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  20112011  מאימאי" " פרקליטיםפרקליטיםהה""  ––עורכי דין עורכי דין   טט""של שכשל שכוהשוואות והשוואות " " המצרההמצרה""

 למעוניינים  למעוניינים ..''יוביוב וכ וכבמשרד עורכי דיןבמשרד עורכי דיןותמחיר ותמחיר   טט"" הקודם עסקנו בשרשרת הערך של שכ הקודם עסקנו בשרשרת הערך של שכמאמרמאמרבב

  ..aasspp..rreecc//ccoomm..ggllaawwbbaall..wwwwww::////hhttttppהמאמר נמצא בדף הפרסומים באתר שלנו בכתובת המאמר נמצא בדף הפרסומים באתר שלנו בכתובת 
  

, ,  בזמן זה מושקעים ידע בזמן זה מושקעים ידע..עורכי הדין מוכרים ללקוחותיהם את הזמן שיש בידםעורכי הדין מוכרים ללקוחותיהם את הזמן שיש בידםשם קבענו כי שם קבענו כי 
להעניק להעניק יוכלו יוכלו עורכי הדין עורכי הדין , ,  ככל שיהיו ככל שיהיוטוביםטובים הידע והמקצועיות  הידע והמקצועיות ןןיהיו הניסיויהיו הניסיו. . ןןמקצועיות וניסיומקצועיות וניסיו

  . .  שהללו כידוע סופיות שהללו כידוע סופיות,,ביחידות זמןביחידות זמןרק רק ללקוחות ללקוחות אותם אותם 
כך גם שכר הטרחה כך גם שכר הטרחה , ,  סופיות ומוגבלות סופיות ומוגבלות,, שעות עבודה שעות עבודהלכן כאשר עורכי הדין מוכרים ללקוחותיהםלכן כאשר עורכי הדין מוכרים ללקוחותיהם

    ..אותו ניתן לגבות עבורןאותו ניתן לגבות עבורן
  ..מכל יחידת זמןמכל יחידת זמןורווח ורווח קיימות שתי דרכים להתגבר על מכשול הזמן ולייצר יותר ערך קיימות שתי דרכים להתגבר על מכשול הזמן ולייצר יותר ערך 

  
כוח אדם רב כוח אדם רב וושל יחידות זמן רבות יותר של יחידות זמן רבות יותר " " מינוףמינוף"" הינה  הינה ,, הקודם הקודםמאמרמאמר בה עסקנו ב בה עסקנו בהדרך הראשונההדרך הראשונה

 מייצרים שעות שמכל שעה  מייצרים שעות שמכל שעה ומתמחיםומתמחיםגדולים בהם יותר עורכי דין גדולים בהם יותר עורכי דין ובעיקר אמור הדבר במשרדים הובעיקר אמור הדבר במשרדים ה
  . . שכיריםשכירים// והיחס שותפים והיחס שותפים בהתאם לכמות השותפים בהתאם לכמות השותפיםנותרים שולי רווח מסוימים לשותפיםנותרים שולי רווח מסוימים לשותפים

 כך גדלים שולי  כך גדלים שולי ,,שירותשירותהה ככל שיורדים אנו ברמת הבכירות של עורך הדין והמתמחה נותן  ככל שיורדים אנו ברמת הבכירות של עורך הדין והמתמחה נותן ,,כאןכאן
   הינה הינהכאשר עלות המעביד של שעה זוכאשר עלות המעביד של שעה זו ₪  ₪ 250250  --לדוגמא אם מכרנו שעת מתמחה בלדוגמא אם מכרנו שעת מתמחה ב. . הרווח באחוזיםהרווח באחוזים

הרי מהכנסה הרי מהכנסה  ₪  ₪ 6060והוצאות הנהלה וכלליות המיוחסות לאותו מתמחה נמוכות יחסית והינן והוצאות הנהלה וכלליות המיוחסות לאותו מתמחה נמוכות יחסית והינן  ₪  ₪ 4040
  ..כל שכן שנכפול אותם במתמחים רבים ושעות שנתיות רבותכל שכן שנכפול אותם במתמחים רבים ושעות שנתיות רבות  6060%% רווח של  רווח של קייםקיים ₪  ₪ 250250של של 

