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דבר שרת המשפטים, 
איילת שקד

אדם  בני  של  העדפה  או  אפליה  כי  הקובע  הוא  וצודקת.  דמוקרטית  בחברה  מרכזי  ונדבך  יסוד  ערך  הוא  שוויון 
אנו  ושוויונית.  מלוכדת  אחת,  מקשה  הישראלית  בחברה  לראות  עלינו  וכי  פסולה  היא  אחרים  פני  על  מסוימים 
ולהסדרת תחום המשפט  צדק  לעשיית  מחויבים  ישראל,  מרכזי של ממשלת  מטה  במשרד המשפטים, משרד 
בהתאם למדיניות הממשלה. לצד זה אנו מחויבים להגנה על שלטון החוק ולשמירה על ערכי היסוד של מדינת 

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שבה הכול שווים בפני החוק.

תפקידנו לא מסתכם במתן פסקי דין, ייעוץ וייצוג בבתי משפט. במסגרת העשייה המגוונת שלנו עלינו לשקף מכלול 
של ערכים מהותיים, שיהוו בסיס לחברה מתוקנת בישראל. פניה הרבות של החברה צריכות לקבל ייצוג ראוי על 

מנת שכל אזרח ירגיש שהוא מקבל את  השירות המייצג והמתאים לו.

כשרת משפטים אני גאה לעמוד בראש משרד חברתי, הטרוגני ושוויוני. ציבור הנשים מהווה רוב במצבת כוח האדם 
במשרד, ובשדרה הניהולית בפרט. בין עובדינו המצוינים ניתן למצוא שילוב של כלל המגזרים במדינת ישראל. נוסיף 

לפעול על מנת לשמש דוגמה לשילוב ולגיוון התעסוקתי שראוי להתקיים במערכות השלטון ובמשרדי הממשלה.

מאיתנו  הדורשות  ובמשימות  מורכבים  באתגרים  אחת  לא  נתקלים  אנו  והעמוסה  הדינמית  העבודה  בסביבת 
פתיחות, חשיבה יצירתית והסתכלות מפוכחת על המציאות. במקרים אלה הגיוון התעסוקתי מקנה לנו יתרון בולט 
שליחות  תחושת  עובד  בכל  לטעת  מצליחים  אנו  כך  בעבודתם.  שלהם  הייחודיות  את  לבטא  מצליחים  ועובדינו 
ייחודית, מתוך הידיעה שכל אחד הוא בעל חשיבות ותורם את תרומתו האישית. אני מודה לעובדי המשרד ולכל 
העוסקים במלאכת הקודש של שילוב אוכלוסיות מגוונות במשרד. תקוותי היא כי פרסום הדוח יעודד מעסיקים 

מכל המגזרים. אני בטוחה כי נוסיף ליהנות מפירותיו של ערך השוויון וקידומו.

איילת שקד
שרת המשפטים 
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בתום תהליך בחינה מקצועי שהוביל אגף ההון האנושי במשרד המשפטים, אני שמחה להציג בפניכם את דוח המצב 
הנוגע להעסקה שוויונית ורבגונית במשרד המשפטים לשנת 2016. 

זוהי השנה השנייה שמשרד המשפטים עורך בדיקה עצמית מקיפה של עמידתו בהחלטות הממשלה לקידום שילוב 
אוכלוסיות ולייצוג הולם. יוזמה זו נובעת מתפיסת עולם הרואה חשיבות בערך השקיפות בשירות הציבורי, כמו מתקווה 

שפרסום הדוח ייצור מחויבות לנושא במשרד המשפטים ובקרב גורמים נוספים בממשלה ּומחוצה לה. 

החלטות  ליישום  המשפטים  משרד  של  במחויבות  ובראשונה  בראש  מקורו  בתעסוקה  הגיוון  ובאומדן  בבחינה  הצורך 
הממשלה בנושא. תפיסת התפקיד של משרד המשפטים היא של משרד מטה ממשלתי, האמון בין היתר על שלטון 
החוק, על אכיפת החוק ועל השוויון בפני החוק, זאת נוסף על היותו משרד חברתי, הנותן שירותים בנושאי משפט, צדק 
והנגשת זכויות לכלל אזרחי המדינה. אני סבורה שאי אפשר למלא בהצלחה תפקידים אלה ללא מאמץ מתמשך להביא 

לכך שהפסיפס האנושי של עובדי המשרד יהלום את הרכבה הייחודי של החברה הישראלית. 

יוזם משרד המשפטים את כנס "שותפים לדרך", לעידוד הגיוון בתעסוקה  גם השנה  כן, כמו בשנתיים הקודמות,  על 
לאוכלוסייה החרדית, בני ובנות החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, ליוצאי אתיופיה ולכל אוכלוסיות הייצוג ההולם, 
משרד  של  מחויבותו  על  רק  לא  מעידים  שלפניכם  מהדוח  הנשקפת  והמציאות  הכנס  מוגבלות.  עם  אנשים  ובכללן 

המשפטים לגיוון בתעסוקה, אלא גם על פעילות אקטיבית למימוש מחויבות זו הלכה למעשה. 

הנתונים המוצגים בדוח שלפניכם, מלמדים על השיפור הניכר שחל בגיוון התעסוקתי במשרד המשפטים בשנה החולפת. 
בתוך כך, פערי השכר המגדריים בדירוגים המרכזיים במשרד נמחקו כמעט לחלוטין, שיעור המועסקים מקרב בני החברה 
ומספר המועסקים  בנושא,  לרף הקבוע בהחלטת הממשלה  והגיע  ביותר מאחוז  והצ'רקסית עלה  הערבית, הדרוזית 
מקרב יוצאי אתיופיה הוכפל. אני גאה לומר שבפעם הראשונה שבה משקף המשרד את שיעור העובדים החרדים ניתן 
ומחייב אותנו  נותר קשה למדידה  להיווכח בתהליך משמעותי של קליטתם. לעומת זאת, שילוב עובדים עם מוגבלות 

לעשייה נוספת.

שאיפתי היא כי משרד המשפטים יהיה אבן שואבת למועמדים הטובים ביותר, וכי בעתיד הקרוב תהליך ההשתלבות 
ייעשה מובן מאליו, ללא צורך במאמץ ממוקד.

תודתי נתונה למנהלי ומנהלות היחידות במשרד המשפטים, אשר הירתמותם ומאמציהם הם שמסייעים להסיר חסמים, 
לנפץ תקרות זכוכית ולהפוך חזון למציאות.

בברכה,
אמי פלמור

דבר המנהלת הכללית, 
אמי פלמור
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מפת אתר המשרד
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משרד המשפטים, כמשרד מטה מרכזי של ממשלת ישראל, מחויב לקידום העסקה שוויונית כערך דמוקרטי, אך 
לא פחות מכך מחויב לערכי השקיפות וחופש המידע הנדרשים מכלל גופי הממשל. 

זו גובשה על מנת להציג לציבור את מצב הדברים בכנות גמורה וללא "הנחות". הדוח משקף את מצב  חוברת 
ההעסקה השוויונית, מתוך שאיפה מתמדת לקדם את הנושא ולהעלותו על סדר היום של מנהליו ועל סדר היום 

הציבורי במגזר הממשלתי והפרטי כאחד.

זאת השנה השנייה ברציפות שמשרד המשפטים מגבש דוח מצב על שילובן של אוכלוסיות מגוונות: נשים, בני 
התבוננות  השנה  אפשר  זה  עניין  מוגבלות.  עם  ואנשים  אתיופיה  יוצאי  והצ'רקסית,  הדרוזית  הערבית,  החברה 
לעצמו  שהציב  ליעדים  ביחס  וגם  קודמות  לשנים  ביחס  גם  אלה,  אוכלוסיות  של  התעסוקה  מצב  על  מעמיקה 
המשרד בשנה שעברה. בנוסף, השנה החליט המשרד לבדוק גם את  שילובם של עובדים חרדים בתוכו, מתוך 

כוונה לפעול ליצירת פסיפס אנושי מגוון שמייצג את כל חלקי הציבור בישראל. 

משרד המשפטים ממשיך להשקיע משאבים רבים לקידום העסקה שוויונית. דוח זה מציג את השינויים שנעשו 
במשרד לאורך השנים, תוך שיקוף נקודות החוזק ביחס להעסקה שוויונית, בצד נקודות החולשה, הטעונות שיפור. 

