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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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   2012מרץ  כלכליסט – "חוק המספרים" – תעריפי הצלחה
. . ןןמקצועיות וניסיומקצועיות וניסיו, , בזמן זה מושקעים ידעבזמן זה מושקעים ידע, , עורכי הדין מוכרים ללקוחותיהם את הזמן שיש בידםעורכי הדין מוכרים ללקוחותיהם את הזמן שיש בידם
    ..כך גם שכר הטרחה אותו ניתן לגבותכך גם שכר הטרחה אותו ניתן לגבותאך מספר שעות העבודה אותו ניתן למכור הינו מוגבל ואך מספר שעות העבודה אותו ניתן למכור הינו מוגבל ו

  ..יין מרכיב הזמן המושקע על ידי עורך הדין אלא התוצאהיין מרכיב הזמן המושקע על ידי עורך הדין אלא התוצאהמנגד את הלקוח לא מענמנגד את הלקוח לא מענ
  . .  ומבחן התוצאה החשוב ללקוח ומבחן התוצאה החשוב ללקוחדד""ת הזמן של עות הזמן של עולגשר על הפער בין מגבללגשר על הפער בין מגבל  קימות דרכים שונותקימות דרכים שונות

שהינו אחוז מסוים מההצלחה או מהחיסכון שהינו אחוז מסוים מההצלחה או מהחיסכון " " תשלום בגין הצלחהתשלום בגין הצלחה""אחת מדרכים אלו הינה אחת מדרכים אלו הינה 
  . . ללקוחללקוחבשירות המשפטי הניתן בשירות המשפטי הניתן 

    ..הצלחההצלחהד בד ב""וח הוא זה המבקש שיטה זו שכן הוא מסכים להתחלק עם עווח הוא זה המבקש שיטה זו שכן הוא מסכים להתחלק עם עובמקרים רבים הלקבמקרים רבים הלק
 סיכוי מקום בו יושקע מעט  סיכוי מקום בו יושקע מעט ::סיכוניםסיכונים// של סיכויים של סיכוייםתת חלוק חלוקקיימתקיימתבמסגרת של תמחיר מהצלחה במסגרת של תמחיר מהצלחה 

  .. כשלון כשלון,, או גרוע מכך או גרוע מכך,,זמן וההצלחה תהיה גדולה או סיכון לפיו יושקע זמן רב וההצלחה מינוריתזמן וההצלחה תהיה גדולה או סיכון לפיו יושקע זמן רב וההצלחה מינורית
שיטות תמחיר שיטות תמחיר . . ליקויי בנייה ועודליקויי בנייה ועוד, , נזיקיןנזיקין, ,  מאוד בתחומי המס מאוד בתחומי המסמסגרת תשלום בגין הצלחה נפוצהמסגרת תשלום בגין הצלחה נפוצה

  ..הצלחה אף נקבעו במקרים מסוימים בחקיקה כגון בייצוג בתאונות דרכיםהצלחה אף נקבעו במקרים מסוימים בחקיקה כגון בייצוג בתאונות דרכים
  ..כגון בייצוג בהליכים פלילייםכגון בייצוג בהליכים פליליים, , מנגד ישנם תחומים בהם קיים איסור מהדין לגבות תמחיר הצלחהמנגד ישנם תחומים בהם קיים איסור מהדין לגבות תמחיר הצלחה

  
המשרד המשרד ות בתמחיר ביחס לסוג ות בתמחיר ביחס לסוג  קיימת שונ קיימת שונ,,גם בתיקים בהם מרכיב התמחיר הינו ההצלחהגם בתיקים בהם מרכיב התמחיר הינו ההצלחה

זאת תחת ההנחה שמשרד ממוצב ומתמחה זאת תחת ההנחה שמשרד ממוצב ומתמחה , , בין משרד ממוצב ומתמחה לבין משרד קטןבין משרד ממוצב ומתמחה לבין משרד קטן, , המלווההמלווה
  ..יביא תוצאה טובה יותר ולכן כדאי ללקוח גם לשלם לו אחוז גבוה יותר בגין הצלחהיביא תוצאה טובה יותר ולכן כדאי ללקוח גם לשלם לו אחוז גבוה יותר בגין הצלחה

  
₪ מיליון אם ניקח דוגמא מתחום הנזיקין לתביעה לנזק גוף העומד על חצי , כמוצג בשקף מטה

דמי קדימה וממוצע  ₪ 5,000 יעמוד התמחיר על ממוצע ,נראה כי במשרדים קטנים ולא מתמחים
  .15%אחוז מהצלחה בתיק יעמוד על 

דמי קדימה  ₪ 10,000 ישלם הלקוח ממוצע של ,לאותה תביעה במשרדים מתמחים וממוצבים
  .22.5%וממוצע האחוז מהצלחה בתיק יעמוד על 

 com.glawbal.www שלנו בכתובתהבית פנו לדף הפרסומים באתר  ,אחריםא זה ובשובנהרחבה ל
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של 500,000 ₪   שכ"ט ממוצע בתביעת נזק גוף 
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בהשמה של משרדי ,  ביצועיםרבשיפו,  המתמחה בייעוץGLawBALל חברת "מנכ, למנוביץ דודיזד "עו
 . מחלקות משפטיות והסקטור המשפטי, ד"עו

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


