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 נוסח עדכני       

 הגנה משפטיתטיפול בתביעות  -הנחיות לעבודת עורכי דין 

 

  בתיק תביעהראשוני טיפול  .1

 

 הפניה  לייצוג / יעוץ משפטי 1.1

יפנה לעורך הדין הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ  נציג

בבקשה לקבלת ייצוג/ יעוץ משפטי ויעדכנו לגבי הפרטים הידועים לו באותו שלב בקשר להליך 

 ולטיפול המשפטי הנדרש או יפנה אליו פניה בכתב והכל בהתאם לנסיבות העניין. 

 ות לעוה"ד, על עוה"ד לעדכן אותו על זכאותו האפשרית לקבלתפנה ישיריעובד מדינה ש כי ככל

 וככל שהעובד זכאי, תשלום יעשה לפי תעריף ענבל.  באמצעות ענבלהגנה משפטית 

 ועורך הדיןהינם מעשה שבניגוד עניינים על ידי עורך הדין ומתן ייצוג פרטי  ן העובדאי עדכו

ככל שהחליט העובד על קבלת ייצוג פרטי, על עורך  .זו את העובד בדבר זכאותומתחייב לעדכן 

 הדין ליידע על כך את נציג ענבל.

 

 ו/או פליליות ו/או אחרות  הפניה לייצוג בתביעות אזרחיות 1.2

כי אישור הזכאות מתייחס  עובד, יש להבהיר לאו פליליים או אחרים בייצוג בהליכים אזרחיים

ו/או קנס ו/או כל תשלום  ובמידה שיפסקו בהליך פיצויים ו/או הוצאות אך ורק למימון הייצוג

 יהא עליו לשאת בהם והקרן לא תישא במימונם.  – עובדלחובת ה כספי אחר

 

 הפניה לייצוג עובדי צוות רפואה וסיעוד בוועדות בדיקה והליכים נוספים 1.3

ואה וסיעוד בפני וועדות הרפרנט המטפל בענבל יפנה לעורך הדין בקשה לייצוג עובדי צוות רפ

בדיקה וימסור לו הפרטים הידועים באותו שלב באשר להליך ולמיוצגים או יפנה אליו פניה 

 בכתב והכל בהתאם לנסיבות העניין. 

 

יופנו לאותו  -ככל שאין ניגוד עניינים   –במקרים בהם ישנם מספר אנשי צוות הצריכים ייצוג 

ליידע את הרפרנט בענבל באופן מיידי ברגע היוודע לו על עורך דין לשם ייצוגם. על עורך הדין 

 ניגוד עניינים אפשרי בין אנשי צוות שונים באותו עניין, לשם פיצול הייצוג. 

 

 הפניהאישור קבלת  .2

לשם המשך טיפול ויעדכן  עובדייצור עורך הדין קשר מיידי עם ה ,במשרד עורך הדין הפניהעם קבלת 

 על קבלת הטיפול בתיק ויצירת הקשר הראשוני.  או בפקס בדוא"ל או את הרפרנט המטפל בענבל

תיק הטיפול בעל קבלת התיק לטיפול, זהות עורכי הדין המלווים את ישלח אישור בכתב  בנוסף

 .וומספר התיק במשרד

 

 )נספח א'( מצ"ב נוסח לדוגמא
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  עובדטפסים להחתמת ה .3

, במשרד אליו העובד 1מוגשת לועדה משרדיתיובהר כי בקשה לקבלת יצוג משפטי על ידי העובד  

אכן השלים מילוי  עובדמשתייך. כחלק מהפניה לועדה ממלא העובד טפסים שונים.  יש לוודא כי ה

 לענבל.  מיידיתאת הטפסים החתומים יש להעביר  וחתימה על כל הטפסים.

 

 -)קובץ טפסים מצ"ב טפסים להחתמה והסבר על תוכן ההתחייבויות )במידה ולא מולאו כאמור( 

 נספח ב'(:

 

 האם חתם  עובדעורך הדין ידאג לברר מול הלנהלי הגנה משפטית[  יא']נספח  התחייבות לשיפוי

 תוכן ההתחייבות.  על לרבות הסבר יפעל להחתמתו ,על התחייבות לשיפוי ובמידה שלא

  לנהלי הגנה משפטית[ ז']נספח יפוי כח 

 לנהלי הגנה משפטית[ י' ]נספח ויתור על סודיות משפטית 

 

 מקרים דחופים    .4

במקרים בהם הפנייה הינה סמוך או תוך כדי חקירה, השירות יינתן במקום החקירה או במשרד 

 עוה"ד בהתאם לצורך. 

על המציע להיות זמין בהתאם לנדרש עקב ובהתאם לדחיפות בכל הקשור לזימון מיידי לחקירה 

י טלפוני למעט מקרים חריגים בהם יהא ניתן לתת ליוו, השירות יינתן במשרדי החקירה במשטרה. 

 .ובתנאי שניתן אישור ענבל מראש

 

ואישור הזכאות   הבקשה של העובדמקרים בהם נדרש ייצוג/ יעוץ באופן דחוף, טרם הושלמו הליכי ב

על הטפסים ומתן הסבר בדבר תוכן  עובדל עורך הדין לפעול להחתמת הע לקבלת הגנה משפטית

 לעיל(: נספח ב'ת השונות  )ראה קובץ טפסים ההתחייבויו

 

 לנהלי הגנה משפטית[ עורך הדין ידאג לברר מול  יב'במקרים דחופים ]נספח  -התחייבות לשיפוי

לרבות הסבר על תוכן  יפעל להחתמתוהאם חתם על התחייבות לשיפוי ובמידה שלא,  עובדה

 ההתחייבות. 

  לנהלי הגנה משפטית[ז' יפוי כח ]נספח 

 לנהלי הגנה משפטית[ י' על סודיות משפטית ]נספח ויתור 

 לנהלי הגנה משפטית[ ט' בדחיפות ]נספח – טופס בקשה לקבלת ייצוג משפטי 

  לנהלי הגנה משפטית[יג' התחייבות לפניה אל הועדה המשרדית ]נספח 

 

 דיווחים שוטפים .5

                                                 
בוועדות בדיקה של משרד הבריאות וכו' ואין צורך להחתימם על טפסים אלו, אלא אם כן למעט ייצוג אנשי צוות  רפואה וסיעוד  1

  התקבלה הנחיה שונה מהרפרנט בענבל.
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ידו  למשל  עורך הדין יעביר מסמכים רלוונטיים בסמוך להגעתם אליו או לאחר הכנתם על 5.1

 כתב אישום, זימון לשימוע, טיעונים לפני השעיה וכן מסמכים רלוונטיים אחרים.

 לגבי התפתחות ההליך או ההליכים. בסטאטוס התיק לפחות אחת לשנה עורך הדין יעדכן 5.2

על עורך ו/או הליך ערעור,  במידה וההליך מתפתח ומתווספים הליכים אחרים ו/או נוספים 5.3

 .ולקבל אישור מראש לייצוג בהליך/ הליכים אלוהדין לעדכן את הרפרנט בענבל 

, גזר דין, החלטה על סגירת תיק, הכרעת דין פס"דעם קבלת החלטה מהותית בתיק כגון : 5.4

וכן הלאה יעביר עורך הדין הודעה לרפרנט בענבל בצירוף המסמכים , החלטה על השעיה

 ים אלו יועברו עם דרישת שכ"ט. ולכל הפחות מסמכ הרלוונטיים

יפעל עוה"ד לקבלת הדוח הסופי  –בייצוג בפני ועדות בדיקה של משרד הבריאות ואחרות  5.5

ככל ואין בידו לקבל החלטה זו, יפרט בכתב את תוכנה  של הועדה ויעבירה לענבל עם קבלתו.

