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1השפעות העלייה הדרמטית במספר עורכי הדי�

*גוטמ��לימור זר

י� י והיא עד1995העלייה הדרמטית במספר עורכי הדי� בישראל החלה בשנת 
ריי� את הגידול הדרמטי במספר ינתוני� אמפ המאמר מתאר בעזרת. נמשכת

מה שהוביל לגידול במספר עורכי הדי� עד כדי , המוסמכי� לעריכת די� בכל שנה
  . פלת הפרופסיה את מספרה בכל עשורהכ

י� לא נערכה בדיקה י עד,מתקיי� שני� רבות" הצפת המקצוע"א� שהשיח על 
המאמר בא למלא חלל . עמוקה ובחינה אמפירית של ההשפעות שיש לעלייה זו

י� י ועדואת ההשפעות שהי, היכ� שנית�, זה ולהציג באופ� אובייקטיבי ואמפירי
  . ישראליש לריבוי עורכי הדי� ב

השפעות על , הראשו�. המאמר חוש� ומנתח את ההשפעות בשלושה מישורי�
. כא� התגלו השפעות עמוקות שהביאו לשינוי פני הפרופסיה. הפרופסיה עצמה

. עוסק בהשפעות על הפרקטיקה המשפטית, לו הוקדש פרק נפרדש, מישור שני
מישור שלישי . �חלק מההשפעות המוצגות במישור זה נובעות ג� מגורמי� נוספי

השפעה על התנהגות� האתית של עורכי הבח� את , שג� לו הוקדש פרק נפרד
לגבי המישור האחרו� התגלתה השפעה חלשה או כזו , באופ� מפתיע. הדי�

  .� לא נוצרהישעדי

 הגידול במספר השפעות. ג. הגידול במספר עורכי הדי
 בישראל. ב. מבוא. א

 הגידול השפעות. ד. של עורכי הדי
 על הפרופסיה עורכי הדי
 בישראל


תנהגות השפעות על ההה. ה.  על הפרקטיקה המשפטיתבמספר עורכי הדי

  .כו�יס. ו. די
 ועל מער� הדי
 המשמעתיהאתית של עורכי ה

  מבוא. א

על ,  על הפרופסיה של עורכי הדי� בישראלההשיח סביב העלייה במספר עורכי הדי� והשפעת
החברה ככלל הוא שיח ששורשיו היסטוריי� וגילו כגיל על שוק השירותי� המשפטיי� ו

 Limor Zer-Gutman, Effects of the Acceleration in מרינוסח עברי מעודכ� ומעובד של מאזהו   1
the Number of Lawyers in Israel, 19 INT. J. L. P. 247 (2012) .אני מודה לחברת Taylor & 

Francis Publishersעל הרשאת� .  
ראש . המסלול האקדמי המכללה למינהל, בית הספר למשפטי�, מרצה בכירה. דוקטור למשפטי�   *

תודה מיוחדת לעוזר המחקר  .ל"ש דיויד וינר ז"המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית של עורכי די� ע
  . מר אייל מויסי, שליהמסור
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 3, עת הוקמו המכללות הפרטיות למשפטי�,1990השיח צבר תאוצה מסו� שנת  2.הפרופסיה

 תוהלי� הכשר.  עת התחילה העלייה הדרמטית במספר עורכי הדי�,1995התגבר משנת החל לו
 �לאחריהש , וחצי שנות לימודשלוש עד שלוש(וחצי שני� של עור� די� נמש� לרוב כארבע 

שנת המפנה במספר עורכי ולפיכ� , ) התמחות חובה ולאחריה בחינות ההסמכה לעריכת די�תשנ
בה החלה העלייה שרק הלכה ש, 1995 היא שנת – "שנת המהפ�" שתכונה במאמר – הדי�

� בשני העשורי� האחרוני� הפ� השיח בנושא העלייה הדרמטית במספר עורכי הדי. והתעצמה
מיד ע� , ה לדוגמ,כ� 4.לשיח המרכזי והדומיננטי בפרופסיה") הצפת המקצוע"או א� תרצו (

כניסת� לתפקיד הכריזו שני ראשי הלשכה האחרוני� כי המשימה החשובה היא להילח� 
  5.נושא זהל צוות מיוחד ,כל אחד,  והקימו,בהצפת המקצוע

קה ובחינה אמפירית של יעממ � לא נערכה בדיקהי עדי,א� שהשיח נמש� כבר שני� רבות
על הפרקטיקה המשפטית , עלייה הדרמטית במספר עורכי הדי� על הפרופסיה עצמהההשפעות 

עמדות בכל בדעות וב, השיח עצמו משופע באמירות. ועל התנהגות� האתית של עורכי הדי�
כ� הי,  א� מטרתו של המאמר היא לבדוק באופ� אובייקטיבי ואמפירי6,הנוגע להשפעות אלו

  . י� יש לריבוי עורכי הדי� בישראלי ועדואת ההשפעות שהי, שנית�
 מההשפעות הצפויות מריבוי עורכי הדי� אכ� התקיימו ג� בפרופסיה שרבותראה אמאמר ב

 ,או שמא טר� התרחשו,  א� השפעות צפויות נוספות לא התרחשו,של עורכי הדי� בישראל
 מההשפעות טובות לפרופסיה שרבותראה א ,בנוס�. � נמש�יהואיל ומדובר בתהלי� שעדי

לעתי� החלוקה להשפעה חיובית .  א� מנגד יש השפעות פחות טובות,ולפרקטיקה המשפטית
.  ולכ� השתדלתי להשאיר זאת לשיפוט הקוראי�, של הבודקואו שלילית תלויה בנקודת מבט

טי� ואנשי ידי כניסה מואצת של קבוצות מיעו שבירת ההגמוניה הפרופסיונלית על, למשל
) כמוני למשל( יש שיראו בכ� השפעה שלילית ויש שיראו בכ� – פריפריה לתו� הפרופסיה

 שהיא , הואיל וכעת הפרופסיה משקפת את פני החברה הישראלית,זאת. תוצאה מבורכת
  .הטרוגנית

 
2  Eyal Katvan, The 'Overcrowding the Profession' Argument and the Professional Melting 

Pot, 19 INT. J.L.P. 301, 302–306 (2012) .  
  .)2011 (61–58, 45 ט ËÙ˘Ó ÈÏÚ" ?לא� פניו של החינו� המשפטי בישראל"יעל עפרו�   3
ספר חגיגי לאור  ולרגל המאורע היא הוציאה ,ני� להיווסדה חגגה הלשכה יובל ש2011בשנת   4

 המונה ,בספר זה. חשיבותה ופועלה של הלשכה בחברה הישראלית, מיוחד שסקר את ההיסטוריה
 ש� המעיד על – "המאבק בהצפת המקצוע" הוקדש פרק נפרד לנושא שכותרתו ,עשרה פרקי�

̄ ‰Ï·ÂÈרכי הדי� בישראל ראו לשכת עו. גישת הלשכה לעלייה במספר עורכי הדי� ÙÒ – 50 ˙Â�˘ 
 ‰Î˘Ï1961–2011, 152–165) 2011 .( 

לשאול מדוע אתה צרי� את הלשכה זה כמו "לגישת ראש הלשכה הנוכחי ראו שלומי שמחי   5
מסקנות צוות רמת המקצוע ; )ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ13 ,68) 2011 " לשאול מדוע אתה צרי� את הדמוקרטיה

 24.3.2009, רו��ד יורי גיא" עו, הקוד� הדי�ת עורכיוהצפתו בראשות ראש לשכ
www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=78546&catId=6) 4.3.2014 �נבדק לאחרונה ב(.  

 בספר היובל של צוטט ש,רו��ד יורי גיא"עו, עורכי הדי� דאז תראו למשל דברי ראש לשכ  6
 מייצרי� משפטיזציית יתר ועומס וחנאנ, החברה הישראלית מאבדת את עצמה לדעת: "הלשכה

� התרבות ההתנהגותית..]. [על ידי זה שיש יותר מדי אנשי� העוסקי� במקצוע, בלתי נסבל
והרמה הכללית של השירות המשפטי שהציבור מקבל , חברתית שלנו הופכת יותר ויותר משפטית

  .165' בעמ, 4ש "לעיל ה, Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒ ראו ."נעשית ירודה יותר
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א� העלייה במספר עורכי הדי� היא ,  גורמי� אחרי�יש המוצגות במאמר מהתופעותחלק ל
הגידול במספר עורכי הדי� המועסקי� במשרדי�  .הבחרתי להציגולכ�  ,תיגור� משמעו

עלייה בהיק� הפעילות ה בשל נגרמו ג� ,למשל, הגדולי� והרחבת כלל משרדי עורכי הדי�
י� יא� עד. הגברת ההפרטה והגלובליזציה, לאומיות��כניסת חברות בי, העסקית בשוק הישראלי

  . ולכ� אדו� בה במאמר,עה זוהעלייה במספר עורכי הדי� אפשרה תופ
מחיש את הגידול הדרמטי במספר עורכי הדי� בישראל החל משנת אציג ואפרק השני ב
 על הפרופסיה זה גידול יו שלציג את השפעותאפרק השלישי ב.  ועד לימינו,שנת המהפ�, 1995
יג צאפרק החמישי ב. על הפרקטיקה המשפטיתהגידול ציג את השפעות אפרק הרביעי ב. עצמה

