
1

דו“ח מצב
2017 דצמבר 
תשע"ח טבת 



2



5 דבר שרת המשפטים

7 דבר המנהלת הכללית

8 מפת אתרי המשרד

10 העסקה שוויונית - בסיס איתן לשירות הציבורי

12 תמונת מצב: העסקת נשים

14 תמונת מצב: העסקת בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

19 תמונת מצב: העסקת יוצאי אתיופיה

22 תמונת מצב: העסקת אנשים עם מוגבלות

25 תמונת מצב: העסקת בני האוכלוסייה החרדית

26 תמונת מצב: משרות התמחות

29 תמונת מצב: משרות סטודנט

33 העובדים מספרים

תוכן עניינים





5

דבר שרת המשפטים, איילת שקד

איילת שקד
שרת  המשפטים 

עיקרון יסוד של חברה דמוקרטית הוא השוויון. הדבר מתבטא, בראש ובראשונה, בעיקרון הבסיסי שכל בני האדם 
שווים. עם זאת, יחס 'ניטראלי' יכול להוליך לתוצאה לא שוויונית, שכן מתן הזדמנות שווה תשיג תוצאה שוויונית רק 

אם האוכלוסיות המתמודדות הן בעמדת מוצא שווה.

ואכן, במשרד המשפטים אנחנו רואים עצמנו כמחויבים לעשיית צדק ולהסדרת תחום המשפט בהתאם למדיניות 
וייצוג בבתי משפט. פעולתנו השונות משקפות מכלול של  הממשלה. תפקידנו לא מסתכם במתן פסקי דין, ייעוץ 

ערכים מהותיים, שיהוו בסיס לחברה מתוקנת בישראל.

כחלק מכך קיימת חשיבות גדולה שהקשת החברתית בישראל תשתקף גם בייצוג ראוי על מנת שכל אזרח ירגיש 
גיוון מערכת המשפט שצבר תאוצה בשנה האחרונה,  לו. אני גאה על  שהוא מקבל את השירות המייצג והמתאים 

מינוי שתי שופטות מצוינות מקרב העדה האתיופית. כדוגמת 

אני גאה לעמוד בראש אחד המשרדים החברתיים, ההטרוגניים והשוויוניים. 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.

בסביבת העבודה הדינמית והעמוסה אנו נתקלים לא אחת באתגרים מורכבים ובמשימות הדורשות מאיתנו פתיחות, 
ועובדי  בולט  יתרון  לנו  מקנה  הגיוון התעסוקתי  אלה  במקרים  המציאות.  על  והסתכלות מפוכחת  יצירתית  חשיבה 

המשרד המצוינים מצליחים לבטא את הייחודיות שלהם בעבודתם.

בכל עובד במשרד קיימת תחושת שליחות בידיעה שהוא 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 לפעול ברוח הדו"ח.
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דבר המנהלת הכללית, אמי פלמור

זו השנה השלישית שאנו מפרסמים דו״ח אודות המגוון האנושי המועסק במשרד המשפטים.

החברה  בני  של  לשילובם  חסמים  להסרת  הבין-משרדית  הוועדה  כיו״ר  פורמלי  מתפקיד  שהחל  בנושא,  העיסוק   
הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית, הפך עד מהרה לתובנה שלא מדובר ביישום טכני של ״העדפה מתקנת״ או של ״ייצוג 
הולם״ אלא בצורך אמיתי של המשרד עצמו לבצע את תפקידיו השונים, באופן המיטבי. משרד המשפטים המונה 
כיום למעלה מ-4,000 עובדים, המורכב מארבעים יחידות שונות והפרוש בעשרות אתרים ברחבי הארץ, משרת את 
כלל אזרחי ישראל במגוון שירותים משפטיים, ואחרים. על מנת להבין את צרכי לקוחותיו ולגבש מדיניות מותאמת 
לצרכים המגוונים והמשתנים של החברה הישראלית, כמו גם לרכוש את אמון הציבור בעשיית המשרד, רצוי כי אותו 

ציבור יהיה מיוצג בין בעלי התפקידים השונים וייקח חלק פעיל במימוש משימותינו. 
 

מיצוב  של  ממושך  תהליך  לאחר  משרות.  יעוד  של  גישה  בעבר  ננקטה  אתיופיה  ויוצאי  הערבית  החברה  בני  לגבי 
המשרד כמקום עבודה אטרקטיבי והעלאת המודעות של המנהלים לחשיבות הגיוון, אנו עדים לתופעה של קליטת 
עובדים הנמנים על אוכלוסיות אלה במשרות שאינן ייעודיות, על בסיס מצוינות אישית והתאמה לתפקיד וללא צורך 

ב -״העדפה מתקנת״.

 בשנים הקרובות בכוונתנו לשים דגש על שילוב עובדים עם מוגבלות - אתגר מורכב, שאין ספק בחשיבותו החברתית 
ובתועלתו הכלכלית. כולי תקווה שנפענח את החסמים בנושא זה, כפי שהשכלנו לעשות לגבי הקבוצות האחרות 

אותן ביקשנו לשלב.

 אני גאה לומר כי נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין הכיר בחשיבות שבפרסום הדו"ח, ויזם מפגש של מנכ"לי 
משרדי ממשלה מובילים על מנת לעודדם להצטרף למהלך ולחזק בכך את מגמת ההשתלבות של כלל האוכלוסיות 
משרד  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  משרד  הנשיא,  בית  ידי  על  דומים  דו"חות  פורסמו  מאז,  הציבורי.  בשירות 

נטויה. ועוד היד  הבריאות 

 אני קוראת לכלל משרדי הממשלה, ולאחריהם לכלל מקומות העבודה במגזר הציבורי והעסקי, לקחת חלק במשימה 
של קידום שוויון וגיוון בתעסוקה ולפרסם דו"חות דומים על מנת להעלות את הנושא על סדר יומם.

דו"ח זה מוקדש לעובדי משרד המשפטים, המגיעים מכל קצוות ושכבות החברה הישראלית. רבים מהם פורצי 
דרך, מנפצי ומנפצות תקרות זכוכית.

 

בברכה, 
אמי פלמור 
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אנשים עם 
מוגבלות

1.2% 12%
בני החברה 
הערבית, 
הדרוזית 

והצ'רקסית

בני האוכלוסייה 
החרדית

7%

יוצאי אתיופיה

4%

802 עובדים חדשים בשנת 2017
)כחלק מתחלופת כח אדם(

מתוכם כ-25%
מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם

משרד המשפטים, בהיותו אחד ממשרדי הממשלה הגדולים והמשפיעים, נותן שירות לציבור נרחב במדינת ישראל. 
מתוך כך, ועל מנת לזכות באמון הציבור, מקדיש המשרד מאמצים ומשאבים רבים לשמירה על היותו משרד חברתי 
וערכי. הבנת החשיבות של אמון הציבור מובילה להקפדה על ייצוג הולם של החברה הישראלית על רבדיה – המגדריים, 

התרבותיים והחברתיים. 

הדוח השנתי למדידת הרבגוניות במשרד המשפטים, שמוצג לפניכם זו השנה השלישית ברציפות, מספק תמונת ראי 
על הפעולות שמבוצעות כחלק משגרתנו לאורך השנה ומזכך את המטרות והאתגרים שנציב לעצמנו בשנה הקרובה.  
ובו השתתפו מעל אלף מועמדים  גיוס "שותפים לדרך"  זו השנה הרביעית, כנס  משרד המשפטים קיים לאחרונה, 
פוטנציאליים. הכנס השנה התמקד בחשיפת משרות ההתמחות והציג בפני הקהל את חזונו לגיוס עובדים המשתייכים 
ואפשר מפגש  יחידות המשרד  יריד תעסוקה בשיתוף  הולם. במסגרת הכנס התקיים  לייצוג  לאוכלוסיות הזכאיות 

בלתי אמצעי עם בכירי המשרד. 

אוכלוסייה  לכל  משרות  ייעוד  באמצעות  הגיוון,  לעידוד  פרקטיים  צעדים  שוטף  באופן  יוזם  המשרד  לכך,  מעבר 
הזכאית לייצוג הולם ואכיפה קפדנית על כך; מעודד מועמדים להתמודד גם במכרזים שאינם מיועדים לאוכלוסייה 
על  מקפיד  אקדמיים;  ומוסדות  עמותות  ארגונים,  עם  ורציף  ישיר  וקשר  אקטיבי  גיוס  באמצעות  משתייכים  אליה 
נציבות שירות המדינה לפיהם תוחל העדפה מתקנת לאוכלוסיות הזכאיות לכך במכרזים המוצעים  עמידה בכללי 

מגוון.  אנושי  הון  והחשיבות של  פנים משרדיות להעלאת המודעות  ומקיים פעולות  הציבור  לכלל 

בנוסף לכ-550 מתמחים חדשים בכל שנה, בשנת 2017 נקלטו למשרד המשפטים, כחלק מתחלופת כח אדם,  כ-800 
עובדים חדשים, מתוכם כרבע משתייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: כ-12% בני החברה הערבית, הדרוזית 

והצ'רקסית, כ-4% יוצאי אתיופיה, מעל 7% בני האוכלוסייה החרדית וכ-10 עובדים עם מוגבלות.