 הרלבנטי לעובד. 

 

 דיווח על סיום הטיפול בתיק .6

עורך הדין המטפל דיווח  מפורט על ההליכים בהם ייצג את  עם סיום הטיפול בתיק יעביר 6.1

ככל שישנם מסמכים רלבנטיים נדרשים, אשר לא '(. גבהתאם לטופס המצ"ב )נספח  עובדה

 לשם תשלום שכה"ט.  -הועברו עד אותו שלב לענבל, יש להעבירם בצירוף לדיווח

עות בהליכים בהם שכר לרבות מספר ש ,עורך הדין יציין בדיווח את העבודה שביצע בתיק 6.2

הטרחה מבוסס על חישוב לפי שעות וכן את מס' ההליכים , סוגי הערכאות, תאריכי ישיבות 

בצירוף שני עמודים ראשונים ועמוד אחרון של  ,וסוג הישיבה בהתאם להגדרות התעריף

. יובהר כי במידה ויידרשו מסמכים נוספים וכן את שם עוה"ד שייצג בפועל הפרוטוקולים

 ול דעת הרפרנט המטפל בענבל יעבירם עורך הדין בהתאם לבקשה.לשיק

  

 שכר טרחה .7

שכר הטרחה בהתאם לקבוע בתעריף ענבל והחשבון ע"י שכ"ט ישולם בכפוף לאישור  7.1

והעברת  בהליך / הליכיםלאחר סיום מלוא הטיפול  ,הרלבנטי החל על התיק והמצוי בידיכם

 .המסמכים הרלבנטיים הנדרשים

אחר ל, סמוך פורט, כולל הוצאות, עפ"י התעריף הרלבנטיוח חשבון שכ"ט מיש לדאוג למשל 7.2

 יש לציין במכתב את מספר העוסק מורשה.  '.גנספח לרף וצ, במסיום הטיפול בתיק

במקרה של אי הסכמה בין ענבל למשרד עו"ד המייצג, בין היתר לגבי אופן חישוב שכה"ט  7.3

 . , לאחר הצגת נימוקי ועמדת עוה"דע"י ענבלע"פי התעריף , יקבע אופן החישוב וסך שכה"ט 

, וכל שימוש בהם מחייב אישור ינם רכושה הבלעדי של ענבלהתעריפים על כל נספחיהם ה 7.4

 מראש ובכתב מענבל.

 ואינם צמודים. הסכומים המפורטים בתעריף אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת 7.5

ת תעריפי שכה"ט. כל שינוי יהיה ענבל שומרת לעצמה את הזכות להרחיב, לצמצם ולשנות א

 תקף לגבי כל תיק שהוקצה לעורך הדין לאחר מועד הודעת ענבל על שינוי כאמור. 

במקרים חריגים רשאית ענבל להפחית משכר הטרחה )כדוגמת הוצאות אישיות שנפסקו  7.6

בשל התנהגות אינה הולמת וראויה של עוה"ד, כשלים מקצועיים בהתנהלות וכד'(. במקרה 

 .ורה לעוה"ד זכות הערעור בפני ענבלזה שמ
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ענבל לא תהיה חייבת לשלם לעו"ד סכום כלשהו נוסף מעבר לסכומים המפורטים בתעריף,  7.7

למעט החזר הוצאות בפועל הכרוכות בטיפול בתיקים ואשר ניתן אישור בכתב להוצאתם 

 ולעלותם על ידי ענבל, בטרם הוצאו הוצאות אלה, ע"י עוה"ד.

שכ"ט עוה"ד באחוזים, שכר הטרחה האמור יחושב כשיעור מסכום במקום בו מחושב  7.8

המיוצג. סכום זה יכלול את מרכיב  עובדהפיצוי הכולל שנקבע ושולם לתובע על ידי ה

שכה"ט לב"כ התובע לרבות הוצאות משפטיות, למעט הוצאות עונשיות, אם יפסקו כנגד 

 . עובדה

או שעוה"ד מגיש הודעת צד ג' כנגד גורם מעורב  עובדבמקרה ומוגשת הודעת צד ג' כנגד ה 7.9

 נוסף, לא ישולם כל שכ"ט נוסף מעבר לסכומים הנקובים בתעריף וככל שאין מדובר בהליך

 המתומחר בנפרד בתעריף. 

ממועד אישור חשבון שכר הטרחה על ידי רפרנט יום  30+ ם שכה"ט יתבצע שוטף ותשל 7.10

נבל על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק ענבל ובכפוף להמצאות אישור עדכני בידי ע

לא ישולמו מקדמות על חשבון שכ"ט, אלא במקרים מיוחדים  עסקאות עם גופים ציבוריים.

 עם עוה"ד. מראשבהם סוכם אחרת 

ימים ממועד ביצוע התשלום ע"י ענבל ובכפוף לכל  5עוה"ד יעביר לענבל חשבונית מס תוך  7.11

ספרות( כפי שמופיע  10המס את מספר מסמך התשלום ) דין. יש לציין על גבי חשבונית

 .בהודעת זיכוי החשבון הנשלחת אליו

 את חשבונית המס יש להעביר להנהלת חשבונות של ענבל. 7.12

לרשות המיסים ם עוה"ד לדווח על עסקאות ע ענבלאי העברת החשבונית במועד תמנע מ 7.13

 ועלולה לגרום לעיכוב בביצוע התשלומים הסדירים.

 

 צאות מיוחדותאישור הו .8

פניה לגישור, קבלת חוות דעת  –ובמהלך הייצוג עולה הצורך להוצאה מיוחדת כגון  במידה

מומחה חיצוני, צילום חומר חקירה בהיקף חריג יפנה עורך הדין לקבלת אישור על עצם 

  ונחיצותה לניהול ההגנה.  הההוצאה תוך פירוט עלות

 

 הנחיות כלליות .9

יש  למטפל בתיק בתוספת ציון מס' תביעה של ענבל. מכתבים לענבל ימוענו אישית 9.1

לציין בעמוד הראשון בצד שמאל את סיבת הפניה לצורך קידוד סריקת החומר )למשל: 

 דיווח התפתחויות, בקשת אישור להוצאות, חשבון שכ"ט וכד'(

משלוח מסמכים הקשורים לניהול התיקים והנשלחים באופן רגיל  –העברת מסמכים  9.2

 .ו/או בדוא"ל ו/או בפקס צעות הדוארלתיק יעשה באמ

ישלחו לכתובת הדוא"ל  –יחסות דחופה יהעברת מסמכים המחייבים הת 9.3

 sherut@inbal.co.il  הודעות אלה יועברו ליומן העבודה של הרפרנט המטפל בתיק

אלו לא יסרקו  -לשם טיפול. אין לשלוח הודעות לכתובת הדוא"ל האישית של הרפרנט

 לתיקים ויחשבו כלא התקבלו. 

mailto:sherut@inbal.co.il
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עורך הדין יודיע מיידית לענבל בכל מקרה בו מתעוררים או עולים חששות לניגוד  9.4

 יבל בנושא.ויפעל להחזרת כל חומר שק עניינים

 גביית כספים .10

עוה"ד המטפל ידאג לכך כי , עובדחיוב בהוצאות של הצד שכנגד לטובת הבמקרה של  10.1

ישלחו לענבל ישירות בהמחאה לפקודת הקרן ו יומחו כל התשלומים הנגבים בתיק

הפנימית לביטוחי הממשלה עם העתק לעורך הדין. ככל שמסיבה כלשהי לא נעשה כן 

, ישלח אותו מיידית לענבל. כמו כן, יעביר עוה"ד לענבל "דעוה והתשלום בוצע לידי

מכתב המפרט את מרכיבי התשלום וכן יציין אם התשלום בוצע במלואו / בחלקו בתוך 

ימים מיום קבלת העתק ההמחאה / ההמחאה המקורית במשרדו. אם הועברו מספר  3

ת חלופיות בגין המחאות לפקודת עוה"ד, יעביר עורך הדין לענבל באופן מיידי המחאו

 כל תשלום בנפרד. 