: עבורי כמרצה וחוקרת באתיקה מקצועיתשל הגידול  המסקרנות ביותר יואת השפעות
ההשפעות על סוגיית . ההשפעות על התנהגות אתית של עורכי די� ועל מער� הדי� המשמעתי

  .בפרק השישי אסכ�. מטרתו של מאמר זהחורגת מהחברה בישראל 

  הגידול במספר עורכי הדי� בישראל. ב

,  מאמצע שנות התשעי� של המאה הקודמתמהיר בקצב גדול� בישראל החל למספר עורכי הדי
 האוניברסיטאיי� שהוביל� הסיבה לגידול היא פתיחת בתי הספר החו�.מוכפל הואבכל עשור ו

 את הגידול החד י� המציגטבלה ושני גרפי� להל� .לגידול חד במספר הסטודנטי� למשפטי�
  .במספר עורכי הדי� בישראל

  2013–1948, פר המוסמכי� החדשי� בלשכת עורכי הדי�מס: 1טבלה 

‰�˘  ÂÏ·˜˙‰
‰Î˘ÏÏ ‰�˘  ÂÏ·˜˙‰

‰Î˘ÏÏ ‰�˘  ÂÏ·˜˙‰
‰Î˘ÏÏ ‰�˘  ÂÏ·˜˙‰

‰Î˘ÏÏ  

1948 142 1965 247 1982 341 1999 2,176 
1949 35 1966 240 1983 370 2000 2,591 
1950 47 1967 265 1984 458 2001 2,779 
1951 150 1968 271 1985 477 2002 2,625 
1952 115 1969 302 1986 538 2003 2,496 
1953 222 1970 374 1987 523 2004 2,271 
1954 265 1971 352 1988 539 2005 2,793 
1955 324 1972 353 1989 493 2006 2,770 
1956 234 1973 413 1990 510 2007 2,784 
1957 188 1974 387 1991 569 2008 3,167 
1958 182 1975 367 1992 550 2009 3,217 
1959 138 1976 406 1993 678 2010 3,472 
1960 238 1977 459 1994 803 2011 2,979 
1961 165 1978 394 1995 1,842 2012 3,049 
1962 221 1979 394 1996 1,894 2013 3,651 
1963 203 1980 349 1997 2,131     
1964 168 1981 368 1998 1,922     
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 מציגה את מספר בוגרי התואר הראשו� במשפטי� שהוסמכו בכל שנה לעריכת די� 1טבלה 

 עיו� בטבלה מלמד שהגידול החד במספר המוסמכי� 7. כולל2013 ועד לשנת 1948החל משנת 

�שזו השנה שבה המחזור הראשו� של בוגרי התואר במשפטי� במוסדות חו�, 1995חל בשנת הֵ 

 עמד מספר 1995בשני� שקדמו לשנת . תהלי� הכשרתו לעריכת די�אוניברסיטאיי� סיי� את 

תחיל המספר ה, 1994–1993בשני� ,  שנתיי� קוד� לכ�. איש600�המוסמכי� בכל שנה סביב ה

וחזרו לישראל להתמחות ולבחינות  אנגליהב שלמדו משפטי� הישראלי� ותעקבבלעלות 

 הצטרפו הוותיקות למשפטי� כאשר לבוגרי� של שלוש הפקולטות, 1995בשנת . ההסמכה

משי� לעלות עד לשיא ה והוא,  איש1,842�בוגרי בתי הספר החדשי� עלה מספר המוסמכי� ל

מצירו� הנתוני� עולה שמספר� של עורכי הדי� שהתקבלו ללשכה . 2010 איש בשנת 3,400של 

דינה  שווה פחות או יותר לס� עורכי הדי� שהתקבלו ללשכה מקו� המ2009–2000בי� השני� 

מחסור שהיה הנתו� זה מעיד על שתכ� יי).  איש25,792�ס� של כ (2000 ועד לשנת 1948בשנת 

 ,מחסור אמנ� הורגש בשירות הציבוריה , וכפי שאראה בהמש�,1995בעורכי די� עד לשנת 

  .שפיטהבכולל 

 , איש לשנה337 עמד ממוצע המוסמכי� על 1995 ועד 1948�שמעוד עולה מהטבלה 

.  איש לשנה2,664�להממוצע  כבר מרקיע 2013�לועד ) שנת המהפ� (1995�מ ,ולעומת זאת

  . במספר המוסמכי� הממוצע לשנה791%זהו גידול שיא של 

  2013–1980, העלייה במספר עורכי הדי�: 1גר� 
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  .הנתוני� נאספו מלשכת עורכי הדי�  7
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 2013.8–1990 להל� עולה הגידול החד במספר עורכי הדי� בישראל בי� השני� 1מגר� מספר 

נתו� ב וממשי� , עורכי די� רשומי�7,254בה היו בישראל ש ,1980נתו� של שנת ב פותחהגר� 

כדי להראות , זאת .10,697בה עמד מספר עורכי הדי� הרשומי� בישראל על ש ,1990של שנת 

.  מכ�אחרשל בשני העשורי� החדאת הגידול הטבעי בי� שני עשורי� אלו בהשוואה לגידול 

 בוגרי בתי הספר החדשי� שבה הפכו, 1995סר בגר� הוא מספר עורכי הדי� בשנת נתו� החה

עורכי  הוכפל מספר, 2000–1990  השני�בי�,  בתו� עשור אחד14,480.9הוא הנתו� . לעורכי די�

, מגמת ההכפלה נמשכה ג� בעשור הבא.  איש23,127� ל10,697�מהדי� שהתקבלו ללשכה 

בשני העשורי� .  איש46,515י� הרשומי� בישראל על  עמד מספר עורכי הד2010בשנת ו

 ,מש�ילשכת עורכי הדי� צופה שמגמה זו ת. השי כמעט פי חממספר עורכי הדי�האחרוני� גדל 

  10.עורכי די� 80,000� צפויי� להיות בישראל כ2021ובשנת 

  2013–1950 ,י� ביחס לגודל האוכלוסיהדמספר עורכי ה: 2גר� 

  

יש בו ג� להראות ו , מראה את מספר עורכי הדי� ביחס לגודל האוכלוסייה בישראל2גר� 

בשנת  11.גידול באוכלוסיית ישראלבהשוואה למשמעותית עלה  עורכי הדי� במספרשהגידול 

. י� אזרח1,687כל ל  אחד  די��עור פעל בישראל ,שנתיי� לאחר הקמת מדינת ישראל, 1950

 
, 11.2 לוח Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙�˘2013 – ¯ÙÒÓ 64 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   8

www.cbs.gov.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2013&Vol=64& 
sa=%E4%EE%F9%EA&CSubject=11 )�4.3.2014נבדק לאחרונה ב.(   

  ).גיליו� היובל ללשכת עורכי הדי� ()ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ 11 ,20) 2011" נתוני� ומספרי�"  9
  .ש�  10
מדד עורכי הדי� הארצי לקראת כנס העשור , לשכת עורכי הדי�:  הועתקו הנתוני�2010עד לשנת   11

מצוי עותק ") (מדד עורכי הדי� לכנס העשור: "להל� (2010פורס� באתר הלשכה במאי . באילת
  . מלשכת עורכי הדי�התקבל 2013 הנתו� של שנת ).מחברתבידי ה

1/146

1/163

1/275

1/4501/5401/622
1/9331/1687       
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בשנת .  אזרחי�450כל ל עמד היחס על עור� די� אחד ,ני� לפני המפנהחמש ש, 1990בשנת 

 הוא 2013היחס בסו� שנת .  אזרחי�275כל ל קט� היחס בחצי ועמד על עור� די� אחד 2000

ובפער ניכר ,  ישראל נמצאת במקו� הראשו�2000 מאז שנת 12. אזרחי�146כל לעור� די� אחד 

   13.די� לגודל האוכלוסייהביחס בי� מספר עורכי ה, מהבאות אחריה

  על הפרופסיה הגידול במספר עורכי הדי� בישראל השפעות . ג
  של עורכי הדי�

 עד 14,הפ� את המקצוע למגוו� ומרובד יותר, שהוצג בפרק הקוד�, הגידול במספר עורכי הדי�

את פני החברה , אולי בפע� הראשונה, באופ� המשק�" פני מקצוע עריכת הדי�"לשינוי 

 היה 15, מכלל האוכלוסייה בישראל20%�כ שהוא, המיעוט הערבי, ה לדוגמ,כ�. הישראלית

א� בשיעור נמו� שלא שיק� את חלקו , 1948בתו� שורות המקצוע מאז קו� המדינה בשנת 

שתי עובדות אול� ,  אוספת מידע בנוגע ללאו� חבריהאינהלשכת עורכי הדי� . באוכלוסייה

 לעלייה במספר עורכי הדי� הובילהפר עורכי הדי� שהעלייה הדרמטית במסעל כ� מצביעות 

 היא העלייה החדה במספר הסטודנטי� הערבי� בקרב הסטודנטי� �Â˘‡¯ ‰„·ÂÚ‰. הערבי�

עד לפני שני עשורי� היו מעט .  רוב� מסיימי� את המסלול והופכי� לעורכי די�.למשפטי�

תנה לחלוטי� ע� פתיחת  מצב זה הש.סטודנטי� ערבי� בארבע הפקולטות למשפטי� שפעלו אז

 היא שהגידול ÈÈ�˘ ‰„·ÂÚ‰ 16.לומדי� סטודנטי� ערבי� רבי�שבה�  ,המכללות למשפטי�

 מחוז חדש 2000לשכת עורכי הדי� להקי� בשנת ל גר�החד במספר עורכי הדי� הערבי� 

בשתי הבחירות ).  מכלל עורכי הדי� באר�5%( עורכי די� 2,500�הכולל כ, מחוז הצפו�, לשכהל

 למיעוט תמשתייכ, כולל ראש המחוז, כמעט כל ההנהגה שנבחרה, ר נערכו במחוז זהשכב

   .הערבי

 לא היו חלק מהמקצועבעבר שינוי פני המקצוע התבטא ג� בכניסת קבוצות מיעוטי� אשר 

 הקמת מכללה �ת לשינוי הועיקריה ותראיה. אתיופיהמ חרדי� ועולי� חדשי� מרוסיה ו–

 
הנתו� של גודל האוכלוסייה בישראל .  התבססו על מידע שנמסר מלשכת עורכי הדי�2013נתוני   12

 /www.cbs.gov.il/reader �17.9.2013נכו� לדיווח האחרו� של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב
newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201311255 )�4.3.2014נבדק לאחרונה ב(.   

