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דלתות מסתובבות – כלכליסט ספטמבר 2009
סקטור עורכי הדין בישראל ממשיך להתאפיין ברמות השונות הגבוהות בעולם במתווה הקריירה
של עורכי דין זאת כפועל יוצא של הצפת המקצוע ,התחרות ומבנה הקריירה המיוחד של עורכי דין
בישראל בשונה מבעלי מקצועו חופשיים אחרים.
אלפי בוגרי תואר במשפטים מתחילים את מסלולו הקריירה שלהם מידי שנה .בחירתו של
הסטודנט/ית מוסד הלימודים והמעבר אל ההתמחות וממנה אל התפקיד הראשון ישפיעו באופן
מכריע על יתרת הקריירה שלו/ה בהקשרים רבים .כך לדוגמא בחוות דעת לאובדן השתכרות אותן
אנו מגישים לבית משפט אנו יכולים לשרטט מסלולי קריירה השונים זה מזה במאות אחוזים.
נציג  10פרופילים שונים של עורכי דין בתחילת דרכם ונציג את אשר צפוי להם במשך חמש עשרה
השנים הבאות ומידי  5שנים בהקשרים של תגמול ,שחיקה ומבנה קריירה .הסיפורים מבוססים
על מקרים אמיתיים תוך ניבוי העתיד על מגמות ,נתונים ,הנחות עבודה והערכות הקיימות
בחברתנו.
טרם נפנה לסיפורים נציג הן בתרשים והן בטבלה את גרף ההתקדמות של כל גיבור ביחס לשכרו
ועלות המעביד שלו.
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דלתות מסתובבות  -עלות מעביד/משיכות חודשיות בש"ח
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מסלול משרד בוטיק מחלקה התמחות פרליטות חברת משרדים משרד יועמ"ש של
ישראלי מסחרי צאוורון לבן משפטית  -והקמת ושיפוט ביטוח אזרחיים אזרחי חברה
אמריקאי גדול
חברה משרד
קטנים עצמאי ברעננה
מסחריתהזכויות
כל
בצפוןשמורות לעו"ד דודי זלמנוביץ ופרישה בר"ג

 .1שרית – מההתמחות לייעוץ משפטי בחברה קבלנית ברעננה
 - 2009שרית מסיימת התמחותה במשרד אזרחי בעיר רעננה.
– 2015שרית התמודדה על תפקיד יועמ"ש לחברה קבלנית מקומית וקיבלה את התפקיד .היא
עוסקת בכל ענייניה השוטפים של החברה עובדת כ 9 -שעות ביום ומשתכרת כ ₪ 10,000 -ברוטו
ללא הטבות מיוחדות .שרית די מרוצה ממעמדה ותפקידה.
 - 2019שרית עדיין יועמ"ש בחברה ומבצעת את אותם תפקידים לרבות טיפול בנכסיהם ועסקיהם
הפרטיים של בעלי החברה .מסגרת יום העבודה לא השתנתה אם כי היא מוצאת עצמה עובדת
מעת לעת בימי שישי .שכרה של שרית הינו  ₪ 13,000ללא הטבות מיוחדות והינה מדווחת על
שחיקה ועייפות.
 - 2024שרית באותו תפקיד ובאותו מעמד .שכרה שופר ל ₪ 14,500 -אך עבודתה רק גדלה עקב
כמה פרויקטים חדשים .שרית עייפה ושחוקה ושוקלת לעבור למשרד עורכי דין בתל אביב אך
אינה מצליחה להתקבל למשרד כלשהו הראוי בעיניה.
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 .2יוסי ונירה – מההתמחות לבעלות במשרד אזרחי בתל אביב
 – 2009יוסי מסיים התמחותו במשרד אזרחי בינוני בתל אביב.
 - 2014יוסי המשיך כעו"ד באותו משרד כשלוש שנים .יחד עם נירה ידידה ללימודים אשר עברה
עד כה מסלול דומה לשלו ,הקים משרד עצמאי בתל אביב .יוסי ונירה עובדים קשה ,אינם בוחלים
בכל לקוח או תיק גם כאשר הללו מסבים להם קשיי גביית שכר טרחה .יוסי מסיים את השנה עם
"משיכות" בממוצע של כ ₪ 8,500 -לפני מס.
 – 2019משרדם של יוסי ונירה נמצא במצב טוב יותר אך עדיין ,לדעתם הם עובדים קשה מידי
ומרוויחים מעט מידי .במסגרת כך הם אינם מצליחים להביא למשרד לקוחות גדולים .כל אחד
מהם מסיים את השנה עם משיכות בממוצע של כ ₪ 13,500 -לפני מס.
 – 2024נירה ויוסי דורכים במקום ואינם מצליחים להביא למשרד לקוחות מסחריים גדולים .הם
מוצאים עצמם שקועים מבוקר עד לילה בלקוחות לא קלים ובעיות גבייה כמו גם תביעת רשלנות
מקצועית מגמתית של לקוח הטורדת את מנוחתם .הם מסיימים את השנה עם משיכות בממוצע
של כ ₪ 17,500 -לפני מס.