יר השעה אותו נוכל לגבות יר השעה אותו נוכל לגבות  ישנם גבולות והללו נחסמים בעיקר בגובה מח ישנם גבולות והללו נחסמים בעיקר בגובה מח""מינוףמינוף""  --ל ל אך גם אך גם 
 ניתן להשוואה ומטבע  ניתן להשוואה ומטבע השעההשעהמחיר מחיר מהטעם שמהטעם ש  גםגםזאת זאת . . מלקוח ומשם לשולי הרווח מאותה שעהמלקוח ומשם לשולי הרווח מאותה שעה

  ..מדור הקודםמדור הקודם כפי שפירטנו ב כפי שפירטנו בבתנאי תחרותבתנאי תחרותאף הוא אף הוא הדברים עומד הדברים עומד 
  

 באופן  באופן תמחור השירותתמחור השירותה ה ננ הי הי,,על מכשול הזמןעל מכשול הזמן  להתגברלהתגברהינה הינה   ,, זה זהמאמרמאמרבה נעסוק בבה נעסוק ב, , הדרך השנייההדרך השנייה
 או  או ,, במנותק מן הזמן שיושקע במנותק מן הזמן שיושקע,,ישלם הלקוחישלם הלקוחששינו נספר אלא הסכום הקבוע ינו נספר אלא הסכום הקבוע בו מרכיב הזמן אבו מרכיב הזמן א

הלקוח הלקוח במקרים רבים במקרים רבים . . בשירות המשפטי הניתןבשירות המשפטי הניתןאו מהחיסכון או מהחיסכון לחילופין אחוז מסוים מההצלחה לחילופין אחוז מסוים מההצלחה 
 או  או ,, של תשלום של תשלוםקבועהקבועהתקרה תקרה או או לראות לפניו לראות לפניו עצמו הוא זה המבקש שיטה זו שכן הוא רוצה עצמו הוא זה המבקש שיטה זו שכן הוא רוצה 

  . . כספיםכספיםאו חיסכון או חיסכון בלת בלת בקבקה ה מסכים להתחלק עם עורך הדין בהצלחמסכים להתחלק עם עורך הדין בהצלח
במקרה בו עורך הדין ישקיע שעות במקרה בו עורך הדין ישקיע שעות , , לדוגמאלדוגמא  ,,סיכוניםסיכוניםגם גם קבוע או מהצלחה קבוע או מהצלחה למסגרת של תמחיר למסגרת של תמחיר 

  . .  או לחילופין הצלחתו תהיה קטנה או לחילופין הצלחתו תהיה קטנה,,למחיר נמוך מאודלמחיר נמוך מאודירד ירד בסכום קבוע ומחיר השעה בסכום קבוע ומחיר השעה רבות מאוד רבות מאוד 
של התיק או להצלחה של התיק או להצלחה  של עורך הדין יביאו לניהול יעיל  של עורך הדין יביאו לניהול יעיל ןןהידע והניסיוהידע והניסיו, , מנגד מקום בו מקצועיותומנגד מקום בו מקצועיותו

  ..הרי מחיר השעה היחסי יהיה גבוה ועימו גם שולי הרווחהרי מחיר השעה היחסי יהיה גבוה ועימו גם שולי הרווח, , או חיסכון רבאו חיסכון רברבה רבה 
 את שכרו הראוי של  את שכרו הראוי של הקובעתהקובעת בהם חקיקה  בהם חקיקה ,,שיטות תמחיר שאינן שעות אף הוכרו בתחומים שוניםשיטות תמחיר שאינן שעות אף הוכרו בתחומים שונים

 לשכת עורכי הדין  לשכת עורכי הדין כך גם כלליכך גם כללי  ..''וכדוכד" " קציני בית משפטקציני בית משפט""שכר שכר , ,  כמו בתאונות דרכים כמו בתאונות דרכים,,עורך הדיןעורך הדין
או או // מומלץ ובו מרכיבי תמחיר קבוע ו מומלץ ובו מרכיבי תמחיר קבוע וייהעוסקים בתעריף מינימאלהעוסקים בתעריף מינימאלדכנים מעת לעת ודכנים מעת לעת והמתעהמתע