, כלכלה ליברלית, פוליטיקה ליברלית: ערכית של עורכי די� בישראל�השפה הדו "ברזיליגד   13
  .)2010 (199–197 ,195 טו ‰ËÙ˘Ó" שתיקה והתנגדות

‰ËÙ˘Ó " מוסדית�מאוטונומיה מקצועית לרגולציה רב: רגולציה של עורכי די� ישראלי�"נטע זיו   14
  .")רגולציה של עורכי די�"זיו : להל�) (2010 (179, 159טו 

  .12ש "לעיל הראו   15
16  Katvan ,במקביל חלה ג� עלייה במספר הסטודנטי� הערבי� ;311 ,307 ' בעמ,2 ש"לעיל ה 

מקצוע המשפטי� בישראל נמצא ': גרעלי זלצבר' פרופ"וינריב � אלה לויראו, באוניברסיטאות
 Ò·ÂÏ‚ 9.1.2009 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=10004" 'במשבר הכי גדול שלו

14953#FromSearchPage) על בכתבה מספר זלצברגר ' פרופ). �4.3.2014נבדק לאחרונה ב
 .� מוסלמי מהסטודנטי� ה� ערבי�20%בה ש, הפקולטה למשפטי� באוניברסיטת חיפה
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לולי לימוד מיוחדי� המיועדי� לאוכלוסייה החרדית במכללות המיועדת לחרדי� ופתיחת מס

אונו מדווח שסטודנטי� רבי�  יתי� בית הספר למשפטי� במכללה האקדמית קר דק17.נוספות

  18.חרדי� וממוצא אתיופי לומדי� אצל�

עלייה במספר עורכי הדי� הגרי� ה בזכותג� יותר מגוונת ומרובדת להפרופסיה הפכה 

לא נית� היה למצוא עורכי די� בערי שעד לפני כשני עשורי� כמעט  .ועובדי� בפריפריה

בעיקר בהשוואה , דו מאגדולמספר עורכי הדי� , בניגוד לעבר, כיו�. פריפריה בצפו� ובדרו�ה

 ואילו,  עורכי די�70 היו בעיר אשקלו� 1990בשנת בשנת , הלדוגמ. לגודל האוכלוסייה במקו�

לעומת גידול של ,  במספר עורכי הדי�500%גידול של : י די� עורכ346היו בה כבר  2010בשנת 

  19.אוכלוסיית העיר בלבד ב90%

הוא . אייל כתב� מתאר את ההבדלי� בי� תלמידי המכללות לתלמידי האוניברסיטאות

, מיעוטי� ותושבי הפריפריה. ייכי�תשמאליה� ה� שמסביר שהבדלי� אלו נובעי� מהקבוצות 

מתארי� את אותה ואני  אייל כתב� 20.ת ולא באוניברסיטאות נוטי� ללמוד במכללו,למשל

  . יצירת פרופסיה הטרוגנית–תופעה בדיוק ה

מספר עורכות הדי� , על הפרופסיההעלייה במספר עורכי הדי� השפעות את כשבוחני� 

בישראל התרחשה העלייה המרשימה במספר הנשי� בפרופסיה בי� שנות . י�ימעורר תמיד ענ

אבל ,  מהפרופסיה13.4%במהל� שנות השבעי� היו הנשי� רק  :מוני�השבעי� לשנות הש

אחוז שעלה ,  מהפרופסיה40% בשנות התשעי� ה� היו .35%� לשיעור�בשנות השמוני� עלה 

לא נית� , 1995 הואיל והעלייה במספר הנשי� בפרופסיה קדמה לשנת 2013.21 בשנת %45�ל

נשי� ה שכניסת א� על פי, זאת .י�במספר כלל עורכי הדהדרמטית לשיי� זאת לעלייה 

  .לפרופסיה תרמה לעלייה הדרמטית במספר עורכי הדי�

 מרבית עורכי הדי� כיו� ."הצערת פני המקצוע"שינוי חשוב נוס� שעבר המקצוע קשור ל

 , ומטה40בני מעורכי הדי� הרשומי� בלשכה  60%  היו2010בשנת . בישראל צעירי� יחסית

 
, דק� בית הספר למשפטי�לשעבר  נשיאת הקריה האקדמית אונו ,גבריאלה שלו' איו� ע� פרופירל  17

  ).ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ13 ,56 ,63) 2011 " אני מאוד מוטרדת מהרוח הזאת"ראו רו� דרור 
 ‚Ò·ÂÏ" אלה שקוראי� לסגור את המכללות למשפטי� ה� אינטרסנטיי�"וינריב �לה לויא  18

21.10.2010 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000595426#FromSearchPage)  נבדק
  ).�4.3.2014לאחרונה ב

 הנתו� על גידול האוכלוסייה בעיר. הנתוני� על מספר עורכי הדי� נלקחו מלשכת עורכי הדי�  19
 המציג את 2.14 לוח מספר 1996 שנתו� –  נלקח משנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהאשקלו�

  .2011 המציג את הנתו� לשנת 2.15 לוח מספר 2011ושנתו�  ,1990בי שנת הנתו� לג
20  Katvan ,309'  בעמ,2ש "לעיל ה .  
מכו� גולדה מאיר ( 101נייר דיו� ÎÈ¯Ú�Ï‡¯˘È· ÔÈ„ : ‰ÈÒÙÂ¯Ù Ï˘ ‰ÈˆÊÈ�ÈÓÙ˙שלומית בכר   21

„ÂÎ¯ÂÚ�˙ÂÁÙ ˙ÂÂ˘ ÔÈ„ : „Â·È¯ ÈÒÂÙ˙אי נלי אליאס ומיכל שטר; )1999 ,לחקרי עבודה וחברה
È‡Â� Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ˙ÎÈ¯Ú ÚÂˆ˜Ó· ÔÂÈÂÂ˘ מכו� גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה( 95נייר דיו�, 

ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ¯˜Ò צבי יוגב ראו ,  הנתו� של מספר הנשי� בשנות השבעי�).1998
 Ï‡¯˘È·1970/71 4) 1971(. יזמה לשכת עורכי הדי�1970 בשנת ) בפע� היחידה בתולדותיה (

 התקבל 2013  שנתהנתו� לגבי. כל עורכי הדי� הרשומי� באותה עת בלשכהכלל את סקר מקי� ש
 .מלשכת עורכי הדי�
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  ומטה40 בני מעורכי הדי� 40%היו  1970בשנת ,  לש� השוואה22. ומעלה61  בני– 10%ורק 

 בשנת 40%� גדל מ ומטה40בני  נית� לראות שאחוז עורכי הדי� 23. ומעלה60 בני היו 21%�ו

  ".הצערה" שפירושו שהפרופסיה עברה – 2010 בשנת 60%� ל1970

2010� ו1970, חלוקת עורכי הדי� לפי קבוצות גיל: 3גר�   

  

  

אציי� שבי� . 2010 ובשנת 1970מראה את התפלגות גילאי עורכי הדי� בשנת  3גר� מספר 

 נתוני� אלהממנו נית� לדלות שלו לא נמצא כל מחקר או נתו� שפרסמה הלשכה להשני� ה

  .  ולכ� לא נית� לקבוע בוודאות מתי בדיוק החלה הירידה בגילאי עורכי הדי�,בשני� נוספות

ייה הדרמטית במספר עורכי הדי� הוא עלייה בהשכלת שינוי נוס� שעבר המקצוע בזמ� העל

בישראל . המתבטאת במספר גדל והול� של עורכי די� בעלי תואר שני במשפטי�, עורכי הדי�

לכ� אלו שלומדי� לתואר שני . כדי לקבל את ההסמכה לעריכת די� די בתואר ראשו� במשפטי�

ורכי הדי� שלמדו לתואר שני לפיכ� העלייה במספר ע. במשפטי� כבר הוסמכו כעורכי די�

, לפני העלייה הדרמטית במספר עורכי הדי�. במשפטי� מצביעה על עלייה בהשכלת עורכי הדי�

.  ולכ� רק מעטי� למדו לתואר שני,תואר ראשו� במשפטי� כדי למצוא עבודהדי היה ב

 :ות את לימודיה� לתואר שני משתי סיבאלההמשיכו ,  שוק עורכי הדי�גדלכאשר , להערכתי

˙È˘‡¯ ,לא הצליחו למצוא עבודה כעורכי די� ה�ככל הנראה ; ˘˙È�,א� , ה� מצאו עבודה 

  . האמינו שתואר שני במשפטי� ישפר את סיכוייה� למצוא עבודה טובה יותר

  

