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פרקליטות המדינה (אזרחי)

פרקליטות המדינה

מי אנחנו?
המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה עוסקת בתיקים גדולים ומורכבים המתנהלים בבית המשפט
העליון וזאת בתחומי משפט מגוונים :מסחרי ,מינהלי ,תובענות ייצוגיות ,נזיקין ,מקרקעין ,מעמד
אישי ,חוזים וחיובים ,קניין רוחני ורגולציה וכיו"ב .המחלקה מייצגת את היועץ המשפטי לממשלה
בפני בית המשפט העליון בתיקים בעלי חשיבות ציבורית בהם הוא מחליט להתייצב וכן ואחראית
כיחידת מטה על ריכוז תחומים מקצועיים ,על התווית מדיניות והנחיית המחוזות השונים
בפרקליטות.
איפה אנחנו נמצאים?
במתחם העסקי בגנים הטכנולוגיים בירושלים ,ממש בין חברות הייטק ,בנק ישראל ומלא מסעדות
שוות.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
במחלקה האזרחית מייצרים הלכות! והנה כמה דוגמאות רק מהשנה האחרונה:
•

תובענות ייצוגיות :קנסות פליליים – לא ניתן לחייב רשות מקומית להחזיר קנסות חניה
שנגבו שלא כדין .נקבע כי הליך התובענה הייצוגית איננו ההליך המתאים להשבת
קנסות פליליים.

•

נזיקין :החסינות השיפוטית – נקבע כי אין לחייב את המדינה בשל מעשה או מחדל של
נושא משרה שיפוטית.

•

מקרקעין :פיצויי הפקעה וקביעת תחולתה של הלכה – נקבע כי הלכה בתחום פיצויי
הפקעה תחול  7שנים אחורה בלבד וזאת בהתאם לסמכותו הטבועה של שר התחבורה
לקבוע את מועד תחולתו של פסק הדין.

•

חוזים :תניית שיפוט מקפחת בחוזה אחיד – בית המשפט העליון קבע כי תביעות של
ישראלים נגד פייסבוק יתבררו בישראל ,על אף שבהסכם ההצטרפות לאתר נאמר שהן
יתבררו בקליפורניה-ארה"ב.

•

מעמד אישי :מזונות ילדים – הלכה עקרונית שנתקבלה בהרכב מורחב של  7שופטים.
נקבע כי במקרים של משמורת משותפת שני ההורים חבים במזונות ילדיהם באופן
שווה.

כמה מתמחים יש?
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 12נבחרים על פי ההתפלגות הבאה :מחזור מרץ  ,8-מחזור ספטמבר.4-
איך נראה יום של מתמחה אצלנו?
בוקר רגוע נפתח עם קפה ועוגה ,ומיד מתחילים בהתדיינות הקריטית ביותר – מה מזמינים היום ב"תן
ביס" לארוחת צהריים .כמו תמיד ,נקבע ברוב דעות להזמין סלט ,כנגד דעת המיעוט החולקת של
המתמחה שהחליט לקום על הצד הבשרי שלו .ממשיכים את הבוקר בהכנת הגשות לבית המשפט
העליון עד שחיים השליח סוגר את המסיבה ב( 12:30-זה לא באמת משנה של מי ההגשה כי אצלנו
כל המתמחים משתתפים ביחד במלאכת ההכנה) .לפני שממשיכים למשימות הבאות ,מתיישבים
לארוחת צהריים משותפות בחדר הישיבות ולא שוכחים לקנח בקפה ונשנושים (זהירות – משקל
עודף!) ,כשברקע מוזיקת צהריים למניעת הרדמויות .ממשיכים בלו"ז גמיש ודינאמי – השתתפות
בישיבות עם משרדי ממשלה או בדיונים בבית המשפט העליון ,קריאת חומרים בתיקים וכתיבת
סיכומים כתבי טענות ,חיפושים משפטיים ומדי פעם אירועים חברתיים .בקיצור ,כיף חיים!
טיפ חשוב לקראת הראיון:
להגיע עם אנרגיות חיוביות ,חיוך גדול ולשנן את כל תקסד"א בעל פה (לא באמת)...
עם מי אפשר להתייעץ:
המתמחה קמילה מיכמן kamilam@justice.gov.il.
עו"ד לימור פלד LimorP@justice.gov.il.
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
•

כי זה הכי מגניב לעבוד על תיקים שיהפכו להיות חלק מהסילבוסים של הסטודנטים
הבאים למשפטים.

•

כי שופטי עליון נראים הרבה יותר טוב במציאות מאשר בתמונות ותמיד מעניין ומלמד
להשתתף ביום דיונים בבית המשפט העליון.

•

כי עובדים מול גורמים מעצבי מדיניות ונחשפים למה שקורה מאחורי הקלעים של
השיח המשפטי-ציבורי במדינת ישראל – למשל יועמ"ש ,פרקליט המדינה ,ייעוץ
וחקיקה ,משרדי ממשלה שונים ועוד.

•

בגלל הרמה המשפטית הגבוהה והמצויינות של המחלקה האזרחית! לקבל את
ההכשרה המשפטית הכי טובה והכי מעניינת שאפשר.

•

בגלל האווירה המשפחתית במחלקה שבה לומדים אבל לא פחות חשוב גם נהנים לבוא
בכל בוקר ,חוגגים אירועים חברתיים ואפילו מטיילים.

•

בגלל האחריות שניתנת לנו כמתמחים והתחושה הטובה (ממש!) כשאפשר להשפיע
ולשנות ולהיות שותפים להגנה על המדינה ,על נכסיה ועל זכויותיו של הציבור (כולנו!)

ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחת שיודעת:)...
אם תעזור לאחרים בהגשות ,גם הם יעזרו לך )-:
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ועכשיו ברצינות :להגדיל ראש ולנצל כל רגע בשנת ההתמחות ללמידה כי היא פשוט חולפת מהר
מידי!
וגם טיפ קולינרי:
כללי ברזל לארוחת צהריים:
הכלל :תמיד תבחרו באופציה הבריאה  -סלט (בהרכבה אישית מ"מרינדה").
חריג לכלל :פעם בשבוע ניתן להתפנק במנה עתירת קלוריות כגון שווארמה מ"רודריגז" או פאד-תאי
מסושי רחביה.
הימנעו בכל מחיר מלגעת בבורקסים ובכיבוד ששמים במטבחון (להלן" :משולש ברמודה") אחרי
ישיבות (ראה הזהרת משקל עודף לעיל).
מטעמי יעילות המערכת יש להקפיד על קינוח שוקולדי וקפה על מנת להימנע מנפילות סוכר מסוכנות
אשר עלולות לסכן את ערנותך בשעות הצהריים במשרד .בתאבון! )-:

מחוז חיפה

מי אנחנו?
פרקליטות מחוז חיפה אזרחי היא בית הספר לליטיגציה הטוב ביותר במחוז חיפה ,המציע למתמחים
התנסות מעשית ויומיומית במגוון תחומי המשפט האזרחי והמנהלי ,הכוללת ניהול עצמאי של תיקים,
הופעות בבתי המשפט ברחבי המחוז וסיוע לפרקליטים בעבודה המשפטית בייצוג המדינה בערכאות
המשפטיות.
איפה אנחנו נמצאים?
בניין המפרש ("הטיל") בשד' פל-ים 15א חיפה .נגיש לתחבורה ציבורית (אוטובוסים ,מטרונית)
ובקרבת תחנת רכבת.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
תביעות הצוללנים בקישון ,תיקי השריפה בכרמל ,ההליכים לסילוק מיכל האמוניה ,הליכים בעניין
אסדות הגז.
כמה מתמחים יש?
 16מתמחים.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
מהגעתו בבוקר ,ובמשך יום העבודה כולו ,המתמחה עוסק בעבודה משפטית :אוסף מידע ,עורך כתבי
בי -דין ,בא בדברים עם יועצים משפטיים ועורכי דין ,ובמידת הצורך מופיע בבתי משפט .כל זאת תוך
ליווי וחניכה של פרקליטים מנוסים .המתמחה גם מסייע לפרקליטים בתיקים שבטיפולם  -משתתף
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בישיבות ובדיונים בתיקים גדולים ומורכבים ,מבצע מחקרים משפטיים ועורך חוות דעת מקצועיות,
ונחשף לעבודה המשפטית על כל היבטיה.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
הראיון הוא הזדמנות למפגש ראשון שמטרתו להכיר אתכם .זכרו כי אין סיבה להתרגש והרגישו
חופשיים לשאול ולקבל כל מידע הנחוץ לכם.
עם מי אפשר להתייעץ?
אחראית מתמחים :עו"ד תמי בראל tamiba@justice.gov.il -
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
אם אתם רוצים לחוות ליטיגציה  -כהכנה לעתיד או כטעימה ,ללמוד ולקבל כלים מעולים לעתיד
המקצועי ,להתנסות בהופעה עצמאית בערכאות מתחילת ההתמחות ,לחקור עדים בבתי משפט
ולטעון בפני השופט ,לסייע לפרקליטים בתיקים מורכבים ולהיחשף למגוון תחומים מהמשפט האזרחי
והמנהלי  -והכל בסביבה חברית ,מלמדת ותומכת  -מקומכם אתנו.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
הקדישו את השנה להתמחות .השנה חולפת מהר ,והתמקדות בשנה זו בעבודה ,תתרום משמעותית
לא רק לפרקליטות אלא גם לכם ולעתידכם המקצועי.
וגם טיפ קולינרי:
מגוון בתי האוכל בעיר התחתית מספקים את מטעמיהם לעובדי קריית הממשלה ,באמצעות
התחברות לשירותי תן ביס או סיבוס.

מחוז צפון

מי אנחנו?
פרקליטות מחוז צפון  -אזרחי ,היא הפרקליטות האזרחית הצעירה ביותר ,אשר הפכה ממחלקה
לפרקליטות עצמאית בפברואר  .2018הפרקליטות מונה כ 31 -פרקליטים 8-10 ,מתמחים ו13 -
עובדים מינהליים (כולל סטודנטים ושרות לאומי) ,מספר אשר הופך אותה למעין משפחה ,שעובדת
כצוות גדול ותומך בכל חבריו ,מקצועית ואישית.
איפה אנחנו נמצאים?
מתחם מול הרים בנוף הגליל.
כמה מתמחים יש?
 8-10מתמחים.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?

123

מתמחה פותח את הבוקר במשרד או בדיון באחד מבית-המשפט במחוז ,שמתקיים באחד מהתיקים
שהוא מנהל; כשהוא שב למשרד ,הוא משתף את הפרקליט המנחה ,שממתין לו תמיד כדי לשמוע
ולייעץ להמשך .וברוב שעות היום ,הוא מטפל באופן עצמאי בתיקים ,וכן מסייע לפרקליטים בתיקים
שבטיפולם ,כדי לצבור ניסיון מגוון בתחומי משפט שונים ורבים.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
לקרוא עלינו ולהתעניין לפני הראיון ,ולהגיע עם רצון וכוונה להתמחות דווקא כאן.
עם מי אפשר להתייעץ?
אחראית מתמחים :סמא ח'ורי-זיינה 073-3922822 ,samak@justice.gov.il -
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
אנו שוכנים בלב הגליל ,ושומרים על ייחודיות :האווירה כאן משלבת מצד אחד עשייה תוססת ,ומצד
שני שלווה גלילית ,שהיא שילוב מנצח ללמידה וצמיחה לכל המתמחים מאז ומתמיד .ההתמחות
בפרקליטות מחוז צפון (אזרחי) מכינה את המתמחה להמשך הקריירה .במסגרת ההתמחות תלמדו
לנהל תיקים באופן עצמאי ולהתנסות בהופעה בבתי משפט ולסייע לפרקליטים בתיקים שבטיפולם
– בדיוק כמו עורך דין צעיר.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
להתייעץ כמה שיותר עם הפרקליטים המאמנים והמנחים ,להתלוות אליהם לדיונים ולסייע להם
בעבודה בתיקיהם .כך לומדים ומתפתחים באופן המיטבי!
וגם טיפ קולינרי:
עם "תן ביס" ,כל האפשרויות והסגנונות פתוחות בפנינו ,עד לפתח המשרד.

מחוז תל אביב

פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) מייצגת את רשויות המדינה בבית המשפט המחוזי תל אביב ,בית
הדין האזורי לעבודה בתל אביב ,בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב ,בבית משפט השלום בתל
אביב ובית משפט השלום בהרצליה .בתיקי מערכת הבטחון מייצגת הפרקליטות את מערכת הבטחון
בכל הארץ.

פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) מייצגת את המדינה בבתי משפט אזרחיים באזור תל אביב והינה
הפרקליטות האזרחית הגדולה ביותר בארץ .בפרקליטות המחוז שבע מחלקות מקצועיות :פיסקאלית
(מסים) ,מסחרית -אזרחית ,מקרקעין ,נזיקין ,עניינים מינהליים (כולל תחום מעמד אישי) ,תביעות
מערכת הביטחון ומשפט העבודה.
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פרקליטות המחוז היא הפרקליטות האזרחית הגדולה בארץ ומונה כ 160-עובדים ,בכללם 95
פרקליטים 17 ,עובדים מנהליים ו 34-מתמחים.

מחוז מרכז

מי אנחנו?
אנחנו פרקליטות מחוז צעירה ודינמית אשר החלה פעילותה בחודש אפריל  .2016הפרקליטות מונה
כ 50 -פרקליטים 16 ,מתמחים ,סטודנטים ,בנות שירות ומנהלה.
הפרקליטות מופקדת על ייצוג המדינה בכל ההליכים האזרחיים והמנהליים שהמדינה מנהלת במגוון
תחומים משפטיים ובכלל זה נזיקין ,משפט מנהלי ,מקרקעין ,חוזים ,מעמד אישי ,תובענות ,ייצוגיות,
ייצוג אגף השיקום במשרד הביטחון ,הליכים בהוצאה לפועל ועוד .רבים מהעניינים שבטיפול
פרקליטות המחוז משליכים על עבודת הממשלה ובעלי השלכות ציבוריות וכספיות רחבות היקף.
המחו ז משתרע מנתניה בצפון ועד רחובות בדרום וכולל מספר רב של ערים ,מועצות מקומיות
ומועצות אזוריות .בתחום המחוז תשעה בתי משפט ,בהם בית המשפט המחוזי בלוד ,שישה בתי
משפט שלום ושני בתי משפט לענייני משפחה.
הפרקליטות מתאפיינת באווירה צעירה ודינאמית וביחסי אנוש מצוינים ,וזאת לצד מקצועיות בלתי
מתפשרת ועבודה איכותית על תיקים משמעותיים ומורכבים בתחומי המשפט האזרחי המגוונים.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
נזיקין  :טיפול בתיקים מורכבים בתחום הנזיקין והשיקום ,לרבות תיקים אסטרטגיים בעלי השלכות
רוחב כלל ארציות ,תוך ייצוג כל משרדי הממשלה .עיסוק בנושאים תקדימיים כדוגמת חסינות
שיפוטית ועוולות חוקתיות ובנושאים משמעותיים כגון תביעות אסון נחל צפית ,תביעות משפחות
"ילדי תימן" ,מבצעי אכיפה יזומה בממשקים פלילי-אזרחי והגשת תביעות יזומות תקדימיות כדוגמת
תביעה כנגד המעורבים בהריגת יפתח גריידי ז"ל (רצח במועדון) ותביעות לשמירה על נכסי המדינה
כגון אתרים ארכיאולוגיים ,כלי נשק ,מקרקעי ציבור ועוד.
מינהלי  :הופעה בתיקי מכרזים גדולים (כגון לגבי מכרז הסייבר הממשלתי ברכבת ישראל ,מכרזי
מקרקעין) ,עתירות מתחום התכנון והבנייה (כגון לגבי תכנית המתאר להוד השרון ,פאוור-סנטר
ירקונים) ,וייצוג המדינה בכל הקשת המינהלית על פי הסמכות בחוק בתי המשפט לעניינים
מינהליים.
מקרקעין  :טיפול בעתודות הקרקע הנרחבות והמבוקשות ביותר במרכז מדינת ישראל ,ולימוד והגנה
על המדיניות של הרשות המבצעת (רשות מקרקעי ישראל) .טיפול בתיקים עקרוניים ותקדימיים
וסוגיות מתחום דיני הקניין בזווית מעשית (כדוגמת פרויקט התחדשות עירונית מגדל הזוהר – פרשת
דודי אפל) ,טיפול בממשקים פליליים-אזרחיים בזווית קניינית (דוגמת גידול קנאביס על אדמות ציבור)
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ומבצעי אכיפה יזומה באתרים אסטרטגיים (פינוי עתודות קרקע לפתרון מצוקת הדיור).
אזרחי-מסחרי :טיפול בתובענות אזרחיות ומסחריות המוגשות כנגד רשויות המדינה .טיפול
בתובענות הייצוגיות המשמעותיות ביותר בארץ ,הן כאלו המוגשות כנגד מדינת ישראל והן כאלו
שנדרשת בהן עמדת היועץ המשפטי לממשלה להסדרי פשרה בין הצדדים בתחומים שונים כגון
תב יעות נגד בנקים ,חברות תקשורת ,חברות ביטוח ועוד .הגשה וטיפול בהתייצבויות היועץ המשפטי
לממשלה בתביעות בעלות חשיבות ציבורית (כדוגמת תיק האלטרוקסין) ,עבודה מול כלל משרדי
הממשלה ורשויות שונות כגון :משרד הבריאות ,משרד הכלכלה ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד
האוצר ,רשות האכיפה והגבייה ,רשות האוכלוסין ועוד.
איפה אנחנו נמצאים?
בית קרדן ,מנחם בגין  ,154תל אביב.
כמה מתמחים יש?
 16מתמחים.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו? עבודת המתמחה בפרקליטות מחולקת לשני חלקים מרכזיים:
.1

עבודה על תיקי מאמן – המתמחה מסייע לפרקליט אליו הוא מצוות ולוקח חלק
משמעותי בתיק לרבות פגישות ,דיונים והכנת כתבי טענות .במסגרת עבודה זו נחשף
המתמחה לתיקים אסטרטגיים ,משמעותיים ובעלי השלכות רוחב ומקבל הזדמנות
להיחשף לנבכי קבלת ההחלטות בפרקליטות ובמשרדי הממשלה ,להשתתף בישיבות
עומק ,בהליכי גישור ובדיונים רבים ומהותיים .במהלך תקופת ההתמחות המאמן
משתף את המתמחה בכל תהליכי עבודתו כך שהמאמן והמתמחה הופכים לצוות
חשיבה ,אשר מקבלים החלטות בצורה משותפת ומבצעים אותן בצוותא.

 .2עבודה על תיקי מתמחה – בליווי וחניכה של רפרנטים מכל המחלקות ,המתמחה אמון
על ניהול התיקים שנמצאים תחת טיפולו .החל מאיסוף העובדות והמסמכים הנדרשים
בשיתוף היחידה הרלבנטית בגופי המדינה ,כתיבת כתבי הטענות ,ניהול מו"מ לפשרה,
הופעה עצמאית בבתי משפט (כולל הצגת ראיות וחקירת עדים) .במהלך שנת
ההתמחות המתמחה מייצג את המדינה בהליכים במגוון תחומים בהם מינהלי ,מעמד
אישי ,מקרקעין ,נזיקין ומסחרי.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
לא לחשוש .תבואו להתרשם לפני .מבטיחים שקיפות .דברו איתנו ועם מתמחים לשעבר.
עם מי אפשר להתייעץ?
עו"ד לילך דיין ;lilachd@justice.gov.il -
מתמחה ירדן שרעבי YardenShar@justice.gov.il -
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
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פרקליטות צעירה ודינמית ,שמים דגש משמעותי על טיפוח ההון האנושי ,מבטיחים יחסי אנוש
מצוינים ואווירת עבודה נעימה .מציעים למתמחים אתגרים מקצועיים משמעותיים בתחומים
משפטיים מגוונים ולמתמחים אצלנו מובטח ניסיון מעשי ומשמעותי בניהול תיקים אזרחיים וייצוג
המדינה בערכאות .בשורה התחתונה ,התמחות אצלנו היא בית הספר הכי טוב לעריכת דין ומקום
בעל ערך מוסף כמי שאמונים על ייצוג המדינה בערכאות המשפטיות.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
לדעת להבדיל בין עיקר לטפל ,לנהל זמנים באופן נכון ולא להתבייש לשאול ולהיעזר בפרקליטים
ובמתמחים הוותיקים.

מחוז ירושלים

מי אנחנו?
פרקליטות מחוז ירושלים מייצגת את משרדי הממשלה השונים ורשויות המדינה בתחומי משפט רבים
ומגוונים :משפט מנהלי ,נזיקין ,משפט אזרחי ומסחרי ,מקרקעין ,מיסים ,תביעות ייצוגיות ,משפט
העבודה והמעמד האישי .ברבים מהתיקים מועלות סוגיות משפטיות סבוכות ומורכבות ונדונים
עניינים בעלי חשיבות ורגישות ציבורית.
פרקליטות המחוז מייצגת בכל הערכאות במחוז  -מתביעות קטנות ועד בית המשפט המחוזי .
קיומם של מרבית משרדי הממשלה ומוסדות המדינה בתחום המחוז ואפיונה של ירושלים כעיר בירה
מייחדים את פרקליטות המחוז .אנו מטפלים בעתירות מינהליות משמעותיות ומרכזיות נגד החלטות
של גורמי המדינה המוסמכים מוגשות בירושלים ,ונתח מרכזי מפעילות המחוז מתמקד בעתירות
מינהליות.
גם בתחום האזרחי עיקר התביעות המטופלות על ידי הפרקליטים במחוז נוגעות לאחריות המדינה
בהפעלת סמכויות שלטוניות וחלוקת המשאבים הציבוריים ,כמו גם לתביעות המתייחסות למקרקעי
ציבור .בין היתר ,נדרשת הפרקליטות להתמודד עם תופעות מיוחדות הקשורות למקרקעין המצויים
במזרח ירושלים ויהודה ושומרון .כמו כן ,מעצם קיומן של הפרות סדר ציבורי ואתגרים ביטחוניים
שונים בירושלים ,מתמודדת פרקליטות המחוז עם תיקים רבים שעניינם פעילות השוטרים בעיר.
במחוז ניתן דגש מיוחד לביצוע פעילות של אכיפה אזרחית ,המשולבת עם התחום הפלילי ,ולהגשת
תביעות יזומות .בכלל זה עוסקים הפרקליטים במחוז בהגנה על מקרקעי המדינה מפני השתלטות
גורמים עברייניים ,תביעות לפיצוי הקופה הציבורית בשל נזקים שונים וגניבות ועוד.
איפה אנחנו נמצאים ?
רחוב מח"ל  ,7ירושלים – בסמוך לתחנת הרכבת הקלה של גבעת התחמושת.
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תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
•

עתירות חופש מידע לגבי הוצאות מעון ראש הממשלה.

•

ביטול הבחירות לראשות עיריית בית שמש.

•

תיקי מכרזים מורכבים ,דוגמת המכרז לבחינת ספק ענן עבור המדינה.

•

חיוב חברת טבע בתשלום מיסים בעקבות שימוש ברווחים שמקורם בפטור ממס לפי חוק עידוד
השקעות הון לצורך רכישת חברות בחו"ל.

•

עתירה שהג שנו נגד החלטה לתת תוקף לתכנית המכשירה בדיעבד עבירות בניה משמעותיות
במתחם איקאה אשתאול.

•

וממש לאחרונה – הליך למניעת מכירה פומבית של מיצגים של אבני הכותל ולהשבת רווחים
ממיצגים אלה ,מקום בו הם נוצרו על בסיס תצלומים שלטענת המדינה הושגו תוך הצגת מצג
שוא בפני הקרן למורשת הכותל.

