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מטרת ההתמחות

רכישת כלים מעשיים וידע פרקטי בתחומים שונים של עריכת הדין  

תוך שימוש ויישום של החומר האקדמי הנלמד

"  מדריך למתמחה"ד בישראל מתפרסם "באתר לשכת עוה

המתמצת בתוכו את הכללים הרלוונטיים לרישום להתמחות  

.כולל הטפסים לרישום, ואת הפרוצדורה לרישום מבחינת הלשכה
http://www.israelbar.org.il



מועד ומשך ההתמחות ומועד הראיונות

שנים4למי שלומד , 2024ספטמבר : תחילת התמחות

.שנה וחצי: משך ההתמחות

וחצי שנים3למי שלומד , 2024מרץ : תחילת התמחות

.שנה וחצי:  משך ההתמחות

המועדים  2עבור , 2023במרץ 15-החל מה-ראיונות

(מתקיימים בשנה השלישית ללימודים)



?מתי להגיש מועמדות

 2022בנובמבר אנו ממליצים להגיש מועמדות כבר

של השנה  ' סטודנטים למשפטים יכולים להתראיין להתמחות בסמסטר ב
2023במרץ 15-החל מה, השלישית

 משלוח  )מגבלה זאת לא חלה על הגשת מועמדות למשרות התמחות
.או על איסוף נתונים על מועמדים( קורות חיים

התמחות במגזר הפרטי:

 2022אוקטובר -מועמדות –תכניות מצטיינים –קודקס ומחשבות

קודקס"י "באמצעות מכרז המנוהל ע–התמחות במשרד המשפטים"  ,
2022בדצמבר אשר ייפתח כנראה 

עוזמת"באמצעות מכון -התמחות בבתי המשפט  "

 שליחת קורות חיים למחלקות המשפטיות של  –משרדי ממשלה
המשרדים השונים



?איך להגיש מועמדות

 מכרים/דרך חברים, פקס, ל"דוא–יוזמה עצמאית

באמצעות חברות השמה:

 קודקסwww.codex.co.il 

לסטודנטים מצויינים" אופק"פרויקט 

 מחשבות השמה חכמהwww.smartjob.co.il

לסטודנטים מצויינים" שחקים"פרויקט 

 יריד מעסיקים לאיתור התמחות במרכז הבינתחומי שיתקיים בנובמבר
2022

 ובה מידע על 2022חוברת מידע על המשתתפים ביריד תתפרסם בנובמבר
.אופן ההתקשרות עם המעסיקים

http://www.smartjob.co.il/


מה כוללת הגשת מועמדות

קורות חיים מעודכנים

מייל נלווה לקורות החיים-מייל פניה

גיליון ציונים מעודכן

 גופים וארגונים, מעסיקים, מפקדים בצבא–( אם יש)המלצות  ,
(המלצה כנה ואמיתית-המלצה טובה)מרצים 

 כדאי להכין –לעיתים מבקשים לצרף דוגמת כתיבה מהלימודים
שיהיה



קורות חיים

:לכן, זהו כרטיס הביקור שלכם והוא שיקבע האם תוזמנו לראיון

 בלבד תוך הקפדה על אחידות עמוד אחד קורות חיים עניינים ותמציתיים בהיקף של
ושיטתיות

  כל שורה בקורות החיים יכולה להיות פוטנציאלית לשאלה וצריך לחשוב כיצד היא
.מבדלת אתכם/מייחדת

מושך את העין וקריא  , ויחד עם זה מעניין, עיצוב נקי ומסודר

בלי טעויות הקלדה ובלי שגיאות כתיב!!!

!תנו לאחרים לבדוק את המסמך

הדרכת חיילים  , מתן שירות, ארגון אירועים–למשל : ולא בגוף ראשון, ציון שם הפעולה
(הדרכתי/נתתי/ארגנתי: במקום)

ס התיכון"ביה, לימודים אקדמיים, צבא)פרסים וכדומה , אותות, לציין תעודות הצטיינות ,
(ספורט, התנדבות



מבנה-קורות חיים
  פרטים אישיים

 מצב משפחתי ; שנת לידה ; כתובת ; ל "דוא;    קווי/טלפון נייד; שם פרטי ושם משפחה  ;
אזרחות זרה

    השכלה

 לימודים לתואר ראשון כפול ; המרכז הבינתחומי הרצליהLL.B. במשפטים ו-B.A. 