  

 
 .11ש "לעיל ה, מדד עורכי הדי� לכנס העשור  22
  .2' בעמ ,21ש "לעיל ה, יוגב  23
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  2013–1979, העלייה במספר הסטודנטי� לתואר שני במשפטי�: 4גר� 
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צביע על עלייה דרמטית במספר הסטודנטי� הלומדי� לתואר שני  כולל מידע המ4גר� 

שנת  (1995נית� לראות בגר� כי משנת . 2013–1979במשפטי� באוניברסיטאות בי� השני� 

 לתואר למדו בשנה זו . תאוצה צוברהגידול במספר הלומדי� לתואר שני במשפטי� )המהפ�

 יצוי� שמספר עורכי הדי� 24. איש2,578� להלומדי� עלה מספר 2013 ובשנת , איש395שני 

 הואיל וזו , היה מעט גבוה יותר מהמצוי� בטבלה2012–2004הלומדי� לתואר שני בי� השני� 

 מתקיימי� לימודי תואר שני 2004 ומשנת ,מציגה רק את הלומדי� באוניברסיטאות הציבוריות

את ג�  כולל 2013 הנתו� של שנת 25. כלולות בטבלה זושאינ�במשפטי� ג� בחלק מהמכללות 

 תלמידי� לתואר 395בה למדו ש ,1995 א� נשווה בי� שנת 26.תלמידי התואר השני במכללות

� שמונהבתו� 650%�כנראה גידול מרשי� של ,  תלמידי�2,578בה למדו ש ,2013 לשנת ,שני

� כ– לגידול במספר עורכי הדי� בי� שני� אלו בהשוואהגידול זה מרשי� במיוחד . עשרה שני�

 
לוח שנקרא (הפרק העוסק בחינו� , הנתוני� נלקחו משנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  24

 נלקח מאתר המועצה 2013הנתו� לשנת "). סטודנטי� באוניברסיטאות לפי תחו� לימוד ותואר"
סוג מוסד ותחו� , סטודנטי� במוסדות להשכלה גבוהה לפי תואר: 10לוח "להשכלה גבוהה 

נבדק  (che.org.il/wp-content/uploads/2012/04/Table-10.xls )2012/13–ג"תשע ("לימודי�
  .)"2013, 10לוח , ג"מל": להל� ( )�4.3.2014לאחרונה ב

 תלמידי� 135 למדו במכללות 2011–2010 י�שני� הלפי נתו� יחיד שאיתרתי משני� אלו עולה שב  25
 –ÂÈÂ ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘"ÏÓ‰ ¯"‚ ‚¯ÚÒ ÔÂÚ„ : ‰�Â˘‡¯Ïראו המועצה להשכלה גבוהה . לתואר שני
 Ó ‰ÏÚÓÏ300˙ÈÓ„˜‡‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ̇ �˘ ̇ ‡ ÁÂ˙ÙÏ ÌÈÈÂÙˆ ÌÈË�„ÂËÒ ÛÏ‡  ,Ú˘˙"‚, 12 ) העתק

 ). ח מצוי בידי המחברת"הדו
  התלמידי� לתואר שני במשפטי�2,578לפי טבלה זו מתו� . 24ש "לעיל ה, 2013, 10לוח , ג"מל  26

 . במכללות�334ניברסיטאות ו למדו באו2,244 –
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חשוב ג� לציי� שבעיקר ). 2013 בשנת 55,176� ל1995 עורכי די� בשנת 14,480�מ (380%

ידי פתיחת תכניות מיוחדות לתואר שני  האוניברסיטאות נהנו מגידול זה וא� עודדו אותו על

פוטנציאל בקרב בוגרי ה האוניברסיטאות זיהו את ,ככל הנראה. המותאמות לעורכי די� עובדי�

  . עצמ� בתואר שני מאוניברסיטה את"לשדרג"ות המבקשי� התואר הראשו� במכלל

 לגידול במספר עורכי הדי� העוזבי� את גרמהעלייה בהיצע עורכי הדי� ה, כפי שנית� לצפות

המדד האובייקטיבי היחיד הקיי� לשיעורי העזיבה של המקצוע הוא מספר עורכי . הפרופסיה

   27.חובההדי� הרשומי� בלשכה א� אינ� משלמי� דמי חבר שה� 

  2013–1970, שיעור עורכי הדי� הרשומי� שאינ� משלמי� דמי חבר: 5גר� 

  

  

 עמד 1971 בשנת – העוזבי� את המקצוע  מראה ירידה קלה במספר� של עורכי די�5גר� 

 12% 2013 ובשנת ,11%�כירד שיעור� ל 2011 בשנת , מכלל עורכי הדי�13.6%שיעור� על 

  28.י� דמי חבר משלמאינ�מעורכי הדי� הרשומי� 

בפועל שיעור עורכי הדי� .  מראה רק חלק משיעורי העזיבה של הפרופסיה5אבל גר� 

א� על  הואיל ועורכי די� רבי� ממשיכי� לשל� את דמי החבר , את המקצוע גבוה יותרהעוזבי�

 כ� שג� מי שאינו עור� ,אינ� גבוהי�הלשכה גובה דמי החבר ש.  שאינ� עורכי די� פעילי�פי

 ,עצמו כעור� די�את רוצה לשמור לעצמו את האפשרות לפעול כעור� די� או להציג ויל די� פע

, הלדוגמ, כמו (ה שאינו כזא�במניי� עורכי הדי� הפעילי� ולהופיע ממשי� לשל� דמי חבר 

�ידי מחוז חיפה בלשכת עורכי הדי� הראה ש  על2009סקר שנער� בשנת ). כותבת מאמר זה

 שהיו רשומי� בלשכה כעורכי די� א� לא עסקו בעריכת די�  בסקרשהשתתפו מעורכי הדי� 35%

 
 נדרש עור� הדי� להודיע ללשכה על הגבלת חברות לפי ,כדי לא להיות מחויב בתשלו� דמי החבר  27

יש עורכי די� שא� לא טורחי� להודיע על . 1961–א"התשכ, ב לחוק לשכת עורכי הדי�52סעי� 
רכי די� רשומי� נחשבי� לעו כול� –  אלא פשוט מפסיקי� לשל� את דמי החבר,הגבלת חברות

  .ולא פעילי�
, מדד עורכי הדי� לכנס העשור; 1'  בעמ,21ש "לעיל ה, יוגב: הנתוני� נאספו מהמקורות הבאי�  28

 Ò·ÂÏ‚ 4.10.2001" לא לפרוטוקול"ודי מל� 'ג; 9ש "לעיל ה, "נתוני� ומספרי�"; 11ש "לעיל ה
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=525443) הנתו� לשנת ; )�4.3.2014נבדק לאחרונה ב

  . התקבל מלשכת עורכי הדי�2013
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בעלי רישיו� כי כשליש מ העריכה הלשכה 2000בשנת ,  בנוס�29.פעילי� המשלמי� דמי חבר

 מלכתחילה לא התכוונו לעסוק בעריכת �יתכ� שחלקי 30.פעילי� רכי די�די� אינ� עוהעריכת 

 .)מנהלי חברותולמשל רואי חשבו� (וכחית  הנת� אלא רצו ללמוד משפטי� כסיוע לעבוד,די�

הוסמכו ש ולאור העובדה ,מספר�עדר נתוני� לגבי י בהאול�,  המקצועלא עזבו את אלה

  .  המקצועשעזבו את כאל מי אליה�אתייחס , כעורכי די�

תימוכי� נוס� למספר הגבוה של עורכי הדי� הנוטשי� את המקצוע הוא מספר עורכי הדי� 

ת על אחוזי� גבוהי� של ועשור חברות השמה מדווח מכבר למעלה. נייהרה שיהמחפשי� קרי

 כמה נתוני� אלו תואמי� 31.עורכי די� הפוני� אליה� בחיפוש אחר עבודה שאינה עריכת די�

 בסקר 57%� בסקר אחד ו45%(מחצית מהנשאלי� כסקרי� שנערכו בקרב עורכי די� והעלו ש

היו בוחרי� ,  ולו יכלו לבחור מחדש,ת עורכי די�השיבו שאינ� שבעי רצו� מהבחירה להיו) שני

   32.במקצוע אחר

 כאשר משווי� אותו לנתו� בדוק של ,חשוב במיוחד,  עזיבה30%�כנתו� משוער זה של 

 עלייה משמעותית בשיעור נטישת הייתה המסקנה היא שאכ� 1971.33 שיעור עזיבה בשנת 10%

 א� עליית מספר עורכי ,סיבות שונותכ� שהיו לאני מניחה . המקצוע בי� שתי התקופות האלו

גור� ההיא , ה על פרנסת עורכי הדי�ת את התחרות והקשה הגביר, את ההיצעהשהגדיל, הדי�

  .עיקריה

   על הפרקטיקה המשפטית הגידול במספר עורכי הדי�השפעות. ד

עלייה בהיק� ה  אתאחת השאלות המעניינות היא א� העלייה במספר עורכי הדי� תואמת ג�

 מראה את מספר התיקי� החדשי� שנפתחו בכל שנה 6גר� . תדיינות בבתי המשפט בישראלהה

הנתוני� כוללי� את בית הדי� לעבודה ובית המשפט  (2012–1996במערכת המשפט בי� השני� 

 
  ).ÂÁÂ˙Ù ÌÈÈ˙Ï„· 28 ,8 ,10) 2009˙" ד פני� למשפט"עו" שקד מיכל  29
̇ " חותמי� בלשכה"משה רונ�   30 Â�Â¯Á‡ ̇ ÂÚÈ„È7.3.2000 )מנהלי�, בקבוצה זו נמנו פוליטיקאי� ,

