעת מאמן על קבלת מתמחה לנוסח הרצ״ב   

על גבי דף פירמה של משרד המאמן המפרט את תאריך תחילת ההתמחות ואת מסגרת ימי ההתמחות  

)לפחות 36 שעות בשבוע מהן 25 שעות לפני השעה 14:00(  

תצהיר    

טופס הנפקת תעודת מתמחה  

התמחות ועבודה נוספת )במידה ואכן יש עבודה נוספת(    

בנוסף יש לצרף:

אישור זכאות לתחילת התמחות מהקריה האקדמית אונו  

קורות חיים  

אגרת רישום התמחות )ניתן לשלם את האגרה ישירות בבנק הדואר, ללא שובר תשלום של הלשכה,  

לפקודת לשכת עורכי-דין, מספר חשבון 4454120, ואת הקבלה יש לצרף לבקשה(  

לתשומת לבך:

יש למלא את טופס הבקשה לרישום התמחות בדייקנות על נייר פירמה של מקום ההתמחות ולשולחו ללשכה 

 בצירוף של הפרטים המצוינים בו באמצעות הדואר או במסירה אישית

במשרדי הלשכה בירושלים או בתל אביב כך שיתקבל במשרדי הלשכה לא יאוחר מ-15 ימים מיום 

תחילת ההתמחות בפועל )מומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשום(.
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תחומי 
התמחות
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טפסים לרישום התמחות
מקומות ההתמחות מתחלקים למספר מגזרים:

מגזר פרטי כולל: משרדי עורכי דין גדולים, בינונים, קטנים ומשרדי בוטיק, המתמחים בתחום מסוים.  

מגזר ציבורי כולל: משרד המשפטים, משרדי ממשלה, כנסת, רשויות מקומיות, ביטוח לאומי ובתי המשפט.  

מגזר מסחרי כולל: חברות מובילות מקומיות ובינלאומיות.  

מגזר שלישי כולל: עמותות בתחומים שונים.  

לאחר בחירת מגזר ההתמחות עומדת בפניך בחירת תחום ההתמחות, חשוב לציין שבכול אחד מהמגזרים

ניתן להתמחות בתחומים הנ”ל.

המשפט האזרחי הינו תחום רחב מאוד ולמעשה נושק לתחומי משפט רבים אשר מהווים התמחות בפני עצמם. 

לדוגמא, דיני עבודה, משפחה וירושה, נזיקין, ביטוח ורשלנות רפואית, התכנון והבנייה, איכות הסביבה ועוד. 

אזרחי 

מסחרי

תחום המסחרי עוסק בעסקאות בין גופים שונים: רכישות, מכירות, השכרות, שיתופי פעולה והתקשרויות שונות. המשפט המסחרי 

מבוסס על דינים רבים ומגוונים כאשר כלי היישום העיקרי הוא החוזה. לדוגמא, תחום שוק ההון, בנקאות ומימון, מיסים, דיני 

תחרות והגבלים עסקיים, כינוסים ופירוקים, ליטיגציה מסחרית, מסחרי בינלאומי )תחום שמשלב קריטריונים מכמה תחומי עיסוק, 

בדגש על האספקט והפעילות הבינלאומית של משרדי עורכי הדין ללקוחות זרים הפעילים בישראל ופעילות ישראלית בחו״ל(, 

נדל״ן, קניין רוחני ועוד. 

מקרקעין

דיני מקרקעין הם תחום משפטי נרחב, העוסק בכל הנודע למקרקעין, החל ממגרשים, מבנים, דירות, חנויות, מכר במקרקעין, 

שכירות במקרקעין, בתים שותפים. 

נזיקין

תחום במשפט האזרחי, העוסקים בחיובים לא רצוניים, בעקבות נזק שנגרם. ישנה שורה של מצבים שבהם נגרם נזק לאדם,

בין לגופו ובין לרכושו, ובגין הנזק מבקש אותו אדם פיצוי מהמזיק: תאונות )כגון תאונות דרכים, תאונות עבודה(, רשלנות

)כגון: רשלנות רפואית(, תקיפה, לשון הרע, מטרד )כגון: רעש, זיהום אוויר(, גניבת עין ועוד.

משפחה

דיני משפחה הם הענף המשפטי שבהתאם למיון המקובל בתורת המשפטים כולל מעמד אישי )דת, יוחסין, הורות,

נישואים וגירושים( וזכויות וחובות הנובעים מן המעמד המשפחתי.

פלילי

המשפט הפלילי עוסק בהתנהגויות מסוימות שהוגדרו ע״י המדינה כמקימות חובה פלילית, דהיינו לרוב תעמוד המדינה עצמה 

כמאשימה. מטבע הדברים מדובר בענף משפטי שבו אינטראקציה גבוהה ואינטנסיבית עם לקוחות אשר במקרים רבים מצויים 

במצוקה עצומה ואף במעצר. 

בשירות הציבורי ניתן לעבוד בצד התביעה כמתמחה בפרקליטות, או בצד ההגנה כמתמחה בסנגוריה הציבורית. מנגד,

התמחות במגזר הפרטי מאופיינת בעבודה צמודה עם מספר מצומצם של עורכי דין, ואף עורך דין בודד, לרוב במשרדים קטנים 

המעסיקים מספר בודד של עובדים. לצד התחום ה״קלאסי״, כמו רצח, פשיעה חמורה ועבירות מין, קיים תחום פלילי “מעודן״

יותר והוא עבירות ה״צווארון הלבן״ )הנוגעות לדיני מיסים, דיני ניירות ערך, רישומים שונים במסמכי התאגיד ועוד(. 

כל אחד מהתחומים הנ”ל מחולק להתמחויות ספציפיות ומשרדים רבים בוחרים בהתמקדות בתחום מסוים או בשילוב

בין התחומים. בעמודים הבאים תמצא הרחבה של כל מגזר והתחומים בו.
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התחום האזרחי הינו תחום רחב מאוד הנושק לתחומי משפט רבים המהווים התמחות בפני עצמם.  משרדי עורכי דין רבים 

המתמחים בתחום האזרחי בוחרים להתמחות בתחומים ספציפים כגון: דיני עבודה, דיני ביטוח, תכנון ובניה, מנהלי ועוד או 

מתמחים בממשק של התחום האזרחי עם תחומים אחרים כגון: אזרחי - מסחרי,  אזרחי - בינלאומי ועוד.

בבואנו לפרט את התחומים האזרחים חשוב לשים לב, כל משרד המתמחה בתחום האזרחי מפתח מומחיות מסוימת באותו תחום. 

לדוגמא משרד א׳ המתמחה בנדל”ן עוסק בעסקאות קומבינציה בלבד במקביל אליו משרד ב׳ המתמחה בנדל”ן מתמחה בתמ”א, 

ואילו משרד ג׳ מתמחה בתחום של תכנון בניה לכן חשוב לבדוק מהי ההתמחות הספציפית של כול משרד.

התמחות בתחום האזרחי

דיני עבודה:

התחום כולל: ייצוג עובדים ומעבידים במגוון רחב של סוגיות בדיני עבודה ובדין אזרחי עסקי כגון: זכויות עובדים, פיטורין, פיטורין 

בהריון, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין, הלנת שכר, פירוק חברות, הסתדרות, חוקי עבודה, חוזי עבודה, דמי הבראה, דמי מחלה 

והטרדה מינית בעבודה. ליווי משפטי בתחומי המשפט הקיבוצי והמשפט האינדיווידואלי, ייצוג רשויות מקומיות וגופים ציבוריים 

בצווי מניעה כנגד שביתות, ייצוג בסכסוכים קיבוציים. ייצוג בתביעות משפטיות בענייני חוזי עבודה אישיים, ייצוג בוועדות 

פריטטיות ובוררויות, ניסוח הסכמים קיבוציים והסכמי עבודה אישיים, הסכמי העסקה, הסכמי סיום העסקה ופרישה, הסכמי אי-

תחרות ושמירת סודיות, תקנונים ונהלים. ליווי ארגונים גדולים במהלך עסקאות ושינויים מבניים גדולים, כמו גם ביצוע תהליכי 

גילוי נאות )Due Diligence( של הסדרי העסקה ולקראת מיזוגים ורכישות, פירוקים וכינוס נכסים, שיקום חברות, הנפקת מניות 

בבורסה, מיקור חוץ )Outsourcing( טיפול משפטי בקרנות פנסיה והסדרים פנסיונים.

מכרזים:

התחום כולל התמחות בכתיבה, ליווי ועריכה של כל המסמכים המשפטיים הכרוכים בהליכי מכרז משלב הניסוח ועד לבחירת 

זוכה, לרבות ייעוץ שוטף לוועדות מכרזים, פניות המתמודדים ו/או המציעים במכרז, בדיקת ההיבטים המשפטיים הכרוכים בתהליך 

המכרז ומתן חוות דעת לביסוס החלטות שהתקבלו במהלך התהליך ולבחירה בזוכה, טיפול ועריכת מכרזים והתקשרויות משפטיות 

לתאגידים ציבוריים, לחברות ממשלתיות ולרשויות מקומיות, לרבות שלבי המו”מ וההכרעה.

משפט מנהלי: תחום המשפט המנהלי והחוקתי עוסק בעתירות רשויות מקומיות, גופי מדינה, עמותות ואנשים פרטיים עתירות 

מנהליות ועתירות לבג”צ. המשרדים המתמחים בתחום עוסקים בייצוג עותרים ומשיבים. הייצוג הינו בכל הנוגע לאופן קבלת 

החלטות הכפופות למשפט המנהלי בתחומים כגון: מכרזים, ארנונה, תכנון ובניה, חופש המידע, רישוי עסקים ורשויות מקומיות, 

ובכל נושא הקשור לאופן הפעלת סמכויות ע”פ חוק.

הוצאה לפועל וגביה: התחום כולל עיסוק בגביה באמצעות הליכי הוצאה לפועל, פירוקים ופשט”ר )לרבות מימוש בטוחות: 

משכונות, משכנתאות ושעבודים( עבור גופים ציבוריים ופרטיים. ייצוג בנקים מובילים בארץ בתביעות מטעם הבנקים וגיבוש 

הסדרי חוב כלפי חייבים )יחידים ותאגידים( בהליכים שונים של חדלות פירעון כגון: סעדים זמניים, כינוסי נכסים, מימוש משכונות 

ומשכנתאות, הסדרי חוב בהליכי פירוק ופשיטת רגל . הליווי מתחיל בקבלת החוב לגבייה, בחינה והתאמת הטיפול בחוב או 

בהסדרת התיקים, נקיטת הליכים משפטיים למיצוי הצעדים הדרושים )צווי מניעה / עיקולים / כינוס נכסים / עיכובי יציאה מהארץ 

וכדומה( בניסיון להבטיח את גביית החוב עבור הלקוח,  כגון ניסוח ומשלוח מכתבי התראה, תיאום חקירות, הכנת תביעות, פתיחת 

תיקים, ביצוע שליחויות, גביית הסכומים, ניהול מו”מ, מעקב אחר התשלומים וההסדרים מול החייבים, מתן דוחות בקרה, דוחות 

מעקב ותיאום עם הלקוחות ברמה היומית, שבועית וחודשית. עבודה מול חוקרים פרטיים וקבלני הוצאה לפועל מוסמכים לשם 

איתור ותפיסת רכבים, פינוי נכסים, הוצאת מעוקלים מבתי ועסקי החייבים ועוד.

קרנות פנסיה והסדרים פנסיוניים:

ליווי משפטי וייצוג בנושאים הנוגעים לקרנות פנסיה, קופות גמל והסדרי פרישה. מתן חוות דעת משפטיות, סיוע ביצירת תוכניות 

ביטוח פנסיוני לעובדים ומנהלים.

דיני צבא: התחום כולל ייעוץ וליווי משפטי בתחום דיני הצבא, ייצוג חיילים, קצינים ומפקדים בדרגות גבוהות, במגוון הליכים, 

פליליים ואזרחיים, בפני בתי הדין הצבאיים ייעוץ וייצוג משפטי במסגרת הליכים מנהליים ומשמעתיים הקשורים בצה”ל, לרבות 

ייצוג בוועדות שונות, מימוש זכויות וכן הגשת עתירות לבג”צ בנושאים השנויים במחלוקת.
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התחום המסחרי עוסק בעסקאות בין גופים שונים: רכישות, מכירות, השכרות, שיתופי פעולה והתקשרויות שונות. המשפט 

המסחרי מבוסס על דינים רבים ומגוונים כאשר כלי היישום העיקרי הוא החוזה. 

ליווי ויעוץ משפטי בעולם המסחרי, ניהול משא ומתן, ליווי עסקי ומשפטי לתאגידים ציבוריים וממשלתיים, חברות מסחריות, 

עמותות ואגודות שיתופיות. ליווי זה יכול להתחיל מהקמת ובמהלך פעילותו. עריכת חוות דעת בתחומים עסקיים שונים כמו דיני 

החברות, עריכת חוזי מכירה - רכישה, חוזים למתן או קבלת שירות, עריכת חוזים מסחריים, ייצוג תאגידים ויחידים בבתי המשפט. 

מתן יעוץ משפטי לדירקטוריון חברה, למנכ”לים, למועצות מנהלים, בעלי מניות, חברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות. התחום 

כולל תביעות משפטיות מורכבות הדורשות ידע ניכר הן בתחום המסחרי, הן בתחום המיסים, הן בתחום החשבונאי וכמובן בתחום 

המשפטי.

משרדים רבים מתמחים בנישה מסוימת בתחום המסחרי או משלבים בין התחום המסחרי לאזרחי לדוגמא, תחום שוק ההון, 

בנקאות ומימון, תאגידים, ניירות ערך, מיסים, דיני תחרות והגבלים עסקיים, כינוסים ופירוקים, ליטיגציה מסחרית ויישוב סכסוכים, 

מסחרי בינלאומי, נדל”ן, קניין רוחני, מיזוגים ורכישות, אנרגיה ואוצרות טבע, ניהול ופיתוח תשתיות, היי-טק, ביו-טק וצווארון לבן.

התמחות בתחום המסחרי

ליטיגציה מסחרית:
ליטיגציה מסחרית כוללת ייצוג חברות מסחריות וניהול הליכים משפטיים מורכבים בבתי משפט ובהליכי בוררות בארץ ובעולם.

דיני חברות:
כולל את התחומים המשפטיים הנדרשים לחברות מסחריות כגון: חברות הייטק, תקשורת, טלקום, טלוויזיה, כבלים, לווין, אינטרנט 

חברות קמעונאיות, חברות תעשייתיות וממשלתיות. ליווי וטיפול בהסכמי מיזוג ורכישה של חברות בהיקפים גדולים, ייצוג ועריכת 

הסכמים מסחריים לסוגיהם כולל טיפול מול הרשויות לשם קבלת ההיתרים הנדרשים מגופים כגון הממונה על ההגבלים העסקיים, 

רישום תאגידים דיווחים שוטפים לרשויות וניהול תאגידים, רישום סימני מסחר ועוד.

דיני מיסים:
התחום כולל ליווי ויעוץ משפטי במיסוי בינ”ל, מיסוי מסחרי, מעבר בין דורי ומיסוי נדל”ן, עריכת הסכמים מול רשויות המס, יישום 

נוהל גילוי מרצון, מיסוי מקרקעין לרבות ליווי משלב תכנון העסקה, ייעוץ מס, תכנון מס טיפול בחיובי המס מול הרשויות, השגות 

וניהול הליכים בערכאות השונות.

בנקאות, שירותים פיננסיים:
התחום כולל הענקת יעוץ וטיפול משפטי לבנקים ומוסדות פיננסים נוספים, כתובעים וכנתבעים בנושאים הבאים:  תביעות 

רשלנות, חישובי ריבית שגויים, הגבלת חשבונות, שיקים ושטרות, ניירות ערך ויעוץ השקעות, מתן אשראי וביטולו, הלוואות, 

ערבויות, משכונות ומשכנתאות, בתביעות כנגד חייבי הבנקים וניהול מו”מ לקבלת מימון מורכב של פרויקטים שונים.

מלונאות ותיירות:
ייצוג וליווי משפטי של רשתות בתי מלון מקומיות ובינלאומיות והענקת שירותים משפטיים עבור תפעול בתי מלון ופרויקטים רבים 

של בניית בתי מלון.

הליכי חדלות פירעון:
 משרדים בתחום זה פועלים לביצוע הסדרי נושים, כמפרקים וכונסי נכסים בחברות פרטיות וציבוריות הנמצאות בקשיים.

טיפול בהסדרי נושים, וטיפול בנכסים בארץ ובחו”ל.

דיני עמותות:
דיני העמותות נגזרים מחוק החברות אך נותנים ביטוי למאפיינים הייחודים של העמותות כתאגידים שאינם עוסקים בהשקעות 

ויצירת רווחים לבעלי מניות. יעוץ משפטי החל מהקמת עמותה ורישומה, דיווח לרשם העמותות, הליכי הכרה בעמותות וארגונים 

לצורכי תרומות ועד ניהול תיקי ליטיגציה מורכבים הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.
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קניין רוחני:

חברות היי-טק, ביוטק וקרנות הון סיכון זקוקות ליעוץ וליווי משפטי ייחודי בתחום הקניין הרוחני והפטנטים וזוכות לליווי משפטי 

כגון: הסכמי יזמים, הסכמים עם משקיעים, הסכמים עם קרנות הון סיכון, הגנה על הקניין הרוחני, הסכמי הפצה וייצור, ייעוץ 

בפריסה הבינלאומית של החברה והקמת חברות בת במקומות שונים בעולם.

משפט מסחרי מקומי ובינלאומי:

כיום כשהשוק הינו שוק גלובאלי יש חשיבות רבה לחוקים בינלאומיים ומשמעותם. חברות רבות זקוקות לייעוץ וליווי משפטי 

בתחומים בינלאומים כגון: סחר בינלאומי, חוק היטלי סחר, היטל היצף, היטל ביטחה, הסכם ארגון הסחר העולמי, לרבות הליכים 

מול הממונה על היטלי סחר, משרד התמ”ת, ועדת היטלי סחר )הוועדה המייעצת( ובתי המשפט.

חברות מסחריות:

בחברות מסחריות רבות במשק קיימת מחלקה משפטית או לשכה משפטית. בחלק מן החברות ניתן להתמחות במחלקה 

המשפטית. ההתמחות בחברה טומנת בחובה התמחות בנושאים אזרחים, מסחרים, מיזוגים, הסכמי שליטה, מיסים, מקרקעין, דיני 

עבודה ועוד.

את משרת ההתמחות בפרקליטות השגתי דרך אתר קודקס ומשם הכל היסטוריה....
טיפ חשוב ביותר: לא להקל ראש בדברים הקטנים שאולי יראו למעסיק כשולי. חשוב לסגנן לעצמך קודם שליחת קו”ח

 את המבנה ואת מה שאתה רוצה להשיג. להבליט את מה שחשוב עבורך ועבור המשרה, 
גם בקו”ח וגם ביתר הפרטים שתצטרך למלא. 

כמובן שחשוב להסתכל על השגת הריאיון כאל תחרות בריאה, כמוך...כולם רוצים, כולם טובים, ובטח מוכשרים. אבל יש 
רק כמה תקנים שניתן לאייש ולכן, חשוב להילחם על כל מקום כאילו זה המקום אליו נרצה להגיע וההחלטה לאן ללכת 

לאחר שכבר התקבלתם? זה כבר צרות של עשירים.
תשתדלו להיות הכי טובים, גם בדרך להשגת הריאיון ובטח בראיון עצמו, כי בטח אתם יודעים, קבלת הריאיון זה החלק 

הקשה, אבל בראיון עצמו זה או אתה או הוא. וזה מה שצריך לשבת לכם בראש.

בהצלחה רבה!

עו"ד אריאל שפיר
מתמחה בפרקליטות מחוז ירושלים - אזרחי

התקבלתי להתמחות במשרד מ.פירון ושות, משרד גדול ויוקרתי הנמנה עם הלקוחות הגדולים ביותר במשק בהרבה 
תחומים. הגעתי להתמחות דרך אתר קודקס ומערכת שידוך יציב. סטודנטים היקרים, הטיפ העיקרי שלי אליכם הוא מיקוד. 

אכן, בעידן שלנו יש המון תחומים מעניינים והמון אינפורמציה, אמנם בצל התחרות בקרב משפטנים חייבים ליצור יתרון 
ומיקוד בתחום שאליו אתם מרגישים שייכים באמצעות השתתפות בקליניקות וקורסי העשרה ואף עבודת סטודנטים באם 

הדבר אפשרי והכל באותו ענף משפטי אליו אתם מרגישים שייכים ובעלי יכולת למצוינות באותו תחום. כאשר תשלחו 
קורות חיים לחיפוש מקום התמחות המראיין יבחין בערך המוסף שיש לכם. כשתגיעו לראיון עצמו זכרו את הפן המקצועי 

אבל לא פחות חשוב את הפן האישי, נסו ליצור שיחה נעימה עם המראיין, ברוב המקומות ראשית מתחילים יותר בפן 
האישי ובשלב השני מדברים בפן המקצועי. בהצלחה רבה.   

עו"ד יעקב דוד כהן
התמחה במשרד עו"ד מ.פירון ושות'

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו
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משרדים בתחום האזרחי מסחרי*

פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות’, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה במשפט מנהלי, שלטון מקומי, תכנון ובניה, מיסוי מוניצפאלי, נזיקין ורשלנות רפואית, דיני בעודה, 

מכרזים, תביעות ייצוגיות, משפט מסחרי, נדל”ן, דיני בנקאות והוצאה לפועל.

www.fsr.co.il

המשרד מתמחה בדיני עבודה, דיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח ומקרקעין. 

www.law-shalev.co.il

אריק שלו ושות’, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה בליטיגציה, מקרקעין, משפט מסחרי ותאגידי, משפט רגולטורי ומנהלי.

www.ayr.co.il

AYR עמר רייטר ז’אן שוכטוביץ ושות’, עורכי דין

 המשרד מתמחה בתחום משפט העבודה האינדיבידואלי והקיבוצי, יחסי עבודה, עובדים, מעבידים, ארגוני עובדים,

קרנות פנסיה וקופות גמל.

www.heled.com

אשר חלד ושות’, עורכי דין

המשרד מתמחה במשפט אזרחי, משפט מסחרי וחברות, אכיפת חיובים, פירוקים, כינוס נכסים, פשיטת רגל, הקפאת 

הליכים, הוצאה לפועל, מקרקעין, חוזים, בנקאות, שטרות, ביטוח, צואות ירושות, ליטיגציה. 

www.slepoy-maoz.com

ד”ר ש. סלפוי ושות’, עורכי דין

המשרד מתמחה בתחום התשתיות ומימון פרויקטים )מכרזי B.O.T/P.F.I(, עסקאות מקרקעין, חדלות פירעון,

מלונאות ותיירות, בנקאות ומימון, משפט מנהלי, ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות.

www.yrlegal.co.il

יהודה רוה ושות’, משרד עורכי דין

*רשימה חלקית – לרשימה מלאה ניתן להיכנס לאתר D&B או לאתר לשכת עורכי הדין.
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*רשימה חלקית – לרשימה מלאה ניתן להיכנס לאתר D&B או לאתר לשכת עורכי הדין.

