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  או חלקו ללא אישור/או לצלם מסמך זה ו/שכפל ואו ל/אין לעשות שימוש להפיץ ו

  או חוות דעת מקצועית כלשהי/אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו

1

  על השונות בשכר עבודה ותמחיר במחוזות השונים
  

מפקיד  , ממשקי הביתבשונה,  מרבית השחקנים העסקיים,כמו בעולם גם בישראל
 או מאקסימום מרחיק עד  ורמת גןמשרדים בתל אביב את ענייניו המשפטיים בידי

  .  פיתוחההרצלייאזורי המדע והתעשייה של רמת החייל או 
  

 בין מרכז הארץ ירת שונות ביחס לפרמטרים להשוואהפועל יוצא מכך הינה יצ
 אנו . כמוצג בגרף מטה,גובה המשכורת ולמחוזות אחרים ובעיקר גובה שכר הטרחה

  .רמת המשכורותבין רמות שכר הטרחה לבין הפער מתאם גבוה של רואים גם 
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משכורת ממוצעת עו"ד שנה ראשונה תעריף שכ"ט ממוצע

מחוזות 2011 - נתוני השוואה ממוצעים ומנורמלים 
GLawBAL ביחס למקובל בתל אביב מקור

תל אביב
ירושלים
חיפה 
הצפון
באר שבע והדרום
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מצויים בה   ,מרכז קילומטר מה60מצויה רק מרחק של ירושלים בעוד  :ירושלים
משרדים גדולים להם ) 1(:  קבוצות עיקריותשלוש הנחלקים למשרדי עורכי דין
ובנוסף  הירושלמי נוטלים חלק בפעילות המובאת למשרדה, סניפים בתל אביב

  . בירושליםממשלציבור וחלקם מייעצים לגופי 
 . עסקיתהאו ליטיגצי/ קבוצת משרדים קטנים יותר הנוטלת חלק בייעוץ עסקי ו)2(
הדין , דיני אישות, משרדים המטפלים בעיקר בסוגיות של משקי ביתמאות ) 3(

  .שירות למגזרים כגון חרדים ותושבי חוץ ומספר תחומי ן מקומי"נדל, הפלילי
 תעריפי שכר עדייןלחלק מהמשרדים הירושלמיים משרדים בתל אביב שלמרות 

ממוצע שכר באופן די דומה  מהמרכז ו15% - כממוצע בנמוכים בבירושלים טרחה ה
  . מהמרכז12% - לשכירים בשנה הראשונה נמוך בממוצע ב

  
. משרדים גדולים להם סניפים במרכזהצפון חיפה וגם ב :חיפה ואיזור הצפון

הנוכחים כלל ארצי וכן ללקוחות משרדים אלו נוטלים חלק בפעילות ייעוץ משפטי 
 ן מקומיות"עסקאות נדל, הבנקים, יהמגזר ההתיישבות,  כגון תחומי הימאות,בצפון
דיני ,  מאות משרדים המטפלים במשקי בית,נמצא בחיפה והצפוןבנוסף  .'וכד

באזור . ' וכדפ של מרחבי הבנקים" גבייה והוצל,ן מקומי"נדל, הדין הפלילי, אישות
הנותנים שירות במגזר הערבי והדרוזי חיפה והצפון פרוסים גם עשרות משרדים 
  .' עוסקים זעירים וכיוב,בעיקר לבני המגזר בסוגיות של משקי בית

 חיפה באזור, הן שכר עורך דין בשנה הראשונהוהממוצע טרחה השכר ף תעריהן 
  . 30% וצפונה לחיפה הפער גדל עד כמעט , לערך מהמרכז25% - 20%בכדי נמוכים 

  
  

 -ם ובגדול שבהם לא נמצא יותר ממשרדים גדוליאין בבאר שבע  :באר שבע והדרום
או /פעילות המשרדים הינה ייעוץ משפטי למרחבי הבנקים ועיקר .  עורכי דין15

 כמו כן נמצא משרדים המטפלים בסוגיות ספציפיות כגון. חברות בפריסה ארצית
, דיני אישות, בנושא ההתנתקות או משרדים רבים המטפלים בסוגיות של משקי בית

דיני עבודה , פטנטים (ן מקומי ועוד מספר תחומי בוטיק"נדל, ורהתעב, הדין הפלילי
   .)'וכד

הנדגמים באזור באר שבע ,  עורך דין בשנה ראשונהשכרהן והן תעריפי שכר טרחה 
  . מאזור המרכז34% ועד 28% נמוכים כדי ,ובאזור הדרום

  
  
  
  