 ). נוספי�מגוו� עיסוקי�בעלי פקידי ממשלה ו, ני�"יחצ, עיתונאי�
31  � בכתבה מצוטטי� יועצי� לבחירת מקצוע האומרי� שעוד� ההיצע בשוק של .28ש "לעיל ה, מל

א� ,  קשה להתקד� היו� בתחו� המשפטי�ולכ�, וצ�נכו� שהשוק מ. עורכי די� אינו שורש הבעיה
יש "ראו ג� מזל מועל� .  שמקצוע עריכת הדי� אינו מתאי� לה�מביני� אליה� וני�פהרוב 

ה י הכתבה מציגה נתוני� של לשכת התעסוקה המראי� עלי.ı¯‡‰25.6.1999 " אי� עבודה, גלימה
אשוני� של שנת חודשי� הרה ת בשיעור עורכי הדי� המחפשי� עבודה במהל� חמש40%של 

1999. 
ËÒÈÏÎÏÎ "  מעורכי הדי� לא היו בוחרי� שוב במקצוע45%": כלכליסט"בלעדי ל"ענת רואה   32

5.9.2011 www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3530349,00.html) נבדק לאחרונה ב�
מעורכי הדי�  57%"נורית רוט ; 2011הסקר נער� בקרב עורכי די� מכל האר� בשנת ). 4.3.2014

 TheMarker 23.3.2009"  לילדיה�עליו ממליצי� היו לא 80%, לא מרוצי� מהמקצוע
www.themarker.com/markets/1.525500) בקרב עורכי ).�5.3.2014נבדק לאחרונה ב � הסקר נער

 .29ש "לעיל ה, שקד ,נתוני הסקר פורסמו בביטאו� ועד מחוז חיפה. 2009די� ממחוז חיפה בשנת 
  . 47' בעמ, 21ש "לעיל ה, יוגב  33
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 נית� לראות עלייה משמעותית 34). בית המשפט העליו�אינ� כוללי� אתלענייני משפחה א� 

 .2004 של שנת ה ועד לשיא,שנה אחרי שנת המהפ�, 1996 משנת  החלובמספר התיקי� שנפתח

. 1996ת א� מספר התיקי� שנפתחו לא הגיע כדי מספר� בשנ ,חלה ירידה מתונהה 2004בשנת 

  35. במספר עורכי הדי�הגידול מעיד על הדבר

 ובה� גידול האוכלוסייה ,גורמי� נוספי� לעלייה בהיק� ההתדיינות בבתי המשפטהיו 

 כמעט כל סכסו� מוצא את דרכו לבתי שלפיו, בה "משפוט"התהלי� בעיקר התגברות בישראל ו

   36.המשפט

  2012–1996,  שנפתחו בבתי המשפטמספר התיקי�: 6גר� 

 אלהתחומי� מאחד . מחסור ניכר בעורכי די� בתחומי� מסוימי� הורגש 1995בשני� שלפני 

 והשירות , היצע רחב של משרותבפני עורכי הדי� החדשי� עמד אז. שירות הציבוריההיה 

הציע המגזר ש הואיל והוא לא יכול היה להתחרות בתנאי השכר ,אחרו� בתורההציבורי היה 

אפילו ,  משרות בשירות הציבורי נותרו שפעמי� רבותעד חמור  כההמחסור היה. הפרטי

חלק .  הואיל ולא נמצא עור� די� ברמה הנדרשת,מאוישות�בלתי, משרות של שופטי�

 חמורבשל מחסור , הלדוגמ. שירות הציבורי התמודד ע� המחסור בדר� של פשרה בהעסקהמה

ידי שוטרי� חסרי  הוגשו תביעות פליליות בבית משפט השלו� על, של עורכי די� בפרקליטות

   37.כל הכשרה משפטית

 
הנתוני� ). עותק שמור אצל המחברת( התקבלו מהנהלת בתי המשפט 2003הנתוני� עד לשנת   34

 /elyon1.court.gov.il �חות חופש המידע של הרשות השופטת ב"דולקוחי� מ  והלאה2003משנת 
heb/haba/dochot/main.htm) �11.3.2014נבדק לאחרונה ב(.  

  .174–173' בעמ, 14ש "לעיל ה, "רגולציה של עורכי די�"זיו   35
 ,Neta Ziv ראו ג�. )Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Á˙Ù· Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Ó)2008˙ מנח� מאוטנר   36

Unauthorized Practice of Law and the Production of Lawyers, 19 INT. J.L.P. 175, 177 
(2012).  

גיליו� היובל ללשכת עורכי  ()ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ11, 22–23 )2011 " מלאה האר� משפטני�"יצחק זמיר   37
 ).הדי�



  מטית במספר עורכי הדי�השפעות העלייה הדר  

63  

 ובאופ� הדרגתי כבר לא דווח על מחסור בעורכי די� בתחו� השירות 1995החל משנת 

א� עברו ש, ידי עורכי די� כיו� תביעות פליליות מוגשות רק על .שפיטהב לרבות ,הציבורי

עורכי די� רואי� .  כללבו בעבר לא היו עורכי די�ש מקו� ,לעבוד בתפקידי� שוני� במשטרה

רק עבודה כעור� די� בחברה עסקית קודמת לה ו, יו� בעבודה במגזר הציבורי עבודה מבוקשתכ

  38.בביקוש
הצור� בשל  ,זאת. �תחומי�תתיא� יצירת תחומי עיסוק חדשי� וג� ל י� גר�ריבוי עורכי הד

  חדשי�תחומי עיסוק�יקרוב לחמש מאות תחומי ותת. להתבלט להציע ללקוחות ער� מוס�
משרד הנות� שירות לכלל הציבור , למשל , בתחו� דיני המשפחה39.נוצרו בשוק המשפטי

 המטפלי� , משרדי בוטיק,לעומת זאת .דכדי הפסל וא� מגיע,  רווחיכמעט שאינוהפרטי 
  40.דו זוכי� לשכר טרחה גבוה מא,בענייני הגירושי� או בהו� המשפחתי של משפחות אמידות

החל מאמצע העשור הראשו� של . גורמי� נוספי�נוצרו בשל חלק מהתחומי� החדשי� 
� וגופי� בעיקר נגד בנקישהוגשו  בהיק� התובענות הייצוגיות חדהיה י עלניכרת 2000שנת 

 היא שינוי חוק התובענות הייצוגיות בשנת לכ� הסיבה העיקריתנטע� כי  41.כלכליי� גדולי�
יה משמעותית במספר התובענות י הואיל ומאז כניסתו לתוק� נית� לראות על,זאת. 2006

 החוק עצמו לא שינה את המצב בכל הנוגע להסדרת מכשיר התובענה ,ע� זאת. שהוגשו
 התובענות לעלייה במספר מהה במספר עורכי הדי� תריעלי ברי כי ג� הולפיכ� 42,הייצוגית

, בד בבד ע� העלייה במספר עורכי הדי� 43.הייצוגיות בעיקר נגד בנקי� וגופי� כלכליי� אחרי�
עד לפני כעשור . נגד עורכי די�שהוגשו מקצועית הרשלנות התביעות במספר  חלה עלייה ג�

תביעות רבות ה� כיו� יש . ורכי די� שיסכימו לייצג תובעי�היה נדיר למצוא תביעות כאלו או ע
  44.משרדי עורכי די� המתמחי� בייצוג תובעי� במקרי� כאלוה� ו

ביטוי ג� בהיווצרות שכבה בולטת של עורכי די� ידי גוניות העיסוק המשפטי באה ל�רב
עריכת  ).(public interest lawyeringציבורית �שתחו� עיסוק� העיקרי הוא עריכת די� חברתית

מסיבות , ציבורית צמחה בישראל החל מאמצע שנות השמוני� של המאה הקודמת�די� חברתית

 
 .Ò·ÂÏ‚2.9.2010 "  מעורכי הדי� מעונייני� להישאר בתפקיד� הנוכחי2%רק : סקר"ח� מענית   38

י סקר שערכה חברת השמה מובילה בתחו� של השמת עורכי די� המתבססת הכתבה מציגה ממצא
 וא מקו� העבודה המועד� על עורכי די� ה,לפי הסקר. על תשובות של למעלה מאל� עורכי די�

ורק לאחריו משרד עורכי ) 17%(המקו� המועד� השני הוא המגזר הציבורי , )37%(חברה עסקית 
  ).5%(ומשרד קט� ) 11%(משרד בוטיק , )13%( גדול משרד עורכי די�, )14%(די� בינוני 

39   �) Glawbal1) 2011 "התפלגות תחומי עיסוק והכנסה למחייב בסקטור המשפטי"דודי זלמנובי
www.glawbal.com/upload/Practices%202011(1).pdf. )�11.3.2014נבדק לאחרונה ב(.  