המשרד מתמחה בליטיגציה, בנקאות, מקרקעין ומיסוי מקרקעין, הוצאה לפועל, גבייה ובנקים.

www.cf-law.co.il

חן, פישר, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה במשפט מסחרי מקומי ובינלאומי, דיני מקרקעין, דיני תכנון ובניה, דיני תאגידים, הסכמי העברת 

טכנולוגיה, רישיונות, מיזמים משותפים, דיני השקעות הון, דיני אנרגיה, דיני ביוטכנולוגיה, דיור מוגן, דיני עבודה, 

דיני קניין רוחני,  ליטיגציה והוצאה לפועל, דיני בנקאות ובוררויות.

www.weisslaw.co.il

וייס פורת ושות’, עורכי דין

המשרד מתמחה במשפט אזרחי מסחרי, מיזוגים ורכישות, שוק ההון , דיני מקרקעין, דיני ניירות ערך, דיני חברות, 

חברות הזנק )סטארט אפ( , משפט סחר בינלאומי , השקעות בחו"ל , דיני בנקאות , תשתיות , דיני ביטוח , מימון , הון 

סיכון , קרנות השקעה פרטיות )פרייבט אקוויטי( , תובענות ייצוגיות , משפט ציבורי , משפט מינהלי , דיני מיסים , מכרזים , 

טכנולוגיה ומדע , ביוטכנולוגיה , פרמצבטיקה , דיני קניין רוחני , משחקים באינטרנט - Gaming , הגבלים עסקיים , 

פשיטות רגל , הסדר חובות , הקפאת הליכים , חדלות פירעון , משפט תעופה בינלאומית , דיני עבודה , דיני הגירה .

www.firon.co.il

מ. פירון ושות’, עורכי דין 

המשרד מתמחה במקרקעין, משפט חוקתי מנהלי, דיני חינוך, דיני עבודה, דיני משפחה ומשפט פלילי.

www.dt-law.co.il

דורון, טיקוצקי, צדרבוים, משרד עורכי דין ונוטריון

המשרד מתמחה בדיני עבודה, מימוש זכויות רפואיות )ביטוח לאומי(, לשון הרע וליטיגציה מסחרית. 

www.shemerlaw.com

אריאל שמר ושות’, משרד עורכי דין

 המשרד מתמחה במשפט מנהלי, מכרזים וחוזים, מיסוי עירוני, תובענות ייצוגיות, תמ"א 38, דיני תכנון ובנייה

ודיני הפקעות, מקרקעין, מחלקה פלילית, חברות עירוניות ודיני עבודה.

www.htlaw.co.il

הררי, טויסטר ושות’, עורכי דין
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כבירי, נבו, קידר ושות’, עורך דין

המשרד מתמחה במשפט אזרחי, משפט מסחרי וחברות, אכיפת חיובים, פירוקים, כינוס נכסים, פשיטת רגל, הקפאת 

הליכים, הוצאה לפועל, מקרקעין, חוזים, בנקאות, שטרות, ביטוח, צואות ירושות, ליטיגציה. 

www.knklaw.co.il

המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני ירושות וצוואות, הוצאה לפועל, דיני נזיקין, בנקים, דיני חינוך ועיריות.

www.amarlaw.co.il

אליהו עמר, משרד עורכי דין

 המשרד מתמחה בתחום משפט העבודה האינדיבידואלי והקיבוצי, יחסי עבודה, עובדים, מעבידים, ארגוני עובדים,

קרנות פנסיה וקופות גמל.

www.kaplansky-law.co.il

משה קפלינסקי, עורך דין

המשרד מתמחה באיכות הסביבה, אנרגיה ותשתיות, בוררות וגישור, דיני עבודה, הגבלים עסקיים, אוסטרליה, הייטק והון בסיכון, 

הודו, הקמת קרנות חברות, חדלות פירעון וליטיגציה בנקאית, ייצוג קרנות, ליטיגציה ויישוב סכסוכים, מיזוגים ורכישות, מימון 

ובנקאות, מיסים, משפט מנהלי, מכרזים, נדל"ן תכנון ובנייה, סטארטאפים, סין, קניין רוחני, רגולציה, שוק ההון, תובענות ייצוגיות.

www.apm-law.com

עמית, פולק, מטלון ושות’, עורכי דין

המשרד מתמחה בתכנון וליווי עסקאות, דיני תאגידים, ניירות ערך וחוזים, מימון ובנקאות, תשתיות ואנרגיה, מיזוגים 

ורכישות, דיני עבודה, מכרזים, נדל״ן ותכנון ובניה, רשויות מקומיות, ליטיגציה אזרחית-מסחרית ותביעות ייצוגיות, הגבלים 

עסקיים, התיישבות ואגודות שיתופיות, טכנולוגיה, מדיה ותקשורת, פירוקים וכינוסים ואיכות הסביבה. 

www.ecglaw.com

אפשטיין, קנולר, חומסקי, אסנת, גילת, טננבוים ושות’ 

המשרד מתמחה בדיני תאגידים, ני״ע ושוק ההון, מיזוגים ורכישות, בנקאות, עסקאות מימון ושירותים פיננסיים, הייטק, 

תקשורת והון סיכון, נדל"ן תכנון ובנייה, ליטיגציה אזרחית מסחרית, דיני עבודה, בינ״ל.

שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות’, עורכי דין

www.shg-law.co.il

*רשימה חלקית – לרשימה מלאה ניתן להיכנס לאתר D&B או לאתר לשכת עורכי הדין.
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המשרד מתמחה במקרקעין, משפט חוקתי מנהלי, דיני חינוך, דיני עבודה, דיני משפחה ומשפט פלילי.

www.dt-law.co.il

דורון, טיקוצקי, צדרבוים, משרד עורכי דין ונוטריון

המשרד מתמחה בתשקיפים והנפקות, ייצוג חברות זרות, מיזוגים ורכישות, רגולציה בשוק ההון, ליווי חברות ציבוריות.

www.is-adv.com

שמעונוב ושות’, עורכי דין

המשרד מתמחה במשפט מסחרי, אזרחי, ציבורי ופלילי – צווארון לבן.

www.weinrothlaw.com

ד”ר י. וינרוט, עורכי דין

רון גזית, רוטנברג ושות’, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה בדיני תקשורת, הגבלים עסקיים, תובענות ייצוגיות, מיזוגים ורכישות, דיני עבודה, משפט וטכנולוגיה, 

מקרקעין תכנון ובנייה, ליטיגציה ויישוב סכסוכים, רגולציה, בנקאות ומימון, הגנת הצרכן.

www.rgrlaw.co.il

המשרד מתמחה בליטיגציה המסחרית, תובענות ייצוגיות, מאבקי שליטה, ייצוג בסכסוכים עסקיים ומסחריים - מקומיים 

ובינלאומיים- בין חברות, סכסוכים בין בעלי מניות ושותפים, תביעות נגזרות ותביעות להסרת קיפוח, צווי מניעה וסעדים 

זמניים, טיפול במחלוקות הנוגעות לתחומי התקשורת, התאגידים והקניין רוחני, דיני מכרזים, בנקאות, ביטוח.

www.bwb.co.il

ברקמן וקסלר בלום ושות’

*רשימה חלקית – לרשימה מלאה ניתן להיכנס לאתר D&B או לאתר לשכת עורכי הדין.*רשימה חלקית – לרשימה מלאה ניתן להיכנס לאתר D&B או לאתר לשכת עורכי הדין.
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חברות*

*רשימה חלקית – לרשימה מלאה ניתן להיכנס לאתר D&B או לאתר לשכת עורכי הדין.

אל ראיון ההתמחות הופניתי על ידי המרכז לפיתוח קריירה בקריה. 
הטיפ שלי להתמחות - לא להיות עצלנים! להגדיל ראש! לחתור לראיון עבודה ולא להסתפק בשליחת קו״ח. שליחת קו״ח דרך 

מספר אתרים במקביל )קודקס, אתר הקריה האקדמית אונו, jobless וכד’(. חיפוש באתרי המשרדים את רובריקת המתמחים/
קריירה ופנייה אישית למגייס. כיתות רגליים ]!!![ אל המשרדים, באדיבות ונימוס להגיש את קורות החיים באופן אישי. לא לפספס 

אף ראיון התמחות )גם בתחומים בהם לא תרצו לפנות( - צבירת ניסיון ו״שעות טיסה״ בראיונות שווה זהב!
סיפור מתקופת ההתמחות - יצא כי את ארוחת הצהריים הראשונה שלי במשרד אכלתי יחד )בין היתר( עם מנהל בכיר בחברה. 
כמובן שלא ידעתי את מעמדו. אותו מנהל בכיר היה סופר נחמד ולאורך הארוחה דיבר עם עורכי הדין בחופשיות וחביבות ובין 
היתר שוחח גם איתי. עקב כך בשבוע הראשון שלי בחברה, הרבה אנשים היו בטוחים שאני דמות בכירה בהנהלה. מעולם לא 

הרגשתי כל כך פופולרי ומחוזר כמו באותו השבוע...

עו״ד אורי קטובסקי
ECI Telecom Ltd התמחה במחלקה המשפטית בחברת

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

חברת תנובה

חברה ישראלית ליצור ושיווק מזון. החברה מחזיקה בנתח שוק משמעותי בתחום ייצור חלב לשתייה, מוצרי חלב ושיווקם.

www.tnuva.co.il

RAFAEL

חברה ישראלית העוסקת בפיתוח ובייצור של אמצעי לחימה מתקדמים, לרבות טילים.

www.rafael.co.il

ECI

חברת היי-טק ישראלית - אמריקאית בתחום התקשורת.

www.ecitele.com

ביטוח ישיר

חברה מובילה בתחום הביטוח. 

www.555.co.il

IBM

תאגיד רב-לאומי המהווה אחת החברות הגדולות והוותיקות בעולם בתחום המחשבים. 

www.ibm.com/il/he

HOT חברת

הינה קבוצת תקשורת, המציעה ללקוחותיה את מכלול שירותי התקשורת, ובהם טלוויזיה רב-ערוצית, תשתית אינטרנט 

מהיר 200 מגה, שירותי טלפון קווי מתקדם, שירותי ISP )ספק אינטרנט( באמצעות חברת הבת HOTnet, ושירותי סלולר 

באמצעות החברה הבת HOTmobile. בנוסף, החברה השיקה בתחילת השנה את HOT 017 שירות שיחות בינלאומיות, 

הן בטלפון הקווי והן בסלולר.

www.hot.net.il
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דיני מקרקעין הם תחום משפטי נרחב, העוסק בכל הנודע למקרקעין, החל ממגרשים, מבנים, דירות, חנויות, מכר 

במקרקעין, שכירות במקרקעין, בתים שותפים, רשויות מקומיות ועוד.

מקרקעין - נדל”ן:

ליווי עסקי ומשפטי במגוון עסקאות בתחום הנדל”ן, של לקוחות פרטים, קבלנים, רשויות מקומיות וחברות כגון: ניהול משא ומתן, 

עריכת חוזי רכישה ומכירה, רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין, במנהל מקרקעי ישראל ובחברות משכנות, תביעות פינוי, 

תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין, תביעות מול דיירים מוגנים, תביעות בענייני הפקעות ופיצויי הפקעה, תביעות בקשר עם ירידת 

ערך מקרקעין, עסקאות קומבינציה, הסכמי ליווי אל מול בנקים, הסכמי יועצים, הסכמי ביצוע, הסכמי ביטוח, רישומים בלשכת רישום 

המקרקעין, רישום פרצלציה, איחוד וחלוקה, בית משותף, הסכמי שיתוף וכיו”ב.

שלטון מקומי ומיסוי מוניציפאלי

התחום כולל ייצוג רשויות מקומיות בתחומים שונים כגון: עריכת חוזים ומכרזים, חקיקת משנה- ניסוח חוקי עזר עירוניים וצווי 

ארנונה עבור רשויות מקומיות, ליווי משפטי של ניהול נכסי הרשות המקומית, עריכת הסכמי פיתוח, יעוץ משפטי לוועדת הקצאות, 

ניהול תביעות סילוק יד ודמי שימוש נגד פולשים לקרקע ציבורית; חינוך- ליווי רשות החינוך המקומית בעריכת התקשרויות 

בתחום החינוך ומתן יעוץ משפטי לארגוני הרשות המקומית,  ראש העירייה, מועצת העירייה וועדותיה השונות וכן יעוץ וליווי נושאי 

התפקידים הבכירים.

ייצוג רשויות מקומיות ונישומים בבתי המשפט השונים )אזרחים ומנהליים(, ועדות ערר לענייני ארנונה כללית, ענייני ביוב ובדיקת 

חיובים עירוניים בנושא ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, היטלי השבחה. סקרי נכסים וליווי וייצוג הרשות  בהליכים השונים אשר 

מתנהלים בעקבות ביצוע סקרים אלו.

תכנון ובניה

התחום כולל יעוץ וליווי משפטי בכל היבטי התכנון והבניה הן לרשויות מקומיות, הן לגופים מוסדיים והן ללקוחות פרטיים, הכולל 

את הנושאים הבאים: ייצוג רשויות מקומיות בנושאי מקרקעין והפקעות, תביעות פינוי כנגד פולשים, תביעות לתשלום דמי שימוש 

ראויים, הפקעות קרקעות מכוח פקודת הקרקעות, תביעות פיצויים על פי סעיף 197, ייצוג בוועדות התכנון והבניה השונות לרבות: 

המועצה הארצית לתו”ב, וועדות מחוזיות, וועדות ערר מחוזיות, שמאיות מכריעות ועוד. 

פינוי בינוי:

פרויקטים של חידוש פני העיר מתרחשים היום כמעט בכול עיר בישראל, משרדים העוסקים בתחום זה מלווים רשויות מקומיות, 

קבלנים, דיירים, בעלי קרקע, ויזמים בעריכת הסכמים המטיבים עם כלל הצדדים של הפרויקט.

תמ"א 38:

תכנית מתאר ארצית )תמ”א( 38 נועדה לאפשר חיזוק מבנים שאינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידת אדמה. 

התכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים וגם לתוספות בנייה, תוך קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים, כדי ליצור 

תמריץ לחיזוק המבנים. ליווי ויעוץ משפטי בפרויקט תמ”א 38 כולל הגנה על זכויות הדיירים אל מול היזם / הקבלן.

פרוייקטים ותשתיות:

ייעוץ וליווי משפטי למימון, בנייה ותפעול מוקדי תשתיות מרכזיים בישראל. משלב הרעיון, תוכניות, מימון, הקמה, ביצוע ועד סיום 

הפרויקט. פרויקטים לדוגמא: תשתיות כבישים, תשתיות אנרגיה, משאבי טבע, הרכבת הקלה, ופרויקטים בתחום אנרגיה מתחדשת.

התמחות בתחום המקרקעין
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לאחר לבטים רבים ומספר אופציות שעמדו בשעתו בפני כולל התמחות בבימ"ש, החלטתי להתמחות במשרד פרטי העוסק 
בתחום הליטיגציה האזרחית- מסחרית. 

במהלך ההתמחות לקחתי חלק פעיל בהכנת כתבי טענות במגוון תחומים וכן בהכנת תיקים לשמיעת הוכחות )עדויות( 
בבימ"ש השונים. נהניתי מכל רגע בהתמחות וראיתי בהתמחות כהזדמנות פז ללמוד כמה שיותר ולהתעסק במגוון 

תחומים. לקראת סוף ההתמחות מאמני הזמין אותי למשרדו ובישר לי כי הוא מעוניין שאמשיך לעבוד במשרד לאחר תקופת 
ההתמחות כעו"ד . באותה ההזדמנות הוא אף הודיע לי כי בכוונתו לתת לי לנהל תיק הוכחות לבד ולאחר כ-8 חודשי 

התמחות לערך, מצאתי את עצמי מנהל תיק הוכחות בבימ"ש, מגיש מסמכים לשופט, חוקר עדים , מתנגד לעדויות וכיו"ב 
בעוד שמאמני יושב לצדי ומהנהן בראשו. 

סיפור מתקופת ההתמחות: פעמים רבות יצא לי לבלות עם מאמני ולקוחות שעות רבות בבימ"ש במהלכן אכלנו עם הלקוח 
צהריים ותמיד חזר על עצמו הריטואל הקבוע שבו הלקוח מתעקש להזמין אותנו לארוחה ומאמני מתעקש לשלם. אני 

זוכר עד היום כי מאמני תמיד היה אומר ללקוח שלא הרפה בעניין זה כי אין לו מה להרגיש לא בנוח, הוא בלאו הכי התכוון 
להעלות לו את שכ"ט כך שהארוחה היא על חשבונו. 

עו”ד גביזון אסף
מרצה בפקולטה למשפטים

משרדים בתחום האזרחי מסחרי // חברות*

*רשימה חלקית – לרשימה מלאה ניתן להיכנס לאתר D&B או לאתר לשכת עורכי הדין.

המשרד מתמחה בתחום המקרקעין, תכנון, בנייה, פינוי-בינוי, עיבוי-בינוי, שינוי ייעוד קרקע והסכמי פיתוח,

עסקאות נדל”ן פרטיות, מסחריות ותעשייתיות, ייצוג יזמים ומשקיעים, ליווי קבוצות רכישה, ביצוע עסקאות קומבינציה, 

ייצוג ועדי בתים ויזמים בעסקאות עפ”י תמ”א 38 ועוד.

www.gindi-caspi.co.il

גינדי – כספי, עורכי דין ונוטריונים

משרד מתמחה בנדל”ן, תכנון, בניה ורשויות מקומיות, בנקאות ופיננסים, עסקאות בינלאומיות, פרויקטים תשתיות ומימון, 

אנרגיה מתחדשת. 

www.evronlaw.com

המבורגר עברון ושות’

המשרד מתמחה במקרקעין, תכנון ובנייה, משפט מוניציפאלי ורשויות מקומיות, ליטיגציה משפטית, תשתיות, מימון 

פרויקטים, מכרזים, מיסוי מקרקעין, רגולציה ותאגידים ועסקאות מורכבות. 

www.s-tech.co.il

שרקון, בן עמי, אשר ושות’, עורכי דין
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המשרד מתמחה בסוגיות קנייניות ורישום, חוק הגנת הדייר, מיסוי מקרקעין, ליווי מלא של מכירה ורכישת דירות מגורים, 

ניהול נכסים וחוזי שכירות.

www.fuehrer-law.co.il

דב פירר ושות’ , משרד עורכי דין

המשרד מתמחה בליווי וייצוג מול רשויות המס ומשרדי הממשלה השונים, ליטיגציה בבתי המשפט בעניינים פיסקאליים 

אזרחיים ופליליים בתחום המיסוי והלבנת ההון, ליווי עסקאות מקרקעין מורכבות, ליווי וייצוג בבוררויות.

www.barone-law.co.il

ברון ושות’, משרד עורכי דין

 המשרד מתמחה במיסוי מקרקעין, תמ"א 38, ליטיגציה, מקרקעין ונדל"ן, פרו בונו, תכנון ובנייה, משפט מסחרי,

רישום ותיקון צווי בית משותף.

www.farbman-law.com

גיא פרבמן, משרד עורכי דין 

המשרד מתמחה בנדל"ן , תכנון ובנייה , תכנון ובנייה - עתירות מנהליות , דיני מקרקעין , עסקאות מקרקעין , מקרקעין 

מסחרי , פיתוח מקרקעין , חוזי בנייה , מיסוי מקרקעין , פיצויים לפי סעיף 197 , ליווי פרויקטים , מימון פרויקטים , משפט 

מסחרי , ליטיגציה מסחרית , תובענות ייצוגיות , תובענות ייצוגיות - חברות , תובענות ייצוגיות - צרכנות , תובענות 

ייצוגיות - ניירות ערך , שוק ההון , גיוס הון , דיני ניירות ערך , הנפקות לציבור , הנפקות פרטיות , דיני חברות , מיזוגים 

ורכישות , מימון , אנרגיה , מלונאות , בוררות , בוררות עסקית.

www.apm-law.com

ש. בירן ושות’ 

המשרד מתמחה בנדל"ן בישראל ובחו"ל, מלונאות ועסקאות מימון מורכבות.

www.tgk.co.il

תיק, גלעד, קינן משרד עו”ד

*רשימה חלקית – לרשימה מלאה ניתן להיכנס לאתר D&B או לאתר לשכת עורכי הדין.
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תחום במשפט באזרחי, העוסק בחיובים לא רצוניים בעקבות נזק שנגרם לאדם או לרכוש.

התמחות בתחום נזיקין*

חיים קליר ושות’, עורכי דין

המשרד מתמחה בביטוח ונזיקין, תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית, החלקה במדרכות פגומות, פגיעות 

ממוצרים פגומים, תאונות ספורט, נשיכות כלבים, נזקי רכוש וממון.

www.kalir.co.il

המשרד מתמחה במתן ייעוץ משפטי לחברות הביטוח, לקופות החולים ולאנשים פרטיים, לרבות ליווי וייצוג משפטי 

קבוע בכל הערכאות השיפוטית. המשרד מתמחה בניהול תביעות ביטוח ונזיקין לרבות נזקי גוף, נזקי רכוש, ביטוחי 

חיים, בריאות, סיעוד ותביעות בגין רשלנות רפואית. המשרד מעניק גם שירותים משפטיים לעשרות רבות של אנשים 

פרטיים הנזקקים ללווי ויעוץ משפטי בתחום.

www.ykb-law.co.il

צבי יעקובוביץ, משרד עורכי דין ונוטריון

המשרד מתמחה בדיני הביטוח, דיני עבודה, פנסיה ודיני הנזיקין. חוזי ביטוח )פוליסות( בין מבטח לבין כל אדם בקשר 

למקרי מוות, נכויות, אבדן כושר עבודה, מחלות, תאונות, טיפולים רפואיים, תרופות.

www.db-law.org.il

דורון-בורבין, צופין, משרד עורכי דין ונוטריון

המשרד מתמחה בדיני הביטוח, דיני עבודה, פנסיה ודיני הנזיקין. חוזי ביטוח )פוליסות( בין מבטח לבין כל אדם בקשר 

למקרי מוות, נכויות, אבדן כושר עבודה, מחלות, תאונות, טיפולים רפואיים, תרופות.

www.db-law.org.il

רובין וימר ושות’, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה בנזיקין, נזקי גוף, תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית, ביטוח לאומי, סיעוד, תביעות משרד 

הביטחון - קצין תגמולים תביעות נפגעי איבה, תאונות ספורט, תאונות תלמידים ועוד, ליטיגציה אזרחית, תביעות ייצוגיות 

במקרקעין ובתחומי התמ”א 38. למשרד התמחות ייחודית בניהול תיקים העוסקים בקשר שבין התקפי לב, אירועים 

מוחיים, מחלות מקצוע ומחלות סרטניות לבין הכרתן כתאונות עבודה. 

www.mt-law.co.il

מרקמן את טומשין, עורכי דין

*רשימה חלקית – לרשימה מלאה ניתן להיכנס לאתר D&B או לאתר לשכת עורכי הדין.

  המרכז לפיתוח קריירה     35



*רשימה חלקית – לרשימה מלאה ניתן להיכנס לאתר D&B או לאתר לשכת עורכי הדין.

המשרד מתמחה בתאונות דרכים, תאונות עבודה, משרד הביטחון, רשלנות רפואית, רשלנות כללית, תאונות קשות וביטוח לאומי.

www.frorar.co.il

פרויליך- פרחי, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה בנזקי גוף, נזקי רכוש, ביטוח, ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, תעבורה ומסחרי.

www.harlap.co.il

עמיקם חרל”פ ושות’, עורכי דין

המשרד מתמחה בביטוח, ביטוח משנה, יעוץ מסחרי לחברות בינלאומיות בנושאי מדעי החיים והייטק.

www.goslaw.co.il

גרוס, אורעד, שלימוף ושות’

המשרד מתמחה בדיני הביטוח והנזיקין, מסחרי, תובענות ייצוגיות.

www.tagar-law.co.il  

מ. תגר, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה ברשלנות רפואית וליטיגציה מסחרית 

www.saharlaw.co.il

סהר, סטוביצקי ושות’, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה ברשלנות רפואית.

www.caspisror.co.il

כספי סרור ושות’, משרד עורכי דין
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את ההתמחות שלי מצאתי באתר קודקס לאחר הרבה חיפושים ומאמצים.

נעזרתי ביחידה להכוון וניהול קריירה. לראשונה פגשתי אותן בהרצאה מאוד מעניינת שהעבירו בכיתות אודות חיפוש ההתמחות. 

קבלת ההחלטות שלי הייתה בליווי צמוד של המרכז לפיתוח קריירה.