כפי שתוכלו לראות בהמשך הדוח, במשרד המשפטים מועסקים 4130 עובדים פעילים. 2835 )68%( מהם 
נשים, ובקרב העובדים בדירוג הבכיר  - 66% הן נשים; 425 )10.3%( עובדים הם בני החברה הערבית, הדרוזית 

והצ'רקסית; 65 עובדים יוצאי אתיופיה )1.6%(; וכ-60 עובדים )1.5%( הם אנשים עם מוגבלות.*

נציין כי האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים והסנגוריה הציבורית, מעסיקים בקביעות במיקור חוץ 1863 
עורכי דין, המייצגים בבתי המשפט אוכלוסיות הזכאיות לייצוג  על פי חוק. מתוך אלה 418 )22.5%( הם בני 

החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית ו-32 )1.7%( הם יוצאי אתיופיה.**

במשרות  מועסקים  עובדים,  כ-100  והצ'רקסית,  הדרוזית  הערבית,  החברה  בני  העובדים  בקרב  כי  נדגיש 
שאינן מיועדות לאוכלוסייה זו, אלא התקבלו בהליך מכרזי רגיל. 

העסקה שוויונית ורבגונית היא ערך דמוקרטי, המונע אפליה ומבטיח שוויון הזדמנויות לכל. המגזר הציבורי הוא המרחב 
המקצועי המוציא אל הפועל את מדיניות הממשלה ומעניק שירותים לכלל הציבור. ככזה, עליו להיות מחויב כל העת 

לשוויון הזדמנויות בתעסוקה, ולשקף את הנוף האנושי המגוון של תושבי מדינת ישראל. 

העסקה שוויונית
בסיס איתן לשירות הציבורי

*זאת על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכן לא כל העובדים עם מוגבלות מזוהים ככאלה ברישומי המשרד. 
ייתכנו מקרים שעו"ד  לנתוני הסנגוריה הציבורית,  או האמהרית. באשר  דוברי השפה הערבית  כי הם  עו"ד שהצהירו  נספרו  לסיוע משפטי  **באגף 

מעניקים שירות למספר מחוזות נספר יותר מפעם אחת.
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64% מכלל עובדי המדינה, אך שיעורן  לפי דוח ועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה, נשים מהוות 
פוחת והולך ככל שהדרגות עולות. בשנת 2014 רק 38% מהעובדים בעמדות הבכירות היו נשים*. 

בניגוד למגמה בכלל השירות הציבורי, משרד המשפטים הוא חממה לטיפוח מנהיגות נשית מקצועית, דבר 
הן  המשפטים  משרד  מעובדי   68% והדרגות:  היחידות  בכל  נשים  של  מרשימה  בנוכחות  ביטוי  לידי  הבא 
נשים, וכ-66% מהדרגות הבכירות במשרד מאוישות בידי נשים. ביחס לשנה שעברה מדובר בעלייה של 
אחוז אחד וניתן לראות יציבות בתחום זה. ראוי לציין כי גם בקרב העובדים בני החברה הערבית, הדרוזית 

והצ'רקסית הנשים מהוות כ-50%. 

של  המשפטית  היועצת  הכללית,  המנהלת  המשפטים,  שרת  את:  לציין  ניתן  מפתח  בעמדות  הנשים  מבין 
המשרד, משנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(, משנה לפרקליט המדינה )אזרחי(, שמונה פרקליטות מחוז 
הארצי,  הציבורי  לסנגור  משנות  שתי  מחוזיות,  סנגוריות  שלוש  המדינה,  בפרקליטות  מחלקות  מנהלות  וכן 
מנהלת מחלקת החנינות, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, מנהלת המחלקה לבדיקת תלונות על נחקרים, 
מבקרת הפנים של המשרד, סמנכ"לית שירות לקוחות, ראשת בתי הדין לעררים, ראשת היחידה הממשלתית 

לחופש המידע, יושבות ראש ועדי עובדים ועוד. 

תמונת מצב
68% מעובדי המשרד - נשים

 

 http://www.themarker.com/career/1.2792650  :לקריאה נוספת ראו בקישור את כתבתה של טלי חרותי סובר*
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פערי שכר

על פי מסמך "פערי שכר מגדריים בישראל" לשנת 2015 של מכון המחקר "מרכז אדוה", פער השכר בין נשים וגברים 
במשק הישראלי עומד על 33% , קרי: מבחינה סטטיסטית, על כל שקל אחד שמרוויח גבר, תרוויח אישה 67 אגורות*. 

במשרד המשפטים פערי השכר נמוכים במידה ניכרת משאר המשק, ועומדים כיום על 12% בלבד. היינו, בממוצע 
כלל משרדי, כנגד כל שקל שמקבל עובד, עובדת משתכרת 88 אגורות. 

לעומת  יותר  אף  מצטמצם  הממוצע  השכר  שפער  נגלה  המשפטים,  במשרד  המרכזיים  הדירוגים  את  נבחן  אם 
הממוצע הכלל משרדי, ועומד על 2% בלבד. טבלת השכר המובאת מטה מציגה את הדירוגים המרכזיים במשרד 
ובאמצעותה ניתן להתרשם ממצב פערי השכר. מהטבלה עולה כי בקרב הדירוגים המרכזיים  אכן יש פערי שכר בין 

עובדות לעובדים במשרד, לעתים מינוריים ולעתים משמעותיים. 

ראוי לציין כי בקרב דירוגי הפרקליטים, חוזה אישי בכירים, המהנדסים, הכלכלנים והמח"ר, פער השכר הוא לטובת 
הנשים. 

פער שכר לפי ₪ אחד משכורת ברוטו - גבריםמשכורת ברוטו - נשיםדירוג
)אישה:גבר(

10,91912,6591:0.86מנהלי עובדי מדינה

11,93313,5511:0.88מח"ר

21,29520,1780.95:1מהנדסים

23,72323,5910.99:1פרקליטים

23,04325,0851:0.92סנגורים ציבוריים

39,46434,8450.88:1חוזה אישי בכירים

52,35352,6981:0.99מוקבלים לשופטים

15,34815,5681:0.99חוקרי מח"ש

21,75422,7971:0.95עובדים חיוניים משפטנים

21,25823,3341:0.91בוחני פטנטים א

19,38719,9141:0.97בוחני פטנטים ב

21,17520,1460.95:1כלכלנים נבחרים 

14,15216,1661:0.88עובדים חיוניים אקדמאים

16,73717,5751:0.95נהגים לשכת מנכ"ל/שר

22,32422,7211:0.98ממוצע לדירוגים מרכזיים
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יש לציין כי חל שיפור מפער של 4% ב-2015 לפער של 2% בלבד ב-2016

   http://adva.org/wp-content/uploads/2015/12/EqualPay_2015-1.pdf  :לקריאה נוספת, ראו המסמך המלא*
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ביותר  כ-20% מכלל האוכלוסייה הישראלית. המיעוט הגדול  והצ'רקסית מהווה  החברה הערבית, הדרוזית 
במדינה הוכר על ידי מדינת ישראל כאוכלוסיית ייצוג הולם, הזכאית להעדפה מתקנת בהעסקה. 

בני  אזרחים  לשלב  נדרשים  הסמך  ויחידות  הממשלה  משרדי  כלל   ,2007 משנת  ממשלה  החלטת  פי  על 
החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית ביחס של עובד אחד על כל עשרה עובדים )10%(. 

משרד המשפטים פעל רבות על מנת להגיע ליעד שהציבה הממשלה ובשנת 2016 השיג את כל היעדים 
הערבית,  החברה  בני  עובדים   425 המשפטים  במשרד  מועסקים  כיום  הממשלה.  בהחלטת  שנקבעו 

הדרוזית והצ'רקסית המהווים 10.3% מכלל עובדי המשרד התקניים ובכך השיג את היעדים שנקבעו.

משרד המשפטים ימשיך לפעול לקידום העסקה שוויונית ורב גונית גם בשנת 2017.