אם מסיבה כלשהי יועברו תשלומים לפקודת עוה"ד, תועבר המחאה חלופית לענבל  

 באופן מיידי.

כחלק בלתי נפרד   עובדלעל עורך הדין לפנות בכתב בדרישה לגביית הוצאות שנפסקו  10.2

 מטיפולו בתיק.

ולהמליץ במקרים המשך טיפול באמצעות הוצל"פ אינו חלק מהטיפול. יש לדווח  10.3

 המתאימים ולקבל הנחיות.

, על , ואלו לא שולמו על ידי הצד שכנגדעובדבכל מקרה שבו נפסקו הוצאות לטובת ה 10.4

עורך הדין להעביר לענבל את פסק הדין ו/או ההחלטה, במקור או כשהם חתומים 

במקרים בהם נדרשת שומת הוצאות, או  בחותמת "נאמן למקור" של בית המשפט.

וצאות שפסק בית המשפט אינו מוגדר, יש להעביר פסיקתה חתומה על ידי שסכום הה

 בית המשפט עם הסכומים המדויקים שנפסקו.

 נותני שירותים   .11

או כל נותן/ספק שירותים אחר התקשרות עם חוקר, שמאי או מאתרי חומר רפואי   11.1

להתקשר עם ככל שעובד יבקש  עפ"י הקצאה שתתבצע ע"י הרפרנט בענבל.תעשה   

ספק שירותים אחר, ישא הוא בתשלום ויקבל החזר הוצאות על פי קבלות ולא יותר 

 מגובה התעריף המקובל בענבל.  

 של הרפרנט המטפל בתיק. מראשביצוע מעקב ע"י חוקרים כפוף לאישור   11.2

 במידה וישנה בעיה עם נותן שירותים כלשהו יש לעדכן מיידית את הרפרנט המטפל.  11.3

 

 ומחיםתשלומים למ .12

 : מראשתשלום בגין חוו"ד העולה על הסכומים המפורטים להלן כפוף לאישור ענבל 

 בתוספת מע"מ₪  6,000בסכום העולה על  -ין נזקיחוו"ד לענ

 בתוספת מע"מ.₪  9,000בסכום העולה על   -ין אחריות ו/או קשר סיבתייחוו"ד לענ

 

 עם נותן חווה"ד כי בתשלום הנ"ל כלולה גם תמורה בגין יום עדות. ובכתב מראשיש לסכם 
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בתוספת מע"מ. כל ₪  1,000באם יידרש יותר מיום עדות אחד, ישולמו בגין כל יום עדות נוסף 

 תשלום מעבר לכך כפוף לאישור ענבל מראש.

י מס לצורך ביצוע יעיל של תשלומים למומחים השונים ידאג עורך הדין להעביר טופס ניכו

וניהול ספרים וכן טופס עדכון פרטי חשבון בנק ושיק מבוטל או לחילופין אישור מהבנק כי 

 החשבון הינו על שם המומחה בו מדובר.

במידה ועורך הדין, בהנחיית/ הסכמת ענבל, מייצג גורם נוסף הנתבע בתביעה, יש לדאוג כי 

 גורם ישלם את חלקו.דרישות התשלום ישלחו בהתאם לחלוקה על פיה סוכם מראש וכל 

 

 תשלומים אחרים:  .13

  

אין לסכם על כל תשלום לצד ג' כלשהו )כגון עדים, רופאים או מומחים  אחרים מסייעים וכדו'( 

 .מענבלבלא לקבל אישור מראש ובכתב 

 

להשתנות מעת לעת, בכפוף לשיקול  ותהעבודה יכול הנחיותלמען הסר ספק יובהר כי הערה כללית: 

 צרכיה. ודעתה הבלעדי של ענבל 
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 -נספח א'  -

 

 תאריך:        

 

 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 לידי _________________        

 

 

 

 הנדון: _________________________________

 

 מספרכם: ________________

 

 אנו מאשרים קבלת הטיפול בתיק. 

 

 

 מספר תיקנו הוא: _________________.

 

 שם עוה"ד המטפל במשרדנו: __________________.

 

 סוג ההליך ומספרו : _______________________. 

 

 

 בכבוד רב,        

 

        _______________ 
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 נספח ב'-קובץ טפסים 

 כולל:

 ]יפוי כח ]נספח ז' לנהלי הגנה משפטית 

 בדחיפות ]נספח ט' לנהלי הגנה משפטית[ – משפטי טופס בקשה לקבלת ייצוג 

 ]ויתור על סודיות משפטית ]נספח י' לנהלי הגנה משפטית 

 לנהלי הגנה משפטית[ 'התחייבות לשיפוי ]נספח יא 

 לנהלי הגנה משפטית[  'במקרים דחופים ]נספח יב -התחייבות לשיפוי 

  משפטית[התחייבות לפניה אל הועדה המשרדית ]נספח יג' לנהלי הגנה 
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 לנהלי הגנה משפטית[ ']נספח ז

 

 תאריך : _________________

 

 מס' תיק : ________________        

 לכבוד:

 

 הקרן הפנימית להגנה משפטית לעובדי מדינה

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 כוח  יהנדון:  ייפו

 

 

מהקרן    ___ו/אוכרמלי ו/או עו"ד שרה שרווד הנני מייפה בזאת את כוחם של עו"ד נפתלי 

דין, -פנימית להגנה משפטית לעובדי מדינה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ לקבל כתבי בי

פרוטוקולים, חוו"ד מומחים, עדויות, החלטות, פסקי דין וכל חומר אחר המצוי בידי או בידי עוה"ד 

את שאלת  המטפל בניהול ההליכים התלויים כנגדי ו/או העשויים להיות תלויים כנגדי, על מנת לבחון

 זכאותי לקבלת הגנה משפטית בהליכים הפליליים ו/או השתתפות בהוצאות אשר הוצאו בגינם.

 

 

 

 ________________              __________________                        _________________ 

 שם                                           חתימה   תאריך                                                                    

 

 

אני הח"מ ___________________ עו"ד, מאשר בזאת כי הנ"ל חתם בפני לאחר שהזדהה בפני ולאחר 

 שהסברתי לו את תוכן ייפוי הכוח ואת משמעות חתימתו.