    ..מהצלחהמהצלחה
  כך לדוגמא כך לדוגמא . . הצלחה בתיקהצלחה בתיקאו או //קבוע וקבוע ולעיתים משלבים עורכי הדין בין שיטת שעות למרכיב לעיתים משלבים עורכי הדין בין שיטת שעות למרכיב 

  ,, למשרד המשפטים למשרד המשפטיםלו סייענולו סייענו, ,  במכרז הגדול של הפרטת חלק מתיקי הייצוג של המדינה במכרז הגדול של הפרטת חלק מתיקי הייצוג של המדינה,,לאחרונהלאחרונה
  .. בין שיטת שעות ומרכיב הצלחה בתיק בין שיטת שעות ומרכיב הצלחה בתיק שיטה המשלבת שיטה המשלבתההנבחרנבחרהמלצנו והמלצנו ו

  
גם בתיקים בהם מרכיב התמחיר הינו ההצלחה או מחיר קבוע קיימת שונות בתמחיר ביחס לסוג גם בתיקים בהם מרכיב התמחיר הינו ההצלחה או מחיר קבוע קיימת שונות בתמחיר ביחס לסוג 

אופי אופי , , מיקומו בארץ שלבי התמחירמיקומו בארץ שלבי התמחיר, , מיצובומיצובו, , גודלוגודלו, , מלווהמלווהאופי המשרד האופי המשרד ה, , מבנה התמחירמבנה התמחיר, , הליוויהליווי
  ..'' וכיוב וכיובגישתו של המשרד לניהול סיכוניםגישתו של המשרד לניהול סיכונים, , הלקוחהלקוח

 במהלך השנים נוצרו אמות מידה מקובלות לחלק ממנגנוני וערכי התמחיר  במהלך השנים נוצרו אמות מידה מקובלות לחלק ממנגנוני וערכי התמחיר ,,למרות השונות הרבהלמרות השונות הרבה

  ..CCoommmmooddiittyy  --  ""תמחיר מוצרתמחיר מוצר""יצירת יצירת קרי קרי " " המצרההמצרה""זהו תהליך זהו תהליך   ..והללו הפכו ברות השוואהוהללו הפכו ברות השוואה
כגון ליווי כגון ליווי " " מוצרמוצר""חזיון נפוץ הוא שלקוח נכנס בדלת משרד עורך דין זה או אחר ומבקש תמחיר לחזיון נפוץ הוא שלקוח נכנס בדלת משרד עורך דין זה או אחר ומבקש תמחיר ל

 יש משרדים המגדילים לעשות וקיים להם מחירון  יש משרדים המגדילים לעשות וקיים להם מחירון ,,''עסקת רכישה וכיובעסקת רכישה וכיוב, , יווי בהפקעהיווי בהפקעהלל, , בתשקיףבתשקיף
יש אף המציגים אותו באופן גלוי יש אף המציגים אותו באופן גלוי אמנם אין זה שכיח אך אמנם אין זה שכיח אך  ו ומעבר למחירון השעותמעבר למחירון השעות" " מוצריםמוצרים""

  ...... בדלפק הקבלה בדלפק הקבלהללקוחות המשרדללקוחות המשרד
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לבצע השוואה לבצע השוואה   ניתןניתן  ,, שכר טרחה שכר טרחהסכסוכיסכסוכיבב בחוות דעת המוגשות על ידינו לבית המשפט  בחוות דעת המוגשות על ידינו לבית המשפט ,,יתרה מכךיתרה מכך

של של של מנגנוני שכר טרחה כאלו ולהשוותם למקובל בחתכי השוואה כדי לתמוך בעמדה של מנגנוני שכר טרחה כאלו ולהשוותם למקובל בחתכי השוואה כדי לתמוך בעמדה רוחבית רוחבית 
  ". ". ??הנדוןהנדוןמהו השכר הראוי במקרה מהו השכר הראוי במקרה  " ":: בעניין בענייןבית המשפטבית המשפטלל  כחוות דעתכחוות דעת או  או ,,או אחראו אחרצד זה או אחר צד זה או אחר 

