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הכתבות הנקראו ת

רשימת המשרדים המועדפים על עורכי הדין ,על פי סקר שערך פורטל
דרושים ,משקפת את רשימת המשרדים הגדולים בישראל  -למעט שני חריגים
בולטים ■ "רוב עורכי הדין תופשים את המשרדים הגדולים כקרש קפיצה
לעתיד"
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בלעדי  //גוגל רוכשת את SlickLogin
באיזה משרד עורכי דין חולמים עורכי הדין לעבוד? בסקר
שערך באחרונה בפורטל דרושים בהתייחס ל– 20המשרדים
הגדולים בישראל 22% ,מתוך עורכי הדין ציינו את פירמת
עורכי הדין הוותיקה הרצוג פוקס נאמן כמשרד שבו ירצו
לעבוד – המשרד השני בגודלו בישראל.
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דירה באלבמה? קרקע חקלאית? הסכנות שקופצות
14
עליכם מהמסך

שתף ב טווי טר
שתף ב פיי סבוק

משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ,הגדול ביותר בישראל,
הגיע למקום השני ברמת האטרקטיביות בקרב עורכי דין,
כאשר  17.5%מהנשאלים בחרו בו .אל המקום השלישי,
בפער קטן ,הגיע משרד פישר בכר חן  -הרביעי בגודלו -
שאותו בחרו  16.5%מהנשאלים.

פרוייקטים מיוחדים

נפגש בבית

שתף
הוסף לרשימת קריאה

הסקר נערך בקרב  1,004עורכי דין מחפשי עבודה,
שמופיעים במאגר מחפשי העבודה של פורטל דרושים -
חלקם מובטלים וחלקם מעוניינים לשפר משרה .במסגרת הסקר ,הוצגו לעורכי הדין
מחפשי העבודה שמותיהם של  20משרדי עורכי הדין הגדולים בישראל ,בהתאם לדירוג
דן אנד ברדסטריט מ– ,2013והם התבקשו לבחור את המשרד שבו הם רוצים לעבוד.

הילד נכנס לגן עירוני? קחו
משכנתא מדורגת

משפט ועו"ד

עו"ד מוריאל מטלון מחייך
מבחוץ ומבפנים
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טקס הסמכת עורכי דין בבנייני האומה בירושלים
צילום :אוליבייה פיטוסי
במסגרת השאלון ,נתבקשו המשיבים לנמק את בחירתם במקום העבודה המועדף ביותר
עליהם ,בהתאם לפרמטרים הבאים :תנאים נלווים ושכר ,מוניטין ,אתגר מקצועי ואופק
תעסוקתי  -האופן שבו תופש המועמד את מקום העבודה כפלטפורמה שמאפשרת לו
לקדם את עתידו המקצועי.
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רשימת המשרדים המועדפים בקרב עורכי הדין משקפת בקירוב את רשימת המשרדים
הגדולים .עם זאת ,יש ברשימה שני חריגים בולטים במיוחד :משרד מ.פירון מדורג רק
בצמרת העשירייה השנייה של המועדפים ,אף שהוא ממוקם בעשירייה הראשונה מבחינת
גודלו .מפתיע יותר מכך הדירוג הנמוך מאוד שניתן למשרד גרוס קלינהדלר חודק הלוי
גרינברג ושות' .המשרד דורג במקום ה– 15בקרב מחפשי העבודה ,אף שהוא ממוקם
בצמרת המשרדים הגדולים בישראל.
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אור ,אורי וערן פיתחו את המוצר
שלהם לפני כחצי שנה ,נרשמו
כחברה רק לפני כחודשיים והיום
הם קוטפים את הפירות

נתוני הסקר מצביעים על שיעור גבוה ) (68%של מחפשי עבודה בקרב עורכי הדין
שהוותק שלהם הוא עד חמש שנים .הסיבה לכך ,לפי דרור אפשטיין ,מנכ"ל משותף
בפורטל דרושים ,היא ש"יש כיום אפשרות למשרדים ,ולא רק לגדולים ,לקלוט לשורותיהם
עורכי דין מיומנים ומנוסים ולהעניק להם תנאי שכר 'רגילים' .במרוצת השנתיים
האחרונות ,בשל ההאטה שחווה המשק ובשל האינפלציה בתחום עריכת הדין ,נפלטו
לשוק עורכי דין רבים ,בעלי ניסיון משמעותי .אין ספק כי לעורך דין צעיר בעל מספר
מצומצם יחסית של שנות ניסיון ,יש כיום קושי בלתי מבוטל לאתר מעסיק  -כל שכן כאשר
מדובר במשרד גדול או מגה־משרד".