 .3דן – מההתמחות לנטישת המקצוע
 – 2009דן מסיים התמחותו במשרד קטן ברמת החייל.
 – 2015עד כה דן עבד במספר משרדים אזרחיים קטנים ,כעת הינו עובד במשרד נוסף ,מטפל
בעיקר בהעברות דירה יד שנייה ,תאונות דרכים וכיוב' .שכרו .₪ 9,000
– 2019דן החליף עוד שני משרדים בהם ביצע בערך את אותן עבודות .דן ניסה לפרוש מן המקצוע
ועבד כמנהל לוגיסטי בחברה כלשהי ממנה פוטר ושב לעבוד במשרדי עורכי דין .דן עובד כ10 -
שעות ביום מרגיש שחוק ומשתכר כ.₪ 13,000 -
– 2024דן נטש את המקצוע לפני שנתיים וכיום הינו מנהל נכסים בחברה פרטית .במסגרת כך הינו
מנצל את הידע המשפטי שיש לו בתחום המקרקעין והחוזים .הוא עובד כ 8.5 -שעות ביום
ומשתכר  ₪ 16,000ברוטו ללא רכב או הטבות מיוחדות.

.4יעל – מההתמחות לייעוץ משפטי פנימי בתחום הביטוח
 – 2009יעל מתמחה במשרד קטן בתל אביב העוסק בתחום הביטוח.
 - 2015יעל התקבלה לאחר ההתמחות לחברת ביטוח למחלקת התביעות במסגרתה היא מטפלת
בתביעות ביטוח של מבוטחים שונים .יום העבודה של יעל של הינו בן  9שעות והיא משתכרת סך
של  ₪ 9,500ברוטו ללא הטבות מיוחדות.
 - 2019בשנה זו יעל מוצאת עצמה באותו תפקיד ובאותם תחומי אחריות שכרה אמנם שופר ל-
 ₪ 12,250ברוטו ללא הטבות מיוחדות.
 - 2024יעל רווית התקדמה והינה כיום אחת ממנהלות תחומי התביעות בחברה .יום העבודה שלה
התארך בעיקר עקב אחריות ניהולית שהוטלה עליה .שכרה הינו  ₪ 14,750ולפני כשנה קיבלה
הטבה בדמות רכב חברה .יחד עם זאת יעל משועממת ושחוקה עד מאוד.
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 .5נילי – מההתמחות למסלול שיפוטי
 - 2009נילי מסיימת התמחות בפרקליטות.
 - 2014נילי המשיכה לתפקיד פרקליטה כששנת  2014תופסת אותה מסייעת לפרקליטה בכירה
בתיקים שונים חלקם בעלי משמעות ציבורית .נילי עובדת  9שעות ביום ולוקחת חומר רב הביתה.
נילי משתכרת שכר חודשי משוקלל של כ . ₪ 13,750
 - 2019נילי כבר פרקליטה בכירה המנהלת ,בסיוע פרקליטים ומתמחים ,תיקים גדולים .נילי
עדיין עובדת  9שעות ביום אך לוקחת הרבה מאוד חומר הביתה .נילי משתכרת שכר חודשי
משוקלל של כ  . ₪ 17,500נילי בוחנת אפשרויות שונות למסלול שיפוטי.
 - 2024נילי התקבלה לתפקיד רשם לפני שנתיים וכיום הינה שופטת בית משפט השלום .נילי
עובדת קשה במרוץ אחר ערימות התיקים על שולחנה ,לוקחת עימה הביתה חומר רב ומבלה את
מרבית סופי השבוע בכתיבת פסקי דין .נילי משתכרת שכר חודשי משוקלל של כ . ₪ 22,250

