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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  

1 

 2013מרץ  –שרשרת הערך של שכר הטרחה  –חוק המספרים 

 ,בנושא ולתרגיל לדוגמאלדוגמא למאמר נרחב  .אנו כותבים רבות על נושא שכר טרחה ותמחיר
 pdfhttp://www.glawbal.com/upload/Pricing%2020.11: הקלק על הקישור הבא

לדון בקצרה בהתנהלות , אשר בעיתון כלכליסט בחרנו השבוע" חוק המספרים"במדור שלנו 
 .במשרד עורכי דין מתסכלת לאורכה של שרשרת הערך של שכר הטרחהה

לאורכן נשחק פוטנציאל  של משרד עורכי דין תחנות רבותט "שרשרת הערך של שכב, ובכן
אנו רואים הכיצד פוטנציאל הכנסה של משרד אנו רואים הכיצד פוטנציאל הכנסה של משרד , , באבאבעמוד הבעמוד ה  בשקףבשקףלדוגמא  .של המשרד ההכנסה

על חישוב פוטנציאל השעות ראה מבאמר על חישוב פוטנציאל השעות ראה מבאמר ((  שעותשעות  4,4004,400  --פוטנציאל של פוטנציאל של וומשרות עורכי דין משרות עורכי דין   2.52.5  בובו
ביצוע בפועל עת אנו ביצוע בפועל עת אנו   5050%%  --לל  הופךהופך  ,,₪₪  600600  במחיר ממוצע שלבמחיר ממוצע שלכפול שעה כפול שעה   ,,))לל""אשר בקישור הנאשר בקישור הנ

    ..))₪₪  400400((תמחיר השעה תמחיר השעה ממ  6666%%  --מפוטנציאל השעות ומפוטנציאל השעות ו) ) שעותשעות  3,3003,300((  7575%%רק רק   מממשיםמממשים

ממוצעי הפער בין פוטנציאל ההכנסה לבין ביצוע בפועל נעים בין ממוצעי הפער בין פוטנציאל ההכנסה לבין ביצוע בפועל נעים בין   בסקטור עורכי הדין בישראלבסקטור עורכי הדין בישראל
מפוטנציאל מפוטנציאל   7575%%כלומר אפילו המשרדים המוצלחים ביותר לא יצליחו לממש כלומר אפילו המשרדים המוצלחים ביותר לא יצליחו לממש . . 7272%%  ––ל ל   4545%%

ל ההכנסה ל ההכנסה מפוטנציאמפוטנציא  5050%%מגיעים ל מגיעים ל בקושי בקושי רבים רבים וו  6060%%  --יהיו אף אלו שיסתפקו ביהיו אף אלו שיסתפקו ב, , להםלהםששכנסה כנסה הההה
במודלים של תמחיר מיוחדים כגון במודלים של תמחיר מיוחדים כגון , , להללו קיימים מספר חריגים בעיקר בבוטיקיםלהללו קיימים מספר חריגים בעיקר בבוטיקים  ..של משרדםשל משרדם

  ..''דמי הצלחה וכדדמי הצלחה וכד
  

  ::ממספר סיבותממספר סיבות  נובענובעהפער העצום הפער העצום 
ת משמעת חלקם ת משמעת חלקם וואו סתם בעייאו סתם בעיי//או חיסכון בטכנולוגיה ואו חיסכון בטכנולוגיה ו//מודעות ומודעות והעדר העדר מסיבות של מסיבות של : : הזנת שעותהזנת שעות

דבר המוביל להשלת דבר המוביל להשלת , , ת בתדירות ובדיוק המתבקשת בתדירות ובדיוק המתבקששל המשרדים אינם אוכפים משמעת הזנת שעושל המשרדים אינם אוכפים משמעת הזנת שעו
בפרט בפרט . . לפס הייצורלפס הייצור" " חומר הגלםחומר הגלם""כבר בשלב זה של כניסת כבר בשלב זה של כניסת   ההכנסהההכנסהמפוטנציאל מפוטנציאל   1515%%  --לל  55%%בין בין 

אין אין , , אינו תיקי שעותאינו תיקי שעותכי כאשר המוצר המשפטי כי כאשר המוצר המשפטי גדולה גדולה בשגגה בשגגה סוברים סוברים ששנכון הדבר למשרדים נכון הדבר למשרדים 
  ..טט""בכל מבנה תמחיר ומודל שכבכל מבנה תמחיר ומודל שכלשם מדידה כלכלית ותמחיר יש לרשום שעות לשם מדידה כלכלית ותמחיר יש לרשום שעות   ..לרשום שעות כלללרשום שעות כלל
גם מבין השעות המוזנות לא כל שעה ניתנת לחיוב ולו מהטעם כי בנושא מסוים גם מבין השעות המוזנות לא כל שעה ניתנת לחיוב ולו מהטעם כי בנושא מסוים : : חיוב מתוך הזנהחיוב מתוך הזנה

בשלב זה יגרעו בשלב זה יגרעו . . או נכונותו לשלםאו נכונותו לשלם, , מצפיותיומצפיותיו, , מספר שעות רב מידי מההסדר עם הלקוחמספר שעות רב מידי מההסדר עם הלקוח  ווהושקעהושקע
במשרדים רבים עובר במשרדים רבים עובר ו ו כשל לפיכשל לפיבסעיף יעילות נוסיף את הבסעיף יעילות נוסיף את ה. . 1212%%  --  55%%עוד עוד   ההכנסהההכנסהמפוטנציאל מפוטנציאל 