 SlickLoginגוגל ר וכשת את
www.themarker.com
החברה הישראלית פיתחה
טכנולוגיית אבט חה שמבו ססת על
ניתוח קולי ■ שלושת המייסדים
לפני  48דקות

"לשנות את תנאי הכניסה למקצוע"
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להרוויח אלף שקל לשעה בקלות.

חדש לבעלי אנדרואיד  //חדש:
אפליקציה מש ופרת של
 TheMarkerלאנדרואיד;
לה ורדה לחצו כאן
מהם השיקולים ששוקלים עורכי הדין כשהם מחפשים עבודה? בסקר ,נתבקשו עורכי הדין
להסביר את הסיבה שבעטיה בחרו את משרד עורכי הדין שבו ירצו לעבוד .בחלק זה הם
נדרשו לבחור בין ארבעה פרמטרים :המוניטין של המשרד  -כלומר ,הערך שניתן למערך
התכונות של המשרד על ידי העוסקים בשוק; שכר ותנאים נלווים – כלל מרכיבי חבילת
השכר והתגמול :שכר קבוע ,תנאים נלווים ,בונוסים וכו'; אתגר מקצועי  -מידת הקושי
שכרוכה בביצוע העבודה תוך הוכחת יכולת ביצוע; והפרמטר הרביעי  -אופק מקצועי -
כלומר ,האופן שבו תופש המועמד את מקום העבודה כפלטפורמה שמאפשרת לו לקדם
את עתידו המקצועי.

הגרסה החדשה כוללת עיצוב חדש
והתאמ ה מלאה למכשירי סמארטפון עם
מערכת הפעלה אנדרואיד; האפליקציה
כוללת התראות אונליין
11:44 26.1.2014
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לעוד כותרות

מתוך כלל הנשאלים 43% ,בחרו במשרד שבו ירצו לעבוד בשל האופק התעסוקתי שהוא
מציע;  29%בחרו במשרד לאור המוניטין שלו;  17%בחרו במשרד בשל השכר והתנאים
הנלווים; ורק  11%בלבד בחרו במשרד בגלל האתגר המקצועי שהוא מציע.
הבחירה במשרד הנחשק ביותר ,הרצוג פוקס נאמן ,נבעה מכמה סיבות 46% .מתוך אלו
שבחרו במשרד ציינו את המוניטין של המשרד 31% ,ציינו את האופק התעסוקתי שהוא
מציע ,רק  13%בחרו במשרד בגלל השכר והתנאים הנלווים שהוא מציע ,ועוד פחות מכך
  10%בחרו בו בגלל האתגר המקצועי .גם במקרה של גולדפרב זליגמן ,רוב המשיבים, ,40%בחרו בו בגלל המוניטין שצבר 30% ,בגלל האופק התעסוקתי ,ורק  15%בגלל
השכר והתנאים הנלווים ,ו– 15%נוספים בגלל האתגר המקצועי.
לדברי אבי ניר ,מנכ"ל חברת  ,CompVisionהעוסקת בתכנון ויישום של מדינות
ותהליכים בתחום משאבי אנוש" ,העובדה שהאתגר המקצועי מדורג כאלמנט הנמוך
ביותר בסדר החשיבות ,מעידה יותר מכל על האופן שבו מחפשי העבודה  -שמרביתם הם
עורכי דין בעלי ותק של עד  5שנות ניסיון  -תופשים את המשרדים הגדולים – כקרש
קפיצה לבניית עתידם המקצועי".
לדבריו ,עורכי
הדין מחפשי
העבודה
מוכנים
להתפשר
בשלב זה של
הקריירה
שלהם על
כמה וכמה
היבטים
הקשורים
בעבודה
במשרדים
הגדולים ,כמו
עניין בעבודה,
שכר ותנאים,
שעות עבודה
רבות ,דרישות
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האח יות וע ובדי המשק בהדסה נטשו במחאה על
אי קבלת מלוא המשכורת
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אתר קיקסטארטר נפרץ על ידי האקרים; למשתמשים
הומלץ לשנות סיסמאות