כמה מתמחים יש בפרקליטות המחוז?
.19
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
יום טוב מתחיל ב ...קפה עם החברים לעבודה.
ובהמשך – עבודה מגוונת ,מאתגרת ומשמעותית .
המתמחה בפרקליטות מחוז ירושלים מטפל בתיקים בנושאים מגוונים ,הן במסגרת תיקים המצויים
באחריותו וטיפולו העצמאי (כמובן עם ליווי והנחיה צמודים) והן במתן סיוע למאמן בתיקים
משמעותיים בטיפולו .התיקים בהם יטפל מתמחה יהיו במגוון תחומים – דיני נזיקין ,דיני עבודה,
מקרקעין ,חוזים ,משפט מינהלי ,מעמד אישי ועוד...
המתמחה יטפל באופן עצמאי בתיקים שבטיפולו – יגבש את התשתית העובדתית והמשפטית ,יכין
כתבי בי – דין ,ויופיע בעצמו בדיונים בבית משפט השלום ,בית הדין לעבודה ובית משפט למשפחה.
כל זאת עם ליווי והנחיה שיבטיחו שהוא מטפל בתיקים באופן ראוי ,לומד ומתפתח.
בנוסף – המתמחה יסייע לפרקליט ותיק בטיפול בתיקים מורכבים ומשמעותיים ,ובהם יכין כתבי בי
– דין יתלווה לפרקליט בישיבות ודיונים בהם מופיע הפרקליט.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
תהיה אמיתי! אנחנו מחפשים משפטנים מצוינים ,חרוצים וערכיים.
עם מי אפשר להתייעץ?
עו"ד יעל פלג YaelPel@justice.gov.il -
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
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הגיוון ,העבודה המשפטית המשמעותית ,הניסיון בליטיגציה והופעה בבתי משפט שתצברו במהלך
התמחות בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)  -כל אלה מבטיחים שיהיו לכם את הכלים להיות עורכי
דין מצוינים בכל דרך שתבחרו.
הערכים שילוו אתכם במהלך ההתמחות – של שליחות ,אחריות ציבורית והכרה בחשיבות ההגנה
על שלטון החוק ,האינטרסים של הציבור והקופה הציבורית  -יבטיחו שתהיו משרתי ציבור אמיתיים.
והכל  -באוירה תומכת ומעצימה ,עם דגש על חברות ועזרה הדדית.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע):
לא לוותר על הטיול השנתי ,פעילויות חברתיות ,וכל הכיף שנלווה לעבודה.
וגם טיפ קולינרי:
מזמינים ארוחות באמצעות אתרים יעודיים ממגוון מסעדות (ומי שמעדיף מביא מהבית) ואוכלים ביחד
– עוד הזדמנות להעברת חוויות (אפשר גם לאכול חומוס מהעיר העתיקה ;)-
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פרקליטות המדינה (פלילי)

פרקליטות המדינה

מי אנחנו?
המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה מטפלת בכל ההליכים הפליליים המגיעים לבית המשפט
העליון ,ומשמשת גם כיחידת מטה בפרקליטות המדינה.
המחלקה היא למעשה חוד החנית של המשפט הפלילי במדינת ישראל ,ומתרכזות אליה כל הסוגיות
המשפטיות בתחום המשפט הפלילי .פרקליטי המחלקה מגבשים ומציגים בבית המשפט העליון את
עמדת המדינה בתיקים בהם נקבעות ההלכות המנחות והחשובות ביותר בתחום זה .בנוסף,
משתתפים פרקליטי המחלקה בעבודת המטה שנעשית במשרד המשפטים ,בגיבוש הנחיות ובגיבוש
מדיניות כלל ארצית בתחום הפלילי.
איפה אנחנו נמצאים?
במשרד המשפטים בירושלים.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
רומן זדורוב ,משה קצב ,גואל רצון ,אהוד אולמרט .בעצם כל תיק מרכזי ששמעתם עליו בתקשורת
ושהגיע לבית המשפט העליון.
כמה מתמחים יש?
במחלקה הפלילית  14מתמחים.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו ?
מתמחה אצלנו פותח את היום בדיון בבית המשפט העליון בערעורים פליליים אותם הכין ,עם המאמן.
המתמחה יושב לצד המאמן בדיון ומסייע לו במהלך הדיון.
בהמשך ,יחזור המתמחה למשרד ושם ישתתף בדיון אצל מנהל המחלקה בשאלה האם לערער על
העונש בתיק אותו למד והכין .במהלך הישיבה יציג המתמחה את התיק ,יסקור את מצב הפסיקה
ביחס לעונש הראוי ויחווה את דעתו בשאלה אם לערער.
לקראת סוף היום ,ישתתף המתמחה בישיבה אצל המשנה לפרקליט המדינה בשאלת מדיניות אכיפה
ראויה .הדיון הוא לגבי האופן שבו יש להנחות את הפרקליטים בכל הארץ בסוגיה פלילית שהתעוררה
באחד מפסקי הדין של בית המשפט העליון.
למחרת ,יתלווה המתמחה למאמן לדיון בוועדה בכנסת ,בנושא תיקון חקיקה בתחום הפלילי.
משם יחזור למשרד להמשיך לסייע למאמן בכתיבת עיקרי טיעון בתיק שמעלה שאלה משפטית
שטרם נדונה בבית המשפט העליון.
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עם מי אפשר להתייעץ?
איתמר גלבפיש Itamarg@justice.gov.il -
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
אם משפט פלילי מעניין אתכם ,אין מקום טוב יותר להתמחות .רק אצלנו תיחשפו להכל – התיקים
המעניינים ביותר ,דיונים בבית המשפט העליון ,ישיבות בנושאי מדיניות כלל ארצית וכן ישיבות בנושא
חקיקה פלילית.
רק אצלנו תיחשפו להכל :התיקים המעניינים ביותר ,דיונים בבית המשפט העליון ,ישיבות בנושאי
מדיניות כלל ארצית וכן ישיבות בנושא חקיקה פלילית.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
אם תשקיעו ותרשימו ,תוכלו להישאר בפרקליטות .התמחות במחלקה הפלילית פותחת את הדלת
להשתלבות בכלל יחידות הפרקליטות וכמובן גם במחלקה הפלילית.

מחוז חיפה

מי אנחנו?
פרקליטות מחוז חיפה (פלילי) חולשת על שטח גיאוגרפי רחב ביותר  -מאזור ראש הנקרה ועד לחדרה,
הכולל גם את הערים :מעלות ,כרמיאל ,שפרעם ואום אלפחם .השטח העירוני המרכזי בתחום זה
הוא מטרופולין חיפה .המחוז קולט תיקי חקירה משני מחוזות משטרה ,וכן תיקים מיחידות משטרה
ארציות מיוחדות (דוגמת יאח"ה ,יאחב"ל ,יאל"כ ועוד) .
מלבד תיקים אלו מטפלת פרקליטות המחוז בתיקים שנחקרו על ידי השב"כ ,רשות המסים ויחידת
יהלום של נציבות מס הכנסה ועוד.
העבודה במחוז מגוונת והיא כוללת טיפול במגוון רחב של תחומים ועבירות פשיעה חמורה  -רצח,
עבירות מי ן ,שוד ,סחר בסמים ,עבירות נשק ,עבירות רשלנות ,הונאה ושחיתות שלטונית .בנוסף לכך,
בשנים האחרונות מטפל המחוז בתיקים ביטחוניים רבים  -כך בעניינו של השיח ראיד סאלח ותיקי
מעשי הלינצ' בתקופת מבצע "שומר חומות".
עבודת המתמחה בפרקליטות מחוז חיפה (פלילי):
 .1עבודה תחת פיקוח המאמנים:
•

המתמחה עובד תחת פיקוח מאמן או שניים ,שהינם פרקליטים ותיקים ,לצורך סיוע בעבודה
השוטפת.

•

סיוע בטיפול בתיקי רצח ,עבירות ביטחון ,שחיתות שלטונית ,מין ,מרמה ,סייבר ועוד.
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•

מעורבות בכל שלבי ההליך הפלילי – החל מקבלת תיק המעצר ,דרך העדת עדים ומומחים
ועד להכנת חקירות נגדיות.

 .2עבודה עצמאית:
•

בחינה וניתוח של ראיות והתמודדות עם סוגיות משפטיות מורכבות.

•

הכנת חוות דעת והמלצות בתיקים פליליים.

•

ניסוח כתבי אישום.

•

חשיפה לעבודת המשטרה ולשאר גורמים המשיקים לפרקליטות (כגון בתי המשפט ,שירות
המבחן ,רווחה ועוד).

•

הופעה בבתי משפט השלום במחוז.

•

ייצוג עמדת המדינה וטיעון לעניין העונש בבתי משפט השלום.

•

הכשרה ולימוד כלים הנוגעים להליך הפלילי ולניסוח משפטי.

את מי אנחנו מחפשים?
בחיפוש אחר מתמחים מתאימים ,אנו שמים דגש על מצוינות אקדמית ,מסירות ,סקרנות וכישרון –
מתמחים אשר מעו ניינים לאתגר את עצמם ולהביא לידי ביטוי יכולות מקצועיות גבוהות יחד עם יכולות
בין -אישיות .ההתמחות במחוז מתאימה לבעלי יכולת ניסוח מצוינת בע"פ ובכתב ,בעלי יכולת
להתמודד עם חומר רב ולנתחו ,רמת חשיבה עצמאית ,משמעת עצמית גבוהה ,יצירתיות ורצון עז
להתנסות בעולם המשפט הפלילי.
דברים שכדאי לדעת:
•

המתמחים בפרקליטות מובילים באחוזי המעבר בבחינות הלשכה ובציון הממוצע.

 לפי פילוח סטטיסטי של לשכת עורכי הדין ע"פ מקום התמחות ,גם ביוני  2021אחוז העובריםמקרב המתמחים בפרקליטות הינו הגבוה ביותר בפער משמעותי (וכך גם הציון הממוצע) .מגמה זו
עקבית לאורך בחינות הלשכה בשנים האחרונות.
•

מרבית הפרקליטים במחוז חיפה החלו את דרכם המקצועית כמתמחים באחת
מיחידות הפרקליטות.

•

שכר גבוה ותנאים מצוינים ניתנים לאלו המתאימים לשרת כפרקליטים בשירות
המדינה.

•

מחוז חיפה הוא מהמובילים בארץ בטיפול בעבירות בטחון ובעבירות רצח ,ונחשב
כמחוז דומיננטי הבולט ברמתו המקצועית.

עם מי אפשר להתייעץ?
אחראי מתמחים ,עו"ד שגב אדלר segeva@justice.gov.il , 073-392-1505 -
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מחוז צפון

מי אנחנו?
פרקליטות מחוז צפון פלילי – שוכנת בצפון הארץ באווירה פסטורלית ומשפחתית .לצד האווירה
הנינוחה והמשפחתית -הפרקליטות מטפלת מידי יום בלב העשייה המשפטית -תיקים מורכבים,
עבירות בכל התחומים -אלימות ,מין ,סמים וכדומה ,תיקים בטחונים -תיקי דעאש ,תיקי רשלנות,
תיקי תעבורה ,תיקים כלכלים ענקיים ובפרשיות שהסעירו את המדינה.
איפה אנחנו נמצאים?
מנחם אריאב  ,4נוף הגליל.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
רצח הנערה שלי דדון ז"ל ,פרשיית המין בעניינו של הרב שיינברג ,אירועי תג מחיר" -כנסיית הלחם
והדגים" ,הרצח המרובע במגדל ,פרשיות ענק כלכליות ,תיקי שחיתות שלטונית' ,תיקי דאע"ש',
משוחררי עסקת גלעד שליט.
כמה מתמחים יש?
 16מתמחים לפי החלוקה הבאה -מועד מרץ 11 :מתמחים; מועד ספטמבר 5 :מתמחים.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
מתמחה אצלנו תמיד עסוק -הופעות בבתי משפט ,ועדות שחרורים -ישיבות עם המאמנים .ביקורים
בזירה .עבודה עצמאית על התיקים.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
לבוא מוכן לראיון משפטי .לעבור על כל חומר הלימודים בתחום הפלילי.
עם מי אפשר להתייעץ?
עו"ד מורן רייצ'ס ברגר -אחראית גיוס מתמחים moranra@justice.gov.il -
טלפון04-6478028 :
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
אם אתה רוצה לחוות את חווית ההתמחות הכי טובה שאתה יכול להשיג-תבוא אלינו!
חוץ מזה שפעם בשנה חייבים לחוות כריסמס בנצרת...
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
תנו את הכי טוב שלכם בשנה הזאת ,תשאלו ,תלמדו ,תתאמצו ותהפכו להיות חלק מאיתנו.
וגם טיפ קולינרי( :מה אוכלים בסביבה/מזמינים לעבודה?)...
תן ביס)....:-
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מחוז תל אביב

מי אנחנו?
פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי) ,או בקיצור – פמת"א (פלילי) ,הינה פרקליטות המחוז הגדולה ביותר
העוסקת בכל תחומי המשפט הפלילי ולא אחת משלבת כוחות עם מספר זרועות של מערכת אכיפת
החוק במסגרת הטיפול בתיקים השונים.
בראש הפרקליטות מכהנת פרקליטת מחוז ,לה כפופים כ 108-פרקליטים ,אנשי מנהלה ומתמחים.
איפה אנחנו נמצאים?
מול הקריה ומאחורי בית חולים איכילוב ,שוכנת לה פמת"א בבית הדר דפנה .הבניין ממוקם במרחק
הליכה קצרצר מתחנות הרכבת השלום וארלוזורוב ומהיכל בית המשפט בתל אביב.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
בהתחשב במיקומה של הפרקליטות ,בלב המטרופולין של גוש דן ,תיקים תקשורתיים מגיעים
לפתחנו חדשות לבקרים ,החל בפרשיית ( 512ארגוני הפשיעה) ,רצח מאיה ווישניאק ,וכלה בפרשת
ירין שרף .זאת כמובן לצד תיקים גדולים וידועים אחרים כגון :תיק גואל רצון ,רצח השופט עדי אזר ז"ל,
תיק הבר-נוער ,תיק תאונת הדרכים בה נהרג אילון אמסלם ,ועוד.
כמה מתמחים יש?
כ 38-מתמחים סה"כ .חלקם ממחזור מרץ וחלקם ממחזור ספטמבר.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
בפמת"א המתמחים שותפים מלאים לעשייה המקצועית .יום של מתמחה בפמת"א מלווה בעבודה
מהותית ,מאתגרת ומגוונת .המתמחה מסייע למאמנו בהכנת תיקים ומתלווה להופעות בבית
המשפט .במקביל ,מטפל בתיקים שבאחריותו ,כותב חוות דעת ואף מכין כתבי אישום .המתמחים
נחשפים למגוון רחב של תיקים מעניינים בתחום המשפט הפלילי ,לרבות עבירות מין ,סמים ,אלימות,
מרמה ופשעים חמורים אחרים.
לאחר תקופה קצרה יחסית של הכשרה ,המתמחים מופיעים בעצמם בבית המשפט השלום ,בבית
המשפט לנוער ,בבית המשפט לתעבורה ובוועדות שחרורים .בנוסף ,מתמחים מסייעים לצוות
המעצרים ומכינים תיקי מעצר .לקראת סיום ההתמחות ,מתמחים בולטים אף ינהלו תיק
הוכחות .המתמחים שותפים מלאי ם גם להווי החברתי .חברים בוועדת התרבות של פמת"א ,וכן
משתתפים בכל הפעילויות החברתיות שכוללות מסיבות וטיולים.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
קודם כל – לבוא נינוחים ,אנחנו מחפשים להכיר אתכם .בנוסף ,כחלק מהראיון ,יידרש המועמד להציג
סוגיה משפטית מהתחום הפלילי .מדובר בחלק מהותי בראיון ,בו נבחנת יכולתם של המועמדים
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להפגין ידע משפטי בנוגע לסוגיה המוצגת בפרט ,ובדין הפלילי בכלל .על כן ,מומלץ לבחור סוגיה
אליה התחברתם או שסקרנה אתכם במיוחד ולהתכונן לדיון סביבה.
עם מי אפשר להתייעץ?
-

עו"ד דפנה וכניש ,אחראית מתמחים Dafnav@justice.gov.il -

-

שרית אברהמי ,אמרכל"ית MpSarit@justice.gov.il -

-

שני טל ,מתמחה ShannyT@justice.gov.il -

למה כדאי לבוא דווקא אלינו ?
בראש ובראשונה ,פמת"א זו משפחה! העבודה היא באווירה משפחתית ונעימה ,כשהמתמחים הם
חלק בלתי נפרד מהצוות לכל דבר ועניין .מעבר לכך ,בשל המיקום הייחודי בלב גוש דן ,פמת"א "זוכה"
לטפל בתיקים המעניינים ,המאתגרים והמורכבים ביותר .מדובר "בבית הספר" המקצועי והטוב
ביותר לפרקטיקה פלילית .המתמחים בפמת"א צוברים ניסיון רב במשפט הפלילי ובליטיגציה ,תוך
ניהול ממשקי עבודה חוץ ופנים ארגוניים :רשויות ,גופים ביטחוניים ,גורמים מקצועיים שונים וכדומה.
בשל כך ,עורכי דין שהתמחו בפמת"א מבוקשים מאוד בשוק העבודה.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת) :
השנה הזאת תלויה בכם! ככל שתתעניינו ,תהיו מעורבים ,ותיזמו יותר  -חוויית ההתמחות שלכם
תהיה משמעותית ומלמדת .בפמת"א השמיים הם הגבול.
וגם טיפ קולינרי :
מלבד המזנון והמסעדה שבתוך בניין הדר דפנה ,נמצאים במרחק הליכה מסעדות מעולות כגון מיתוס,
פיש מרקט ומלכה של אייל שני.

מחוז מרכז

מי אנחנו ?
פרקליטות מחוז מרכז פלילי נמצאת בלב המטרופולין העסקי והתרבותי במדינה ומטפלת במגוון
תיקים גדולים ,חשובים ,מורכבים ותקשורתיים .
איפה אנחנו נמצאים ?
בית הדר דפנה בתל אביב (ליד תחנת רכבת ארלוזורוב ותחנת השלום  -עזריאלי) .
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו :
ארגוני פשיעה ,עבירות רצח ,אלימות וחטיפה ,פשיעה כלכלית ,פשיעה בטחונית ,עבירות מין
חמורות ,עבירות סמים ,עבירות נוער עבירות רשלנות ועוד.
כמה מתמחים יש ?
33מתמחים בחלוקה למחזורים מרץ וספטמבר( .קיימות גם משרות סטודנט) .
135

איך נראה היום של מתמחה אצלנו ?
מתמחה בפרקליטות מחוז מרכז פותח לפחות בוקר אחד בשבוע בדיון מעצרים בבית משפט .גם
המשך היום הוא עמוס מאד ומורכב מטיפול בתיקים מעניינים וממפגש עם אנשים שעיקר מטרתם
היא ללמד ולהכשיר את דור העתיד .
טיפ חשוב לקראת הראיון:
תתמקדו בסוגיה מרכזית אותה אתם מכירים ויכולים לדון בה מעבר לרמה שטחית .מעבר לזה ,ביטחון
עצמי ,חיוך ורוגע בראיון יעשו את העבודה )-:
עם מי אפשר להתייעץ?
עו"ד יעל זליג ,אחראית מתמחים giusim-central-criminal@justice.gov.il
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
בפרקליטות מחוז מרכז  6בתי משפט שלום בהם מתמחים מופיעים בסוגים רבים של הליכים .לכן,
מי שחשוב לו להתנסות בהופעות בבתי משפט -פרקליטות מחוז מרכז זה המקום בשבילו/ה .
מעבר

לכך,

העבודה

שלנו

כמתמחים

הינה

מיוחדת,

מגוונת,

מאתגרת

וערכית.

הסיפור מתחיל כשבן אדם מבצע עבירה ,תיק החקירה מגיע אליכם ואתם מנתחים אותו לעומק,
במידה ואתם חושבים שיש סיכוי סביר להרשעה תכינו כתב אישום ...כן ,מתמחה יכול להכין כתב
אישום! אתם חושבים שאין מספיק ראיות ,שאין עניין לציבור או שאין אשמה? תסגרו את התיק .כן,
המתמחה גם יכול להמליץ על סגירת התיק .מכל מקום ,דעתו של המתמחה משמעותית ונשמעת
בקשב רב וההמלצה שלו כך או אחרת יכולה לפעמים לעשות את כל ההבדל!
במידה והוחלט על הגשת כתב אישום ,החשוד הופך להיות נאשם ,לפעמים גם עצור ,ואז עבודת
המתמ חה מתעצמת עוד יותר כאשר המתמחים מופיעים בדיוני המעצר של אותו נאשם ,מקבלים את
הבמה לטעון ואת הזכות לייצג את המדינה הכרוכה בהרבה עניין וגם לחץ והתרגשות...
רגע רגע לא סיימנו ,העבודה הקשה עוד לא נגמרה ,כי נותנים לכם להופיע או לסייע למאמן גם בהליך
העיקרי ,השלב בו יש הקראות כתבי אישום ,טיעונים לעונש ,הוכחות ועוד.
לרוב לאחר שנגזר עונשו של הנאשם ,לאחר שריצה חלק ניכר ממנו ,הוא חוזר אלינו שוב -הפעם
כאסיר בוועדת שחרורים .אז מבקש האסיר להשתחרר בשחרור מוקדם ,וגם פה אתם כמתמחים
מופיעים ומלווים את המאמן/ת שלכם בהופעות בוועדות השחרורים ובדיוני מעקב והפקעה.
עד כה התייחסנו לפן המקצועי ,כעת נדבר קצת על הלא מובן מאליו – המשפחתיות והשייכות .
אתם לא לבד ,המאמנים שלכם יהוו עבורכם "אמא ואבא" ויסחטו ממכם את הכי טוב ,ועוד 33
מתמחים שישמחו לחלוק אתכם את החוויה של ההתמחות בפרקליטות מחוז מרכז –פלילי ,החל
משיתוף הפעולה האדיר ,מארוחת הצהריים ,קבוצות הווצאפ הסודיות והבילוי אחרי שעות העבודה.
פרקליטות מחוז מרכז -פלילי ,היא תמונה מייצגת של החברה הישראלית על פניה היפות ביותר.
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עובדיה הם מכל המגזרים ,המינים והגילאים דבר שרק מוסיף לאווירה הפתוחה והמקבלת ,ולחוויית
הלמידה שאנו חווים פה כמתמחים.
חושבים שאתה מתאימים /מתלבטים/בטוחים שזה המקום ? מהרו להגיש מועמדות!
אם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת) :השנה הזאת עוברת הרבה יותר מהר ממה
שאתם חושבים! נצלו כל רגע להכיר אנשים ,ללמוד ,להופיע וכמובן להנות.