ממוצע משוקלל או ; (  'שנה ג)פסיכולוגיה / ממשל .../ במנהל עסקים עם התמחות ב
(הגבוה מבין שניהם)ממוצע משפטים בלבד 

 (106מעל )ממוצע בגרות משוקלל ; ... מקצועות מורחבים; בית ספר תיכון

שירות צבאי

מהתפקיד האחרון לתפקיד הראשון-בסדר כרונולוגי יורד

פיקודי/שרות קרבי; קצין /לוחם/חייל: לפרט לגבי כל תפקיד

לציין דרגת שחרור ושירות מילואים

 תחומי אחריות; תיאור התפקיד /שם; ( לא בראשי תיבות)השם המלא של היחידה



מבנה-קורות חיים

 ניסיון תעסוקתי

 פירוט תחומי האחריות; תיאור התפקיד ; שם הארגון

של התכונות הנדרשות מעובד  " אקדמי"והימנעו מתיאור , תארו את הפעולות שביצעתם בפועל
"אידיאלי"

 (  אחרון יופיע ראשון/תפקיד נוכחי)בסדר כרונולוגי יורד

זמניות/לציין גם עבודות סטודנטיאליות

התנדבותית  / חברתית/ פעילות קהילתית

יישומי מחשב

שפות :

רמת שיחה/רמה טובה/רמה גבוהה/רמת שפת אם/שפת אם

ל"לימודים בחו/לציין שהייה ארוכה או מגורים

לציין אזרחות זרה נוספת על אזרחות ישראלית



מייל פנייה/ מכתב

  המכתב הנלווה אמור להציג ולהסביר את החיבור בין מועמד ספציפי לבין תפקיד
לעזור למעסיק להסיק מכל המתואר בקורות החיים שאתה המועמד  . מסוים

.  המתאים ביותר לתפקיד

שאיפות, ובו המקום להביע רצונות, מבנה המכתב פורמאלי אך התוכן הוא אישי  ,
תוכן המכתב דומה  . תכונות אופי ותחומי עניין שלא מקובל להציג בקורות החיים

.שנכתבת ממקום עוצמתי ולא ממקום נזקק, לפנייה בבקשה לקבלת מלגה

אשת הקשר /בראש המכתב מצד ימין יופיע השם המלא של המשרד ושם איש
האחראי לגיוס מתמחים

 2024מרץ / 2024התמחות במועד ספטמבר –שורת הנדון

קבלת זימון לראיון אישי-בסיום המכתב ציינו את המטרה



מייל פנייה/ מכתב

ד"ה רוצה להיות עו/מדוע את  ?

תמצות של כל -במה אתה מתאים להיות מתמחה בעריכת דין
כישורים אלה יכול שנרכשו  . הכישורים הרלוונטיים ביותר לתפקיד

.או בחיים בכלל, בעבודה, השירות הצבאי, במהלך הלימודים

כאן -מדוע אתה מבקש להתמחות במשרד או בארגון המסוים הזה
ולכן אתה בוחר , המקום להראות למעסיק שאתה מכיר את פועלו

ולא באחר, דווקא בו

הצטיינות  -תיאור של כל מה שאי פעם הצטיינת בו בכל תחום שהוא
בעבר עשויה לנבא גם הצטיינות בעתיד



מייל פנייה/ מכתב

ושמהם ניתן  , תיאור של עיסוקים שונים שלא נכללים בניסיון התעסוקתי
.  ללמוד שיש לך כישורים ויכולות רלוונטיים לתפקיד

או תחביב משמעותי  ( אתגרי/תחרותי)השתתפות בפעילות ספורט : למשל
יכולת , תחרותיות, שאפתנות, התמדה, בחיים עשויים ללמד על נחישות

.עבודת צוות וכדומה, תפקוד טוב תחת לחץ, לעמוד בלוח זמנים

מצביעה על ערכיות ועל יכולת  -קהילתית או חברתית, פעילות התנדבותית
נתינה

אם יש כזה, הסבר של כל דבר או עניין שלא לגמרי ברור בקורות החיים



כללי לשכת עורכי הדין  
1962ב"התשכ( רישום מתמחים ופיקוח על התמחות)