העסקה שוויונית
בסיס איתן לשירות הציבורי
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המגזר  לכל.  הזדמנויות  שוויון  ומבטיח  אפליה  המונע  דמוקרטי,  ערך  היא  ורבגונית  שוויונית  העסקה 
הציבורי הוא המרחב המקצועי המוציא אל הפועל את מדיניות הממשלה ומעניק שירותים לכלל הציבור. 
הנוף האנושי המגוון של  ולשקף את  הזדמנויות בתעסוקה,  כל העת לשוויון  להיות מחויב  עליו  ככזה, 

ישראל. מדינת  תושבי 

נציין כי הסיוע המשפטי במשרד המשפטים והסניגוריה הציבורית, מעסיקים בקביעות במיקור חוץ 1916 עורכי דין, 
)22%( הם בני החברה הערבית,   418 המייצגים בבתי המשפט אוכלוסיות הזכאיות לייצוג על פי חוק. מתוך אלה, 

הדרוזית והצ'רקסית ו-32 )1.7%( הם יוצאי אתיופיה.2

בני החברה הערבית, 
הדרוזית והצ'רקסית

)22%(

418
יוצאי אתיופיה

)1.7%(

32

 1916
עורכי דין 

מיקור חוץ 
הסיוע המשפטי והסניגוריה הציבורית 

1 עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

2 בסיוע המשפטי נספרו עו"ד שהצהירו כי הם דוברי השפה הערבית או האמהרית. באשר לנתוני הסניגוריה הציבורית, ייתכנו מקרים שעו״ד המעניקים שירות למספר  

 מחוזות נספרו יותר מפעם אחת.

אנשים עם 
מוגבלות

11.5%
בני החברה 
הערבית, 
הדרוזית 

והצ'רקסית

11%

נשים
66% מתוכן בקרב 

העובדים בדירוג הבכיר

68%

בני האוכלוסייה 
החרדית

3.2%

עובדי משרד המשפטים בשנת 2017

 4323
פעילים עובדים 

יוצאי אתיופיה

2.3%
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תמונת מצב
68% מעובדי המשרד - נשים

בשירות המדינה מהוות הנשים  64% מכלל עובדי המדינה, אך שיעורן הולך ופוחת ככל שהדרגות עולות. לפי נתוני 
דו"ח ועדת שטאובר, בשנת 2014 רק 38% מהעובדים בעמדות הבכירות היו נשים.  

בדומה לשנים קודמות, גם השנה נשמרה במשרד המשפטים מגמת הרוב הנשי בקרב העובדים, לרבות בתפקידי 
הניהול הבכירים במשרד:  68% מעובדי משרד המשפטים הן נשים, וכ-66% מהדרגות הבכירות במשרד מאוישות 

בידי נשים. ראוי לציין כי המגמה נשמרת גם בקרב העובדות בנות החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית.

שרת  את:  לציין  ניתן  מפתח  בעמדות  הנשים  מבין  מקצועית.  נשית  מנהיגות  ומקדם  מעודד  המשפטים   משרד 
המשפטים, המנהלת הכללית, היועצת המשפטית של המשרד, משנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(, משנה ליועץ 
המשפטי לממשלה )פלילי(, משנה לפרקליט המדינה )אזרחי(, משנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(, שמונה 
פרקליטות מחוז וכן מנהלות מחלקות בפרקליטות המדינה, ארבע סניגוריות מחוזיות, שתי משנות לסניגור הציבורי 
הארצי, מנהלת מחלקת החנינות, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, 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.

השנה, לראשונה בתולדות המדינה, מונתה אישה לתפקיד קאדית לבית הדין השרעי וכן מונתה אישה לתפקיד 
והכונסת הרשמית. האפוטרופסה הכללית 

בנוסף, התחדשנו השנה בעלון משרדי העוסק בסוגיות של קידום נשים ושוויון מגדרי "יצאנו מגדרנו". 

www.themarker.com/career/1.2593672 :לקריאה נוספת ראו בקישור את כתבתה של טלי חרותי סובר*

67%

33%

מתמחים וסטודנטים דרג בכיר

66%

34%

67%

33%

דרג ביניים

64%

36%

דרג זוטר

www.themarker.com/career/1.2593672


13

פער שכר

מניתוח הדרוגים המרכזיים במשרד המשפטים  ניתן לראות כי בכל הדרוגים הפער בין שכר נשים לשכר גברים קטן 
מהפער הממוצע של שכר נשים ושכר גברים במשק כולו.

מניתוח הנתונים על פי רמת  מדרג המשרה, ניתן לראות כי במרבית המדרגים הפער בין שכר נשים לשכר גברים קטן 
.OECD-מהממוצע של מדינות ה

על פי מסמך פערי שכר מגדריים ב-OECD לשנת 2015, מדינת ישראל מדורגת במקום הרביעי מהסוף, ועומדת על 
פער שכר של 22% לעומת הפער הממוצע בכל מדינות ה-OECD העומד על 14%.

משמע, על כל שקל אחד שמרוויח גבר בישראל, תרוויח אישה 78 אגורות.1

www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8117331ec015.pdf?expires=1513687600&id=id&accname=ocid71016392&ch :1מקור הנתונים

ecksum=157DDDBC2F2316EFEED16FFEB3B8B95A

כמות השקלים שמרוויחה אישה על כל 100 ₪ שמרוויח גבר 
בהתייחס לרמת בכירות ודרוגים מרכזיים במשרד המשפטים 

 מינהלי - עובדי מדינה מדעי החברה והרוח פרקליטים סניגורים ציבוריים

רמת בכירות

77

100
94

114

81
86

9191
9694

88 88

מסד )דרג זוטר(
1

תיכון )דרג ביניים(
3

מירב )דרג זוטר(
2

בכיר )דרג בכיר(
4

98
94 93

83

OECD-ממוצע ה 
שכר נשים

  86%
משכר גברים

 ממוצע ישראל
שכר נשים 

 78%
משכר גברים

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8117331ec015.pdf?expires=1513687600&id=id&accname=ocid71016392&checksum=157DDDBC2F2316EFEED16FFEB3B8B95A
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8117331ec015.pdf?expires=1513687600&id=id&accname=ocid71016392&checksum=157DDDBC2F2316EFEED16FFEB3B8B95A
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תמונת מצב
כ- 11% מעובדי המשרד הם בני החברה הערבית, 

הדרוזית והצ׳רקסית
בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית מהווים כחמישית מאוכלוסיית מדינת ישראל וזכאים לייצוג הולם בשירות 
בני  יהיו  המדינה  שירות  מעובדי   10% כי  נקבע  בהחלטה   .2007 משנת   2578 מס'  ממשלה  החלטת  מכח  המדינה 

וצ'רקסים.  דרוזים  החברה הערבית לרבות 

בהמשך לפעולות שיזם המשרד בשנים האחרונות להגברת שילוב עובדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית 
זו. מתוך  ובהקצאת משאבים למטרה  2017 המשכנו במגמת העלייה בשיעורי השילוב  מגוונים, בשנת  בתפקידים 
כך, כיום 471 )11%( מעובדי המשרד הינם בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, מהם כ-60 )13%( מועסקים 

בדרגות ביניים ו-19 )4%( בתפקידים בכירים. 

ולערך המוסף שבהעסקת  המאמצים שמשקיע משרד המשפטים בשנים האחרונות להעלאת המודעות לחשיבות 
יותר  גדול  בהיקף  בהתמודדותם  מועמדים,  בקרב  אותותיהם  את  נותנים  והצ'רקסית  הדרוזית  הערבית,  החברה  בני 
של מכרזים שאינם מיועדים לאוכלוסייה זו בלבד; כמו גם בקרב המנהלים במשרד הקולטים שיעור גבוה יותר של 
מועמדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית במכרזים שלא יועדו רק לאוכלוסייה זו. זהו תוצר של החלטת 
בהעדפה  הצורך  את  ולהפחית  שנים,  מספר  מזה  המתחולל  המודעות  הגברת  בתהליך  להתקדם  המשרד  הנהלת 
והצ'רקסית. בני החברה הערבית, הדרוזית  ושוויונית כלפי  והתייחסות הולמת  מתקנת בתהליך הקבלה לעבודה 

 

  בשנת 2017 ייעד משרד המשפטים רק כ-7% מהמשרות החדשות לבני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית 
ופרסם 5% פחות מכרזים ייעודיים – 48 מכרזים¹ בשנת 2017 לעומת 74 מכרזים¹ ב-2016. 

והצ'רקסית במכרזים שהוצעו לכלל האוכלוסיות  בני החברה הערבית, הדרוזית  יותר מועמדויות² של  הוגשו    
בני  וגובר של  46% בהתאמה. אנו רואים בכך ביטוי לאמון ההולך  2016 – 52% לעומת  2017 לעומת  בשנת 

המשפטים.  במשרד  והצ'רקסית  הדרוזית  הערבית,  החברה 

  בשנת 2017 נקלטו במשרד 100 עובדים חדשים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית )כחלק מתחלופת 
כח אדם(, מתוכם 50% במשרות שיועדו לכלל האוכלוסיות; בהשוואה ל-78 עובדים חדשים בני החברה הערבית, 

הדרוזית והצ'רקסית שנקלטו בשנת 2016, מתוכם 23% במשרות שיועדו לכלל הציבור. 

  כיום, 134 עובדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית מועסקים במשרות שלא יועדו מראש לאוכלוסייה 
זו בלבד, והם מהווים 28% מתוך העובדים בני החברה הערבית במשרד – עלייה של 34% לעומת השנה שעברה. 

מגמה זו ממחישה את ההערכה המקצועית של מנהלים לעובדים מאוכלוסיות מגוונות בכלל ולעובדים בני החברה 
והצ'רקסית בפרט. הערבית, הדרוזית 

¹ מכרזים בהם ניגשו מועמדים
² ייתכן כי מועמד/ת התמודד/ה ביותר ממכרז אחד
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נציין כי בנוסף לעובדי המשרד בתקן, משרד המשפטים מעסיק במסגרת הסיוע המשפטי והסניגוריה הציבורית, מאות 
עורכי דין חיצוניים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, בהעסקה קבועה במיקור חוץ, כפי שניתן לראות בטבלה 

להלן*:

שיעור בני החברה
הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

 מתוכם - עו״ד בני החברה
הערבית, הדרוזית והצ'רקסית סה"כ עו"ד חיצוניים

22% 190 870 סניגוריה ציבורית - מיקור חוץ

23% 228 1046 הסיוע המשפטי - מיקור חוץ

המשך הטבלה - בעמוד הבא

*בסיוע המשפטי נספרו עורכי דין שהצהירו כי הם דוברי השפה הערבית. באשר לנתוני הסניגוריה הציבורית, ייתכנו מקרים שעו״ד המעניקים שירות 
לכמה מחוזות נספרו יותר מפעם אחת.