   .6' בעמ, ש�  40
 לחוק 28 לפי מערכת בתי המשפט מכוח סעי� מתו� פנקס התובענות הייצוגיות המנוהל  41

 elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_yezugiyot/list.htm. 2006–ו"תשסה, התובענות הייצוגיות
   ).�29.5.2014נבדק לאחרונה ב(

מט ‰ËÈÏ˜¯Ù " 2006–ו"התשס, קווי� מנחי� לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות"אלו� קלמנט   42
 הייצוגיות ותהדרישות לאישור התובענ, מסגרת העילות לתביעהשמראה ר קלמנט "ד .)2007 (131

, קול הדעת שניתנה לבית המשפט בקביעת התמריצי� לתובע המייצג לעור� הדי�יומסגרת ש
  .מהפכה בתחו�לכ� שהחוק לא הביא .  מלפני החוק� למצבותנותרו דומ

 .Ò·ÂÏ20.6.2005 ‚" עורכי הדי� בוני� קריירה על הגב של הבנקי�"נוע� שרביט   43
 .Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È12.5.2010˙ " מלכודת לפרקליט"ליטל דוברוביצקי   44
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 להרחבת ה הביאזוא� מכיוו� שעלייה  45.יה הדרמטית במספר עורכי הדי�י קשורות לעלשאינ�
היא אפשרה הרחבה ג� בתחו� עריכת די� , שורות העוסקי� בפרקטיקה בתחומי משפט רבי�

א� בתחילת הדר� נית� היה לספור באצבעות יד אחת את מספר עורכי הדי� . בוריתצי�חברתית
   47. הרי כיו� מדובר בקבוצה המונה מאות עורכי די�46,ציבוריי��החברתיי�

ציבורית נבעה ג� מפתיחת הקליניקות �הרחבת תחו� העיסוק של עריכת די� חברתית
הגור� לעלייה במספר עורכי . 2000תופעה שהחלה בשנת ,  למשפטי�המשפטיות בבתי הספר

�להרחבת עריכת די� חברתיתהגור�  ג� היה – פתיחת בתי הספר הפרטיי� למשפטי� –הדי� 

 48.ציבורית בדר� של הוספת עשרות מקומות תעסוקה לעורכי די� בתו� הקליניקות המשפטיות
ראל עשר בתי הספר למשפטי� ביש�ההקליניקות המשפטיות הפועלות כיו� במסגרת כל ארבע

  . באר�ציבורית � חלק חשוב מעריכת הדי� החברתיתה�
. י� בכלכלת שוק הוא שבמקו� שיש עוד� היצע יורדי� המחירי�יאחד העקרונות הבסיס

בו נרשמה ירידה בשיעור שכר הטרחה של ש ,קרו� זה לא פסח על שוק השירותי� המשפטיי�יע
לא נפתרה בעיית הנגישות ,  חשוב לציי� שלמרות ירידת מחירי שכר הטרחה49.עורכי הדי�

  50.� מצומצמתי והיא עדי,למשפט של השכבות המוחלשות
המעניקי� הירידה בשיעור שכר הטרחה בולטת בעיקר במשרדי� הקטני� והבינוניי� 

תביעות ב,  לרוב במכירת דירותעוסקי�משרדי� אלו . משקי הבית הקטני�ל שירותי� משפטיי�
בתחומי� אלו יש היצע רב של עורכי . דיני משפחהוב – �תביעות תאונות דרכי בכלל� –נזיקי� 

, יתרה מכ�.  לירידה חדה במחירי שכר הטרחה בה� כבר לפני כשני עשורי�והדבר גר� ,די�
פער גדול בשיעור שכר הטרחה בי� המשרדי� הקטני� למשרדי� הגדולי�  בתחומי� אלו קיי�

 
עריכת די� לשינוי "ציבורית בישראל ראו נטע זיו �לתיאור הסיבות לצמיחת עריכת די� חברתית  45

) 2008 (28–26, 19א ËÙ˘Ó È˘ÚÓ " מבט לעתיד לאחר שני עשורי פעילות: חברתי בישראל
 .")די� לשינוי חברתיעריכת "זיו : להל�(

  .26' בעמ, ש�  46
התמודדה , 2011בחודש יוני , בהקשר זה מעניי� לציי� שבבחירות האחרונות ללשכת עורכי הדי�  47

, כהגדרתה, שהורכבה"  אחריות מקצועית וצדק חברתי–לתכלית ראויה "לראשונה רשימה בש� 
ארגוני� לשינוי חברתי , ריהמגזר הציבו,  מהשוק הפרטי–מעורכות די� ועורכי די� חברתיי� 

הרקע להקמת הרשימה ולהשתתפות בבחירות היה חוסר . ומהקליניקות בבתי הספר למשפטי�
הרשימה . שביעות הרצו� מעמדת הלשכה כלפי הארגוני� החברתיי� והרצו� לשפר את מעמד�

 החדשה אשר קמה א� לפני הבחירות הצליחה לקבל שני מנדטי� במועצה הארצית ושני מנדטי�
 שהצביעו  עורכי די� כמה מאותל כ� שהיוהישג מכובד המעיד עזהו  .אביב�לבוועד מחוז ת

הודעה בדבר תוצאות של הבחירות למוסדות לשכת עורכי "ראו אתר לשכת עורכי הדי� . למענה
 .www.israelbar.org.il/article_inner "2011 ביוני 21 –א "ט בסיוו� תשע"הדי� שנערכו ביו� י

asp?pgId=115345&catId=4118) לסיבה והרקע להתארגנות ראו  .)�11.3.2014נבדק לאחרונה ב
 59יז ‰ËÙ˘Ó " אנטומיה של מאבק: לשכת עורכי הדי� והקליניקות המשפטיות"גוטמ� �לימור זר

)2012.(  
 קליניקות משפטיות על התפתחות. 26'  בעמ,45ש "לעיל ה, "עריכת די� לשינוי חברתי"זיו   48

  ).2000 (81כד ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " בי� תיאוריה לפרקטיקה�החינו� המשפטי"בישראל ראו נויה רימלט 
49   �  .4'  בעמ,39ש "לעיל ה, "התפלגות תחומי עיסוק והכנסה"זלמנובי
50  Ziv ,178'  בעמ,36ש "לעיל ה.  
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שעות העבודה של , ה לדוגמ, כ�51.� לעתי� פי שניי,הגובי� על אותה עבודה שכר גבוה יותר
המשרדי� . ענ�כל ה בות מס� השעות המושקע13% בתחו� דיני החברות מהווי� עורכי הדי�

משרדי� הקטני� ואילו ה, דומשרדי בוטיק מצליחי� לקבל שכר טרחה גבוה מאוהגדולי� 
ק כנסות משכר הטרחה של השוה מה50% 52.נאלצי� להעניק שירות משפטי במחירי� נמוכי�

 84%המחצית השנייה מתחלקת בי� ואילו  , מעורכי הדי� בשוק הפרטי16%מתחלקי� בי� 
   53.מעורכי הדי�

ביטוי ג� בפערי שכר ידי ההבדלי� בשכר הטרחה בי� המשרדי� הקטני� לגדולי� באי� ל
שני עורכי די� שסיימו את הלימודי� יחד . משמעותיי� בי� עורכי הדי� העובדי� במשרדי� אלו

 במרוצתמוסד אקדמי יכולי� למצוא עצמ� בפערי שכר משמעותיי� שילכו ויגדלו באותו 
 ואילו השני התקבל ,אביב� אחד התקבל לעבודה במשרד מסחרי גדול בתלא�זאת , השני�

  . לעבודה במשרד קט� בפריפריה המייצג בעיקר משקי בית
 א� לעמוד עלי� שני עורכי הדשל בתחילת עבודת� כעורכי די� יכול הפער בשכר החודשי 

הפער יכול  –יתקדמו א� יישארו באותו סוג משרד ש בהנחה ,כעבור עשר שני�אול�  ,80%
,  פער זה הוא תוצאה של הפער ברווחי שני סוגי המשרדי�54.מאות אחוזי�לעמוד על ביניה� 

ביטוי נוס� לפער זה נמצא בשיעור הצמיחה של המשרדי� . המשרד הגדול למול המשרד הקט�
  .� אשר מתאפיי� מזה עשור ויותר בגידול חד ביותרהגדולי

די� המתחילת שנות האלפיי� החלו להיער� ולהתפרס� בישראל דירוגי� של משרדי עורכי 
מספר העובדי� , חלוקה בי� שכירי� לשותפי�ה, מספר עורכי הדי�:  קריטריוני�כמהלפי 

 מספר עורכי הדי� הכולל לצור� מחקר זה רלוונטי בעיקר הקריטריו� של. מומחיותהותחומי 
 באמצעותו אצביע על העלייה הדרמטית במספר עורכי הדי� במשרדי� הגדולי� ,במשרד

  .המתרחשת בשני� של העלייה הדרמטית במספר עורכי הדי�
 בשנת 55, עורכי די�116רוג משרד המונה י סגר את העשירייה הראשונה בד2013בשנת 

 . עורכי די�75ראשו� מנה במקו� השדורג אז  המשרד . לא היה א� משרד בגודל כזה2000
 2007 הופיע לראשונה בישראל רק בשנת , עורכי די�100�של למעלה מ ,זהכגודל סדר משרד ב

 
 1%–0.6%ס� שכר טרחה ב בגי� ייצוג מוכר של דירת מגורי� ממוצעת יגבה משרד קט� :הלדוגמ  51

בתביעה לצו מניעה .  משווי הנכס2%–1%  שכר טרחה בס�משרד גדול יגבהואילו  ,משווי הנכס
בה עבור אותה תביעה משרד גדול יגואילו  ,ח"ש16,000–7,000  שכר טרחה בס�יגבה משרד קט�

 והשוואות comodification 'המצרה'"הנתוני� נלקחו מדודי זלמנובי� . ח" ש65,000–15,000
 %Glawbal www.glawbal.com/upload/Products "2011 מאי –שכר טרחת עור� די� 

202011(1).pdf) �11.3.2014נבדק לאחרונה ב(.  
  .ש�  52
53   � )Glawbal 1, 8 )2011 "2011ב וישראל סיכו� "הסקטור עורכי הדי� באר"דודי זלמנובי

www.glawbal.com/upload/2011%20Summary%20-20GLawBAL(1).pdf) לאחרונה בנבדק � 
11.3.2014(.  