מחוז ירושלים

מי אנחנו?
פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) מטפלת במגוון התחומים הפליליים המאפיינים את עבודת כל
פרקליטויות המחוז ובכלל זה עבירות פשיעה חמורה (רצח ,עבירות מין ,שוד ,סחר בסמים ,עבירות
ביטחוניות ועוד) עבירות מס ,עבירות אלימות ,עבירות רשלנות ,הונאה ושחיתות שלטונית.
נוכח מיקום היחידה בירושלים ,עוסקת הפרקליטות בנושאים המאפיינים את מחוז ירושלים ,בהם
אירועי פשיעה הנוב עים ממיקומה של ירושלים על קו התפר ומהיות ירושלים עיר ובה אוכלוסייה
מגוונת ,המשלבת בתוכה את שלוש הדתות ,ומהווה זירה לפשיעה לאומנית ,הפרות סדר כנגד
הביטחון ,עבירות הסתה ועוד.
כמו כן ,המחוז עוסק בטיפול בעבירות שחיתות שלטונית הנוגעות לירושלים כמקום מושבם של
מוסדות השלטון.
איפה אנחנו נמצאים?
אנו ממוקמים במרכז העיר בירושלים ,ברחוב עוזי חסון  ,4סמטה ציורית ומרכזית לא הרחק מכיכר
ספרא ובניין העיריה .במרחק דקת הליכה מתחנת הרכבת הקלה.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
כאמור ,נוכח העובדה שפרקליטות מחוז ירושלים יושבת בסמוך למוסדות השלטון המרכזיים ,רבים
מתיקי השחיתות השלטונית מנוהלים על ידי המחוז ובכללם :תיק אולמרט ,תיק צחי הנגבי ,תיק ח"כ
בניזרי ,תיק הרב הראשי לישראל יונה מצגר ,ועוד ..אך לא רק...
במחוז מטופלים כיום גם תיק המעונות ,תיק גונן שגב ,תיק רונאל פישר וכן תיקים ביטחוניים רבים
שעניינם אירועי טרור קשים ומתוקשרים כגון רוצחי הנער אבו חדיר ,הפיגועים בארמון הנציב ,רחוב
הגיא וכן חלק מתיק הרצח בעניינו של רחבעם זאבי.
עוד טופלו במחוז תיקים מרכזיים רבים כגון תיק האם המרעיבה ,תיק אליאור חן ,הכת הירושלמית
ועוד.
כמה מתמחים יש?
בפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) יש  22מתמחים.
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איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
אינטנסיבי ומעניין! מתמחים במחוז ירושלים  -פלילי מופיעים בתיקים בבית המשפט השלום בכל
שלבי ההליך הפלילי .ייחודה של ההתמחות בפרקליטות מחוז ירושלים ,היא שהמתמחים מנהלים
תיקי הוכחות מסוגים שונים ,דבר המקנה להם ניסיון והתנסות ייחודיים לעומת מחלקות ומחוזות
אחרים .כך שמתמחה יכול לפתוח את יומו במספר דיוני מעצרים בשלום ,לחזור לתורנות מעצרים
במשרד ,לקבל חוקרים ולהכין כתב אישום ובקשת מעצר.
למחרת ,אותו מתמחה ככל הנראה גם ינהל תיק פלילי בשלבים שונים בבית משפט השלום ירושלים,
לרבות העדת עדים ,חקירת נאשמים ,הצגת ראיות וסיכומים כעניין שבשגרה .מלבד זאת ,כל פרקליט
עובד עם מאמן על תיקיו ,בדרך כלל פרקליט ותיק המתעסק בפשיעה חמורה יותר ,ולומד
מהפרקליטים הטובים ביותר כיצד מתנהל התיק הפלילי על חלקיו.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
אנחנו במחוז מחפשים אנשים עם מוטיבציה גבוהה ,שרוצים להשקיע בשנת ההתמחות שלהם,
ולקבל הזדמנות בלתי חוזרת ללמוד ולחוות את המשפט הפלילי על כל גווניו ,את הליטיגציה ואת
אווירת בית המשפט הייחודית .מלבד היכולות המשפטיות הגבוהות שאנו מחפשים אצל המתמחים
שלנו ,אנו מחפשים אנשים שעבודת הצוות ואווירת "הביחד" הם חלק בלתי נפרד מהם – כי הם גם
חלק בלתי נפרד מהמחוז שלנו.
עם מי אפשר להתייעץ?
•

בר כהן (מתמחה לשעבר ,עזבה בסוף אוגוסט .054-4446251 – )2018

•

דוד לנדאו (מתמחה לשעבר ,עזב בסוף אוגוסט . 052-8988602 - )2018

•

אסף גרינבאום (מתמחה לשעבר שחזר כפרקליט) – .054-5321049

•

מיכל אזולאי (מתמחה לשעבר שחזרה כפרקליטה) – .050-7770516

•

שירה גרין (מתמחה לשעבר שחזרה כפרקליטה) – .054-7227375

•

חן בן שלום (פרקליט) – .052-5210020

•

שגיב עוזרי (ראש צוות פרקליטים  -היה ראש צוות מתמחים) – .050-6217356

למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
מלבד התיקים המגוונים והייחודיים שפרקליטות מחוז ירושלים מתאפיינת בהם ,פרקליטות מחוז
ירושלים מתאפיינת במשפחתיות ,יחסי רעות וגיבוש חברתי .המתמחים הם חלק בלתי נפרד
מהאווירה המיוחדת של המחוז שאין דומה לה .שנת ההתמחות במחוז שלנו היא שנה שלא שוכחים!
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
תבואו רעבים סקרנים ומלאי מרץ! מוכנים לטיפוס ארוך וקשה אך מתגמל מאין כמוהו.
וגם טיפ קולינרי:
הגעתם למקום הנכון!
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הפרקליטות יושבת במרכז העיר ,בין נקודות קולינריות רבות הראויות לציון  -מעממי ועד גורמה ממש
 ) -:ואם באוכל מסורתי חשקה נפשכם ,מס' דקות הליכה מהמשרד ,תמצאו את עצמכם בתוככי
החומות ,ליד חומוס לינא שאין שני לו.
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פרקליטות המדינה – יחידות שונות

מחלקת הבג"צים

מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה מופקדת על ייצוג רשויות המדינה בהליכים מינהליים
וחוקתיים המתנהלים בבית המשפט העליון ,הן עתירות לבג"ץ והן הליכי ערעור על החלטות בתי
המשפט לעניינים מינהליים .פרקליטי המחלקה מתמחים בתחומי המשפט החוקתי והמינהלי,
ומטפלים במגוון עתירות העוסקות בהחלטות שלטוניות בתחומי העשייה של רשויות המדינה ,בהן
עתירות ציבור יות רחבות ובצדן עתירות בהן מביא האדם הבודד את עניינו מול הרשות להכרעה
שיפוטית .ההליכים מעוררים לא אחת שאלות משפטיות וחברתיות מורכבות ,רחבות ורגישות
מהיבטים שונים .התיקים רבים מספור וחלק לא מבוטל מהם מצריך מענה דחוף ,עד שיש המכנים
את המחלקה 'חדר המיון הבג"צי של המדינה.
איפה אנחנו נמצאים?
במשרד הראשי של משרד המשפטים ,רח' צלאח א-דין  29ירושלים (ליד הקונסוליה האמריקנית,
סמוך לכביש מס'  1ולתחנת הרכבת הקלה).
תיקים מרכזיים שטופלו על ידינו:
קצרה היריעה אך בכל זאת כמה דוגמאות :עתירות חוקתיות דוגמת גיוס חרדים; התקציב הדו-שנתי;
חוק ההסדרה; מיסוי דירה שלישית; עתירות נגד חקיקת הקורונה ,איכוני השב"כ בקורונה ,הנחיות
התו הירוק ומגוון החלטות ממשלה נוספות במסגרת ניהול המגפה; עתירות והליכים אחרים בענייני
בחירות ,ממשלת חילופים; מינויים בכירים; שוויון בחינוך; פונדקאות לזוגות חד מיניים; הפרדה
מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה; סוגית הכשרות בבתי החולים בפסח; רפורמות כלכליות; מדיניות
ופעולות הממשלה ומשדי הממשלה בנושאי רווחה ,תקשורת ,בטחון ,מכרזים ,תכנון ובניה ,תשתיות,
תחבורה ,חופש מידע ,חופש ביטוי והפגנות ,חקלאות ,בריאות ,תמיכות במוסדות ציבור ועוד
ועוד .קצרה היריעה אך בכל זאת כמה דוגמאות :עתירות חוקתיות דוגמת גיוס חרדים; התקציב הדו-
שנתי; חוק ההסדרה; מיסוי דירה שלישית; עתירות נגד חקיקת הקורונה ,איכוני השב"כ בקורונה,
הנחיות התו הירוק ומגוון החלטות ממשלה נוספות במסגרת ניהול המגפה; עתירות והליכים אחרים
בענייני בחירות ,ממשלת חילופים; מינויים בכירים; שוויון בחינוך; פונדקאות לזוגות חד מיניים;
הפרדה מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה; סוגית הכשרות בבתי החולים בפסח; רפורמות כלכליות;
מדיניות ופעולות הממשלה ומשדי הממשלה בנושאי רווחה ,תקשורת ,בטחון ,מכרזים ,תכנון ובניה,
תשתיות ,תחבורה ,חופש מידע ,חופש ביטוי והפגנות ,חקלאות ,בריאות ,תמיכות במוסדות ציבור
ועוד ועוד.
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כמה מתמחים יש?
 18מתמחים בסך הכל (החלוקה למרץ וספטמבר משתנה בשל הארכת ההתמחות לשנה וחצי) .
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
כל מתמחה עובד בצמוד למאמן ספציפי ,וכן מסייע חצי יום-יום בשבוע לפרקליט צעיר במחלקה
שעדיין אין לו מתמחה משלו .מתמחה במחלקת הבג"צים הוא שותף מלא לעבודת המאמן וככלל גם
יושב עמו באותו חדר ,דבר המאפשר לו להיות חשוף ברציפות להתנהלות המאמן ושותף פעיל
בעבודתו .המתמחה לוקח חלק בכל שלבי הטיפול בתיק ,המהותיים והמינהליים כאחד ,מתנסה
בעבודה השוטפת מול הגורמים במשרדי הממשלה השונים אותם אנו מייצגים ,מסייע למאמן בניהול
השוטף של התיק מול בית המשפט העליון והצדדים להליך ,משתתף בישיבות ובהתייעצויות לקראת
גיבוש העמדה ,לרבות ישיבות עם גורמים בכירים ביותר במערכת ,מתנסה בכתיבת בקשות ותגובות
לבית המשפט העליון ומתלווה למאמן לדיונים בבית המשפט העליון.
טיפ חשוב לקראת הריאיון:
אין תשובות מסוימות שהמראיינים מצפים להם .הטוב ביותר הוא להציג את עצמכם באופן אותנטי.
עם מי אפשר להתייעץ?
עו"ד שוש שמואלי – רכזת גיוס מתמחים במחלקת הבג"צים.
ניתן לפנות בכתובת המייל של מחלקת הבג"צים Bagatzim-Hitmachut@justice.gov.il -
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
פרקליטות המדינה ,על כל יחידותיה ,היא מקום מצוין להתמחות בו ,ללמוד ולהתחיל את הדרך
המקצועית .מחלקת הב ג"צים בפרקליטות המדינה היא מקום מצוין להתמחות בו למי שאהבתו
נתונה לתחומי המשפט החוקתי והמינהלי ,יש לו עניין אמיתי בעשייה הציבורית-חברתית-כלכלית
בישראל על מורכבויותיה וגווניה ,והוא מוכן לעבודה מאומצת בלוח זמנים צפוף .העבודה במחלקה
נוגעת למגוון תחומי העשייה השלטונית בישראל והיא מעניינת ומרתקת .המתמחה לומד עולמות
תוכן במגוון תחומי העיסוק של הרשות המבצעת – כלכלה ,ביטחון ,חינוך ,רווחה ועוד .במחלקה
עובדים פרקליטים מצוינים ,שניתן ללמוד מהם רבות ,האווירה החברתית במחלקה מעולה ,ואף בקרב
מתמחי המחלקה ישנו הווי חברתי עשיר.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות:
כאן ובכל מקום התמחות אליו תתקבלו ,נצלו את השנה היטב ללמוד ולהיחשף לכמה שיותר ,לקרוא
מעבר למה שהתבקשתם לטפל בו ,להרחיב את מבטכם אל התמונה הכללית שנגלית אליכם
בהתמחות.

141

מחלקת עררים

מי אנחנו?
יחידת העררים הינה יחידת מטה בפרקליטות המדינה ,האמונה על הטיפול בכל העררים המוגשים
נגד החלטות סגירה של תיקים פליליים וכן בעררים המוגשים על החלטות אי פתיחה בחקירה,
הניתנות על ידי כל גוף חוקר או תובע במדינת ישראל .כמו כן ,יחידת העררים מטפלת בעררים בנושא
שינוי עילת סגירה בתיקים פליליים המטופלים ביחידות הפרקליטות השונות ,לרבות המחלקה
לחקירת שוטרים.
יחידת העררים משמשת כגוף מטה מנחה בתחום העררים ומובילה את מדיניות הפרקליטות בתחום
זה .היחידה לוקחת חלק פעיל בנושאי חקיקה הרלוונטיים לתחומי עיסוקה של היחידה; מקיימת
הדרכות עיתיות ליחידות התביעה והחקירה השונות; מפרסמת הנחיות וניירות עבודה אודות נושאים
שבתחום טיפולה של היחידה ועוד.
איפה אנחנו נמצאים?
היחידה שוכנת בקומה  14של מגדל דונה שבגבעת שאול בירושלים ,אחד המגדלים הגדולים בעיר
המתנשא לגובה רב ומאפשר תצפית מרהיבה לכל חלקי העיר וסביבותיה.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
יומו של המתמחה אצלנו נראה בדיוק כמו יומו של המאמן שלו ,שכן אצלנו המתמחה עובד בצמידות
מלאה לפרקליט המאמן ומשמש כיד ימינו .יומו של המתמחה מלא בעבודה משפטית :הוא מסכם
ומנתח תיקים ,מתנסה רבות ,תוך חניכה רציפה ,בכתיבה משפטית של חוות-דעת ומכתבים רשמיים
לעוררים ולגורמי ממשל שונים ,ואף לוקח חלק בישיבות מכריעות עם גורמים בכירים בפרקליטות
המדינה .לא פעם ,המלצות המתמחה אומצו על-ידי מקבלי ההחלטות והביאו לפתיחת תיקים שנגנזו
והגשת כתבי -אישום נגד חשודים .לעיתים ,מתלווה המתמחה לדיונים בבית-המשפט העליון
בעתירות שהוגשו נגד ההחלטה בערר.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
בשנים האחרונות ,יחידת העררים "הפכה" מאות החלטות בתיקי חקירה שונים ,הביאה לפתיחת
תיקים מחדש ,ניהול הליכי חקירה ואף הורתה על הגשת כתבי-אישום וניהול הליכים פליליים רבים,
שכמעט כולם הסתיימו בהרשעה .תיקים לדוגמא שטופלו אצלנו :תיק הדריסה של הנער גל בק ז"ל,
תיק אסון הכרמל ,תיק טביעת הנער נתנאל אירני ז"ל ועוד.
כמה מתמחים יש?
ארבעה מתמחים ,שניים במחזור מרץ ושניים במחזור ספטמבר.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
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לבוא רגועים ונינוחים ,אנחנו בדרך כלל לא נושכים ..נשאל אתכם קצת על עצמכם ,על הסיבות
שהביאו אתכם לבחור בעולם הפלילי בכלל וביחידתנו בפרט ,וגם נרצה לראות שאתם בקיאים
ביסודות המשפט הפלילי כמי שמבקשים להימנות על נציגי מדינת ישראל בכובעה כמאשימה .ייתכן
שעוד לפני הראיון ,נפגיש אתכם ל"בליינד-דייט" עם תיק משטרה אמיתי ונבקש מכם לחוות עליו
דעה מקצועית על קצה המזלג.
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
אנחנו יחידה אינטימית ומקצועית ,בה המתמחה עובד כתף אל כתף עם הפרקליט המאמן וטועם
מכל מה שיש לעולם הפלילי להציע .עבודתו המקצועית של המתמחה אצלנו רחבה ומגוונת ,וכוללת
בין השאר ,כתיבת חוות -דעת משפטיות בעררים על החלטות המשטרה ,פרקליטויות מחוז ,מח"ש
ומשרדי ממשלה ,השתתפות בדיונים אצל המשנים לפרקליט המדינה בנושאי עררים ,הכנת המלצות
להשלמת חקירה והנחיית גורמי חקירה ,בחינת חומר הראיות בתיקי חקירה ובחינת שיקול דעת הגוף
הסוגר ,וכן בחינת בקשות לשינוי עילת סגירה ,בהתאם לכללים המנחים כפי שנקבעו בפסיקה.
בשונה מיחידות פליליות אחרות ,המתמקדות לרוב בסוג עבירות מסוים ,המתמחה אצלנו נחשף לכל
סוגי העבירות הקיימות בספקטרום הפלילי ,בא במגע עם כל יחידות החקירה והתביעה הפזורות
ברחבי הארץ ומקבל הבנה רחבה ומעמיקה על עולם המשפט הפלילי בישראל בכללותו .במהלך
ההתמחות ,רוכש המתמחה כלים קונקרטיים ,כמו יכולת ניסוח של מסמכים משפטיים ברמה גבוהה,
שיסייעו לו במעבר בחינת לשכת עורכי-הדין ובהמשך דרכו המקצועית .
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע):
להתחיל הכי חזק שלכם ואז להגביר!
עם מי אפשר להתייעץ?
אמיר רבי ,אחראי מתמחים ;Amirr@Justice.gov.il -
מיכאל פינשטין ,מתמחה נוכחי MichaelFa@justice.gov.il -
להתראות בראיון!

פרקליטות המדינה – המחלקה הכלכלית

מי אנחנו?
המחלקה הכלכלית מתמחה בטיפול בעבירות "צווארון לבן" .עיקר עיסוקה הוא בתיקי שחיתות
שלטונית ובפשיעה כלכלית הפוגעת בגופי המשק המרכזיים ובתשתיות הלאומיות .המחלקה גם
עוסקת בפרשות הונאה כלכלית מתוחכמת ,עבירות מס ובפרשות ביטחוניות רגישות.
איפה אנחנו נמצאים?
רח' הסורג  1ירושלים .קרוב מאוד לעיריית ירושלים ולתחנות הרכבת הקלה.
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תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
תיק ( 242פרשת השחיתות שבה הואשמה ח"כ וסגנית השר לשעבר פאינה קירשנבאום) ,פרשת
השוחד של ראש עיריית רמת גן לשעבר צבי בר ,פרשת השחיתות ברשות המיסים ועוד פרשות
שחיתות רבות.
כמה מתמחים יש?
 9מתמחים.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
בחלק מהזמן המתמחה יצטרף לדיוני הוכחות בבית המשפט ,בחלק מהזמן המתמחה יצטרף לליווי
חקירה משטרתית בזמן אמת ,ובחלק מהזמן המתמחה יעבוד עם צוות הפרקליטים על כתיבת
מסמכים משפטיים כגון כתב אישום ובקשות משפטיות .כל מתמחה מטפל גם עצמאית בתיקים
פליליים ומופיע בכל שלבי ההליך הפלילי בבית משפט השלום.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
קרא על עבודת המחלקה ,ועל התיקים המרכזיים שטופלו במחלקה .קרא על העבירות המרכזיות
בתחום "הצווארון הלבן".
עם מי אפשר להתייעץ?
עו"ד ערן זלר – אחראי מתמחיםeranze@justice.gov.il :
עו"ד רואי כחלון – רכז גיוס מתמחיםroica@justice.gov.il :
מעין גיל – מתמחָ ה במחלקהMaayanG@justice.gov.il :
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
כולם יגידו לכם שהכי כדאי להתמחות אצלם ,ובאמת יש המון מקומות מצוינים נוספים .אנו סבורים
שפרקליטות המדינה היא הגוף שהכי טוב להתמחות בו ,מבחינת למידה ובניית התשתית המקצועית
להמשך הקריירה במקצוע ער יכת הדין .בתוך הפרקליטות יש המון יחידות מצוינות ,ואנו סבורים
שאצלנו הכי מעניין .תיקי השחיתות השלטונית הם בין התיקים הרגישים ביותר שיש בפרקליטות.
ברוב התיקים שלנו ההחלטות מתקבלות בידי פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה והמתמחים
משתתפים בישיבות איתם .העבודה מאתגרת מאוד ואנו עובדים מול הסניגורים הטובים ביותר
במקצוע ,ולומדים כך גם מהם .מתמחה שרוצה לקחת חלק בהחלטות שמשפיעות בצורה ישירה על
החברה הישראלית ,מוזמן להגיש מועמדות למחלקה.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
תנו את כל כולכם .זאת השנה שתקבע את עתידכם המקצועי.
וגם טיפ קולינרי:
חלק מביאים אוכל מהבית ,וחלק נהנים ממגוון המסעדות הרבות שצמודות למחלקה .וחלק גם וגם
):-
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מיסוי וכלכלה

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) מתמחה בטיפול בעבירות צווארון לבן ושחיתות שלטונית,
תאגידית ועבירות כלכליות מורכבות ,לרבות עבירות ניירות ערך ,הלבנת הון ועבירות מס .התיקים
בפרקליטות שלנו נמצאים בלב השיח הציבורי ובעלי השלכות רוחב על החברה הישראלית.
איפה אנחנו נמצאים?
בבית קרדן ,על דרך בגין ,ליד תחנת רכבת מרכז ,בלב מרכז העסקים הנבנה מצפון לעזריאלי.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
פרשת הולילנד ,אי.די.בי .ונוחי דנקנר ,השוחד בחברת החשמל – פרשת סימנס ,שלמה לחיאני ראש
עיריית בת ים לשעבר ,קובי פרץ ,פרשת ביטן ,בר רפאלי ,ענבל אור ,פרשת הלבנת ההון בבורסת
היהלומים ,פרשת השוחד כנגד בנימין בן אליעזר ,תיקי האלפים ועוד.
כמה מתמחים יש?
19מתמחים ( 13עובדי משרד המשפטים מיסוי וכלכלה ו 6-במחלקת ניירות ערך אשר בפרקליטות
מיסוי וכלכלה).
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
המתמחים שלנו מתלווים לכל שלבי ההליך הפלילי ,החל בליווי חקירה ,כתיבה והכנה של כתבי
אישום ,הכנת חוות דעת וניהול ההליך בבית המשפט .התמחות במיסוי וכלכלה היא התמחות מגוונת
ואף יום אינו דומה ליום שלפני.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
הגיעו מוכנים – דעו לאן הגעתם ,קראו על המחוז ואספו כמה שיותר מידע על התיקים שבטיפולנו.
עם מי אפשר להתייעץ?
נועם הירש ,מתמחה NoamHi@justice.gov.il -
הילה גבאי ,אחראית גיוס מתמחים במיסוי וכלכלה HilaGa@justice.gov.il -
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
אם מעניין אתכם להיות בלב העשייה הציבורית-משפטית בישראל ,לקחת חלק בתיקים רחבי היקף
ולהתמודד עם שאלות משפטיות מורכבות ,מקומכם איתנו!
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
מומלץ להצטייד ב"מדי משפט" עוד לפני תחילת ההתמחות ,כי מהר מאוד תמצאו את עצמכם
מצטרפים לדיונים בבית המשפט.
וגם טיפ קולינרי:
חשוב להכיר את המזנון בקומה  ,8שם מתאספים כל המתמחים לארוחות צהריים משותפות.
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היחידה לעיכוב הליכים

מי אנחנו?
במשרד המשפטים בירושלים ,בלב הלשכה הראשית של הפרקליטות ,פועלת היחידה לעיכוב הליכים
והנחיות פרקליט המדינה.
זו יחידה ייחודית בפרקליטות המדינה ,אין עוד אחת כמותה .יחידה זו עוסקת במדיניות האכיפה
הפלילית ,עיצובה ויישום סדר יומה של הפרקליטות ,כפי שזה נקבע על ידי היועץ המשפטי לממשלה,
פרקליט המדינה והמשנה לעניינים פליליים .במסגרת תפקידיה ,מקיימת היחידה ממשקי עבודה
יומיומיים עם היועץ המשפטי לממשלה ומשניו ,עם פרקליט המדינה ומשניו ,וכן עם כלל גופי התביעה
במדינת ישראל (פרקליטות ,תביעות משטרתיות ,תובעים ממשלתיים ועירוניים).
מדובר במחלקה קטנה ומגובשת המונה שני פרקליטים ,מנהלת ,מתמחה ושתי עובדות מנהלה .אין
מדובר ביחידה העוסקת בליטיגציה שכן מדובר ביחידת מטה .עם זאת ,אופי העבודה מגוון ביותר -
כת יבת חוו"ד ליועמ"ש בבקשות לעיכוב הליכים ,השתתפות בישיבות עם גורמים בלשכת היועץ
המשפטי לממשלה ועם פרקליט המדינה ומשניו ,ביצוע עבודת מחקר וכתיבת הנחיות פרקליט
המדינה .המתמחה שלנו שותפה מלאה לעבודת היחידה.
עיכוב הליכים:
ס'  231לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982-מקנה זכות לנאשם בהליך פלילי
לבקש מהיועץ המשפטי לממשלה ,או ממי שהואצלה לו סמכותו ,להפסיק את ההליך הפלילי בעניינו.
בקשות אלה מגיעות אל היחידה לעיכוב הליכים שאחראית על הטיפול בהן מול היועץ המשפטי
לממשלה ומשניו .נוכח עבודת היחידה עם גופי התביעה השונים הקיימים במדינה (הפרקליטות,
התביעה המשטרתית ועירונית וכן גופי תביעה ממשלתיים אחרים) ,היחידה שותפה בעיצוב מדיניות
האכיפה הפלילית.
הנחיות פרקליט המדינה:
פרוייקט הנחיות פרקליט המדינה הוא פרוייקט הדגל של הפרקליטות .היחידה אחראית על ריכוז
תחום ההנחיות – כתיבתן ,עדכונן ,הטמעתן ומעקב אחר יישומן .בכך ,משמשת היחידה כשותפה
מרכזית בקביעת המדיניות האכיפתית הפלילית של הפרקליטות ובעיצוב סדר יומה של הפרקליטות.
איפה אנחנו נמצאים?
היחידה לעיכוב הליכים והנחיות פרקליט המדינה ממוקמת בבניין משרד המשפטים הראשי
בירושלים ,בקו מה הרביעית .אתנו בקומה נמצאים המחלקה הפלילית והמשנה לפרקליט המדינה
(עניינים פליליים) .בקומה השלישית יושב פרקליט המדינה ובקומה השנייה יושב היועץ המשפטי
לממשלה.
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משרד המשפטים נמצא ברחוב צלאח א דין  29בירושלים – מול בית משפט המחוזי – מרחק הליכה
ממרכז העיר ומשכונת רחביה.
כמה מתמחים יש?
ליחידה תקן מתמחה אחד.
כמה מתמחים יש?
ליחידה תקן מתמחה אחד (מחזור ספטמבר).
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
•

כתיבת חוות דעת באופן עצמאי  -המתמחה ביחידה כותב חוות דעת משפטיות
בבקשות לעיכוב הליכים המוגשות ליועץ המשפטי לממשלה ולמשניו וכן לגורמים
הבכירים בפרקליטות המדינה .כמו כן ,כותב המתמחה טיוטה להנחיות חדשות או
הצעות לתיקון הנחיות קיימות.

