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

או חוות דעת מקצועית כלשהי/אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו  
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   ממחיר מחירון למחיר בפועל– שעות של עורכי דיןתעריפי 
  
ליווי על בסיס תקופתי ליווי על בסיס תקופתי , ,  ליווי במחיר קבוע ליווי במחיר קבוע::עורכי דין פועלים במספר שיטות תמחירעורכי דין פועלים במספר שיטות תמחיר  ,,דועדועכיכי

מדידה כלכלית ותמחיר מדידה כלכלית ותמחיר בנושאי בנושאי להעמקה להעמקה . . ליווי על בסיס הצלחה וכמובן תעריף שעותליווי על בסיס הצלחה וכמובן תעריף שעות, , ))ריטיינרריטיינר((

  ..mmccoo..ggllaawwbbaall..wwwwwwנא פנו לאתר החברה לדף הפרסומים נא פנו לאתר החברה לדף הפרסומים אאתר תר בהיבטים רחבים ביובהיבטים רחבים ביו

 או  או דד""עועו, , שותףשותף(( נותן השירות  נותן השירות ,,קיימים מחירים שונים הנקבעים לפיקיימים מחירים שונים הנקבעים לפיבנושא תמחיר השעה בנושא תמחיר השעה 

 גדול הפער  גדול הפער דרך כללדרך כללבב  אךאך  ..''וכיובוכיוב   האזור בארץ האזור בארץ,,התחום בו הוא פועלהתחום בו הוא פועל, , מיצוב של המשרדמיצוב של המשרד, , ))מתמחהמתמחה

ער זה נעסוק ער זה נעסוק בפבפ  .. בפועל בפועלעבודהעבודהת הת השעשע הנקבע על ידי המשרד למחירה של  הנקבע על ידי המשרד למחירה של ""המחירוןהמחירון""בין מחיר בין מחיר 

  ..בקצרה בטור קצר זהבקצרה בטור קצר זה

  

התחרות בסקטור עורכי הדין יצרה גם שונות בין מחירי המחירון של המשרדים וגם התחרות בסקטור עורכי הדין יצרה גם שונות בין מחירי המחירון של המשרדים וגם   ,,למעשהלמעשה

ביחס ביחס פער פער הה  ..נגבה בפועלנגבה בפועלפערים גבוהים בין מחיר השעה שננקב על ידי עורך הדין לבין המחיר שפערים גבוהים בין מחיר השעה שננקב על ידי עורך הדין לבין המחיר ש

    .. ועל כך הרחבנו רבות בעבר ועל כך הרחבנו רבות בעבר''יוביובגבייה וכגבייה וכ, , הנחות נוספותהנחות נוספות, , ותותבעיות של יעילבעיות של יעילממ  לגבייה בפועל נובעלגבייה בפועל נובע

  

א זאת בלבד א זאת בלבד לל  ,, כי ככל שמיצובו של המשרד נמוך כי ככל שמיצובו של המשרד נמוךמבחיניםמבחינים, , וסקירה של מאות משרדיםוסקירה של מאות משרדיםמהכרות מהכרות 

למחיר השעה הנגבה למחיר השעה הנגבה   הממוצעהממוצעהמחירון המחירון  גם הפערים בין מחיר  גם הפערים בין מחיר ,,שתעריפי המחירון שלו נמוכיםשתעריפי המחירון שלו נמוכים

    .. יותר יותרגבוההגבוהה  מחירמחיר כך רגישות לקוחותיו ל כך רגישות לקוחותיו לנמוךנמוך שככל שמיצוב המשרד  שככל שמיצוב המשרד  מהטעם מהטעם,,בפועל גדולים יותרבפועל גדולים יותר

  ,, ₪ 365365₪המחירון במשרד במיצוב נמוך הינו המחירון במשרד במיצוב נמוך הינו ת ת עעששהממוצע להממוצע למחיר מחיר הה בעוד  בעוד ,, כמוצג בגרף כמוצג בגרף,,כך לדוגמאכך לדוגמא

 במשרד במיצוב בינוני המצב מעט  במשרד במיצוב בינוני המצב מעט דד""אצל עואצל עו. .  ממחיר המחירון ממחיר המחירון5858%%  שהינםשהינם ₪  ₪ 212212בפועל הוא יגבה בפועל הוא יגבה 

. .  ₪ 383383₪עמוד על עמוד על  וי וי7171%%  -- כ כמהווהמהווההביצוע הביצוע  ₪  ₪ 540540  וושעת המחירון הינשעת המחירון הינממוצע לממוצע למחיר מחיר משתפר ובעוד משתפר ובעוד 

 עוזר להם גם להציג מחיר מחירון גבוה יותר  עוזר להם גם להציג מחיר מחירון גבוה יותר ,,של המשרדים בקטגוריה הגבוההשל המשרדים בקטגוריה הגבוההמיצובם הגבוה מיצובם הגבוה 

שעת מחירון שעת מחירון במשרדים אלו במשרדים אלו  כך  כך .. ובין הגבייה בפועל מצטמצם ובין הגבייה בפועל מצטמצםמחיר זהמחיר זהבין בין לעורכי דין וגם הפער לעורכי דין וגם הפער 

  ..8282%%שהם שהם  ₪  ₪ 554554  --תגבה בפועל בתגבה בפועל ב ₪  ₪ 675675של של ממוצעת ממוצעת 

  

הן בגובה שעת המחירון והן ובפער בינה לבין הגבייה הן בגובה שעת המחירון והן ובפער בינה לבין הגבייה , , גדוליםגדוליםגם אצל השותפים אנו רואים פערים גם אצל השותפים אנו רואים פערים 

אך יחד עם זאת ניתן לראות בבירור כי באופן יחסי הפער קטן יותר ממה שראינו אצל אך יחד עם זאת ניתן לראות בבירור כי באופן יחסי הפער קטן יותר ממה שראינו אצל . . בפועלבפועל

 הסיבה היא שבכל קטגוריה נטיית הלקוחות להפחית משכר השותפים נמוכה יותר  הסיבה היא שבכל קטגוריה נטיית הלקוחות להפחית משכר השותפים נמוכה יותר ..עורכי הדיןעורכי הדין

במיצוב נמוך שעת מחירון ממוצעת של במיצוב נמוך שעת מחירון ממוצעת של כך במשרדים כך במשרדים   ..ביחס להפחתת שכר השעה של עורכי דיןביחס להפחתת שכר השעה של עורכי דין

 בינוני שעת  בינוני שעת ,,מיצובמיצובבמשרדים בעלי במשרדים בעלי . . 6262%%  --ככשהם שהם  ₪  ₪ 302302  --תיגבה בפועל בתיגבה בפועל ב ₪  ₪ 480480שותף בגובה שותף בגובה 

במשרדים במשרדים . . 7676%%  --ככשהם שהם  ₪  ₪ 517517והגבייה בפועל הינה והגבייה בפועל הינה  ₪  ₪ 680680מחירון ממוצעת של שותף הינה מחירון ממוצעת של שותף הינה 

  ..8484%%ם ם שהינשהינ ₪  ₪ 777777    תיגבה בפועלתיגבה בפועל ₪  ₪ 925925הממוצבים ביותר שעת מחירון ממוצעת של הממוצבים ביותר שעת מחירון ממוצעת של 
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