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  דברי הסבר
  

אותם אישרה   לכללי ההתמחותעל תיקון   17.8.10ביום  חתם  , יעקב נאמן 'פרופ, שר המשפטים
להתמחות המשרדים לא יורשו לראיין מועמדים , הכללים החדשים על פי  . המועצה הארצית של הלשכה

המועמד יידרש להציג טופס מטעם המוסד בו . לפני חודש מרץ של שנת הלימודים השלישית של המועמד
  . המעיד כי הוא אכן מצוי בשנת הלימודים השלישית או כי סיים את השנה השלישית, הוא לומד

   
הוא על  השינוי. מדובר בלא פחות ממהפכה בתחום הסדרת הפיקוח על תהליך הקבלה למשרת התמחות

  דרקע רצון הלשכה להתגבר על כשל שוק אשר גרם נזק למועמדים ולמראיינים כאח
  

ובמקרים קיצוניים אף , הנורמה המושרשת היטב עד כה היתה ניהול ראיונות בשנה השנייה ללימודים
המצב הקיים יצר התמרמרות הולכת וגוברת מצד המשרדים . בסוף השנה הראשונה ללימודים

   . והמתמחים העתידיים מנגד) להם לראיין מועמדים מוקדם ככל הניתן שהתחרות גרמה(

, הקדמת תהלי� הקבלה למתמחי� בשוק הפרטי בפרט פגעה בתהליכי הקבלה בסקטור הציבורי
  . המתקיימי� בדר� כלל בשלב מאוחר יותר לעומת המשרדי� הפרטיי�

  
ת אשר יחלו את לימודי המשפטי� תחולת� תחל רק לגבי מועמדי� להתמחו, א� שהתקנות הותקנו עתה

תחולת הכללי� תהיה רק על סטודנטי� אשר טר� ; דהיינו, א ואיל "בשנת הלימודי� האקדמית התשע
  . 2014והתמחות� תחל לא לפני שנת , החלו את לימודיה� ביו� פרסו� הכללי�

  
  
טרת הכללי� הינה להגדיר את תחילת המועד בו נית� יהיה לפנות למשרדי עורכי די� לש� תיאו� מועד מ

  . של השנה השלישית ללימודי�] תחילת סמסטר קי�[חודש מר� מחצית וזה נקבע ל, לראיו� להתמחות
  

של השנה  לחודש מר� 15רק לאחר בכללי� נקבע שיש לערו� ראיו� של המועמד להתמחות על ידי מאמני� 
ת להתמחות לומד בשנה /לאחר הצגת אישור מהמוסד האקדמי על היות המועמד, השלישית ללימודי�

  . והדרישה הזו מוטלת על ציבור המאמני�, השלישית
  

צורפו מסמכי� אשר אות� יש למלא ולשלוח למשרדי לשכת עורכי הדי� לאחר שמועמד התקבל לכללי� 
    .י�בהתא� לכללו, להתמחות במשרד המאמ�

  
עד מסמכי� תחזיק בהלשכה . למשרדי לשכת עורכי הדי�על ידי המאמ� הודעת על קבלת להתמחות תועבר 

למועד בו ההתמחות תתחיל בפועל והמאמ� ישלח הודעה על התחלת ההתמחות ואת כל המסמכי� 
את מאישור להתחיל את ההתמחות , היק# השעות וימי ההתמחות, הנדרשי� לש� אישור התמחות לרבות

  . המוסד האקדמי בו למד המועמד להתמחות ושאר המסמכי� אות� יש לצר# לבקשה להירש� להתמחות
  

אי� בכללי� כדי : ונאמר כי, במשרדי עורכי די�" טרו� התמחות"הכללי� אינ� באי� להסדיר תקופה של 
     . חוקלמנוע העסקה של סטודנט למשפטי� בעבודה משפטית או אחרת שאיננה התמחות כמשמעה לפי ה

    
  .הנחיות נוספות תפורסמנה בבא העת ולקראת יישו� הנוהל הקבוע בכללי� אלו

  
  

  .להל� הכללי� שאושרו