 

 __________________                        _________________ 

  חתימה   תאריך                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10 

 

 

 לנהלי הגנה משפטית[ ']נספח ט

 

  תאריך ________________

 

    

 בדחיפות - טופס בקשה לקבלת ייצוג משפטי

 הקרן הפנימית להגנה משפטית לעובדי מדינהאל : 

 ______________________  ת.ז.________________________      שם  העובדמאת :  

 _________סמל גיליון משכורת ____   יחידה : ________________מס' עובד  _________

 ____________________________________________________________ :מען פרטי

 טל' במשרד:_____________  טל' בבית : ________________ טל' נייד : _____________

 ___ _____________________________________________: _____________ דתפקי

 ______________________________________: ___________ עיסוקי בהקשר לבקשה

]  [  חקירה במשטרה   ]  [  ועדת משמעת   ]  [  כתב אישום   ]  [  הליך  :     סטטוס ההליך המשפטי

         במקום המתאים(. X)נא לסמן   __________שימוע ]  [ אחר 

 

במידת הצורך  – , עדים למקרה, מעורבים בארועההליך המשפטי : )נסיבות והנמקה תאור המקרה

 ניתן להרחיב  על גבי דף נוסף ולצרפו  לטופס זה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11 

 

 

 : במקומות המתאימים ובמידת הצורך לפרט( Xמהות הבקשה )יש לסמן 

  משפטי בהליך הדחוף נגדי ___________________בתאריך : _______)נא לפרט יצוג

 את סוג ההליך והתאריך בו מתקיים(.

 ___________________________________ אחר 

 המבססים בקשה זו מצ"ב כל המסמכים הרלוונטיים/ הקשורים*. 

 ליצוג מצ"ב התחייבותי לפנות לועדה המשרדית בענייני על מנת להסדיר אישור*. 

 מצ"ב חתימתי על גבי טופס "התחייבות לשיפוי" למקרה בו לא יאושר לי יצוג*. 

  ויפוי כח לטובת הקרן חתום על ידי משפטיתמצ"ב כתב ויתור על סודיות*. 

 

    

   חתימה

 *)מסמכי חובה במסגרת הגשת הבקשה(
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 לנהלי הגנה משפטית[ ']נספח י

 אל: הקרן הפנימית להגנה משפטית לעובדי המדינה

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ.

 

 

 כתב ויתור סודיות משפטית

 

 

 אני הח"מ _____________  ת.ז. _________________

 

מתחייב להעביר לקרן הפנימית להגנה משפטית לעובדי המדינה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ 

דין, הפרוטוקולים, חוו"ד מומחים, עדויות, החלטות, פסקי דין וכל חומר אחר -את כל כתבי הבי

המצוי בידי או בידי עורך הדין המטפל בניהול ההליכים הפליליים ו/או המשמעתיים מטעמי, 

מול הקרן הפנימית להגנה משפטית לעובדי המדינה בהנהלת ענבל  עובדבזאת על חסיון עו"ד ומוותר 

 חברה לביטוח בע"מ.

 

 

 

 ___________________  ולראיה באתי על החתום : _________________

 תאריך    חתימה    

 

ולאחר  אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר בזאת כי הנ"ל חתם בפניי לאחר שהזדהה בפני

 שהסברתי לו את תוכן המסמך והמשמעות לחתימתו.

     

    

____________________                   ______________________ 

 חותמת + חתימת עו"ד               תאריך          
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 לנהלי הגנה משפטית[ ']נספח יא 

 התחייבות לשיפוי

 

 הח"מ _____________  ת.ז. _____________________, אני

 

מתחייב לשפות את הקרן הפנימית להגנה משפטית לעובדי מדינה בהנהלת ענבל חברה לביטוח 

בע"מ על כל ההוצאות שהוציאה עבור יצוגי המשפטי ו/או לפי החלטת הועדה וזאת באם יוחלט 

ולו או חלקו ו/או אורשע בעבירות המיוחסות בסופו של דבר כי המדינה לא תישא ביצוגי המשפטי כ

לי, למעט בעבירות של רשלנות ו/או אחריות קפידה ובכל מקרה בו תחליט הקרן לחזור אליי לצורך 

 החזר ההוצאות המשפטיות בגין ייצוגי המשפטי בהתאם לכתב הכיסוי.

כות או לקזז ייפוי כוח בלתי חוזר וזכות לנלשם מימוש התחייבותי זו הריני מוסר למעסיקי 

בכל עת )שכר, פיצויים, החזרי הוצאות  י גם מכל תקבול אחר שיעמוד לזכותאו/ו/ יממשכורת

סכומים בגין הפרשות והטבות שונות כגון ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרן השתלמות  אוו/צ"ב וכיו

 במידה ולא אימצא זכאי לקבלת ייצוג.  "ב(צוכיו

 

 ___________________  _________ולראיה באתי על החתום : ________

 תאריך    חתימה      

 

 

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר בזאת כי הנ"ל חתם בפניי לאחר שהזדהה בפני ולאחר 

 שהסברתי לו את תוכן המסמך והמשמעות לחתימתו.

                         

____________________                   ______________________ 

 חתימת עו"ד + חותמת            תאריך          
 

 

 : אישור מעביד

 

 הריני לאשר קבלת התחייבות לשיפוי שלעיל .  

אני מתחייב  ליידע את ענבל חברה לביטוח בע"מ, כמנהלת הקרן הפנימית להגנה משפטית לעובדי 

בגין פרישתו ללא אישור מראש מדינה לגבי פרישת העובד וכן לא להעביר לו כל סכום המגיע לו 

 ובכתב מאת הקרן.

 

היה וישולם לעובד סכום ללא אישור הקרן כאמור, מתחייבת היחידה לשפות את הקרן על כל 

 ההוצאות שהוציאה בגין העובד.

 

כמו כן הריני מתחייב לבצע כל הוראות הקרן לקיזוז וניכוי משכרו של העובד בגין הוצאות משפטיות 

 עם קבלתן ולהעביר הסכומים לקרן והכל בהתאם לכתב ההתחייבות שלעיל.ששולמו לו מיד 
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 שם:  _______________    שם : _______________ 

 

 חתימה : _____________    חתימה: _____________

 מנהל היחידה             חשב היחידה                  

 

 _תאריך : ____________    תאריך : _____________
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 לנהלי הגנה משפטית[ ']נספח יב 

 במקרים דחופים בלבד –התחייבות לשיפוי 

 

 אני הח"מ _____________  ת.ז. _____________________,

 

מתחייב לשפות את הקרן הפנימית להגנה משפטית לעובדי מדינה בהנהלת ענבל חברה לביטוח 

שהוציאה עבור יצוגי המשפטי ו/או לפי החלטת הועדה וזאת באם יוחלט בע"מ על כל ההוצאות 

בסופו של דבר כי המדינה לא תישא ביצוגי המשפטי כולו או חלקו ו/או אורשע בעבירות המיוחסות 

לי, למעט בעבירות של רשלנות ו/או אחריות קפידה ובכל מקרה בו תחליט הקרן לחזור אליי לצורך 

 בגין ייצוגי המשפטי בהתאם לכתב הכיסוי.החזר ההוצאות המשפטיות 

ייפוי כוח בלתי חוזר וזכות לנכות או לקזז לשם מימוש התחייבותי זו הריני מוסר למעסיקי 

בכל עת )שכר, פיצויים, החזרי הוצאות  י גם מכל תקבול אחר שיעמוד לזכותאו/ו/ יממשכורת

סכומים בגין הפרשות והטבות שונות כגון ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרן השתלמות  אוו/צ"ב וכיו

 במידה ולא אימצא זכאי לקבלת ייצוג.  "ב(צוכיו

 

 ___________________  ולראיה באתי על החתום : _________________

 תאריך    חתימה      

 

פניי לאחר שהזדהה בפני ולאחר אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר בזאת כי הנ"ל חתם ב

 שהסברתי לו את תוכן המסמך והמשמעות לחתימתו.

                         

____________________                   ______________________ 

 חתימת עו"ד + חותמת            תאריך          

 

 : אישור מעביד

 .   הריני לאשר קבלת התחייבות לשיפוי שלעיל

אני מתחייב  ליידע את ענבל חברה לביטוח בע"מ, כמנהלת הקרן הפנימית להגנה משפטית לעובדי 

מדינה לגבי פרישת העובד וכן לא להעביר לו כל סכום המגיע לו בגין פרישתו ללא אישור מראש 

 ובכתב מאת הקרן.