שיעור בני החברה
 הערבית, הדרוזית

והצ'רקסית ביחידה

סה״כ בני החברה
 הערבית, הדרוזית

והצ'רקסית
סה״כ עובדים ביחידה יחידה

100% 78 78 בתי הדין השרעיים

100% 7 7 בתי הדין הדרוזיים

20% 1 5 המחלקה לבדיקת תלונות נחקרים בשב״כ

29% 4 14 מנהלת תיאום וקישור יהודה ושומרון )רישום מקרקעין(

13% 1 8 היחידה הממשלתית לחופש המידע

העסקת בני החברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית לפי יחידות המשרד - נתונים מספריים

201720162015201420132012

 471
עובדים
)11%( 425

עובדים
)10.3%(

 363
עובדים 
)9.2%(

 309
עובדים 
)8.1%(

 294
עובדים 
)8.1%(

 242
עובדים 
)7.3%(

שיעור העובדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית מכלל עובדי משרד המשפטים
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שיעור בני החברה
 הערבית, הדרוזית

והצ'רקסית ביחידה

סה״כ בני החברה
 הערבית, הדרוזית

והצ'רקסית
סה״כ עובדים ביחידה יחידה

10% 4 41 בתי הדין לעררים

18% 36 205 הסיוע המשפטי

23% 228 992 הסיוע המשפטי - מיקור חוץ 

13% 1 8 היחידה לביקורת פנימית

16% 7 45 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

10.5% 2 19 האגף לתכנון מדיניות ואסטרטגיה

13% 35 285 הסניגוריה הציבורית

22% 190 870 הסניגוריה הציבורית - מיקור חוץ

14% 27 200 יחידת השירות לציבור

10% 16 159 רשות הפטנטים

8% 1 12 לשכת המנהלת הכללית

7% 3 44 הרשות להגנת הפרטיות

9% 29 341 אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

9% 148 1716 פרקליטות המדינה

10% 16 155 רשות התאגידים

9% 4 46 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

7% 23 322 האגף לרישום והסדר מקרקעין )"טאבו"(

8% 2 26 המחלקה לייעוץ משפטי למשרד

5% 2 42 מחלקת חשבונות

0% 0 11 נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

5% 3 58 חטיבת ניהול ההון האנושי

6% 1 18 אגף דוברות, הסברה ותקשורת

12.5% 8 63 חטיבת התפעול והלוגיסטיקה

3% 2 60 אגף שומת מקרקעין

3% 8 234 מחלקת יעוץ וחקיקה

0% 0 54 מנהלת היחידות המקצועיות

0% 0 13 אגף בכיר חירום, ביטחון, מידע וסייבר

16.5% 1 6 אגף בכיר למערכות מידע

0% 0 4 אגף תקציבים

0% 0 8 מחלקת חנינות

0% 0 4 יחידת התיאום למאבק בסחר בבני אדם

20% 1 5 היחידה לתיאום המאבק בגזענות 

0% 0 2 המחלקה לקשרי חוץ

0% 0 6 היחידה לענייני העדות הנוצריות והמרות דת

0% 0 11 נציבות תלונות הציבור על שופטים

11% 471 4323 סה״כ ללא מיקור חוץ
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התפלגות בני החברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית ביחידות המשרד

רשות התאגידים

4.2%

נציבות שוויון 
זכויות לאנשים

עם מוגבלות

1.5%

רשות הפטנטים

3.5%

מחלקת ייעוץ 
וחקיקה

1.8%

אגף שומת מקרקעין

0.4%

בית הדין לעררים

1.1%

הרשות להגנת 
הפרטיות 

0.7%

מת"ק יו"ש

0.9%

איסור הלבנת הון

0.9%

אגף רישום 
והסדר המקרקעין

5.1%
יחידת 

השירות לציבור

5.9%
האפוטרופוס 

הכללי 
והכונס הרשמי

5.9%

לשכה ראשית
יחידת מטה

6.6%

הסיוע המשפטי

9%

הסניגוריה 
הציבורית

פרקליטות המדינה 7.7%
כולל מח"ש

31.4%

תי הדין השרעיים

13.4%
ב

שיעורם של בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית במשרד ללא בתי הדין השרעיים והדרוזים בהם כל העובדים משתייכים לאוכלוסייה זו הוא 9%.

9%
386 עובדים

בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
)לא כולל בתי הדין השרעיים והדרוזים(

91%
3937 עובדים

שלא נמנים על בני החברה 
הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

)לא כולל בתי הדין השרעיים והדרוזים(

שיעור בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית במשרד ללא בתי הדין השרעיים והדרוזים
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בעלי תפקידים בכירים מקרב בני החברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית, המועסקים במשרד

דירוג יחידה משרה

חטיבת התפעול והלוגיסטיקה מח״ר44-42 סמנכ״ל בכיר )תפעול ולוגיסטיקה(

מוקבל לשופט פרקליטות המדינה מנהל המחלקה הפיסקאלית

אגף משאבי אנוש מח״ר43-41 מנהלת אגף א' משאבי אנוש

בית הדין הדרוזי מח״ר44-42 מנהל בתי הדין הדרוזיים

קאדי/שופט בית הדין הדרוזי קאדי מד'הב

קאדי/שופט מנהל בתי הדין השרעים מנהל בתי הדין השרעיים

קאדי/שופט בית הדין השרעי קאדי בית הדין השרעי

פרקליטות המדינה מחוז דרום אזרחי פרקליטים6-א4א ממונה )ראש צוות אזרחי(

פרקליטות המדינה מחוז דרום אזרחי פרקליטים6-א4א ממונה )מקצועי(

סניגוריה ציבורית מחוז ירושלים סניגורים ציבוריים6-א4א מנהלת תחום בכירה )סניגוריה ציבורית(

סניגוריה ציבורית מחוז ירושלים סניגורים ציבוריים6-א5א מנהלת מחלקה )סניגוריה ציבורית(

סניגוריה ציבורית מחוז מרכז סניגורים ציבוריים6-א5א מנהלת מחלקה )סניגוריה ציבורית(

סניגוריה ציבורית מחוז נצרת סניגורים ציבוריים6-א5א מנהל מחלקה )סניגוריה ציבורית(

אגף האפוטרופוס הכללי כלכלנים43-41 כלכלן )יחידת החילוט אפ״כ וכנ״ר(

סיוע משפטי מחוז חיפה משפטנים4-א2א סגן מנהל לשכה )סיוע משפטי(

בית הדין לעררים משפטנים4-א2א דיין )בית הדין לביקורת משמורת(

יעוץ וחקיקה משפטנים5-א3א מנהל מחלקה בכיר )רשומות בערבית(

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משפטנים4-א2א ממונה תביעה )מחוזי(

רשות התאגידים משפטנים5-א3א ממונה )רישום חברות(

רשות הפטנטים מח"ר39-41 בוחן בכיר
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תמונת מצב
2.3% מכלל עובדי המשרד הם יוצאי אתיופיה

בשנת 2017 חלה התקדמות ניכרת ביישום שינוי התפיסה כלפי יוצאי אתיופיה בישראל, ובמשרד המשפטים בפרט. 
אחד הביטויים לכך הוא הקמת היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות בפברואר האחרון, בעקבות החלטת 
אתיופיה  יוצאי  של  המיטבי  שילובם  לקידום  ממשלתית  "מדיניות  בנושא   19.8.2016 מיום   1958 מספר  ממשלה 

הישראלית".  בחברה 

תפקידי היחידה:

   תיאום וסנכרון הפעילות הממשלתית במניעת גזענות ואפליה. 

   קליטת תלונות, הפנייתן לטיפול הגורמים הרלוונטיים ומעקב אחר הטיפול.

   מעקב אחר יישום המלצות הצוות הבינמשרדי למיגור גזענות )המלצות ועדת פלמור(. 

   כתיבה ופרסום של דו"ח שנתי המפרט את פעילות היחידה ומשרדי הממשלה ביחס לטיפול בתלונות בגין גזענות 
ואפליה, וצעדי מניעה ומדיניות שננקטו לשם קידום השוויון ומניעת אפליה.

   בחינת הצורך בשינויי חקיקה הדרושים למניעת גזענות ואפליה והעלאת הצעות בנושא בפני שרת המשפטים 
וקידומן עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במשרד המשפטים.

   גיבוש רשימת מומחים, אנשי מקצוע, שחקנים, יוצרים ובעלי כישורים רלבנטיים מקרב יוצאי אתיופיה והנגשת 
הרשימה לאמצעי תקשורת לגיוון רשימת המומחים המופיעים בתקשורת.

   הפקת שידורים יזומים, שיופצו מטעם הממשלה ואשר יקדמו מסרים מתאימים למיגור הגזענות.

עד כה, התקבלו ביחידה כ- 42 תלונות אשר טופלו ומטופלות על ידי עובדי היחידה. 

ועדת פלמור גיבשה 53 המלצות, כולן אומצו בהחלטת ממשלה. מתוכן, 52 הינן בתחום אחריות היחידה הממשלתית 
לתיאום המאבק בגזענות. במהלך שנת 2017, 20 מההמלצות יושמו באופן מלא והיתר נמצאות בהליכי יישום ומעקב 

של היחידה.