 .6יוני – מההתמחות לשותפות במשרד צפוני
 - 2009יוני מסיים התמחותו במשרד קטן באחת מערי הצפון.
 - 2015יוני פותח משרד הפועל ומייצג בכל תחום אזרחי המגיע למשרד .יוני עובד מסביב לשעון
ויש ימים שהוא אף עובד יומיים רצוף .רווחיו של המשרד מותירים בידי יוני סכום משיכות חודשי
העומד על כ.₪ 10,500 -
 - 2019המשרד מראה אותות הצלחה .יוני נחשף ליזמים רבים ועסקאות נדל"ן ולאחר שנים רבות
הוא לראשונה מרשה לעצמו לברור את לקוחותיו .סכום המשיכות החודשי עומד על ₪ 18,000
ומעבר לאופק מספר עסקאות מקרקעין אשר יותירו בקופתו כמה מאות אלפי שקלים.
- 2024המשרד מרכז חלק ניכר מעסקאות הנדל"ן המקומיות .יוני גם אט אט פוזל אל התחום
העסקי ומוצא עצמו יותר ויותר עוסק בעסקים ואילו משרדו כבר די מתנהל מעצמו ועל ידי שותף
זוטר .סכום המשיכות החודשי של יוני עומד על . ₪ 52,000

 .7עדי – מההתמחות לייעוץ משפטי בסקטור הפרטי
 - 2009עדי מסיימת התמחות במחלקה משפטית של חברה בתחום המוצרים.
 - 2015עדי עו"ד במחלקה ,כפופה ליועצת המשפטית ,מייעצת לאגפי החברה וכמרכזת הטיפול
המשפטי מול מספר משרדי עורכי דין .עדי עובדת כ 10 -שעות ביום ומשלימה עבודה מהבית.
שכרה  + 13,750הטבות המקובלות בחברה לכלל העובדים.
 - 2019עדי התקבלה כיועצת המשפטית של חברה בינונית .עדי עובדת  5וחצי ימים בשבוע .מנהלת
שכיר אחד ותקציב של כמה מאות אלפי שקלים .עדי מייעצת לחברה בשוטף בכל תחום ,שכרה
 + ₪ 23,000רכב חברה וסט של תנאים סוציאליים הקיימים לחברי הנהלת החברה.
 - 2024עדי היועצת המשפטית של חברת האם .מנהלת  5עורכי דין שכירים ומלווה בשוטף את כל
מהליכיה העסקיים של החברה .שכרה  + ₪ 42,000רכב חברה ותנאים סוציאליים הקיימים
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לחברי הנהלת החברה .עדי משתתפת בתוכנית האופציות אשר במידה ותוכל לממשן תפדה כ-
 $150,000לפני מס בעוד כ 4 -שנים.