נציין כי בנוסף לעובדי המשרד בתקן, משרד המשפטים מעסיק באמצעות האגף לסיוע משפטי והסנגוריה 
הציבורית, מאות עורכי דין חיצוניים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, בהעסקה קבועה במיקור חוץ, 

כפי שניתן לראות בטבלה להלן:

תמונת מצב
יותר מ-10% מעובדי המשרד - 

בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

מתוכם – עו"ד בני סה"כ עו"ד חיצוניים 
החברה הערבית, 

הדרוזית והצ'רקסית 

שיעור בני החברה 
הערבית, הדרוזית 

והצ'רקסית 

87119022%סנגוריה ציבורית מיקור חוץ*

אגף לסיוע משפטי מיקור חוץ 
)דוברי ערבית(*

99222823%
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העסקת בני החברה הערבית, הדרוזית 
והצ'רקסית לפי יחידות המשרד - 

נתונים מספריים 

סה"כ עובדים יחידה
ביחידה

סה"כ בני החברה 
הערבית, הדרוזית 

והצ'רקסית 

שיעור בני החברה 
הערבית, הדרוזית 
והצ'רקסית  ביחידה

5858100%בתי הדין השרעיים

66100%בתי הדין הדרוזיים

3133%המחלקה לבדיקת תלונות נחקרים בשב"כ

מנהלת תיאום וקישור יהודה ושומרון  )רישום 
מקרקעין(

14428%

5120%היחידה הממשלתית לחופש המידע

40718%בתי הדין לעררים

2003618%האגף לסיוע משפטי

99222823%האגף לסיוע משפטי מיקור חוץ )דוברי ערבית(*

11218%היחידה לביקורת פנימית

42615%נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

13212%האגף לתכנון מדיניות

2763412%הסנגוריה הציבורית

87119022%הסנגוריה הציבורית מיקור חוץ*

2452811%יחידת השירות לציבור

1651610%רשות הפטנטים

10110%לשכת המנהלת הכללית

3239%הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע

308289%אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

16261328%פרקליטות המדינה 

154138%רשות התאגידים

3838%הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

300238%האגף לרישום והסדר מקרקעין )"טאבו"(

2727%המחלקה לייעוץ משפטי למשרד

3526%מחלקת חשבונות

המשך הטבלה – בעמוד הבא
*באגף לסיוע משפטי נספרו עורכי דין  שהצהירו כי הם דוברי השפה הערבית או האמהרית. באשר לנתוני הסנגוריה הציבורית, 

ייתכנו מקרים שעו"ד המעניקים שירות לכמה מחוזות נספרו יותר מפעם אחת.
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העסקת בני החברה הערבית, הדרוזית 
והצ'רקסית לפי יחידות המשרד - 

נתונים מספריים 

סה"כ עובדים יחידה
ביחידה

סה"כ בני החברה 
הערבית, הדרוזית 

והצ'רקסית 

שיעור בני החברה 
הערבית, הדרוזית 
והצ'רקסית  ביחידה

נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי 
המדינה בערכאות

2015%

4225%חטיבת ההון האנושי

1915%אגף דוברות, הסברה ותקשורת

5036%חטיבת התפעול והלוגיסטיקה

5624%אגף שומת מקרקעין

21173%מחלקת ייעוץ וחקיקה

5200%מנהלת היחידות המקצועיות

1400%אגף בכיר חירום, ביטחון, מידע וסייבר

500%אגף בכיר למערכות מידע

400%אגף תקציבים

800%המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים

800%מחלקת חנינות

400%יחידת התיאום למאבק בסחר בבני אדם

400%לשכת המשנה למנכ"לית

1600%לשכת שרת המשפטים

1100%נציבות תלונות הציבור על שופטים

413042410.3%סה"כ ללא מיקור חוץ

שיעורם של בני החברה הערבית במשרד ללא בתי הדין השרעיים והדרוזים שבהם כל העובדים בני החברה 
הערבית הוא 9%.

360 
9% 

3706 
91% 

עובדים בני החברה הערבית )לא כולל בתי הדין 
השרעיים והדרוזים( 

עובדים שלא נמנים על בני החברה הערבית )לא 
כולל בתי הדין השרעיים והדרוזים( 

עובדים בני החברה הערבית
)לא כולל בתי הדין השרעיים והדרוזים(

עובדים שלא נמנים על בני החברה הערבית
)לא כולל בתי הדין השרעיים והדרוזים(
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 אגף לסיוע משפטי 
 אגף רשם פטנטים  8%

4% 

 
אפ"כ כנ"ר 

7% 

 בתי הדין השרעים 
14% 

 יח' השירות לציבור 
7% 

 
ייעוץ וחקיקה 

מת"ק איו"ש  2%
1% 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
1% 

 סנגוריה ציבורית 
8% 

 פרקליטות המדינה / מח"ש 
31% 

 
רישום מקרקעין 

5% 

 רמו"ט 
1% 

 
רשות התאגידים 

3% 

 בית הדין הדרוזי 
1%  

אחר 
7% 

התפלגות תעסוקת בני החברה 
הערבית, הדרוזית והצ'רקסית 

ביחידות המשרד 

יותר מ-30% מבני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית העובדים במשרד המשפטים מועסקים בפרקליטות. 
בנוסף, כ-8% מבני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית העובדים במשרד המשפטים מועסקים בסנגוריה 

הציבורית ובשיעור דומה באגף לסיוע משפטי.



העסקה שוויונית ורבגונית | משרד המשפטים16

בעלי תפקידים בכירים מקרב בני 
החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, 

המועסקים במשרד

דירוגיחידהמשרה

 מוקבל לשופטפרקליטות המדינהמנהל המחלקה  הפיסקאלית 

 44-42 מח"רחטיבת התפעול והלוגיסטיקהסמנכ"ל בכיר )תפעול ולוגיסטיקה( 

43-42 מח"ראגף  משאבי אנוש    מנהלת אגף א' משאבי אנוש

 44-42 מח"רבית הדין הדרוזימנהל בתי הדין הדרוזיים

קאדי/שופטבית הדין הדרוזיקאדי מד'הב

קאדי/שופטמנהל בתי הדין השרעיים           מנהל בתי הדין השרעיים          

קאדי/שופטבית הדין השרעיקאדי בית הדין השרעי

א6 סנגורים ציבורייםסנגוריה ציבורית מחוז ירושליםמנהלת תחום בכירה )סנגוריה ציבורית( א5

א6 פרקליטים פרקליטות המדינה מחוז דרום אזרחיממונה )ראש צוות אזרחי( א5

א6 סנגורים ציבורייםסנגוריה ציבורית מחוז ירושליםמנהלת מחלקה )סנגוריה ציבורית(   א5

א6 סנגורים ציבורייםסנגוריה ציבורית מחוז מרכזמנהלת מחלקה )סנגוריה ציבורית(  א5

א6 סנגורים ציבורייםסנגוריה ציבורית מחוז נצרתמנהל מחלקה )סנגוריה ציבורית(  א5

 לשכת המשנה ליועמ"ש ראש תחום )ממונה על העזרה המשפטית(
)הסכמים בינ"ל(

א6 משפטנים  א4

41-43 כלכלנים אגף האפוטרופוס הכלליכלכלן )יחידת החילוט אפ"כ וכנ"ר(

 א2–א4 משפטנים סיוע משפטי מחוז חיפהסגן מנהל לשכה )סיוע משפטי(

א2–א4 משפטניםבית הדין לערריםדיין )בית הדין לביקורת משמורת(

א3–א5 משפטניםיעוץ וחקיקהמנהל מחלקה  בכיר )רשומות בערבית(

א2–א4 משפטניםנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלותממונה תביעה )מחוזי(

א2–א4 משפטנים רשות התאגידיםממונה )על רישום חברות(
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על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במדינת ישראל חיים כ-141 אלף ישראלים יוצאי אתיופיה, המהווים 
1.6% מכלל האוכלוסייה. על פי החלטת הממשלה משנת 2016, על משרדי הממשלה ויחידות הסמך לעמוד 

ביעד קליטת עובדים יוצאי אתיופיה לפיו אחוז ייצוגם לא יפחת משיעורם באוכלוסייה. 

שכן  ניכר,  שיפור  טעון  המשפטים  במשרד  אתיופיה  יוצאי  של  תעסוקתם  מצב  כי  מצאנו  שעברה  בשנה 
שיעורם ביחס לכלל עובדי המשרד עמד על 0.8% בלבד. נקודת חולשה זו הובילה לקביעת מדיניות ברורה, 
פירות  נושאת  זו  מדיניות  אתיופיה.  יוצאי  של  התעסוקה  שיעור  להגברת  הנוגע  בכל  ועקבית  משמעית  חד 
יוצאי  עובדים   65 במשרד  מועסקים  כיום  הממשלה:  שקבעה  ביעד  המשפטים  משרד  עמד   2016 ובשנת 

אתיופיה, המהווים  1.6% מכלל עובדי המשרד*. 36 עובדים בתקן, 12 מתמחים ו-17 סטודנטים.