חדשות חמות ישירות למייל
רוצים להתעדכן מיד בכל החדשות? הירשמו לניוזלטר
התראות חמות של TheMarker

הרשמה

הכנס אימייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים ,מידע שיווקי והטבות
דיוורים נוספים מבית TheMarker

קו משווה

http://www.themarker.com/law/1.2241273

באילו משרדים חולמים עורכי הדין לעבוד?  -דין וחשבון TheMarker -

עמוד  3מתוך 5

הפספוס :מחצית מהאקדמאים
מייוםחדים
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תובעניות
מבחינה
מקצועית,
חוסר גמישות
בשעות
עבודה וכו'.
"המשקל הרב
שניתן הן
לנושא האופק
התעסוקתי
והן לנושא
המוניטין,
מלמד כי
שיעור ניכר
מהמועמדים
לא רואים
בהכרח את
עתידם
במשרד
הספציפי שבו
הם עובדים
כעת ,אלא
כפלטפורמה
לקידומם
בעתיד.
מבחינה זו,
ניתן לומר כי הם באים 'לבנות קורות חיים'" .ניר מצביע גם על כך שדווקא בחמשת
המשרדים שדורגו ראשונים ברשימה ,המשקל שנותנים המדרגים לאלמנט השכר
והתנאים ,קטן באופן משמעותי מזה שניתן למרבית המשרדים שבחלק הנמוך יותר של
הרשימה.
מקובל לייחס את הביקוש הגבוה לעבודה בקרב עורכי דין ב עלי ותק מועט לגידול העקבי
במספר עורכי הדין המוסמכים בכל בשנה .בטקס הסמכת עורכי הדין שנערך בדצמבר
האחרון בבנייני האומה בירושלים ,הוסמכו  1,234עורכי דין חדשים .עורכי הדין החדשים
הצטרפו לכ– 54אלף עורכי הדין הפעילים בישראל .כך ,מספרם הכולל של עורכי הדין
הפעילים בישראל הוא כבר יותר מ– 55אלף.
בדברי הפתיחה בטקס ההסמכה חזר ראש לשכת עורכי הדין ,דורון ברזילי ,על דברים
שאומרים קודמיו כבר שנים רבות" :יש ליישם בדחיפות שינוי מהותי בתנאי הכניסה
למקצוע .לא ניתן להמתין יותר ,זהו האתגר הגדול ביותר העומד בפני הלשכה במאבקה
על עתיד המקצוע".
מול המנטרה של ראשי לשכת עורכי הדין לדורותיהם ,דקאנים באוניברסיטאות רואים את
הדברים באור אחר לגמרי .דקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ,פרופ' יובל
שני ,מדגיש כי "בניגוד לדעה הרווחת ,הגורסת כי קיימת 'הצפה' בשוק עורכי הדין
בישראל ,בפועל ,עולם המשפט הישראלי מתמודד עם מחסור חמור בעורכי דין איכותיים
שימלאו את שורות ההנהגה המשפטית העתידית בישראל".
עם תחילתה של ההרשמה לאוניברסיטאות לשנת הלימודים תשע"ה ,טוען פרופ' שני כי
משרדי עורכי הדין המובילים דווקא משוועים לסטודנטים מצטיינים ,שאותם יוכלו להעסיק
כמתמחים לאחר סיום לימודיהם ,וכעורכי דין שכירים לאחר סיום התמחותם" .בפועל,
קיימת תחרות קשה בין המשרדים על הסטודנטים הלומדים בפקולטות למשפטים
המובילות בישראל ,והם משקיעים מאמצים רבים בגיוס תלמידים מקרב בוגרי פקולטות
אלה .כך גם בכל הקשור לבתי המשפט והפרקליטות .נציגים מטעמם מגיעים לפקולטות
למשפטים באוניברסיטאות ,ומבקשים כי נסייע להם לאתר תלמידים המתאימים להשתלב
בקרבם" ,הוא אומר.
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השבוע

החודש

01

באילו משרדים חולמים עורכי הדין לעבוד?

02

הוארך מעצרה של עובדת  yesהחשודה
במעילה של  24מ' ש'

03

דירוג משרדי עוה"ד :גידול של כ10%-
במספר השותפים במשרדים הגדולים

04

"אם אני אעיד מול שטראוס-עלית אני אשרוף
את עצמי בתחום"

05
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