2015הוראת שעה 

 הראיוןתשובה חיובית אחרי-

 ימים ממועד תחילת הראיונות  10רק לאחר

(26 בבוקר08:00במרץ בשעה)

"מערכת איתותים ממוחשבת לצורך  -" שידוך יציב
שיבוץ מתמחים

המעסיק רשאי לבקש  -קבלת החלטה מצד המועמד
!נהלו סיכונים וסיכויים-תשובה בו במקום

על כל אלו 
נדבר בהמשך 

התהליך



תחומים מבוקשים להתמחות במשפטים

משפט פלילי

צווארון לבן

דיני מיסים

תאגידים/ דיני חברות

דיני מקרקעין

דיני עבודה

מסחרי בינלאומי

דיני נזיקין

שוק ההון

    הייטק

משפט מנהלי

  מעמד אישי

  קניין רוחני

ליטיגציה



מגזר ציבורי/מגזר פרטי



אפשרויות התמחות במגזר הפרטי

משרדי עורכי דין

מגה משרדים

משרדים בינוניים

משרדים קטנים

נישה/ משרדי בוטיק

:  ידועים/בולטים/המשרדים המובילים100לדירוג 

2019D&B Dun’s100 :Dun & Bradstreet

חברות

ן ועוד"חברות נדל, בתי השקעות, מחלקות משפטיות של חברות הייטק.



אפשרויות התמחות במגזר הציבורי

משפט עליון-בית

ידי אגף משאבי אנוש של -מכרז שמנוהל על)הדין לעבודה -מחוזי ובתי/משפט שלום-בתי
חשוב לציין שישנם שופטים שמפרסמים משרות התמחות  . מערכת בתי המשפט באתר קודקס

.(באופן עצמאי באמצעים אחרים

 המשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ, לשכות משפטיות של משרד הביטחון)משרדי ממשלה  ,
(משרד הפנים ועוד, משרד מבקר המדינה

 הרשות  , רשות ניירות ערך, מ"מכס ומע/ מסים עקיפים-רשות המסים)רשויות ציבוריות
(הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, רשות ההגבלים העסקיים, חשמל-לשירותים ציבוריים

 (ל"רפא, הלשכה המשפטית, חברת רכבת ישראל)חברות ממשלתיות

 (האגודה לזכויות האזרח, אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע)עמותות וארגונים

הלשכה המשפטית של הכנסת

 (  עיריות)רשויות מוניציפאליות

 (פירוט בשקף הבא)יחידות משרד המשפטים



*יחידות לדוגמא-משרד המשפטים

לשכת היועץ המשפטי לממשלה
הסכמים בינלאומיים, כלכלי-פיסקאלי,אזרחי, פלילי,ייעוץ,חקיקה

פרקליטות המדינה
,כלכלית, פלילית, אזרחית ,פיסקאלית,בינלאומית, צים"בג, עיכוב הליכים, עררים

אזרחיות של  תביעות , אכיפת דיני מקרקעין,תפקידים מיוחדים,סכסוכי עבודה
תפקידים מיוחדים  ,חקירות שוטרים,המדינה

פרקליטות  מחוזית
מיסוי וכלכלה,פלילית,  אזרחית

אגף האפוטרופוס הכללי
הרשם לענייני ירושה, הכונס הרשמי, האפוטרופוס הכללי

הסניגוריה הציבורית

פירוט מלא של היחידות ניתן למצוא באתר של משרד המשפטים *



שיקולים בבחירת התמחות
ציבורי או פרטי

התמחות במגזר , לעומת זאת. הכנסת ורשויות המדינה, התמחות במגזר הציבורי כוללת את הרשות השופטת
.  במשרדי עורכי דין גדולים או קטנים, הפרטי מתקיימת בחברות ובמחלקות משפטיות

התחום בו ארצה לעסוק ואופי העבודה

שכן לרוב תחום ההתמחות ילווה את עורך הדין גם בהמשך  , שאלת תחום ההתמקצעות היא שאלה חשובה
.  הדרך וייקבע במידה רבה במה יעסוק בעתיד