בקשה לחיוב הלקוח כמו כן נטייה בקשה לחיוב הלקוח כמו כן נטייה ההזמן לא מבוטל ממועד איסוף השעות בתום החודש ועד זמן לא מבוטל ממועד איסוף השעות בתום החודש ועד 
דבר המשפיע באופ מובהק על דבר המשפיע באופ מובהק על   וגש חשבון ללקוחוגש חשבון ללקוחממשעות במהלך מספר חודשים עד ששעות במהלך מספר חודשים עד ש" " לאסוףלאסוף""

  ..מוסר התשלום אצל הלקוחמוסר התשלום אצל הלקוח
או מוצרי הייעוץ או מוצרי הייעוץ //לתמחר את השעות ולתמחר את השעות ו  משרדיםמשרדיםהתחרות על ליבו של הלקוח מביאה התחרות על ליבו של הלקוח מביאה : : תמחירתמחיר

" " קומודיטיקומודיטי""סוגי ליווי משפטי הפכו עם השנים לסוגי ליווי משפטי הפכו עם השנים ל, , יתרה מכךיתרה מכך. . במחיר נמוך ממחיר השעה הרשמיבמחיר נמוך ממחיר השעה הרשמי
גם גם ). ). ''וכדוכד  ההעסקת השקעה ליווי בעסקת דירה יד שנייעסקת השקעה ליווי בעסקת דירה יד שניי  ,,הנפקההנפקה: : כגוןכגון((הניתן להשוואה בין משרדים הניתן להשוואה בין משרדים 

להוריד את מחיר השעה להוריד את מחיר השעה נוטים משרדים נוטים משרדים , , וודאותוודאותת ת מייצר למשרד מידמייצר למשרד מידששבתמחיר הריטינר בתמחיר הריטינר 
  ..מפוטנציאל ההכנסהמפוטנציאל ההכנסה  3535%%  --ככמוריד מוריד שרשרת ושרשרת וביותר בביותר בנוגס נוגס התמחיר הינו המרכיב ההתמחיר הינו המרכיב ה. . הממוצעהממוצע

   hhttttpp::////wwwwww..ggllaawwbbaall..ccoomm//uuppllooaadd//PPrroodduuccttss%%220022001111((11))..ppddff::למאמר בנושא הקלקלמאמר בנושא הקלק
הנחה על מנת הנחה על מנת   1010%%  --  55%%ר את הריטואל הקבוע של הלקוח המבקש רק עוד ר את הריטואל הקבוע של הלקוח המבקש רק עוד מי אינו מכימי אינו מכי: : הנחותהנחות

בעיית בעיית   גםגםאלא אלא , , ת פוטנציאל ההכנסהת פוטנציאל ההכנסההנחות כשיטה אינן רק בעיה של שחיקהנחות כשיטה אינן רק בעיה של שחיק  ..לשלם ולסגור ענייןלשלם ולסגור עניין
ככלל מתן הנחות אשר ככלל מתן הנחות אשר   ..ל עתל עתככמחיריו גמישים ונתונים למשא ומתן במחיריו גמישים ונתונים למשא ומתן בכמי שכמי שלמשרד הנתפס למשרד הנתפס   מיצובמיצוב

  ..למעט מקרים מיוחדיםלמעט מקרים מיוחדים  הינו שגויהינו שגוי  1515%%או או   1010%%עולות על עולות על 
בכל משרד תמיד יהיו לקוחות בעלי מוסר תשלומים ירוד אשר מסיבות אלו ואחרות אינם בכל משרד תמיד יהיו לקוחות בעלי מוסר תשלומים ירוד אשר מסיבות אלו ואחרות אינם : : גבייהגבייה

על נושא הגבייה בסקטור עורכי הדין על נושא הגבייה בסקטור עורכי הדין   ..מספר אחוזיםמספר אחוזיםפוטנציאל ההכנסה בעוד פוטנציאל ההכנסה בעוד משלמים ופוגעים במשלמים ופוגעים ב
  hhttttpp::////wwwwww..ggllaawwbbaall..ccoomm//uuppllooaadd//JJuullyy%%220022001111..ppddff  ::ראה טור קצר בקישורראה טור קצר בקישור

  
  במשרד עורכי דיןבמשרד עורכי דין  טט""בעמוד הבא שקף המדגים גרפית את שרשרת הערך של שכבעמוד הבא שקף המדגים גרפית את שרשרת הערך של שכ, , לל""בהמשך לנבהמשך לנ
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ד זלמנוביץ דודי"כל הזכויות שמורות לעו 1

מה קורה לפוטנציאל ההכנסהמה קורה לפוטנציאל ההכנסה

הזנה

חיוב

?הנחה

גבייה

שותף/מתמחה/ד"עו

שותף+ עורך דין 

שותף

שותף
תשלום

תמחיר

100%

85%-95%

90%-80%

85%-75%

80%-70%

90%-65%

72%-45%

משרות עורכי דין  2.5  של פוטנציאל
 שעות4,440=  שעות 1776 כפול

 שעות 4,440 של פוטנציאל
מיליון 2.664=   ₪ 600 כפול שעה ממוצעת בסך 

 ולכן 75% רמת ההזנה הינה בפועל
 שעות3,300 שעות מקבלים 4,440במקום 

שעות נמכרות  3,330 בפועל
ח" ש400 - מהתמחיר 66% -ב

 מהפוטנציאל50% - מיליון ו1.332התוצאה 

50%

 
 

 ,כלכלי וארגוני, אסטרטגי בייעוץ המתמחה GLawBAL חברת ל"מנכ ,דודי זלמנוביץ עורך דין
 . סקטור המשפטילבהשמה בניהול סיכונים ו, ביצועים רבשיפו

 www.glawbal.com: המעוניין לעיין בשאר מאמרינו ובכלל שירותי החברה אנא פנה ל
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