הם עזרו לי להבין איזו התמחות אני מחפש ולמה אני הכי מתחבר, נתנו לי את הכח להילחם על כל הזדמנות שניתנה לי,

הכינו אותי לראיון ההתמחות ונתנו לי המון ידע וכלים להצלחה.

טיפ: האישיות שלכם והניסיון שלכם מהחיים הם חלק מאוד חשוב בחיפוש ההתמחות.

תשתמשו בזה תכוונו גבוה, תתלבשו יפה ותעזרו ביחידה להכוון וניהול קריירה כי הם הבינו מיד מהם הצרכים שלי ולאן

אני צריך לכוון.

זכרו - ״לא התקבלת זה לא אומר שאתה לא מתאים זה אומר שיש מקומות שאתה מתאים יותר".

בהצלחה לכולם!

עו"ד מרזוק אוסמה
מתמחה במשרד האוצר מחלקת מיסוי ומע"מ מחוז צפון פלילי

דיני משפחה הם הענף המשפטי שבהתאם למיון המקובל בתורת המשפטים כולל מעמד אישי )דת, יוחסין, הורות, נישואים 

וגירושים( וזכויות וחובות הנובעים מן המעמד המשפחתי לדוגמא: גירושין, מזונות, משמורת ילדים, רכוש, אלימות במשפחה, 

חטיפת ילדים, הסכמי טרום נישואין, הסכמי גירושין, אפוטרופסות, אבהות, חלוקת רכוש, הסכם גישור, הסכם ממון ידועים בציבור, 

זכויות סבא וסבתא.

דיני משפחה: התחום כולל ליווי יעוץ וייצוג בנושאי: גירושין, מזונות, משמורת, יחסי ממון וחלוקת רכוש, הסכמי טרום נישואין, 

ידועים בציבור, אפוטרופסות, אבהות, אלימות במשפחה, חטיפת ילדים ועוד.

צוואות, ירושות: עריכת צוואות, הגשת צווי ירושה וצווי קיום צוואה, טיפול בהתנגדויות לצוואות, ניהול עיזבונות.

התמחות בתחום המשפחה

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

המשרד מתמחה בדיני משפחה והמעמד האישי: גירושין, מזונות, משמורת, יחסי ממון וחלוקת רכוש,

ידועים בציבור, אפוטרופסות, אבהות, אלימות במשפחה, חטיפת ילדים, דיני ירושה וצוואות. 

www.bendror-law.co.il

ד”ר אמנון בן דרור ושות’

המשרד מתמחה בגירושין, מעמד אישי, סכסוך משפחתי, סכסוך עסקי, טיפול בעינייני צוואה, ירושה, אפוטרופוס, הסכם ממון, 

הסכם גירושין, פירוק שיתוף, יעוץ משפטי. כמו כן משפט אזרחי מסחרי, מקרקעין, תביעות כספיות )בנקים( ובוררות.

www.tirer-law.co.il

טירר, עורכי דין ונוטריון

המשרד מתמחה בדיני משפחה, גירושין, מזונות, הסדרי ראיה, משמרות ילדים, חלוקת רכוש, כינוס נכסים, צוואות, 

עיזבונות והסכם גישור. 

www.divon.co.il

ד”ר אמנון בן דרור ושות’
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המשרד מתמחה בדיני משפחה וירושה

www.sidilaw.co.il

ציון מסוכה, משרד עורכי דין 

 המשרד מתמחה בדיני המשפחה, צוואות ועיזבונות, גירושין, חלוקת רכוש, מזונות, משמורת, ידועים בציבור, 

נישואים אזרחיים, אלימות במשפחה, הליכים נוספים ומיוחדים, בגידה, הסכמים, ירושה וצוואה. 

www.sidilaw.co.il

סידי, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה בדיני ירושה, עיזבונות וירושות. 

www.boazkraus.co.il

בועז קראוס, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה בדיני משפחה.

www.kanirlaw.co.il

פסח קניר ושות', עורכי דין

סטודנטים יקרים שלנו,

אבקש להתמקד דווקא ביום שלאחר ההתמחות, ודרכו לנסות להבין איך להתכונן להתמחות. למשרדים רציניים מתקבלים 

כמה וכמה מתמחים. המאמנים יבחרו מתוכם רק אחד או שניים שיישארו כעורכי דין במשרד. זו הבחירה החשובה.

הסוד הגדול, שרוב המתמחים אינם ערים לו, הוא שכבר בשבועיים - שלושה הראשונים המאמנים כבר יודעים מי יישאר 

ומי ייפלט. כיצד? המאמנים מעבירים לכם טיוטות של כתבי טענות, חוזים וכיו״ב ומבקשים מכם לנסח תגובה משפטית. 

יכולת הניסוח היא שפה. אי אפשר לרכוש שפה בשבועיים שלושה, ומי שלא קרא וקרא במהלך לימודיו יתקשה לנסח. 

המילים אינן קופצות למי שלא מילא את עצמו במאגרי קריאה, והמסמכים שהוא יוציא מתחת ידו לא ירשימו את המאמן. 

לאט לאט המאמן יכוון אליו משימות של טאבו, צילום מסמכים במשרד של הצד שכנגד, איסוף מסמכים רפואיים, אל 

תתלהב, זו לא עבודה משפטית. אין כוונה לייאש אתכם, אדרבה, לדרבן אתכם לעבוד קשה במהלך הלימודים ולא רק 

ביומיים שלושה לפני הבחינה. שפה צריכה להיות מוטמעת והיא דורשת דגירה. הלימודים הם האימונים ההתמחות היא 

הקרב, וכמאמר הידוע: "קשה באימונים קל בקרב״, אחרת: "קל באימונים, ז״ל בקרב״, חלילה. הדבר משליך גם בראיון 

להתמחות, אם מילאתם את עצמכם בקריאת חומרים משפטיים במהלך הלימודים, אינכם צריכים להילחץ מהריאיון. המאמן 

ידע להעריך אם רכשתם את השפה והפנמתם אותה, גם אם לא תדעו לענות בצורה מדויקת. המילים יקפצו לכם, אל דאגה. 

אך לשם כך, ולשם הישארות במשרד, צריך לעבוד כבר עכשיו. לכן, כשאנו ממליצים לקרוא משיעור לשיעור, זו לא רק 

המלצה. זהו המפתח להצלחה, שלכם ושלנו. 

בהצלחה!

הרב, פרופ׳ עו״ד כהן יצחק
מומחה לדיני משפחה, ירושה וסד״א

מנהל אקדמי לתחום המשפטים
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את ההתמחות מצאתי באמצעות קודקס. למרות היותי בן 42 ולמרות היותי מהמגזר החרדי, התקבלתי כשווה בין שווים. 
הטיפ שלי אליכם: הראו נכונות להשקיע ואל תתביישו בידע שצברתם, הבליטו את תכונות האופי הייחודיות שלכם...

כבוגר התואר בקריה האקדמית אונו בהצטיינות יתרה - ההתייחסות אלי היא מאוד מעריכה ומכבדת.
קצת על ההתמחות שלי: אני מופיע בבתי משפט השלום ומייצג את המדינה בדיוני מעצרים, טיעונים לעונש ועוד, אני 

מטפל, בוחן ראיות, נסיבות וכותב חוו”ד בתיקי פרקליטות ומקבל החלטות בכובד ראש הראוי להליך הפלילי. כמו-כן אני 
משתתף בדיונים ושימועים הרי גורל בתיקים ידועים יותר ופחות, בכל הדיונים הללו ובפרט אצל היועמ”ש לממשלה וכן אצל 

פרקליטת המחוז הגב’ עמיאל רונית, השמעתי את דעתי, והתייחסו אליה בכבוד למרות היותי מתמחה. התחושה שסומכים 
עליך, מכבדים את דעתך ושאתה תורם לחברה, שתהיה חברה טובה יותר וצודקת יותר, היא הכוח המניע והמפצה על שעות 

העבודה הרבות. 

ראוי להדגיש ולציין שכבוגר הקריה האקדמית אונו - באה לידי ביטוי רמתם הגבוהה של מרצי הקריה האקדמית אונו, אשר 
הטביעה את חותמה עלי כסטודנט מתמחה ומשפטן.

עו״ד ליפל משה
התמחה בפרקליטות מחוז מרכז

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

התמחות בתחום הפלילי

משרד מתמחה בייצוג נאשמים בהליכים פליליים חמורים כגון רצח, ריגול, סחר בסמים ועבירות מין. 

אביגדור פלדמן, משרד עורכי דין

המשרד מתמחה בדיני משפחה וירושה.

ציון אמיר משרד עורכי דין

המשרד מתמחה בייצוג תיקים פלילים ומתמחה, בין היתר, בעבירות צווארון לבן, עבירות מין, עבירות מרמה ושוחד, 

עבירות אלימות, עבירות רכוש וכו’.

www.himilaw.co.il

סידי, משרד עורכי דין

 המשרד מתמחה בייצוג נאשמים בעבירות החמורות ביותר - תיקי רצח, עבירות מין, עבירות של סחר בסמים,

עבירות שוחד, צווארון לבן, עבירות הלבנת הון ועוד.

אבי חימי, משרד עורכי דין
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משרד המשפטים

www.justice.gov.il :בחוברת זו תמצאו מידע על חלק מהיחידות. את המידע המלא ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד המשפטים *

משרד המשפטים הינו משרד מטה מרכזי של ממשלת ישראל הפועל לעשיית צדק ולשירות הציבור 
בתחום המשפט בהתאם למדיניות הממשלה, תוך הגנה על שלטון החוק, על זכויות האדם ועל ערכי 

היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שבה הכול שווים בפני החוק.

המשרד אמון על שורה ארוכה של נושאים ותחומי פעילות משפטיים ומקצועיים שונים, ובין תפקידיו העיקריים:

ארגון מערכות בתי המשפט, בתי הדין וההוצאה לפועל  

הכנת נוסח החקיקה הממשלתית, ליווי החקיקה הפרטית ופרסום הרשומות  

ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדיה  

אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית  

ייצוג המדינה בפני ערכאות שיפוטיות ומעיין שיפוטיות  

הסדרה ורישוי מקצועות: רואי חשבון, מתווכים במקרקעין, שמאי מקרקעין, חוקרים פרטיים, שירותי שמירה, נוטריונים,   

עורכי פטנטים וטוענים שרעיים.

משרד המשפטים מחולק ליחידות שונות הפזורות ברחבי הארץ:*

אגף רישום והסדר מקרקעין  

איסור הלבנת הון  

ביקורת פנימית ותלונות הציבור  

בתי הדין הדרוזים בישראל  

בתי הדין השרעים  

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי  

היועץ המשפטי לממשלה  

היחידה הממשלתית לחופש המידע  

הסנגוריה הציבורית  

ועדה להגנה משפטית  

ועדה למניעת ניגוד עניינים  

ועדה לתקינה שמאית  

ועדת עיזבונות  

חוקרים פרטים ושמירה  

יעוץ וחקיקה  

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  

לשכת המנהלת הכללית  

לשכת שרת המשפטים  

מועצה להגנת הפרטיות  

מועצת רואי חשבון  

מועצת שמאי מקרקעין  

מחלקת חנינות  

ממונה על העזרה המשפטית  

משפט עברי  

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  

נציבות תלונות הציבור על שופטים  

סיוע משפטי  

פרקליטות המדינה  

פרקליטות אזרחית  

פרקליטות פלילית  

רשות הפטנטים  

רשות התאגידים  

רשות למשפט טכנולוגיה ומידע  

רשם גורמים מאשרים  

רשם הזוגיות  

רשם המתווכים  

רשם לענייני ירושה  

רשם מאגרי מידע  

רשם שרותי אשראי  

שומת מקרקעין  

תאום המאבק בסחר בבני אדם  

תרגום אמנות בינ״ל  
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פרקליטות המדינה
פרקליטות המדינה מייצגת את מדינת ישראל ואת רשויות השלטון בפני בתי המשפט ובתי הדין השונים, על כל ערכאותיהם. 

הפרקליטות הנה חלק מהרשות המבצעת של מדינת ישראל, ופועלת ארגונית כחלק ממשרד המשפטים. ואולם, בתחום אכיפת 

החוק הפלילי פועלת הפרקליטות באופן עצמאי ובלתי תלוי.

מעמדה המיוחד של הפרקליטות כגוף האמון על ביצור שלטון החוק והמנהל התקין מוכר ומכובד על-ידי זרועות הממשל השונות 

בישראל.

בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה, ולו ארבעה משנים - משנה לעניינים פליליים, משנה לעניינים אזרחיים, משנה לעניינים 

מיוחדים ומשנה לאכיפה כלכלית.

פרקליטות המדינה מורכבת מלשכה ראשית, ו-11 פרקליטויות מחוז ברחבי הארץ ופעלת בתחומים הבאים: פרקליטות מחוז 

צפון )פלילי ואזרחי(, פרקליטות מחוז חיפה )פלילי(, פרקליטות מחוז חיפה )אזרחי(, פרקליטות מחוז מרכז, פרקליטות מחוז תל-

אביב )פלילי(, פרקליטות מחוז תל-אביב )מסוי וכלכלה(, פרקליטות מחוז תל-אביב )אזרחי(, פרקליטות מחוז ירושלים )פלילי(, 

פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(, פרקליטות מחוז דרום )פלילי(, פרקליטות מחוז דרום )אזרחי(.

תחומי הפעילות העיקריים של הפרקליטות הם: התחום הפלילי, התחום האזרחי, התחום החוקתי והמינהלי, התחום הכלכלי – 

פיסקאלי, תחום דיני עבודה, תחום בינלאומי. 

מחלקות הלשכה הראשית מייצגות בבית המשפט העליון ובבית הדין הארצי לעבודה, ופרקליטויות המחוז מייצגות בבתי משפט 

השלום והמחוזי, בבית המשפט לענייני משפחה, בבית הדין האזורי לעבודה ובמקרים חריגים גם בערכאות אחרות: כבית המשפט 

לעניינים מקומיים, ההוצאה לפועל, או לבית הדין הרבני.

הפרקליטות מונה כ- 1,300 עובדים: פרקליטים, מתמחים ועובדים מנהליים. 

התמחות בפרקליטות 

כל מתמחה מוצמד לפרקליט או לשני פרקליטים. המתמחה כותב טיוטות של כתבי בית דין לקראת הגשתן לבית המשפט העליון, 

מכין את התיקים שקבועים להופעה, מסייע בהכנת הטיעון בעל פה, ומלווה את הפרקליט לדיונים בבית המשפט העליון, כותב 

טיוטות של חוות דעת שונות, משתתף בישיבות לצורך קבלת החלטות בתיקים ספציפיים או בשאלות כלליות. 

תהליך מציאת ההתמחות שלי קצת שונה מהרגיל, בסוף שנה א' ללימודי התואר, היחידה להכוון וניהול פנתה אלי עם הצעה 
למשרת טרום התמחות באחד ממשרדי הממשלה המובילים וכמובן שנעניתי בחיוב. לאחר שנתיים בהם למדתי, רכשתי 

כלים משפטיים ומקצועיים ובעיקר למדתי את  המטריה בה עסקתי, החל תהליך החיפוש שלי אחר מציאת התמחות. בסבב 
הראשון, הגשתי מועמדות למעט מאוד משרות בשירות המדינה ובהתאם לכך תחושת ההחמצה אחזה בי. בסבב השני, 
הבנתי שצורת העבודה שלי צריכה להשתנות, ועל כן פניתי ליחידה להכוון וניהול קריירה בציפייה לקבל הכוון ראוי כפי 

שכבר נוכחתי לדעת. מיד עם פנייתי ליחידה חשתי בידיים בטוחות ומירב המאמצים הנדרשים הוקדשו למציאת ההתמחות 
הטובה ביותר עבורי. זומנתי לפגישה אישית במשרדם, במהלכה קיבלתי את היחס הראוי, הדרכה מקצועית והכוון פרטני 
עבור כל משרה פנויה שהסתמנה כרלוונטית עבורי.  הליווי שזכיתי לו הן בפן האישי -פסיכולוגי והן בפן המקצועי , הוא 

אשר סלל עבורי את הדרך להצלחה במשימה.

טיפ: לפעמים אנו בטוחים כי רק אנו יודעים מה הכי טוב עבורנו ובהתאם, חשים אנו קושי לבקש סיוע והכוונה מאחרים.
אך עלינו לזכור, כי ישנם אנשי מקצוע סביבנו שנמצאים בדיוק למען מטרה זו, וכל רצונם הוא לסייע ולתרום מהידע 

המקצועי שלהם, אשר רלוונטי בדיוק לנקודת זמן בה אנו נמצאים. כל שנדרש מאתנו, הוא להיות קשובים לאנשים שרוצים 
טוב עבורנו ולפנות להם מעט מקום בדרך אותה התחלנו לסלול, אין ספק כי רק באופן זה נוכל להגיע אל המחוזות בהם 

חפצה נפשנו.

עו"ד שוורץ יעל
התמחתה בפרקליטות המדינה - מח' משפט העבודה

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו
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פרקליטות אזרחית
בפרקליטות אזרחית קיימים תחומים מקצועיים שונים, לדוגמא: נזיקין, מיסים, מינהלי, תביעות מערכת הביטחון, נכים 

ושיקום, מקרקעין, עבודה ואזרחי-מסחרי, ענייני משפחה וענייני ועדות פסיכיאטריות.

)חקיקה,  פיקוח  בגין טענות של אחריות המדינה כתוצאה מהפרת חובות  הנזיקין, מטפלת פרקליטות בתביעות  בתחום  נזיקין: 
אכיפה והפעלת סמכויות פיקוח אחרות(, תביעות לשון הרע, תביעות בגין נזקי עישון, תביעות בגין נזקי קרינה וחשיפה לחומרים 

מסוכנים, תביעות בגין התרשלות בגין הליכי מעצר וניהול הליכים פליליים ועוד.

בתחום המיסים, מטפלת פרקליטות בכל התיקים בהם מעורבת רשות מס כלשהי, שמתנהלים בבתי המשפט. התיקים  מיסים: 
עוסקים בערעורי מס הכנסה, ערעורי מס שבח, ערעורי מע"מ, ערעורי מס רכוש ושאר מסים עקיפים וכן בתיקים שעניינם בפעילות 

הבורסה ורשות ניירות ערך. תיקים נוספים הם תיקי מכס ומס קניה המטפלים הן בערעורי שומה והן בסיווגי מכס. 

ותובענות  מינהליים  ערעורים  מינהליות,  בעתירות  המדינה  רשויות  את  אזרחית  פרקליטות  מייצגת  המינהלי,  בתחום  מינהלי: 
מינהליות, בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב, בין היתר, בתחומים הבאים: מכרזים, תכנון ובניה, מינהל אוכלוסין, חופש 

מידע, רישוי, רשויות מקומיות, חינוך.

פרקליטות אזרחית מטפלת באופן בלעדי בכל תיקי הנזיקין )גוף ורכוש( המוגשים נגד מערכת  תביעות מערכת הביטחון: 
הביטחון, כולל יחידות הסמך שלה, בכל בתי משפט השלום והמחוזיים בארץ. תביעות נזיקין אלה עוסקות בתאונות דרכים, תאונות 

לחומרים  חשיפה  בגין  תביעות  הביטחון,  כוחות  של  סיכול  ופעולות  האינתיפאדה  בגין  פיצויים  תביעות  אימונים,  תאונות  עבודה, 

מסוכנים ולקרינה רדיואקטיבית, תביעות משת"פים, תביעות של עצורים במתקני הכליאה של צה"ל והשב"כ, ירידה בשמיעה עקב 

חשיפה לרעש במפעלים ביטחוניים ועוד. 

קצין  אגף השיקום, בערעורים על החלטות   – מייצגת פרקליטות את משרד הביטחון  והשיקום,  בתחום הנכים  ושיקום:  נכים 
התגמולים בשאלת הקשר הסיבתי בין הנכות לשירות הצבאי, בועדות הערעורים בבתי המשפט. 

בתחום המקרקעין מטפלת פרקליטות בתביעות לפיצוי בגין הפקעות שטחים לצורך יצירת תשתיות לרבות כבישים,  מקרקעין: 
מחלפים וכיוצ"ב. כמו כן, מייצגת הפרקליטות את המדינה בהליכים בגין נטילת מקרקעין לטובת בניית גדר ההפרדה, בפני ועדה 

מיוחדת שהוקמה לעניין זה, ליד בית המשפט השלום בתל-אביב. בנוסף, מייצגת הפרקליטות את מינהל מקרקעי ישראל במגוון 

פעולותיו, בניהול מקרקעי המדינה.

עבודה: פרקליטות מטפלת בתיקי בית הדין לעבודה. הטיפול הוא הן בסכסוכים קיבוציים והן בתביעות בתחום הפרט, הכוללות 
מגוון נושאים בתחום יחסי העבודה, תביעות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכן תביעות וערעורים על החלטות ועדת מומחים לפי 

החוק לפיצוי נפגעי גזזת. 

אזרחי - מסחרי: בתחום האזרחי – מסחרי, מטפלת פרקליטות בתביעות הנוגעות להפרות חוזים, הליכי פירוק ופשיטת רגל, 
תביעות בתחומי קניין רוחני ובנקאות. 

הנושאים שפורטו לעיל הינם רק חלק מהעבודה המבוצעת, ולהם יש להוסיף מכלול בקשות שונות, כגון: בקשות לפטור מאגרה, 

תביעות קטנות, בקשות בהוצאה לפועל ועוד.

פרטים ליצירת קשר
civil-dep@justice.gov.il          02-6362006/7  
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את ההתמחות שלי עשיתי בבית המשפט העליון אצל כבוד המשנה לנשיא )כתוארו דאז( תיאודור אור. התמחות בבית 

משפט היא חוויה שונה ומיוחדת, אבל חוץ מכל הפעילויות הרגילות, שכללו שעות רבות בספריה ומול המחשב, אני 

זוכר לטובה חלק אחד במיוחד. השופט אור היה נוהג להגיע ללשכתו מוקדם מאד בבוקר )בכלל, השופטים שאני מכיר 

עובדים קשה יותר מרוב עורכי הדין(. הוא היה מגיע מוקדם כל כך – עד כדי כך שנהגנו לעשות תורנות כדי להגיע 

עימו ולסייע לו בפתיחת הלשכה, האורות, המחשבים והדלתות, אחרת הוא היה מוצא את עצמו במסדרון חשוך... 

התורנות הזו היתה קצת מעצבנת – בכל זאת, לצאת לבית המשפט בשעות חשוכות ובלתי סבירות לחלוטין – אבל 

היה בה יתרון משמעותי: זכינו לדקות שיחה פנויות עם השופט, כאלו שקשה למצוא במהלך היום. התובנות והעצות 

שהייתי שומע בדקות הללו היו יקרות מפז, והן עדיין מלוות אותי, והם גם אחראיות לכמה קילוגרמים עודפים שצברתי 

בהתמחות – כי השופט היה נוהג לעבור בדרכו במאפיית אנג׳ל )פתוחה 24 שעות( ולקנות ערימת עוגיות שנאכל 

בבוקר, עם הקפה.

והעצה שלי אליכם – אל תוותרו על התמחות במגזר הציבורי. בבית המשפט, בפרקליטות, במשרדי הממשלה וכו׳. זה 

אולי נראה אפור יותר ממשרד פרטי נוצץ, אבל זה שווה כל רגע.

בהצלחה!

ד״ר מנדל חנן
מרצה למחקר משפטי, מקורות המשפט וסד״א, אחראי פרוייקט חונכות

התקבלתי להתמחות בפרקליטות מחוז תל אביב פלילי. למשרה זו הגעתי דרך אתר קודקס, ולאחר מכן בדירוג במערכת 
שידוך יציב. הטיפ המרכזי שלי הוא, להתמקד במשרות להם יש לי קירבה ורצון להגיע אליהם, תוך מטרה ראשונית להשגת 

הראיונות הללו. אני הגשתי מועמדות לפרקליטויות מחוז השונות. וזומנתי לראיונות בפרקליטויות המחוז. הדרך להשגת 
 ראיונות צריכה להיות במעייני הסטודנט כבר החל מתחילת שנה ב'.

