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

  או חוות דעת מקצועית כלשהי/אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו
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  ?שותפים צריכים להיות במשרד עורכי דיןמה כ
  
במעל ,  בעמוד הבאגרףכמוצג ב .כמות השותפיםעם גדילתם של משרדי עורכי הדין בישראל גדלה 

 משרדים 15 -בכ , שותפים20מעל  משרדים 20 -בכ,  שותפים או יותר10  כיוםפועלים ם משרדי50

  . שותפים70 -קרובים אנו ל באחדו  שותפים50 - יותר מ משרדים שניבכש,  שותפים30מעל 

  

מסלול  .במשרד עורכי דיןלא כל אחד יכול להיות שותף , למרות מספר השותפים ההולך וגדל

שכן במרבית , הקריירה של עורכי דין במשרד עורכי דין מאוד מובנה ויש שיאמרו אף אכזר

להקים משרד , לא יהפוך לשותף יאלץ לעזוב את המשרד לטובת משרד אחרש רך דיןהמקרים עו

 כגון ייעוץ משפטי או תפקידים מחוץ למקצוע וגם שם נכונה ,ו או לפנות למסלולים חליפייםבעצמ

   .לו תחרות קשה

 מלא לבעיה מענה לא נתן ,משרדים בישראלכמעט כל האשר אומץ על ידי " שותפי החוזה"פתרון 

עורך "ל פתרון שגם  . יכול לקבל לשורותיומשרדשכן קיים גם גבול לכמות שותפי החוזה אותם 

  .משרדים או עורכי הדין נותן מענה רק לחלק מה"דין חוזה

  

 חייבו 2009 - ו2008התחרות והמיתון של השנים המבנה הארגוני הנכון ובעיקר  ,י בכךואם לא ד

שכירים על מנת להתמודד עם מול תמהיל נכון של שותפים קבע את מרבית משרדי עורכי הדין ל

  .  להם מופע קבוע או ריטיינר"מוצרי שכר טרחה" – בפרט ב ,שאלות תמחיר

עורכי ול של שותפים ותמהיל יעי )Leverage(אשר אינם יודעים להציג רמת מינוף נכונה משרדים 

ארצות בדין העורכי משרדי גם .  נתקלים בבעיות תמחיר בשוק תחרותי, בתיקים או עסקאותדין

או העסקאות תיקים  עת באחוז גבוה של , רק בשנים האחרונותלמדו עניין זההברית ובאירופה 

  . להיפרד משיטת חיוב השעות המסורתית, בעל כורחם,נאלצו

שבעמוד בגרף כמוצג . עניין זה מודגם היטב בהתנהלותם של המשרדים בעשור האחרוןבישראל 

להגדיל את תמהיל  בינונים/ המשרדים הגדולים100הרשו לעצמם " הטובות"בשנים ש נראה ,הבא

 ביחס לכלל )חוזה+ שותפי הון  (שותפים 32% - כ2007בשנת נקבע שהשיא אט אט השותפים 

  . כמעט שותף על כל שני שכיריםעורכי הדין במשרד שהמשמעות 

 אנו שבים 2011 כאשר בשנת ,משרדים לצמצם את כמות השותפיםלרמו גהמיתון והתחרות אך 

  . שותפים ומתקרבים לשותף אחד לשלושה שכירים28% - מתחת ל 2003  שנתכמעט לערכים של

,  הינה שאלה נכבדה ונגזרת מאופי פעילות המשרדשכירים/שאלת התמהיל הנכון של שותפים

ככלל נוכל לומר כי משרדים בהם יותר משותף . 'הפרקטיקה כיוב, הלקוחות והתמחירמבנה 

  . להתמודד עם שאלות תמחיר בשוק תחרותימתקשיםלשלושה שכירים 

  .דרש תמהיל שונהנ ,בוטיקהמשרדי חלק מב ,טור זהבעליהן לא נרחיב מסיבות 
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שותפים ביחס לכלל עורכי הדין ב- 100 המשרדים הגדולים בישראל 2003 - 2011 אחוז 
מקור: GLawBAL - אוגוסט 2011

28.4%

29.2%

27.7%
27.9%

28.5%

29.8%

31.8%

30.9%

27.9%

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

30.0%

31.0%

32.0%

33.0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  

  
מספר שותפים (הון + חוזה) ב- 150 המשרדים הגדולים 

מקור GLawBAL אוגוסט 2011
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