בנוסף לכך, האגף לסיוע משפטי והסנגוריה הציבורית, המעניקים סיוע משפטי לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג 
על פי דין, מעסיקים בקביעות במיקור חוץ עורכי דין יוצאי אתיופיה, כפי שניתן לראות בטבלה זו:

תמונת מצב
1.6% מכלל עובדי המשרד 

הם יוצאי אתיופיה

0.4%, 15 

0.7%, 25 
0.6% , 21 

0.8%, 30 

1.6%, 65 

0.0% 
0.2% 
0.4% 
0.6% 
0.8% 
1.0% 
1.2% 
1.4% 
1.6% 
1.8% 

2012 2013 2014 2015 2016 

ל 
כל
 מ
פי
תיו
 א
צא
מו
 מ
ים
בד
עו
 ה
ור
יע
ש

ם 
די
וב
הע

מתוכם – עו"ד יוצאי סה"כ עו"ד חיצוניים 
אתיופיה

שיעור עו"ד יוצאי 
אתיופיה

871222.52%סנגוריה ציבורית מיקור חוץ**

האגף לסיוע משפטי מיקור חוץ 
)דוברי אמהרית(**

992101%
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עובדים מן המניין 
55% 

מתמחים 
וסטודטים 

45% 
עובדים מן המניין 

מתמחים וסטודטים 

נציבות הביקורת על 
מערך התביעה, 2, 4% 

האגף לסיוע 
משפטי, 4, 7% 

יח' השירות לציבור, 6, 10% 

הסנגוריה הציבורית, 4, 7% 

אגף רישום והסדר 
המקרקעין , 4, 7% 

פרקליטות המדינה, 18, 31% 

רכש ולוגיסטיקה, 2, 4% 

רשות הפטנטים, 2, 3% 

רשות התאגידים, 5, 9% 

אגף האפוטרופוס הכללי 
והכונס הרשמי, 6, 10% 

יחידות מקצועית , 2, 3% 

לשכת המנהלת הכללית, 1, 2%  נציבות שיוויון לאנשים עם 
מוגבלות, 2, 3% 

התפלגות תעסוקת יוצאי אתיופיה ביחידות המשרד:

מן  כעובדים  קבועים  מועסקים בתקנים  אתיופיה במשרד המשפטים  יוצאי  העובדים   )55%( יותר ממחצית 
המניין. 
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זו  בישראל חיים 703,700 אלף אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה )64-18(, המהווים כ-15% מקבוצת גיל 
בכלל האוכלוסייה. על פי הדוח השנתי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים*, רק 

51% מהאנשים עם מוגבלות בגיל העבודה מועסקים, לעומת 79% בקרב אנשים ללא מוגבלות. 

בפני אנשים עם מוגבלות עומדים חסמים ואתגרים רבים בדרך לתעסוקה. בין אלה: סטיגמה ועמדות שליליות 
מכרז  תנאי  הקבלה,  בתהליכי  התאמות  בקבלת  קשיים  התאמות,  לנושא  מודעות  חוסר  המעסיקים,  של 
זכויות לאנשים עם  וחוסר היכרות עם המערכת. חוק שוויון  ניסיון תעסוקתי קודם, חשש מדחייה  הדורשים 
2016 קובע, כי על משרדי הממשלה להעסיק לפחות 5% עובדים עם  מוגבלות )תיקון מס' 15(, התשע"ו- 

"מוגבלות משמעותית" כהגדרתה בתיקון, וקובע שורה של צעדים להשגת יעד זה. 

מדידת שיעור העובדים עם מוגבלות במשרד נתקלה בקשיים אובייקטיביים בגלל חוסר מידע זמין על 
היבטי צנעת הפרט.  בין היתר בשל  לכך,  ייעודיים  אינם מועסקים בתקנים  עובדים עם מוגבלות אשר 
עובדים עם מוגבלות המתקבלים לעבודה שלא במסגרת תקן ייעודי אינם נדרשים לפרט את מגבלותיהם, 

וכפועל יוצא מכך חסר מידע עליהם. לפיכך, לא ניתן לפרסם את הנתונים הללו בדוח זה.

עם זאת, מדוח שחיברה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )דצמבר 2014(, עולה כי 1.5% מכלל עובדי המשרד 
הם אנשים עם מוגבלות. נתון זה התקבל לאחר הצלבת מצבת כוח האדם במשרד עם מקורות מידע מאגף 
השיקום של משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי, השירות לעיוור, שירותי תמיכה ותקשורת )לקויי שמיעה( 

ואגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.   

כמו כן, מנתוני חטיבת ההון האנושי במשרד עולה כי יש 25 תקנים ייעודיים לאנשים עם מוגבלות. 12 תקנים 
מהם לעובדים מן המניין ו-13 תקנים למתמחים או לסטודנטים. בנוסף, משרד המשפטים שותף בפרויקט 
לסביבה  גישה  להם  להקנות  במטרה  מוגבלות,  עם  עובדים   32 מועסקים  שבאמצעותו  מיוחד  ממשלתי 

מקצועית, ולצבירת ניסיון תעסוקתי שיקדם אותם בהמשך דרכם בשוק העבודה.  

תמונת מצב
העסקת עובדים עם מוגבלות

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/publications/news/Pages/Statistics-People-With- :לקריאה נוספת*
 Disabilities-Israel-NOV16.aspx
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יחידות המשרד שבהן 
תקנים המיועדים 

לאנשים עם מוגבלות

סטטוס משרהמשרהיחידה

מאוישת פרקליט/ה - עוזר/ת - סגן/ית בכיר/הפרקליטות המדינה מחוז חיפה )אזרחי(

מאוישת משפטן/נית עוזר/ת ראשי/ת )משפט וטכנולוגיה(הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע

מאוישתמשפטן/נית - עוזר/ת ראשי/ת נציבות ביקורת על מערך התביעה והייצוג

מאוישת משפטן/נית - עוזר/ת ראשי/ת )יעוץ משפטי(ייעוץ משפטי למשרד

מאוישת מח"ר - מנהל/ת תחום )מוקד השירות(יחידת השירות לציבור

בהליך מכרז מח"ר - מנהל/ת )פיקוח חשבונאי תאגידים(רשות התאגידים

מח"ר - מרכז/ת בכיר/ה )פיתוח והטמעה של יחידת השירות לציבור
תהליכי שירות(

בהליך מכרז

בהליך מכרזמנהלי - מרכז/ת )הרשות לאיסור הלבנת הון(הרשות לאיסור הלבנת הון

מאוישת מנהלי - ראש ענף )בוחן/ת פטנטים- צוער/ת(רשות הפטנטים - מחלקת פטנטים

מאוישת מנהלי - מזכיר/ה פרקליטותפרקליטות המדינה מחוז הדרום )פלילי(

פנויהמנהלי - מנהל/ת ענף )מנהל פעילות(יחידת השירות לציבור

מאוישת מנהלי - מנהל/ת מדור )רישום מקרקעין(לשכת רישום המקרקעין ת"א

מאוישת מתמחה במשפטיםפרקליטות המדינה מחוז חיפה )פלילי(

מאוישת מתמחה במשפטיםהאפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון

מאוישת מתמחה במשפטיםנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מאוישת מתמחה במשפטיםנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מאוישת מתמחה במשפטיםיחידת סנגוריה ציבורית-מחוז תל אביב

מאוישת מתמחה במשפטיםיחידת סנגוריה ציבורית-מחוז מרכז

מאוישת מתמחה במשפטיםיחידת סנגוריה ציבורית-מחוז מרכז

מאוישת מתמחה במשפטיםפרקליטות המדינה מחוז מרכז )פלילי(

מאוישת מתמחה במשפטיםפרקליטות המדינה מחוז ת"א פלילים

מאוישת מתמחה במשפטים אגף סיוע משפטי - תל אביב

מאוישת סטודנטפרקליטות המדינה מחוז הצפון

מאוישת סטודנטנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מאוישתסטודנטפרקליטות המדינה מחוז הצפון
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תמונת מצב
העסקת עובדים מהמגזר החרדי

בשנת 2015 התקבלה החלטת ממשלה לקידום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה.

בין היתר הוחלט להקים מסלולי חשיפה לאוכלוסייה החרדית במטרה לספק מענה לתת-הייצוג של אוכלוסייה 
זו בשירות המדינה, להקים עתודת מצטיינים אקדמאים מקרב האוכלוסייה החרדית, להקים מאגר סטודנטים 

מקרב האוכלוסייה החרדית ולשפר את ההנגשה של המשרות בשירות המדינה לאוכלוסייה זו.

משרד המשפטים פועל לשילוב עובדים מהמגזר החרדי עוד קודם להחלטת הממשלה וכבר בתחילת שנת 
2015 קיים כנס חשיפה לסטודנטים מהמגזר החרדי, שנועד לחשוף את הסטודנטים ממגזר זה לאפשרויות 

העומדות בפניהם במשרד המשפטים ועל אפשרות ההתמחות במשרד והגשת בקשה להתמחות.

מדידת הנתונים לגבי שיעור העובדים מהמגזר החרדי במשרד, נתקלה בקשיים אובייקטיביים של חוסר 
מידע זמין. עובד המתקבל לעבודה במשרד אינו נדרש לפרט לאיזה מגזר הוא משתייך וכפועל יוצא מכך 

חסר מידע סטטיסטי בנדון. 