השקעה ברקורד המשפטי של הסטודנט, שניתן להעשירו על ידי קליניקות מעשיות במרכז הקליניקות.
קו"ח מועשרים בקליניקות מעשיות וניסיון משפטי בהם, תוך השגת המלצות מהקליניקות הללו, מהווים חלק רציני ומהותי 

מהראיון, ואף מהווים פלוס על שאר המתראיינים למשרה זו.
הגעה לראיון בצורה מוכנה וברורה, סוגיה משפטית שמעניינת וברורה אצלך, תוך הדגשת העובדה שמקום זה אליו הגעתי 

להתראיין הוא מבחינתי המקום הראשון בסדר העדיפויות, מקנה תחושה טובה למראיין.
דירוג גבוה במערכת שידוך יציב אם הם משתמשים בה, תהפוך את המשרה לרלוונטית.

אציין, שאת מקום התמחותי דירגתי מקום ראשון וברוך ה', אף הייתה התאמה והתקבלתי.

עו״ד יהונתן אילון הירש
התמחה בפרקליטות מחוז מרכז - פלילי

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

פרקליטות פלילית
פרקליטות פלילית מטפלת במגוון התחומים הפליליים: עבירות פשיעה חמורה )רצח, אונס, סחר בנשים, שוד, סחר בסמים, 

עבירות ביטחוניות ועוד( עבירות מס, עבירות רשלנות, הונאה ושחיתות שלטונית, וכן בנושאים המאפיינים את מחוז ירושלים: 

אירועי פשיעה הנובעים ממיקומה של ירושלים על קו התפר בצירי כניסתם של שוהים בלתי חוקיים לישראל, טיפול בעבירות 

הנוגעות לירושלים כמקום מושבם של מוסדות השלטון ובנוסף לכך טיפול בעבירות הנוגעות למחוז ש"י – מיריחו ורמאללה עד 

לחברון וגוש עציון – כגון: אירועי אלימות על רקע לאומני, הפרות סדר כנגד הביטחון, השתלטות על מקרקעין שלא כדין, עבירות 

הסתה ועוד.

בשנתיים האחרונות התמודדה משטרת ירושלים, ובעקבות זאת גם פרקליטות פלילית, עם תופעה גוברת והולכת של פשיעה 

מאורגנת וניסיונות חיסול הדדיים בעולם התחתון.

פרטים ליצירת קשר
criminal-dep@justice.gov.il          02-6466465  
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פרקליטות אזרחית
מחלקת מיסוי וכלכלה הוקמה מתוך שאיפה לריכוז משאבים וכוחות מקצועיים שיאפשרו מלחמה בהון השחור ובעבריינות 

הצווארון הלבן וקביעת נורמות ענישה והתנהגות בתחום זה באמצעות דיני המס השונים וחוקים אחרים רלוונטיים.

עם התפתחות שוק ההון והיעדר אכיפה הולמת שתגן על ציבור המשקיעים, הורחב תחום עיסוקה של המחלקה והוחלט שהיא 

תרכז ותטפל באופן בלעדי בתחום זה באמצעות חוק ניירות ערך ושאר החוקים הנוגעים לעניין, בין במישרין ובין בעקיפין.

המחלקה מתמחה בניהול תיקים כלכליים גדולים, מורכבים ועתירי מסמכים, דבר המחייב לווי צמוד של הפרקליטות, תוך 

הקמת צוותי חקירה ואיחוד כוחות של כל רשויות אכיפת החוק )רשות המיסים, משטרה, הרשות להלבנת הון, ורשות ניירות 

ערך(. במקרים רבים, הליווי הינו משלבי החקירה הסמויה, עובר לגלויה, ועד להגשת כתב אישום ובקשות לחילוט הרכוש 

וניהול ההליכים עד לסיומם.

בנוסף, עוסקת המחלקה ביישום חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 והמאבק בארגוני פשיעה שמטרתם הינה הריסת הבסיס 

הכלכלי של הארגונים הנ"ל, וניתוקם מהמקורות המזינים והמחוללים את הפשיעה. 

היתרון היחסי של המחלקה הינו התמחותה בדיני מיסים, והקשר עם פקיד השומה המטפל בפן האזרחי. עובדה זו מאפשרת 

לפרקליטים להפעיל כלי אכיפה אזרחיים מתחום דיני המיסים במקביל להפעלת כלי אכיפה פליליים, תוך ניוד הכוחות בהתאם 

למטרה ולמצבת הראיות, וזאת אף בשלבים הראשונים של החקירה.

פרטים ליצירת קשר
DA-TLV-finance@justice.gov.il          073-3736000  

סניגוריה ציבורית
הסניגוריה הציבורית הוקמה בשנת 1996 במטרה להעניק ייצוג משפטי איכותי בהליכים פליליים לעצורים ונאשמים, הזכאים 

לייצוג. 

הסניגוריה מייצגת מספר רב של חשודים ונאשמים בהליכים פליליים, ובכלל זה: בתיקי מעצרים, בתיקים פליליים, בערעורים 

פליליים, בתיקי נוער, בוועדות פסיכיאטריות, בוועדות שחרורים ועוד. בסנגוריה יש שני סוגי עורכי דין: “פנימיים״ המועסקים 

בסניגוריה הציבורית עצמה ו״חיצוניים״, שהינם עורכי דין פרטיים אשר מייצגים מטעמה של הסניגוריה הציבורית ובפיקוחה. 

ההתמחות בסניגוריה הציבורית היא תחת פיקוחם של מאמנים מצוות עורכי הדין ה״פנימיים״. הסניגוריה הציבורית פרושה על פני 

הארץ בשישה מחוזות: תל-אביב, מרכז, ירושלים, חיפה, צפון ודרום. בנוסף למחוזות אלו קיימת הסניגוריה הציבורית הארצית, 

שמקום מושבה בתל-אביב.

הסניגור הציבורי הארצי

בראש המערכת עומד הסניגור הציבורי הארצי, האחראי על כל מחוזות הסניגוריה, ואשר מתפקידיו לנהל את כלל המערכת, 

להתוות את מדיניות הסניגוריה, לדאוג להדרכת עובדיה ולפקח על רמתם המקצועית של כל עורכי-הדין הפועלים מטעמה. 

סניגורים ציבוריים מחוזיים  

בראש כל אחד ממחוזות הסניגוריה מכהן סניגור ציבורי מחוזי אחראי לעיקר העבודה היומיומית של הסניגוריה במחוזו. הוא נושא 

באחריות הכוללת לייצוג הניתן על ידי כל אחד מעורכי-הדין הפנימיים והחיצוניים במחוז, ובאחריות על עבודת הצוות המנהלי 

במשרדו.
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סניגורים ציבוריים “חיצוניים״

כיום, עיקר הייצוג בתיקי הסניגוריה הציבורית ניתן באמצעות סניגורים ציבוריים חיצוניים הנבחרים על-ידי הסניגורים הציבוריים 

המחוזיים מתוך רשימת הסניגורים הציבוריים. 

הסניגורים הציבוריים החיצוניים מתמנים לייצג בהליכי מעצר, בתיקים פליליים ובערעורים, באופן שוטף ורציף, ומהווים חלק בלתי 

נפרד מן הסניגוריה.  

 

מחלקת מעצרים  

בכל מחוז של הסניגוריה הציבורית קיימת מחלקת מעצרים, שאחראית על ייצוג עצורים על ידי סניגורים ציבוריים.

מחלקת נוער 

בכל מחוז של הסניגוריה הציבורית קיימת מחלקה המתמחה במתן ייצוג לנאשמים ולעצורים קטינים. הפעילות במחלקות הנוער 

מהווה כ- 15% מהיקף הפעילות של הסניגוריה הציבורית. לפי תקנות הסניגוריה הציבורית, כל קטין עצור, או שהוגש כנגדו כתב 

אישום, זכאי לייצוג על-ידי סניגור ציבורי, ללא 

התמחות בסנגוריה הציבורית 

המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מצוות הסניגוריה במחוז, והם מועסקים בעבודה משפטית על כל גווניה.

המתמחים מסייעים לעורכי הדין בכל שלבי הייצוג, ונלווים לעורכי הדין בכל שלבי העבודה בתיק, ובכלל זה: פגישות עם הלקוח, 

פגישות עם הפרקליטות או מדורי התביעות, דיונים בבתי משפט בערכאות השונות, לימוד התיקים הפליליים והכנת חוות דעת, 

כתבי בית-דין וטיעונים בשלבים השונים )הכנת ההוכחות, טיעונים משפטיים, טיעונים לעונש, סיכומים, כתיבת ערעורים ועררים 

ועוד(. המתמחים אף מהווים חלק חשוב ממערך המינוי, הליווי והפיקוח של הסניגוריה הציבורית, התומך בעבודת הסניגורים 

החיצוניים.

במהלך המחצית השנייה של ההתמחות, רשאים המתמחים להופיע בעצמם בבית משפט השלום בתיקים מסוימים )בכפוף 

לאישור מתאים, בהסכמת האדם המיוצג ובנוכחות מאמן(.   

המועמדים ייבדקו בנושאים הבאים: 

זיקה לזכויות אדם, לערכי ומטרות הסניגוריה הציבורית  

רצון לעסוק במשפט הפלילי  

רצון ללמד סניגוריה על נאשמים  

הזדהות עם ערכים כגון כבוד האדם  

הזכות להליך הוגן  

תחושת מחויבות חברתית ועוד  

נכונות לעבודה מאומצת והשקעה מרובה  

רמה אקדמית ומחקרית  

יכולת חשיבה משפטית וכתיבה משפטית ברמה גבוהה תלות במצבו הכלכלי של הקטין, או של הוריו,  

וללא קשר לחומרת העבירה בה הוא חשוד או מואשם.

הסנגוריה הציבורית הארצית:  03-6932600 / מחוז ירושלים: 02-5696180/1
מחוז הדרום: 08-6404517 / מחוז חיפה: 04-8633700/1/2 / מחוז הצפון: 04-6029111/105

מחוז מרכז: 03-6932666 / מחוז תל אביב: 03-6932600/60

www.index.justice.gov.il  

פרטים ליצירת קשר
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האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, פועלים באופן עצמאי, מקצועי ונטול פניות בשמירה על האינטרס 

הציבורי, ומתן סעד לאוכלוסייה חלשה.

יחידות האגף: 
האפוטרופוס הכללי  

הכונס הרשמי  

הרשם לענייני ירושה  

האפוטרופוס הכללי

תפקידי מכלול האפוטרופוס הכללי באגף רבים ומגוונים וכוללים:

גילוי רכוש עזוב וניהול  

טיפול בקבלת עזבונות ותרומות לטובת המדינה  

טיפול בקבלת מתנות בידי עובדי ציבור  

ניהול רכוש מחולט  

ייצוג היועץ המשפטי לממשלה בענייני ירושה אפוטרופסות, הליכי הצהרת מוות וזכויות נעדרים  

פיקוח על אפוטרופוסים ועל מנהלי עזבון  

הנאמן הציבורי - ניהול הקדשות לטובת הציבור  

הכונס הרשמי

הכונס הרשמי הוא הגורם המופקד על הטיפול בהליכי חדלות פירעון, הכוללים פשיטות רגל של יחידים, הליכי פירוק של חברות, 

הבראת חברות והסדרי נושים. 

הכונס הרשמי ונציגיו מוזמנים להופיע בהליכי חדלות הפרעון האמורים, המתקיימים בבתי המשפט המחוזיים, והוא צד לכל בקשה 

המוגשת לבית המשפט במסגרת הליכים אלה. 

הכונס הרשמי אף מפקח על בעלי תפקיד שמונו בהליכי חדלות הפירעון. בנוסף, הכונס הרשמי משיב לבקשות של חברות לאישור 

חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיהם שלא מתוך רווחי החברה.

הרשם לענייני ירושה 
לשכות הרשם לענייני ירושה אחראיות על כל בקשה לענייני ירושה. ביחידת הרשם לענייני ירושה במחוז שאליה הוגשה הבקשה 

בודקים, בין היתר, את העניינים הבאים:

האם קיים תיק קודם על שם המנוח   

האם המנוח הפקיד צוואה    

האם הבקשה שהוגשה עומדת בדרישות תקנות הירושה וניתן לקבלה לשם העברתה להמשך בדיקה מהותית וטיפול  

לשכות הרשמים לענייני ירושה מצויות בתל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים ובאר שבע.

הגשת המועמדות דרך מכרז משרד המשפטים באתר קודקס.

פרטים ליצירת קשר

www.index.justice.gov.il

מחוז באר שבע והדרום:
האפוטרופוס הכללי: 08-6264561/2 

הכונס הרשמי: 08-6264575 
ענייני ירושה: 08-6264558

מחוז חיפה והצפון:
האפוטרופוס הכללי: 04-8633777 

הכונס הרשמי: 04-8633777 
ענייני ירושה: 04-8633777

מחוז ירושלים:
האפוטרופוס הכללי: 02-6215777 

הכונס הרשמי: 02-6215777 
ענייני ירושה: 02-6215757 
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הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוקמה כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון. וזאת כחלק מהצטרפותה של 

מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בתופעות אלה. 

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוסמכה לנהל את מאגר המידע שבו ירוכזו הדיווחים מגופים פיננסיים שונים )תאגידים, 

בנקאיים, חברות לנאמנות, חברות כרטיסי אשראי, מנהלי תיקים, מבטחים וסוכני ביטוח, חברי בורסה, קופות גמל ובנק הדואר(, וכן 

לעבד ולאבטח את המידע הנאגר בו. ראש הרשות הוסמך להעביר את המידע בהתאם להוראות החוק, לרשויות שהן גורם מוסמך 

לקבלו, וזאת לשם יישומו של החוק. העברת מידע יכול שתתבצע ביוזמת הרשות ויכול שתינתן כמענה לבקשה מנומקת של 

גופי האכיפה. הרשות כוללת את אגף האיסוף ובקרת מידע, אגף המחקר, הערכה ומידע, מחלקה משפטית וכן מחלקת טכנולוגיה, 

מחשוב ותקשורת. 

תפקידו של אגף איסוף ובקרה מידע הוא יצירת קשר עם כלל הגורמים המדווחים, קבלת הדיווחים, מיונם והזנתם למערכת 

הממוחשבת. האגף מבצע בקרה על איכותם של הדיווחים ונותן משוב והדרכה לגופים המדווחים. בנוסף, אחראי האגף גם על 

.)FIU - Financial Intelligence Units( הקשר עם הגופים המקבילים הבינלאומיים עמם עובדת הרשות

תפקידו של אגף מחקר, הערכה ומידע הוא לבצע עיבוד, ניתוח והצלבה של המידע, על מנת לגלות חשדות של הלבנת הון ומימון 

טרור. כמו כן, אגף זה אף עוסק בכתיבה ובפיתוח חומר תורתי בתחום איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור ומאבק בנשק בלתי 

קונבנציונאלי, בהסתמך על עבודת הרשות ועל מקורות מידע בינלאומיים.

תפקידה של המחלקה המשפטית הנה ללוות את פעילותה של הרשות, לפעול לקידום חקיקה ראשית ומשנית, לייצג את הרשות 

בפורומים בינלאומיים, וכן לשמש כחברי ועדה בועדות מנהליות שהוקמו לפי חוק איסור הלבנת הון.

מחלקת הטכנולוגיה, מחשוב ותקשורת אחראית על בנייה ותחזוקת מערך המחשוב של הרשות, אשר נבנה בהתאם לצרכי הרשות, 

ובכלל זה ריכוז המידע, עיבודו, ניתוחו והצלבתו עם מידע המגיע ממאגרים ממשלתיים ומסחריים.

 .)FIUs( אחד מתפקידיה החשובים של הרשות הוא לקיים קשר עם גופי מודיעין פיננסיים מקבילים לרשות בחו״ל

 ,)Egmont Secure Web( החברות בארגון מקנה לרשות בין היתר, את הזכות להתחבר לרשת אינטרנט מאובטחת של הארגון

ובאמצעותה להחליף מידע עם יחידות מודיעין מקבילות.

העברת המידע מבוססת על עקרונות של הדדיות וסודיות. החברות בארגון מבססת את מעמדה של ישראל כמדינה השותפה 

למלחמה הבינלאומית כנגד הלבנת הון ומימון טרור. הגשת מועמדות דרך מכרז משרד המשפטים באתר קודקס.

נחשפתי למשרד באמצעות פרויקט ״אופק״ של קודקס. 
במשרד עובדים בשיטת הפול ״ההתאמה האישית״. במחצית השנה הראשונה של ההתמחות טועמים מכל מה שיש למשרד 

להציע וההיצע עצום. תיקים מכל הסוגים ומכל ההיקפים, החל מתיקי ליטיגציה לסוגיהם )לרבות תיקי ליטיגציה מסחרית 
מורכבים מאוד, צווארון לבן, משפט חוקתי, מנהלי עבודה דרך ניהול משא ומתן בשדרה העסקית, הקיבוצית וכלה בעסקאות 

)M&A, shares purchase(. גם היקף התיקים משתנה ויכול לנוע החל ממתמחה ועוד עורך דין אחד לתיק, ועד  לצוות המונה 
מספר דו ספרתי לעבודה על תיק אחד - כמובן שלכל היקף יש את היתרונות והחסרונות שלו.

הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת למציאת התמחות זה לבנות בעמל רב ארגז כלים שיש לו ערך מוסף אל מול מתמודדים אחרים 
על משרת ההתמחות שמתראיינים אליה ולעניין זה אין תקרה: אי התפשרות על ציונים )מועדי ב׳, ג׳, קורסים חוזרים וכן הלאה(, 

קליניקות משפטיות - לי באופן אישי זה תרם תרומה עצומה – לעבוד שנה תחת שופט מחוזי, לקבל ממנו משימות, פידבקים 
- רמת המחקר המשפטי מטפסת מספר רב של דרגות כלפי מעלה.

גם משרת טרום התמחות יכולה להקנות ערך מוסף )אך זה כבר לא מידיעה אישית(.
יש ליצור סביבך עניין. אם הציונים הם כרטיס הכניסה שלך, הרי שהיכולת להקסים את המראיין על ידי כך שתביא את מי שאתה 

)ולא לשעמם רק בסיפורי ״כמה נהנתי בקורס בתורת המשפט״( זוהי המפה אתה יש לנווט את דרכך לאן שתחפוץ.
בסוף, שתשב מול המראיין, כנראה שהוא ינסה להבין למה אתה מבין כולם. כל אחד בדרכו שלו צריך לייצר עליונות במשוואה 

הזו, אין כאן מדעים מדויקים, יש כאן יכולות שכנוע וקבלות שיעשו את העבודה.

בהצלחה!

עו"ד סיידוף שי 
מתמחה במשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

פרטים ליצירת קשר
www.index.justice.gov.ilx          03-7632480  
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הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע
הרשות הוקמה במטרה לחזק את ההגנה על מידע אישי, להסדיר ולפקח על השימוש בחתימות אלקטרוניות, ולהגביר את האכיפה של 

עבירות פגיעה בפרטיות. רמו״ט גם משמשת כמרכז ידע בממשלה לחקיקה ופרויקטים בעלי היבטים טכנולוגיים, כגון ממשל זמין.

תחומי האחריות של רמו״ט כפי שנקבעו בחוקים אלה חלים הן על המגזר הפרטי והן על המגזר הציבורי: 

פיקוח על בעלי מאגרי מידע ובעלי רישיונות, כולל סמכויות חיפוש ותפיסה   

טיפול בתלונות  

חקירת עבירות פליליות  

הטלת קנסות מינהליים  

רישום מאגרי מידע ומתן רישיונות לשירותי נתוני אשראי  

קביעת הנחיות שוק שיספקו לבעלי מאגרי מידע ובעלי רישיונות סטנדרט פעולה  

העלאת מודעות הציבור לזכות לפרטיות במידע  

בתפקידה כרשות הגנת מידע אישי רמו״ט מאחדת תחתיה שלוש יחידות רגולטוריות שהיו קיימות קודם לכן:

רשם מאגרי מידע אשר אחראי לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981 על הפיקוח ועל אכיפת הגנת מידע אישי   

רשם גורמים מאשרים אשר אחראי לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס״א-2001 על הרישום והפיקוח על גורמים מאשרים  

רשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים אשר אחראי לפי חוק שירות נתוני אשראי  

רמו״ט מייצגת את מדינת ישראל בזירה הבינלאומית של תחום הגנת מידע אישי ומקדמת שיתוף פעולה בינלאומי.

על התמחות בפרקליטות הפלילית תל אביב חלמתי עוד מהשיעור הראשון בדיני עונשין ולשמחתי הרבה התקבלתי 

להתמחות שם. מספר טיפים שהייתי ממליצה לאמץ וליישם : הכינו את עצמכם מראש - חלק חשוב מאוד מהתהליך 

הוא לבנות תיק מועמד להתמחות בקודקס. כאשר אתם שולחים את מועמדותכם למעסיקים השונים הדבר 

הראשון שהם רואים זה את התיק האישי שמכיל את קורות החיים שלכם, גיליון ציונים, המלצות, מידע על פעילות 

התנדבותית וכו'. חשוב מאוד להיערך לכך מראש ולאגד את כל מה שנדרש כדי להעלות את התיק בזמן לאתר כאשר 

הוא מכיל את המידע הדרוש. הכנה מקצועית לקראת הראיונות - כמובן שהריאיון מהווה הזדמנות להכיר אתכם 

באופן אישי, אך בהכרח תישאלו שאלות מקצועיות בתחום אליו אתם מתראיינים . חשוב להתכונן בצורה הטובה 

ביותר כדי לנסות הימנע מ"התקלות" בזמן הריאיון. דבר אחרון וחשוב מאוד – תהיו עצמכם בראיונות, אל תגזימו ואל 

תפחיתו בהישגים שלכם. 

בהצלחה רבה!

עו"ד מיי ראובן
מתמחה בפרקליטות מחוז מרכז - פלילי

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו
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יעוץ וחקיקה
שני תפקידים מרכזיים למחלקת ייעוץ וחקיקה – ליווי משפטי של הכנת החקיקה בממשלה ובכנסת וייעוץ משפטי לממשלה 

ולרשויות ציבוריות נוספות. בעניינים אלה פועלת המחלקה מתוך מגמה להבטיח שמירה על עקרונות היסוד של המשפט הישראלי 

ועקרון שלטון החוק בראשם.

המחלקה היא הגוף המנחה המקצועי המוסמך עבור הממשלה לעניין הכנתן של הצעות חקיקה ויוזמות של חוקי יסוד. המחלקה 

מלווה את הליכי החקיקה של הצעות החוק הממשלתיות והצעות החוק של חברי הכנסת ושל ועדות הכנסת ומנחה את משרדי 

הממשלה לגבי הכנת החקיקה בנושאים אשר בתחום אחריותם. המחלקה יוזמת חקיקה בנושאים אשר באחריות משרד המשפטים 

וכן חוקי יסוד. כמו כן המחלקה אחראית על נוסח החוק והפיקוח על התקנתה של חקיקת המשנה של כל משרדי הממשלה, כמו 

גם על פרסום רשומות.

בתחום הייעוץ המשפטי המחלקה מסייעת ליועץ המשפטי לממשלה, במתן חוות דעת והנחיות משפטיות לממשלה על זרועותיה, 

לחברות ממשלתיות ולתאגידים ציבוריים. חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה קובעת את הפירוש המחייב של הדין עבור 

הגופים הממשלתיים השונים והנחייתו בסוגיות משפטיות מחייבת אותם בפעולתם. במסגרת זו עובדת המחלקה באופן שוטף 

מול היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה וברשויות שלטון אחרות, בהכוונה משפטית-מקצועית ובקביעת מדיניות משפטית 

וחוקתית מקום שהדבר נדרש. 