54   � )2010 ( 2 ,1 "שוק העבודה של עורכי די� ודגשי� לאבחו� והשמת עורכי די�"דודי זלמנובי
www.glawbal.com/upload/2011%20Summary%20-%20GLawBAL(1).pdf)  נבדק לאחרונה

  .)�11.3.2014ב
דירוג  (duns100.globes.co.il/rating?did=1000866839:  ניתני� לצפייה ב2013הנתוני� לשנת   55

  .)�11.3.2014נבדק לאחרונה ב( ) אתר גלובוס– משרדי עורכי הדי� המובילי� 100
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משרד שהיה במקו� שי קצוות השני� נית� לראות נבהשוואה בי� ש. 56ודורג אז במקו� הראשו�
במקו� ו, 2013רוג של י בדעשר�המגיע רק למקו� השלוש)  עורכי די�75 (2000הראשו� בשנת 

 משרדי ו מעידה על הגידול המוא� שעברעוד.  עורכי די�222משרד המונה נמצא הראשו� 
 נמצא ,דורג עשירי 2000בשנת ש , שלושי� עורכי די�שבועורכי הדי� היא העובדה שמשרד 

 ולא רק את ,העלייה בגודל משרדי עורכי הדי� פקדה את כל השוק. 46–44 במקו� 2013בשנת 
הגדולי� ביותר  סגר את רשימת מאה המשרדי� 2003 בשנת –ולראיה , הראשוני� בדירוג

 עד 164� ממוק� משרד בגודל זה רק במקו� ה2013 ואילו בשנת , עורכי די�10משרד שמנה 
170.57  

  2013–2000, הגודל הממוצע של עשרה המשרדי� הגדולי� ביותר: 7גר� 

  

  
–2000עשרת המשרדי� הגדולי� בי� השני� במוצע של עורכי הדי�  מציג את המספר המ7גר� 

�כל 2000בשנת בממוצע  עורכי די� 47�ממשרדי� אלו ב חלנית� להבחי� בגידול החד ש. 2013

מוב� שיש סיבות נוספות לגידול . 300%�כעלייה של  – 2013בשנת בממוצע  עורכי די� 153
כניסת חברות , עילות העסקית בשוק הישראליבכלל� עלייה בהיק� הפו ,הדרמטי המוצג בטבלה

א� אי� ספק שהעלייה במספר עורכי הדי� . הגברת ההפרטה והגלובליזציהולאומיות ��בי
 ולכ� יש לראות בה , לכל רוחב השוקשהתרחשהמשרדי� של ההדרמטית ה צמיחהאפשרה את 

  .גור� לעלייה בגודל משרדי עורכי הדי�

די� ועל מער� הדי� הל עורכי אתית שהתנהגות השפעות על ההה. ה
 המשמעתי

א� הגידול הדרמטי במספר עורכי הדי� השפיע על  בה אעסוק בפרק זה היאששאלה מרתקת 

בישראל שורר מצב ייחודי . התנהגות� האתית של עורכי הדי� ועל מער� הדי� המשמעתי

 
דירוג שלושי�  (www.themarker.com/law/1.430388.:  ניתני� לצפייה ב2007הנתוני� לשנת   56

  .)�11.3.2014נבדק לאחרונה ב( )2007 לשנת 2006השוואה בי� שנת , משרדי הדי� הגדולי�
   .ש�  57
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נמצא  אוטונומי ו הוא הואיל ומער� הדי� המשמעתי,בהשוואה למערכות מקבילות בעול�

הדי� המשמעתי  58. חובה היאבשליטה כמעט בלעדית של לשכת עורכי הדי� שהחברות בה

 מתבצע בוועדות האתיקה המחוזיות ,שלב הטיפול בתלונות, ‰˘ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï. כולל שני שלבי�

 דנות בכל הפניות ומחליטות , המורכבות רק מעורכי די�,ועדות אלו. ובוועדת האתיקה הארצית

שלב הטיפול , ‰˘È�˘‰ ·Ï. פ� לקובלנה משמעתית ובכ� יעבור לשלב הבאמה ייגנז ומה ייה

ני� ה� רק עורכי יבה� הדיו , מתבצע בבתי הדי� המשמעתיי� השייכי� לכל מחוז,בקובלנה

 59.די�
 ,בתחו� האתיקה בעקבות ריבוי עורכי הדי�" תחרות לתחתית" א� נוצרה בישראל בחנתי

 הגברתעמו הצור� להיאבק על כל לקוח הביאו לדי� והא� עוד� ההיצע של עורכי  כלומר

סממ� אובייקטיבי של מרו� כזה לתחתית יהיה עלייה . התנהגות לא אתית בקרב עורכי הדי�

במספר הקובלנות ו) השלב הראשו� של הדי� המשמעתי(ת האתיקה ובמספר הפניות לוועד

 היק� 8לראות מגר� כפי שנית� , א� באופ� מפתיע). השלב השני של הדי� המשמעתי(שיוגשו 

 . היק� הקובלנות נותר באות� שיעורי�ג�  ו,הפניות לוועדות האתיקה לא השתנה דרמטית
 מעורכי הדי� 66%�אליו שייכי� כשהמחוז , אביב�עד מחוז תלו מציג נתוני� מו8גר� 

 ולכ� הגר� מתחיל משנה זו א� שראוי ,2002מחוז זה התחיל לרכז נתוני� רק בשנת . בישראל

 יש תנודתיות רבה במספר הפניות ,כפי שנית� לראות.  שנת המהפ�,1995יל משנת שיתח

לוועדה הכוללות בעיקר תלונות על עורכי די� א� ג� שאלות שמפני� עורכי די� לוועדה 

 לגלות שמספר הקובלנות נותר מפתיע ,לעומת התנודתיות הזו. המייעצת לה� כיצד לפעול

 למרות העלייה הדרמטית במספר עורכי הדי� במחוז ,כ�. כמעט ללא שינוי לכל אור� השני�

 . אי� שינוי במספר עורכי הדי� העומדי� לדי� משמעתי, 2002שנמשכה ג� אחרי שנת , זה
בה� יש בעיות שמידע זה אינו כולל את כל המקרי� , ¯‡˘È˙.  הסברי�לכ� כמה ייתכנו

תביעות (בתביעות בבית משפט  להתברר י� הואיל וחלק מהמקרי� יכול, עורכי די� שלתנהגותה

שלא היה גידול יתכ� י, �È˙˘. יש גידול, כפי שציינתי קוד�, ובמספר�, )רשלנות מקצועית

הסבר  60. לא הורחבומער� הדי� המשמעתיב �משאבישה משו�מספר הקובלנות שהוגשו ב

  מעורכי הדי� הרשומי�30%�לפיה כוהשלישי  עליה הצבעתי בפרקשנוס� נעו� בעובדה אחרת 

כפי שאמנ� עולה , כ� שהשינוי במספר התלונות והקובלנות צפוי להיות מינימלי, אינ� פעילי�

  . 8מגר� 

  

 
 –ח "לדו' וכ� נספח ב, 112–110' עמ, )2013(עדה הציבורית בנושא לשכת עורכי הדי� וח הו"דו  58

 .סקירה משווה: הסדרת מקצוע עריכת הדי� בעול�
עורכי הרפורמה בדי� המשמעתי של "גוטמ� �לימור זר על מער� הדי� המשמעתי ראולהרחבה   59

  .)2010 (27 טו‰ËÙ˘Ó " ? הא� תוקנו הליקויי�:הדי�
עדה הציבורית וח הו"לבעיית התקצוב החסר של מער� הדי� המשמעתי ראו דעת המיעוט שלי בדו  60

  .)2013 (113–112, 108' עמ, בנושא לשכת עורכי הדי�
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, אביב�תנודות במספר הפניות וההעמדות לדי� משמעתי בוועד מחוז תל: 8גר� 
2002–2011  

  

 

ל עורכי הדי� הצעירי� שטר�  עיותרנית� לצפות שהתחרות תשפיע , כשבוחני� התנהגות אתית

רו� הטענה הרווחת בדבר הרמה הירודה של בוגרי המכללות יפייה זו בציצ. הספיקו להתבסס

לפיה א� שהיק� הקובלנות לא שיכולה להוביל למסקנה  61,)1995אלו שהוסמכו אחרי שנת (

ל עורכי עמדות לדי� משמעתי בפרק זמ� נתו� יהיו שה הרי רוב ה,)כפי שהראיתי לעיל(השתנה 

 בדיקה אול�). 1995אלו שהוסמכו אחרי שנת (שנה עשרה �מחמשדי� בעלי ותק של פחות 

שיעור ולפיה , אמפירית שערכתי בשני מאגרי� מרכזיי� של הדי� המשמעתי מעידה אחרת

עשרה �עבריינות המשמעת בפרק זמ� נתו� גבוה יותר דווקא בקרב עורכי די� בעלי ותק של חמש

