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  או חלקו ללא אישור/מך זה ואו לצלם מס/או לשכפל ו/אין לעשות שימוש להפיץ ו
  או חוות דעת מקצועית כלשהי/אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו
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  2012 יוני  כלכליסט – "חוק המספרים" – חובת השתלמות
רת בדין לשמור על רמתם המקצועית במסגשבחלק ממדינות העולם קיימת לעורכי הדין חובה 

השונות עונות לשם  במדינות תוכניות ההשתלמות ב "כך לדוגמא בארה. השתלמויות מקצועיות
Continuing Legal Education או בראשי תיבות CLE .  

מסגרתן של תוכניות אלו משתלם עורך הדין במהלך השנה וצובר נקודות הנדרשות לו לשם ב
 .ד ולהיות חבר בלשכת עורכי הדין של אותה מדינה"המשך הזכאות להחזיק בתעודת עו

  .חובת השתלמות לעורכי הדיןכיום בישראל אין 
  

ים ושותפות ממשרדים  בקרב מאות שותפ,עם העיתון כלכליסט, לאחרונהבסקר רב היקף שערכנו 
האם יש להנהיג חובת : לנשאלים את השאלה הצגנו ,בין שאלות רבות אחרות, ברחבי הארץ

  ?השתלמות והכשרה כתנאי להמשך קבלת הרישיון
  .  שהתנגדו לכך21.4%כנגד בסקר השיבו בחיוב לשאלה זו  מכלל השותפים 78.6%

ואילו ) 73.8%( מעט נמוכה יותר ה במשרדים הגדולים התוצאה היית,בחתך של גודל המשרדים
המשרדים שההסבר האפשרי לכך הוא העובדה . 81.4%דווקא במשרדים הקטנים תמכו בכך 

  .הגדולים מנהיגים תוכניות הדרכה והשתלמות שוטפות בתוך המשרד
עוד למדים אנו כי השותפים הוותיקים בני החמישים ומעלה תמכו באופן נרחב יותר בחובת 

 ממצא זה מלמד על פתיחות ).72%(ביחס לחבריהם הצעירים מגיל חמישים ) 83.9%(ההשתלמות 
  .הם צריכים לרעננן עצמם במתחדש בתחומי עיסוקםש שמכירים בכךרבה של השותפים הותיקים 

  

יש להנהיג בחוק חובת השתלמות והכשרה כתנאי להמשך קבלת 
הרישיון כפי שהדבר בחלק ממדינות העולם  - כלל מדגם

נוטה להסכים
36.9%

מסכים
41.7%

נוטה לא להסכים
11.9%

לא מסכים
9.5%

  
יש להנהיג בחוק חובת השתלמות והכשרה כתנאי להמשך קבלת הרישיון כפי 

שהדבר בחלק ממדינות העולם - משרדים קטנים

לא מסכים
נוטה לא 9.3%

להסכים
9.3%

מסכים
47.7%

נוטה להסכים
33.7%
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 . מחלקות משפטיות והסקטור המשפטי, ד"עו
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