אחת ההמלצות נוגעת למינוי ממוני גזענות ואפליה במשרדי הממשלה. עד כה, מונו 5 ממונים והיתר נמצאים בשלבים 
שונים של הליכי מינוי. 

מדיניות זו נושאת פרי ומשרד המשפטים מעסיק כיום כ-100 עובדים יוצאי אתיופיה המהווים 2.3% מכלל עובדי 
המשרד, ובכך חצה את היעד הממשלתי – 1.7%. 
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2017

99
עובדים

)2.3%(
65
עובדים

)1.6%(

30
עובדים

)0.8%(
21

עובדים

)0.6%(

25
עובדים

)0.7%(
15

עובדים

)0.4%(

20162015201420132012

בנוסף לכך, הסיוע המשפטי והסניגוריה הציבורית, המעניקים סיוע משפטי לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג על פי דין, 
מעסיקים בקביעות במיקור חוץ עורכי דין יוצאי אתיופיה, כפי שניתן לראות בטבלה זו*:

 שיעור עו״ד
יוצאי אתיופיה

 מתוכם - עו״ד
יוצאי אתיופיה סה"כ עו"ד חיצוניים

2.52% 22 871 סניגוריה ציבורית - מיקור חוץ

1% 10 1046 הסיוע המשפטי - מיקור חוץ

שיעור העובדים יוצאי אתיופיה מכלל עובדי משרד המשפטים

*באגף לסיוע משפטי נספרו עורכי דין שהצהירו כי הם דוברי השפה האמהרית. באשר לנתוני הסניגוריה הציבורית, ייתכנו מקרים שעו״ד המעניקים שירות לכמה מחוזות נספרו 
  יותר מפעם אחת.
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מנהלת יחידות 
מקצועיות

3%

יחידת 
השירות לציבור

2%

הסיוע המשפטי

11.9%

האופוטרופוס 
הכללי והכונס 

הרשמי

9.9%

מחלקת ייעוץ 
וחקיקה

1%

רשות הפטנטים

1%

נציבות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות

2%

רשות התאגידים

4%

נ.ת.צ שופטים

2%

בית הדין לעררים

1%

אגף רישום 
והסדר המקרקעין

8.9%

הרשות להגנת 
הפרטיות 

2%

לשכה ראשית
יחידת מטה

7.9%

הסניגוריה הציבורית

6.9%

פרקליטות המדינה 
כולל מח"ש

36.6%

יותר ממחצית )52%( מהעובדים יוצאי אתיופיה במשרד המשפטים מועסקים בתקנים קבועים כעובדים מן המניין.

52%
עובדים מן המניין 

48%
מתמחים וסטודנטים

התפלגות יוצאי אתיופיה ביחידות המשרד
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על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו לאחרונה, 14%  מבני 20 ומעלה )כ-751 אלף איש( מתמודדים 
80% בשאר  45% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגילאי 25-64 מועסקים, לעומת  עם מוגבלות תפקודית חמורה. 
האוכלוסייה. יתר על כן, 32% מבני 20-64 עם מוגבלות חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, מתוכם 11% חשו אפליה 

בשל מוגבלותם.

כי  קבע   ,1.1.2017 ביום  לתוקף  נכנס  )התשנ"ח-1998(, אשר  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק   15 תיקון 
מעסיק ציבורי, ובכללם משרדי הממשלה, מחויב לדאוג לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו. מעסיק 

גדול – מעל 100 עובדים – יפעל לייצוג הולם של לפחות 5% אנשים עם מוגבלות. 

מעגל  להרחבת  רבים  מאמצים  משקיע  המשפטים  משרד  מוגבלות,  עם  המועמדים  כמות  את  להגדיל  מנת  על 
הקשרים עם אנשי קשר המשמשים כמתווך עם מועמדים עם מוגבלות, מעודדים ומלווים אותם בתהליך הגשת 
המועמדות. בנוסף, כמות המשרות המיועדות לאנשים עם מוגבלות עולה והולכת, המשרות מתפרסמות בדרכים 

חדשניות לרבות ברשתות החברתיות ונערכת חשיבה מתמדת על אופני גיוס מגוונים. 

בהמשך לכך, השנה יועדה כמות גדולה יותר של מכרזים¹ לאנשים עם מוגבלות – 9 )2% מכלל המכרזים¹( לעומת 
 2016 89 מועמדויות² )0.43% מכלל המועמדויות² ב-2017(, בעוד שבשנת  4 )0.84%( אשתקד. אליהם הוגשו 
הוגשו 31 מועמדויות² )0.18%( בלבד. יחד עם זאת, מועמדים עם מוגבלות אינם מתמודדים על מכרזים מיועדים 
בלבד. לראיה, בשנה האחרונה, הוגשו 439 )2.14%( מועמדויות² במכרזים שלא יועדו לאוכלוסייה מסוימת אלא 

הוצעו לכלל הציבור. 

שיעור העובדים עם מוגבלות בארגונים אינו ניתן למדידה מדויקת, בין היתר בשל צנעת הפרט. המוסד לביטוח לאומי 
נערך בימים אלו לפרסום דרגת העמידה של מעסיקים ציבוריים ביעד הממשלתי להעסקת אנשים עם מוגבלות.

הנתון הרשמי האחרון ניתן בשנת 2014 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולפיו כ-1.5% מעובדי משרד המשפטים 
35 מאוישות  49 משרות המיועדות לאנשים עם מוגבלות, מתוכן  הינם אנשים עם מוגבלות. כיום, קיימות במשרד 

והיתר נמצאות בהליכי איוש. 

מינהל  בין  התקשרות  הסכם  במסגרת  מוגבלות  עם  אנשים  המשפטים  במשרד  מועסקים  המדינה,  לעובדי  בנוסף 
הרכש הממשלתי שבאגף החשב הכללי וחברות השמה חיצוניות. מטרת הסכם זה היא לאפשר למשרדי הממשלה 
לרכוש שירותי כח אדם שיבוצעו באמצעות אנשים עם מוגבלות, חסרי ניסיון מקצועי או בעלי ניסיון מקצועי מועט, 
הזקוקים למסגרת תעסוקתית לצבירת ניסיון אשר תאפשר להם למצות את יכולתם ותשפר את סיכויי השתלבותם 
 27 מועסקים  זה  הסכם  במסגרת  מקצועיים.  והכנה  אימון  תעסוקתיות,  מיומנויות  רכישת  עם  יחד  העבודה  בשוק 
ולאחר תקופת  9 אקדמאים, אשר עובדים כתף אל כתף עם עובדי המדינה במשרד  עובדים עם מוגבלות, מתוכם 
ההעסקה במסגרת ההסכם התורמת לניסיונם המקצועי, גדלים סיכוייהם להצליח ולהיבחר במסגרת משרות קבועות. 

תמונת מצב
העסקת עובדים עם מוגבלות

¹ מכרזים בהם ניגשו מועמדים
² ייתכן כי מועמד/ת התמודד/ה ביותר ממכרז אחד
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יחידות המשרד שבהן תקנים המיועדים לאנשים עם מוגבלות

משרה יחידה

ראש תחום )בקרה על נכסים עזובים - אפ"כ( אגף האפוטרופוס הכללי- הנהלה

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר פרקליטות מחוז תל-אביב )מיסוי וכלכלה(

מרכז/ת )כספים וחשבונות - אפ"כ( אגף האפוטרופוס הכללי- הנהלה

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

מנהל/ת )פיקוח חשבונאי תאגידים( רשות התאגידים -יחידת רשם העמותות

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר פרקליטות המדינה מחוז ת"א )אזרחי(

מרכז /ת )רווחה( חטיבת ניהול ההון האנושי - הנהלה

עוזר/ת ראשי/ת )סיוע משפטי( הסיוע המשפטי -מחוז תל אביב

עוזר/ת - סגן/ית בכיר/ה פרקליטות המדינה מחוז חיפה )אזרחי(

רכז/ת בכיר/ה )אפ"כ וכנ"ר( אגף האפוטרופוס הכללי-מחוז תל-אביב והמרכז

עוזר/ת ראשי/ת )נציבות הביקורת על מערך התביעה( נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות 

