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שכר הטרחה "הזולג" מן המקצוע – "חוק המספרים" – כלכליסט יולי 2012
בחודשים האחרונים התבשרנו על הקשחת המאבק בנושא השגת תחום המקצוע על ידי אחרים.
נמנה כמה קבוצות של גורמים אשר ,לכאורה ,מהווים תחליף לעורך הדין:
 oפרופסיות אחרות שמציבות דריסת רגל במחוזות משפטיים כגון יועצי מס ,רואי חשבון
ועיתים אף שמאיים וכיוב'.
 oארגונים עסקיים שונים ו/או מתווכים למיניהם שמתיימרים ואף מצליחים לייצג זכויות
משפטיות בתחומי הנשייה והחוב ,בתחומי הנזיקין ,בתחומי המקרקעין וכיוב'.
 oהתקדמות הטכנולוגיה ורשת האינטרנט כמו גם עולם הרשתות החברתיות ,הפך את הידע
המשפטי והמוצרים המשפטיים לזמינים ,שיתופיים וזולים.
" oהמאכרים" השונים המסדירים זכויות משפטיות שונות ,שברגיל הינן נשוא להתדיינות
משפטית ו/או וליווי של עורך דין.
 oואם לא די בכך ,לאחרונה שומעים אנו יותר ויותר על אזרחים ותאגידים המפקידים את
בירור סכסוכים בידי מייצגים ובוררים משורות העולם התחתון.
חלק מן התופעות הללו הינן קדמה והתפתחות הטכנולוגיה ,חלקן משיקות לשאלות חוקתיות
כחופש העיסוק וחלקן הינן תוצאה של קושי באכיפה.
התוצר השנתי של סקטור משרדי עורכי הדין קרוב ל 13 -מיליארד  ,₪להערכתנו ניתן לייחס
סכום פוטנציאלי משוער נוסף של כ 2.2 -מיליארד שקל למשיגי המקצוע השונים .סכום זה יכול
לספק בקלות עבודה לכ 5,000-6,000 -עורכי דין בעלי מחזור הכנסה ממוצע!
לדוגמא ,הערכתנו היא שרק בתחום ייצוג במכר של דירה יד שנייה קיים פוטנציאל שכ"ט של כ-
 300מיליון  ₪בשנה שאינו מגיע למשרדי עורכי הדין.
למאמרים נוספים ונרחבים בנושא ביצועים של משרדי עורכי דין ,תמחיר שכר טרחה וכדומה ,פנה
לאתר הבית שלנו בכתובת .www.glawbal.com
התפלגות תרומה ל"-תוצר" סקטור עורכי הדין במיליוני שקלים ותוצר משוער
הזולג מהמקצוע  -מאי GLawBAL 2012
שכר טרחה מ שוער
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תוצר מ שרדי עורכי
הדין,12,980 ₪ ,
73.6%

עו"ד זלמנוביץ דודי ,מנכ"ל חברת  GLawBALהמתמחה בייעוץ ,בשיפור ביצועים ,בהשמה של
משרדי עו"ד ,מחלקות משפטיות והסקטור המשפטי.
המעוניין לעיין בשאר מאמרינו ובכלל שירותי החברה אנא פנה לwww.glawbal.com :

אין לעשות שימוש להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או חלקו ללא אישור
אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי
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