מחלקת יעוץ וחקיקה כפופה ליועץ המשפטי לממשלה ומנוהלת בידי המשנים ליועץ. עבודת המחלקה נעשית במסגרת חמש 

מחלקות משנה אשר בראש כל אחת מהן עומד משנה ליועץ המשפטי לממשלה. 

המקצוע האהוב עליי ביותר בלימודי המשפטים לתואר הראשון היה דיני עונשין, ובהתאם לכך – פסגת שאיפותיי הייתה 

להתמחות בפרקליטות המדינה. רצה הגורל, ומספר חודשים לאחר שהתקבלתי להתמחות אצל פרקליטת המדינה דאז 

דורית ביניש, היא התמנתה לבית המשפט העליון ו״נאלצתי״ לעבוד איתה. 

במהלך ההתמחות לא עסקתי כמעט בכלל במשפט פלילי, אך נהניתי מכל רגע בלשכתה של השופטת וגיליתי תחומי עניין 

חדשים, ובסופו של דבר – במקום פרקליט פלילי, הפכתי ברבות הימים להיות מרצה לקניין רוחני.

בהצלחה!

ד ״ ר טור סיני עופר
מרצה לקניין רוחני, מקורות המשפט ומשפט בינלאומי פרטי

חיפשתי התמחות במקום שבו הכי משפיעים על התהליכים במדינת ישראל, הגעתי למפגש היכרות של משרד המשפטים 
ושם התברר לי שבמחלקות היועץ המשפטי לממשלה, מרגישים את "הדופק הפועם" של כל משרדי הממשלה והכנסת.

כבוגר של הקליניקות המדהימות של הקריה האקדמית אונו "פרקליטות אזרחית" ו"סיוע לשופטת )אזרחית(", באופן טבעי 
הלכתי למחלקה למשפט אזרחי של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מר ארז קמיניץ. בריאיון הרגשתי שלצד החשיבות 

של הממוצע והידע המשפטי, יש חשיבות לא פחותה לניסיון המעשי שהבאתי איתי.
טיפ: בשביל להשיג התמחות טובה )וגם בשביל להצליח בה( יש חשיבות עצומה לניסיון שלכם. לאורך הלימודים "המרכז 

לפיתוח קריירה" עזרה לי לבחור ולהשיג את המקומות הכי משמעותיים בשביל להשיג ניסיון שיתאים להתמחות עליה 
חלמתי. מעבר לזה, לאורך כל שנות הלימודים היחידה להכוון העניקה לי ליווי צמוד שכלל פגישות הנחיה אישיות וייעוץ 

שלא יסולא בפז לקראת הרישום להתמחויות והראיונות – ייעוץ שהגיע לרזולוציה של טון הדיבור המתאים לראיון.
גשו עוד היום ליחידה, ותתחילו להשיג ניסיון רלוונטי. אני בטוח שללא ההמלצות וההכוונה שלהן לא הייתי מגיע 

להתמחות הנכספת.

עו״ד שופט אליעזר
התמחה בלשכת המשנה ליועץ המשפטי מחלקת יעוץ וחקיקה

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

פרטים ליצירת קשר
www.index.justice.gov.il

  המרכז לפיתוח קריירה     50



נציבות תלונות הציבור של השופטים
נציב תלונות הציבור על שופטים הוסמך בחוק לברר תלונות על התנהגות שופטים במסגרת מילוי תפקידם, לרבות בדרך 

ניהול משפט על ידם.

מאז הקמת הנציבות מועברות אליה תלונות המגיעות לגורמים שונים מחוצה לה. לאחר סיום בירור התלונה, ובהתאם לתוצאות 

הבירור, רשאי הנציב להמליץ בפני שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון על הגשת קובלנה לבית – הדין המשמעתי 

לשופטים. כמו כן, מוסמך הנציב להמליץ לוועדה לבחירת שופטים לסיים את כהונתו של שופט. כמו כן ניתנה לנציב סמכות 

להצביע על הדרכים הראויות לתיקונו של ליקוי שנתגלה תוך כדי בירור של תלונה ספציפית. אם הבירור מעלה חשש למעשה 

פלילי, מביא הנציב את העניין בפני היועץ המשפטי לממשלה ובפני שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון.

בחוק נקבעו מספר מנגנונים כדי להבטיח כי הנציבות תוכל למלא את תפקידיה באופן עצמאי וללא תלות, כמו בחירת הנציב 

בידי הוועדה לבחירת שופטים, הכפפתם של הנציב ושל עובדי הנציבות למרותו של הדין בלבד ועוד. 

פרטים ליצירת קשר
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תביעות ומיקור חוץ
היחידה לתביעות ומיקור חוץ היא יחידת מטה אסטרטגית של פרקליטות המדינה.

היחידה ממקדת את מאמציה באכיפה בכלים אזרחיים של נושאים בעלי היבטים שלטוניים ובחיזוק שלטון החוק, תקינות שלטונית 

והגנה על נכסי המדינה. בכלל זה היחידה עוסקת ביזום הגשת התביעות האזרחיות בשם המדינה.

את טיפול הפרקליטות על פי החלטת הפרקליטות, וזאת תחת פיקוח מקצועי של היחידה. התיקים מועברים לעורכי דין הנכללים 

במאגר עורכי הדין שהוקם על ידי היחידה ומנגנון של מיקור חוץ לתפעולו של המאגר. מאגר עורכי הדין הוקם בעקבות הליך פומבי 

ושוויוני של פרסום הזמנה לציבור עורכי הדין, ובחירת עורכי הדין על פי מדדים של איכות והתאמת עורכי הדין לצרכי המדינה 

הרלוונטיים לכל הכרוך בייצוגה בבתי המשפט. 

היחידה כפופה למשנה לפרקליט המדינה )עניינים אזרחיים(.

הגשת מועמדות דרך מכרז משרד המשפטים באתר קודקס. 

בבחינה בעל פה נשאלתי כמה שאלות, וביניהן שאלה אחת שלא זכרתי את התשובה המדויקת עליה.

השבתי לשלושת הבוחנים, שאיני זוכר את התשובה המדויקת אבל הייתי מחפש את התשובה לשאלה שהם שאלו 

בחוק המקרקעין. ברוך ה׳, זה הספיק לי כדי לעבור את הבחינה.

הלקח - לא תמיד אתם צריכים לזכור בדיוק את הסעיף בעל פה, חשוב יותר לדעת היכן לחפש אותו!

בהצלחה רבה לכולם בהתמחות וגם בבחינות הלשכה.

פרופ’ קליינמן רון
מרצה בכיר לדיני נזיקין ומשפט עברי

פרטים ליצירת קשר
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אגף לסיוע משפטי
האגף לסיוע משפטי מעניק סיוע משפטי בנושאים אזרחיים למבקשים מיעוטי יכולת, שזכאים לכך בהתאם להוראות הדין. 

הגעתי להתמחות דרך אתר קודקס הרבה בזכות עידוד מצד המרכז לפיתוח קריירה.
בהקשר זה, אני רוצה להודות ליחידה על כל העזרה וההכוונה בכל התהליך למציאת התמחות. 

במיוחד, בכתיבת וניסוח קו"ח וכן השיחה האישית עם יועצת הקריירה )והליווי בהמשך( שעזרה לי להתמקד בסוג 
ההתמחות שאני מחפשת, הגישה הנכונה להגשת המועמדות וההיערכות לראיונות. 

טיפ: כדאי להתחיל ולהתכוונן לגבי ההתמחות הרצויה כמה שיותר זמן מראש. לשם מטרה זו, הייתי ממליצה לנסות 
ולהיחשף לכמה שיותר תחומים משפטיים וסגנונות התמחות אפשריים. ראוי לציין את הפורומים השונים שהמרכז לפיתוח 

קריירה דואגת לספק, כגון: ירידי תעסוקה, פגישות עם מעסיקים פוטנציאליים, כנסים, ימי עיון, סדנאות וכו'. כמובן שקיימים 
גם פורומים חיצוניים שונים מטעם גורמים אחרים כמו: לשכת עו"ד, משרד המשפטים ועוד כהנה וכהנה. מומלץ מאוד 

להתעניין ולהשתתף כדי לקבל תמונה יותר ברורה לגבי ההתמחות בפרט והעבודה העתידית בכלל. באופן כללי, הייתי 
ממליצה לנקוט בגישה אקטיבית במהלך הלימודים ולהתחשב בעובדה שגישה כזו עשויה לתרום ולהעשיר את קורות 

החיים ואף להוביל לקבלת ההתמחות הרצויה.
בפן האישי, נחשפתי לתחום הבינלאומי דרך הקורס למשב"ל פומבי והתעניינתי אצל המרצה לגבי התמחות ועבודה 

בתחום זה והמשרדים העוסקים בכך. בעקבות זאת, חקרתי קצת יותר לגבי התחום והאופציות העומדות לרשותי
מבחינת ההתמחות ובסופו של דבר אכן הגעתי למחלקה הבינלאומית בה אני מתמחה כיום.

עו״ד שיף מלכי
התמחתה במחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

ביטוח לאומי

האגף לסיוע משפטי מעניק ייצוג משפטי בתביעות ובערעורים נגד המוסד לביטוח לאומי בכל הנושאים הנוגעים לחוק הביטוח 

הלאומי: ביטוח אמהות, ביטוח ילדים, ביטוח נפגעי עבודה, תגמולים למשרתים במילואים, מענק לחייל משוחרר העובד בעבודה 

מועדפת, ביטוח אבטלה, זכויות עובדים עקב פשיטת רגל ופירוק תאגיד, תגמולים לנפגעי פעולות איבה, ביטוח נכות, ביטוח נפגעי 

תאונות, שיקום מקצועי, דמי מזונות, ביטוח שאירים, ביטוח זקנה, ביטוח סיעוד, תגמולים לחסידי אומות עולם, תשלום דמי ביטוח 

לאומי ודמי ביטוח בריאות.

דיני משפחה וענייני המעמד האישי

הנושא העיקרי בו עוסק תחום דיני המשפחה הוא גירושין וכל מה שכרוך ונלווה להם: ענייני משמורת והסדרי ראיה של קטינים, 

מזונות קטינים, מזונות אישה, אבהות/אמהות, חלוקת רכוש בין בני זוג, אלימות במשפחה, נישואין אזרחיים, נישואין פרטיים, 

ידועים בציבור, ילדים משותפים ללא נישואין וללא חיי שיתוף, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תיקון שם וגיל, אימוץ, 

צוואות וירושות, סכסוכים שונים בין אחים ובין הורים וילדיהם, אמנת האג, מזונות חו״ל.

אזרחי 

דוגמאות לתחומי המשפט האזרחי בהם יינתן סיוע משפטי ליחיד בהתאם לתקנות: דיור ציבורי, תביעות הנוגעות לחוזים, סכסוכי 

שכנים )למעט ייצוג נציגות הבית המשותף(, ייצוג בצווים למניעת הטרדה מאיימת, ייצוג בצווי מניעה וצווי עשה, הגנת הצרכן, 

תאונות דרכים ונזקי גוף ורכוש, רשלנות רפואית, ייצוג בעתירות מנהליות בפני בתי המשפט לעניינים מנהליים ובג״צ, בנקאות, 

ייצוג בתביעות לפי חוק איסור לשום הרע וחוק הגנת הפרטיות, ילדים ונוער, אלימות במשפחה, סחר בבני אדם, גביית מזונות חו״ל, 

אשפוז כפוי, ניצולי שואה, הוצאה לפועל ופשיטות רגל, משפט העבודה, סיוע לנפגעי עבירות המתה במסגרת תכנית סנ״ה. 

www.index.justice.gov.il מחוז ירושלים / מחוז צפון / מחוז תל אביב-מרכז / 
מחוז חיפה / מחוז באר שבע
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רשות התאגידים
רשות התאגידים הוקמה בשנת 2007 כגוף האחראי על רישום, פיקוח, אכיפה ובקרה של תאגידים בישראל. הרשות כוללת את 

יחידת רשם החברות, יחידת רשם השותפויות, יחידת רשם המשכונות, יחידת רשם העמותות, יחידת רשם ההקדשות וחברות 

לתועלת הציבור ויחידת רשם המפלגות. צירוף היחידות לרשות אחת נבע מן ההכרה כי יש צורך בארגון מחדש - תפיסתי ומבני 

- של טיפול המדינה בתאגידים, ותוך התאמתו למציאות המשפטית, הכלכלית והטכנולוגית של עולם התאגידים בישראל.

לצדן של היחידות המקצועיות דלעיל, הוקמו ברשות התאגידים שתי יחידות נוספות: האחת, מחלקת אכיפה ובקרה, השנייה, 

היחידה לשירות הציבור, האמונה על כל מערך השירות לציבור, ובכלל זאת מוקד המידע הרשותי, קבלת קהל ושירותי דואר 

וסריקה של הרשות כולה.

הגשת מועמדות דרך מכרז משרד המשפטים באתר קודקס.

 המקצוע האהוב עליי ביותר בלימודי המשפטים לתואר הראשון היה דיני עונשין, ובהתאם לכך –

פסגת שאיפותיי בתואר הראשון למדתי קורס בקניין רוחני.

באחד השיעורים הודיע המרצה שהוא מונה להיות רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר.

במבחן בסוף הקורס היתה שאלה שבה היינו צריכים לבחור את התשובות הנכונות ביותר, ולנמק את הבחירה שלנו. 

הסתבר שאני לא בחרתי את התשובות שהמרצה התכוון אליהם, אך בגלל הנימוקים שלי, הוא השתכנע שהתשובות 

שלי היו נכונות לא פחות, ונתן לי ציון מלא על שאלות אלה.

כל כך התפעמתי מהפתיחות שלו לחשיבה שונה, שביקשתי ממנו להתמחות אצלו. היתר הוא היסטוריה.

בהצלחה!

ד ״ ר מזא״ה יואב
מרצה בכיר וראש מכון המחקר למשפחה שיוויון ומשפט

לשמחתי התקבלתי להתמחות במשרד עו"ד כספי-סרור, אך הדרך למציאת ההתמחות המיוחלת לא היתה פשוטה. 
מהרגע שבו נשמע צליל הגונג והחל המירוץ הוירטואלי למציאת ההתמחות הנחשקת, פתחתי מידי בוקר את הקודקס 

וחיפשתי את המשרה שעשויה להתאים לי ביותר מבין כל המשרות המוצעות. שלחתי קורות חיים למשרות שנראו 
לי רלוונטיות עבורי במגזרים הציבורי והפרטי גם לאור ניסיוני המקצועי והאקדמי, ובמקביל שלחתי קו"ח דרך חבריי 

שהנם עורכי דין ותיקים.
זומנתי למספר ראיונות כאשר בכל ראיון נחשפתי לסגנונות נוספים ושונים של מראיינים, אשר שאלו אותי שאלות 

משפטיות וגם אישיות שונות, חלקם היו נוקשים יותר או פחות ובסה"כ כל ראיון תרם לתחושה הסובייקטיבית 
שהאתגר גובר על החשש.

הטיפ שלי למציאת ההתמחות הרצויה - הוא תמיד להיות בין הראשונים לשלוח קורות חיים למשרה הרצויה בין אם 
דרך הקודקס או בין אם בעזרת חברים. חשוב לזכור שההיצע גדול פי כמה מהביקוש, ועל כן נסו להיות עם היד על 

 הדופק כי כמונו יש עוד מאות סטודנטים טובים המתחרים על אותה משבצת בדיוק. 
אבל היי, גם אם לא הספקתם לשלוח קורות חיים בשבוע הלחוץ בחודש מרץ, דעו שלאורך כל השנה נפתחות 

בקודקס משרות התמחות מעולות ותמיד יהיו חברים, אז גם אם לא הספקתם? לא נורא!
המשיכו לחפש ובסוף תמצאו את המשרה המיוחלת :( 

מיכל שלוש
מתמחה במשרד עו''ד כספי-סרור

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו
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היועץ המשפטי לממשלה

בית הדין לעררים

תחומי פעילות עיקריים: 

מתן ייעוץ משפטי לממשלה ולגופיה. בתפקידו זה הוא הפרשן המוסמך של החוק כלפי גופי המדינה, כמובן בכפוף לביקורת   

שיפוטית.  

מתן ייעוץ וסיוע לממשלה ולשר המשפטים בהכנת תזכירי חוק מטעמם, כן בחינת הצעות חוק פרטיות המוגשות מטעם   

חברי הכנסת. 

שמירת האינטרס הציבורי בתחום המשפטי. במסגרת תפקידו זה היועץ המשפטי לממשלה מוסמך על פי דין להתייצב   

בערכאות השונות במקרים נדרשים. 

ליועץ המשפטי לממשלה סמכויות שונות על פי דין בתחום הפלילי, לרבות בעררים על החלטה שלא העמיד לדין, עיכובי   

הליכים, אישורי כתבי אישום בתחומים שונים, אישורים הנוגעים להארכת מעצר למי שנעצר מעל 30 יום, כתבי אישום נגד 

קטין ובגיר יחד, ועוד.

בית הדין לעררים הינו בית דין מנהלי המקיים ביקורת שיפוטית על החלטות הרשות. בית הדין דן בעררים על החלטות של 

הרשות בענייני כניסה לישראל, שהייה וישיבה בישראל או יציאה ממנה. כמו כן דן בהחלטות של שר הפנים בעניינו של קטין 

שנולד בישראל ולא חל עליו חוק השבות.

כמו כן, מוסמך ביה״ד לדון בהחלטות הרשות עפ״י החוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(.

ביה״ד מוסמך לדרוש מידע או מסמכים נוספים מידי הרשות ככל שהדבר נראה לו נחוץ לשם הכרעה בערר וכן להורות על 

העברת חומר שהוגש בפניו ע״י הרשות לעיונו של העורר )ובתנאי שאינו חסוי(.

לבית הדין סמכות לדון בשאלת שחרורו של אדם המצוי במשמורת והגיש ערר נגד החלטת הרשות בנוגע למעמדו בישראל.

התחלתי בטרום התמחות במשרד כשעוד הייתי בסמסטר א' של השנה השלישית ללימודים. את משרת טרום ההתמחות 
מצאתי דרך אתר קודקס. זומנתי לראיון במשרד והתקבלתי לעבודה. לאחר שנת טרום ההתמחות המשכתי כמתמחה 

במשרד. למשרד יש כמה סניפים כאשר אני מתמחה בסניף חיפה )הסניף הראשי נמצא ברמת גן( המשרד מתמחה בדיני 
עבודה, דיני נזיקין וביטוח לאומי ומקנה ניסיון וידע רב למתמחים בתחומים אלו.

טיפ שלי למציאת התמחות: עדיף לחפש קודם כל משרת טרום התמחות, זאת דרישה של חלק מהמשרדים וגם גורם 
לסטודנט לרכוש ניסיון רב יותר הן בבואו להתמחות והן בהמשך בעבודתו כעורך דין.

אני יכול לומר שהניסיון הרב שיש ליחידה להכוון וניהול קריירה מקנה כלים משמעותיים ביותר בכל הנוגע לכתיבת קורות 
חיים, דרך הכוונה לראיונות התמחות ועד למציאת ההתמחות בעזרת השם.

עו"ד זייטלבך זיו
מתמחה באריק שלו ושות' - משרד עורכי דין

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו
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משרד החוץ

משרד האוצר

משרד החוץ מופקד על גיבוש מדיניות החוץ של ממשלת ישראל, על ביצועה והסברתה. הוא מייצג את המדינה בפני ממשלות 

זרות וארגונים בינלאומיים, מסביר את עמדותיה ובעיותיה ברחבי העולם, שוקד על קידום קשרי כלכלה, תרבות ומדע ומקדם את 

שיתוף הפעולה עם ארצות מתפתחות.

הלשכה המשפטית של משרד החוץ עוסקת בנושאים רבים ומגוונים של המשפט בינלאומי הפומבי, לצד עבודה משפטית שוטפת. 

הלשכה המשפטית מחולקת למספק מחלקות מקצועיות העוסקות בתחומים הבאים: מחלקת אמנות, המחלקה למשפט דיפלומטי 

ואזרחי והמחלקה למשפט בינאולמי. 

המשרד פועל לטיפוח הקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות ושומר על זכויותיהם של אזרחים ישראלים השוהים בחו״ל.

משרד האוצר הוא המשרד הממשלתי האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית 

והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי לפעילות הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים.

יחידות המטה של המשרד - הלשכה המשפטית, אגף כלכלה ומחקר, אגף קשרים בינלאומיים, יחידת ביקורת פנים, יחידת דוברות 

והיחידה לתפקידים מיוחדים ופניות הציבור, הרשות לזכויות ניצולי השואה, הלשכה לפיצויים אישיים, אפוטרופוס לנכסי נפקדים 

)הממונה על נכסים שננטשו במהלך מלחמת העצמאות( ויחידות מנהליות פנימיות )כדוגמת לוגיסטיקה(. 

הלשכה המשפטית 

הלשכה המשפטית במשרד האוצר מעניקה ליווי משפטי לפעילותם של לשכת השר ולשכת המנכ״ל, ולפעילות אגפי המשרד.

הלשכה המשפטית משתתפת בגיבוש ההיבטים המשפטיים של מדיניות המשרד ונותנת יעוץ משפטי למדיניות המשרד 

שהתגבשה, מציגה את מדיניות המשרד בפני הממשלה והכנסת ומלווה את יישומה מן הבחינה המשפטית. בכלל זה, עוסקת 

הלשכה המשפטית בכל אלה: ניסוח של חקיקה )חוקים ותקנות(, הוראות מינהל והצעות החלטה לממשלה, הכנת חוות דעת 

משפטיות, ניסוח מכרזים, הסכמים ומסמכים משפטיים, ניהול משא ומתן מול גורמים בתוך הממשלה ומחוצה לה, והכנת עמדת 

המשרד בתיקים שמתנהלים בבתי המשפט. 

לחמישה אגפים ויחידות במשרד ייעוץ משפטי נפרד: רשות המסים, רשות החברות, אגף השכר והסכמי עבודה, מינהל הכנסות 

המדינה והרשות לזכויות ניצולי שואה.

מצאתי את ההתמחות שלי באמצעות קודקס. שלחתי פנייה ליחידה הכלכלית בפרקליטות המדינה בירושלים ופירטתי למה 

אני רוצה להתמחות במחלקה שלהם. לאחר שזומנתי לראיון התכוננתי היטב לקראת "המרוץ" – קראתי אודות המחלקה 

והייתי בקיאה בכל המידע עליהם, למדתי פסקי דין, חוקים התכוננתי כמו שאני מתכוונת למבחן. חשוב מאוד!

המרכז לפיתוח קריירה עזרה לי לבנות את מסלול ההתמחות הטוב ביותר עבורי. יועצת הקריירה עזרה לי לבנות קו"ח 

שיווקיים, נתנה לי כלים להצלחה בראיון התמחות, השתתפתי בירידים שהיחידה ארגנה ובכל שאלה תמיד קיבלתי מענה. 

דגש נוסף וחשוב, למקומות שאתם מעוניינים להגיש מועמדות יש לשלוח מסמכים בהקדם כדי לא לפספס. לסיכום, 

ההשקעה משתלמת.

בהצלחה!

עו"ד מנגסטו נגסט
התמחתה במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה בירושלים

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראי על החקלאות והמרחב הכפרי. בין פעילויותיו העיקריות של המשרד: תכנון ופיתוח 

ההתיישבות, החקלאות והכפר, מתן שירותים וטרינריים, שימור קרקע וניקוז והגנת הצומח. המשרד משתף פעולה עם גופים 

ציבוריים, כמו מינהל מקרקעי ישראל, הרשות הממשלתית למים ולביוב, קרן קיימת לישראל, החטיבה להתיישבות ועוד.

הלשכה המשפטית 
הלשכה המשפטית אחראית למתן ייעוץ משפטי שוטף להנהלת המשרד, למחוזות המשרד, יחידותיו ואגפיו השונים, בתחומי 

המשפט המנהלי, אכיפה, מינויים והסמכות, חוזים ומכרזים, חופש המידע, דיני עבודה, משמעת ומנהל תקין.

