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 ?איך הן עושות את זה

 
•1307http://www.sratim.co.il/video.php?id=

#cb 
 -...(מוצע מאוד להקליק על הקישור מעלה•

http://www.sratim.co.il/video.php?id=1307
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 נתונים סטטיסטיים  
 מהארץ והעולם



4 

 
A
B
A 

ABA 



5 

 

ABA 



6 

 עורכי דין בישראל/עורכות
 55.3%עורכי דין  – 28,710•
 44.7%עורכות דין  – 23,199•
  

 : 2012דצמבר  -טקס ההסמכה האחרון 
 )  53%(מוסמכות חדשות  664•
 ). 47%(מוסמכים חדשים  584•
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 ז"יעדים ולו, מטרות

ABA 
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 ב"התפלגויות נשים ארה
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 ב"התפלגויות נשים ארה
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  1ניתן ללמוד מן העולם מה  -קישור •
כיצד מקטלגים משרדי עורכי דין על פי      

 תפקידי הנשים במערך הניהול והשותפות  
 

  2ניתן ללמוד מן העולם מה  -קישור •
כיצד נקבעת בחלק ממדינות העולם      

חובתם  , ובהסכמים עם משרדי עורכי דין
 .'וכיובביחס לנושאי העסקת נשים 

 
 

http://www.americanlawyer.com/PubArticleALD.jsp?id=1202583331287&Women_in_Leadership_A_Complicated_Census=&et=editorial&bu=Am%20Law%20Daily%2FLit%20Daily%20Headlines&cn=ALDheds20130124&src=EMC-Email&pt=Am%20Law%20Daily%20Headlines&kw=Women%20in%20Leadershi
http://www.americanlawyer.com/PubArticleALD.jsp?id=1202583331287&Women_in_Leadership_A_Complicated_Census=&et=editorial&bu=Am%20Law%20Daily%2FLit%20Daily%20Headlines&cn=ALDheds20130124&src=EMC-Email&pt=Am%20Law%20Daily%20Headlines&kw=Women%20in%20Leadershi
http://www.americanlawyer.com/PubArticleALD.jsp?id=1202583331287&Women_in_Leadership_A_Complicated_Census=&et=editorial&bu=Am%20Law%20Daily%2FLit%20Daily%20Headlines&cn=ALDheds20130124&src=EMC-Email&pt=Am%20Law%20Daily%20Headlines&kw=Women%20in%20Leadershi
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 משיכות שותפים ושכר שכירים
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 ?  מה אתם רוצים ללמוד בקורס
   !הכול במעט זמן: קבוצת מיקוד

 

ABA 
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 ?  מה אתם רוצים ללמוד בקורס
   !__________: קבוצת מיקוד
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ייעוץ משפטי ושיפוט מול משרד 
 מסלול ניהול קריירה -עורכי דין 

דומיננטית ביותר של נשים  קיימת נוכחות •
בתפקידים של פרקליטות בפרקליטויות השונות 

 . ומשם גם לתפקידי שיפוט
,  הפירמידהבמעלה , ביחס לשופטים, עם זאתיחד •

קיים רוב גברי ברור של שופטי בית המשפט עדיין 
 .  העליון

גם היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה  כך •
 .הינם גברים

David
Cross-Out
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ייעוץ משפטי ושיפוט מול משרד 
 מסלול ניהול קריירה -עורכי דין 

מול   56%נשי של הפרטי רוב הייעוץ המשפטי בסגמנט •
 100 -בשל נשים המכהנות כיועצות משפטיות  44%

 . החברות הגדולות במשק
עיתים  הכולל בראש מנגנון שעומדות כי כאן נשים נציין •

נשים אלו גם משמשות כחברות . עשרות עורכי דין ויותר
הנהלה בתאגידים בעלי מחזורים העולים גם כדי מיליארדי  

 . בשנהשקלים 
בהם נוכחות היועצות  , ייחודייםאף סקטורים קיימים •

כגון בסקטור  , יותרבאחוזים גבוהים הינה המשפטיות 
 .וההיטקהבנקים , התקשורת

•  
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 נשים ומדידה כלכלית
,  ניסיוננו בניתוחי ביצועים ויעילות במאות משרדים•

השעות , מלמד שבמרבית המקרים ניהול הזמן
המוזנות והיעילות של נשים אינו נופל מביצועי 

 .  הגברים ועיתים אף עולה עליהם
לדוגמא ניתוח אחוז יעילות בתיקי שעות של עורכי   •

כמות חיוב השעות מתוך כמות הזנת  (דין גברים 
כשבודדנו   96% -ל 77%נע בממוצע בין ) השעות

. 95% - 84%את הנשים מצאנו ערכים של 
 .  ובמילים אחרות הנשים היו יעילות יותר

•  
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 נשים וסביבת העבודה המשפטית

 
 

היבטיי הניהול של סביבת עבודה וכוח אדם  •
מורכבים  , במובנים רבים, במחלקות משפטיות

 .יותר מאשר הללו במשרד עורכי דין
או  /אין פער בין נשים לגברים בדגשים ניהוליים ו•

המקצועיים שבהם הוערכו עורכי דין בשיחות  
נשים הוערכו במידה  . ההערכה ובמשובי לקוחות

 .  גדולה יותר בפרמטרים שירותיות ויחסי אנוש
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