ת משמעת יחסית ו מראה שעורכי הדי� הצעירי� מבצעי� פחות עברהמחקר. שנה ומעלה

 . לחלק� בקרב כלל אוכלוסיית עורכי הדי�
מאגר המידע הראשו� שנבדק כלל את כל תיקי הקובלנות שנדונו בפני בית הדי� המשמעתי 

 ועד לרבע 2008 משנת)  מכלל עורכי הדי�66%�אליו שייכי� כש(אביב �של ועד מחוז תל

בו שבתיקי� נבחנו מספר שנות הוותק של עור� הדי� ביו�  62. כולל2010שנת  השלישי של

  .הוגשה נגדו הקובלנה

 עורכי הדי� שהושעו או הוצאו מהלשכה לאחר כולל את כלמאגר המידע השני שנבדק 

 הואיל ולפי ,פומבי היחיד הזהו מאגר הענישה. 2010שהורשעו בדי� המשמעתי נכו� לסו� שנת 

הפרסו� כולל את ש� . � את ש� עור� הדי� המושעה או המוצא מהלשכההחוק חובה לפרס

 
עלי זלצברגר ; ı¯‡‰ 22.7.2011" הרמה במכללות ירודה: "דיקני האוניברסיטאות"זרחי� תומר   61

  .TheMarker 21.10.2010" המכללות למשפטי� לא תרמו לרמת החינו� האקדמי"
 לתיקי� המלאה הגישה את לי אפשר אשר 2010 לשנת אביב�תל מחוז לוועד להודות מבקשת אני  62

 לפומביי� המשמעתיי� הדי� בתי בפני הליכי� הפכו רתהשבמסג הרפורמה. חסויי� שהיו אלו
 שכבר הליכי� כללה ולא זה ממועד שהוגשו קובלנות לגבי 2010 שנת בתחילת רק לתוק� נכנסה

  .נגדו ההלי� פתיחת ביו� הדי� עור� של הוותק שנות מספר את בחנתי אלו בתיקי�. התנהלו
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והמועדי� , )ממנו נית� ללמוד על מספר שנות הוותקש(מספר הרישיו� שלו או שלה , עור� הדי�

  .ההשעיה או ההרחקה, בה� חל העונש שנגזרש

אביב לפי מספר שנות הוותק של �חלוקה של קובלנות שנדונו בוועד מחוז תל: 9גר� 
  2010–2008, ור� הדי�ע

 

   

  

עשרה �חמשמראה שעורכי די� בעלי ותק של עד , המבוסס על מאגר המידע הראשו�, 9גר� 

 מהקובלנות שנדונו 52%�אחראי� ל,  מכלל אוכלוסיית עורכי הדי�78% על א� היות�, שנה

 חלקה מפתיע יותר. 2010–�2008 אביב בי� השני�בפני בית הדי� המשמעתי של ועד מחוז תל

 22% המהווי� , שנהעשרה�מששעורכי הדי� בעלי ותק של יותר , לפיהש ,השני של המשוואה

 יותר מכפול מחלק� –  מהקובלנות שנדונו במחוז זה48%� אחראי� ל,מכלל עורכי הדי�

  .באוכלוסיית כלל עורכי הדי�

ספר שנות הוותק של עור� חלוקה של עונשי� של השעיה או הרחקה לפי מ: 10גר� 
 2010, הדי�

  

  

 הכולל את פרטיה� של כל עורכי הדי� שהושעו או ,המבוסס על מאגר המידע השני, 10גר� 

נית� לראות . מציג מידע זהה, 2010נכו� לסו� שנת , הורחקו לאחר שהורשעו בדי� המשמעתי

מבצעי� ,  הדי� מכלל עורכי78% שה� א� , שנהעשרה�חמששעורכי הדי� בעלי הוותק של 
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. אלו שבגינ� הוטל העונש של השעיה או הוצאה מהלשכה,  מכלל העברות החמורות49%

 , מכלל עורכי הדי�22% שה� , שנה ומעלהעשרה�ששעורכי הדי� בעלי הוותק של , לעומת�

   .משיעור� בכלל אוכלוסיית עורכי הדי� יותר מכפול –מהעברות החמורות  51%�אחראי� ל

 מבצעי� פחות 1995י� שעורכי הדי� שהצטרפו ללשכה החל משנת ממצאי� אלו מרא

, יתרה מכ�.  בקרב אוכלוסיית עורכי הדי�שיעור�עברות ממה שהיינו מצפי� למצוא לאור 

, עורכי הדי� הוותיקי�, באופ� מפתיע. הדעה הרווחת בדבר רמת� האתית הירודה מוטעית

ה� אלו שכבר הגיעו , הדי� הצעירי�המרבי� להלי� על המרו� לתחתית האתיקה אצל עורכי 

  . לתחתית זו

הסבר ראשו� מתייחס לעובדה שהוצגה בפרק .  הסברי� לעובדה זוכמהג� כא� נית� להציע 

 אלו יש רוב 30%בקרב שתכ� יי.  מעורכי הדי� הרשומי� אינ� פעילי�30%�לפיה כש, השלישי

 ,רכי די� אלו פחות פעילי� עו,כ�.  שנהעשרה�חמשמכריע לעורכי הדי� בעלי הוותק של עד 

לפיה רבי� מעורכי הדי� בעלי שהסבר שני מתבסס על ההשערה . ולכ� עוברי� פחות עברות

 כ� שיש לה� , שנה עובדי� כשכירי� עבור עורכי די� ותיקי� יותרעשרה�חמשהוותק של עד 

, הדוגמ ל,כ�.  הוותק הגבוה יותריפחות הזדמנויות לעבור עברות בהשוואה לבעלי המשרד בעל

הרחקה נוגעות לטיפול בכספי פיקדו� של הלקוח בעברות רבות שמסתיימות בהשעיה או 

לעור� די� שכיר אי� קשר לפיקדונות אלו הנמצאי� רק ). עיכוב שלא כדי�, שליחת יד, למשל(

מהיכרות ע� עורכי די� בעלי ותק של עד , שנשמע לי נכו�, הסבר אחרו�. בשליטת בעל המשרד

הוא שבשלב זה של חייה� המקצועיי� ה� נשמרי� יותר שלא לעבור עברות ,  שנהעשרה�חמש

  .משמעת

 סיכו�. ו

מאמר זה הראה שהפרופסיה של עורכי הדי� בישראל עברה שינויי� רבי� ומהותיי� בעקבות 

השינויי� .  ונמשכת ג� היו�1995שנת ב ההעלייה הדרמטית במספר עורכי הדי� שהחל

, בני מיעוטי�וקלטה לתוכה , יותרהטרוגנית לשהפכה , מההתבטאו תחילה בפרופסיה עצ

קבוצות שלא יכלו בעבר להתקבל ללימודי משפטי�  –  רבי�עולי� חדשי� ותושבי פריפריה

  והיו�,המגמה של כניסת נשי� לפרופסיה שהחלה עוד לפני כ� התגברה. באוניברסיטאות

רור לעלייה במספר עורכי י בבשרנקא ו שג� ה,שינוי נוס�. עורכי הדי�  מכלל43%  ה�הנשי�

 , לומדי� לתואר שני באוניברסיטאות1996א העלייה בהשכלת עורכי הדי� שמשנת ו ה,הדי�

 תהיא עזיב, צפויה למדי בשוק רווי, תופעה נוספת. מספרי� הולכי� וגדלי� משנה לשנהוה

עוזבי� את  ה30%כיו� מדובר על ואילו , עזבו מעורכי הדי� 10%עבר רק ב ,כאמור. המקצוע

 . המקצוע
 יותר הפרקטיקה המשפטית קשמהשינויי� בחלק , פרופסיה עצמהב מהשינויי�בשונה 

 גור� היאהעלייה במספר עורכי הדי� , י�יעד. לייחס רק לעלייה הדרמטית במספר עורכי הדי�

משפט והגידול החד בגודל משרדי הבמיוחד העלייה בהיק� ההתדיינות בבתי ו, משמעותי

, בנוס�. � לכל רוחב השוק ובעיקר בקבוצת המשרדי� הגדולי� ביותר בשוק הישראליעורכי הדי
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תחומי עיסוק חדשי� אצל עורכי די� �את הירידה בתעריפי שכר הטרחה ויצירת תחומי ותתי

  . תחרות שהתגברהלנית� לייחס כמעט רק לשוק הרווי ו

רות משמעת בקרב עורכי בניגוד לדעה הרווחת שלפיה ריבוי עורכי הדי� הביא לעלייה בעב

בשל רמת� האתית הנמוכה והתחרות על כל ) 1995אלו שהוסמכו אחרי שנת (הדי� הצעירי� 

כמעט פי שניי� , הראה המחקר שעורכי הדי� הוותיקי� נוטי� לבצע יותר עברות משמעת, לקוח

רכי כאשר עורכי הדי� הצעירי� יהפכו לעו, בהחלט ייתכ� שבעתיד. מחלק� היחסי באוכלוסייה

ורק אז נראה את ההשפעה של ריבוי עורכי . די� ותיקי� נראה עלייה חדה בעברות המשמעת

  .הדי� על ההתנהגות האתית של עורכי הדי� והדי� המשמעתי
  