עם זאת, מבדיקה שערך אגף ההון האנושי במשרד המשפטים, עולה הערכה כי במשרד מועסקים כ-109 
עובדים אשר מגדירים את עצמם כנמנים עם המגזר החרדי, ומהווים 3% מכלל העובדים. 55 עובדים בתקן, 

39 סטודנטים ו-15 מתמחים.
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אגף רישום והסדר מקרקעין, 6  האפוטרופוס הכללי והכנ"ר, 22 

הסניגוריה הציבורית, 41 

פרקליטות המדינה, 347 

יעוץ וחקיקה, 32 

הסיוע 
המשפטי, 

 18

רשות התאגידים, 5 
בית הדין לעררים, 7 

אחר, 14 

תמונת מצב
כ-500 משרות התמחות בשנה

השונות,  המשרד  ביחידות  התמחות  משרות  בכ-500  מדובר  ולפיכך  שנה,  נמשכת  במשפטים  ההתמחות 
המתפנות מדי שנה. 

והצ'רקסית,  בני החברה הערבית, הדרוזית  על מנת לחשוף את  רבים  משרד המשפטים משקיע משאבים 
אוכלוסיית יוצאי אתיופיה ואנשים עם מוגבלות, למגוון הרחב של הזדמנויות ההתמחות במשרד, מתוך הבנה 
כי ההתמחות היא דלת הכניסה לעבודה במשרות משפטיות בשירות הציבורי, ויכולה להעניק לצעירים רבים 
את הניסיון והמקצועיות הנדרשים בסביבת העבודה הזאת. למעשה, במשרד המשפטים ניתן למנות עובדים 

תקניים רבים שהתמחו במשרד בתחילת דרכם המקצועית. 

מבין הצעדים שנקט משרד המשפטים לקידום תעסוקה רבגונית, ניתן לציין את "כנס שותפים לדרך" שנערך 
מתקיים  במסגרתו  הכנס,   .2016 בדצמבר  ברציפות,  השלישית  בפעם  להיערך,  וצפוי   2015-2014 בשנים 
יריד חשיפה למגוון הזדמנויות התעסוקה במשרד המשפטים, נערך בסימן קידום תעסוקה לכלל האוכלוסיות 

הזכאיות לייצוג הולם והעדפה מתקנת. 

הערבית,  החברה  לבני  האחד  פוטנציאליים,  למתמחים  ייעודיים  כנסים  שני  נערכו   2015 בתחילת  בנוסף, 
הדרוזית והצ'רקסית והאחר לאוכלוסייה החרדית. כמו כן נערכו סדנאות של עמותת "קו משווה" להכשיר את 

המראיינים לנהל ראיונות עבודה רב תרבותיים. 

בתרשים: פיזור כלל משרות ההתמחות ביחידות המשרד
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טבלת התפלגות המתמחים המשתייכים לאוכלוסיות ייצוג הולם ביחידות המשרד

יחידה 
ארגונית

סה"כ 
משרות

סה"כ 
המתמחים 
בני החברה 
הערבית, 
הדרוזית 

והצ'רקסית

שיעור 
המתמחים 
בני החברה 
הערבית, 
הדרוזית 

והצ'רקסית

סה"כ 
המתמחים 

יוצאי 
אתיופיה

שיעור 
המתמחים 

יוצאי 
אתיופיה

סה"כ 
מתמחים 

עם 
מוגבלות 

שיעור 
מתמחים 

עם 
מוגבלות 

סה"כ 
המתמחים 
מהמגזר 

החרדי

שיעור 
המתמחים 
מהמגזר 

החרדי

פרקליטות 
המדינה

3704712.7%51.4%30.8%143.78%

האגף לסיוע 
משפטי

18422.2%15.6%15.6%00.0%

רשות 
הפטנטים

200.0%150.0%00.0%00.0%

הרשות 
לאיסור 

הלבנת הון 
ומימון טרור

200.0%00.0%00.0%00.0%

אגף שומת 
מקרקעין 

1200.0%00.0%00.0%00.0%

האפוטרופוס 
הכללי והכונס 

הרשמי

2229.1%00.0%00.0%00.0%

בית הדין 
לעררים

7342.9%00.0%00.0%00.0%

מחלקת ייעוץ 
וחקיקה 

3126.5%00.0%00.0%13.2%

ייעוץ משפטי 
למשרד

3133.3%00.0%00.0%00.0%

נציבות 
ביקורת על 

התביעה

200.0%00.0%00.0%00.0%

נציבות שוויון 
לאנשים עם 

מוגבלות

3133.3%00.0%133.3%00.0%

הסנגוריה 
הציבורית 

4149.8%37.3%12.4%00.0%

אגף רישום 
והסדר 

המקרקעין

600.0%00.0%00.0%00.0%

רשות 
למשפט, 

טכנולוגיה 
ומידע

200.0%00.0%00.0%00.0%

רשות 
התאגידים

500.0%00.0%00.0%00.0%
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בתרשים: התפלגות הסטודנטים המשתייכים לאוכלוסיות ייצוג הולם ביחידות המשרד 

*הנתונים נכונים לחודש אוקטובר 2016
 

כיצד מגישים מועמדות להתמחות במשרד המשפטים? 
 ,)http://www.codex.co.il( ההרשמה להתמחות נעשית באמצעות הקמת פרופיל אישי באתר קודקס, ללא תשלום

הכולל הגשת קורות חיים, גיליון ציונים, תרומה לקהילה והמלצות. 

הזימון לראיונות אישיים נעשה בהתאם לרמת ההתאמה לסביבת העבודה, תוך שקלול כלל הנתונים שהוזנו על ידי 
המועמדים לקודקס. 

ההרשמה לקודקס נעשית במרוכז במהלך חודש דצמבר, כשנה וחצי לפני תחילת ההתמחות בפועל.

להלן פירוט יחידות המשרד שניתן להתמחות בהן: 

פרקליטות המדינה )מחלקות ומחוזות(

מחלקת ייעוץ וחקיקה

האגף לסיוע משפטי

הסנגוריה הציבורית

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

הרשות לאיסור הלבנת הון

רשות התאגידים

רשות הפטנטים

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע

נציבות תלונות הציבור על שופטים

היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם

בית הדין לעררים

נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

אגף רישום והסדר המקרקעין

מחלקת הייעוץ המשפטי למשרד

נציבות הביקורת על מערך התביעה
ומייצגי המדינה בערכאות. 
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נוסף על משרות ההתמחות הרבות, משרד המשפטים משמש בית מקצועי גם למאות סטודנטים לתארים מגוונים 
המועסקים ביחידות המשרד למיניהן. 

משרד  של  והמידע  השירות  מרכז  את  מפעילה  היחידה  לציבור.  השירות  ביחידת  משרתים  מהסטודנטים  רבים 
המשפטים, המטפל בכ-5000 פניות ציבור ביום וביותר ממיליון פניות בשנה. השירות ניתן בעברית ובערבית וב-7 

שפות נוספות, על ידי סטודנטים בני כל העדות והדתות. 

בתרשים: פיזור כלל משרות הסטודנט ביחידות המשרד

תמונת מצב
כ-700 משרות סטודנט

האפוטרופוס הכללי והכנוס 
הרשמי 

7% 

  השירות יחידת
לציבור  

47% 

יעוץ וחקיקה 
4% 

פרקליטות המדינה 
10% 

לשכה ראשית 
8% 

סנגוריה ציבורית  
8% 

אגף רישום והסדר 
המקרקעין 

7% 

רשות התאגידים 
2% 

אחר 
7% 
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טבלת התפלגות הסטודנטים המשתייכים לאוכלוסיות ייצוג הולם ביחידות המשרד

יחידה 
ארגונית

סה"כ 
משרות 

מספר 
הסטודנטים 
בני החברה 
הערבית, 
הדרוזית 

והצ'רקסית

שיעור 
הסטודנטים 
בני החברה 
הערבית, 
הדרוזית 

והצ'רקסית

מספר 
הסטודנטים 

יוצאי 
אתיופיה

שיעור 
הסטודנטים 

יוצאי 
אתיופיה

מספר 
הסטודנטים 

עם 
מוגבלות

שיעור 
הסטודנטים 

עם 
מוגבלות

מספר 
הסטודנטים 

מהמגזר 
החרדי

שיעור 
הסטודנטים 

מהמגזר 
החרדי

האגף לסיוע 
משפטי

1915.3%00.0%00.0%00.0%

רשות 
הפטנטים

3133.3%00.0%00.0%00.0%

הרשות 
לאיסור 

הלבנת הון

700.0%00.0%114.3%00.0%

האפוטרופוס 
הכללי 

והכונס 
הרשמי

44920.5%24.5%24.5%36.8%

בית הדין 
לעררים

700.0%00.0%00.0%00.0%

בתי הדין 
השרעיים

1616100.0%00.0%00.0%00.0%

יחידת 
השירות 
לציבור 

351277.7%61.7%10.3%246.8%

מחלקת 
ייעוץ וחקיקה

2800.0%00.0%00.0%13.57%

מנהלת 
היחידות 

המקצועיות

400.0%00.0%00.0%00.0%

פרקליטות 
המדינה

7867.7%33.8%00.0%11.28%

לשכה 
ראשית

7268.3%22.8%00.0%22.7%

נציבות 
ביקורת על 

התביעה

3133.3%00.0%00.0%00.0%

נציבות שוויון 
לאנשים עם 

מוגבלות

9111.1%111.1%111.1%333.3%

הסנגוריה 
הציבורית 

55916.4%11.8%11.8%00.0%

אגף רישום 
והסדר 

המקרקעין

50612.0%00.0%00.0%24%

רשות 
למשפט, 

טכנולוגיה 
ומידע

900.0%111.1%00.0%00.0%

רשות 
התאגידים

20315.0%15.0%00.0%315%
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העובדים מספרים