•

מעורבות בדיונים  -המתמחה משתתף בישיבות והתייעצויות הנוגעות לתיקים אשר
בטיפולו ולהנחיות פרקליט המדינה ,הן עם גורמים בייעוץ המשפטי לממשלה והן עם
גורמים בכירים בפרקליטות המדינה.

•

השתתפות בהופעות בבית משפט העליון – בשל ממשק העבודה הקרוב עם המחלקה
הפלילית בפרקליטות המדינה ,משתתף מתמחה היחידה בהכשרת מתמחי המחלקה
ובכלל זאת הוא מוזמן להגיע לדיונים עקרוניים שמתנהלים בבית המשפט העליון.

•

ממשקים :לצורך עבודתו ,המתמחה נמצא בקשר עם פרקליטויות המחוז ,מח"ש ,נציגי
התביעה ,סנגורים ,נפגעי עבירה ,שירות המבחן וגורמים נוספים.

•

מעורבות פרויקט מסר -הרצאות בבתי ספר בנוגע לעבירות פליליות שמטרתן להגביר
מודעות לחוק והשלכות.

טיפ חשוב לקראת הראיון:
חשוב להיות כן ,לאהוב את תחום המשפט הפלילי ,להיות ישר ולהגיע עם מוטיבציה ומתוך תחושה
של שליחות ציבורית.
עם מי אפשר להתייעץ ?
מתמחה לשעבר עדן אוחיון :נייד  ,054-6272320 -מייל edenohayonn@walla.co.il -
מתמחה אפרת שור :נייד  ,052-7494065 -מייל EfratSho@justice.gov.il -
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
כי אנחנו יחידה קטנה ומשפחתית ,עם עובדים איכותיים העוסקת בנושאים הנמצאים בחוד החנית
של מדיניות האכיפה הפלילית במדינת ישראל .אם תגיע/י להתמחות אצלנו ,תמצא/י את עצמך
מעורב/ת בכל דבר ,תיחשף/י למגוון רחב של נושאים ותיצור/י קשרים רבים מגוונים.
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וגם טיפ קולינרי  :אל היחידה שלנו מגיעים בגלל העניין הרב ,האתגר ,יכולת ההשפעה וסביבת
העבודה הנעימה .עם זאת ,אנחנו מבטיחים שלא תישארו רעבים .במבנה משרד המשפטים יש
קפיטריה ויש גם אפשרות להזמין אוכל מחוץ למשרד.

היחידה לאכיפה אזרחית

היחידה לאכיפה אזרחית היא יחידת מטה אסטרטגית של פרקליטות המדינה .היחידה מתמקדת
בהגנה על נכסי המדינה ובתמיכה בפעולות הממשלה ,באמצעות אכיפה בכלים אזרחיים .בכלל זה,
היחידה יוזמת הגשת תביעות אזרחיות בשיעורים כספיים ניכרים בשם המדינה ולמען כלל הציבור.
כמו כן ,היחידה מרכזת ומבצעת אכיפה משולבת נגד תופעות ארציות חמורות ,כגון :השתלטות
גורמים פרטיים על חופי ים ,השתלטות על מקרקעי מדינה ,הפעלת אתרי פסולת בלתי חוקיים ,ארגוני
פשיעה ,יעדי פשיעה מקומיים ,פגיעה בערכים חברתיים ועוד.
היחידה חמה ,איכותית ומשפחתית ונמצאת בתהליך צמיחה.
איפה אנחנו נמצאים?
רח' מח"ל  ,7מעלות דפנה ,ירושלים.
תיקים מרכזיים שטופלו ומטופלים על ידנו:
•

תביעת תמלוגים בשווי מיליארד  ₪שהוגשה נגד מפעלי ים המלח.

•

פינוי דוכני הרוכלים מהטיילת באילת.

•

תביעות קניין רוחני בשם המדינה.

•

תביעות בתחום ה.BOT-

•

תביעה לפינוי מתחם דן דיזיין סנטר.

•

מבצעי אכיפה משולבים נגד יעדי פשיעה.

•

תביעת לשון הרע בשם עובדת מדינה שהושמצה.

כמה מתמחים יש?
 3מתמחים.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
סדר היום דינמי ומשתנה .מתמחים ביחידה מצטרפים לפרקליטים לפגישות במשרדי הממשלה
השונים וביחידות המטה והמחוזות בפרקליטות.
המתמחים מכינים חוות דעת משפטיות ,כתבי טענות ועומדים בקשר עם גורמי ממשלה רבים.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
תבואו רגועים ותהיו עצמכם ):
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עם מי אפשר להתייעץ?
עו"ד נועה בר צבי ,פרקליטה שהתמחתה ביחידה -טל' ,02-5419619 :מיילnoaz@justice.gov.il :
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
היחידה עוסקת במגוון רחב מאוד של תחומי משפט והמתמחים ביחידה נחשפים למגוון סוגי תביעות
ונושאים משפטיים וכן למשרדים ויחידות ממשלתיות רבות בפרקליטות ומחוצה לה.
הזדמנות חד-פעמית לחוות את עבודת הפרקליטות והממשלה מקרוב.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
לבוא כל בוקר עם המון יוזמה ,יצירתיות ,רצון ללמוד וראש פתוח.

המחלקה למשפט העבודה

התחומים המשפטיים שבהם נדרשת התמודדות המתמחה במהלך ההתמחות מגוונים ביותר – החל
ממשפט העבודה האישי והקיבוצי ,עבור במשפט מנהלי ומשפט חוקתי ,דרך דיני הביטחון הסוציאלי,
הדין המשמעתי ודיני הנזיקין ,וכלה בנגיעות מתחום המשפט הפלילי.
ההלכות שהמחלקה שותפה להתווייתן ,באמצעות הצגת עמדת המדינה או עמדת היועץ המשפטי
לממשלה בפני בית הדין הארצי לעבודה או בית המשפט הגבוה לצדק ,משפיעות על מצבו של שוק
התעסוקה ועל המשק הישראלי בכללותו ומשליכות על זכויות חברתיות ,כלכליות ואחרות של
השותפים בשוק העבודה ובחיים הכלכליים.
המחלקה למשפט העבודה רואה במתמחות ובמתמחים שהיא מגייסת לשורותיה חלק בלתי נפרד
מצוות המחלקה הן במישור המקצועי והן במישור האישי והחברתי.
העבודה של כל מתמחה במחלקה נעשית בצמוד לפרקליטה בכירה ,ולמתמחה יש חלק בלתי נפרד
בניהול התיק :החל משלב לימוד התיק; עבור בהליך גיבוש העמדה המשפטית אגב השתתפות
בדיונים עם הגורמים במשרדי הממשלה השונים ,במחלקת ייעוץ וחקיקה וכיו"ב ,אשר נדרשים להיות
מעורבים במטרה להביא ליצירת עמדה סדורה ואחודה שתושמע מפי המדינה; דרך הכנת כתבי בי
דין בהכוונה והדרכה של המאמנת; וכלה בהשתתפות בדיון המשפטי בתיק שבו מופיעה המאמנת.
מי אנחנו?
המח לקה למשפט העבודה משמשת כמרכזת וכמנחה של פרקליטויות המחוז ברחבי הארץ,
המטפלות באופן שוטף בתיקים הקשורים למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי המתנהלים בערכאות
בתי הדין האזוריים לעבודה .המחלקה למשפט העבודה אף מלווה במקרים הנדרשים את משרדי
הממשלה השונים הנזקקים לייעוץ בתחום הרחב של משפט העבודה והביטחון הסוציאלי ,ומקיימת
ממשקי עבודה שוטפים עם מחלקת ייעוץ וחקיקה והיועץ המשפטי לממשלה בנושאים אלה .פרקליטי
ופרקליטות המחלקה מייצגים את המדינה בהליכים המתנהלים בבית הדין הארצי לעבודה ובבית
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המשפט העליון בנושאים הנוגעים לתחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי על כל רבדיו ,וכן ביחס
להחלטות מנהליות שונות ,שלהן זיקה לתחום משפט העבודה .במקרים מיוחדים מועברים לטיפול
המחלקה גם הליכים בעלי חשיבות המתנהלים בבתי הדין האזוריים לעבודה.

לצד ייצוג המדינה ,משמשים פרקליטי המחלקה כבאי כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ,בתיקים
שבהם מתעוררות סוגיות עקרוניות ,תקדימיות או סוגיות שיש להן השלכות ציבוריות רחבות
ומשמעותיות .המחלקה מטפלת גם בתובענות ייצוגיות מגוונות הנוגעות לסוגיות מתחום משפט
העבודה.
יש אפשרות למתמחות ולמתמחים במחלקה להתנסות מעת לעת ,ובהתאם לעומס העבודה ,בניהול
תיקים באופן עצמאי ולהופיע בבית הדין האזורי לעבודה או בבית משפט השלום.

תיקים מרכזיים שטופלו על ידי המחלקה:
•

פרקליטות המחלקה טיפלו במשך כשמונה שנים בהוצאתה לפועל של הרפורמה
בתחום משק נמלי הים שמצאה את ביטויה בהקמתם של נמלים פרטיים באשדוד
ובחיפה .הרפורמה לוותה בסכסוכי עבודה קיבוציים שיזמו עובדי חברות הנמל
הקיימות ,אשר התנהלו במשך כשמונה שנים בבית הדין הארצי לעבודה וידעו אינספור
החלטות שיצאו מלפני בית הדין הארצי לעבודה .עבודה סביב תיק זה ,דורשת מעורבות
ופיתוח ידע לא רק בתחום המשפטי הרלבנטי ,אלא גם הבנה והיכרות עם הרפורמה
המתוכננת ,הבניית אסטרטגיה נכונה לניהול התיק ,ומתן מענה שוטף ומידי
להתפתחויות בשטח.

•

פרקליטות המחלקה טיפלו בהליכים משפטיים רבים ומורכבים ביותר אשר ליוו את
הניסיון להביא לרפורמה בתחום משק החשמל במדינת ישראל ,אגב המהלך האמור,
צצו סכסוכי עבודה קיבוציים רבים כל אימת שניסתה מדינת ישראל לקדם את
הרפורמה .התיק התנהל בבית הדין האזורי לעבודה ,בבית הדין הארצי לעבודה ,ולבסוף
בבית המשפט הגבוה לצדק בעתירה שהגישו פרקליטות המחלקה בשם מדינת ישראל
נגד פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה ,אשר על רקעה בסופו של יום ,יצאה
הרפורמה במשק החשמל לדרכה ,לראשונה מזה  20שנים.

•

פרקליטות המחלקה מטפלות בכל השביתות הגדולות של ההסתדרות במשק ,וכן
בשביתות של ארגוני המורים ,של הסגל האקדמי באוניברסיטאות ,של הרופאים,
ואוכלוסיות שונות ומגוונות במגזר הציבורי.

•

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין חברת פלאפון (שאושר בבית המשפט
העליון) ועסק בהגנה על עובדים בזמן התארגנות ראשונית .פרקליטות המחלקה הגישו
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עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בשאלה מה גבולות חופש הביטוי וההתנהלות
שרשאי המעסיק לנקוט אגב הקמת ארגון עובדים יציג במקום העבודה .עמדת היועץ
שהוגשה מטעם המחלקה אומצה על ידי בית הדין הארצי לעבודה בפסק דינו.
•

המחלקה הגישה עמדת יועץ משפטי לממשלה בהליכים שעסקו בזכותן של עובדות
סיעוד המועסקות בבית המעסיק לתשלום בגין עבודה בשעות נוספות ובימי המנוחה
(דנג"ץ גלוטן) .העמדה תמכה בזכותן של עובדות הסיעוד לתגמול בגין השעות
הנוספות שבהן הועסקו בבית המעסיק ,ונדחתה ברוב דחוק (חמישה נגד ארבע) בבית
המשפט העליון בדיון הנוסף.

•

עתירה לבית המשפט העליון שעסקה בשאלה אם לקיים משחקי כדורגל בשבת.

•

הליכים שונים העוסקים בהיבטים של מניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

•

עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בעניין חסינות מדינות זרות ,פסק הדין שניתן
בהליך זה התפרסם בספריית הקונגרס האמריקני.

•

עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בשאלת סיווגו של תשר ("טיפ") למלצרים
כשכר עבודה.

•

הגנה על עובדי חברות כוח אדם במסגרת הליכים למתן רישיונות לחברות אלה.

•

ביטול מינוי ד''ר ברקאי לתפקיד רופא המפקח על שירותי בריאות התלמיד לאחר
שהורשע בהחזקת חומרי תועבה.

כמה תקני התמחות יש?
5תקני התמחות ו 2-תקני טרום התמחות (סטודנטיות וסטודנטים).
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
יום טיפוסי במחלקה כולל סיוע למאמנת בטיפול בתיקים .הסיוע כולל עבודה משפטית בעיקרה ,אשר
במסגרתה למתמחה יש חלק פעיל בהליך גיבוש עמדת המדינה ,בכתיבת טיוטות לכתבי טענות
ובכלל זה סיכומים בבית הדין הארצי לעבודה ותגובות לעתירות לבית המשפט העליון .בנוסף,
המתמחים והמתמחות מצטרפים באופן שוטף לדיונים בבית הדין הארצי לעבודה ובבית המשפט
העליון ,לישיבות שעוסקות בגיבוש עמדת המדינה בסוגיה מסוימת ,אצל בכירי הפרקליטות ולעיתים
אצל היועץ המשפטי לממשלה.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
היו עצמכם .פרקליטי המחלקה מעוניינים להכיר בעיקר את האישיות של המרואיינים ,זאת לאור אופי
העבודה האינטימי של המחלקה ,כמו כן ,חשוב להציג את אופן החשיבה המשפטית שלכם.
עם מי אפשר להתייעץ?
אחראית המתמחים במחלקה ,עו"ד יעל ברלב yaelb@justice.gov.il -
איפה אנחנו נמצאים?
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בית מע"צ ,רחוב מח"ל  ,7ירושלים .בסמוך לגבעת התחמושת.
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
ההתמחות במחלקה היא ההזדמנות הטובה ביותר ללמוד ולהעמיק בסוגיות בתחום משפט העבודה
והביטחון הסוציאלי .חשוב לזכור גם שמדובר בתחום רחב ביותר שנושק לענפים משפטיים נוספים
כגון משפט מ נהלי ,משפט חוקתי ,הדין המשמעתי וענפי משפט אזרחי נוספים .כמו כן ,תחום זה
דורש עיסוק גם בהיבטים חברתיים וכלכליים .למי שמגלה עניין בתחומים אלה ,ההתמחות במחלקה
תאפשר חשיפה לעבודה מקיפה ומרתקת הכוללת טיפול בתיקים בעלי פרופיל ציבורי גבוה ,התוויית
מדיניות בעלת השלכות על שוק העבודה ועל המשק כולו ,והתמודדות עם שאלות משפטיות עקרוניות
ותקדימיות ברמה הגבוהה ביותר.
טיפ חשוב להתמחות:
להגדיל ראש כשצריך וללמוד כמה שיותר ,כי זאת באמת הזדמנות טובה לכך .וגם ליהנות!

מחלקת סייבר

מי אנחנו?
יחידת הסייבר מתמודדת עם מגוון תיקים פליליים מורכבים ועוסקת בסוגיות משפטיות חדשניות.
היחידה מנהלת תיקים פליליים מגוונים ובעלי פרופיל גבוה – ובהם עבירות מחשב ,עבירות
ביטחוניות ,עבירות מין ,עבירות מרמה ועוד ,הנחקרים בידי יחידת הסייבר בלהב  ,433המערך הלאומי
להגנה על קטינים ברשת והרשות להגנת הפרטיות .כמו כן ,היחידה מלווה הליכים לשינוי מדיניות
בתחום הסייבר.
מדובר ביחידה קטנה ומקצועית ,המאפשרת עבודה צמודה ולמידה מפרקליטים ופרקליטות מצוינים.
בנוסף ,יש פעולות הווי רבות ואווירה משפחתית.
היחידה מטפלת במגוון רחב של עבירות:
•

עבירות נגד מחשב ונגד מידע – חדירה לחומר מחשב ,הפצת וירוסים ,סוסים טרויאניים
ותולעים ,גניבת מידע ממוחשב (מידע אישי ,מידע בעל ערך כלכלי ,מידע בעל חשיבות
לביטחון הלאומי) ועוד .המניעים לביצוע עבירות אלה יכולים להיות מגוונים :טרור ,ריגול
עסקי או מניעים אישיים.

•

עבירות קלאסיות שהועתקו במלואן למרחב המקוון – מדובר בעבירות מגוונות (מרמה,
זיוף ,הימורים ,פרסומי תועבה פדופילים ,הטרדה מינית ,עבירות מין ועוד) שהועתקו
מהמרחב הפיזי למרחב המקוון ,תוך ניצול תכונותיו של המרחב כך שיתאפשר לבצען
ביתר קלות ומחשש מופחת להיתפס.
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•

עבירות ביטוי במרחב המקוון – מגוון פרסומים אסורים – הסתה לגזענות ולאלימות,
הפרת צווי איסור פרסום ,לשון הרע ,פגיעה בפרטיות וכן תופעות כגון בריונות רשת
וּביּוש (שיימינג) ,שמבוצעות כיום במרחב המקוון.

היחידה מהווה מקור מקצועי מומחה בפרקליטות המדינה לתחום הסייבר והסיגינט (איסוף מידע
אלקטרוני) ,לרבות נושאים של עבירות מחשב ,ראיות דיגיטליות ,האזנות סתר ונתוני תקשורת.
היחידה מנחה ומלווה מקצועית את הפרקליטים וגורמי האכיפה בתחומים אלה ,בכל הנוגע לעבודת
הפרקליטות .כמו כן ,היחידה מייעצת כגורם מקצועי בתחום המשפט הפלילי במרחב המקוון עבור
גורמ ים מדיניים בהליכים של שינויי חקיקה מדיניים ובינלאומיים ,שינויי מדיניות ועוד.
איפה אנחנו נמצאים?
היחידה ממוקמת כיום במרכז תל אביב ,ברחוב שאול המלך  ,39בית הדר דפנה ,בסמוך לבית
המשפט.
כמה מתמחים ומתמחות יש ?
 3מתמחים/ות .
איך נראה יום של מתמחה אצלנו?
יום של מתמחה ביחידת הסייבר מגוון מאוד ,ונע בין הופעות בבתי משפט ברחבי הארץ ,ליווי תיקים
במשטרה ,עבודה על משימות מטה בנוגע לשינוי מדיניות בתחום הסייבר ,הצטרפות לדיונים במטה
הפרקליטות ,בוועדות הכנסת ועוד.
הגיוון בעבודה מאפשר למתמחה ללמוד עולמות תוכן מגוונים בעולם הפלילי ככלל ובתחום הסייבר
בפרט.
בקיצור – אם אתם אוהבים את העולם הפלילי ורוצים לקחת חלק בהתפתחותו לאור המציאות
המשתנה – זה המקום שלכם!
טיפ חשוב לקראת הראיון:
אנחנו מחפשים מתמחים ומתמחות עם מוטיבציה גדולה ללמוד את התחום הפלילי" ,שחקנים
קבוצתיים" שיגיעו וייקחו חלק דומיננטי ומשמעותי בעבודת היחידה ובהווי היחידה.
עם מי אפשר להתייעץ?
עֹמר פסטל (מתמחה ביחידה)omerpa@justice.gov.il ,073-3924442 :
הגר עמית (מתמחה ביחידה)hagaram@justice.gov.il ,073-3924443 :
עו"ד דניאלה ניצן (פרקליטה ומתמחה לשעבר)DanielaNi@justice.gov.il ,073-3924445 :
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
אצלנו תהנו מכל העולמות – חשיפה לתיקים פליליים והופעות בבתי משפט וגם עבודת ייעוץ לגורמי
הפרקליטות הבכירים ולכנסת בסוגיות משפטיות מורכבות .האווירה במחלקה משפחתית והדלתות
פתוחות תמיד לשאילת שאלות והתייעצויות .
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בואו להיות בחזית המאבק בעולם הפשע המשתנה!
תיקים שנוהלו על ידנו:
•

ההאקר מאשקלון

•

גניבת מטבעות וירטואלים

•

מאמן כדור-יד מהרצליה

•

פרשת הסחיטה של בנק יהב

•

"טלגראס"

•

הפצת תמונות מיניות בטלגרם

מחלקת חקירות שוטרים

מי אנחנו?
המחלקה לחקירות שוטרים הינה מחלקה ייחודית בפרקליטות המדינה ,האמונה על ביצוע חקירות
פליליות בעבירות בהן מעורבים אנשי משטרה ,בתפקיד ושלא בתפקיד .המחלקה מורכבת משני
גופים נפרדים ועוסקת בשלבי החקירה (גוף החקירות) ובהליכי ההעמדה לדין וניהול המשפט (גוף
הפרקליטות) של אנשי המשטרה בערכאות המשפט השונות.
ההתמחות במח"ש לא דומה לשום דבר אחר .במח"ש חיים ונושמים את המורכבות של ייעודה של
המחלקה" -השומרת על השומרים" .כך ,יום יום ,במח"ש צפות ועולות סוגיות ושאלות מוסריות
וחוקתיות.
מעבר ל'אקשן' הקיים במח"ש כיחידה חוקרת המצויה בלב השיח הציבורי כיום ,העבודה היומיומית
היא דינמית ומגוונת – הן מבחינת סוגי התיקים והן מבחינת הדרישות המקצועיות המצופות
מהמתמחים .מתמחי מח"ש מתנסים ונחשפים לכל המרכיבים של ההליך הפלילי ,והם שותפים
מלאים בעשייה ועדים להחלטות מהותיות וחשובות הנוגעות לתיקים שבטיפולה של המחלקה.
בנוסף ,במח"ש קיימת תחושת שליחות וערכיות והיא נמצאת בליבת העשייה של מערכת אכיפת
החוק.
מעל הכל  -מח"ש היא משפחה וכיף מאד להשתייך אליה.
איפה אנחנו נמצאים?
מרכז העבודה של המתמחים במחלקה מצוי בלב אזור היי-טק בירושלים (הר חוצבים) .בשל ייחודיות
התיקים ,פרקליטי ומתמחי המחלקה ,מופיעים בכל רחבי הארץ בבתי משפט השלום והמחוזי ,דבר
המוסיף גיוון ועניין רב בעבודה
באיזה תיקים אנחנו מטפלים?
•

תיקי אלימות שוטרים – אלימות בהפגנות ,הפרות סדר ,מעצרים וכדו'.
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•

תיקי עבירות מין.