 .8אירית – מההתמחות לשותפות ב"בוטיק" עברות הלבנת הון ומס
 - 2009אירית מסיימת התמחות במשרד בוטיק העוסק בעברות הלבנת הון ומס.
 - 2015אירית עורכת דין מן המניין במשרד בו התמחתה .אירית מצורפת לבעל המשרד כמעט בכל
תיק .אירית עובדת קשה ומשלימה מעל  12שעות ביום בממוצע .שכרה עומד על  14,500שקלים .
 - 2019אירית כעת שותפה במשרד באחוז שותפות העולה כדי  8%מרווחי המשרד .אירית מופיעה
לבדה בתיקים משפטיים חשובים ומתוקשרים ומעסיקה עורכת דין צעירה .אירית ממשיכה לעבוד
כ 11 -שעות ביום עבודה .סך משיכותיה של אירית הינו ממוצע חודשיי של . ₪ 34,000
 - 2024אירית אינה שבעת רצון מחלקה ופורשת מן המשרד ,יחד עם עורכת דין שכירה שעזבה
עימה היא ממצבת משרד בוטיק נוסף בתחום .אירית עובדת מבוקר עד לילה לבסס ולמצב את
משרדה החדש וכבר בשנת הפעילות הראשונה מסיימת את השנה עם סכום משיכות חודשי
משוקלל של .₪ 64,500

 .9ריקי – מההתמחות לשותפות במשרד מסחרי גדול בתל אביב
 - 2009ריקי מסיימת התמחותה במשרד מסחרי גדול בת"א.
 - 2014ריקי התקבלה כעו"ד במשרד בו התמחתה היא עובדת כ 12 -שעות ביום כולל ימי ו' ובסופי
שבוע בבית .ריקי שותפה לניסוח הסכמים בהיקפים גדולים בארץ ובחו"ל .שכרה  ₪ 18,500ברוטו
+ביטוח מנהלים ,קרן השתלמות ,טלפון ,חניה ובונוסים.
 - 2019ריקי שותפת חוזה .אחראית על  3שכירים ומתמחה .שנה שעברה סיימה את התואר השני
במשפט מסחרי ,במימון המשרד .שכרה כולל בונוסים כ ₪ 48,000 -באמצעות חשבונית .ריקי
עובדת במשרת אם ומשלימה שעות בבית.
 - 2024ריקי שותפת הון ,מרכזת את מחלקת החברות ,מנהלת  2שותפי רווחים  9עורכי דין
שכירים ו 3 -מתמחים .ריקי מתחילה את יום העבודה בביתה ב 06:00 -בבוקר ומסיימת אותו
בביתה אחר חצות .סכום המשיכות של ריקי הכולל כולל בונוסים הינו כ.₪ 122,000 -

 .10שגיא – מההתמחות למסלול ישראלי אמריקאי
 - 2009שגיא מסיים התמחות במשרד מסחרי בתל אביב.
 - 2015שגיא עובר את בחינות ההסמכה בארץ ובניו יורק ומשתבץ בתפקיד עו"ד במשרד ניו יורקי
ידוע .שגיא עובד כ 13 -שעות ביממה בממוצע ומרבית סופי השבוע .הוא משויך ל"כיתה" אשר
שכרה כ 190,000 -דולר לשנה וקיבל בונוסים בערך כולל של  35,000דולר .סך שכרו של שגיא
שווה ערך למשכורת חודשית של כ.₪ 80,000 -
 - 2019שגיא שב לארץ והתקבל בזרועות פתוחות במשרד מסחרי גדול .שגיא מונה להיות סגן
מנהל המחלקה הבינלאומית ואחראי על  3שכירים ו 2-מתמחים .שגיא עובד קשה מאוד .סכום
המשיכות החודשיות שלו כולל בונוסים עומד על  ₪ 64,000לחודש.
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 - 2024בשליחות המשרד שגיא פותח סניף משותף עם עורך דין יהודי מקומי בעיר ניו יורק.
במשרד הישראלי האמריקאי ישנם כבר  5שכירים כשגיא מנהל רוחבית את הפעילות בישראל
ובארה"ב .סכום המשיכות החודשיות של שגיא במשרד כולל בונוסים עומד על  ₪ 285,000לחודש.
לו היה נותר במשרד היה סכום משיכותיו עומד על  242,000ש"ח
עורך דין זלמנוביץ דודי ,מנכ"ל חברת  GLawBALהמתמחה בייעוץ ,בשיפור ביצועים ובהשמה
של משרדי עו"ד והסקטור המשפטי.
למאמרים נוספים אנא פנה לwww.glawbal.com :
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