 

אדריכל שמואל חיימוביץ
ממונה על נגישות ארצי בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ארצה  עליתי  גלגלים.  בכיסא  מתנייד  אני  ומאז  דרכים  בתאונת  נפגעתי  שש  "בגיל 
למדתי  הרגילה.  החינוך  והשתלבתי במערכת  גדלתי  ופה  בגיל עשר,  עם משפחתי 
ארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ואני נשוי לעדה, אב לארבעה ילדים וסב לעשרה 

נכדים. 

הנגישות,  בתחום  פעילות  של  עשורים  שני  לאחר  השוויון  בנציבות  לעבודה  הגעתי 
ישראלי  לכתיבת תקן  וכשותף  ולרשויות אחרות  אביב  לעיריית תל  כיועץ  כאדריכל, 

לנגישות. 

והתאמות  בטכנולוגיות  התאמות  הבנויה,  בסביבה  נגישות  שהתאמות  מאמין  אני 
נגישות בשירות, סוללות את הדרך תרתי משמע להגשמת החזון לשוויון הזדמנויות 
לאנשים עם מוגבלות. בתפקידי אני עושה כמיטב יכולתי לקדם את תחום הנגישות 
במדינה, על ידי פיתוח הידע, הפצתו והטמעתו לכלל הציבור, הבנייתו בכלים מקצועיים, 
פרספקטיבה  להביא  משתדל  אני  מוגבלות  עם  כאדם  החקיקה.  תוך  אל  ויציקתו 
ייחודית לתחום בו אני עוסק. בשנת 2005 הובלתי את חקיקת פרק הנגישות בחוק 
השוויון, ובשנים האחרונות אני פועל ליישומו ולהפיכתו למציאות באמצעות הפעלת 
מערך של פיקוח ואכיפה, הפועל בצד מערך ההסברה וההדרכה של נציבות השוויון. 

אני רואה בתעסוקה גורם מרכזי וחיוני בחייו של כל אדם. היא מאפשרת התפתחות 
ולביסוס כלכלי. אני שמח לומר שאם בתחילת  אישית ומהווה בסיס לביטחון עצמי 
רוב המקומות שאליהם  נאבקתי למצוא מקום עבודה שבו אוכל לעבוד, שכן  דרכי 
פניתי לא היו נגישים, הרי היום אני מתמלא סיפוק לראות כיצד יותר ויותר מקומות 

נגישים לאנשים עם מוגבלות, אף כי המלאכה טרם הושלמה."
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עו"ד אבי תגאייה
עוזר משפטי בכיר ברשות התאגידים

6 במסגרת מבצע משה. התקבלתי לעבודה ברשות  בגיל  "עליתי לארץ מאתיופיה 
התאגידים בתקן של העדפה מתקנת וכעבור שנים אחדות הגשתי מועמדות לתפקיד 
עוזר משפטי בכיר ברשות, תפקיד שלא היה במסגרת העדפה מתקנת אלא מכרז 
"רגיל", ולשמחתי התקבלתי. דבר זה מוכיח כי רשות התאגידים היא מקום שאפשר 

לגדול ולהתקדם בו.

אווירה  שוררת  עובד,  אני  שבה  והמרכז,  ת"א  מחוז  של  המשפטית  במחלקה 
משפחתית, מטפחת ובונה. לצדי עובדים עורכי דין מכל המגזרים והדתות, ועם הזמן 

נרקמו בינינו יחסי חברות ורעות.

רוחביים  בפרויקטים  גם  עוסק  אני  המשפטית,  במחלקה  היום-יומית  עבודתי  לצד 
שונים. בין היתר הרציתי בלשכות עורכי הדין ברחבי הארץ בנושא המהפכה המקוונת 
של הרשות, והשתתפתי בארגון ימי עיון וסמינרים ובכתיבת נוהלי עבודה משותפים 

ליחידות השונות ברשות.

ניהוליים  בתפקידים  ולהצליח  להתקדם  ושואף  במשרד  שלי  העתיד  את  רואה  אני 
ובכירים יותר במשרד."

העובדים מספרים
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עו"ד רמי בוכשטב
עוזר בכיר לראש רשות התאגידים

במגזר  עבודה  לאחר  המשפטים,  במשרד  דרכי  את  התחלתי  שנים  כחמש  "לפני 
הפרטי, כמנהל פרויקטים בהנהלת אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. 
בשנה האחרונה מוניתי לעוזר בכיר לראש רשות התאגידים ולחבר בפורום המנהלים 

הבכירים ברשות.

ומבורך  הצעד של מעבר מהמגזר הפרטי אל המגזר הציבורי סימן שינוי משמעותי 
בקריירה המקצועית שלי כמו גם בחיי בכלל.

תחומי  לכל  אותי  החושף  ומעניין,  מאתגר  תפקיד  הוא  הרשות  בהנהלת  תפקידי 
הפעילות של הרשות ומביא לידי ביטוי את היכולות שצברתי הן בפן המקצועי כעורך 

דין והן בפן הניהולי. 

מצאתי  שמיעה,  באביזרי  ונעזר  בשמיעה  ודו-צדדית  ניכרת  ירידה  שחווה  כאדם 
הרפואית  מגבלתי  לסייע.  נכונות  המגלה  שוויוני,  תומך,  מקום  המשפטים  במשרד 
ידועה לסובבים אותי ואיני מרגיש שום חסם המונע ממני למלא את תפקידי בהצלחה. 

משרד המשפטים הוא בבחינת בית שני בעבורי כבר יותר מחמש שנים ואני רואה בו 
את עתידי ואת המקום להתפתחות מקצועית ואישית שנים רבות קדימה, תוך תרומה 

משמעותית לעשייה הציבורית ובעיקר לשירות הניתן לציבור."

העובדים מספרים
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מר אלמוהנד ראפע
בוחן פטנטים ברשות הפטנטים

הצטרפתי  ההיי-טק,  בעולם  עשיר  ניסיון  לאחר  ובטכניון,  ויצמן  במכון  לימודיי  "בתום 
המיעוטים  בן  העובד  הייתי   .2007 בשנת  המשפטים  שבמשרד  הפטנטים  לרשות 
הראשון והיחיד מאז פתח המנדט הבריטי את לשכת הפטנטים בירושלים בשנת 1924.

מאז גויסו עוד בני מיעוטים לרשות הפטנטים והשתלבותנו ברשות הפכה למציאות 
מבורכת וטבעית.

והנדסית  מדעית  והבנה  דעת  שיקול  דורש  בכיר,  פטנטים  בוחן  ברשות,  תפקידי 
והמדינה  הציבור  נכסי  על  השומר  נאמן,  רגולטור  אני  אחד  מצד  בתחום.  מעמיקה 
לשגשוג  תורם  ובכך  לזכאים,  פטנטים  מעניק  אחר  ומצד  הרוחני,  הקניין  בתחום 
המחקר והפיתוח הטכנולוגי במדינה. מיום שרשות הפטנטים הייתה לרשות בחינה 
והפיתוח  ולהשפיע על המחקר  בין-לאומיים  בין-לאומית, אני נדרש לבחון פטנטים 

יחד עם השגשוג הכלכלי בישראל ובכל העולם.

בשירות  נוספים  ובתפקידים  ביחידות  הערבית  החברה  בני  בקידום  צורך  יש  עדיין 
המדינה, ובשביל לעשות זאת אני קורא למדעניות ולמהנדסות מוכשרות, למדענים 
לשירות  תרומתם  את  ולתרום  לבוא  הערבית,  החברה  בני  מוכשרים,  ולמהנדסים 

המדינה, דבר שיביא למדינה שגשוג כלכלי וחברתי."

העובדים מספרים
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עו"ד פנחס גורט
פרקליט במחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

)אזרחי(  ירושלים  מחוז  בפרקליטות  התמחיתי  הבג"צים,  במחלקת  לעבודתי  קודם 
ועבדתי מספר חודשים בפרקליטות מחוז ירושלים )פלילי(.