מנהל/ת תחום )מוקד השירות( יחידת השירות לציבור

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

עוזר/ת ראשי/ת )משפט וטכנולוגיה( הרשות להגנת הפרטיות

מרכז/ת בכיר/ה )פיתוח והטמעת תהליכי שירות( יחידת השירות לציבור

מזכיר/ה פרקליטות פרקליטות המדינה מחוז דרום )פלילי(

רכז/ת בכיר/ה )סריקה וארכיון אלקטרוני( פרקליטות המדינה - מרכז שרותי ניהול

מתמחה במשפטים אגף האפוטרופוס הכללי - מחוז חיפה והצפון

מתמחה במשפטים פרקליטות המדינה מחוז ת"א )פלילי(

מתמחה במשפטים פרקליטות המדינה מחוז ת"א )פלילי(

מתמחה במשפטים   ת"א )פלילי(פרקליטות המדינה מחוז

מתמחה במשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- פניות ציבור

מתמחה במשפטים הסיוע המשפטי - מחוז תל אביב

מתמחה במשפטים פרקליטות המדינה מחוז חיפה )פלילי(

מתמחה במשפטים הסניגוריה ציבורית - מחוז תל אביב

מתמחה במשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - שילוב בקהילה

מתמחה במשפטים פרקליטות המדינה מחוז מרכז )פלילי(

מתמחה במשפטים פרקליטות המדינה מחוז דרום )פלילי(

מתמחה במשפטים בית הדין לעררים - ת"א והמרכז

מתמחה במשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פניות ציבור

מתמחה במשפטים הסניגוריה ציבורית-מחוז מרכז



24

משרה יחידה

מתמחה במשפטים הסיוע המשפטי-מחוז חיפה

סטודנט/ית פרקליטות המדינה מחוז הצפון

סטודנט/ית פרקליטות המדינה - המחלקה הכלכלית

סטודנט/ית פרקליטות המדינה - מרכז שרותי ניהול

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

עוזר/ת ראשי/ת )אפ"כ וכנ"ר( אגף האפוטרופוס הכללי-מחוז תל-אביב והמרכז

עוזר/ת ראשי/ת )אפ"כ וכנ"ר( אגף האפוטרופוס הכללי-מחוז חיפה והצפון

ראש ענף )חופש המידע( היחידה הממשלתית לחופש המידע

מזכיר/ה )בית דין שרעי( בית הדין השרעי-באקה אל גרבייה

מרכז/ת )מינהל, תיאום ומעקב( בית הדין הדרוזי

עוזר/ת ראשי/ת )אפ"כ וכנ"ר( אגף האפוטרופוס הכללי- הנהלה

עוזר/ת ראשי/ת )יעוץ משפטי( יעוץ משפטי למשרד

מנהל/ת תחום )איסוף( הרשות לאיסור הלבנת הון-אגף איסוף ובקרה

מנהל/ת ענף )מנהל פעילות( יחידת השירות לציבור

מתמחה במשפטים לשכת המפקח על רישום מקרקעין - חיפה

סטודנט/ית הסיוע המשפטי-מחוז ירושלים

סטודנט/ית  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - נגישות מתו"ס

סטודנט/ית הרשות לאיסור הלבנת הון



25

תמונת מצב
העסקת בני האוכלוסייה החרדית

 2015 בשנת   869 מס'  ממשלה  בהחלטת  נקבעו  המדינה  בשירות  החרדית  האוכלוסייה  לשילוב  ופעולות  עקרונות 
חשיפה  מסלולי  אקדמיות,  מצטיינים  עתודות  הקמת  לרבות  המדינה,  בשירות  והכשרות  משרות  הנגשת  ומטרתן 

והערכה.  בקרה  יישום,  ומנגנוני  מגוונים 

בשנת 2016 חובת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה נקבעה בחוק ובימים האחרונים 
בני  מקרב  המדינה  לשירות  הנקלטים  אחוז  לפיו  יעד  קביעת  המנחה   3268 מס'  ממשלה  החלטת  התקבלה 
האוכלוסייה החרדית לא יפחת מ-7% מקרב העובדים שייקלטו לשירות המדינה, וזאת במהלך 3 השנים הקרובות.

במהלך השנה האחרונה נקלטו למשרד המשפטים 57 ¹ עובדים בני האוכלוסייה החרדית, והם מהווים 7.11% מכלל 
העובדים שנקלטו בשנה זו. מגמה זו עולה בקנה אחד עם החלטת הממשלה ומבטאת את מאמצי המשרד בגיוס. 

שיעור העובדים בני האוכלוסייה החרדית ניתן למדידה חלקית שכן העובדים אינם מצהירים על רמת דתיותם בקליטה 
לשירות המדינה. יחד עם זאת, מבדיקת חטיבת ניהול ההון האנושי עולה כי 139 )3.22%( מבין עובדי המשרד הינם 

בני האוכלוסייה החרדית.

¹מתוכם 44 סטודנטים במוקד השירות לציבור
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תמונת מצב
כ-550  משרות התמחות בשנה

ההתמחות במשפטים נמשכת שנה, ולפיכך מדובר בכ- 550 משרות התמחות הפרוסות בכל רחבי הארץ, המתפנות 
מדי שנה ומהוות התמחות איכותית ונחשבת, ניסיון מעשי, עניין מקצועי, תחושת שליחות ואופק תעסוקתי במשרד 

עורכי הדין הגדול במדינה.

משרד המשפטים משקיע משאבים רבים על מנת לחשוף את בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, יוצאי אתיופיה 
ואנשים עם מוגבלות, למגוון הרחב של הזדמנויות ההתמחות במשרד, מתוך הבנה כי ההתמחות היא דלת הכניסה 
הנדרשים  והמקצועיות  הניסיון  את  רבים  לצעירים  להעניק  ויכולה  הציבורי,  בשירות  משפטיות  במשרות  לעבודה 
בסביבת עבודה זו. 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 בשנים  
2014-2017, כולל יריד המתמחים הגדול באוקטובר האחרון , במסגרתו הציג משרד המשפטים, בהיותו משרד עורכי 
הדין הגדול במדינה, את מגוון יחידות המשרד הפרוסות בכל רחבי הארץ ומאפשרות בכך הזדמנויות תעסוקה רבות 

בדגש על קידום האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.

בנוסף, מועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם מקבלים ליווי אישי בתהליך הגיוס, ובמקביל, בכל שנה נערכות 
סדנאות להכשרת המראיינים לנהל ראיונות עבודה רב תרבותיים.

פיזור כלל משרות ההתמחות ביחידות המשרד

רשות הפטנטים

2

אגף שומת מקרקעין

12

בית הדין לעררים

6

הסניגוריה הציבורית

42

נציבות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות

4

הסיוע המשפטי

20

אגף רישום 
והסדר מקרקעין

8

פרקליטות המדינה

381

ייעוץ משפטי למשרד

5

ייעוץ וחקיקה

36

רשות התאגידים

5

הרשות לאיסור 
הלבנת הון

2
מת"ק יו"ש

1
נציב תלונות 

הציבור על שופטים

2
נציב תלונות הציבור על 
מייצגי המדינה בערכאות

2
הרשות להגנת 

הפרטיות 

2

האפוטרופוס הכללי 
והכונס הרשמי

22
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טבלת התפלגות המתמחים המשתייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ביחידות המשרד

עור שי
מתמחים 

בני 
סייה האוכלו

החרדית

סה"כ 
מתמחים

בני 
סייה האוכלו

החרדית

עור שי
המתמחים 

עם 
מוגבלות

סה"כ 
מתמחים 

עם 
מוגבלות

עור שי
המתמחים 

יוצאי 
אתיופיה

סה"כ 
מתמחים 

יוצאי 
אתיופיה

עור שי
המתמחים 
 בני החברה

ערבית, ה
הדרוזית 

סיתוהצ'רק

סה"כ 
מתמחים 
 בני החברה

ערבית, ה
הדרוזית 

סיתוהצ'רק

סה"כ 
משרות יחידה

1.6% 6 2.36% 9 3.7% 14 12.9% 49 381 פרקליטות המדינה

0.0% 0 0.0% 0 7.1% 3 11.9% 5 42 סניגוריה ציבורית

8.3% 3 0.0% 0 0.0% 0 8.3% 3 36 ייעוץ וחקיקה

4.5% 1 4.5% 1 0.0% 0 18.2% 4 22 אפוטרופוס כללי

0.0% 0 5.0% 1 10.0% 2 15.0% 3 20 הסיוע המשפטי

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 12 אגף שומת מקרקעין

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 12.5% 1 8 אגף רישום והסדר 
מקרקעין

16.7% 1 16.7% 1 0.0% 0 16.7% 1 6 בית הדין לעררים

0.0% 0 0.0% 0 33.3% 1 0.0% 0 3 ייעוץ משפטי למשרד

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 40.0% 2 5 רשות התאגידים

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2 נציב תלונות הציבור 
על שופטים 

50.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 50.0% 1 2 רשות הפטנטים

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2 איסור הלבנת הון

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2 הרשות להגנת הפרטיות

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1 מת"ק יו"ש

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1 היחידה לתיאום המאבק 
בסחר בבני אדם 

0.0% 0 50.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 2 נציב תלונות הציבור על 
מייצגי המדינה בערכאות

100.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2 אגף כספים וחשבונות

0.0% 0 25% 1 0.0% 0 25% 1 4 נציבות שוויון זכויות 
לאנשיםעם מוגבלות
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כיצד מגישים מועמדות להתמחות במשרד המשפטים?

ההרשמה להתמחות נעשית באמצעות הקמת פרופיל אישי באתר "קודקס", ללא תשלום )www.codex.co.il(, הכולל 
הגשת קורות חיים, גיליון ציונים, פרטים בנושא תרומה לקהילה והמלצות.

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

ההרשמה ל"קודקס" 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

• הסיוע המשפטי

• הסניגוריה הציבורית

• האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי 

• הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

• רשות התאגידים

• רשות הפטנטים

• הרשות להגנת הפרטיות

• נציבות תלונות הציבור על שופטים

• היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם

• בית הדין לעררים

• נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

• אגף רישום והסדר מקרקעין

• מחלקת הייעוץ המשפטי למשרד

• נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

https://www.codex.co.il
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תמונת מצב
כ-700 משרות סטודנט

נוסף על משרות ההתמחות הרבות, משרד המשפטים משמש בית מקצועי גם למאות סטודנטים לתארים מגוונים 
למיניהן. המשרד  ביחידות  המועסקים 