הקרן על כל  היה וישולם לעובד סכום ללא אישור הקרן כאמור, מתחייבת היחידה לשפות את

 ההוצאות שהוציאה בגין העובד.

כמו כן הריני מתחייב לבצע כל הוראות הקרן לקיזוז וניכוי משכרו של העובד בגין הוצאות משפטיות 

 ששולמו לו מיד עם קבלתן ולהעביר הסכומים לקרן והכל בהתאם לכתב ההתחייבות שלעיל.

 שם:  _______________    שם : _______________ 
 

 חתימה : _____________    מה: _____________חתי

 מנהל היחידה             חשב היחידה                  

 תאריך : _____________         תאריך : _____________
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 לנהלי הגנה משפטית[ ']נספח יג

 

 לעובדי המדינהאל :      הקרן הפנימית להגנה משפטית 

 

 מאת :   ____________________)העובד(

 

 התחייבות לפניה אל הועדה המשרדית

 

 

 אני הח"מ _____________  ת.ז. _____________________.

 

וזאת ללא קבלת אישור כאמור על פי  מיידיתהואיל וקיבלתי אישור לקבלת הגנה משפטית 

ההליכים והנוהלים הרגילים הנדרשים,  הנני מתחייב לפנות לועדה המשרדית לבקשת קבלת 

 הגנה משפטית בענייני זה.

 

ידוע לי כי אם לא אפנה  לועדה המשרדית, הקרן לא תוכל לשאת בהוצאות ההגנה המשפטית 

 ואדרש להחזיר את כל הסכומים ששולמו לי.

 

 

י הח"מ ____________, עו"ד, מאשר בזאת כי הנ"ל חתם בפניי לאחר שהזדהה בפני ולאחר אנ

 שהסברתי לו את תוכן המסמך והמשמעות לחתימתו.

                      

____________________                   ______________________ 

 חתימת עו"ד+חותמת          תאריך          

 

 

 הועדה המשרדיתהעתק : 

 יחידה בה מועסק העובד            

 

 

טופס זה יועבר ליחידה בה מועסק העובד. לטופס זה יצורפו טופסי הפניה 

 תוך שבוע ימים מקבלת הפניה -לועדה המשרדית  

 

 

 

 

 נספח ג'
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 : ____________ מס' תביעה בענבל 

 

 

    : __________________ משרד עו"ד 

 ___________________ :  בפועל שם עוה"ד שייצג

 

 

 _________________  :ישוב+   הגוף בפניו מתנהל ההליך/ערכאה* : _______________  מס' הליך .1

 

 : ________________   סוג ההליך    

 

 : ___________________ תאריך פתיחת ההליך     

 

 : ___________________ תאריך סיום ההליך     

 

 : ___________________________________________________________ אופן סיום ההליך      

 

    __________________________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________________________ 

  

 )יש לצרף שני עמודים ראשונים + עמוד אחרון של כל פרוטוקול( יבות בהליך  + תאריכיםמס' יש    

 

 שם עורך הדין שנכח בישיבה תאריך סוג הישיבה 

1.    

2.    

3.    

4.    
 

 

 

 פירוט משימות עיקריות שבוצעו ו/ או העבודה שבוצעה:

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 

 ________________ שעות **

 

 

 

 מס' הליכים יש למלא טבלה עבור כל הליך בנפרד *    במידה שיש

 ששכר הטרחה בהם מבוסס על פי שעות יש לפרט מס' שעות. בהליכים* *

 

 

 _________________  :ישוב+   הגוף בפניו מתנהל ההליך/ערכאה: ________________   מס' הליך .2

 

 : ________________   סוג ההליך    

 

 : ___________________ תאריך פתיחת ההליך     

 

 : ___________________ תאריך סיום ההליך     

 

 : ___________________________________________________________ אופן סיום ההליך      

 

    __________________________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________________________ 

  

 )יש לצרף שני עמודים ראשונים + עמוד אחרון של כל פרוטוקול( מס' ישיבות בהליך  + תאריכים    

 

 שם עורך הדין שנכח בישיבה תאריך סוג הישיבה 

1.   

2.   

3.   

4.   
 

 

 

 העבודה שבוצעה:פירוט משימות עיקריות שבוצעו ו/ או 
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_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 ________________ שעות *

 

 

  דרישת שכר טרחה .3

 

 שכר טרחה בסיס : ____________ ש"ח בהתאם לסעיף _____ לתעריף.

 

 ישיבות :                 ____________ ש"ח בהתאם לסעיף ______ לתעריף.

 

 הוצאות נסיעה : _____________   ש"ח

 

 הוצאות שונות : ____________      ש"ח 

 

 ₪מע"מ : ___________________    
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 טיפול בתביעות הגנה משפטית לשוטרים -הנחיות עבודה לעורכי דין 

 
 טיפול ראשוני בתיק תביעה .1

 

 הפניה  לייצוג / יעוץ משפטי 1.1

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: נציג 

יפנה לעורך הדין בבקשה לקבלת ייצוג/ יעוץ משפטי ויעדכנו לגבי הפרטים  "ענבל"(

או יפנה אליו פניה בכתב  להליך ולטיפול המשפטי הנדרשהידועים לו באותו שלב בקשר 

 והכל בהתאם לנסיבות העניין. 

במידה והשוטר יפנה ישירות לעו"ד יעדכן אותו עו"ד על זכאותו האפשרית לקבלת ייצוג 

 השוטר לבדיקת זכאותו לגורמים הרלוונטיים במשטרה. ויפנה את

 

יודגש כי ההפניה למתן ייצוג לשוטר הינה להליך הספציפי שאושר ע"י הועדה לסיוע 

יש  –. עבור כל הליך נוסף באותו עניין ו/או בקשר לאותו שוטר משפטי של המשטרה

לועדה לסיוע  חדשהלקבל הפניה נפרדת מענבל )יש להנחות את השוטר לפנות בבקשה 

 משפטי במשטרה )באמצעות קצינת הרווחה שלו( לצורך אישור מתן הסיוע(. 

 

 ו/או פליליות ו/או אחרות הפניה לייצוג בתביעות אזרחיות 1.2

כי אישור הזכאות  שוטר, יש להבהיר לאו פליליים או אחרים  בייצוג בהליכים אזרחיים

ו/או קנס  פיצויים ו/או הוצאותובמידה שיפסקו בהליך  אך ורק למימון הייצוגמתייחס 

יהא עליו לשאת בהם והקרן לא תישא  –לחובת השוטר  ו/או כל תשלום כספי אחר

 במימונם. 

 

 חקירה במח"ש 1.3

ראה "הנחיות עבודה סיוע לשוטר בחקירת מח"ש". יתר ההנחיות הכלליות להלן יחולו 

 בשינויים המחויבים וככל שאין בהנחיות ההן התייחסות אחרת. 

 

 ר קבלת הפניהאישו .2

לשם המשך טיפול  שוטרעם קבלת הפניה במשרד עורך הדין, ייצור עורך הדין קשר מיידי עם ה

על קבלת הטיפול בתיק ויצירת הקשר או בפקס ויעדכן את הרפרנט המטפל בענבל בדוא"ל 

 הראשוני. 

ישלח אישור בכתב על קבלת התיק לטיפול, זהות עורכי הדין המלווים את הטיפול בתיק  בנוסף

 .וומספר התיק במשרד

 

 )נספח א'( מצ"ב נוסח מוצע לדוגמא
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 דיווחים שוטפים .3

לגבי התפתחות ההליך או  בסטטוס התיק לפחות אחת לשנה עורך הדין יעדכן 3.1

 ההליכים.