בתיאור ממצה, מחלקת הבג"צים מטפלת בעתירות המוגשות לבית המשפט העליון 
כנגד זרועותיה השונות של המדינה. מרביתן עוסקות, מטבע הדברים, בלב העשייה 

המינהלית במדינה. 

האווירה  המקצועי,  הפן  מלבד  ומעשירה.  ממקצעת  ומאתגרת,  מעניינת  העבודה 
במחלקה נפלאה, היחס חם ולבבי, וכולם מאירים פנים זה לזה. 

ניכרת מגמה מבורכת ביותר, של נכונות מצד משרד המשפטים  בשנים האחרונות 
בכלל, ופרקליטות המדינה בפרט, לשילוב עובדים הנמנים על קבוצות שייצוגן אינו 
הולם את שיעורן באוכלוסייה. נכונות זו אינה מסתכמת בדיבורים גרידא, ונלוות לכך 

פעולות אקטיביות ומשמעותיות. 

מחווייתי האישית אני יודע לומר, שכל העובדים במחלקות בהן עבדתי עד כה קידמוני 
וסייעו בידי בכל הנדרש. אני בטוח שדגימה של שלוש מחלקות,  יפות,  בסבר פנים 

מלמדת היטב כי הדברים נכונים לכלל המחלקות שבפרקליטות המדינה. 

המעוניין והמתאים, ימצא את דלתות המשרד פתוחות בפניו לרווחה. מניסיוני, אמליץ 
לנצל את ההזדמנות ולהצטרף לשורות המשרד והפרקליטות.

בהצלחה רבה!

העובדים מספרים
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עו"ד באסל בלאן
שמאי מקרקעין, אגף שומת מקרקעין

"בשנת 2003 התחלתי את דרכי  במשרד המשפטים כמתמחה באגף שומת מקרקעין 
במשרד המשפטים והמשכתי כשמאי מקרקעין מוסמך באגף – תפקיד שאליו נבחרתי 

בהליך מכרז רגיל )ולא במסגרת מכרז למשרת ייצוג הולם(.

לנכסי  שומות  עריכת  על  אמונים  הראשי,  הממשלתי  והשמאי  מקרקעין  שומת  אגף 
וגופי הסמך,  ע"י משרדי הממשלה  ולכל העסקאות במקרקעין המבוצעות  מקרקעין 
תוך שמירה על קשר הדוק לשוק המקרקעין. במסגרת תפקידי אני מכריע בהשגות על 
שומות מקרקעין בפריסה גיאוגרפית רחבה ובכלל זה במגזר הערבי, תוך שמירה על 
הליך הוגן, אובייקטיבי ושקוף והתמודדות עם אתגרים רבים שלהם השלכות רוחב רבות 
בעלות חשיבות לציבור. בנוסף אני  עורך שומות מיוחדות ומבקר שומות מטעם יחידת 

הבקרה של האגף.

דגלו  על  שחרת  מקרקעין,  שומת  ומאגף  המשפטים   ממשרד  חלק  להיות  גאה  אני 
שוויון, שקיפות מלאה, התייעלות ומתן שירות מהמעלה הראשונה. אני מודה  להנהלת 

המשרד והאגף על החשיפה המקצועית והחברתית הרחבה."

העובדים מספרים
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עו"ד שירה גורדון
אגף האפוטרופוס הכללי

"אני עובדת באגף האפוטרופוס כ-17 שנים. התחלתי את עבודתי במחלקת "השבת 
נכסים" ביחידה להשבת נכסים, ונגלה לי תחום מרתק שלא הכרתי קודם.

היחידה עוסקת בניהול רכוש עזוב שאין מי שינהג בו מנהג בעלים - עד אשר יבוא מי 
שיוכיח את זכותו לבעלות על הרכוש. במסגרת עבודתי נחשפתי לתחומים ונושאים 
אשר  בא"י  מקרקעין  רכישות  של  היסטוריה  משפחות(,  )חקר  גנאלוגיה  מגוונים: 
ירושה,  דיני  ראיות,  דיני  יד,  כתבי  בחינת  ישראל,  עם  של  ההיסטוריה  את  משקפת 
ואינספור סיפוריים אישיים עצובים ושמחים כאחד. כל תיק מנוהל, מייצג עולם שלם 

של אדם פרטי אחד, של תקוותיו ושאיפותיו.

בשנים האחרונות קודמתי לתפקיד סגנית היחידה ועבודתי מתרכזת בניהול הנכסים 
העזובים ושמירתם בעבור הזכאים הפוטנציאליים.

כאדם מאמין, אני מרגישה שזאת זכות לעסוק בתחום זה, שהוא "מעשה של חסד" 
של המדינה כלפי הפרט, שמירת קניינו של מי שאינו מסוגל לשמור עליו. תחושה זו 

ממלאה אותי סיפוק ומעניקה ממד של שליחות לעבודתי."

העובדים מספרים
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עו"ד יפה סולומון
אגף רישום והסדר מקרקעין 

במסגרת  שנה.  זה  אביב  בתל  מקרקעין  רישום  בלשכת  מדור  כמנהלת  עובדת  "אני 
התפקיד מגיעים עורכי דין ואנשים פרטיים לעשות עסקאות ופעולות במקרקעין ואני 

בודקת את הפעולות ומאשרת אותן.

אפשרויות  מציע   שהוא  מאחר  הציבורי  בשירות  לעבוד  העדפתי  עבודה  כשחיפשתי 
לתפקיד  והתקבלתי  זו  למשרה  מועמדות  הגשתי  תעסוקתי.  וביטחון  נרחבות  קידום 
בתקן של משרה רגילה אף על פי שאני זכאית לייצוג הולם. ראוי לציין כי אני לא מקבלת 
יחס שונה, לטובה או לרעה, משום שצבע עורי שונה, ולכן אני מרגישה שווה בין שווים. 
עם זאת, ידוע וברור לי כי יש צורך בייצוג הולם מאחר שרבים מבני העדה האתיופית 

נתקלים בדעות קדומות, ומתקשים להתקבל למשרות הולמות. 

שאיפתי היא לעסוק בעריכת דין בשירות הציבורי ואני בטוחה שעבודתי כמנהלת מדור 
תתרום לכך רבות. כולי תקווה כי לאורך הזמן יותר ויותר משרות יאוישו על ידי בני העדה, 
וזאת כדי לעודד את שילובם של בני העדה האתיופית בחברה, דבר שיתרום לבני העדה 

בפרט ולחברה בכלל."

העובדים מספרים
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עו"ד עלאא איוב
פרקליטות מחוז חיפה )אזרחי(

בחיפה  המחוזי  המשפט  בבית  כמתמחה  התחלתי  דין  כעורך  המקצועיים  חיי  "את 
לעבודה  2009 התקבלתי  כעוזר משפטי. בשנת  שנים,  כארבע  במשך  מכן,  ולאחר 
מטפל  אני  אזרחי,   – חיפה  מחוז  בפרקליטות  בכיר  כסגן  בתפקידי,  בפרקליטות. 
וכן  הנזיקין  בתחום  המקרקעין,  בתחום  והבנייה,  התכנון  בתחום  מנהליות  בעתירות 

בערעורים על החלטות קצין התגמולים. 

חיפה  באוניברסיטת  וסיעוד  משפטים  של  המשולבת  התוכנית  בוגר  אני  בהכשרתי 
יחידתי  למצטיין  נבחרתי   2014 בשנת  במשפטים.  שני  תואר  סיימת   2008 ובשנת 

ובשנת 2015 השתתפתי בתוכנית "פורום משפיעים" של משרד המשפטים. 

ההשתלבות בפרקליטות האזרחית בחיפה הייתה קלה ומהירה. עם השילוב המהיר 
באה הרגשת הסיפוק וההנאה מהעשייה המשפטית ומהאווירה החברתית. העבודה 

בפרקליטות היא חוויה מהנה ומתחדשת שלא מפסיקה להפתיע ולסקרן.

משרד המשפטים מאפשר לך להשתלב בעשייה הממשלתית תוך שמירה על זהותך 
לך  מאפשרת  בפרקליטות  העבודה  זאת.  שמצדיקים  במקומות  רגישות  גילוי  ותוך 
ולעתים אף להשפיע על  ולהיות חלק מיישום ערכיה  להשתלב בחברה הישראלית 
תמיכה  ותוך  ובמצוינות  במקצועיות  זאת  כל  ומרכזיים.  חשובים  חברתיים  הליכים 

מקצועית רחבה ומכובדת ואווירה חברתית מלכדת ותומכת."