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

והדתות. העדות  כל  בני  סטודנטים  ידי  על  נוספות,  שפות 

פיזור כלל משרות הסטודנט ביחידות המשרד

רשות הפטנטים

1
אגף שומת מקרקעין

3
נציב תלונות הציבור

על שופטים

4
נציב תלונות הציבור על 
מייצגי המדינה בערכאות

2
מת"ק יו"ש

1

הסניגוריה הציבורית

49
פרקליטות המדינה

83
יחידת השירות 

לציבור

300
לשכה ראשית 

יחידת מטה

81
אגף רישום 

והסדר מקרקעין

43

רשות התאגידים

18
ייעוץ וחקיקה

27
האפוטרופוס הכללי 

והכונס הרשמי

37
הסיוע המשפטי

23
בתי הדין השרעיים

14

הרשות לאיסור 
הלבנת הון

4
הרשות להגנת 

הפרטיות 

12
בית הדין לעררים

12
נציבות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות

7
מנהלת יחידות 

מקצועיות

4
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שיעור 
הסטודנטים 

בני 
האוכלוסייה 

החרדית

סה"כ 
סטודנטים 

בני 
האוכלוסייה 

החרדית

שיעור 
הסטודנטים 
עם מוגבלות

סה"כ 
סטודנטים 
עם מוגבלות

שיעור 
הסטודנטים 

יוצאי 
אתיופיה

סה"כ 
סטודנטים 

יוצאי 
אתיופיה

שיעור 
הסטודנטים 
בני החברה 
הערבית, 
הדרוזית 

והצ'רקסית

סה"כ 
סטודנטים 
בני החברה 
הערבית, 
הדרוזית 

והצ'רקסית

סה"כ 
משרות

יחידה

20.3% 61 1.6% 5 0.7% 2 9.3% 28 300 יחידת השירות לציבור

4.9% 4 0.0% 0 2.5% 2 6.2% 5 81 לשכה ראשית - יח' מטה

1.2% 1 1.2% 1 8.5% 7 10.8% 9 83 פרקליטות המדינה

0.0% 0 0.0% 0 2.0% 1 18.4% 9 49 סניגוריה ציבורית

0.0% 0 2.3% 1 0.0% 0 7.0% 3 43 אגף לרישום והסדר 
מקרקעין

0.0% 0 2.7% 1 13.5% 5 16.2% 6 37 אפוטרופוס כללי

0.0% 0 3.7% 1 0.0% 0 0.0% 0 27 ייעוץ וחקיקה

4.3% 1 0.0% 0 13.0% 3 8.7% 2 23 הסיוע המשפטי

5.6% 1 0.0% 0 5.6% 1 22.2% 4 18 רשות התאגידים

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 150.0% 21 14 בתי הדין השרעיים

8.3% 1 0.0% 0 8.3% 1 0.0% 0 12 בית הדין לעררים

0.0% 0 0.0% 0 16.7% 2 0.0% 0 12 הרשות להגנת הפרטיות

14.2% 1 28.5% 2 14.3% 1 14.3% 1 7 נציבות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות 

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 25.0% 1 4 איסור הלבנת הון

75.0% 3 0.0% 0 25.0% 1 0.0% 0 4 מנהלת יחידות מקצועיות

0.0% 0 0.0% 0 50.0% 2 0.0% 0 4 נציבות תלונות הציבור  
על שופטים

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 3 אגף שומת מקרקעין

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1 מת"ק יו"ש

0.0% -7 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0 רשות הפטנטים

0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2 נציב תלונות הציבור על 
מייצגי המדינה בערכאות

טבלת התפלגות הסטודנטים המשתייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ביחידות המשרד
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שיעור הסטודנטים בני החברה 
הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

שיעור הסטודנטים 
עם מוגבלות

שיעור הסטודנטים 
יוצאי אתיופיה

שיעור הסטודנטים בני 
האוכלוסייה החרדית

יחידת השירות לציבור

פרקליטות המדינה

אפוטרופוס כללי

רשות התאגידים

הרשות להגנת הפרטיות

מנהלת יחידות מקצועיות

לשכה ראשית יח' מטה

אגף לרישום והסדר מקרקעין

הסיוע המשפטי

בתי הדין לעררים

איסור הלבנת הון

סניגוריה ציבורית

ייעוץ וחקיקה

בתי הדין השרעיים

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נציבות תלונות הציבור על שופטים

רשות הפטנטים

התפלגות הסטודנטים המשתייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ביחידות המשרד





העובדים
מספרים
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התחלתי לעבוד באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים באופן רציף לפני כ-3 שנים וזאת לאחר התמחות באגף 
ועבודה לסירוגין במשרת מילוי מקום. 

במסגרת עבודתי באגף אני עוסקת בעיקר בתיקי חדלות פירעון הכוללים פשיטות רגל של יחידים, הליכי פירוק של 
חברות, הבראת חברות והסדרי נושים. 

כעו"ד בתיקי חדלות פירעון, אני נחשפת לעולם משפטי רחב החולש על פני תחומי משפט רבים. בנוסף, תפקידי הינו 
בעל היבטים אנושיים. אני נתקלת בחייבים המגישים בקשות לפשיטת רגל אשר נקלעו לחובות בשל קשיי מחיה 
ופרנסה. תפקידי הוא, בין השאר, לאזן בין זכויות חייבים לנושים, שגם ביניהם יש אנשים קשי יום. בסופו של הליך 

חדלות פירעון, מרבית החייבים זוכים להשתקם כלכלית.
לארץ עליתי מאתיופיה בשנת 1984, בהיותי בת 4. 

בחברה  המגזרים  כלל  של  ייצוג  הכוללת  המשפטים  משרד  עובדי  של  הרחבה  חלק מהקשת  להיות  מאד  גאה  אני 
הישראלית, ורואה חשיבות עליונה ברבגוניות אשר לה השפעה חיובית על שילובן של אוכלוסיות שונות גם במגזר 

הפרטי. 

עו"ד בקי חנניה
מנהלת מחלקה א' באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

אני משמש כפרקליט מזה 9 שנים, מתוכן 6 שנים בפרקליטות מחוז דרום, וב-3 השנים האחרונות בפרקליטות מחוז 
תל-אביב )אזרחי(. 

אני בן 37, נשוי ואב לשני ילדים, ערבי ישראלי ומתגורר בעיר טייבה. 
זכויות  ולהגנה, בין היתר, על  ובעל מחויבות לשלטון החוק  אני רואה עצמי שותף לעשייה המשפטית בפרקליטות 

האדם.  וכבוד  האזרח 
העבודה בפרקליטות הנה עבודה מאתגרת למכביר היות ולמעשה הפרקליט מייצג בעל דין שאין לו קול בבית המשפט. 

מתוקף תפקידו, חב הפרקליט, בראש ובראשונה, חובת נאמנות למדינה ולחוקיה.
אני רואה במקום העבודה שלי הזדמנות להשפיע ולהיות מושפע.

במלוא הצניעות אציין, כי השתלבותי בפרקליטות הייתה קלה לנוכח הערכים עליהם גדלתי כגון כבוד האדם, כיבוד 
שלטון החוק וגם בזכות החברים בפרקליטות שקיבלו אותי בזרועות פתוחות. אני מאמין שלכל אדם היכולת לתרום 

למדינה בדרך כזו או אחרת, על מנת שהעתיד שלנו ושל ילדינו ייראה טוב יותר – בבחינת "אם תרצו אין זו אגדה". 
לשמחתי נפל בחלקי הכבוד להיות שותף דומיננטי בעשייה המשפטית שדרכה ניתן אף לתרום בעיצוב החברה.

אבקש לנצל הזדמנות זו לקרוא לכל חבריי בחברה הערבית להתמודד על משרות בשירות הציבורי ובכך לתרום תרומה 
משמעותית למדינה ובניית עתיד זוהר ומבטיח לנו ולילדינו.

עו"ד יוסף מנסור
פרקליטות מחוז תל-אביב )אזרחי(
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הצטרפתי  לסניגוריה הציבורית בשנת 2007, לאחר למעלה משש שנות שירות צבאי כעורך דין בפרקליטות הצבאית. 
2012 נבחרתי כעובד מצטיין בדרג התיכון  2010 התמניתי לתפקיד מנהל מחלקת המעצרים במחוז, ובשנת  בשנת 

מטעם המשרד.
מחלקת המעצרים במחוז אחראית על מתן ייצוג משפטי לעצורים החל משלב החקירה בתחנות המשטרה ועד לסיום 

הליכי המעצר בבית המשפט.  
אני אחראי על מינוי עורכי הדין המטפלים בתיקים, והפיקוח על עבודתם השוטפת.  

בנוסף, אני משתתף בפרויקט הסברה במסגרתו מועברות הרצאות לתלמידים בבתי ספר מכל המגזרים בנושא זכויות 
וחובות במשפט.  

במחלקה בה אני עובד שוררת אווירה משפחתית, תומכת ומפרגנת, בה עובדים אנשים מכל הדתות והמגזרים בשיתוף 
פעולה מלא. 

משרד המשפטים הוא בית שני עבורי ואני רואה בו את עתידי ואת המקום האידיאלי להתפתחות מקצועית ואישית 
לשנים רבות. 

העבודה בסניגוריה הציבורית בכלל ובמחלקת המעצרים בפרט הינה עבודה מאתגרת, יש בה סיפוק רב ותחושה של 
שליחות ציבורית בפן האישי והמקצועי. 

העבודה בסניגוריה מתיישבת עם השקפת עולמי – האפשרות לסייע לאוכלוסיות מוחלשות לצמצם פערי אי השוויון 
בחברה ולהעניק ייצוג משפטי איכותי גם למי שידו אינה משגת לשכור עורך דין פרטי.  

עו"ד ואסים דאהר 
מנהל מחלקת מעצרים בסניגוריה הציבורית מחוז צפון

אני עורכת דין מזה 14 שנה, מתוכן 7 שנים וחצי בפרקליטות הפלילית במחוז תל-אביב. 
 ,"512" במהלך עבודתי בפרקליטות, זכיתי לעבוד על אחד התיקים המרתקים והחשובים שהיו במדינה – פרשיית 
במסגרתה הוגש כתב אישום נגד חברי ארגון הפשיעה אברג'יל, בין היתר בגין עבירות של חברות וניהול ארגון פשע, 

רצח, ייבוא סמים והלבנת הון. 
אשר  הגלויה  לחקירה  עד  וזאת  שנים,  מספר  במשך  הסמויה  החקירה  במהלך  המשטרה  ליווי  את  כללה  העבודה 

בתל-אביב. המחוזי  המשפט  בבית  אלה  בימים  המתנהל  אישום  כתב  הוגש  בעקבותיה 
בזכות העבודה המשותפת, זכה צוות הפרקליטים 512 בפרס "צוות מצטיין" של משרד המשפטים וכן באות הוקרה 

מנציב שירות המדינה על מצוינות צוותית.
אני רואה בעבודתי שליחות ציבורית חשובה, הן ברמה המקצועית-משפטית כפרקליטה והן ברמה האישית, כאישה. 