במידה וההליך מתפתח ומתווספים הליכים אחרים ו/או נוספים ו/או הליך ערעור, על   3.2

 .ולקבל אישור מראש לייצוג בהליך/ הליכים אלועורך הדין לעדכן את הרפרנט בענבל 

נתן על ידי הועדה לסיוע משפטי במשטרה לאחר פניית יכאמור, אישור הזכאות לסיוע י

 עדה. ובבקשה מתאימה לו השוטר

הכרעת דין , גזר דין, החלטה על פסק דין, בלת החלטה מהותית בתיק כגון : עם ק 3.3

סגירת תיק, החלטה על השעיה וכן הלאה יעביר עורך הדין הודעה לרפרנט בענבל 

ולכל הפחות מסמכים אלו יועברו עם דרישת שכר  בצירוף המסמכים הרלוונטיים

 הטרחה.

 

 דיווח על סיום הטיפול בתיק .4

 

על ההליכים בהם ייצג את  מפורטעם סיום הטיפול בתיק יעביר עורך הדין המטפל דיווח  

(. עורך הדין יציין בדיווח את העבודה שביצע בתיק נספח ב'בהתאם לטופס המצ"ב ) שוטרה

לרבות מספר שעות בהליכים בהם שכר הטרחה מבוסס על חישוב לפי שעות וכן את מס' 

ריכי ישיבות וסוג הישיבה בהתאם להגדרות התעריף בצירוף ההליכים , סוגי הערכאות, תא

. יובהר וכן את שם עוה"ד שייצג בפועל שני עמודים ראשונים ועמוד אחרון של הפרוטוקולים

כי במידה ויידרשו מסמכים נוספים לשיקול דעת הרפרנט המטפל בענבל יעבירם עורך הדין 

 בהתאם לבקשה.

 

 שכר טרחה .5

 

ור החשבון ע"י ענבל ובהתאם לקבוע בתעריף שכר הטרחה שכ"ט ישולם בכפוף לאיש 5.1

, לאחר סיום מלוא הטיפול בהליך / הליכים הרלבנטי החל על התיק והמצוי בידיכם

 והעברת המסמכים הרלבנטיים הנדרשים.

יש לדאוג למשלוח חשבון שכ"ט מפורט, כולל הוצאות, עפ"י התעריף הרלבנטי, סמוך  5.2

יש לציין במכתב את מספר העוסק  .'ב לנספחף לאחר סיום הטיפול בתיק, במצור

 מורשה. 

במקרה של אי הסכמה בין ענבל למשרד עו"ד המייצג, בין היתר לגבי אופן חישוב   5.3

ישולם חלק שכר הטרחה שאינו שנוי במחלוקת. לגבי היתרה  י התעריף"שכה"ט עפ

הוועדה תינתן החלטה ע"י הוועדה לסיוע משפטי במשטרה ומוסכם בזאת כי קביעת 

  הינה סופית.

בהם מחייב  כל שימושוינם רכושה הבלעדי של ענבל התעריפים על כל נספחיהם ה  5.4

 מראש ובכתב מענבל. אישור
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ענבל שומרת  הסכומים המפורטים בתעריף אינם כוללים מע"מ ואינם צמודים.  5.5

לעצמה את הזכות להרחיב, לצמצם ולשנות את תעריפי שכה"ט. כל שינוי יהיה תקף 

 י כל תיק שהוקצה לעורך הדין לאחר מועד הודעת ענבל על שינוי כאמור. לגב

במקרים חריגים הנובעים או הקשורים מהתנהגות לא ראויה של עו"ד, רשאית ענבל   5.6

להפחית משכר הטרחה )כדוגמת הוצאות אישיות שנפסקו בשל התנהגות אינה הולמת 

במקרה זה שמורה לעוה"ד וראויה של עוה"ד, כשלים מקצועיים בהתנהלות וכד'(. 

 זכות הערעור בפני הועדה לסיוע משפטי במשטרה.

ענבל לא תהיה חייבת לשלם לעו"ד סכום כלשהו נוסף מעבר לסכומים המפורטים  5.7

בתעריף, למעט החזר הוצאות בפועל הכרוכות בטיפול בתיקים ואשר ניתן אישור בכתב 

 ה, ע"י עוה"ד.להוצאתם ולעלותם על ידי ענבל, בטרם הוצאו הוצאות אל

במקום בו מחושב שכ"ט עוה"ד באחוזים, שכר הטרחה האמור יחושב כשיעור מסכום  5.8

הפיצוי הכולל שנקבע ושולם לתובע על ידי השוטר המיוצג. סכום זה יכלול את מרכיב 

שכה"ט לב"כ התובע לרבות הוצאות משפטיות, למעט הוצאות עונשיות, אם יפסקו 

 כנגד השוטר. 

דעת צד ג' כנגד השוטר או שעוה"ד מגיש הודעת צד ג' כנגד גורם במקרה ומוגשת הו 5.9

מעורב נוסף, לא ישולם כל שכ"ט נוסף מעבר לסכומים הנקובים בתעריף וככל שאין 

 מדובר בהליך המתומחר בנפרד בתעריף. 

ממועד אישור חשבון שכר הטרחה על ידי רפרנט יום  30+ תשלום שכה"ט יתבצע שוטף  5.10

ת אישור עדכני בידי ענבל על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי ענבל ובכפוף להמצאו

לא ישולמו מקדמות על חשבון שכ"ט, אלא במקרים  חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

 עם עוה"ד. מראשמיוחדים בהם סוכם אחרת 

ימים ממועד ביצוע התשלום ע"י ענבל ובכפוף  5עוה"ד יעביר לענבל חשבונית מס תוך  5.11

ספרות( כפי  10לציין על גבי חשבונית המס את מספר מסמך התשלום )לכל דין. יש 

 שמופיע בהודעת זיכוי החשבון הנשלחת אליו.

 במועד החשבונית העברת אי את חשבונית המס יש להעביר להנהלת חשבונות של ענבל. 5.12

 לעיכוב לגרום ועלולה המיסים לרשות"ד עוה עם עסקאות על לדווח מענבל תמנע

 .הסדירים התשלומים בביצוע

 

 אישור הוצאות מיוחדות .6

פניה לגישור, קבלת חוות דעת  –במידה ובמהלך הייצוג עולה הצורך להוצאה מיוחדת כגון 

מומחה חיצוני, צילום חומר חקירה בהיקף חריג יפנה עורך הדין לקבלת אישור על עצם 

 ההוצאה תוך פירוט עלות ונחיצותה לניהול ההגנה.  

 

ורך הדין להיצמד לסכומים המאושרים עבור הליכים אלו, כמפורט בתעריף יודגש כי על ע

 שכר הטרחה של השוטרים.
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 הנחיות כלליות .7

 מכתבים לענבל ימוענו אישית למטפל בתיק בתוספת ציון מס' תביעה של ענבל.  7.1

יש לציין בעמוד הראשון בצד שמאל את סיבת הפניה לצורך קידוד סריקת החומר 

 התפתחויות, בקשת אישור להוצאות, חשבון שכ"ט וכד'()למשל: דיווח 

משלוח מסמכים הקשורים לניהול התיקים והנשלחים באופן  –העברת מסמכים  7.2

 .או דוא"ל או בפקס רגיל לתיק יעשה באמצעות הדואר

ישלחו לכתובת הדוא"ל  –העברת מסמכים המחייבים התיחסות דחופה  7.3

 sherut@inbal.co.il. הודעות אלה יועברו ליומן העבודה של הרפרנט המטפל בתיק

אלו לא  -לשם טיפול. אין לשלוח הודעות לכתובת הדוא"ל האישית של הרפרנט

 יסרקו לתיקים ויחשבו כלא התקבלו. 