הלשכה המשפטית אחראית לפרשנות החקיקה שבתחום אחריותו של המשרד ובסמכותה ליתן הנחיות באשר ליישומה ואכיפתה.

עבודת הלשכה המשפטית מתבטאת בכתיבת חוות דעת והנחיות בנושאים שבתחום אחריותה לגורמים השונים במשרד, בשותפות 

בקביעת נוהלי המשרד וכתיבתם, עריכת חוזים ומכרזים, בהשתתפות בישיבות, דיונים וועדות מקצועיות של המשרד ובייצוג 

עמדות המשרד בוועדות שרים ובוועדות הכנסת.

הלשכה המשפטית אחראית לייזום וניסוח החקיקה החקלאית.   

הלשכה המשפטית מחווה דעה ומייצגת את עמדת המשרד באשר להצעות חוק מטעם משרדי ממשלה אחרים.   

בלשכה המשפטית פועלת יחידת תביעות מקצועית המטפלת באכיפת החקיקה שבתחום אחריותו של המשרד.   

על קצה המזלג, בתחילה פניתי ליחידה להכוון וניהול קריירה לייעוץ והכוונה לפני הראיון הראשון שבעצם זומנתי 

אליו. הייעוץ וההכוונה עזרו לי מאד בקטע של הגישה בראיון עצמו, וגם מבחינת החיפוש כדי להגיע לראיונות הם 

חידדו ונתנו לי בראש מה שנקרא כדי שאתייעל בחיפוש ובכל ההתנהלות שלי במציאת ההתמחות.

חיפשתי התמחות דרך קודקס בתחילה, ובהמשך גם דרך אולג’ובס וכל מיני מודעות בפורומים ואיפה שרק יכולתי למצוא.

במהלך לימודי התואר התנדבתי בקליניקה להוצאה לפועל מטעם הקריה האקדמית אונו וזה הוסיף לי המון “נקודות״ 

וגם נתן לי בטחון ונעזרתי בזה בראיון עבודה.

אני ממליץ לחפש במרץ ולשלוח מוקדם בבוקר )איזור שעות 7-8( כפי שהמליצו לי ביחידה להכוון ולניהול קריירה, 

אבל הכי חשוב בעיקר לא לוותר ולשלוח כל יום כי בסופו של דבר זוכרים את המשרדים שזימנו אותכם לראיון ולא 

את אלה שלא, ויותר מזה זוכרים את ההתמחות.

בסיכומו של דבר הייתה לי התמחות מעניינת ומגוונת מאד בגלל שהייתי בשני משרדים ואני מרגיש שאגיע מוכן עד 

כמה שאפשר והרבה בזכות ההתמחות למבחני הלשכה.

עו״ד תואר רן
התמחה ברשות האכיפה והגביה ובמשרד פרטי בתחום הקניין הרוחני

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

mishpatit@moag.gov.il 03-9485566www.moag.gov.il/agri

פרטים ליצירת קשר
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משרד הבינוי והשיכון

משרד התקשורת

משרד הבינוי והשיכון אחראי על תחום הבנייה והדיור בישראל, כמו גם על יצירת תנאים שיאפשרו למשקי הבית בה אפשרות 

סבירה לדיור. בין השאר, המשרד מעודד הגברת הבנייה למגורים, אכיפת תקני בנייה, שיקום שכונות ותיקות והתחדשות עירונית.

המשרד הוקם בשנת 1961, ובמשך השנים פוצל ושינה את שמו מספר פעמים בין משרד הבינוי והשיכון לבין משרד השיכון. 

משרד הבינוי והשיכון אחראי לביצוע מדיניות הממשלה בנושאי פתרונות דיור לכלל האוכלוסייה, שיקום שכונות ומשכנתאות 

)פיקוח על הבנקים למשכנתאות וטיפול בקבוצות חריגות(. במסגרת הטיפול באוכלוסיות חלשות מעניק המשרד סובסידיות 

לרכישת דירה, לבניית דירה או להרחבתה, וכן משתתף בתשלומי שכר דירה ומתן דירות בשיכון הציבורי לאוכלוסיות משכבות 

סוציו-אקונומיות נמוכות.

בנוסף המשרד אחראי על שיפור איכות הבנייה בישראל, עידוד יזמות עסקית ופעילות למניעת כשלי בנייה.

הלשכה המשפטית 

המחלקה המשפטית מטפלת בתשתית המשפטית המשמשת בסיס חוקי לעבודת המשרד: 

טיפול בתחום החקיקה, תביעות משפטיות, עתירות המוגשות לבית המשפט הגבוה לצדק.   

מתן חוות דעת משפטיות בכתב ומתן ייעוץ משפטי שוטף להנהלת המשרד, למנהלות, לאגפים ולכל מחוזות המשרד ויחידותיו.   

הכנת חוזים ומכרזים, סיוע בהכנת נוהלי עבודה וכללי הסיוע בדיור.   

השתתפות ומתן ייעוץ משפטי שוטף לכל ועדות המשרד בכלל, ולוועדות המכרזים בפרט וייצוג המשרד בפני ועדות הכנסת   

השונות, ועדות שרים והממשלה.

התמחות
משרד בינוי והשיכון מגייס כל שנה מתמחה למועד מרץ. במהלך השנה המתמחה מוצמד למאמן )היועץ המשפטי(, אבל גם 

מתלווה לעוד עורכי דין. התפקיד כולל: השתתפות בפרויקטים של המחלקה, כתיבת כתבי אישום, ליווי תביעות ועזרה בכל עבודה 

שוטפת במשרד. הגשת המועמדות דרך נציבות שירות המדינה - בלבד!

משרד התקשורת אחראי על מדיניות פיקוח ומנהל את נושאי ספקטרום התדרים. 

מדיניות המשרד בתחום הטלקומוניקציה והמדיה )שידורים לציבור( היא מדיניות של פתיחה לתחרות והפרטה, כשטובת האזרח 

עומדת בראש מעיניי המשרד - מתוך ראיה כי התחרות מביאה לצמיחה, הגדלת השקעות זרות בארץ, הגדלת מקומות תעסוקה, 

ירידת מחירים, והגדלת היצע ורמת השירותים לציבור.

בתחומי אחריותו של משרד התקשורת: קביעת מדיניות התקשורת, פיתוח תשתית התקשורת, רישוי ופיקוח על חברת בזק וספקי 

שירותי תקשורת אחרים, פיקוח על חברת הדואר, מדיניות בקרה וקביעת תעריפי הבזק והדואר, ניהול משק התדרים, בקרה ופיקוח 

על שירותי הטלוויזיה בכבלים ותעריפיהם, אישור השימוש במכשירי קצה של מערכת בזק.

בצד פעילותו הפנים-ארצית כרגולטור של שוק התקשורת, משרד התקשורת נושא באחריות לשורת פעילויות בזירה הבינלאומית, 

כנציג המדינה ושוק התקשורת הישראלי בגופים בינלאומיים בתחום התקשורת, הדואר והשידורים. מתוקף היותו הגוף האמון 

על הסדרתו של שוק דינמי הקשור בטבורו להתפתחויות בעולם, בייחוד בעידן המידע והכפר הגלובלי, הרי שעל המשרד להיות 

מעורה ומעורב גם בהתפתחויות העולמיות בתחום הרגולציה.

התמחות
משרד בינוי והשיכון מגייס כל שנה מתמחה למועד מרץ. במהלך השנה המתמחה מוצמד למאמן )היועץ המשפטי(, אבל גם 

מתלווה לעוד עורכי דין. התפקיד כולל: השתתפות בפרויקטים של המחלקה, כתיבת כתבי אישום, ליווי תביעות ועזרה בכל עבודה 

שוטפת במשרד.  הגשת המועמדות דרך נציבות שירות המדינה - בלבד!

02-5847678www.moch.gov.il
פרטים ליצירת קשר

02-6706362/6www.moc.gov.il 02-6462553
פרטים ליצירת קשר
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המשרד להגנת הסביבה
המשרד נושא באחריות לניסוחה של מדיניות ארצית משולבת וכוללנית, וכן לפיתוח אסטרטגיות, תקנים וקדימויות להגנת הסביבה. 

במישור זה פועלים במשרד מחלקות ואגפים העוסקים בטיפול בנושאים הסביבתיים המקצועיים, במנגנון האדמיניסטרטיבי ובקשרי 

גומלין עם האזרח.

המשרד תומך בכ-52 יחידות סביבתיות שהוקמו בערים ובאיגודי ערים. הפעילות ביחידות הסביבתיות מקשרת בין יעדי המדיניות 

הסביבתית-לאומית לבין פעולות היומיום בשטח ברמה המקומית. היחידות הסביבתיות מוציאות לפועל את המדיניות הסביבתית 

ברמה המקומית ומהוות גוף מייעץ לרשות המקומית לנושאי איכות הסביבה.

הלשכה המשפטית 
הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה מלווה ומנחה משפטית את עבודת המשרד בביצוע תפקידיו ובהגשמת יעדיו 

בתחום הסביבה.

הלשכה המשפטית פועלת במסגרת ארבעה צוותים:

צוות אכיפה - מלווה את הליכי האכיפה במשרד, על כל שלביהם, מנהל את מערך התובעים החיצוניים, נותן יעוץ המשפטי   

שוטף לאשכול אכיפה, מלווה חקיקה בהיבטיה הפליליים.

צוות יעוץ וחקיקה - נותן ייעוץ משפטי שוטף לאגפים ואשכולות המטה בתחומי הסביבה השונים, מכין חקיקה ראשית וחקיקת   

משנה, מגיב לחקיקה פרטית וחקיקה של משרדים אחרים, מכין נהלים נדרשים והחלטות ממשלה.

צוות יעוץ משפטי למחוזות - מלווה את כל עבודת במחוזות, על היבטיה השונים, ובכלל זה את הליכי הרישוי והאכיפה   

המנהלית המבוצעת בהם.

צוות מנהל - מלווה את התקשרויות המשרד )מכרזים וחוזים(, את חלוקת כספי התמיכות על-ידיו, נותן יעוץ משפטי בנושאי   

עובדים, ופועל ליישום הוראות התקשי״ר והנחיות היועץ המשפטי לממשלה בהיבטים שונים של פעילויותיהם של משרדי 

ממשלה.

הלשכה המשפטית 

המשרד להגנת הסביבה מגייס כל שנה 3 מתמחים למועד מרץ שמתחלקים בין 4 צוותים בלשכה המשפטית. מהות התפקיד של 

המתמחה: כתיבת נהלים, עזרה בהגשת כתבי אישום/הטלת עיצומים כספיים, השתתפות בישיבות, סיוע בכתיבת חוו״ד. 

מצאתי את ההתמחות במפגש הכרות עם היחידות של משרד המשפטים.
במהלך המפגש שאלתי את הנציגים השונים שאלות על אופי ההתמחות ועל היתרונות והחסרונות בכל יחידה, התרשמתי 
כי ההתמחות במיסוי וכלכלה היא המתאימה לי ביותר מהאופציות שהוצגו.  בסיום השיחה ניגשתי באופן אישי לפרקליטת 

המחוז ואמרתי לה: ״למרות שאין לי תואר חשבונאי או כלכלי נוסף, השתתפתי בקליניקות בפרקליטות מחוז חיפה ובלשכת 
השופטת דבורה עטר בבימ״ש השלום בפ״ת, צברתי ניסיון בטיפול בתיקים כלכליים ואני מאוד מעוניין להגיע לפרקליטות 

שלכם. אשמח אם תזמנו אותי לראיון״. השאר כבר היסטוריה... 
ביום הראשון להתמחות במסגרת שיחת הפתיחה, פרקליטת המחוז פנתה אלי ואמרה שהיא זוכרת שניגשתי אליה לפני 

שנה ואמרתי שאני רוצה להגיע ליחידה ושהיא שמחה לראות שבסוף גם הגעתי.

טיפ:  סמנו יעד וצאו לעבוד קשה כדי להשיג אותו. רגע לפני זה, גשו עוד היום ליחידה להכוון וניהול קריירה. יועצות 
הקריירה עזרו לי להתמקד בתחומים שבאמת עניינו אותי ובנו איתי יחד תכנית פעולה, החל משיפור הממוצע ועד לבחירת 

הצבע של החולצה לראיון. אני בטוח שללא ההמלצות וההכוונה שלהן לא הייתי מגיע ליעד באותה הקלות.

עו״ד וייס איתי 
התמחה בפרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה 

סטודנט לתואר שני באוניברסיטת ג'ורג'טאון – מנהל ציבורי ומשפטים

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

02-6553731/2www.sviva.gov.il

פרטים ליצירת קשר
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המשרד לביטחון פנים
המשרד מהווה את הזרוע המרכזית של ממשלת ישראל אשר אמונה על אכיפת חוק, התמודדות עם תופעות פשיעה, שמירה על 

ביטחון הנפש והרכוש, על הסדר הציבורי והגנה על הציבור מפני טרור, על אחזקת אסירים במשמורת בטוחה וסיוע בשיקומם 

ושמירה ופיקוח על עצורים, הגנה על עדים )במסגרת התוכנית להגנת עדים(, על מניעת אלימות ועבריינות בחברה, על מניעה 

וטיפול בתחום הסמים והאלכוהול ועל מניעה וכיבוי דליקות חילוץ והצלה ופיקוח ושליטה על רישוי ואחזקת הנשק האזרחי 

בישראל.

הלשכה המשפטית 

תחומי אחריות של הלשכה המשפטית: 

ריכוז הטיפול בחקיקה ראשית ובחקיקת משנה בנושאים הנוגעים לתחום אחריות המשרד   

ייצוג המשרד בוועדת השרים לענייני חקיקה ובוועדות הכנסת בתחומי חקיקה   

ריכוז אישור פקודות משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר  

טיפול בהוצאת תעודות חיסיון מטעם השר לביטחון הפנים  

טיפול בהסמכות מטעם השר לביטחון הפנים לגורמי חקירה ואכיפה חוץ - משטרתיים  

הכנה או מתן התייחסות למסמכי חוזים, מכרזים וכן אמנות והסכמים בינ״ל שהמשרד מהווה צד להן  

טיפול בהתדיינויות משפטיות שהמשרד צד להם, לרבות בג״צים אשר הוגשו נגד השר  

הכנה ובחינת בקשות למינוי והעלאה בדרגה של קצונה בכירה  

ריכוז המלצות לשר בנושא העברת אסירים לארצותיהם  

הכנת חוו״ד משפטיות ל״הצעות מחליטים״ לממשלה וסיוע בניסוחן  

הכנה ובחינת בקשות למינוי עובדי משרד המשפטים, הסנגוריה הציבורית ולשכת עורכי הדין כמבקרים רשמיים בבתי הסוהר  

ליווי משפטי בהוצאת צווי סגירה למוסדות הרש״פ בתחומי מדינת ישראל  

התמחות בלשכה המשפטית
תחומי עיסוק של המתמחים: כתיבת חוות דעת משפטיות בתחום הפלילי והמנהלי, ליווי הליכי חקיקה. 

המשרד לביטחון הפנים מגייס כל שנה 2 מתמחים למועדי מרץ וספטמבר. 

המשרות מתפרסמות באתר של הקריה האקדמית אונו וגם באתר קודקס. 

אל ראיון ההתמחות הגעתי על ידי שליחת מייל למשרד. 

ההתמחות במשרד ברקמן העוסק בליטיגציה מסחרית.

טיפ למציאת התמחות: להיות 'פתוח' לכלל האפשרויות ולהשתמש לשם כך בכלל ערוצי הפניה. 

הטיפ שלי להתמחות: תמיד כן. לכל דבר, לכל פניה ומשימה. הגישה היא שמכל דבר לומדים, גם ממטלות הנראות על 

פניהן כטכניות וחוזרות על עצמן.

על ההתמחות: המשרד עוסק בתיקי ליטיגציה בעלי פרופיל גבוה, תיקים מגוונים ומעניינים. משרד עם המון כבוד 

למתמחים, מעניק ידע, משקיע ומאפשר להם להיות חלק מכל דיון ופגישה.

עו"ד אורון כתר
מתמחה במשרד עו"ד ברקמן וקסלר בלום ושות'

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

02-5428071www.mops.gov.il
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02-6701432 קפלן 2, ירושלים02-6701693

משרד הפנים
משרד הפנים אחראי על התחומים הבאים:

תכנון ובנייה: קביעת מדיניות התכנון במדינת ישראל ועיצוב אופייה הפיזי של המדינה, בהתאם לתמורות הדמוגרפיות ולצרכים   

המשתנים, תוך שמירה על איכות הסביבה, המשרד מקדם תוכניות בתחומים הבאים: תשתיות לאומיות, בנייה למגורים, הקמת 

יישובים חדשים, שמירה על החופים, נושאים תכנוניים עקרוניים ועוד, אישור תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות, ייעוץ לממשלה 

בתחומי התכנון והבנייה, ייזום רפורמה בתחום התכנון והבנייה

שלטון מקומי: תכנון מדיניות לאומית בנושאי השלטון המקומי, תקצוב ופיקוח על פעילות הרשויות המקומיות והגופים   

הנלווים אליהן, ליווי והכוונת הפעילות של הרשויות המקומיות, פיקוח ובקרה על פעילות הרשויות המקומיות, קביעת גבולות 

מוניציפאליים בין רשויות, קביעת מדיניות ופיתוח שירותי החירום ברשויות המקומיות

בחירות ברשויות המקומיות: אישור פנקס הבוחרים, אישור רשימות מועמדים, ניהול הליך הבחירות.  

פיקוח על הבנייה - בשטחים בהם אין רשות מקומית.  

עדות לא יהודיות - תקצוב ופיקוח על פעילותן של העדות הלא יהודיות בישראל.   

תפקידי הלשכה המשפטית 
ייעוץ משפטי לשר הפנים, להנהלת הרשות ולבעלי תפקידים אחרים בה.   

ריכוז ההליכים הכרוכים בתביעות משפטיות המוגשות בידי הרשות ונגדה, לרבות ליווי ומעקב אחר ייצוג הרשות בידי   

פרקליטות המדינה. 

ריכוז הליכי חקיקה )ראשית ומשנה( בעניינים הנוגעים לתחום טיפולה של הרשות.  

הכנה וניסוח של החלטות ממשלה בתחום טיפול הרשות, ייצוג הרשות בועדות הכנסת ובוועדות שרים הנוגעות לרשות.  

ייעוץ משפטי שוטף לניהול התקשרויות חוזיות ומכרזים שהרשות צד להם.  

התמחות
משרד הפנים מגייס מידיי שנה 2 מתמחים למועד מרץ.

המשרות מתפרסמות באתר קודקס.

שני טיפים שבזכותם מצאתי התמחות:

1. למצוא התמחות זאת עבודה. צריך להקדיש לזה הרבה זמן, לפחות שעה ביום. להתכונן לכל ריאיון, להקדיש זמן 

לסיכום הריאיון שהיה ולהפיק לקחים לקראת הריאיון הבא. אין קיצורי דרך, מי שמשקיע מוצא התמחות.

2. לנצל כל עזרה שהקריה האקדמית אונו נותנת בדרך להתמחות. עזרה בעיצוב קורות חיים, עזרה בהכנה לראיונות, 

וכל עזרה אחרת שהקריה האקדמית אונו נותנת לנו. מניסיוני האישי אני יכול לספר שעשיתי כמה ראיונות 

שקיבלתי בהם תשובה שלילית, ובעקבותיהם החלטתי להגיע ליום הכנה לראיון בקריה. אחרי יום שבו שדרגתי 

את הקורות חיים, שמתי דגשים במקומות הנכונים ועשיתי סימולציה של ראיון, עברתי שני ראיונות, ובשניהם 

קיבלתי תשובה חיובית. 

מאחל המון בהצלחה לכולם!

עו״ד שניידר שמואל
התמחה במשרד הכלכלה, רשם האגודות השיתופיות

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

www.moin.gov.il mishpatit@moin.gov.il
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רשות ניירות ערך
תפקידה של רשות ניירות ערך הינו שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. במסגרת תפקידה מטפלת הרשות, בין היתר, 

בתחומים אלה: מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור, הסדרת הפעילות של ענף קרנות 

הנאמנות ופיקוח עליו. מעקב אחר דוחות שוטפים שכל תאגיד חייב להגיש לאחר שהציע ניירות ערך לציבור וכל עוד ניירות הערך 

נמצאים בידי הציבור, מעקב אחר מפרטים של הצעות רכש, פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה, רישוי מנהלי תיקים 

ויועצי השקעות, פיקוח על מילוי חובותיהם וטיפול בעבירות משמעת, עריכת חקירות, לפי הוראת יו״ר הרשות, בעבירות על חוק 

ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ובעבירות על חוקים 

נוספים שהרשות ייסדה יחד עם לשכת רואי החשבון, את המוסד לתקינה בחשבונאות, ומשמשת שותפה שווה בו.

התמחות ברשות ניירות ערך 
כל רשות ניירות ערך מגייסת מידיי שנה 18 מתמחים. המתמחים ברשות נחשפים במהלך עבודתם למגוון רחב של נושאים 

משפטיים. תפקידו של המתמחה שונה ממחלקה למחלקה בהתאם לתחום פועלה של המחלקה, עבודת המתמחה כוללת בין 

היתר: הכנת חוות דעת משפטית בנוגע לסוגיות בתחום דיני החברות ודיני תאגידים, ביצוע מחקר השוואתי, תהליכי חקיקה, 

השתתפות בדיונים וישיבות מחלקתיות, בין מחלקתיות וגורמי חוץ, ליווי תהליכי אכיפה, סיוע בהכנת כתבי דין והכנה לדיונים 

משפטיים. חלק מהמתמחים מתקבלים לאחר ההתמחות וקבלת הרישיון לעבודה כעו״ד ברשות. 

רשימת המחלקות בהם ניתן להתמחות ברשות בתחום הסדרה:

מחלקת תאגידים – מקום העבודה ירושלים  

מחלקת השקעות – מקום העבודה ירושלים  

מחלקת ייעוץ משפטי - מקום העבודה ירושלים  

מחלקת חקיקה - מקום העבודה ירושלים  

המחלקה הבינלאומית - מקום העבודה ת״א  

הכנת חוו״ד משפטיות ל״הצעות מחליטים״ לממשלה וסיוע בניסוחן  

הכנה ובחינת בקשות למינוי עובדי משרד המשפטים, הסנגוריה הציבורית ולשכת עורכי הדין כמבקרים רשמיים בבתי הסוהר  

ליווי משפטי בהוצאת צווי סגירה למוסדות הרש״פ בתחומי מדינת ישראל  

רשימת המחלקות בהם ניתן להתמחות ברשות בתחום האכיפה:

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר - מקום העבודה ת״א   

מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה – מקום העבודה ת״א   

מחלקת אכיפה מנהלית – מקום העבודה ת״א  

דרישות קבלה להתמחות
סטודנטים שנה ג’ במהלך סמסטר ב’, ממוצע ציונים גבוה )תינתן עדיפות למצטיינים(, יכולת קריאה וכתיבה משפטית ברמה נאותה, יתרון 

לבעלי תואר נוסף בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות, נכונות להשקעה ועבודה מאומצת, אנגלית ברמה גבוהה. 

מצאתי את ההתמחות בעזרת רישום לקודקס, בנוסף נעזרתי רבות ביחידה להכוון וניהול קריירה, הדבר בא לידי ביטוי החל משלב כתיבת 
קורות החיים, ההדרכה הקבוצתית כיצד להגיע לראיון וכיצד להתנהל בו נכון, התמיכה והעצות לאורך כל הדרך.

ולכן ההמלצה העיקרית שלי – כדאי להיעזר בהכוונה של יועצות הקריירה ביחידה להכוון וניהול קריירה!
בנוסף חשוב לדאוג להגיע לכמה שיותר ראיונות כדי לפתוח כמה שיותר אפשרויות ולא להיכנס לשאננות. 