אני ממליצה בחום, לכל מי שמחפש עשייה משפטית משמעותית ומאתגרת בתחום הפלילי, להצטרף לשורותינו. 

עו"ד אלכנסדרה קרא
פרקליטות מחוז תל-אביב )פלילי(
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ולהשתלב בשירות הציבורי או לבחור בהצעה  לפני שש שנים הייתי צריכה לקבל החלטה לא קלה: האם להיכנס 
להשתלב בחטיבת האסטרטגיה של אחד מהבנקים הגדולים. החלטתי להשתלב בשירות הציבורי כדי  להשפיע על 
השירות הניתן לציבור. החלטתי זו נבעה, בין היתר, ממפגשים קודמים שלא היו כל כך מוצלחים  עם מוסדות המדינה,  
בנציבות  משפטית  כמבקרת  כיהנתי  במשרד  הראשון  בתפקידי  המצב.  לשינוי  לתרום  וצריך  שאפשר  והמחשבה 

הביקורת על מייצגי המדינה בערכאות.
של  והובלה  לקידום  כממונה  לכהן  התחלתי  ולאחרונה  המשפטים,  במשרד  עובדת  אני  האחרונות  השנים  בשלוש 
תהליכי רוחב באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי. במסגרת זו, אני שותפה בגיבוש, תיכנון והובלה של מדיניות 
מנת  על  עבודה,  תהליכי  לייעול  מאיץ  כגורם  משמשת  ובעצם  השונות,  היחידות  של  מקצועי  ליווי  כלל-מערכתית, 

שבסופו של יום הציבור יקבל שירות טוב ביחידות האגף בו אני עובדת.     
תחושת השליחות הובילה אותי להיות שותפה גם ב"רשת משפיעים", יוזמה של מנכל"ית המשרד עו"ד אמי פלמור. 
המשרד,  תחומי  בכל  אפשריים  שיפורים  לגבי  לקופסה"  "מחוץ  ולחשוב  חלומות"  "להגשים  לסייע  המנסה  הרשת, 

גם ללא סמכות פורמאלית-תפקידית. קידומם  ואפשרויות 
ברמה האישית, אני אוהבת מאוד להאזין למוזיקה מגוונת, ומאזינה לג'ז כשאני צריכה לחדד לעצמי את המחשבות. 

יצא משהו  )אך  ניסיתי אפילו לבשל ערק אתיופי  אני אוהבת לבשל, במיוחד מאכלים אתיופיים מסורתיים. פעם 
אחר(. אני חובבת תיאטרון וכשאני כותבת זאת עולה בזיכרוני ההצגה "רודף העפיפונים" מהסטודיו למשחק של יורם 

לוינשטיין. 
לסיום, אני מאחלת שהפעולות לגיוון בתעסוקה במשרד ובכלל יביאו למיצוי הפוטנציאל של בני כל הקבוצות בחברה 

הישראלית כדברי הפתגם האתיופי "לזהב שבידך – אל תתייחס כאל נחושת".

איילה-דרבה וובגאין
ממונה על קידום תהליכי רוחב באגף האפוטרופוס הכללי והכונס 

הרשמי

את עבודתי במשרד המשפטים התחלתי בשנת 2014, לאחר עבודה במגזר הפרטי. התקבלתי לעבודה באגף הכספים 
במחלקת חשבונאות ודיווח, בתקן מיועד לבני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. לאחר כשנתיים וחצי, הגשתי 
מועמדות והתקבלתי לתפקיד מנהל תחום גזברות בחשבות, במכרז שלא היה מיועד לבני החברה הערבית, אלא פתוח 

לכלל האוכלוסיות. 
תפקידי הנוכחי הוא תפקיד מאתגר, מעשיר ומעניין אשר חושף אותי לכל תחומי הפעילות של אגף הכספים. 

באגף הכספים מועסקים עובדים מכלל האוכלוסיות באווירה נעימה וחמימה ומהווה בית חם לכל העובדים. 
מדיניות  להפעלת  הודות  מיוחדות  מאוכלוסיות  עובדים  העסקת  בהיקף  ניכרת  עליה  רואים  אנו  האחרונות  בשנים 
והמנהלים  העובדים  בקרב  הסברה  פעולות  קיום  מיועדות,  משרות  הקצאת  היתר,  בין  הכוללת,  המתקנת  ההעדפה 
הקבלה  לאחר  להן  שזכאים  וההטבות  הליווי  כי  לציין  חשוב  המיוחדות.  האוכלוסיות  בני  ובקרב  המדינה  בשירות 

בעבודתם. ולהתמיד  להמשיך  לעובדים  ומסייעים  תומכים  לעבודה, 
ברצוני להודות לכל הפועלים במלאכת הקודש הזו, המעודדים מועמדים ועובדים מאוכלוסיות מיוחדות, בעלי גישה 
נמוכה יחסית למשרות בשירות המדינה, להתקדם ולהשתלב בחברה הישראלית ולסגור את הפערים בין האוכלוסיות. 

רו"ח עדי סרחאן
מנהל תחום גזברות ארצי באגף בכיר כספים
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התחלתי את דרכי במשרד המשפטים לפני כ-16 שנה כמזכירה בלשכת רישום המקרקעין בתל-אביב. ההשתלבות 
במשרד הייתה קלה ומהירה, מעולם לא הרגשתי שונה מיתר העובדים, נהפוך הוא, היחס שקיבלתי מהעובדים ומהקהל 

הרחב היה שוויוני וסובלני. 
במהלך השנים קודמתי לתפקיד בוחנת עסקאות במקרקעין, ובשנה האחרונה מוניתי לתפקיד אחראית צוות ואחראית 
קשרי החוץ של הלשכה. במסגרת תפקידי כאחראית צוות, אני אמונה על הקצאת עבודה והדרכה מקצועית לבוחני 
עסקאות ועל ביצוע ביקורת על תיקי רישום עסקאות. כאחראית קשרי החוץ של הלשכה, אני פועלת לקידום והידוק 

שיתוף הפעולה עם גופים חוץ-לשכתיים,  התייעלות בממשקי עבודה ויצירת ממשקי עבודה חדשים.
המעבר לתפקידים ניהוליים ומקצועיים היה מבחינתי הבעת אמון בכישוריי, הכרה במחויבות שלי ללשכה וללא ספק 

אתגר שאפשר לי לגלות דברים רבים על עצמי.
לסיכום, אומר כי אני גאה בזהותי, גאה בהישגיי, אוהבת את עבודתי ואת חבריי לעבודה, והמסר אותו הייתי רוצה 

להעביר הוא שכשיש סביבה אוהדת, אמונה, רצון טוב, עשייה והתמדה – הכל אפשרי.

גב' ג'מילה אמסיס
אגף רישום והסדר מקרקעין

אני בן 26 מתל אביב, חובב מוסיקה קלאסית ובעיקר מוצארט.
מזה כ- 5 שנים אני מועסק במשרד המשפטים, בשנתיים הראשונות במחלקת מזכירות באגף האפוטרופוס הכללי 

והכונס הרשמי במחוז תל-אביב, במסגרת השירות הלאומי.
למרות קשיי הפיזיים המתבטאים בטיקים/תנועות לא רצוניות אני זוכה ליחס של שווה בין שווים מכולם.

אני מקבל חיזוקים יום-יומיים, תמיכה, הבנה והכשרה מכל עובדי האגף שכבשו את ליבי.
יש בי הצורך התמידי לעשות את המרב על מנת למלא תפקידי נאמנה ולתרום ככל יכולתי.

ניגשתי כמועמד לשירות המדינה בתפקיד רכז בכיר )אפ"כ וכנ"ר( ולא היה מאושר ממני כשנמסר לי שהתקבלתי 
לתפקיד.

בתפקידי הנני אחראי לסריקת צווי כינוס, שיקים, הקלדה, מיון, קידוד, הפצת מסמכים ועוד משימות כנדרש.
בסיומה של השנה הקודמת נבחרתי כעובד מצטיין באגף.

סיימתי קורס מקבלי קהל ומשתתף בקורס ערבית במשרד.
זכיתי לפגוש ארגון עם אנשים מקצועיים מאוד העובדים בעומס רב ואנושיים – עם הבנה, רגישות וכבוד רב איש 

לרעהו.
אני מאושר ביותר לעבוד במקום נפלא זה.

עומרי נוימן
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
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במחלקת הרווחה אנו מסייעים לעובדי המשרד בפן האישי בתחומים שונים, ומתכננים את עתיד המשרד שיהווה יותר 
ויותר מקום להשתייכות וגאווה, ולא רק מקום עבודה.

אני בן 32, עובד-סוציאלי, והגעתי למשרד המשפטים אחרי עבודה ארוכת שנים בטיפול וליווי ילדים בסיכון. 
ההשתלבות כעובד חדש במשרד הייתה מבחינתי חלקה, נעימה ומשמחת. 

