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    2012 פברואר כלכליסט – "חוק המספרים" – התפלגות עורכי דין והתוצר המשפטי 
  

 המשך ישיר לשנים האחרונות בהן סקטור משרדי עורכי הדין בעולם ובישראל ה היית2011שנת 
  . רגולטורים ואחרים, חוו תהפוכות דרמטיות בהקשרים כלכליים

  
, באוסטרליה(ת השקעה וחלקן אף ציבוריות ממגמת הפיכת משרדי עורכי דין בעולם לחברות בנו

דרך השפעתה החיובית והשלילית של התקדמות , )ב"אנגליה וכיום אף בחינת הנושא בארה
משרדי עורכי שכירים ב/ותמהיל שותפים" מבנה הפירמידה"דרך , הטכנולוגיה על הפרטת המקצוע

 שהשפיע 2009וחציון ראשון  2008ועד המיתון של השנים ,  על שורת הרווח נושא זההדין והשפעת
שינוי העדפות לקוחות ואף , מבנים ארגוניים של משרדי עורכי דין, רבות על שיטות תמחיר

  . ' וכיובחדלות פירעון ופירוק של משרדי עורכי דין) ל"בחו(
  

 עורכי דין פעילים ורשומים 50,000 - עם שיא של כ2011את שנת סיימנו , באשר למספר עורכי הדין
למעשה במהלך . 60,000סך כל עורכי הדין אשר הוסמכו אי פעם בישראל הינו . ורכי הדיןבלשכת ע

  . הגרו או אינם מחזיקים בתעודת עורך דין, השנים כעשרת אלפים עורכי דין נפטרו
 תושבים ברחבי 150מספר זה מהווה שיא עולמי הנושק כמעט למשוואה של עורך דין אחד לכל 

  .  תושבים בגוש דן30 -הארץ ועורך דין אחד לכ
הרי על מנת ,  גם אם נוסיף לצרכני השירות המשפטי את התאגידים בישראל,ובמילים אחרות

על כל תאגיד ואדם בישראל ואפילו , ביעילות סבירה, להעסיק את מספר עורכי הדין בישראל
יד ואדם ואילו בגוש דן על כל תאג.  שעות ייעוץ משפטי בשנה10 לצרוך בממוצע ...עובר בן יומו

  . שעות ייעוץ משפטי בשנה50לצרוך בממוצע 
  

סקטור עורכי הדין הינו אף צעיר מאוד מעצם העובדה שיותר משני שליש מעורכי הדין הפעילים 
  . כשרובם הוסמכו בעשור האחרון40בו הינם מתחת לגיל 

  
בר  אשר בעמוד הבא מפורטת התפלגותם המקורבת של עורכי הדין הפעילים בחודש נובמתרשיםב

 עורכי דין פעילים במשרדי 37,650 -אנו רואים כי כ). מחזור ההסמכה האחרון ץשיבוטרם  (2011
 עורכי דין 1,700 - עורכי דין פעילים בייעוץ המשפטי הפרטי או הציבורי וכ9,350 - כ,עורכי דין

  .'רכש וכיוב, מחזיקים בתעודת עורך דין אך אינם פעילים ככאלו והללו בדרך כלל במשרות ניהול
  

 ולפיה התוצר בעמוד הבאבתרשים נוסף מוצגת , התפלגות התרומה לתוצר של הסקטור המשפטי
 12.230ר המשפטי ועומד על צ מהתו85% - ט מהווה כ" דין במונחי שכהמיוצר במשרדי עורכי

גובה התוצר המשפטי המיוצר .  מסך התוצר במשק1.3% -  שהינם מעט יותר ממיליארד שקלים
  .  שקליםד מיליאר2.235במחלקות המשפטיות הפרטיות והציבוריות עומד על 

  
,  אשר בעמוד הבאתרשים נוסף בסקטור משרדי עורכי הדין גדל גם בהקשרים נוספים וכמוצג

 עורכי דין 200 משרדים יותר ממאה עורכי דין ואף שני משרדים בהם 10כיום מתעדים אנו במעל 
ביותר מעשרה משרדים מספר השותפים הינו גדול ,  כמוצג בשקף אשר בעמוד הבא, כך גם. ויותר

  . השותפים50 ובשניים מהם אף כבר חצה את רף 30 - מ
  

  לנו או למשרדנושפנה לאתר האינטרנט מעמיקים  ניתוחיםנתונים ואו /וספציפיות להתפלגויות 
  

, כלכלי וארגוני,  המתמחה בייעוץ אסטרטגיGLawBALל חברת "מנכ, ודיעורך דין זלמנוביץ ד
 . בניהול סיכונים ובהשמה לסקטור המשפטי,  ביצועיםרבשיפו

  com.glawbal.www: המעוניין לעיין בשאר מאמרינו ובכלל שירותי החברה אנא פנה ל
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התפלגות מקורבת - עורכי דין נובמבר 2011

סה"כ במשרדי  
עורכי דין , 

77.3% ,37,650

סה"כ יועצים 
משפטים (פרטי 
וציבורי), 9,350, 

19.2%

סה"כ לא פעילים , 
3.5% ,1,700

  

 
התפלגות תרומה ל-"תוצר" סקטור עורכי הדין  במיליוני שקלים

נובמבר 2011

תוצר יעוץ משפטי 
((ללא בתי משפט 

ופרקליטויות), 
15.5% ,2,235

תוצר משרדי 
עורכי הדין, 

84.5% ,12,230

  

מספר שותפים (הון + חוזה) ב- 150 המשרדים הגדולים 
מקור GLawBAL אוגוסט 2011

עשרים ואחת עד 
שלושים, 5, 3.3%

שלושים עד חמישים, 8, 
5.3%

ששה עשר עד עשרים, 7, 
4.7%

אחד עשר עד חמישה 
עשר, 16, 10.7%

ששה עד עשרה, 47, 
31.3%

שלושה עד חמישה, 39, 
26.0%

מעל חמישים, 2, 1.3%

אחד עד שניים, 26, 
17.3%

  