עורך הדין יודיע מיידית לענבל בכל מקרה בו מתעוררים או עולים חששות לניגוד  7.4

 ויפעל להחזרת כל חומר שקיבל בנושא. עניינים

 

 גביית כספים/הוצאות .8

, עוה"ד המטפל ידאג לכך שוטרבמקרה של חיוב בהוצאות של הצד שכנגד לטובת ה 8.1

כל התשלומים הנגבים בתיק יומחו וישלחו לענבל ישירות בהמחאה לפקודת כי 

י לא הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עם העתק לעורך הדין. ככל שמסיבה כלשה

נעשה כן והתשלום בוצע לידי עוה"ד, ישלח אותו מיידית לענבל. כמו כן, יעביר 

עוה"ד לענבל מכתב המפרט את מרכיבי התשלום וכן יציין אם התשלום בוצע 

ימים מיום קבלת העתק ההמחאה / ההמחאה המקורית  3במלואו / בחלקו בתוך 

עורך הדין לענבל באופן  במשרדו. אם הועברו מספר המחאות לפקודת עוה"ד, יעביר

 מיידי המחאות חלופיות בגין כל תשלום בנפרד. 

אם מסיבה כלשהי יועברו תשלומים לפקודת עוה"ד, תועבר המחאה חלופית לענבל 

 באופן מיידי.

כחלק בלתי   לשוטרעל עורך הדין לפנות בכתב בדרישה לגביית הוצאות שנפסקו  8.2

 נפרד מטיפולו בתיק.

הוצל"פ אינו חלק מהטיפול. יש לדווח ולהמליץ במקרים המשך טיפול באמצעות  8.3

 המתאימים ולקבל הנחיות

על והם לא שולמו ע"י הצד שכנגד  ,שוטרבכל מקרה שבו נפסקו הוצאות לטובת ה 8.4

או כשהם חתומים  במקורעורך הדין להעביר לענבל את פסק הדין ו/או ההחלטה, 

רשת שומת הוצאות, או " של בית המשפט. במקרים בהם נדלמקור נאמןבחותמת "

שסכום ההוצאות שפסק בית המשפט אינו מוגדר, יש להעביר פסיקתה חתומה על 

 ידי בית המשפט עם הסכומים המדוייקים שנפסקו.

mailto:sherut@inbal.co.il
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 נותני שירותים .  9

התקשרות עם חוקר, שמאי או מאתרי חומר רפואי או כל נותן/ספק שירותים אחר  9.1

ככל ששוטר יבקש להתקשר עם  בל.תעשה עפ"י הקצאה שתתבצע ע"י הרפרנט בענ

ספק שירותים אחר, ישא הוא בתשלום ויקבל החזר הוצאות עפ"י קבלות ובלא 

 יותר מגובה התעריף המקובל בענבל.  

 של הרפרנט המטפל בתיק. מראשביצוע מעקב ע"י חוקרים כפוף לאישור  9.2

במידה וישנה בעיה עם נותן שירותים כלשהו יש לעדכן מיידית את הרפרנט  9.3

 מטפל.ה

 

 תשלומים אחרים . 10

אין לסכם על כל תשלום לצד ג' כלשהו )כגון עדים, רופאים או מומחים  אחרים מסייעים 

 וכדו'( בלא לקבל אישור מראש ובכתב מענבל

 

להשתנות מעת לעת, בכפוף  ותהעבודה יכול הנחיותלמען הסר ספק יובהר כי הערה כללית: 

 צרכיה. ולשיקול דעתה הבלעדי של ענבל 
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 -נספח א'  -

 

 תאריך:        

 

 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 

 

 לידי _________________        

 

 

 הנדון: _________________________________

 

 מספרכם: ________________

 

 

 אנו מאשרים קבלת הטיפול בתיק. 

 

 מספר תיקנו הוא: _________________.

 

 במשרדנו: __________________. שם עוה"ד המטפל

 

 סוג ההליך ומספרו : _______________________. 

 

 

 בכבוד רב,        

 

 

        _______________ 
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 נספח ב'

        

 : ____________ מס' תביעה בענבל 

 

 

    : __________________ משרד עו"ד 

 ___________________ :  שם עוה"ד שייצג בפועל

 

 

 _________________  :ישוב+   הגוף בפניו מתנהל ההליך/ערכאה* : _______________  מס' הליך .4

 

 :_____________________ )אם רלבנטי(סעיף/סעיפי האישום: ________________   סוג ההליך    

 

 : ___________________ תאריך פתיחת ההליך     

 

 : ___________________ יום ההליךתאריך ס     

 

 : ___________________________________________________________ אופן סיום ההליך      

 

    __________________________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________________________ 

  

 )יש לצרף שני עמודים ראשונים + עמוד אחרון של כל פרוטוקול( מס' ישיבות בהליך  + תאריכים    

 

 שם עורך הדין שנכח בישיבה תאריך מספר ישיבה  

5.    

6.    

7.    

8.    
 

 

 

 עיקריות שבוצעו ו/ או העבודה שבוצעה:פירוט משימות 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 

______ __________ 

 

 

 

 *    במידה שיש מס' הליכים יש למלא טבלה עבור כל הליך בנפרד
 

 _________________  :ישוב+   הגוף בפניו מתנהל ההליך/ערכאה: ________________   מס' הליך .5

 

 :_____________________ )אם רלבנטי(סעיף/סעיפי האישום: ________________   סוג ההליך    

 

 : ___________________ תאריך פתיחת ההליך     

 

 : ___________________ תאריך סיום ההליך     

 

 : ___________________________________________________________ אופן סיום ההליך      

 

    __________________________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________________________ 

  

 )יש לצרף שני עמודים ראשונים + עמוד אחרון של כל פרוטוקול( מס' ישיבות בהליך  + תאריכים    

 

 שם עורך הדין שנכח בישיבה תאריך סוג הישיבה 

1.   

2.   

3.   

4.   
 

 

 

 עיקריות שבוצעו ו/ או העבודה שבוצעה:פירוט משימות 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 

 __________ שעות *______

 

 

  דרישת שכר טרחה .6

 

 שכר טרחה בסיס : ____________ ש"ח בהתאם לסעיף _____ לתעריף.

 

 ישיבות :                 ____________ ש"ח בהתאם לסעיף ______ לתעריף.

 

 הוצאות נסיעה : _____________   ש"ח

 

 הוצאות שונות : ____________      ש"ח 

 

 ₪___________________    מע"מ : 

 

 

  ₪סה"כ : ___________________  
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 סיוע לשוטר בחקירת מח"ש -הנחיות עבודה לעורכי הדין 

טיפול בתביעות הגנה  -: הנחיית עבודה זו מהווה תוספת להנחיות עבודה לעורכי דין הערה 

 משפטית לשוטרים.