•

תיקי סחר בנשק – תיקים בהם היו מעורבים קציני מג"ב ואזרחים.

•

תיקי שוחד ושחיתות שלטונית – תיקים של קציני ורכזי מודיעין משטרתיים ,תיקי 'שוחד
מחסומים' וכדו'.

•

תיקי ירי ועבירות המתה.

ועוד...
כמה מתמחים יש?
 8מתמחים  -לרוב נקלטים  5במרץ ו 3 -בספטמבר.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
כל שבוע נראה אחר מקודמו .מתמחה יכול להימצא ביום ראשון במשרדי המחלקה בירושלים ,למחרת
בבית משפט השלום בתל-אביב בדיונים בהם הוא מופיע באופן עצמאי ,וביום שלאחריו מכין יחד עם
המאמן את דיון ההוכחות ה קרוב הקבוע בבית משפט המחוזי בחיפה .מתמחה במח"ש זוכה לשני
מאמנים צמודים ,ותחושת השייכות והשותפות הן מיידיות .המתמחים לוקחים חלק בהליכי הטיפול
השונים בתיק ,החל מהמלצה ראשונית בתיק חקירה שהגיע לטיפולו ושלבי המעצר ,דרך הכנת
התיקים וליווי הפרקליטים המאמנים לבית משפט וכמובן החל מחודשיים בתוך ההתמחות המתחמים
מופיעים בעצמם לאחר ליווי וחניכה.
טיפ חשוב לקראת הראיון?
תהיו מי שאתם.
עם מי אפשר להתייעץ?
בתיה קוליץ – אחראית מתמחים
דואר אלקטורניbatyal@justice.gov.il :
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
עניין ,אתגר ,דינמיות ,גיוון ,התנסות ,חשיפה לתחומי המשפט הפלילי ,יחס אישי ליווי והכוונה לצד
עבודה עצמאית ,תחושת שליחות וערכיות ,היחשפות לדילמות מהותיות והימצאות בליבת העשייה
הציבורית.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות:
בואו בראש פתוח ,עם רצון ללמוד ולעוף קדימה.
תהיו מוכנים לעבודה קשה ,זו אחת השנים המשמעותיות שתהיה לכם בחיים.
וגם טיפ קולינרי:
'מלכה'' ,שיפון'' ,ריפרש'' ,ווק' – תגגלו בעצמכם ...כל מה שיש לאיזור היי-טק להציע.
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פרקליטות המדינה – יחידות מטה והנהלה

המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)

המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים) הוא הגורם המנחה של כל החטיבה הפלילית
בפרקליטות.
המשנה דן הן במדיניות הכללית של הפרקליטות בעולם התוכן הפלילי ,והן בתיקים פרטניים מעוררי
עניין (דוגמת תיקי שחיתות שלטונית ,תיקי ארגוני פשיעה ועוד).
בין עיסוקיו העיקריים  :גיבוש מדיניות בעולם הפלילי ,שותפות בגיבוש תכניות העבודה של כל
היחידות הפליליות בפרקליטות ,הכרעה בתיקים פרטניים רגישים ו/או מעוררי מורכבות משפטית
ועובדתית ובעלי השלכות רוחב ,מתן אישורים בסמכות שהואצלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה,
הכשרה של פרקליטים ועוד.
המתמחה בלשכת המשנה ,יחד עם שלושה פרקליטים נוספים ,מסייע למשנה בתחומי אחריותו,
ומטבע הדברים נחשף לעולם תוכן מורכב ,מאתגר ומעניין במיוחד.
שגרת יומו כוללת – בין היתר  -השתתפות בישיבות ,ניסוח מענה לפניות מגוונות ועריכת חוות דעת
משפטיות (על שלבים שונים בניהול התיק – החל משלב קבלת החלטות ראשוניות משמעותיות וכלה
בדילמות סביב סוגיות בשלב מתקדם).
כמו כן ותוך זמן קצר ,המתמחה נחשף לאופן שבו נשקלים שיקולים רוחביים ,לצד הצורך בדבר
הכרעות פרטניות.
כושר ביטוי ,יכולת ניתו ח משפטית ,ראיית רוחב ועניין רב במשפט הפלילי הם חלק מהמאפיינים
שיסייעו למתמחה לממש את יכולותיו בלשכה.
איפה אנחנו נמצאים?
לשכת המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים) נמצאת בלשכה הראשית של משרד המשפטים,
בירושלים.
ליצירת קשר ,מוזמנים לפנות במייל criminal-deputy@justice.gov.il

המשנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים)

מי אנחנו?
המשנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים) עומדת בראש החטיבה האזרחית של פרקליטות
המדינה הכוללת את ששת מחוזות הפרקליטות ואת יחידות המטה.
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הלשכה אחראית על ההנחיה המקצועית בתחום האזרחי והתחום המנהלי לכלל יחידות החטיבה
ועוסקת במגוון סוגיות אזרחיות ומנהליות מכל תחומי המשפט ,בעיקר בשאלות של מדיניות ציבורית
ושאלות בעלות השלכות רוחב משמעותיות המתבררות בכל הערכאות השיפוטיות .בתוך כך ,המשנה
מובילה התוויית מדיניות משפטית רחבה בנושאים אזרחיים העולים בתיקי הפרקליטות האזרחית
ומסדר היום הציבורי בכלל.
איפה אנחנו נמצאים?
משרד המשפטים ,ירושלים.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
הלשכה עוסקת בגיבוש מדיניות אחידה ביחס לסוגיות מורכבות העולות מהתיקים במחוזות השונים.
בתקופה האחרונה טיפלה הלשכה בשלל סוגיות ובין היתר בסוגיות של הקצאת מקרקעי ציבור
ומשאבים ציבוריים ,יישוב סכסוכים בין גורמי ממשלה שונים ורשויות ציבוריות ,סוגיות של אחריות
המדינה לפעולות עובדי ציבור ,שאלות הנוגעות לגבולות חופש הביטוי ברשתות החברתיות,
התייצבויות היועץ המשפטי לממשלה ועוד.
כמה מתמחים יש?
 2מתמחים/ות.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
מתמחה בלשכת המשנה לפרקליט המדינה זוכה להיות חלק מהעשיה הציבורית 'ולטעום' ממגוון
רחב מאוד של סוגיות ציבוריות אזרחיות ומנהליות מרתקות .סדר היום בלשכה משתנה מיום ליום
ותלוי בעניינים שעל סדר היום הציבורי והמשפטי ובנושאים המתעוררים ביחידות הפרקליטות
השונות .ביום שגרתי המתמחה משתתף בדיונים משפטיים וזוכה להיחשף לסיעור המוחות המשפטי
בישיבות עם צמרת הפרקליטות ,משרד המשפטים ומשרדי הממשלה ,להליכי קבלת ההחלטות
במגזר הציבורי ועוד .כמו כן ,המתמחה עוסק/ת בניסוח חוות דעת משפטיות ,ריכוז עמדות מקצועיות
בנושאים משפטיים שונים .עבודת המתמחה משלבת פרויקטים ארוכי טווח ,כמו גם מתן מענה מהיר
ומקצועי לסוגיות "בוערות" העולות מן השטח .לצד העבודה המשפטית ,המתמחה נוטל חלק
בישיבות הנהלת הפרקליטות האזרחית ונחשף לעבודה הניהולית של החטיבה האזרחית .נוסף על
אלה ,המתמחה מלווה את המשנה לפרקליט המדינה גם בתפקידה כיו"ר ועדת המשנה לעררים של
המועצה הארצית לתכנון ובניה.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
לרצות להשפיע ,להיות עצמכם ,לא לחשוש להביע דעה ,להיות סקרנים ורחבי אופקים.
עם מי אפשר להתייעץ?
מאור סבג MaorS@justice.gov.il
מעיין הכהן MaayanHa@justice.gov.il
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למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
ההתמחות בלשכת המשנה לפרקליט המדינה היא הזדמנות מרתקת וחד-פעמית להיות חלק מעשיה
ציבורית משמעותית ,להיחשף לסוגיות משפטיות רגישות ,מורכבות ומשמעותיות בפתח הקריירה
המשפטית ולטעום ממגוון הנושאים המשפטיים האזרחיים.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
להגיע מוכנים לשנה אינטנסיבית ולמצות כל רגע כדי ללמוד ,לשאול שאלות ,להתפתח ולהיחשף
לשירות הציבורי.
וגם טיפ קולינרי:
עובדי ה משרד אוכלים לרוב בחדר האוכל שבבניין ,מה שיוצר תחושת הווי ומשפחתיות בקרב
המתמחים .בשנת  2022אנו צפויים לעבור לבניין החדש של משרד המשפטים ומצפים לפתיחת
אופק קולינרי חדש...

המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים)

מי אנחנו?
לשכת המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים) עוסקת בתחומי המשפט הפלילי והמנהלי
ומטפלת בתיקי עבריינות אידאולוגית ,תיקים ביטחוניים ותיקי עבירות ביטוי הכוללים למשל עבירות
של הסתה לאלימות ,הסתה לטרור והסתה לגזענות .בנוסף ,הלשכה מלווה ומתכללת תיקים
המתנהלים במחוזות ,להם רגישות ציבורית גבוהה ושדורשים את מעורבות המשנה לפרקליט
המדינה (תפקידים מיוחדים) .בנוסף ,לשכת המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים) שותפה
בהתוויה ובעיצוב מדיניות האכיפה בעבירות האמורות.
לשכת המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים) עובדת בשיתוף פעולה יום יומי מול גורמי פנים
בפרקליטות ,החל מפרקליטויות המחוז השונות ועד פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה ,וכן
בשיתוף פעולה מול גורמי החוץ  -משטרת ישראל ,שירות הביטחון הכללי ,צה"ל ועוד.
איפה אנחנו נמצאים?
מטה ראשי ,צלאח א-דין ,ירושלים.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו:
כל תיקי הביטחון ,בכללם תיקים רגישים ותקשורתיים ,מגיעים לטיפול ולליווי הלשכה ,במקביל
לטיפול של היחידה הרלבנטית (שירות הביטחון הכללי והמשטרה בטרם הגשת כתב אישום,
ופרקליטות המחוז הרלבנטית בעת ולאחר הגשת כתב אישום).
כמה מתמחים יש?
שני מתמחים בלבד ,שנדרשים לעבור הליך סיווג בטחוני ברמה גבוהה.
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עבודת המתמחה:
מכיוון שמדובר בלשכה קטנה ,המתמחה מהווה שחקן משמעותי ביותר בעבודת הלשכה ועבודתו
היא עבודה משפטית מהותית גרידא .המתמחה יושב בדיונים המתקיימים אצל המשנה לפרקליט
המדינה (תפקידים מיוחדים) ,כותב חוות דעת בתיקים השונים ומלווה באופן עצמאי או בצמוד
לפרקליט מהלשכה טיפול בתיקים ובנושאי רוחב שונים ומגוונים.

המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כללית)

בראש היחידה עומדת עורכת הדין ליאת בן-ארי שווקי.
המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית) היא הגורם המנחה בתחום האכיפה הכלכלית
בפרקליטות .המשנה דנה הן במדיניות האכיפה הכלכלית של הפרקליטות ,והן בתיקים פרטניים בעלי
עניין ציבורי גבוה (תיקי שחיתות שלטונית ,תיקי ארגוני פשיעה ועבירות "צווארון לבן").

מטרת העל של היחידה היא להגביר את אפקטיביות האכיפה באמצעות חוליות אכיפה כלכלית
במחוזות הפרקליטות ,ובאמצעות הרפרנטים המקצועיים ביחידות הפרקליטות השונות.
מטה אכיפה כלכלית אחראי על האכיפה הכלכלית בפרקליטות המדינה ,מהווה מוקד ידע ליחידות
הפרקליטות השונות וכן גופי האכיפה העוסקים באכיפה כלכלית .בין עיסוקי המטה ,סיוע לפרקליט
המדינה בגיבוש הנחיות מקצועיות ,הוצאת מסמכי פרקטיקות מיטביות וחוות דעת בהתאם
להתפתחות הפסיקה ,החקיקה ולקחים המופקים מתיקים כלכליים המטופלים ביחידות השונות;
ייעוץ למחוזות הפרקליטות בתחום האכיפה הכלכלית ,החילוטים ,עבירות צווארון לבן ואכיפה כלכלית
משולבת .ליווי ש ל תיקוני חקיקה בתחום האכיפה הכלכלית; ניהול וריכוז מסד נתוני אכיפה כלכלית
מכלל יחידות הפרקליטות לשם בחינת מגמות בעולם האכיפה הכלכלי והתווית מדיניות.
ייחוד המטה הוא בהתמחותו בתחום הפלילי-כלכלי ונגיעתו של תחום זה לתחומים משפטיים רחבים
נוספים כמו המשפט האזרחי (מיסים) ,מינהלי וחוקתי .בתוך כך ,עבודת המטה משולבת באופן יום
יומי בעבודתם של גופי האכיפה השונים וביניהם המשטרה ,רשות איסור הלבנת הון ,רשות המיסים,
רשות שוק ההון ועוד .במסגרת זו אחראי המטה לגיבוש פורומים משותפים לגופים השונים וימי
הכשרות מקצועיים .העבודה במטה מביאה לידי ביטוי יומיומי את השילוב המרתק בין התחום הכלכלי
ובין התחום הפלילי.
שגרת יומו של המתמחה -
המתמחה הוא חלק מצוות המונה שתי סטודנטיות ,בת שרות לאומי ,שני פרקליטים ופרקליט בכיר
(ראש תחום) ,המסייעים למשנה לפרקליט המדינה ועוסקים בכל תחומי עבודת המטה .שגרת יומו
של המתמחה במטה כוללת השתתפות בישיבות בפרקליטות הן במטה והן במחוזות ,וכן בגופי
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האכיפה השונים (משטרה ,רשות המיסים ועוד) .בנוסף ,מכין המתמחה חוות דעת משפטיות
בתחומים מגוונים  -הלבנת הון ,חילוטים ,עבירות צווארון לבן ,וסוגיות בתחום המיסים .כמו כן,
המ תמחה אמון על תכלול נתוני האכיפה הכלכלית ועיבודם לצורך הצגתם בפני מקבלי ההחלטות
בפרקליטות ומחוצה לה ,ולצורך הפקת תובנות ניהוליות ומקצועיות.
משימותיו המגוונות של המתמחה ,חושפות את המתמחה לתחומים רבים ,לשיקולי מדיניות שונים
וכן לסוגיות מרתקות בתיקי ליטגציה נבחרים המלווים על ידי המטה.
איפה אנחנו נמצאים?
בירושלים ,בלשכה הראשית של משרד המשפטים.
כמה מתמחים יש?
אחד/ת.
עם מי אפשר להתייעץ?
נועה וילנר ,מתמחה בלשכה NoaWi@justice.gov.il -

המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועמ"ש

מי אנחנו?
המחלקה להנחיית תובעים היא יחידת מטה בפרקליטות המדינה האחראית על הנחיה ,הסמכה
והכשרה של תובעים ממשלתיים ומקומיים ,העוסקים באכיפתן של עבירות אסדרתיות.
בזרועה האחת ,אחראית המחלקה על גיבוש מדיניות האכיפה והתביעה בתחום התכנון והבניה ועל
יישומה .במסגרת זו ,מנחים פרקליטי המחלקה מקצועית את מערך התביעה וכלל התובעים בארץ
בעבירות התכנון והבניה .המחלקה נוטלת חלק גם בקידום האכיפה המשולבת בתיקי עוון ופשע
המטופלים בפרקליטות המחוז וביחידות הממשלתיות השונות.
בזרועה השנייה ,אחראית המחלקה על הסמכתם ,הנחייתם והכשרתם של כלל התובעים מוסמכי
היועץ המשפטי לממשלה במשרדי הממשלה השונים ,הרשויות המקומיות ,יחידות הסמך והתאגידים
הסטטוטוריים ,בתחומי העבודה ,כלכלה ,הגנת הסביבה ,חקלאות ,בריאות ,תחבורה ,צער בעלי חיים
ועוד.
המחלקה מנהלת בערכאה ראשונה תיקי דגל בתחום הגנת הסביבה ובנוסף ,מופיעים פרקליטי
המחלקה בתיקים שונים בעלי מורכבות משפטית או עניין ציבורי מיוחד בערכאות השונות לרבות
בבית המשפט העליון ונוטלים חלק מרכזי בהובלת הליכי חקיקה בתחומים השונים.
איפה אנחנו נמצאים?
אנחנו ממוקמים בלב תל אביב ,בניין הדר דפנה ,הסמוך לבתי המשפט המחוזי והשלום .הגישה אלינו
נוחה – מרחק הליכה של מספר דקות מתחנות רכבת סבידור מרכז והשלום ,וגישהמהירה לנתיבי
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איילון ודרך נמיר .המחלקה שוהה בקומה משופצת בסטנדרטים גבוהים ותזכו ליהנות ממשרדים
חדשים ומאירי פנים.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו :
המחלקה מטפלת בתיקים בעלי עניין ציבורי מיוחד ,ובהם:
•

תיקים שעניינם עבריינות בתחום התכנון והבניה ,כגון ,תיק נגד מתחם הקניות "פאוור
סנטר" בצומת ירקונים ,שעניינו הריסת המתחם על מנת לאפשר בניית פארק
מטרופולין גדול שיהווה ריאה ירוקה בגוש דן; פינוי מתחם "חוות אלפרון" באזור גבעת
שמואל בסמוך לאוניברסיטת בר אילן ,בזכותו ניתן היה להתחיל בבניית שכונת מגורים
של  1,800דירות.

•

תיקים שעניינם טיפול בעבירות סביבתיות ,כגון ,שריפת הענק במתחם בתי זיקוק (תיק
בז"ן) אירוע זיהום נחל צין ועוד.

•

בנוסף לכך ,פרקליטי המחלקה נטלו חלק מרכזי בהובלת תיקון  116לחוק התכנון
והבניה ,שמטרתו לחולל שינוי דרמטי בתחום אכיפת דיני התכנון והבניה בארץ ובתיקון
החקיקה בנושא רישוי עסקים דיפרנציאלי.

כמה מתמחים יש?
במחלקה עובדים  6מתמחים באווירה משפחתית וקטנה.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
המתמחים הם חלק מליבת העשייה של המחלקה .בין היתר ,מלווים המתמחים את הפרקליטים
בפגישות עם תובעים ,עם גורמים שונים בתוך משרד המשפטים ומחוצה לו ובראיונות הסמכה של
תובעים חדשים .בנוסף ,המתמחים כותבים חוות דעת משפטיות בנושאים שונים ומגוונים שבתחומי
אחריותה של המחלקה.
המתמחים נהנים מטיפוח אישי ומקצועי ומאווירה משפחתית ב" -מחלקת הבוטיק" של פרקליטות
המדינה.
טיפ חשוב לקראת הראיון:
לבוא עם חיוך ,מוטיבציה וביטחון עצמי ):-
עם מי אפשר להתייעץ?
אחראית מתמחים ,עו"ד אריאלה בן אהרון ArielaBa@Justice.gov.il -
מתמחה ,דוד דותן DavidDot@justice.gov.il -
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
המתמחים הם חלק מליבת העשייה של המחלקה .בין היתר ,מלווים המתמחים את הפרקליטים
בפגישות עם תובעים ,עם גורמים שונים בתוך משרד המשפטים ומחוצה לו ובראיונות הסמכה של
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תובעים חדשים .בנוסף ,כותבים המתמחים חוות דעת משפטיות בנושאים שונים ומגוונים שבתחומי
אחריותה של המחלקה ,ומלווים את העבודה מול גופי התביעה השונים מולם עובדת המחלקה.
תחו מי האחריות של המחלקה מהווים מפגש מרתק בין המשפט הפלילי ,המנהלי והאזרחי ואתם
תזכו ליהנות מהכרת שלל התחומים הללו.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
לבוא עם רצון ונכונות ללמוד ,לתרום ולהירתם ולזכור כי כל עשייה ,גדולה כקטנה ,מהווה הזדמנות
ללמוד ולהשפיע.
וגם טיפ קולינרי:
אצלנו אפשר ליהנות מארוחות צהריים משותפות במטבח החדש והמפנק במחלקה ,ואם לא הבאתם
אוכל מהבית ,תוכלו לצאת לאכול או להזמין משלוחים ממבחר המסעדות הטובות בתל אביב.
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הסניגוריה הציבורית
מהי הסניגוריה הציבורית?
הסניגוריה הציבורית הוקמה בשנת  1996במטרה להעניק ייצוג משפטי איכותי בהליכים פליליים
לעצורים ונאשמים ,הזכאים לייצוג בהתאם לעילות שנקבעו בחוק.
הסניגוריה הציבורית מייצגת מספר רב של חשודים ונאשמים בהליכים פליליים ,ובכלל זה :תיקי
מעצרים ,תיקים פליליים ,ערעורים פליליים ,תיקי נוער ,ועדות פסיכיאטריות ,ועדות שחרורים ועוד.
מעבר לעבודתה השוטפת בייצוג לקוחותיה ,עוסקת הסניגוריה הציבורית גם בפעילות מוסדית
להגנה על זכויותיהם של נאשמים וחשודים ,באמצעות מעורבות בהליכי חקיקה ומדיניות,
השתתפות בוועדות ציבוריות ומקצועיות והגשת חוות דעת משפטיות במסגרת "ידיד בית המשפט".
אנשי הסניגוריה הציבורית אף פועלים כמבקרים רשמיים מכוח הסמכה של השר לביטחון פנים
לבקר במתקני הכליאה ,לצורך בדיקת תנאי החזקתם של עצורים ואסירים.
הסניגוריה הציבורית פרושה על פני הארץ בשישה מחוזות :ירושלים ,תל-אביב ,מרכז ,חיפה ,צפון
ודרום .בנוסף למחוזות אלו קיימת הסניגוריה הציבורית הארצית.
ההתמחות בסניגוריה הציבורית
הסניגוריה הציבורית היא גוף צעיר יחסית ומלוכד ,שהעובדים בו מונעים על ידי אמונה ביעדיה של
הסניגוריה הציבורית ופועלים מתוך תחושת שליחות ציבורית ,ומשכך הם מחויבים להשקעת שעות
עבודה ומאמצים רבים.
המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מצוות הסניגוריה ומועסקים בעבודה משפטית על כל גווניה ,ועל
כן נדרשים גם הם לעבודה מאומצת ,כמו גם ליכולת חשיבה משפטית ברמה גבוהה ולתחושת
מחויבות חברתית עמוקה .ההתמחות בסניגוריה הציבורית היא הזדמנות ייחודית ומרתקת ללימוד
ועשייה בכל תחומי המשפט הפלילי ,והיא מתאימה למועמדים נבחרים ,בעלי מחויבות לזכויות אדם
ונכונות לעשייה חברתית ומשפטית משמעותית.
התמחות במחוזות הסניגוריה :המתמחים מסייעים לעורכי הדין בכל שלבי הייצוג ,ונלווים לעורכי
הדין בכל שלבי העבודה בתיק ,ובכלל זה :פגישות עם הלקוח ,ניהול מו"מ עם הפרקליטות או מדורי
התביעות ,דיונים בבתי משפט בערכאות השונות ,לימוד התיקים הפליליים והכנת חוות דעת
משפטיות ,כתבי בית -דין וטיעונים בשלבים השונים (הכנת ההוכחות וחקירות העדים ,בקשות לקבלת
חומרי חקירה ,טיעונים לעו נש ,סיכומים ,כתיבת ערעורים ועררים ועוד) .המתמחים אף מהווים חלק
חשוב ממערך המינוי ,הליווי והפיקוח של הסניגוריה הציבורית ,התומך בעבודת הסניגורים החיצוניים.
התמחות בסניגוריה הארצית :המתמחים מוצמדים לעורכי הדין מצוות הסניגוריה הארצית,
המופקדת על ייצוג לקוחות הסניגוריה בהליכים בפני בית המשפט העליון ,בדגש על הליכים עקרוניים
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(ערעורים פליליים ,בקשות רשות ערעור ,בקשות לדיון נוסף ,ידיד בית משפט וכו') .המתמחים אף
מסייעים לעורכי הדין המרכזים באופן ארצי תחומים ייחודיים כגון הליכי חקיקה ומדיניות ,זכויות
עצורים ואסירים ,קטינים בהליך הפלילי ומשפטים חוזרים.
במהלך המחצית השנייה של ההתמחות ,רשאים המתמחים להופיע בעצמם בבית משפט השלום
בתיקים מסוימים (בכפוף לאישור מתאים ,בהסכמת האדם המיוצג ובנוכחות מאמן).
מתמחים רבים השתלבו לאחר תקופת ההתמחות בעבודה עם הסניגוריה הציבורית כעורכי דין ,בצוות
הפנימי או החיצוני ,בהתאם לכישוריהם ולצרכי היחידה.
תנאי עבודה ושכר
תנאי השכר והעבודה הם כמקובל לגבי מתמחים בשירות המדינה .שעות העבודה הפורמליות הן 8.5
שעות ביום ,בימים א'-ה' ,אך אופי העבודה בסניגוריה הציבורית מצריך לעיתים גם שעות נוספות.
הליכי הקבלה להתמחות
אופן הגשת בקשות למועמדות ופירוט הליכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של משרד
המשפטים במדור "דרושים" – ההרשמה נעשית דרך אתר "קודקס".
דרישות/ציפיות
זיקה לזכויות אדם ,לערכי ומטרות הסניגוריה הציבורית ,רצון לעסוק במשפט הפלילי ,רצון ללמד
סניגוריה על נאשמים ,הזדהות עם ערכים כגון כבוד האדם והזכות להליך הוגן ,תחושת מחויבות
חברתית ועוד.
נכונות לעבודה מאומצת והשקעה מרובה ,רמה אקדמית ומחקרית (לרבות משפט משווה) גבוהה,
יכולת חשיבה משפטית וכתיבה משפטית ברמה גבוהה.
אנשי קשר בסניגוריה הציבורית
במידת הצורך ,ניתן לפנות לאחראים במחוזות הסניגוריה על גיוס מתמחים:
מחוז תל-אביב :עו"ד תרצה קיש (טל' )073-3923631
מחוז מרכז :עו"ד ניר רהט (טל' )073-3923567
מחוז דרום :עו"ד עינת סנדלר (טל' )073-3922540
מחוז ירושלים :עו"ד שני פוגודה (טל' )073-3926025
מחוז חיפה :עו"ד שרון רינגר (טל' )073-3921030
מחוז צפון :עו"ד אלעד בלעיש (טל' )073-3929831
הסניגוריה הארצית :עו"ד גיל שפירא (טל' )073-3923527
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הסיוע המשפטי

הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בשלל תחומי המשפט האזרחי ובקשת
רחבה של ערכאות משפטיות מזה למעלה מ 40-שנה ,הכל בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי,
התשל"ב ,1972-ותקנות הסיוע המשפטי ,התשל"ג.1973-
מי אנחנו?
מערך הסיוע המשפטי פועל על מנת לאפשר לאנשים מעוטי יכולת – כלכלית או חברתית  -שאינם
יכולים לממן בעצמם את שכר טרחתו של עורך הדין ,להתמודד עם המערכת המשפטית המורכבת
בישראל ,ולממש את הזכויות המגיעות להם לפי כל דין באמצעות מתן ייצוג וייעוץ משפטי ללקוחות .
ששת מחוזות הסיוע המשפטי פרושים ברחבי הארץ :צפון ,חיפה ,תל אביב ,מרכז ,ירושלים ודרום.
כמו כן הסיוע המשפטי מקבל קהל גם ב 66-שלוחות נוספות ברחבי הארץ ,הכל במטרה להקל על
הנגישות אליו.
על עובדי הסיוע המשפטי נמנים צוות עורכי הדין הפנימיים ,עובדי המנהלה ,המתמחים ,בנות
השירות והסטודנטים .נוסף לאלה ,הסיוע המשפטי מעניק ייצוג בערכאות גם באמצעות למעלה מ-
 1,000עורכי דין ממערך הייצוג החיצוני ,המתמנים לייצוג בהתאם למומחיותם והתאמתם להליך
המשפטי ובפיקוח הסיוע המשפטי.
החזון שלנו
בהענקת ייצוג משפטי ללקוחותיו מגשים הסיוע המשפטי את ייעודו העיקרי כבעל תפקיד חוקתי
מהמעלה הראשונה  -לשמור על עקרון השוויון בין הצדדים המתדיינים ולהבטיח את קיומו של הליך
משפטי הוגן.
בעשייתו היומיומית למען לקוחותיו מממש הסיוע המשפטי את זכותו של כל אדם לפנות לערכאות
המשפטיות ולקבל סעד משפטי ,וכדבריו של כב' השופט חשין ז"ל :
"זכות הגישה לבית המשפט ,אין היא זכות יסוד במובנו הרגיל של המושג זכות יסוד .שייכת היא
למסדר נורמות אחר בשיטת המשפט .ניתן לומר – וכך אומר אני – כי נעלה היא על זכות יסוד .לא
עוד ,אלא שקיומה הינו תנאי הכרחי וחיוני לקיומן של שאר זכויות-היסוד".
מי זכאי לסיוע משפטי?
בשנים האחרונות פנו לסיוע המשפטי למעלה מ –  70,000איש מדי שנה ,אשר זכו לייצוג בלמעלה
מ –  200,000הליכים משפטיים בשנה.
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חוק הסיוע המשפטי והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים את הקריטריונים לקבלת סיוע משפטי .
הקריטריונים הם ענייניים (הנושא שבו מתבקש הסיוע) ,כלכליים (הכנסות ורכוש) ומשפטיים (סיכוי
משפטי להליך).
הסיוע המשפטי ניתן לזכאים לו כמעט בכל תחומי המשפט האזרחי .הייצוג ניתן בין אם הלקוחות הם
התובעים ובין אם הם הנתבעים .הסיוע המשפטי ניתן ללא תשלום ,למעט תשלום אגרת השתתפות.
הייצוג מטעם הסיוע המשפטי ניתן בבתי משפט ,בתי דין ,לשכות ההוצאה לפועל ולעיתים אף
בוועדות מעין שיפוטיות ,כגון ייצוג מאושפזים בכפייה בפני וועדות פסיכיאטריות בבתי החולים.
נוכח היקפי הייצוג הגבוהים בסוגיות משפטיות כה רבות ,באפשרותו של הסיוע המשפטי לזהות
ממעוף הציפור תופעות רוחביות וליקויים רב מערכתיים בנושאים השונים שבטיפולו הטעונים תיקון,
שיפור או הסדרה .לכן לעיתים בהסכמת לקוחותיו מקדם הסיוע המשפטי באמצעות הייצוג בתיקים
מסוימים תהליכי רוחב ומדיניות ,וכן פועל ומציע ליזום הליכי חקיקה או גיבוש ותיקון נהלים ברשויות
המוסמכות.
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האפוטרופוס הכללי ,הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
האפוטרופוס הכללי ,הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
האפוטרופוס הכללי ,הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה הוא יחידה במשרד
המשפטים המורכבת מ 3-זרועות ביצוע:
האפוטרופוס הכללי ,הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה.
הממונה על הליכי חדלות פירעון
הוא הגורם האמון על שמירת האינטרס הציבורי ותקינותם של הליכי חדלות הפירעון ,וניהול הליכי
חדלות פירעון של יחידים.
האפוטרופוס הכללי
האפוטרופוס הכללי הוא תאגיד שהוקדם על פי דין ומופקד על ניהול נכסים עזובים ,טיפול ברכוש
מחולט ,קבלת עיזבונות לטובת מדינה וחלוקתם ,פיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עזבון ועוד.
עורכי הדין באפוטרופוס הכללי משמשים כבאי-כוח היועץ המשפטי לממשלה בהליכים לפי חוק
הירושה וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ותפקידם לשמור על זכויותיו של מי שאינו מסוגל
לעמוד על זכויותיו ,ועל תקינותם של ההליכים.
האפוטרופוס הכללי משמש מכח הדין כממונה ארצי לענייני ירושה .ולשכות הרשמים לענייני ירושה
במחוזות השו נים מעניקים לציבור שירותים בתחום זה.

רשות התאגידים
רשות התאגידים אחראית לרישום ,לפיקוח ,לבקרה ולאכיפה של מרבית התאגידים בישראל .הרשות
כוללת את יחידת רשם החברות והשותפויות ,יחידת רשם המשכונות ,יחידת רשם העמותות וחברות
לתועלת הציבור ,יחידת רשם ההקדשות ,יחידת האגודות העותומניות ויחידת רשם המפלגות .לצידן
של יחידות הרשמים פועלות יחידות מקצועיות :יחידת אכיפה ובקרה ,היחידה לשירות הציבור ומחוז
ת"א והמרכז.
רשות התאגידים מאפשרת מימוש של חופש ההתאגדות מתוך ראית האינטרס הציבורי ,פועלת
להבטחת השקיפות ,הפומביות וההתנהלות התקינה של תאגידים בהתאם להוראות הדין ,פועלת
להגבר ת אמון הציבור בתאגידים ולמתן שירות יעיל ,מקצועי ואיכותי לציבור.
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רשות הפטנטים
התפקיד העיקרי של רשות הפטנטים הוא לאפשר הגנה משפטית על קניין רוחני תעשייתי בישראל,
באמצעות רישום פטנטים ,מדגמים ,סימני מסחר וכינויי מקור .ברשות מנוהל בית דין ,הדן בהליכים
מעין שיפוטיים ,במחלוקות המתעוררות בהקשר לרישומם של זכויות אלה ,אם כאשר מתעוררות
מחלוקות בין הרשות למבקש הרישום או אם במקרים בהם הציבור מתנגד לרישום או מבקש לבטלו.

נציבות תלונות הציבור על שופטים
הנציבות החלה לפעול ביום .1/10/2003
בתפקיד הנציבה הראשונה כיהנה טובה שטרסברג – כהן ,שופטת בית המשפט העליון בדימוס,
ומיום  2/10/2008כיהן כנציב השני אליעזר גולדברג ,שופט בית המשפט העליון בדימוס.
ביום  13/11/2013נכנס לתוקף מינויו של פרופסור אליעזר ריבלין ,משנה לנשיא בית המשפט העליון
בדימוס ,כנציב השלישי .ביום  13/11/2018נכנס לתוקף מינויו של אורי שהם ,שופט בית המשפט
העליון בדימוס ,כנציב הרביעי.

קבלת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים ,התשס"ב ,2002-הייתה כרוכה בדיונים ממושכים
בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת ,שבמהלכם הוצגו נתונים על הטיפול בתלונות נגד שופטים
ועל מספר התלונות המוגשות מדי שנה לגופים שונים – ובהם מנהל בתי המשפט ,נציב תלונות ציבור
במשרד מבקר המדינה וגורמים נוספים.
טרם הקמת הנציבות לא היה קיים בישראל גוף שפעל מכוח חוק וריכז את הטיפול בתלונות הציבור
על שופטים .החוק הקים גוף כזה הנותן בידי מתלוננים פוטנציאליים כתובת אחת לפניותיהם ומבטיח
טיפול יומיומי ,מקצועי וניטרלי בתלונות .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.
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בחוק נקבעו מספר מנגנונים כדי להבטיח כי הנציבות תוכל למלא את תפקידיה באופן עצמאי וללא
תלות ,כמו בחירת הנציב בידי הועדה לבחירת שופטים ,הכפפתם של הנציב ושל עובדי הנציבות
למרותו של הדין בלבד ועוד.
הנציבות חותרת ליצירתה של מדיניות אחידה בתחום זה ומאמצת ראייה מערכתית של הליקויים
המתגלים תוך כדי הטיפול בתלונות.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
הנציבות פועלת מתוקף 'חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח ,'1998 ,ואמונה על יישומו.
מטרת הנציבות לצמצם את הפער הקיים בין מציאות חייהם של אנשים עם מוגבלות לבין עקרונות
השוויון.
הנציבות פועלת בשלושה מישורים :אכיפת תקנות הנגישות ,מניעת אפליה וקידום השתלבות אנשים
עם מוגבלות בחברה הישראלית בכל תחומי החיים (כגון תעסוקה ,דיור ,חינוך ,כשרות משפטית
ואפוטרופסות וכן תרבות ופנאי) וקידום מדיניות הנוגעת לזכויות אנשים עם מוגבלות.

רשות ניירות ערך

התמחות ברשות היא קרש קפיצה בעולם שוק ההון ,התמחות ייחודית המשלבת אוריינטציה כלכלית.
אז את מי אנחנו מחפשים ,מה כולל תהליך המיון ואיך נראית עבודת המתמחה ברשות?
מה המתמחים שלנו עושים?
המתמחים ברשות משתלבים באופן מלא בעבודה המקצועית של המחלקות ברשות ,וכחלק בלתי
נפרד מסגל הרשות .המתמחים משתתפים בישיבות ובדיונים ונדרשים בין היתר להבין חומרים ניירות
עמדה וחוות דעת משפטית לקראת דיונים אלה.
איפה אפשר להתמחות?
אסדרה:
מחלקת תאגידים – ירושלים
מחלקת השקעות – תל אביב
מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות סוחר – ת"א
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המחלקה הבינלאומית – ת"א
מחלקת ייעוץ משפטי – ירושלים ות"א
מחלקת חקיקה – ירושלים
אכיפה:
מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר – ת"א
מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה – בית קרדן
מחלקת אכיפה מנהלית – ת"א
את מי אנחנו מחפשים?
סטודנטים שנה ג' במהלך סמסטר ב'בעלי ממוצע ציונים מעל  ,80תינתן עדיפות למצטייניםיכולת קריאה וכתיבה משפטית ברמה מצוינתיתרון משמעותי לבעלי תואר נוסף בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאותנכונות להשקעה ועבודה מאומצתאנגלית ברמה גבוההקצת על התהליך...
הליכי המיון והבחירה נעשים ע"י יחידת מש"א בשיתוף פעולה עם נציגי המחלקות.
תנאי לתחילת ההתמחות הינו קבלת היתר התמחות ממוסד הלימוד/לשכת עורכי הדין (סטודנטים
למשפטים שנה ג').
 .1פתיחת משרות התמחות – בכל שנה במהלך חודש דצמבר – נפתח תהליך הגיוס  ,ניתן להגיש
קורות חיים באתר קודקס .בדצמבר  - 2022ייפתח תהליך הגיוס לשנת .2024
 .2זימון מועמדים – במהלך חודש ינואר יזומנו המועמדים המתאימים ביותר למשרות ההתמחות.
 .3ימי ראיונות – ייערכו במשרדי הרשות ימי ראיונות מרוכזים בתאריכים שייקבעו ע"י לשכת עורכי
הדין .הריאיון כולל ראיון פרונטלי ומטלת כתיבה קצרה.
ייתכן שחלק מהמועמדים יזומנו לראיון שני עם המאמנים במחלקות.
 .4הודעה על קבלה– בתאריך שייקבע ע"י הלשכה ,המועמדים שייבחרו יקבלו הודעה רשמית על
קבלה להתמחות.
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רשות המיסים
מי אנחנו ?
המחלקה הפיסקאלית היא היחידה האחראית בפרקליטות המדינה על תחום המיסים ומהווה חוד
החנית במערך אכיפת דיני המס בישראל.
המחלקה מייצגת את המדינה לפני בית המשפט העליון בתיקים הנוגעים למסים בכל ענפי המשפט:
בתחום האזרחי (ערעורי מס ,תובענות ייצוגיות בנושא מס) ,בתחום המינהלי (עתירות לבג"ץ הנוגעות
למסים) ובתחום הפלילי (ערעורים פליליים העוסקים בעבֵ רות מס).
לצד זאת ,המחלקה מתפקדת גם כ"יחידת המטה" האחראית בפרקליטות על תחום זה ובמסגרת זו
המחלקה בין היתר מנחה ,מלווה ונותנת ייעוץ שוטף הן לפרקליטים במחוזות המטפלים בתיקי מס
הן לרשות המסים; מעורבת בגיבוש מדיניות בתחום המס ומלווה הליכי חקיקה.
איפה אנחנו נמצאים?
בלשכה הראשית של המשרד ,ברחוב צלאח א-דין  29בירושלים ,לצד מחלקות נוספות מפרקליטות
ומשניו ושרת
המדינה ,מחלקת ייעוץ וחקיקה ,פרקליט המדינה ,היועץ המשפטי לממשלה ִ
המשפטים.
תיקים מרכזיים שטופלו על ידנו בעת האחרונה :
•

"תיקי הקניונים "(ע"א  ,74/15דנ"א  – )1032/18ארבעה ערעורים שבהם התקבלה
עמדת המדינה ונקבע שחוק מיסוי מקרקעין חל על עסקות להעברת זכויות בחברות
שבבעלותן מרכזי קניות ועליהן לשלם בגין עסקות אלה מס רכישה ומס שבח .לאחרונה
נדחתה בקשה לקיים דיון נוסף על פסק הדין.

•

דחיית הערעור בעניינו של אליעזר פישמן (ע"א  – )918/15בפסק הדין נקבע שלא
ניתן לקזז מרווחי ההון של חלק מהחברות שבבעלותו של פישמן חובות שהיו לחברות
אחרות בקבוצה .בהתאם לכך חויב פישמן בתשלום מס בסך של למעלה מ 196-מיליון
ש"ח .לאחר דחיית הערעור ומשלא עמד בתשלום המס ,הגישה רשות המסים בקשה
– שהתקבלה – להכריז על פישמן כפושט רגל.

•

קבלת ערעור המדינה בעניינם של בירן ושל לשם (ע"א  – )7204/15בפסק הדין נקבע
שהכנסה מהשכרת למעלה מ 20-דירות היא הכנסה עסקית החייבת במס שולי ולא
ניתן לקבל בגינּה הטבת מס בדמות תשלום מס בשיעור מופחת.

•

קבלת הדיון הנוסף בעניין הירשזון ודמארי (דנ"א  – )2308/15בית המשפט העליון
קבע בהרכב מורחב של  7שופטים ,כי המשיבים (וביניהם שר האוצר לשעבר הירשזון)
– שהורשעו בגניבה ממעסיקיהם – אינם זכאים לקזז הפסדים שנבעו מהשבת הכספים
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שנגנבו כנגד ההכנסה שיוחסה להם בשנות מס קודמות שבהן הכספים נגנבו .זאת
משום שלפי הדין הישראלי לא ניתן לקזז הפסדים "לאחור".
•

דחיית הערעור בעניינו של אריה (ריקו) שירזי (ע"פ  – )486/16בית המשפט העליון
דחה ערעור על הרשעתו של שירזי בעבֵ רות מס ,הלבנת הון ,איומים ושיבוש מהלכי
משפט בשל כך שנתן הלוואות בהיקפים גדולים ובריבית קצוצה והשתמש בחשבוניות
פיקטיביות שבאמצעותן קיבלו הלווים במרמה מרשות המס את סכומי המע"מ
הנקובים בהן כדי לעמוד בתשלומים הגבוהים .במסגרת זו הותר על כנו העונש שנגזר
עליו –  8שנות מאסר בפועל וקנס בסך מיליון ש"ח.

כמה מתמחים יש ?
 3-4מתמחים.
איך נראה היום של מתמחה אצלנו?
המחלקה הפיסקאלית היא יחידה אינטימית הכוללת כ 8-פרקליטים .המתמחים בה הם חלק
אינטגרלי ובלתי נפרד ממנה ,עובדים בשיתוף-פעולה צמוד עם הפרקליטים ומשתתפים בפעילויות
מחלקתיות ובהן סיורים לימודיים ,הרצאות מקצועיות ,ימי הכשרה ,השתלמויות ופעילויות חברתיות.
עבו דת המתמחה מגוונת ביותר וכוללת בעיקר עבודה משפטית-מהותית כגון כתיבת טיוטות כתבי
בית -דין המוגשים לבית המשפט העליון ,עריכת מחקר משפטי ,התלוות לפרקליטים לדיונים בבית
המשפט ,כתיבת חוֹות דעת מקצועיות והשתתפות בדיונים בפרקליטות וברשות המיסים.
במסגרת העבודה המתמחי ם נחשפים למגוון רחב של סוגיות ושל תחומי משפט וזוכים להכוונה
ולחניכה אישית ,תוך שניתן מקום למתמחה להתבטא כשותף לפעילות ואף להביע עמדתו.
מה אנחנו מחפשים במתמחה?
לנוכח חשיבות התיקים המטופלים במחלקה ,היקפם והמורכבות המאפיינת אותם ,אנחנו מחפשים
מתמחים שהם משפטנים מצוינים ,בעלי כושר ניסוח מעולה ויכולת לבצע מחקר משפטי מעמיק,
שמבקשים להכיר את תחום המסים ולהתמקצע בו במסגרת השירות הציבורי .אנו רוצים מתמחים
ערכיים ,לויאליים ,אחראיים ומחויבים ,שיפגינו מעורבות ויזמה ,בעלי "ראש גדול" ,שחושבים "על
הרגליים" ואינם מפחדים "לקפוץ למים" ,ולא פחות חשוב – שיתרמו לסביבת העבודה הנעימה
במחלקה.
תואר נוסף בחשבונאות ,בכלכלה או במינהל עסקים או רקע מקצועי משמעותי בתחומים אלה מהווים
יתרון.
עם מי אפשר להתייעץ?
אחראי מתמחים – עו"ד חן אבידוב Chenavi@justice.gov.il
אפרת דורוני (מתמחה) Efratdo@justice.gov.il
למה כדאי לבוא דווקא אלינו?
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המחלקה נמצאת בצומת מרכזי בעולם הפיסקאלי והיא שחקן משמעותי בתחום .הסוגיות והתיקים
המטופלים במחלקה הם מהמאתגרים ביותר ומעלים שאלות סבוכות ומורכבות שהתמודדות עמן
מצריכה ידע והבנה מעמיקים בתחום המס (על היבטיו האזרחיים ,המינהליים והפליליים) ,בענפי
משפט אחרים (ו בהם דיני הקניין ,דיני החוזים ,משפט מינהלי ,משפט פלילי ,חדלות פירעון ודיני
תאגידים) ובתחומים לבר-משפטיים כגון כלכלה וחשבונאות.
ההתמחות במחלקה מציבה בפני המתמחים אתגר מקצועי והזדמנות ליטול חלק בעבודה
משמעותית ומגּוונת שהיא בעיקרּה משפטית-מהותית .המתמחים לומדים את תחום המס באופן
מעמיק ,רוכשים מיומנויות וניסיון משמעותיים בכתיבה ובמחקר משפטיים וזוכים להכיר את עולם
הליטיגציה בבית -המשפט העליון תוך ליווי תיקים מתחילתם ולעתים עד סופם .לצד זאת במסגרתם
עבודתם נחשפים המתמחים גם לפועלן של רשות המסים ושל יחידות נוספות במשרד המשפטים .
המחלקה רואה חשיבות רבה בהתמחות ובתהליכי הלמידה של המתמחים במהלכּה .במסגרת זו
מושם דגש על חניכה אישית של המתמחים מתוך שאיפה למקסם את חוויית הלמידה ,להעשיר את
ניסיונם במהלך ההתמחות ולהקנות להם כלים מקצועיים להמשך דרכם.
ואם התקבלתם ,טיפ חשוב להתמחות (מאחד שיודע/ת):
בואו עם הרבה סקרנות ,מוטיבציה ללמוד ולהשקיע והרבה יוזמה .מקומם של המתמחים במחלקה
מרכזי ותלוי במידה רבה במוטיבציה ,ברצון ,באחריות ,במקצועיות ,במחויבות ובמעורבות שהם
מפגינים – השמיים הם הגבול.
וגם טיפ קולינרי( :מה אוכלים בסביבה/מזמינים לעבודה?)...
אפשר לקנות במזנון או להזמין מבחוץ דרך החברות שעובדות עם המשרד ואפשר כמובן להביא גם
מהבית ולחמם במטבחון.
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ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים
היועצת המשפטית לממשלה עומדת בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת והשירות
המשפטי הציבורי .ליועצת המשפטית לממשלה חמישה עוזרים :עוזר בכיר ועוזר נוסף בדסק
המינהלי -חוקתי ,שני עוזרים בדסק הפלילי ועוזר נוסף בדסק האזרחי-כלכלי .חלוקת המתמחים בין
הדסקים כוללת מתמחה אחד בדסק המינהלי-חוקתי ,שני מתמחים בדסק הפלילי ושני מתמחים
בדסק האזרחי -כלכלי .העוזרים והמתמחים יחדיו ,מהווים את הצוות הקרוב ביותר ליועצת ,ועובדים
ישירות מול היועצת ומול המחלקות הרלוונטיות בפרקליטות ובמחלקת ייעוץ וחקיקה של משרד
המשפטים.
תכני העבודה בלשכת היו עצת המשפטית לממשלה נמצאים בליבת העשייה הציבורית ,וכוללים בין
היתר:
•

התוויית המדיניות הפלילית וליווי חקירות פליליות בעלות "פרופיל" גבוה

•

הכרעות חוקתיות משמעותיות בדבר הפעלת סמכויות השלטון

•

הגשת עמדת היועצת המשפטית לממשלה בתיקי דגל אזרחיים הנדונים בבית המשפט העליון

•

מעורבות בהליכי חקיקה

•

גיבוש עמדות לבג"ץ

העבודה בלשכת היועצת המשפטית לממשלה נעשית בשיתוף גורמים רבים במערכת אכיפת החוק,
במשרד המשפטים ובמשרדי הממשלה השונים ,והיא חושפת את המתמחים בה לתחומי משפט
מגוונים ולסוגיות המשפטיות המרכזיות ביותר ,מקנה פרספקטיבה ייחודית ומאפשרת הבנה עמוקה
וראייה רחבה של מערכת המשפט הציבורי ודרכי עבודתה.