  
  2255להביא להביא בטבלה אשר להלן בטבלה אשר להלן בחרנו בחרנו , ,  אותם אנו דוגמים בשוטף אותם אנו דוגמים בשוטףמבין מאות סוגי וערכי תמחירמבין מאות סוגי וערכי תמחיר

שונים שונים " " תמחיר מוצרתמחיר מוצר"" בחתכי  בחתכי תחומי ליווי או עסקאות או ייצוג בבית המשפטתחומי ליווי או עסקאות או ייצוג בבית המשפטלל  דוגמאותדוגמאות
כמובן שלכל אחת מן הדוגמאות כמובן שלכל אחת מן הדוגמאות . .  הן ללקוחות עסקיים והן למשקי הבית הן ללקוחות עסקיים והן למשקי הבית,, שונות שונותתתוהתפלגויווהתפלגויו
מבנה מבנה , , סוג הלקוחסוג הלקוח, , משלה הנגזרות ממתווה ספציפי של עסקהמשלה הנגזרות ממתווה ספציפי של עסקהושטחים אפורים ושטחים אפורים שוליים שוליים 

  ..''בבוכיווכיו  הסדר ספציפיהסדר ספציפי, , התשלומיםהתשלומים
  ::מסקנות הבאותמסקנות הבאות את ה את ה,,בין השארבין השאר, , ולהסיקולהסיקניתן לחלץ מן הטבלה ניתן לחלץ מן הטבלה 

מיוחסים למשרדי מיוחסים למשרדי מנורמלים המנורמלים ה  ממוצעיםממוצעיםערכים ערכים הינם הינם והמנגנונים המוצגים והמנגנונים המוצגים המחירים המחירים   ..11
  ..ממ""ללא מעללא מע, , עורכי דין בגוש דןעורכי דין בגוש דן

גדולים גדולים משרדים משרדים אנו רואים פער עצום שיכול להגיע למאות אחוזים בין משרדים קטנים לאנו רואים פער עצום שיכול להגיע למאות אחוזים בין משרדים קטנים ל  ..22
  ..חרות בשוק עורכי הדיןחרות בשוק עורכי הדין של מצב הת של מצב הת""מראהמראה""גם גם  זה הינו  זה הינו פערפער. . תמחיםתמחיםמשרדים ממשרדים מאו או 

 כלל בליווי משפטי מסוים  כלל בליווי משפטי מסוים ווישנם מקרים רבים שמשרד גדול או משרד מתמחה לא יעסקישנם מקרים רבים שמשרד גדול או משרד מתמחה לא יעסק  ..33
    ..ייתעריף מינימאלתעריף מינימאלאפילו אפילו כיוון שהלקוח הנכנס בשער אינו מוכן לשלם כיוון שהלקוח הנכנס בשער אינו מוכן לשלם 

ר ר לאחרים גדולים מאוד ובעיקלאחרים גדולים מאוד ובעיקמתמחים מתמחים ישנם תחומים בהם הפערים בין משרדים קטנים ישנם תחומים בהם הפערים בין משרדים קטנים   ..44
  ..''קניין רוחני וכדקניין רוחני וכד, , שירות מתמחה כגון בתחומי משפחהשירות מתמחה כגון בתחומי משפחהבבעת מדובר עת מדובר 

מטבע הדברים עת מדובר בשירות ייצוג בבית המשפט יהיה הלקוח פחות רגיש למחיר ולו מטבע הדברים עת מדובר בשירות ייצוג בבית המשפט יהיה הלקוח פחות רגיש למחיר ולו   ..55
  ..זכויותיו ועיתים אף חירותוזכויותיו ועיתים אף חירותו, , מהטעם כי מדובר בנכסיומהטעם כי מדובר בנכסיו

מעטים המשרדים אשר נצמדים לשכר הטרחה מעטים המשרדים אשר נצמדים לשכר הטרחה , , אלו בסקטור עורכי הדיןאלו בסקטור עורכי הדיןגם בימי תחרות גם בימי תחרות   ..66
  .. המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין המומלץ על ידי לשכת עורכי הדיןייהמינימאלהמינימאל