גם בהתמחות עצמה, ההמלצה שלי היא להשקיע את מירב המאמצים ולא לבחול גם בעבודות שנראה כי אינן שוות את המאמץ 
הכרוך בהם. כבר מתחילת ההתמחות הסכמתי לקבל על עצמי עבודה שוטפת שמתמחים אחרים לא מצאו בה עניין,  ומניסיוני 

ראיתי שכל עבודה פותחת בפניך דלתות, מעוררת הערכה וגורמת לכך שבעתיד יסמכו עליך. כיום אני מרגישה שסומכים עלי 
ונותנים לי עבודות משמעותיות ומעניינות. 

בהצלחה לכל אחת ואחד מכם!

עו״ד רביב איילה
התמחתה ברשות המיסים

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

02-6556464www.isa.gov.il jobs@isa.gov.il
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הרשות להגבלים עסקיים

רשות המיסים

רשות ההגבלים העסקיים הוקמה בשנת 1994. הרשות אחראית על הגברת התחרות ולעידודה במקום שבו היא מתקיימת, ליצירת 

תנאים להיווצרותה במקום שבו אין היא מתקיימת, לאכיפת הוראות החוק כאשר הופרו וכן להגברת המודעות לקיומם של דיני 

התחרות. 

הרשות משמשת כיועצת למשרדי הממשלה בענייני תחרות. 

הכרה בחשיבות של ערך התחרות מחייבת רשות עצמאית שתהא נטולת השפעות פוליטיות וחסרת פניות. עצמאות זו נדרשת 

משום שתפקידה כולל התייצבות מול גופים עסקיים בעלי עוצמה כלכלית משמעותית, שעלולים להפעיל לחצים על תהליך של 

קבלת ההחלטות בעניינם. עצמאותה המוחלטת של רשות ההגבלים מאפשרת לה לקבל החלטות בצורה עניינית ולאכוף את החוק 

באופן יעיל ונטול פניות.

התמחות 

המתמחים ברשות ההגבלים העסקיים אינם מצוותים לעורך דין אחד: כל מתמחה מצוות למספר תיקים. חלוקת העבודה נעשית 

מתוך מטרה לאפשר למתמחה להתנסות במהלך התמחותו הן בליווי תיקים אזרחיים המתנהלים בבית הדין להגבלים עסקיים, והן 

בליווי תיקים פליליים המתנהלים בבית המשפט המחוזי בירושלים. כן מצוותים המתמחים לליווי של תיקים שוטפים המתנהלים 

ברשות ההגבלים העסקיים, כגון הכרזות מונופולין, בקשות למתן פטור מאת הממונה, או הליכי התנגדות לעסקאות מיזוג. כך 

נהנים המתמחים ברשות ההגבלים העסקיים מחשיפה למגוון תיקים מסוגים שונים, בנושאים שונים ובענפי המשק השונים. 

עבודת המתמחה ברשות ההגבלים העסקיים מחייבת, בין היתר, אחריות מרובה, יכולת ניתוח משפטית והבנה כלכלית, יסודיות, 

נכונות להשקיע שעות מרובות ויכולת התמודדות ברמה גבוהה עם השפה האנגלית. 

רשות ההגבלים עסקיים מגייסת כל שנה 7 מתמחים לשני המועדים: מרץ וספטמבר. 

תפקידי המתמחים: ניתוח שאלות משפטיות-כלכליות בתחום ההגבלים העסקיים, סיוע בהכנת החלטות הממונה )הכרזות 

מונופולין, מתן הוראות לבעל מונופולין, התנגדויות למיזוג, תנאי מיזוג, פטורים מן הצורך באישור בית הדין להסדרים כובלים ועוד(, 

הכנת חוות דעת משפטיות, סיוע בהכנת כתבי בית דין, לרבות סיכומים, סיוע בהכנה לדיונים משפטיים וליווי עורך הדין, סיוע 

בהכנת עמדות הממונה לכנסת ולמשרדי ממשלה שונים, מעורבות בניתוח תשתית עובדתית, משפטית וכלכלית ובגיבוש צעדי 

האכיפה, סיוע אחר בהכנת תיקים ובגיבושם, ניתוח שאלות משפטיות בתחום המשפט הפלילי ועוד. 

רשות המיסים בישראל הוקמה בעקבות החלטות הממשלה בדבר איחוד האגפים - מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע״מ, 

ושע״מ )שירות עיבודים ממוכנים(.

בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, אמונה הרשות על גביית מיסים ישירים, מס מקרקעין, היטלים מיוחדים, מיסים משכר ומיסים 

על הכנסות. הרשות פועלת מתוקף חוקים, תקנות והוראות שעיקרם כדלקמן: פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס רכוש 

וקרן פיצויים, חוקי עידוד, חוק מס ערך מוסף, חוק העבירות המנהליות, פקודות המיסים, חוק מס הכנסה. 

בנושאי מכס ומע״מ, אמונה הרשות על גביית המיסים העקיפים, המוטלים על צריכת סחורות ושירותים. המיסים אותם גובים הם: 

מס ערך מוסף - המוטל בשיעור אחיד על כל הפעולות במשק, מכס - המוטל על יבוא סחורות, מס קנייה- המוטל הן על הייצור 

המקומי והן על היבוא, בלו על דלק - מס קצוב המוטל על כל סוגי הדלק.

חטיבה משפטית  

חטיבה משפטית מטפלת בנושאים הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. במישור האזרחי, מטפלת החטיבה בתכנון וניסוח 

הצעות חוק ובמתן סיוע משפטי לפרקליטות המדינה, ליחידות ההנהלה, וליחידות השדה. במישור הפלילי מטפלת בהכנה וניהול 

של תיקים פליליים הנוגעים לעבירות מס מהותיות במע״מ ומכס, וכן בעבירות בסיסיות במס הכנסה, מע״מ ומכס

02-5458608www.antitrust.gov.il jobs@isa.gov.il

03-7633333www.taxes.gov.il
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נציבות שירות המדינה
נציבות שירות המדינה )נש״מ( ארגון המטה האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה. נש״מ 

מופקד על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של מערך ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, תוך הבטחת ערכיו, מצוינותו 

ותקינות התנהלותו של שירות המדינה - על ארגונו, יחידותיו וכלל עובדיו. 

הנציבות אחראית מכוח החוק והחלטות הממשלה לתחומים הבאים:

אישור המבנה האירגוני במשרדי הממשלה וביחידות הסמך.  

אישור התקנים בשירות המדינה, קביעת מסלולי הקידום לתפקידים שונים בשירות.  

קליטת ומינוי עובדים, הכשרה והדרכה של עובדים לשיפור רמת השכלתם ומיומנותם המקצועית.  

טיפול בתחום הרווחה של עובדי המדינה, טיפול במשמעת ואכיפתה בשירות המדינה, קידום האיכות והמצוינות בשירות   

המדינה, קידום מעמד האישה בשירות המדינה, גיבוש מדיניות תנאי שירות וטיפול בפניות עובדים.

מתן ייצוג הולם לקבוצות מיוחדות על-פי חוק המינויים.  

טיפול בפרישה של עובדים לגמלאות.  

הלשכה המשפטית
מספקת ייעוץ משפטי לנציב שירות המדינה וליחידות הנציבות, לסמנכ״לים למינהל ומשאבי אנוש של המשרדים ויחידות הסמך 

וליועצים המשפטיים של המשרדים ויחידות הסמך.

ייעוץ משפטי ניתן בשאלות שמקורן בחוקי היסוד, בחקיקה ראשית ומשנית, בהסכמים, בהסדרים קיבוציים, בתקשי״ר, במשפט 

העבודה והמשפט המינהלי, לרבות ניסוח מכתבים ומסמכים אחרים בעלי אופי משפטי בתחום יחסי העבודה הקיבוציים ובתחום 

תביעות משפטיות של בודדים.

הלשכה מטפלת בהצעות חוק הנוגעות לשירות המדינה, ניסוח דברי חקיקה, כללים, החלטות ממשלה, הוראות תקשי״ר ועניינים 

אחרים הקשורים בעבודת הנציבות ובעבודת ועדת שירות המדינה.

הלשכה עומדת בקשר עם הפרקליטות המייצגת את עמדת המדינה לטיפול בתביעות שונות ובהליכים משפטיים כדלהלן: בבתי דין, 

במוסדות לבוררות מוסמכת, בתביעות אישיות של עובדי המדינה ובקשר לסכסוכי עבודה המתייחסים להסכמים קיבוציים. 

הלשכה מייצגת את נציבות שירות המדינה כלפי ועדות ציבוריות שונות וגופים ציבוריים אחרים בתחום המשפטי ובכלל זה ועדות 

שרים, ועדות הכנסת, צוותים בין-משרדיים וכיוצא באלה.

התמחות
נציבות שירות המדינה מגייסת כל שנה 2 מתמחים למועד מרץ. מהות התפקיד של המתמחה: עזרה בכתיבת נהלים, כתיבת כתבי 

אישום, השתתפות בישיבות, כתיבת חוו״ד. 

הגשת מועמדות דרך אתר קודקס. 

02-6705108www.csc.gov.il

את ההתמחות שלי מצאתי דרך אתר קודקס לשם נרשמתי בהנחיית המרכז לפיתוח קריירה.
לאורך כל התקופה שקדמה לראיונות הייתי בקשר רצוף עם יועצות הקריירה ביחידה להכוון וניהול קריירה. 

הן ישבו איתי על הקורות חיים שלי, ערכו לי סימולציות של ראיון להתמחות, וודאו שהתיק שלי בקודקס כתוב כראוי 
ובעיקר דחפו אותי לשלוח כמה שיותר קורות חיים. 

הטיפ הטוב ביותר שלי, להיכנס לראיון עם חיוך ולשמור עליו לאורך כל הריאיון.  וכמובן, להישמע להוראות של 
המרכז לפיתוח קריירה. ככה אני עשיתי – וזה עבד לי מצוין!

סיפור קצר שקרה לי.. הייתי בראיון בפרקליטות המדינה, ובראיון הקשו עליי בשאלות ללא רחמים.
לא היה לי ספק שלא התקבלתי לשם. תארו לכם את ההפתעה שהייתה לי כשהתקשרו להודיע לי שהתקבלתי. 

המסקנה שלי, תתנו מעצמכם 110% כל הריאיון, גם אם אתם בטוחים שזה לא זה, תמשיכו לחייך, לענות ותזכרו 
להיות אתם לאורך כל הריאיון. אתם אף פעם לא יודעים מה היושב מולכם מצפה לראות ולשמוע.

עו״ד ליברמן שרה  
התמחתה בתחום הפיסקאלי - פרקליטות מחוז ירושלים – אזרחי

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו
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רשות האוכלוסין וההגירה
רשות האוכלוסין וההגירה הוקמה בשנת 2008 על מנת להגביר את התיאום בין כלל היחידות הממשלתיות העוסקות בהסדרת 

המעמד החוקי של תושבים, אזרחים וזרים ובאכיפת החוקים בנוגע לשהות זרים ולתעסוקת זרים.

הרשות ערוכה בארבעה מינהלים: מינהל אוכלוסין, מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, מינהל אכיפה וזרים ומינהל מעברי גבול.

מינהל אוכלוסין – אחראי למכלול הנושאים בתחומים של מרשם ודרכונים, אזרחות ומעמד, אשרות, איחוד משפחות, עלייה   

ושבות. 

מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים – אחראי להסדרת העסקתם של העובדים הזרים. המינהל עוסק במתן היתרים   

להעסקת עובדים זרים ובהנפקת אשרות לעובדים זרים בהתאם למדיניות ולמכסות ההעסקה הנקבעות על ידי הממשלה. כמו 

כן המינהל אחראי למתן רישיונות לתאגידי כוח אדם. 

מינהל אכיפה וזרים – אחראי לאכיפת החוקים המתייחסים לשהות זרים ולתעסוקת זרים.  

מינהל מעברי גבול – אחראי לתפעול מעברי הגבול ולביצוע ביקורת הגבולות ב-23 מעברי הגבול הבין-לאומיים של ישראל.  

תפקידי הלשכה המשפטית
ייעוץ משפטי לשר הפנים, להנהלת הרשות ולבעלי תפקידים אחרים בה.   

ריכוז ההליכים הכרוכים בתביעות משפטיות המוגשות בידי הרשות ונגדה, לרבות ליווי ומעקב אחר ייצוג הרשות בידי   

פרקליטות המדינה. 

ריכוז הליכי חקיקה )ראשית ומשנה( בעניינים הנוגעים לתחום טיפולה של הרשות.  

הכנה וניסוח של החלטות ממשלה בתחום טיפול הרשות, ייצוג הרשות בוועדות הכנסת ובוועדות שרים הנוגעות לרשות.  

ייעוץ משפטי שוטף לניהול התקשרויות חוזיות ומכרזים שהרשות צד להם.  

התמחות
כל שנה מגייסת רשות האוכלוסין וההגירה 5 מתמחים )3 למועד מרץ ו- 2 למועד ספטמבר(. 

02-6294723www.piba.gov.il

התחלתי לעבוד במשרד עו”ד כביר ששון כטרום מתמחה כבר בשנה ב’ ללימודי – מסלול שסלל  לי את הדרך להתמחות, 
הגשתי מועמדות למשרה בלוח הדרושים של המרכז לפיתוח קריירה. 

הטיפ שלי – לחפש עבודה כטרום מתמחה. זו עבודה שצוברים בה הרבה ניסיון משפטי ובנוסף זה עוזר גם לבחינות 
לשכה ולמציאת התמחות עתידית וכמובן שעדיף להישאר באותו המשרד.

לא חשוב כאן השכר החודשי בלבד אלא הסתכלות רחבה על מי יהיה המאמן הקרוב שלך והיכן תוכל לינוק עולם משפטי 
רחב יותר וליצוק לתוכו את העבודה הפרקטית והמשפטית הטובה ביותר, אני ממליץ על משרד קטן 2-6 עורכי דין על מנת 

ללמוד כמה שיותר ולבדוק שהמאמן בעל ותק וניסיון עם הכי הרבה זמן במשרד.
סיפור קצר שקרה לי... בתחילת עבודתי במשרד )כסטודנט שנה ב’( קיבלתי תיק כינוס נכסים. המעסיק שלי ביקש ממני 

להכין פלטפורמה לבקשה לעיכוב ביצוע בדחיפות ושמחר זה עולה לשופט. הייתי המום אמרתי לו שאני רק תקופה קצרה 
במשרד ומדובר בנכס של מספר רב של אנשים המתגוררים בשווי מיליונים, איך אני אדע מהיכן להתחיל? הוא אמר לי אתה 

תלמד! תתחיל ותעשה.
ואכן למדתי, התחלתי באיסוף חומר עובדתי ומשפטי עם פסקי דין וכ”ו. למחרת לבוס שלי לא הייתה אפשרות להגיע לדיון 

בשל דיונים מקבילים ולכן נשלחתי עם עו”ד אחר מטעם המשרד. הצלחנו לקבל עיכוב ביצוע, ממש בדקות האחרונות 
לפני בואם של אנשי המשטרה והביצוע לצורך פינוי הנכס. שמחתי מאוד. מסתבר שלאחר כשנה הצלחנו למנוע לחלוטין 

את הפינוי והנכס נשאר בידי בעליו, תוך כדי שמשרד עורכי הדין שהיה מטעם הכינוס לא מאמין שנכס זה נשמט מידיו. 
מכאן אני אומר אל תחשבו שאתם לא יכולים תתאמצו תאמינו בעצמכם אתם לא תאמינו לאיזה הישגים תגיעו.

עו"ד ספטי ישראל 
התמחה במשרד עו”ד כביר ששון
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כנסת ישראל הלשכה המשפטית
הלשכה המשפטית של הכנסת מעניקה יעוץ משפטי ליושב ראש הכנסת, לוועדות הכנסת, לחברי הכנסת ולגופים אחרים בכנסת, 

ומייצגת את הכנסת בערכאות השונות.

עבודת המתמחה
מהמתמחים בלשכה המשפטית של הכנסת עובדים תחת פיקוחם של היועצים המשפטיים. המתמחים עוסקים בגיבוש ובניסוח 

הצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת ומלווים את הליכי החקיקה בוועדות ובמליאת הכנסת. המתמחה אצל היועצת המשפטית 

למינהל הכנסת מסייע בעיקר בתחומי דיני עבודה, מכרזים וחוזים.

במהלך עבודתו המתמחה משתתף, יחד עם מאמנו, בישיבות ועדות הכנסת ובפורומים שונים, מסייע בכתיבת חוות דעת משפטיות 

בנושאים חוקתיים, פרלמנטריים ומנהליים, בהתאם לתחומים שבהם עוסק המאמן.

הלשכה המשפטית של הכנסת מגייסת מתמחים למועדי מרץ/ספטמבר כל שנה בתפקידים הבאים:

מתמחים בלשכת היועץ המשפטי לכנסת  

מתמחים אצל יועצים המשפטיים לוועדות הכנסת )ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הכלכלה, ועדת הכספים, ועדת הפנים   

והגנת הסביבה, ועדת החוץ והביטחון, ועדת החינוך התרבות והספורט, ועדת העבודה הרווחה והבריאות, הוועדה לקידום 

מעמד האישה, ועדת העלייה הקליטה והתפוצות, ועדת המדע והטכנולוגיה, הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים, הוועדה 

המיוחדת לזכויות

הילד, הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים(.  

מתמחים אצל היועצת המשפטית למינהל הכנסת  

את ההתמחות שלי עשיתי במשרד המשפטים, במחלקת ייעוץ וחקיקה )אזרחי(. במסגרת ההתמחות עסקתי בכל מיני 
נושאים שקשורים למשפט אזרחי, החל מקניין רוחני וקניין בכלל, עבור בדיני חוזים, וכלה אפילו בתחומים שלא נחשבים 
למשפט אזרחי בדרך כלל כמו משפט מנהלי וניגודי עניינים במשפט הציבורי. ההתמחות הייתה מעניינת מאוד וכללה גם 
ייעוץ למשרדי ממשלה שונים, וגם השתתפות בוועדות ממשלה ובוועדות בכנסת בעניין הליכי חקיקה של חוקים שונים 

הקשורים לתחומי המחלקה.

ההתמחות שלנו במחלקה באותו מחזור מרץ )היינו שתיים שהתחילו באותו זמן, ובאופן די בלתי-סביר לשתינו קראו 
אודליה...( התחילה די בסערה. המחלקה הוציאה בדיוק את התזכיר המדובר שלאחר מספר שנים הפך להצעת חוק דיני 
ממונות, התשע"א-2011. התזכיר היה תוצר של מספר עשורים ומספר ועדות, והיווה אבן דרך במחלקה ובמשפט בכלל, 

שכן היה מדובר בחוק אחד שמטפל בכלל תחומי הליבה של המשפט האזרחי: דיני חוזים, דיני קניין, דיני נזיקין ועשיית 
עושר ולא במשפט. אנחנו הצטרפנו למחלקה בישורת האחרונה שכללה את ההגהות הסופיות וההדפסה של התזכיר, תוך 
מתן אפשרות לציבור להעיר הערות, כמקובל. את הצעת החוק הזו אני מזכירה כמעט בכל השיעורים שלי, בהקשר כזה או 
אחר, במקרים שהדבר נדרש, ובכל פעם תוהה ביחד עם הסטודנטים לגבי האפשרות שמתישהו )בכל זאת, כבר עבר יותר 

מעשור מאז שסיימתי את ההתמחות...( יסתיימו הליכי החקיקה שלה.

כך או כך, התמחות במשרדי ממשלה מעניינת מאוד למי שכתיבת חוות דעת והשפעה )גם אם מזערית בשלב הראשון( 
על החברה שבה אנו חיים, ועל האופן שבו המשפט מתעצב מעניינים אותו. גם אם בסופו של יום אין בהכרח תוצר סופי 

 קונקרטי שאפשר להצביע עליו ככזה שהושלם מתחילה עד הסוף, לתהליך עצמו יש חשיבות,
והוא מעניין ומחכים.

ד"ר מינס אודליה
מרצה לדיני תאגידים ודיני קניין

02-6408636www.knesset.gov.il  hdept@knesset.gov.il
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הוצאה לפועל רשות האכיפה והגבייה

ביטוח לאומי

רשות האכיפה והגבייה הוקמה בינואר 2009, כחלק מרפורמה מקיפה שכללה בין היתר הפרדת מערכת האכיפה והגביה ממערכת בתי 

המשפט. הרשות הוקמה כיחידת סמך במשרד המשפטים ומופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות וגביית חובות וקנסות.

רשם ההוצאה לפועל: רשם ההוצאה לפועל הוא הגורם השיפוטי של רשות האכיפה והגבייה. רשם ההוצאה לפועל מתמנה 

לתפקידו בהליך הדומה למינוי שופטים ורשמים של מערכת בתי משפט, שבסופו ממנה שר המשפטים את המועמד לרשם הוצאה 

לפועל. לרשם הוצאה לפועל יכול להתמנות מי שכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום ובדומה לשופטי ורשמי מערכת בתי 

המשפט, אין מרות על רשם ההוצאה לפועל זולת מרותו של הדין והביקורת על החלטותיו נעשית בדרך של הגשת ערעור לבית 

המשפט השלום או לבית המשפט לענייני משפחה, אם מדובר בתיק מזונות. כמו כן חלים על רשמי ההוצאה לפועל כללי אתיקה 

הזהים לאלה החלים על שופטים ורשמים של מערכת בתי המשפט והם כפופים לביקורת על התנהלותם לפני אחראי על בירור 

תלונות, שהוא שופט או שופט בדימוס.  תפקידו של רשם ההוצאה לפועל הוא לדון ולהחליט ולהורות ככל שיראה לנכון בבקשות 

בכל עניין הנוגע לניהולו של הליך לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.  המחוקק העניק לרשם ההוצאה לפועל סמכויות 

רבות וכבדות משקל לשם אכיפת פסקי דין ומנגד העניק להם סמכויות לפרוס חובות ואף להעניק הפטר מחובות במסגרת חוק 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.

התמחות אצל רשם ההוצאה לפועל: תפקידו של המתמחה בלשכת רשם ההוצאה לפועל הוא לתמוך ולסייע לרשם בעבודתו. 

המתמחה הוא יד ימינו של רשם ההוצאה לפועל ואיש אמונו ולצורך כך מחייב אמות מידה גבוהות. המתמחה נחשף מדי יום 

לעבודתו של רשם ההוצאה לפועל, בין אם בדיונים ובין אם במתן החלטות והכרעות שיפוטיות ובין אם בניהול לשכת הרשם. 

המתמחה נוטל חלק בעשייה השיפוטית ובתהליך התהוותה, ובתוך כך נחשף לסוגיות בעלות חשיבות ולתכנים ייחודיים העולים 

בדו-שיח בינו ובין הרשם. המדובר בהתמחות הדורשת נאמנות, הגינות מלאה ויושרה כלפי הרשם וכלפי רשות האכיפה ומערכת 

המשפט ככלל.  

היתרונות בהתמחות אצל רשם ההוצאה לפועל: התמחות במגזר הציבורי עם תנאי עבודה מסודרים; פריסה גאוגרפית חברה 

בכל רחבי הארץ; התמחות בתחום אכיפת החיובים הנושק לתחומי משפט רבים; רכישת ידע מקצועי וניסיון פרקטי; עבודה מגוונת, 

מעשירה ומאתגרת; מעורבות בתהליך קבלת ההחלטות "מאחורי הקלעים" וחשיפה לעבודתו של גורם שיפוטי והפעלת שיקול 

הדעת השיפוטי. 

מהניסיון המעשי שהצטבר בשטח נמצא כי מרבית המתמחים שסיימו את התמחותם אצל רשמי ההוצאה לפועל משתלבים 

במקומות עבודה המעריכים את הניסיון המעשי אותו צברו המתמחים במהלך התמחותם אצל הרשם.

המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. המוסד לביטוח הלאומי נועד 

להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. כיום מעוגנות בחוק הביטוח 

הלאומי תכניות לביטוח זקנה ושאירים, אימהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.

לבד מגמלאות בכסף נותן המוסד לביטוח לאומי שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים, לאלמנות ולנפגעי איבה, שירותי סיעוד 

ושירותי ייעוץ לקשישים.

המוסד לביטוח לאומי מופקד גם על ביצוע חוקים נוספים והסכמים בתחום הביטוח הסוציאלי, החשוב שבהם הוא חוק הבטחת 

הכנסה שנועד להגן על כל משפחה בישראל מפני אובדן הכנסה ולהבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות נזקקות.

הביטוח הלאומי מסייע גם בפיתוח שירותי רווחה בקהילה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, כגון קשישים, נכים, נוער וילדים במצוקה.

למוסד לביטוח לאומי סניפים בכול רחבי הארץ בחלק מן הסניפים ניתן להתמחות במחלקה המשפטית:

אשדוד   

אשקלון  

באר שבע  

בני ברק  

חדרה  

חולון  

חיפה  

טבריה  

יפו  

ירושלים  

כפר סבא  

כרמיאל  

נהריה  

נצרת  

נתניה  

פתח תקוה  

קריות  

קרית חיים   

ראשון לציון  

רחובות  

רמלה  

רמת גן  

תל אביב  
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התמחות במחלקה המשפטית בעיריות
המתמחים במחלקה המשפטית פועלים כחלק אינטגרלי של צוותי עוה’’ד. ההתמחות נעשית בהדרכתו הצמודה של ראש הצוות. 

מתמחה מעורב בטיפול המשפטי בתיק וצובר ניסיון משמעותי הן בהופעות בבתי משפט והן בכתיבה ובניסוח של מסמכים 

משפטיים. כחלק מן הצוות, המתמחה אחראי בין היתר על מעקב ואבחון הלכות בית המשפט, איסוף וגיבוש מסכת עובדתית 

בתיקים שונים, מענה לפניות ציבור הדורשות עמדה משפטית, סיוע במתן חוו’’ד משפטית לאגפי העירייה, סיוע בעריכת כתבי בי-

דין, השתתפות בדיונים בבתי המשפט והופעות בליווי המאמן ואף עצמאית )בהתאם לכללים(.

הגשת מועמדות דרך אתר קודקס, היחידה והכוון לניהול קריירה ובאתר העירייה עצמה.

לדוגמא: התמחות בעיריית ירושלים

האגף המשפטי בעיריית ירושלים הוא למעשה משרד עורכי הדין הגדול ביותר בירושלים והוא מעסיק כ-65 עו״ד ועוד כ-14 

מתמחים שעוסקים בכל תחומי המשפט. כנגד העירייה מוגשות תביעות ונפתחים הליכים משפטיים רבים ומורכבים והיא אף 

תובעת בכל.

עורכי הדין עובדים בצוותים לפי תחומי משפט שונים כאשר בכל צוות מבוצעת עבודה עצמאית מגוונת ומרתקת הכוללת את כל 

תחומי העיסוק המשפטי ובכלל זה: יעוץ שוטף לעובדי העירייה כתיבת חוות דעת משפטיות, טיפול בתביעות משפטיות מגוונת 

בכל הערכאות החל מבג״צ וערעורים לבה״מ העליון דרך עתירות מינהליות בבה״מ המינהליים וביתר הערכאות. 

הנושאים בהם אנו עוסקים: פלילי )אכיפה פלילית של חוקי תכנון ובניה, רישוי עסקים, עבירות חניה(, משפט מינהלי )עוסק בכל 

ההתנהלות המינהלית העירונית כגוף המפעיל סמכויות שלטוניות(, מכרזים וחוזים מורכבים, נזיקין, מקרקעין, אזרחי כללי )כולל 

תביעות כספיות, לשון הרע, מיסוי עירוני(, דיני עבודה ומשמעת, דיני תכנון ובניה אזרחי, חקיקה )ניסוח חוקי עזר ומעורבות בהליכי 

חקיקה ראשית הנוגעת לרשויות מקומיות(.

עיריות נוספות שמגייסות מתמחים: כפר-סבא, חולון, תל-אביב, רחובות, ראשון-לציון, בת-ים ועוד.

כאדם מבוגר, בגיל 56 כיום, התחלתי לבנות לעצמי קריירה שנייה בתחום המשפטים. 

חששות רבות ליוו אותי, האם אמצא מקום להתמחות? האם יקבלו אותי בשל גילי המבוגר? עם פתיחת המכרז לקודקס 

 בניתי לי כרטיס על פי ההוראות. הטיפ שלי לסטודנטים - שווה להשקיע זמן בבניית התיק האישי. 

כל מקום שמקבל את הצגת המועמדות קורא את כל מה שאתם כותבים בכרטיס ומתייחס לכך ברצינות ועל כך נאמר “סוף 

מעשה במחשבה תחילה”, לכן מכתב קצר המכיל את היתרונות שלכם מועיל מאוד.  

הטיפ השני: ממוצע ציונים גבוה בקודקס, ממקם את המועמד גבוה מבין שאר המועמדים. כל מחלקה או משרד המחפש 

מתמחים, מדרג את הפניות מבחינת הציונים ורק אח”כ נכנסים פנימה לשאר קו”ח. החלטתי לעשות התמחות במגזר 

הציבורי ולכן נכנסתי לקודקס ושלחתי מועמדות ליותר ממאה מקומות רק במגזר הציבורי ורק כאלה שמצאתי בהם עניין. 

ומכאן ציפיתי בכיליון עיניים להזמנה לראיון עבודה. ידעתי, שבבוא העת איישם את מה שלמדנו בסדנאות למציאת 

התמחות. הקודקס לא  מאכזב !!! זמן קצר מרגע פתיחת התיק האישי בקודקס, החלו לזרום הזמנות לראיונות עבודה. 

נפגשתי עם שופט בבית משפט השלום בהרצליה שהכניס אותי ישר עמוק לעניינים, עובדה שהלהיבה אותי. נתבקשתי 

 להכין טיוטת פסק דין לאירוע והתפללתי להתקבל לתפקיד נחשק זה. 

תוך פחות משבועיים קיבלתי את הטלפון המיוחל. עשיתי חפיפה עם המתמחה של השופט וזו הייתה הכנה טובה.

 סיפור מעניין שקרה לי: כבר ביום הדיונים הראשון בביהמ”ש, השופט הזמין אותי להיכנס איתו לאולם הדיונים.

זו חוויה מיוחדת במינה ובעצם הגשמת חלום. לאחר הדיון השלישי יצאנו ללשכה והשופט שואל אותי “המתמחה הצעיר” 

מה דעתי על המשפט השלישי שהיה בשלב ההוכחות והסיכומים. השבתי לשופט את דעתי ונראה היה שתשובתי מצאה 

חן בעיניו, אך תגובתו הפתיעה אותי כפליים: “אוקיי כתוב טיוטה לפסק הדין”.

 כמו מוכה חלום ישבתי בדחילו ורחימו לכתוב טיוטה לפסה”ד. בינתיים, כמעט בכל יום אני שב לטיוטה ומוסיף,

משנה ומוחק – אין ספק שהעבודה עם שופט חד ושנון מעניינת ומרתקת במיוחד.  

עו"ד דהן מיכאל
התמחה בבית משפט השלום - הרצליה

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו
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בית המשפט העליון
בית המשפט העליון הוא הגוף העומד בראש ההיררכיה של הרשות השופטת, ומהווה את המוסד השיפוטי הגבוה ביותר של מדינת ישראל. 
תפקידיו העיקריים של בית המשפט העליון הם דיון בערעורים על פסיקות שניתנו בבית המשפט המחוזי, ודיון כבית המשפט הגבוה לצדק 
כערכאה ראשונה. בבית המשפט העליון מכהנים כיום 14 שופטים, הנבחרים על ידי הוועדה לבחירת שופטים. כהונת שופט בבית המשפט 
העליון נמשכת עד פרישתו בגיל 70, אלא אם חדל לכהן קודם לכן.  משכנו של בית המשפט העליון בירושלים. תחום שיפוטו הוא כל שטח 

מדינת ישראל. בנוסף הוא מוסמך לדון בחלק מהעניינים הפליליים והאזרחיים )בעיקר של אזרחים ישראלים( הקשורים לשטחי יהודה 
ושומרון שבהחזקתה )במסגרת ערעור על פסקי דין של בתי משפט מחוזיים(, וכן בפעולות המדינה בשטחים אלה.

א. דרישות התפקיד: 

על המועמד/ת לעמוד בתנאים הבאים:  מי שסיים/ה את לימודי התואר הראשון במשפטים ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה 
גבוהה או ממוסד בעל רישיון פעולה בישראל מאת המועצה להשכלה גבוהה )לצורך התמחות במועד נובמבר 2014(; או סטודנט/ית 

לתואר ראשון במשפטים המצוי/ה בשנת הלימודים השלישית או סיים/ה שנת לימודים שלישית לקראת תואר בוגר/ת במשפטים )לצורך 
התמחות במועדי מרץ/ספטמבר 2015(. הכישורים הנדרשים: ידע משפטי רחב; כושר הבעה מעולה בכתב ובעל פה; יכולת ניתוח אנליטי 

בתחום המשפטי; שליטה במאגרי מידע משפטיים; תקשורת בינאישית טובה, יושרה ודיסקרטיות. 

ב. תפקיד המתמחה: 

מתמחה לשופט/ת אחראי/ת בין היתר לאתר פסיקה רלוונטית במאגרים משפטיים וספרות מקצועית, להשתתף בדיונים, לעסוק בכתיבה 
משפטית, לסייע בהכנת תיקים לקראת הדיונים ולאחריהם, לעקוב אחר בקשות ותגובות בתיקים הנמצאים בטיפול הלשכה לרבות 

היבטים פרוצדוראליים. 

ג. מסמכים הנדרשים להגשת המועמדות להתמחות:

קורות חיים  
גיליון ציונים של שנת הלימודים הראשונה והשנייה, וכן ציונים נוספים, במידה וישנם. אם ברשות המועמד/ת תארים נוספים עליו/ה   

לצרף את גיליונות הציונים של תארים אלו
טופס הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במערכת בתי המשפט  

מכתבי המלצה ו/או פרטי ממליצים ודרכי התקשרות עמם   

ד. הליך הבחירה:

בקשות המועמדים להתמחות יועברו ע״י מחלקת האמרכלות של בית המשפט העליון לשופט/ת.   
בקשות המועמדים ימוינו על-ידי השופט/ת ויוזמנו לראיונות רק מועמדים אשר השופט/ת בחר/ה לראיינם.

הודעה על קבלה להתמחות תיעשה ע״י השופט/ת עפ״י כללי לשכת עוה״ד.
קבלת מתמחה לתפקיד מותנית באישור סיווג בטחוני ובעמידה בדרישות מנהליות של אמרכלות היחידה.

ה. הגשת הבקשה:

על המועמד/ת להגיש את המסמכים כמפורט בסעיף ג׳ לעיל, לאמרכלות בית המשפט העליון, באמצעות הדואר / הגעה עצמית עפ״י 
הכתובת הבאה: אמרכלות בית המשפט העליון, שערי משפט 1, ירושלים )לידי מר שי דנון, טל׳ לבירורים: 02-6759634(

בפנייה יש לציין את המועד המבוקש להתמחות אצל השופט/ת .
בקשות המועמדות יוגשו מודפסות. בקשת המועמדות ונספחיה יוגשו בשני עותקים.

כל מועמד/ת אשר יצהירו על קרבת משפחה במערכת בתי המשפט, תועבר מועמדותו/ה לאישור מנהל בתי המשפט.

הטיפ המרכזי למציאת התמחות הינו בניית רזומה משפטי כבר מהשנה הראשונה בתואר. 
בניגוד לתפיסה הרווחת לפיה ההתמחות בבית המשפט העליון שמורה רק לאנשים מקושרים יוצאי הפקולטות למשפטים 

באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב, ניתן למצוא בשורת המתמחים יוצאי מכללות, אך המכנה המשותף לכל אלה 
הינו העובדה שכבר במהלך תקופת לימודיהם החלו לצבור, לצד הצטיינות בלימודים, ניסיון משפטי בעל משמעות כמו – 

קליניקות משפטיות, משרות טרום התמחות, עריכת מאמרים משפטיים וכיוצ”ב. כך למשל, בטרם התקבלתי להתמחות עבדתי 
במשך שנתיים כטרום מתמחה של נשיאת בית המשפט המחוזי בת”א דאז, השופטת ברלינר ובמילים אחרות – שאפתנות היא 
לא מילה גסה. כוונו רחוק, הציבו יעדים לעצמכם, היו מוכנים לעבוד קשה בשביל זה, והתחילו לצבור כל ניסיון פרקטי אפשרי. 

טיפ נוסף )כי אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני( – הקפידו להגיע לראיון בלבוש מכובד, סולידי ונקי. שיער אסוף ומסודר, 
מכנסיים מחויטים וחולצה מכופתרת בהירה וחלקה. את העקבים הגבוהים, הלק הבוהק, חולצות הטריקו המודפסות 

והג’ינסים השאירו בבית. זכרו שהמטרה בראיון שהמראיין יתמקד בתכונות האופי שלכם ובדבריכם!  ולבסוף זכרו – היה 
ונשאלתם בסופו של הריאיון אם יש לכם דבר להוסיף, חייכו והשיבו “כן, אשמח מאוד להתמחות כאן”.

עו״ד אחיטוב הדסה 
התמחתה בבית המשפט העליון. כיום עו״ד במשרד עו״ד ונוטריון כספי ושות׳

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו
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בתי משפט מחוזיים ובתי משפט השלום
תפקידו של המתמחה 

איתור פסיקה רלוונטית במאגרים משפטיים, איתור ספרות מקצועית, עיסוק בכתיבה משפטית, כתיבת תקצירים בתיקים המיועדים 

לדיונים, הכנת תיקים לקראת בדיונים ולאחריהם, עיקוב אחר בקשות ותגובות הנמצאים בטיפול השלכה לרבות היבטים 

פרוצדוראליים.

תנאים להגשת מועמדות
סטודנט לתואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד בעל רישיון פעולה   

בישראל מאת המועצה להשכלה גבוהה, המצוי בשנת הלימודים השלישית או לסיים שנת לימודים שלישית לקראת תואר בוגר 

במשפטים 

בכל מחזור יקבע ציון סף על סמך ממוצע ציון הלימודים בשנה הראשונה והשנייה   

לתפקיד נדרשים כישורים הבאים: ידע משפטי נרחב, כושר הבעה מעולה בכתב ובעל פה, יכולת ניוח אנליטית בתחום המשפטי,   

שליטה במאגרי מידע משפטיים, תקשורת בינאישית טובה, יושרה ודיסקרטיות 

אישור הרשמה להתמחות ממוסד הלימודים האקדמי ומלשכת עורכי דין  

אופן הגשת מועמדות
להגשת מועמדות יש להגיש למכון עוזמ״ת להשתלמויות או דרך אתר קודקס. יש לצרף מסמכים הבאים:

קורות חיים  

גיליון ציונים של שנה ראשונה ושנייה מטעם מוסד הלימודים  

טופס הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במערכת בתי משפט, חובה לחתום על הטופס גם אם למועמד אין קרובי משפחה   

המועסקים במערכת בתי המשפט 

מכתבי המלצה ו/או פרטי ממליצים ודרכי התקשרות עמם   

היתר להתמחות ממוסד הלימודים האקדמי ולשכת עורכי הדין  

אל מקום ההתמחות הגעתי לאחר שליחת קורות החיים באתר "קודקס".
מספר טיפים למציאת התמחות: ראשית, בחרו להתראיין במקומות שגם מעניינים אתכם מבחינה משפטית וגם שיקנו לכם 

כלים להמשך הדרך.
שנית, לראיונות עצמם, הכינו את עצמכם הגיעו מוכנים הן לשאלות משפטיות והן לשאלות על עצמכם )אופי, תכונות וכו'(. 

השתמשו בניסיון שצרבתם בקליניקות המשפטיות, וכן ספרו על עיסוקכם שם. ואחרון, אם נשאלתם על שאלה שאינכם 
יודעים את התשובה עליה או לא בטוחים בתשובתכם, זכרו שעדיף לומר זאת ויחד עם זאת לחשוב באופן יצירתי על 

תשובה אפשרית והגיונית.

בהצלחה!

עו"ד שני גנזיה
מתמחה בפרקליטות מחוז תל-אביב – מיסוי וכלכלה

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו

www.court.gov.il

פרטים ליצירת קשר
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התמחות
מגזר

חברתי

עמותות
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עמותות

עמותת ידיד מרכז זכויות בקהילה
עמותת ידיד היא מלכ"ר הפועל למען תמיכה והעצמת שכבות חלשות בחברה הישראלית והגברת הסולידריות החברתית. מיום 

הקמתה טיפלה העמותה, בהצלחה, בלמעלה מ-350 אלף משפחות ויחידים באמצעות 21 מרכזי זכויות בהם ניתן לפונים ייעוץ 

וסיוע חינם במימוש זכויותיהם.  עמותת ידי נותנת מענה בנושאים הבאים: דיור, תעסוקה וזכויות עובדים, ביטוח לאומי ומדינת 

הרווחה, הוצאה לפועל, קשישים וניצולי שואה, צרכנות/בנקים, עריכת דין קהילתית. 

02-6790710www.yedid.org.il yedid@yedid.org.il

עמותת גישה
גישה- מרכז לשמירה על הזכות לנוע- הינו ארגון זכויות אדם ישראלי שמטרתו היא הגנה על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים, 

במיוחד תושבי רצועת עזה. 

ארגון גישה מייצג ללא גביית תשלום אנשים וארגונים אשר זכויותיהם נפגעות, ופונה בשמם לרשויות המדינה, מהצבא ועד 

לערכאות משפטיות. כמו כן, הארגון פועל לשינוי המדיניות באמצעות הגשת עתירות עקרוניות לבג"ץ, עריכת מחקר משפטי 

וכתיבת חוות דעת וניירות עמדה משפטיים. בנוסף, הארגון חומד את מדיניות ישראל באמצעות עבודתו השוטפת בייצוג מי 

שתנועתו הוגבלה, ופונה לרשויות בבקשה לנתונים ומסמכים רשמיים מתוקף חוק חופש המידע. 

03-6244120www.gisha.org info@gisha.org

עמותת שורת הדין
שורת הדין- Israel Law Center, הינו ארגון ישראלי להגנה על זכויות האזרח ומוביל עולמי במאבק נגד ארגוני טרור והשלטונות 

התומכים בהם, המנוהל באמצעות תביעות משפטיות הנידונות בבתי משפט ברחבי העולם. מטרתה להגביר את התודעה 

הציבורית אודות מצוקתם וסבלם של קרבנות הטרור ומשפחותיהם.

03-7514175www.guidestar.org.il info@GuideStar.org.il

במדינת ישראל קיימות עמותות רבות. בחלק מהעמותות פועלת מחלקה משפטית שמטרתה לייצג נפגעים שונים או ליצג את 

פעילות העמותה למול מוסדות המדינה, גופים ציבורים, חברות מסחריות ועוד. סטודנטים המרגישים את הצורך בעשייה החברתית 

ומעוניינים לקחת חלק בשינוי – פונים להתמחות בעמותות.

עמותות לדוגמא בהם יש מתמחים:

פרטים ליצירת קשר

פרטים ליצירת קשר

פרטים ליצירת קשר
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עמותת טבקה
עמותת טבקה )"עושה צדק" באמהרית( הוקמה בשנת 2000, במטרה לסייע להשתלבותם המוצלחת של עולי אתיופיה בחברה 

הישראלית. מיום הקמתה פועלת טבקה לקידום מדיניות שוויונית וסובלנית ומנהלת מאבק עיקש על מנת לעקור מהשורש 

תופעות של אפליה וגזענות. העמותה מגינה על זכויות העולים ובונה את חוסנה החברתי של קהילת יוצאי אתיופיה.

לצד קידום נושאים עקרוניים, מעניקה טבקה סיוע משפטי נגיש בתחומי חינוך, תעסוקה ודיור ציבורי. שירותים אלו מוענקים 

על ידי המחלקה המשפטית המורכבת מעורכי דין יוצאי אתיופיה ודוברי אמהרית, לצד עורכי דין ישראלים ותיקים. בנוסף, טבקה 

פועלת להעצמת קהילת יוצאי אתיופיה על ידי פעילויות להגברת מודעות לזכויות אזרחיות וטיפוח מנהיגות.

שירותי 'טבקה' נגישים וניתנים לעולים בחינם בשפה האמהרית )ככל הניתן(, ללא מתווכים וקרוב למקום מגוריהם. טבקה 

עובדת בשטח ביעילות מרשימה בתפקיד של "שומר אחי" ומשמשת כתובת יומיומית, כמעט בלעדית, למאות פניות בחודש 

בנושאי חובות וזכויות משפטיות ולתלונות על אפליה ועל פגיעות קשות בזכויות בסיסיות.

072-242622www.tebeka.org.il genral@tebeka.org.il

עמותת אדם טבע ודין
העמותה הוקמה במטרה להוביל שינוי בסדר היום הסביבתי והחברתי בישראל, ולשם כך העמותה פועלת באמצעות כלים 

משפטיים, מדעיים וציבוריים. 

צוות העמותה מאין בקיומו של קשר הדוק בין ארבעה עוגנים: סביבה, חברה, בריאות וכלכלה – וממקם את עשייתו בהגנה 

על זכויות אדם סביבתיות, ביצירת רגולציה נאותה המאפשרת הגנה על איכות החיים ועל בריאות הציבור, לצד העצמת זכותו 

הדמוקרטית של כל פרט להיות שותף לתהליכי קבלת החלטות המשפיעות על חייו. 

03-5669939www.adamteva.org.il contact@adamteva.org.il

התמחיתי במשרד אברמזון ושות׳ בירושלים, אצל אפי אברמזון ויאיר עשהאל. 
הטיפ שלי הוא: תמיד להשתדל לעשות קצת מעבר לציפיות. כשאתם מבצעים את המוטל עליכם כמצופה,

הממונים עליכם יהיו אדישים. רק כאשר עושים מעבר למצופה - אנשים באמת שבעי רצון ומעריכים את עבודתכם

בהצלחה

ד ״ ר הלמן ליטל
מרצה לדיני נזיקין וקניין רוחני

פרטים ליצירת קשר

פרטים ליצירת קשר
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הכן את עצמך להגשת מועמדות להתמחות
בדיקת מועד ההתמחות, על מנת לפנות למשרות הרלוונטיות  

שדרוג קו”ח להתמחות   

פתיחת תיק אישי באתר קודקס  

צירוף גיליון ציונים חתום, המלצות, תמונה ייצוגית  

ההרשמה למכרז דרך אתר קודקס  

בחירת 5 יחידות מועדפות במשרד המשפטים  

הרשמה לסוכן חכם  

יצירת קשר עם נציגת שירות הלקוחות מחברת קודקס במטרה לוודא שהתיק מושלם,  

טלפון של חברת קודקס: 073-2270270 שלוחה 3  

להתעדכן כל יום – יומיים במשרות החדשות שנפתחו  

שליחת קו”ח באתרי חיפוש שונים:   

- לוח הדרושים של הקריה האקדמית אונו  

- לוח דרושים של לשכת עורכי הדין   

- אולג’ובס   

אנו כאן בשבילך – המרכז לפיתוח קריירה  

- פגישה אישית  

- שדרוג קו”ח  

- הכנה לראיון עבודה   

- עדכונים באתר הקריה האקדמית אונו   

ההצלחה שלכם הגאווה שלנו
המרכז לפיתוח קריירה
הקריה האקדמית אונו
career@ono.ac.il
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ההצלחה שלכם הגאווה שלנו.

https://www.facebook.com/onocareercenter/