העובדים מספרים
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עו"ד מרי גונטר
מנהלת מחלקת נוער בסנגוריה הציבורית מחוז מרכז 

"דרכי בעולם המשפט החלה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, בשנה 
שבה ציינתי שבע שנים לעלייתי ארצה מבריה"מ לשעבר. עם סיום הלימודים השתלבתי 
בצוות הסנגוריה הציבורית במסגרת ההתמחות. באופן טבעי, בתחילת דרכי התמקדתי 
בעיקר בייצוג של נאשמים וחשודים שהיו עולים מחבר העמים, ושליטתי בשפה הרוסית 

הייתה לי לעזר רב. 

בתיקים  טיפולי  במסגרת  ההיא  בתקופה  נחשפתי  שאליהם  האישיים  הסיפורים 
היום- המאבק  להשתלב,  הניסיונות  הקליטה,  קשיי  לאוזניי.  זרים  היו  לא  הפליליים, 
זהות חדשה תוך הרצון לשמור על הקיימת – היו מכנה משותף בקורות  יומי ליצירת 
חייהם של רבים מלקוחותיי. הבנתי והזדהותי עם תחושות אלה הציבו אותי, כבר בצעדיי 

הראשונים בסנגוריה, בפני המתח שבין ההתמודדות הרגשית למקצועית.

במרוצת השנים ובמסגרת התפקידים השונים שמילאתי בסנגוריה הציבורית, למדתי 
שדווקא השילוב שבין המקצועיות הרבה לרגישות הנדרשת, הוא זה שהופך את הארגון 
ולתופעות  ומאתגר. החשיפה לסיפורים אנושיים מגוונים  שלנו למקום עבודה מרתק 
 - גיסא  מאידך  פוסקת  הבלתי  המקצועית  והלמידה  גיסא,  מחד  מורכבות  חברתיות 

הופכים את שגרת העבודה שלי לתהליך של צמיחה והתפתחות מתמדת.

כיום, כמנהלת מחלקת הנוער, אני מטפלת בענייניהם של נערים רבים שאני פוגשת, 
עם  ומתמודדים  מוחלשות,  לאוכלוסיות  או  מיעוט  לקבוצות  משתייכים  שמקצתם 
נסיבות חיים מורכבות מאוד. בכל פעם שנופלת בחלקי הזכות לתרום, במידת יכולתי 
הן  וערכית,  להיות חלק מעשייה משמעותית  או  פרטניות  בעיות  לפתרון  המקצועית, 
במסגרת הסנגוריה הציבורית והן במסגרת משרד המשפטים -  הסיפוק האישי האדיר 

ו'גאוות היחידה' – הם מנת חלקי."

העובדים מספרים
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מר רוזנבלט ישראל
מזכיר פרקליטות בפרקליטות מחוז דרום פלילי

כעובד  וחצי  3 שנים, מהן שנתיים  דרום-פלילי כמעט  עובד בפרקליטות מחוז  "אני 
חברת השמה ולאחרונה התחלתי לעבוד בתקן של אנשים עם מוגבלות.

משרד המשפטים הוא משרד מאוד חברתי ומגוון, שמקדם שוויון בין כל העובדים, כך 
שסביבת העבודה מאוד נעימה.

התחלתי בתפקיד של צריבת דיסקים וכיום אני גם עובד בתחום ועדות שחרורים, תפקיד 
מאוד מאתגר ומעניין. לא קפאתי על שמריי ותמיד רציתי להתקדם לתחומים נוספים.

אני מאמין שכשאתה נותן מעצמך אתה מקבל משוב חיובי. לאורך כל תקופת עבודתי 
קיבלתי תמיכה מאוד גדולה, הן ממנהליי והן מכלל העובדים. אינני מרגיש שונה לרגע 

וזו זכות גדולה בשבילי לעבוד בפרקליטות.

השתלבתי מהר מאוד בעבודה, הרבה בזכות החיבוק החם שקיבלתי. אמליץ לכל אדם 
שמתעניין בעולם המשפטים לעבוד בפרקליטות."

העובדים מספרים
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עו"ד לין לרר
עוזרת ראשית ליועצת המשפטית ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

הקריה  של  החרדי  מהקמפוס  במשפטים  הראשון  התואר  לימודי  סיום  לאחר  "מיד 
ומימון טרור. עם  הון  אונו, התמחיתי בשנת 2015 ברשות לאיסור הלבנת  האקדמית 
קבלת הרישיון חזרתי לעבוד במחלקה המשפטית של הרשות, כממלאת מקום לעורכת 

דין שיצאה לחופשת לידה.

תחומי הפעילות ברשות מגוונים, מאתגרים ומרתקים ומאפשרים לי לעסוק בתחומים 
משפטיים רבים. במסגרת עבודתי אני מייצגת את הרשות בדיונים מול משרדי הממשלה 
למיניהם ומול גופים בין-לאומיים; אני משמשת כמשפטנית, כנציגת שרת המשפטים 
בוועדות עיצומים שהוקמו מכוח חוק איסור הלבנת הון; ומשתתפת בהכנה לביקורת 
הבין-לאומית של ישראל בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, שתיערך על ידי ארגון 

"FATF", ובתכלול הערכת הסיכונים של המדינה בתחום זה.

אני  המשפטים.  במשרד  עצמי  את  להוכיח  לי  שניתנה  ההזדמנות  את  מעריכה  אני 
שאוכל  ומקווה  במשרד  החרדי  המגזר  של  ההשתלבות  ממגמת  חלק  להיות  שמחה 

להשתלב בו בקביעות בעתיד הקרוב."

העובדים מספרים
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גברת מירי פינצ'ובר
בוחנת פטנטים בכירה בתחום הכימיה ברשות הפטנטים

"אני בעלת תואר שני בכימיה, סיימתי בשנת 2006, וברשות אני עובדת כבר  10 שנים 
)משנת 2007(.

במשרד שוררת אווירה רצינית ויחד עם זאת נעימה וטובה, וכולנו עובדים כדי  לתת את 
השירות הטוב ביותר לציבור מבקשי הפטנטים ולהצעיד את הרשות קדימה.

עולים  וגברים,  נשים  ומגוונים, מדתות שונות,  ברשות עובדים אנשים מרקעים שונים 
וותיקים, חילונים, דתיים, חרדים ומסורתיים ודוברי שפות שונות.

הרצון להשקיע בעבודה נובע מהאווירה הטובה והמשפחתית בין האנשים, שללא ספק 
תורמת לשגשוג המשרד.

כאשה נשואה ואם  ל-4 ילדים, מציאת האיזון הנכון בין הבית לעבודה במשרה מלאה, 
לעבודה  הציפיות  עם  יחד  קטן.  לא  אתגר  היא  בזמנים,  עמידה  אחת  לא  הדורשת 
מקצועית ויעילה ותודעת שירות גבוהה, המשרד יודע לפרגן, ולתת הרגשה שיש חיים 

גם אחרי העבודה."

העובדים מספרים



העסקה שוויונית ורבגונית | משרד המשפטים40

 

עו"ד שלומי לוי
מנהל מחלקת הנוער בסנגוריה הציבורית מחוז דרום

לשורות   2001 בשנת  הצטרפתי  דרום,  מחוז  בפרקליטות  ועבודה  התמחות  "לאחר 
הסנגוריה הציבורית במחוז הדרום. מילאתי במספר כמה תפקידים במחלקות השונות 

בסנגוריה וכיום אני מנהל את מחלקת הנוער. 

מחלקת הנוער אחראית על ייצוג קטינים מגיל 12 ועד לאחר בגרותם, בכל שלבי ההליך 
הפלילי, החל בחקירתם במשטרה, דרך בתי המשפט לנוער, בערעורים וכלה בוועדות 

שחרורים, בבקשות חנינה ובסיוע גיוס הנערים לצה"ל.

ייצוג קטינים עוברי חוק הוא התמחות מקצועית ייחודית, הדורשת - בצד היכרות עם 
הדינים המיוחדים לקטינים - גם רגישות אנושית, יכולת ליצור יחסי אמון עם הקטין, עם 
משפחתו ועם הגורמים הטיפוליים המעורבים בהליך המשפטי. הסניגורים הציבוריים 
הממונים על ייצוג קטינים הם בעלי מומחיות בתחום ייחודי זה וקיבלו הדרכה והשתלמויות 
שהכשירו אותם לתפקידם. במקרים רבים יש קשר הדוק בין נסיבות חייהם הקשות של 
הקטינים למעורבותם בפלילים. מאחר שמדובר באוכלוסייה פגיעה במיוחד, העבודה 
במחלקת הנוער מאתגרת, מעניינת ויש בה סיפוק רב ותחושה של שליחות ציבורית הן 

בפן האישי והטיפולי והן בפן המשפטי."

העובדים מספרים
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