שגרת עבודה שונה  , לכל אחד מענפים אלה אופי עבודה אחר. בחירה בין ליטיגציה לבין משפט מסחרי
בליטיגציה העבודה נוטה להיות תחת לחצי זמן ועמידה ביעדים מוכתבים מראש על ידי  . ותנאים ייחודיים

.בתחום המסחרי הזמנים נקבעים לפי דרישות הלקוחות ואילוצי הזמן שלהם. החוק

שיטת פול מול שיטת ההצמדה

שיטת פול משמעותה שהמתמחים עובדים במסגרת קבוצה משרדית או מחלקתית וכך משתייכים לאותה  
בשיטת ההצמדה כל מתמחה מוצמד לעורך דין בכיר או שותף במשרד לכל  . מחלקה לכל אורך ההתמחות

בשיטת ההצמדה  . ד וכך גם שיטות עבודה שונות"מתמחים בשיטת פול מכירים יותר עו. תקופת ההתמחות
.יחס אישי יותר אבל חשוב שתהיה אינטראקציה חיובית עם עורך הדין

האווירה במשרד ותנאי עבודה

סיכויים להישאר במשרד לאחר ההתמחות



כיצד מבררים-שיקולים בבחירת התמחות

או מה מעניין אותי כעת, במה ארצה לעסוק בעתיד-על פי נטייה אישית?

ציבורי  /פרטי

פלילי  /אזרחי

בוטיק/נישה/כללי

"פרטי"/"עסקי"

מפגש  , פאנלים: אירועים בבינתחומי, מכרים, עיתונות, אינטרנט-מקורות מידע
.מעסיקים

להיחשף למקומות שונים ומספר אפשרויות לקבלת  -תוך כדי תהליך החיפוש
.החלטה



פעילויות ייעודיות של המרכז לקריירה

 פגישות ייעוץ  :

2022במהלך חודש נובמבר : פאנלים מקצועיים

התמחות במגזר הפרטי: ד בנושא"פאנל עו

התמחות במגזר הציבורי: ד בנושא"פאנל עו

ביריד  .  2022דצמבר /במהלך חודש נובמבר: יריד מעסיקים לאיתור התמחות
נציגי המעסיקים מגיעים  . ישתתפו עשרות נציגים מהמגזר הפרטי ומהמגזר הציבורי

ולזמן אותם לראיונות  , ות/על מנת להתרשם ממועמדים, לקמפוס הבינתחומי
.2023במרץ 15-שיתקיימו כאמור החל מה



פעילויות ייעודיות של המרכז לקריירה

יתקיים 2023במהלך חודש ינואר : יריית הפתיחה לשבוע הראיונות
' משנה דיות/עם סטודנטים' משנה גיות/מפגש של סטודנטים

לראיוןהכנה+ות/ומתמחים

2023במהלך חודש מרץ : אירוע סימולציות

בדילמות שונות וסימולציות של יות/במסגרת האירוע סיוע לסטודנטים
.הבינתחומיות/ד בוגרי"י מתמחים ועו"ראיונות המתבצעות   ע



?עכשיואז מה צריך לעשות 

להגיע לכל הפעילויות שהמרכז לקריירה מארגן עבורכם!

ציונים

השתתפות בכמה שיותר פעילויות שהמרכז הבינתחומי  -פעילויות אקדמיות
מועדונים, פרקטיקום, קליניקה: מציע

התנדבויות

 (בתחום שאתם חושבים שתרצו להתמחות בו)טרום התמחות

עבודה שאינה קשורה לתחום המשפטי

 באמצעות שיחות עם סטודנטים משנים )מחקר אישי על נושא ההתמחות
,  קריאה באינטרנט, חברים שעוסקים בעריכת דין, מכרים, מעליכם

('התייעצות עם מרצים וכו



שבוע הראיונות וההתנהלות שאחריו

...ידובר בהמשך



...לסיום

אדם צריך לקבוע את מטרותיו מוקדם ככל  "

ולהקדיש את כל האנרגיות שלו ואת , האפשר

וולט דיסני-" כשרונו על מנת להגיע ליעד

!!ב ה צ ל ח ה

המרכז לקריירה, יועצת משפטים, עלוניאילאיל

09-9602762 ;ilil.aloni@idc.ac.il