המחלקה למשפט בין-לאומי

המחלקה למשפט בין -לאומי בייעוץ וחקיקה היא חלק ממערך הייעוץ המשפטי לממשלה ,ובראשה
עומד המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט בין-לאומי) ,ד"ר גיל-עד נועם .המחלקה מונה
שבעה אשכולות העוסקים במתן ייעוץ משפטי ,בקידום האינטרסים של מדינת ישראל בזירה הבין-
לאומית ובהגנה על המדינה ובכיריה בהליכים משפטיים בין-לאומיים ובמדינות זרות; ואת יחידת
הממונה על העזרה המשפטית.

המחלקה למשפט אזרחי
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המחלקה יוזמת ומלווה חקיקה של משרד המשפטים ושל משרדי ממשלה אחרים ,ומעניקה ייעוץ
משפטי שוטף למשרדי הממשלה בתחומי המשפט האזרחי ,נושא הנדל"ן והקניין הרוחני .המחלקה
מעורבת בהליכים משפטיים המתנהלים נגד המדינה ורשויותיה ,בגיבוש עמדות היועץ המשפטי
לממשלה וכן לוקחת חלק בייצוג המדינה בפורומים בינלאומיים .בשנים האחרונות ובעת הזו מקדמת
המחלקה שורה של רפורמות בתחומי אחריותה השונים ,וכן הוציאה חוות דעת משפטיות
משמעותיות בתחומים כאמור.

המחלקה למשפט כלכלי

המחלקה יוזמת חקיקה בתחומי המשפט הכלכלי שבאחריותה שבסמכות משרד המשפטים ומלווה
את הממשלה ומייעצת לה בתחומים הכלכליים ,הפיננסיים והרגולטוריים .בין היתר ,המחלקה אמונה
על דיני תאגידים (חברות ,שותפויות ,מלכ"רים ועוד) וניירות ערך ,רגולציה פיננסית ,דיני רגולציה ,דיני
תקשורת ,דיני אנרגיה ,דיני הגנת סביבה ,דיני תחבורה ,דיני מיסים ,דיני תחרות ,דיני הוצאה לפועל,
גבייה מנהלית ,חדלות פירעון ושיקום כלכלי .בכלל זה ,המחלקה יוזמת הליכי חקיקה בתחומיה
שבסמכות משרד המשפטים ואמונה על ליווי של הליכי חקיקה ,ליווי הייעוץ המשפטי למשרדי
הממשלה ,גיבוש עמדות היועץ המשפטי לממשלה בתחומיה וסיוע לפרקליטות בגיבוש העמדות
במסגרת עתירות והליכים משפטיים בתחומי העיסוק של המחלקה .כמו-כן ,עורכי הדין במחלקה
מובילים ולוקחים חלק בצוותים בין-משרדיים ובתהליכי חשיבה והיוועצות רב-מגזריים ,בשיתוף
התעשייה ,האקדמיה והחברה האזרחית.

המחלקה למשפט פלילי

המחלקה למשפט פלילי אחראית על גיבוש מדיניות משפטית בתחום הפלילי ,ובכלל זה ,בין היתר,
הדין הפלילי המהותי ,ענישה ,דיני ראיות ,סדר דין פלילי וסמכויות שלטוניות בתחום האכיפה
והפיקוח .המחלקה יוזמת ומקדמת הצעות חוק ואחראית על גיבוש הנחיות מטעם היועץ המשפטי
לממשלה בנושאים שתחת אחריותה .כמו כן ,המחלקה נותנת ייעוץ משפטי שוטף למשרדי הממשלה
וליחידות הסמך בנושאים שבאחריותה ,ובוחנת הצעות חוק ממשלתיות בתחומים שונים והצעות חוק
פרטיות בעלות השלכות בתחומי עיסוקיה .עוד מסייעת המחלקה ליועץ המשפטי לממשלה בטיפול
בתיקים ובנושאים פליליים המצויים בסמכותו כראש התביעה הכללית .תחומי עיסוק נוספים של
המחלקה הם תכלול מניעת שחיתות ,והחל משנת  – 2021תכלול היבטים הנוגעים לטיפול בפשיעה
בחברה הערבית.
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המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי

המחלקה עוסקת בתחומים מגוונים המצויים בליבת המשפט החוקתי ,בהם זכויות האדם ,ובדילמות
ובאיזונים הרגישים הנוגעים לזהותה של המדינה כיהודית ודמוקרטית .בכלל זה ,המחלקה עוסקת
בעיצובם של חוקי היסוד במדינת ישראל ,בסוגיות משטריות ,בזכויות חברתיות ,בסוגיות בתחום
השוויון ,חופש הביטוי ,הגנת הפרטיות ,בריאות ,בתי משפט ,חינוך ,עבודה וביטחון סוציאלי ,בחירות,
ענייני משפחה ו ילדים בכל ענפי המשפט ,סוגיות שונות בתחום הרווחה ,דיני חירום וכן בזכויות
אנשים עם מוגבלות וזכויות מיעוטים.
אשכולות :אשכול משפט חוקתי ,אשכול ילדים ,משפחה ורווחה ,אשכול חברתי ואשכול חינוך ,בתי
משפט והשוואת חקיקה.

המחלקה למשפט ציבורי-מנהלי

והמנהלי ומהווה
המחלקה למשפט ציבוריִ -מנהלי היא המחלקה האמונה על תחום המשפט הציבורי ִ
מנחה מקצועית בתחום זה ,בנושאים אשר תחת אחריותה מעניקה המחלקה ייעוץ משפטי לממשלה
ולרשויות ציבוריות נוספות וכן מלווה הליכי חקיקה בממשלה ובכנסת.
אשכולות :אשכול משפט מנהלי ,אשכול טוהר המידות ,אשכול ביטחון ואשכול עבודת הממשלה
וביקורת שיפוטית .בנוסף לכך ,תחום התמיכות ,תרבות ומורשת ותחומי אחריות נוספים.

המחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים

תחום הניהול –בתחום זה אמונה המחלקה על ההיבטים הניהוליים המשפטיים של ייעוץ וחקיקה.
בכלל זאת אחראית המחלקה על בניית תהליכי העבודה בייעוץ וחקיקה ,פרויקטים מיוחדים ,תכנון
אסטרטגי וקביעת תכניות העבודה השנתיות של ייעוץ וחקיקה .כמו כן ,המחלקה עוסקת בכלל היבטי
פיתוח ההון האנוש י ,לרבות משאבי האנוש ,הפיתוח הארגוני ,ההדרכה והרווחה .בתחום הניהול
מגובשת תפיסת העבודה הפנימית בייעוץ וחקיקה כמו גם תפיסת העבודה ותהליכי העבודה אל מול
השותפים הרלוונטיים בתוך משרד המשפטים ומחוצה לו ,וכן מבוצעים תהליכי בקרה רוחביים אחר
יישום התהליכים השונים .בנוסף ,מקודמים תחת תחום הניהול פרוייקטים רוחביים בתחומים שונים.
תחום התפקידים המיוחדים –תפקידה העיקרי של המחלקה בתחום זה הוא לסייע ליועץ המשפטי
לממשלה בנושאים מורכבים ורגישים הנמצאים על שולחנו .העבודה בתחום זה עשויה להקיף תחומי
משפט שונים בהתאם לצרכי היועץ המשפטי לממשלה.
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הכנסת

המתמחים לייעוץ המשפטי לכנסת משובצים אצל היועצים המשפטיים בצוותים השונים:
המתמחים אצל היועצים המשפטיים לוועדות הכנסת עוסקים בגיבוש ובניסוח הצעות חוק ,ומלווים
את הטיפול בחקיקה ובחקיקת המשנה בוועדות ובמליאת הכנסת ,הם מסייעים בכתיבת חוות דעת
משפטיות ובמענה לפניות ציבור.
המתמחה במחלקת ייצוג הכנסת בערכאות מסייע בכתיבת כתבי טענות ,בהכנה לדיונים בבתי
המשפט ובניהול השוטף של התיקים.
המתמחה בצוות הייעוץ המשפטי למינהל מסייע בהכנת מכרזים ,חוזים והתקשרויות ,וכן בכתיבת
חוות דעת משפטיות בסוגיות הנוגעות לפעילותו של המינהל.

למי זה יכול להתאים?
מתמחים עם ראש גדול ויכולות גבוהות המעוניינים במקום התמחות דינמי ,מאתגר ומרתק.
המתמחים יידרשו לרמה משפטית מעולה ,יכולת ניתוח משפטי ויישום עקרונות משפטיים ,יכולות
ניסוח מצוינות בכתב ובעל פה ,הקפדה על פרטים ,יחסי אנוש טובים ,נכונות לעבודה מאומצת ,יכולת
עבודה בצוות והבנה במשפט חוקתי ציבורי ובמשפט מינהלי.

משרות ההתמחות שלנו:

לשכת היועצת המשפטית לכנסת
עוסקת במתן ייעוץ משפטי ליושב -ראש הכנסת ,לחברי הכנסת ,לנושאי התפקידים בה ולוועדות
הכנסת במגוון רחב של נושאים חוקתיים ,פרלמנטריים ומינהליים ומטפלת בעיקר בענייניים רגישים
ומורכבים.

הייעוץ המשפטי לוועדת הכספים
מעניק ייעוץ משפטי בנושאי תקציב ,חוקי ההסדרים ,חקיקה בתחום מיסים (ישירים ועקיפים) ,שוק
ההון (בורסה וניירות ערך) וכן בפיקוח על עבודת הממשלה בענייני אגרות.

177

הייעוץ המשפטי לוועדת הכלכלה
מעניק ייעוץ משפטי בנושאים מגוונים מתחום הרגולציה הכלכלית במשק .בין התחומים המרכזיים
שבהם עוסקת ועדת הכלכלה :תקשורת ושידורים ,צרכנות ,תחבורה ,אנרגיה ,תיירות וזכויות יוצרים.

הייעוץ המשפטי לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת ביטחון הפנים
מעניק ייעוץ משפטי בנושאים ביטחוניים ,ובהם גיוס לצה"ל ,מילואים ,גופי המודיעין ,סייבר ,תקציב
הביטחון ,עורף וחירום ,יצוא ביטחוני ,שיפוט צבאי ועוד ,וכן מלווה את נושאי ביטחון הפנים בוועדת
הפנים ,ובהם משטרה ,בתי סוהר ,אבטחה ועוד.

הייעוץ המשפטי לוועדת הפנים והגנת הסביבה ,לוועדה לענייני ביקורת המדינה ולוועדת מיזמי
תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים
מעניק ייעוץ משפטי בתחומי ההגירה ,מסתננים ושוהים בלתי חוקיים; השלטון המקומי על כל היבטיו
ובכלל זה מיסוי עירוני ,רישוי עסקים ,ובחירות לרשויות המקומיות; שירותי דת ועדות דתיות (בין היתר
פתיחת עסקים בימי מנוחה ,קבורה וכשרות); תכנון ובנייה וכל תחומי הגנת הסביבה; בנוסף עוסק
בליווי דיוני הוועדה לביקורת המדינה בדוחות מבקר המדינה ,והסוגיות הציבוריות העולות מהם.

הייעוץ המשפטי לוועדת החוקה ,חוק ומשפט
מעניק ייעוץ משפטי בכל הנוגע לחוקי-היסוד ולחקיקה בתחום הפלילי (למשל חקירת חשודים
וחיפוש) ,בתחום האזרחי (למשל תיקונים לחוק החברות) ,בתחום הבחירות ,בתחום המאבק בטרור
ובתחום זכויות הילד והמעמד האישי.

הייעוץ המשפטי לוועדת החינוך ,התרבות והספורט ,לוועדת המדע והטכנולוגיה
מעניק ייעוץ משפטי בחקיקה בתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה ,הספורט ,צער בעלי חיים ,תרבות
וימי זיכרון והנצחה ,וכן בתחום זכויות הילד ובתחומי המדע והטכנולוגיה ,לרבות היבטים של פרטיות
במאגרי מידע והשפעה של טכנולוגיות.

הייעוץ המשפטי לוועדת העבודה והרווחה ולוועדת הבריאות
עוסק בחקיקה בנושאי הרווחה והביטחון הסוציאלי ,בדיני עבודה ובנושא זכויות אנשים עם מוגבלות,
וכן בנושא הבריאות ,לרבות זכויות החולה ,זכויות המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי ,רישוי בעלי
מקצועות הבריאות והסדרת תחומים המחייבים התמודדות אתית עם ההתפתחות הטכנולוגית
בתחומי הרפואה (כגון פונדקאות והשתלת איברים).
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הייעוץ המשפטי למליאת הכנסת
ייעוץ וליווי משפטי שוטף למליאת הכנסת ובכלל זה להליכים השונים והפעולות שמתקיימים בדיוני
המליאה מתן ייעוץ משפטי שוטף בסוגיות משפטיות שעולות בדיוני המליאה ,סדרי הצבעה וכיו"ב וכן
סיוע וייעוץ בגיבוש הסדרים המתגבשים במהלכם.

הייעוץ המשפטי למינהל הכנסת
מעניק ייעוץ משפטי למנכ"ל הכנסת ,למחלקות הכנסת השונות ולמשמר הכנסת ,בין היתר ,בכל
הנוגע לסוגיות מתחום המינהל הציבורי; התקשרויות ,מכרזים וחוזים בתחומים מגוונים ובהיקפים
כספיים נרחבים; חוזי עבודה לבעלי תפקידים בדרגים השונים ובמסגרות ההעסקה מגוונות; ניהול
מו"מ עם גורמים שונים בכנסת ובשירות המדינה וכן עם גורמים מסחריים וכיוצא באלה.

ייצוג הכנסת בערכאות
מחלקת הליטיגציה של הכנסת :ייצוג הכנסת בהליכים משפטיים שהכנסת צד להן ,ובפרט עתירות
התוקפות חוקתיות של חוקים או הליכים פנים-פרלמנטריים .עבודת הייצוג כוללת הכנת כתבי טענות
והופעות בבתי המשפט (בעיקר בית המשפט העליון).
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משרד ראש הממשלה

הלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה נותנת ייעוץ משפטי שוטף ושירותים משפטיים
למשרד ראש הממשלה ,על יחידותיו ויחידות הסמך שלו.
בראש הלשכה המשפטית עומדת היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה.

הגורמים המקבלים ייעוץ משפטי מהלשכה המשפטית:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ראש הממשלה
לשכת ראש הממשלה
מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מזכיר הממשלה ומזכירות הממשלה
המועצה הלאומית לכלכלה
מערך ההסברה הלאומי
לשכת העיתונות הממשלתית
הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים
הרשות לקידום מעמד האישה
המנהלת לתחליפי נפט
אגפי המטה במשרד :אגף ממשל וחברה ,אגף פנים ,תכנון ופיתוח ,אגף כלכלה
ותשתיות
אגפי המינהל במשרד :מחלקת משאבי אנוש:
 oאגף מבצעים ונכסים
 oאגף הביטחון ואגף טכנולוגיות מידע
 oאגף מבצעים ונכסים
 oאגף הביטחון
 oאגף טכונולגיות מידע
 oחשבות ,אגף תקציבים
 oאגף בכיר לביקורת המדינה
 oאגף פניות ציבור
יועצי ראש הממשלה
אגף מורשת והנצחה
המטה הקיברנטי הלאומי
מטה התיאום למיזם ישראל דיגיטלית
מטה התקשוב הלאומי
הממונה על היישומים הביומטריים
לשכת הקשר נתיב
ארכיון המדינה
הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה
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•
•

משרדי ממשלה ,לשכות שרים וסגני שרים במשרד ראש הממשלה
ועדות ציבוריות מייעצות

שירותים משפטיים הניתנים לאגפי המינהל וליחידות נוספות במשרד ראש הממשלה:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

סיוע בהכנת הצעות החלטה וחוות דעת משפטיות הנלוות אליהן
מתן חוות דעת משפטיות בתחומי עיסוקן של היחידות
עריכת מכרזים והכנת הסכמי התקשרות עם ספקים ויועצים חיצוניים
ייעוץ משפטי ביחס להוראות תקנון שירות המדינה (תקשי"ר) ,הוראות תקנון כספים
ומשק והנחיות מינהל נוספות
עריכת הסדרי ניגוד עניינים לעובדים הנקלטים במשרד ,בהתאם להוראות התקשי"ר
טיפול בבקשות להיתר עבודה פרטית
טיפול בבקשות לנסיעה לחוץ לארץ במימון חוץ-ממשלתי
סיוע בגיבוש נהלים משרדיים
גיבוש עמדת המשרד לטיוטת דו"ח מבקר המדינה וסיוע בביקורת פנים
השתתפות בוועדות משרדיות ,כגון ועדות מכרזים ,יועצים וענ"א ,ועדת תמיכות
(כספים מתוקצבים וכספי עזבונות) ,ועדת חובות אבודים ,ועדת סקרים ,ועדת
נזיקין ,ועדת מתנות ,ועדה להשתתפות המדינה בהוצאות משפטיות של עובדי מדינה
שירותים משפטיים כסיוע ליועצים המשפטיים של יחידות הסמך הביטחוניות

תחום החקיקה:
הצעות חוק ממשלתיות
•
•
•
•

ניסוח הצעות חוק ממשלתיות בתחום טיפולו של המשרד ,לרבות סיוע בניסוח חקיקה
ליחידות הסמך הביטחוניות
הפצת תזכירי חוק
ליווי הליכי החקיקה בכנסת
הכנת סקירות שוטפות של תזכירי חוק המופצים על ידי משרדים אחרים ונוגעים
לעבודת המשרד

הצעות חוק פרטיות
•
•
•

הכנת סקירות שוטפות של הצעות חוק פרטיות המונחות על שולחן הכנסת
סיוע בגיבוש עמדת המשרד בנוגע להצעות חוק פרטיות
נוכחות קבועה בוועדת השרים לענייני חקיקה והצגת עמדת המשרד בפני הוועדה בעת
הצורך

החלטות ממשלה וועדות שרים:
•
•

הכנת הצעות החלטה וסיוע בניסוחן
עריכת חוות דעת משפטיות להצעות החלטה המוגשות על ידי ראש הממשלה והשרים
שהלשכה אחראית ליעוץ המשפטי הניתן להם

181

•

בחינת הצעות החלטה המוגשות על ידי שרי הממשלה האחרים ,אשר יש להן נגיעה
למשרד

ליווי משפטי לוועדות שרים בראשות ראש הממשלה או שרים המכהנים במשרד
•
•
•
•
•
•

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (באופן חלקי)
ועדת שרים לענייני שירות הביטחון הכללי
ועדת השרים לעניין אישור תכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון וגופי
המודיעין
ועדת השרים ליישומים ביומטריים
ועדת שרים לענייני הסדרת ההתיישבות ופיתוח חברתי-כלכלי של הבדואים בנגב
ועדת שרים לתיאום שיתוף הפעולה הכלכלי עם סין

ליווי משפטי לועדות בינמשרדיות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ועדת חריגים לעניין העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים
שולחן החירום בקהילות היהודיות בתפוצות -יושב ראש משותף עם יושב ראש
הסוכנות היהודית לארץ ישראל
צוות היגוי תכנית משולבת לטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית
צוות בין משרדי למעקב אחר התכנית הלאומית לפיתוח הנגב – יושב ראש משותף עם
מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל
צוות לבחינת האחריות המיניסטריאלית על תחום צער בעלי חיים
הועדה המתמדת המשותפת לנציגות ניצולי השואה והממשלה
שולחן עגול ממשקי  -ממשלה ,מגזר עסקי ,חברה אזרחית (יושב ראש ,ממלא מקום
ראש הממשלה ,אחד משלושת יושבי הראש)
ועדת היגוי מדדי איכות חיים
צוות יישום המלצות דו"ח המשילות
צוות מעקב רישוי ירוק
ועדת החריגים לקציבת כהונת נושאי משרה בכירים
ועדת היגוי נתיבי ישראל
ועדה לצמצום השימוש במזומן
ועדת ההיגוי לפינוי שדה דב
הועדה לקידום הרכבת לאילת
ועדה להסרת חסמים לקידום תשתיות הגז הטבע
ועדת חסמים לפיתוח נמלי הים צוות קידום יבוא מקביל של מוצרי מזון
ועדת חסמים רכש מטוס ראש ממשלה ומעון
צוות לניהול אסטרטגיה כלכלית – חברתית
ועדת היגוי ליישום תוכנית החומש לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים
ועדה ליישום ההחלטה על מעבר מחנות צה"ל לנגב
ועדת הסרת חסמים בדיור
ועדת היגוי ישראל דיגיטלית
פורום מנכ"לים להתחדשות עירונית
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ליווי עתירות ותביעות הנוגעות במישרין או בעקיפין למשרד ראש הממשלה
עתירות לבג"צ
•
•
•

נושאים ביטחוניים ומדיניים
נושאים חברתיים-כלכליים ,לרבות נושאים מרכזיים שהממשלה קיבלה החלטה
לגביהם
ליווי עתירות ותביעות הנוגעות במישרין או בעקיפין למשרד ראש הממשלה

תביעות ,עתירות מנהליות וערעורים כנגד המשרד
•
•
•
•

דיני עבודה
תביעות אזרחיות ודיני נזיקין
עתירות מנהליות המוגשות לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
עתירות מנהליות המוגשות כנגד משרדי ממשלה אחרים ויש למשרד ראש הממשלה
עניין בהן

טיפול משפטי במינויים ובחסויות
•
•

•

•

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה:1975-
הכנת חוות דעת משפטית לוועדה לבדיקת מינויים הפועלת מכוח החוק.
בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה:
ביצוע בדיקה לאיתור חשש לניגוד עניינים והכנת חוות דעת ביחס לכל מינוי הנעשה
על ידי ראש הממשלה ,על ידי השרים שהלשכה אחראית ליעוץ המשפטי הניתן להם,
ועל ידי המנכ"ל ,לתפקידים על פי דין ולוועדות ציבוריות ,והכנת הסדרים מתאימים
למניעת ניגוד עניינים.
בהתאם לתקנון שירות המדינה:
ביצוע בדיקה לאיתור חשש לניגוד עניינים והכנת חוות דעת ביחס לכל עובד חדש
במשרד ,והכנת הסדרים מתאימים למניעת ניגוד עניינים.
חסויות:
בחינת בקשות למתן חסות של ראש הממשלה ,שרים במשרד ועובדי ציבור בכירים
לאירועים או פעילויות של גופים פרטיים הפועלים לקידום מטרות ציבוריות וחברתיות.
חסות פירושה מתן מכתב תמיכה ,ברכה (כתובה או מצולמת) ,השתתפות באירועים
וכיוצא בזה.