שבו.  האנשים  הוא  ארגון  בכל  ביותר  החשוב  הדבר  כי  מאמין  שאני  מכיוון  העובדים  רווחת  בתחום  לעבוד  בחרתי 
כשאנשים מגיעים עם חשיבה שמחה וחיובית תוך רצון אמיתי לקידום, זה תורם להם ולארגון כולו, וכאן במשרד – 

אתיימר לומר שאולי גם לחברה הישראלית כולה. 
בעיניי, ייצוג הולם חשוב בתקופתנו בחברה הישראלית. יחד עם זאת, אני מאמין כי הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות 
למדינתנו הוא שהמושג "ייצוג הולם" לא יתקיים עוד לאחר שלא יהיה בו צורך. כאשר נגיע למצב שבו ייחודיותם של 

כלל האנשים באה לידי ביטוי, נתגאה לומר שגדלנו והתחזקנו כחברה וכמדינה. 
אני גאה ושמח לעסוק בתפקיד המאפשר לעשות טוב לחברה הקטנה שלנו במשרד המשפטים. 

מנשה מלול
מרכז רווחה בחטיבת ניהול ההון האנושי

אני רואת חשבון מזה כעשר שנים, את דרכי המקצועית התחלתי במשרד רואי החשבון "קוסט, פורר, גבאי את קסירר 
ושות' )EY(", התמחותי העיקרית הייתה ביקורת על תאגידים ציבוריים ומלכ"רים.

במשך השנים טיפסתי במעלה הדרגות ותפקידי האחרון היה מנהלת ביקורת בסניף הירושלמי של המשרד.
לפני כארבע שנים הגעתי לרשות התאגידים במשרד המשפטים, ומאז אני רואת חשבון ברשם העמותות.

לתועלת  וחברות  בעמותות  שטח  וביקורות  עומק  ביקורות  ביצוע  על  ופיקוח  בניהול  עוסקת  אני  תפקידי,  במסגרת 
תהליכים  של  ושיפור  הנעה  חשבונאי,  ייעוץ  מתן  המלכ"רים,  בתחום  מורכבות  חשבונאיות  סוגיות  פתרון  הציבור, 

הציבור. לתועלת  וחברות  בעמותות  משרה  לנושאי  הדרכות  וקיום  וחשבונאיים  כספיים  בנושאים  רוחביים 
אני רואה בעבודתי שליחות, התורמת לכך שתאגידים מלכ"רים ישתמשו בנכסים שהופקדו בידיהם, לצורך קידום 
המטרות לשמן נוסדו ותוך התייעלות ומקסום הפוטנציאל הגלום בהם, ובכך לחיזוק אמון הציבור במגזר השלישי.
במשרד נחשפתי למגוון רחב ומנעד גדול של אנשים ממקצועות ומגזרים שונים, שקודם לכן לא הייתי חשופה אליהם.
כמי שגדלה כל חייה בחברה החרדית, אני רואה זכות בכך שאני עובדת במשרד אשר מעסיק עובדים מכל גווני הקשת 

החברתית, ויכולה להוות צוהר לעולם החרדי, לשבירת מיתוסים, לקירוב לבבות ולגישור בין המגזרים השונים. 

רחלי יוסף
ראש תחום פיקוח חשבונאי ברשות התאגידים
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הצטרפתי למשרד המשפטים בשנת 2015, לאחר שירות מעניין ומשמעותי במשטרת ישראל כקצין משטרה. 
אני נשוי למהא שעובדת בייעוץ וחקיקה, ואב לתמיר בן חודש וחצי. 

נולדתי וגדלתי באילת. אני בעל תואר ראשון ושני במשפטים. 
המחלקה אותה אני מנהל כוללת כ-20 עובדים ובכללם עורכי דין, עובדים מנהליים, סטודנטים ובנות שירות. 

המחלקה שלנו התברכה בעובדים מצוינים מרקעים שונים, ובה עובדים זה לצד זה יוצאי אתיופיה, בני החברה הערבית, 
חילונים, דתיים וחרדים. ה"מיקרו-קוסמוס" הקטן שלנו שופע רעיונות, כבוד, עזרה והפרייה הדדיים. אצלנו – כולם 

שווים! 
עובדי המחלקה נהנים לשתף זה את זה בסיפורים ומנהגים. דינאמיקה זו מעודדת אווירה נעימה ומכילה ותורמת רבות 

לקידום המטרות המשותפות של המחלקה שלי. 
בנושא  רבות  פועל  המשרד  בפרט.  שלי  וביחידה  בכלל  המשפטים  במשרד  לעבוד  מאוד  נהנה  אני  אישי,  באופן 

זכויות.   והנגשת  סבלנות  סובלנות,  מצוינות,  ומעודד  בעבודה  השתלבות 

עו"ד האני ואקד
מנהל המחלקה המשפטית ביחידת רשם החברות ברשות התאגידים

בתחילת שנת 2009 התקבלתי לעבודה כסטודנטית בפרקליטות מחוז חיפה )אזרחי(, ולאחר מכן התמחיתי בפרקליטות 
אצל עו"ד איתן לדרר – פרקליט המחוז. 

2012 הוסמכתי להיות עורכת דין ומאז ועד היום אני עובדת כפרקליטה לצד אנשים מקצועיים ובעלי יחסי  בשנת 
מצוינים. אנוש 

כחלק מצוות הנזיקין, אני מטפלת, בין היתר, בתביעות נזקי גוף, נזקי רכוש, אלימות משטרתית, תביעות זיכוי, דיני 
לשון הרע, דיני אגרות, ערעורים על החלטות קצין התגמולים ועוד.

לצד עבודתי בפרקליטות, ריכזתי והתנדבתי בפרויקט החברתי "שיעור אחר", במסגרתו מועברים שיעורים משפטיים 
לתלמידים בבתי ספר מוחלשים, פרויקט אשר זכה לפרס קרן המנהלת הכללית במרץ 2017.  

אני מאמינה כי העבודה בפרקליטות דורשת יסודיות, מקצועיות, מסירות ושליחות בשל חשיבותה בהצגה והגנה על 
האינטרס הציבורי בפני הערכאות השונות, תוך מחויבות לראות את האדם שעומד מאחורי כל תיק.

אני בוגרת תואר ראשון במשפטים, תואר שני במשפטים ותואר שני בפילוסופיה.
אני מודה, גאה ונרגשת מכך שנבחרתי כמצטיינת ומאמינה שאמשיך בעשייה הציבורית עוד שנים ארוכות.

עו"ד מראם עילבוני
פרקליטות מחוז חיפה )אזרחי(
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הצטרפתי לשורות משרד המשפטים ולרשות הפטנטים באפריל 2013 לאחר שהות ארוכה בטכניון במהלכה למדתי 
לתארים אקדמיים ראשון ושני בהנדסה. 

מהות תפקידי כבוחן פטנטים הינה בדיקת בקשות לפטנטים )המצאות( בתחומי המדע והטכנולוגיה השונים, המוגשות 
לרשות, והכרעה מקצועית בדבר כשרותן לקבלת מונופולין כפטנט. מוקד העבודה נוגע לאיתור פרסומים מקצועיים 

בתחומים ההנדסיים והמדעיים השונים והשוואתם לבקשה המוגשת.
עבורי, העבודה ברשות מהווה מנוף מקצועי ויוקרתי, אך גם פרסונלי וחברתי. מחד גיסא, אני בוחן את הבקשות בהתאם 
לתקנות וחוקים על הצד המקצועי והיסודי ביותר, ולראייה קיבלתי אות עובד מצטיין לשנת 2015. מאידך גיסא, אני 
שותף פעיל במספר פרויקטים חברתיים הקשורים בחברה הערבית המקודמים הן על ידי הרשות והן על ידי המשרד. 
אין ספק כי עידוד פעילות משולבת מעין זו, מקצועית וחברתית, כוחה יפה לסייע בידי העובדים החדשים להשתלב 

בצורה רכה במשרד, המיטיבה עמם בהיותם בני חברת מיעוט, אך גם לעודד מועמדים אחרים להצטרף לשורותיו.

מר וליד אג'מיל
בוחן פטנטים ברשות הפטנטים

במשרד  המידע  לחופש  הממשלתית  היחידה  לשורות  להצטרף  הזכות  לי  הייתה   ,2012 בשנת  הקמתה  לאחר  מיד 
המשפטים. המטרה המרכזית של היחידה היא לקדם את השקיפות ברשויות הציבוריות ואת יישום חוק חופש המידע. 
תפקידי במסגרת זו, כולל עבודה משפטית מרתקת ומגוונת. בין היתר, הענקת סיוע לרשויות הציבוריות ביישום החוק, 
ריכוז והפצה של מידע בעניין עתירות ופסקי דין בתחום זה, בירור תלונות בנושא חופש המידע, הרצאות בפורומים 

שונים ועוד.
אני מאמין, כי עבודה בשירות הציבורי היא שליחות שבצדה אחריות גדולה. אחד היעדים החשובים בשליחות זו, הוא 
השגת שינוי לטובת השולח – הציבור, כלל הציבור. אין לי ספק, כי במסגרת עבודה זו, ההזדמנות לתרום ולהשפיע 
קיימת תמיד. אך, האתגר הוא בניצול הזדמנויות אלה. בעבודתי זכיתי להיות שותף לעשייה ברוכה שניתן לראות את 

אותות השינוי בה, הן בטווח המיידי והן לטווח הרחוק.
אני רואה חשיבות רבה בהשתלבות עובדות ועובדים מאוכלוסיות מגוונות של החברה בשירות הציבורי. ייתכן שבחלק 
ככל  כאלה,  קשיים  על  להתגבר  ניתן  כי  סבור,  אני  אך  בקשיים.  ותלווה  פשוטה  תהיה  לא  ההשתלבות  מהמקרים, 
ומייצגת לכלל  יותר למימוש העסקה שוויונית  יותר סיפורי הצלחה, נתקרב  כי ככל שיוצגו  שיתעוררו. אני מעריך, 

האוכלוסיות לרבות החברה הערבית, הן בצורה אופקית והן בצורה אנכית.

עו"ד מוחמד קדח
היחידה הממשלתית לחופש המידע
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החוברת נערכה ע"י חטיבת ניהול ההון האנושי, 
הגב' איריס בר והגב' סמא צפורי
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