 קבלת התיק לטיפול

 נמצא במשרדי מח"ש(במקרים דחופים )כאשר השוטר  .1

 

עם קבלת פניה טלפונית ממשרדי מח"ש/יועמ"ש, למוקד הקרן הפנימית לביטוחי  1.1

הממשלה בהנהלת ענבל חב' לביטוח בע"מ )להלן: "ענבל" ו/או "המוקד"(/ רפרנט, 

 .       03-9778000-יצור המוקד /רפרנט קשר עם עוה"ד לנייד שלו ממספר טלפון מזוהה

 בלבד.  03-9778096השבת שיחה על ידי עורך הדין תעשה למספר טלפון 

 מידי לזימון הקשור בכל לדחיפות ובהתאם עקב לנדרש בהתאם זמין להיות המציע על 1.2

 יהא בהם חריגים מקרים למעט, החקירה במשרדי יינתן השירות. במשטרה לחקירה

 .מראש ענבל אישור שניתן ובתנאי טלפוני ליווי לתת ניתן

המוקד ימסור פרטים ראשוניים לגבי השוטר והיחידה החוקרת וישלח פקס/מייל  1.3

 למשרד עוה"ד )הפניה פורמאלית(.

 עם חוקר מח"ש ולעדכנו על מועד הגעתו המשוער. מיידיבאחריות עוה"ד ליצור קשר  1.4

. ש"מח למשרדי הגעתו על, 9778096-03 -באחריות עוה"ד לעדכן את המוקד לטלפון 1.5

עוה"ד לעדכן מיידית את המוקד/רפרנט ואת החוקר אם מסיבה  כמו כן באחריות

 כלשהי אינו יכול להגיע בזמן המשוער לו התחייב.

בפגישה הראשונה עם השוטר, יחתים עוה"ד את השוטר על טופס "בקשה למינוי  1.6

סנגור לשוטר בחקירה" )המצ"ב( ויפקססו לענבל מאוחר יותר )יש להצטייד 

 בטפסים אלו לפגישה(.

זכאי, ככל וירצה בכך לפגישה נוספת לצורך מתן הייעוץ המשפטי במשרדי  השוטר 1.7

 עוה"ד.
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 במקרים רגילים )השוטר קיבל זימון לחקירה מראש( .2

 

עם קבלת פניה טלפונית מיועמ"ש למוקד /רפרנט, יצור המוקד/רפרנט קשר עם עוה"ד  2.1

השבת שיחה על ידי עורך הדין תעשה למספר .  03-9778000-לנייד שלו מטלפון מזוהה

 בלבד.  03-9778096טלפון 

יאשר זאת טלפונית על אתר  –במידה ועוה"ד זמין ויכול לקבל את הטיפול בתיק  2.2

למוקד. במידה ואינו יכול לענות מיידית, יימשך תהליך חיפוש עוה"ד אחר. פניה 

 חוזרת תעשה רק במקרה הצורך.

ם לגבי השוטר והיחידה החוקרת וישלח פקס/מייל המוקד ימסור פרטים ראשוניי 2.3

 למשרד עוה"ד )הפניה פורמאלית(.

 עם השוטר לתיאום מועד פגישת הייעוץ. באחריות עוה"ד ליצור קשר מיידי 2.4

שעות לכל  24באחריות עוה"ד לעדכן את המוקד על תיאום הפגישה עם השוטר תוך  2.5

 המאוחר.

השוטר על טופס "בקשה למינוי סנגור בפגישה הראשונה עם השוטר, יחתים עוה"ד את  2.6

 לשוטר בחקירה" ויפקססו לענבל מאוחר יותר.

השוטר זכאי, ככל וירצה בכך לפגישה נוספת לצורך מתן הייעוץ המשפטי במשרדי  2.7

 עוה"ד. 

 דרישת תשלום שכ"ט

ישלח עוה"ד דרישת תשלום מפורטת  –לאחר סיום הטיפול במתן הייעוץ בשלב החקירה  .1

 ובה יציין את הפרטים הבאים: 

 .מס' התביעה בענבל 

  .מס' ההליך במח"ש 

 .שם היחידה החוקרת 

  .תאריך החקירה 

 . )נושא החקירה )תוך ציון סעיף העבירה הרלבנטי 

 .סטאטוס החקירה 

 .מס' פגישות ייעוץ שהתקיימו 

 .סכום שכר הטרחה 

 

הטרחה הינו משלוח הטופס "בקשה למינוי סנגור לשוטר מסמך הכרחי לתשלום שכר  .2

 בחקירה" מלא וחתום ע"י השוטר.
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 כללי

בהתאם להסכם ההתקשרות יש לדאוג לרמת זמינות מיידית וכן דחיפות במתן  .1

 הטיפול. 

דקות מרגע אישורו על קבלת  60על עוה"ד להגיע למשרדי מח"ש בתוך פרק זמן של עד  .2

 הטיפול. 

מס' עורכי דין במשרד היכולים לתת את השירות, הבדיקה תיערך מול במידה וישנם  .3

 ראש המשרד ובאחריותו לוודא הגעת אחד מעורכי הדין ממשרדו למח"ש.

במידה ואין אפשרות לזמינות המתבקשת יש לעדכן את המוקד  )נסיעה/חופשה/מחלה  .4

 חו"ח וכו'(. 

ו עולים חששות לניגוד עורך הדין יודיע מיידית לענבל בכל מקרה בו מתעוררים א .5

 אינטרסים ויפעל להחזרת כל חומר שקיבל בנושא.

 

להשתנות מעת לעת, בכפוף  ותהעבודה יכול הנחיותלמען הסר ספק יובהר כי הערה כללית: 

 צרכיה. ולשיקול דעתה הבלעדי של ענבל 
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 בקשה למינוי סנגור לשוטר בחקירה

 סניגור מתוך מאגר עורכי הדין המצוי בחברת "ענבל".אני הח"מ, מבקש בזאת למנות לי 

הובא לידיעתי כי במידה והוועדה לסיוע משפטי של משטרת ישראל תחליט כי איני זכאי לסיוע 

משפטי בחקירה בגין ההליך נשוא בקשה זו, יהא עלי להחזיר את השווי הכספי של הסיוע אותו 

לנוהל סיוע משפטי(  8י לפנות לועדה )עפ"י סעיף קיבלתי, צמוד למדד המחירים לצרכן, בכפוף לזכות

 לפוטרי מהחזר זה. 

על מנת להבטיח החזר ההוצאות כאמור, מהווה חתימתי על בקשה זו התחייבות כלפי משטרת 

 ישראל להחזר הערך הכספי של הסיוע אותו קיבלתי והסכמתי לקיזוז הסכום ממשכורתי.

 .1958-וק הגנת השכר התשי"חלח 25התחייבות זו הינה על פי הוראות סעיף 

 חלק א' : פרטי המבקש

 שם פרטי*:______________   שם משפחה*: _____________  מס' ת.ז*: _____________ 

מס' אישי*: ______________   היחידה בה משרת*: _____________  

 מחוז:______________

 טל' ביחידה:____________ טל' נייד*: _______________ טל' בבית*: _______________

 חלק ב' : פרטי האירוע בגינו נדרש הייצוג

תאריך האירוע*:_____________ )אם לא ידוע תאריך מדויק, נא לרשום תאריך משוער חודש 

 ושנה(

תיאור קצר של פרטי האירוע: )על התיאור לכלול: חשדות המיוחסים לשוטר, האם תוך כדי ועקב 

 עבודתו(.

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 האם נעשה במסגרת מילוי תפקידך*:        כן / לא

 חלק ג: פרטי היחידה חוקרת

יחידה חוקרת: _______________ שם החוקר: _____________ מס. תיק 

 *:_____________מח"ש

 למילוי הבקשה והטיפול בה! חובהלתשומת לב: הפרטים המצויינים ב * )כוכבית( הנם פרטי 

 

 חלק ד: אישור המבקש

 הנני מאשר הפרטים דלעיל.

____________ 

 חתימת המבקש