במקרים מסוימים בגלל פערי המחיר בין המשרדים אנו רואים משרדים גדולים במקרים מסוימים בגלל פערי המחיר בין המשרדים אנו רואים משרדים גדולים   ..77
עבודה של לקוחותיהם למשרדים קטנים יותר ובתעריף נמוך יותר ובין עבודה של לקוחותיהם למשרדים קטנים יותר ובתעריף נמוך יותר ובין " " משרשריםמשרשרים""

  ..השאר כדי לשמר את הלקוח תחת שליטת המשרדהשאר כדי לשמר את הלקוח תחת שליטת המשרד
  

  !!שימוש עושה זאת על אחריותו בלבדשימוש עושה זאת על אחריותו בלבדבה בה עושה עושה ההוואינו חוות דעת מקצועית אינו חוות דעת מקצועית האמור בטבלה האמור בטבלה 
  

תחום 
 משפטי

משרד לדוגמא   ממוצעתמחיר סוג הליווי לדוגמא
 קטן

משרד גדול או ממוצע תמחיר 
 מתמחה

  מכירהמכירה  סךסך  שנייהשנייה  ידיד  דירהדירה  ןן""נדלנדל  

  דולרדולר  300,000300,000  --ככ
. .  שני צדדים שני צדדים11%% צד אחד  צד אחד 0.60.6%%

ים ממחיר ים ממחיר לצערנו יש אף היורדלצערנו יש אף היורד
  ..זהזה

 שני  שני 22%%--1.51.5%% צד אחד  צד אחד 11%%
  צדדיםצדדים

ליטיגציה בהפקעה סכום ליטיגציה בהפקעה סכום   ןן""נדלנדל    
  פיצוי מוערך כמיליון דולרפיצוי מוערך כמיליון דולר

 לא כולל שמאות  לא כולל שמאות 55%%..1212--1515%%
  ועררי מסועררי מס

 לא כולל שמאות  לא כולל שמאות 1515%%--  2020%%
: : דמי קדימהדמי קדימהעיתים עיתים . . ועררי מסועררי מס

2020,,000000 ₪ ₪--  440,0000,000 ₪  ₪   
תביעה לפירוק השיתוף תביעה לפירוק השיתוף   ן ן ""נדלנדל

  במקרקעין במקרקעין 
  --חות מחות מ מחלק הלקוח ולא פ מחלק הלקוח ולא פ55%%

5,0005,000 ₪  ₪   
 מחלק הלקוח ולא פחות  מחלק הלקוח ולא פחות 1010%%
   ₪ 000000₪,,1212  --ממ

תביעת ליקויי בנייה נזק תביעת ליקויי בנייה נזק       ןן""נדלנדל
  חח"" ש ש250,000250,000צפוי צפוי 

+ +  ₪  ₪ 5,0005,000דמי קדימה של דמי קדימה של   
   מהפיצוי מהפיצוי1010%%

+ +  ₪  ₪ 10,00010,000דמי קדימה של דמי קדימה של     
   מהפיצוי מהפיצוי2020%%--1155%%

ייצוג בהסכם שכירות ייצוג בהסכם שכירות   ןן""נדלנדל
  5,0005,000ד חודשי ד חודשי ""שכשכדירה דירה 

  חח""שש

  שכירות שכירות חודש חודש   חצי עד חודש שכירות חצי עד חודש שכירות 

ייצוג בהסכם שכירות ייצוג בהסכם שכירות   ןן""נדלנדל
   בערכים שונים בערכים שוניםחנותחנות

חצי עד חודש שכירות ולא פחות חצי עד חודש שכירות ולא פחות 
   ₪  ₪ 3,0003,000  --ממ

  --ממחודש שכירות ולא פחות חודש שכירות ולא פחות 
10,00010,000   ₪ ₪  

רישום משכנתא בערכים רישום משכנתא בערכים     ןן""נדלנדל
    שוניםשונים

 מסכום החוב  מסכום החוב 0.750.75%%--0.50.5%%
המובטח במשכנתא אך לא המובטח במשכנתא אך לא 