פרויקטים מיוחדים
השתתפות בוועדות היגוי ובוועדות משרדיות ובין-משרדיות העוסקות בפרויקטים מיוחדים ו/או
מלווה אותן בהיבטים משפטיים ,כגון:
•
•
•

מחשב לכל ילד
מסע ותגלית
פרס א.מ.ת
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•
•
•
•
•
•

פרס בראשית
פרויקטים של הקרן למורשת הכותל
תכניות לאזורי עדיפות לאומית
פרס ראש הממשלה ליזמות ולחדשנות
העצמת תשתית מורשת לאומית
הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בסודן בדרכם לישראל

חוקים שראש הממשלה ממונה על ביצועם או על התקנת תקנות לביצועם
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

דבר המלך במועצה על ארץ ישראל (המקומות הקדושים) -1924 ,סעיף 3
חוק בית העצמאות ,התשס"ט – 2009
חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו) ,התשס"ד – 2004
חוק דוד בן-גוריון ,תשל"ז 1976 -
חוק האזנת סתר ,התשל"ט – 1979
חוק הארכיונים ,התשט"ו – 1955
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו-
 ,)2010תשס"ט ( 2009 -ראש הממשלה ממונה על פרק כ"ו – אזורי עדיפות לאומית)
חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) ,תשע"א – 2011
חוק המטה לביטחון לאומי ,תשס"ח – 2008
חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין ,התשנ"ז – 1997
חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף ,התשס"ח – 2008
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו1996-
חוק העלאת עצמותיו של הרצל ,התש"ט1949-
חוק הרשות לפיתוח הגליל ,התשנ"ג1993-
חוק הרשות לפיתוח הנגב ,השתנ"ב1991-
חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות ,התיירות ושרי החוץ של ירושלים ,התשס"ו-
2005
חוק הרשות לקידום מעמד האשה ,התשנ"ח – 1998
חוק השמות ,התש"ט
חוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו) ,התשס"ה – 2005
חוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג - 1953-סעיף (13א) ו(-ב) ,בכל הנוגע למועצה לחינוך
ממלכתי דתי
חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,התשי"ט – 1959
חוק יום העצמאות ,התש"ט – 1949
חוק יום ירושלים ,התשנ"ח – 1998
חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית ,התשנ"ה
– 1995
חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין ,התשנ"ח – 1998
חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי ,התשס"ה – 2005
חוק להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ,תשמ"ו – 1986
חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חרום ,התש"י – 1949
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף ,חבל עזה וצפון השומרון ,התשס"ח2008-
חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן ,תש"ע
– 2010
חוק נכסי גרמנים ,התש"י1950-
חוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב – 2002
חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט – 1959
חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) תשי"ט – 1959
חוק שירות המדינה (משמעת) ,תשכ"ג1963-
חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה -1985-סעיף  -19בכל הנוגע לשינוי תקציב הביטחון
בתקציבי יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון
המדינה ותושביה.
חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה -1975-סעיף 59א(א) -בכל הנוגע להקמת ועדת
שרים לענייני הפרטה
חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) ,התשל"א -1971-סעיפים 14א(ז)14 ,א(יא),
14א(/א)14 ,א(1ב)14 ,אב(א)14 ,ב(ב)(15 ,א)(15 ,ב)
פקודת הסטטיסטיקה (נוסח חדש) תשל"ב – 1972
פקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים)

לראש הממשלה מוקנות סמכויות רבות נוספות במסגרת חוקים אחרים ,שהוא אינו אחראי על
ביצועם ,כגון סמכות מינוי ,חובת היוועצות עמו ,וכדומה.
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הרשות השופטת

סמכויות השפיטה בישראל נתונות בידי הרשות השופטת .הרשות השופטת מורכבת ממערכת בתי
המשפט בישראל שבראשה עומד בית המשפט העליון ,וכן מבתי הדין .במערכת בתי המשפט שלוש
הערכאות בהן ניתן להתמחות :בית המשפט העליון ,בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום.

הרשות השופטת בי שראל ,היא רשות עצמאית .במילוי תפקידי השפיטה אין היא תלויה באדם או
רשות אחרת .אי-התלות היא גם עניינית וגם אישית .אי-התלות האישית מובטחת בדרך בחירתו של
שופט ובעניינים הנוגעים להעלאתו בדרגה של שופט ,בתקופת כהונתו ,בתנאי שירותו ,בשכרו,
בחסינותו ובענייני משמעת .אי-התלות העניינית פירושה כפיפות השופט למרות החוק בלבד ,ואי
כפיפות במילוי תפקידי השפיטה לאדם או למרות אחרת כלשהי.

מבנה הרשות השופטת
בית המשפט העליון עומד בראש מערכת השיפוט בישראל .תחום שיפוטו – המדינה כולה .בבית
המשפט העליון מכהנים היום  15שופטים .הלכה שפוסק בית המשפט העליון מחייבת כל בית
משפט ,זולת בית המשפט העליון .זה עקרון התקדים המחייב הנוהג בישראל .בית המשפט העליון
יושב כבית משפט לערעורים וכבית משפט גבוה לצדק (בג"צ) .כבג"צ דן בית המשפט העליון
בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת מהם סעד למען הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית משפט אחר,
או של בית דין אחר .כבית משפט לערעורים ,דן בית המשפט העליון בערעורים (פליליים ואזרחיים)
על פסקי דין והחלטות אחרות של בתי המשפט המחוזיים .כמו כן ,דן הוא בערעורים על החלטות
שיפוטיות ומעין שיפוטיות שונות ,כן יושב בית המשפט העליון ב"דיון נוסף" על פסקי דינו .סמכות
מיוחדת שיש לבית המשפט העליון היא להורות על קיום "משפט חוזר" בעניין פלילי שנפסק בו
סופית.

עניינים אזרחיים ופליליים בערכאה ראשונה נדונים בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום.
בית המשפט המחוזי יושב כבית משפט של ערכאה ראשונה וכבית משפט לערעורים על פסקי הדין
של בית משפט השלום .הלכה שפסק בית משפט מחוזי מנחה את בתי משפט השלום.

בית משפט השלום דן בעניינים פלילים ובעניינים אזרחיים .בענייני משפחה הפך בית המשפט
השלום לבית המשפט לענייני משפחה .בית משפט השלום יושב גם כבית משפט שלום לתעבורה,
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כבית משפט לעניינים מקומיים ,כבית משפט לתביעות קטנות וכבית דין לשכירות.

בצד בתי המשפט קיימים בתי דין אשר להם סמכות שיפוט מוגבלת .בתי דין לעבודה – דנים בתובענות
שעילתן ביחסי עובד ומעסיק .כן דנים הם בסכסוכים בעניין הסכמים קיבוציים ,בתובענות שנוגעות
בקופת גמל ותביעות על פי חוק הביטוח הלאומי .בית הדין הארצי לעבודה – דן בערעורים על פסקי
דין של בתי דין האזוריים לעבודה ,וכן בתובענות בין צדדים להסכם קיבוצי ,בין ארגוני עובדים ,ובין
ארגוני מעבידים ,שהן נובעות בעניינים של יחסי עבודה.

ההתמחות
מידי שנה נקלטים  126בוגרי משפטים לתפקיד מתמחים לשופטים בכל הערכאות .אופי עבודת
המתמחה הינו ייחודי ,שכן המתמחה מהווה חלק מצוות לשכת השופט.
התפקיד כולל עבודה משפטית במגוון נושאים מענפי המשפט השונים ,הנוגעת לא פעם בנושאים
חשובים ועקרוניים העומדים במרכז השיח המשפטי-ציבורי.
הת פקיד מתמקד במחקר משפטי ,בכתיבה ובמגוון היבטים הקשורים בניהולם של תיקים המונחים
לפני בית המשפט ,כולל היבטים פרוצדוראליים-משפטיים.
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המטה לביטחון לאומי

המטה לביטחון לאומי משמש כגוף המטה לרה"מ ולממשלה בענייני חוץ וביטחון של ישראל .פעילותו
מתרכזת בתכנון מדיניות ובריכוז דיוני הקבינט המדיני-ביטחוני ,תוך נגיעה בנושאים המשפיעים
ביותר על חיי האזרחים בתחומים אלה.

פעילות האגף המשפטי
עובדי האגף המשפטי משולבים כמומחי תוכן לעולם המשפט בעבודת המטה המדינית-ביטחונית
במל"ל ,ומובילים נושאים בעלי אופי משפטי מדיני-ביטחוני הכוללת בין היתר מיפוי וגיבוש חלופות
למדיניות ,תוך הצבעה על ההבדלים בין החלופות ומשמעותם ובמידת הצורך ,בגיבוש המלצה
מנומקת לחלופה הנבחרת עבור ראש המל"ל והדרג המדיני.
עובדי האגף המשפטי נוטלים חלק בעבודות מטה המרוכזות במל"ל וכן על ידי משרדים אחרים
ב נושאים בעלי נגיעה לתחום הביטחון הלאומי ,ומייצגים את המל"ל בדיוני דרג מדיני ,בפורומים
במשרדי הממשלה ,יחידות הסמך ,גופי הביטחון וועדות הכנסת.
עבודת האגף המשפטי מאתגרת ומגוונת מאד ,ומחייבת לצד שליטה ברזי המשפט החוקתי ,המנהלי
והבינ"ל ,גם הבנה של הסביבה והאתגרי ם האסטרטגיים עימם מתמודדת ישראל בזירה המדינית-
ביטחונית ועולם הלוחמה בטרור ,וכן יכולת לעבוד עם גופים רלוונטיים כגון השב"כ ,המוסד ,משרד
החוץ ,מחלקת דין בינ"ל בפרקליטות הצבאית ,משרד המשפטים ,משרד הביטחון ומשרד האוצר
ואחרים.

מועד ההתמחות :ספטמבר 2024
הגשת מועמדות  :דרך קודקס או באמצעות כתובת המייל leagalnsc@pmo.gov.il
כתובתנו :נתנאל לורך  ,1ירושלים.
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חטיבת התביעות – משטרת ישראל

מנהל חטיבת התביעות במשטרת ישראל הינו יחידה ארצית אופרטיבית-עצמאית ,הנושאת באחריות
פיקודית ומקצועית להפעלת מערך התביעה במשטרת ישראל ,פיקוח ובקרה על יחידות התביעה
המחוזיות והארציות ,ייעוץ וחקיקה ,טיפול בנושאים בעלי רגישות ציבורית וייצוג משטרת ישראל
בוועדות הכנסת.
תובעי חטיבת התביעות מייצגים את המדינה והאינטרס הציבורי בפני הערכאות השיפוטיות השונות:
בבתי משפט השלום (פלילי ותעבורה) והנוער ברחבי הארץ וכן בבתי המשפט המחוזיים בנושאים
המצויים בסמכות התביעה המשטרתית.
חטיבת התביעות על כל יחידותיה נמצאת בחזית המאבק בפשיעה כגוף העיקרי המעמיד עבריינים
לדין ופועל לשיפור אפקטיביות ההליך הפלילי תוך יישום מדיניות אכיפה ארצית אחידה בנושאים
שבליבת העשייה של התביעה המשטרתית.

מספר טלפון ארצי ליצירת קשר עם כלל יחידות ושלוחות התביעה ,פלילי ותעבורה *9647 -
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רשות מקרקעי ישראל

תקנים להתמחות:
שני תקנים -אחד במרחב חיפה ואחד במרחב צפון.
צפון  -תחילת ההתמחות מרץ 2023
חיפה – תחילת התמחות מרץ .2024

על הרשות
מינהל מקרקעי ישראל הפך במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל לרשות מקרקעי ישראל – רשות
ממשלתית חדשה .רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החלה לפעול ב 1-במרץ  ,2013לאחר שהושלם
הסכם העבודה עם העובדים.
בהתאם לחוק רשות מקרקעי ישראל ,תש"ך –  ,1960מדיניות המקרקעין נקבעת על ידי מועצת
מק רקעי ישראל .בראש המועצה עומד שר השיכון והבינוי ,וחבריה הם מנכ"לים של משרדי ממשלה
ונציגי קק"ל .רמ"י מבצעת את המדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל .בראש רמ"י עומד
מנהל רמ"י הממונה על ידי ראש הממשלה והשרים לתקופת כהונה בת חמש שנים .מנהל רמ"י כפוף
ישירות לשר האוצר ועובדי רמ"י הם עובדי מדינה.
מטרות הרשות
 .1ניהול מקרקעי ישראל כמשאב לשם פיתוחה של מדינת ישראל לטובת הציבור ,הסביבה והדורות
הבאים.
 .2השארת עתודות קרקע מספיקות לצרכיה ולפיתוחה של המדינה בעתיד ,תוך איזון ראוי בין צורכי
פיתוח ושיווק קרקע לבין צורכי שמירה על עתודות קרקע לצורכי ציבור.
 .3שמירת זכויותיהם של הבעלים במקרקעי ישראל.
 .4קידום התחרות בשוק המקרקעין ומניעת ריכוזיות בהחזקת מקרקעין.

תפקידיה
 .1הקצאת קרקעות למטרות מגורים ,דיור בר השגה ,דיור ציבורי ,תעסוקה ,שטחים פתוחים ומטרות
אחרות ,במקומות ובהיקפים הנדרשים על פי צורכי המשק ,החברה והסביבה ,לרבות צרכים
עתידיים.
 .2מתן שירותים לבעלי זכויות במקרקעי ישראל ככל הנדרש ,לצורך ניהול זכויותיהם או מימושן.
 .3שמירה על קרקעות כמשאב לטובת הציבור ,הסביבה והדורות הבאים.
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 .4יישום הרפורמה במקרקעי ישראל והקניית הבעלות בנכסים עירוניים מהוונים לחוכריהם.
 .5קידום רישום הזכויות במקרקעי ישראל בפנקסי המקרקעין.
 .6רכישת קרקעות וסיוע למדינה בהפקעת קרקעות לפי כל דין ,לרבות למטרות סביבתיות.
 .7ביצוע מדיניות המקרקעין שקובעת מועצת מקרקעי ישראל וכל תפקיד אחר הנוגע לניהול
מקרקעי ישראל ,המוטל עליה לפי כל דין או לפי החלטת הממשלה.

התמחות ברמ"י
המתמחה משתלב בעבודת המחלקה המשפטית ומסייע לעורכי הדין במחלקה בהתאם לצרכים.
בנוסף המתמחה מלווה תיקים משפטיים ומנחה את הפרקליטות או עורכי הדין המייצגים בבית
משפט .תפקידי הייעוץ המשפטי הינם כדלקמן:
•

ייעוץ וסיוע לצוותי העסקאות וכן למטה המרחב בישום פעילות המרחב בהתאם לדין.

•

כתיבת חוות דעת משפטיות – גיבוש חוות דעת משפטיות לפי דרישת צוותי קידום העסקות.

•

ייעוץ לבעלי התפקידים במרחב על אופן הביצוע של משימותיהם בהתאם לדרישות הדין.
הכנת חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה ,הפסיקה והספרות המקצועית
המשפטית .סיוע לגורמי המרחב וייעוץ בכל הקשור בנקיטת צעדים משפטיים.

•

ליווי הליכים משפטיים בהם המרחב מיוצג ע"י הפרקליטות ו/או משרדי עו"ד חיצוניים.

•

ייצוג המרחב בוועדות המקומיות לתכנון ובניה על פי הצורך.
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עיריית חיפה

-

שם משרד :השירות המשפטי  -עיריית חיפה

-

כתובת :רח' ביאליק  ,3ת.ד  ,4811חיפה

-

טלפון04-8357086 ;04-8357077 :

-

פקס04-8357014 :

-

דוא"לLEGAL@haifa.muni.il :

-

כתובת אתר האינטרנט:
https://www.haifa.muni.il/CityHall/pages/mishpatitmain.aspx

-

מספר עו"ד :כ 36-עורכי/ות דין

-

מספר מתמחים בשנה5 :

אגפים ומחלקות :השירות המשפטי כולל  14אגפים ומחלקות הפועלות בענפי המשפט השונים,
ובכללן  -מחלקת תכנון ובניה ,מחלקת ארנונה ,תביעה עירונית ,דיני עבודה ,מחלקת מקרקעין,
מחלקת היטלים ,מחלקת ייעוץ וחקיקה ,מחלקת תמיכות והקצאות ,ייעוץ למנהל התפעול ,מחלקת
רישוי עסקים ועוד.
תמצית פעילות ועשייה  -השירות המשפטי:
העבודה המשפטית בעיריית חיפה מאתגרת ומהווה צוהר לעשייה משפטית ענפה בתחום המשפט
המנהלי והציבורי.
מורכבותה של העיר חיפה ומגוון האוכלוסיות בה ,לצד ריבוי הממשקים של הרשות המקומית עם
ציבור התושבים ומחזיקי הנכסים בעיר ,מהווה כר פורה להתדיינויות משפטיות רוויות עניין וגיוון ,הן
כאשר העירייה נתבעת והן כאשר העירייה יוזמת פעולות אכיפה פלילית באמצעות התביעה
העירונית.
מינהל השירות המשפטי בעיריית חיפה הוא למעשה משרד עורכי הדין הגדול ביותר בעיר ,המעסיק
כ 36-עורכי ועורכות דין ו 5-מתמחים ,המשתלבים בכל תחומי עיסוקו של המשרד .עורכי הדין של
השירות המשפטי מופיעים בכלל הערכאות השיפוטיות וכן מופיעים בפני ועדות ערר שונות (ארנונה,
היטלים ,תכנון ובניה) ,כאשר המתמחים נוטלים חלק פעיל בהכנת כתבי הטענות ,ניסוח מסמכים,
ישיבות הכנה ,ובנוסף ,נוטלים חלק בדיון עצמו.
השירות המשפטי כולל כאמור  14מחלקות שונות הנותנות ייעוץ שוטף למינהלי ואגפי העירייה
השונים ומתמודדות עם סוגיות מאתגרות הנובעות מעצם היותה של העירייה גוף ציבורי מורכב.
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עבודת עורכי הדין היא עצמאית ,מאתגרת ומגוונת וכוללת כתיבת חוות דעת משפטיות ,נטילת חלק
פעיל בהתוויית מדיניות העירייה ועיצוב אופי העיר ,ליווי הליכים משפטיים מגוונים כגון עתירות
מנהליות ,תביעות אזרחיות ,הליכים פליליים ,תובענות ייצוגיות ,עתירות לבג"ץ ועוד.

אופי ההתמחות
השירות המשפטי בעיריית חיפה קולט מדי שנה  5מתמחים  -מתמחה אחד במועד מרץ וארבעה
במועד ספטמבר .כל מתמחה מצוות למחלקה ספציפית ומשולב בכלל רבדי עבודתה .המתמחים
מתנסים בכתיבת חוות דעת משפטיות ,עריכת כתבי בי-דין ,מתן ייעוץ משפטי לאגפים השונים,
לוקחים חלק בישיבות המקיימות ממשקים בתוך העירייה ומחוצה לה ,מופיעים בבית המשפט
לתביעות קטנות ומלווים עורכי דין לדיונים בערכאות השיפוטיות השונות.
למתמחים ניתנת הזדמנות אמיתית למעורבות בטיפול בתיק המשפטי מן היסוד ובכך לקבל את מלוא
הכלים הפרקטיים הנדרשים כדי לצבור ניסיון וידע משפטי משמעותיים ,אשר יסייעו להם רבות
בתחילת הקריירה כעורכי דין.

נקודות המייחדות את המשרד באשר למתמחים
המתמחים בשירות המשפטי משתלבים מיד עם קליטתם באופן מלא בעבודה המקצועית של
המחלקות השונות בשירות המשפטי .המתמחים נוטלים חלק פעיל בישיבות המתקיימות מעת לעת,
יוצרים קשרי עבודה עם ממשקים בתוך העירייה ומחוצה לה .המתמחים מלווים את עורכי הדין
לדיונים בשלל הערכאות המשפטיות כאשר עבודת המתמחה מסייעת ומהווה חלק מהותי ומשמעותי
בטיפול בתיק המשפטי .לכל מתמחה מוצמד מאמן/מאמנת שהינם עורכי דין ותיקים ומנוסים בשירות
המשפטי ,בעלי ידע נרחב בתחומם ולהם הכלים והניסיון בהכוונת מתמחים ובשילובם ברזי עבודת
המשרד.
מטרת ההתמחות הינה להעניק חוויה משמעותית לכל מתמחה ,יחס אישי ,מדריך ,מלווה המבוסס
על דו-שיח מתמיד בין המאמן למתמחה וליווי צמוד וישיר .המתמחים מתמקצעים לא רק בליווי תיק
משפטי אלא גם בהכרת סדרי הדין הרלוונטיים לתחום המשפטי בו הם עוסקים .המתמחים
משתתפים בהרצאות ,השתלמויות וימי עיון מקצועיים רלבנטיים ,וכן בימי כיף ובפעילויות חברתיות
מהנות שונות שמקיים השירות המשפטי .תנאי העבודה וסביבת העבודה בשירות המשפטי הם
מצוינים ונוחים ביותר .המתמחים יושבים בצוותא בחדר ייעודי עבורם ,כאשר לכל מתמחה עמדת
מחשב פרטית .כמו כן ,בשירות המשפטי קיימת ספריה משפטית עשירה הנגישה במלואה למתמחים
וכמו כן ישנם מנויים למאגרי מידע מקצועיים שונים .בשירות המשפטי ישנו מטבחון (הכולל :מקרר,
מכשיר מיקרו ,טוסטר לשימוש העובדים) .השירות המשפטי ממוקם בבניין מנהל ההנדסה בשכונת
הדר בחיפה ,לה נגישות ענפה לתחבורה ציבורית.
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הדרישות מהמתמחים בעבודה :יכולת וכושר ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה ,חריצות ,מסירות
ל עבודה ,יכולת ניתוח ובחינה של מחלוקות משפטיות באופן יסודי ומקצועי ,כישורי השתלבות
בעבודת צוות וחשיבה מקורית ויצירתית.
שעות עבודה 8.5 :שעות עבודה ביום ,חמישה ימים בשבוע .לעיתים יש צורך בעבודה מעבר לשעות
העבודה הרגילות בכפוף לתשלום שעות נוספות ,ולעיתים נדרשת השתתפות המתמחה בפגישות,
סיורים ,דיונים בפני ועדות הערר ובפני בתי המשפט
סיכויי קידום במשרד :חלק מעורכי הדין בשירות המשפטי ביצעו את התמחותם בעירייה .קליטת
מתמחה לעבודה כעורך דין בתום התמחותו מותנית בהתמודדות במכרז ציבורי .מכרזים מתפרסמים
מעת לעת בהתאם לצרכי השירות המשפטי.
האם קיים מסלול טרום התמחות :מסלולי טרום התמחות נפתחים בשירות המשפטי בהתאם
לצרכים המשתנים ואי לכך אינם מהווים תנאי מקדים להגשת מועמדות להתמחות בשירות המשפטי.
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