   ₪ 15001500₪  --פחות מפחות מ

 מסכום החוב המובטח  מסכום החוב המובטח 11%%
  --ות מות מבמשכנתא אך לא פחבמשכנתא אך לא פח

35003500₪ ₪   
  



                     
                                                                              Zalmanovitsh David 

                                                                                 Attorney at law, B.A, LL.B, M.B.A 
                                                                              CEO 

                                                           www.glawbal.com 

אישור ללא חלקו או/ו זה מסמך לצלם או/ו לשכפל או/ו להפיץ שימוש לעשות אין  

כלשהי מקצועית דעת חוות או/ו כייעוץ זה במסמך באמור לראות אין  
3 

תביעה מסחרית בערכאה תביעה מסחרית בערכאה   ההליטיגציליטיגצי
ראשונה סכום תביעה ראשונה סכום תביעה 

מורכבות מורכבות ((ח ח "" ש ש500,000500,000
  ))בינוניתבינונית

+ +  ₪  ₪ 7,5007,500דמי קדימה של דמי קדימה של 
  מסכום פסק הדיןמסכום פסק הדין  1010%%--1212%%

  1515%%+ +  $  $ 55000000דמי קדימה של דמי קדימה של 
  מסכום פסק הדיןמסכום פסק הדין

מורכבות מורכבות  ( (תביעת לשון רעתביעת לשון רע  ההליטיגציליטיגצי
  ))בינוניתבינונית  --קלה קלה 

  

6,0006,000 ₪  ₪ --  10,00010,000 ₪  ₪   12,00012,000₪ ₪     --  50,00050,000 ₪  ₪   

תביעת הפרת זכויות קניין תביעת הפרת זכויות קניין   ההליטיגציליטיגצי
  ₪ ₪ ערך נזק מיליון ערך נזק מיליון   --רוחני רוחני 

   מפסק הדין מפסק הדין1515%% +  +  ₪  ₪ 20,00020,000   מפסק הדין מפסק הדין1010%% +  +  ₪  ₪ 5,0005,000

תביעה לצו מניעה תביעה לצו מניעה   ההליטיגציליטיגצי
  ))מורכבות בינוניתמורכבות בינונית((
  

7,0007,000 ₪  ₪ --  16,00016,000 ₪  ₪   15,00015,000 ₪  ₪ --  65,00065,000 ₪  ₪   

ערעור אזרחי במשרד בו ערעור אזרחי במשרד בו   ההליטיגציליטיגצי
אה אה היה ייצוג בערכהיה ייצוג בערכ

  ראשונהראשונה

משכר הטרחה משכר הטרחה   3333%%  --5050%%
בערכאה ראשונה אך לא פחות בערכאה ראשונה אך לא פחות 

  ח ח "" ש ש7,5007,500  --ממ

 משכר הטרחה בערכאה  משכר הטרחה בערכאה 5050%%
  000000,,1188  --ראשונה אך לא פחות מראשונה אך לא פחות מ

  חח""שש
או או בפשיטת רגל בפשיטת רגל ייצוג חייב ייצוג חייב   ההליטיגציליטיגצי

  בפירוקבפירוקחברה חברה 
סכום סכום הה מ מ2.52.5%%  --וו ₪  ₪ 5,0005,000

  תביעות החוב תביעות החוב הכולל של הכולל של 
  55%%  --וו ₪  ₪ 15,00015,000  --   ₪ 10,00010,000₪

 תביעות  תביעות מהסכום הכולל שלמהסכום הכולל של
  החובהחוב

פ פ ""ביצוע פסק דין בהוצלביצוע פסק דין בהוצל  ההליטיגציליטיגצי
בערכים של מאות אלפי בערכים של מאות אלפי 

  שקלים שקלים 

 מהסכום המבוצע ולא פחות  מהסכום המבוצע ולא פחות 33%%
   ₪  ₪ 15,00015,000  --ממ

 מהסכום המבוצע ולא פחות  מהסכום המבוצע ולא פחות 55%%
   ₪  ₪ 25,00025,000  --ממ

  עסקת השקעה מליון דולרעסקת השקעה מליון דולר  מסחרימסחרי
  טיפול סטנדרטיטיפול סטנדרטי

  1.51.5%%  --וו ₪  ₪ 20,00020,000  -- ₪  ₪ 15,00015,000
  מהשקעה אם תתממשמהשקעה אם תתממש

  22%%  -- ו ו   ₪ 70,00070,000₪  -- ₪  ₪ 50,00050,000
  מהשקעה אם תתממשמהשקעה אם תתממש

   ₪ 6000 - ₪ 3500   ₪ 2500 - ₪ 1800  רישום חברה סטנדרטית   מסחרימסחרי

ייצוג בהסכם בערכים של   מסחרימסחרי
  מאות אלפי שקלים

 - מערך ההסכם ולא פחות מ2%
7000 ₪   

 - מערך ההסכם ולא פחות מ5%
20,000 ₪   

  500,000500,000עסקה עסקה " " רולינגרולינג""  מיסוי מיסוי 
  דולרדולר

  

12,00012,000 ₪  ₪ --  18,00018,000₪ ₪     20,00020,000 ₪  ₪ --  35,00035,000 ₪  ₪   

 סכום  סכום ––שומת מס שומת מס בב  טיפולטיפול  מיסוימיסוי
     ₪  ₪ 500,000500,000המחלוקת המחלוקת 

   מסכום ההפחתה מסכום ההפחתה2020%%--1515%%  הפחתההפחתהסכום סכום  מ מ1212%%--7.57.5%%  

עריכת צוואה היקף נכסים עריכת צוואה היקף נכסים   משפחהמשפחה
לא צוואה לא צוואה ((סטנדרטי סטנדרטי 

  ))הדדיתהדדית

2,5002,500 ₪  ₪ --  5,0005,000 ₪  ₪   66,,000000 ₪  ₪ --  20,00020,000 ₪  ₪   

הסכם גירושין בסוגיות הסכם גירושין בסוגיות   משפחהמשפחה
    משמורת וגטמשמורת וגט, , רכושרכוש

77,,000000 ₪  ₪   --  22,00022,000 ₪  ₪   18,00018,000 ₪  ₪     --  65,00065,000 ₪  ₪   

בקשה לקיום צוואה או צו בקשה לקיום צוואה או צו   משפחהמשפחה
  ))בכפוף לדיןבכפוף לדין ( (ירושהירושה

 מערך העיזבון ולא פחות  מערך העיזבון ולא פחות 1.51.5%%
   ₪  ₪ 5,0005,000  --ממ

  -- מערך העיזבון ולא פחות מ מערך העיזבון ולא פחות מ22%%
10,00010,000 ₪  ₪   

  הסכם ממון בין בני זוגהסכם ממון בין בני זוג  משפחהמשפחה
  ))בינוניתבינונית  --קלה קלה מורכבות מורכבות ((

6,0006,000 ₪  ₪ --  10,00010,000 ₪  ₪   18,00018,000 ₪  ₪   --  2828,,000000 ₪  ₪   
  

תביעת עובד לפגיעה תביעת עובד לפגיעה   עבודהעבודה
  ))מורכבות בינוניתמורכבות בינונית((בזכויות בזכויות 

 מסכום התביעה ולא  מסכום התביעה ולא 1212%%--1010%%
   ₪  ₪ 2,5002,500פחות מפחות מ

 מסכום התביעה ולא  מסכום התביעה ולא 2222%%--1515%%
   ₪ 7,57,50000₪  --פחות מפחות מ

  --נזק גוף צד תובע כנזק גוף צד תובע כ  נזיקיןנזיקין
סכום תביעה סכום תביעה  ₪  ₪ 350,000350,000

  ))מורכבות בינוניתמורכבות בינונית((

  --  1515  %%--וודמי קדימה דמי קדימה  ₪  ₪ 000000,,44
    מהתוצאהמהתוצאה  1010%%

    --  2020%%  -- ו ודמי קדימה דמי קדימה    ₪ 10,00010,000₪
    מהתוצאהמהתוצאה  2255%%

 הוצאות פסיקת, מיוחדים בונוסים כולל לא, מ"מע כולל לא, ומנורמלים ממוצעים נתונים, משרדים בגוש דן :הערות
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