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 המטפלים מטעם הקרן הפנימית לביטוחי הממשלההנחיות לעבודת עורכי דין 

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח
 

 טיפול בתביעות המנוהלות

 רכושורכב  תביעותבאגף 
 

 רקע:

)להלן: "ענבל"(,  רכב ורכוש תביעות אגף -הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן באמצעות"מ, בע לביטוח חברה ענבל

 רכב ורכוש.גופים ממשלתיים בגין נזקי  כנגד המוגשות התביעות ניהול על אמונה

עבור הממשלה ומכוח זה מנהלת את התביעות  הביטוחים הכיסוייםמרבית היא הגורם שהוסמך לנהל את  ענבל

 מי הרכב והרכוש. בתחו בין היתר  המשפטיות,

 פסק למסלולי ניתוב, ההגנה וניהול עמדה גיבוש, התביעות ניהול אופן בדבר, בין היתר, שונות החלטות קבלת

 .אלה עבודה להנחיות בהמשך כמפורטיהיה , פשרה או דין

 

 טיפול ראשוני בתיק
 
 אישור קבלת טיפול בתיק .1

 

 המלווים הדין עורכי זהות, לטיפול התיק קבלת על אישורימים,  6 תוךקבלת התיק במשרד עורך הדין, יישלח  עם

 .במשרד התיק ומספר בתיק הטיפול את

 )נספח א'( לדוגמא מוצע נוסח"ב מצ

 

  מחיקת "ענבל" מכתב התביעה .2

במידת הצורך, ידאג עוה"ד, עם קבלת התביעה, למחיקת "ענבל" )שהינה אישיות משפטית נפרדת ולא  .2.1

 נכונה( והגוף הממשלתי מהתביעה ולהחלפתם במדינת ישראל. 

 אם מדובר ביחידת סמך )כגון: יד בן צבי( הנתבעת הנכונה הינה היחידה עצמה. .2.2

 יש לנסות ולהסדיר נושא זה ישירות עם הצד השני.  .2.3

( ולהסדיר עם נספח ב'מקרים קיצוניים יש להגיש בקשה בנוסח המוצע הדומה לדוגמא המצ"ב )ב .2.4

 .שהרפרנט האחראי על התיק חתימה על תצהיר מתאים, ככל שיידר
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 בכל מקרה של ספק יש לוודא עם הרפרנט המטפל בשם אלו נתבעים יוגש כתב ההגנה. .2.5

 

 

 כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה הפניית מכתבים לענבל .3

 

 בקרן הפנימית. התביעה' מס ציון בתוספת בתיק למטפל אישית ימוענו לענבל מכתבים

 

 

 ניגוד עניינים .4

בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים ויפעל להחזרת התיק וכל חומר שקיבל בקשר  מידיתהדין יודיע  עורך
  לכך.

 
 השבההטיפול בתיקי הגנה ותביעות 

 

 הגשת תביעות נגד צ"ג )"שיבוב"( .5

 בתחום הרכב .5.1

שהועברו ע"י  כפוף לכךמיום קבלתן במשרד עורך הדין, ב יום 30תביעות תוגשנה לבית משפט תוך  .5.1.1

 להגשת התביעה. שיםוענבל כל המסמכים הדר

למען הסר ספק, עורך הדין לא ישגר מכתב דרישה לנתבעים בטרם הגשת כתב התביעה, וזאת  .5.1.2

והתביעה מועברת לטיפול לאחר משלוח מכתב דרישה ושתי תזכורות. במקרים בהם עורך הואיל 

הדין סבור כי יש מקום למשלוח מכתב דרישה נוסף על אלו שנשלחו מטעם הקרן הפנימית, יפנה 

 בכתב לרפרנט המטפל, בבקשה מנומקת והנושא יוכרע על ידי הרפרנט המטפל

 

 בתחום הרכוש .5.2

מיום יום  30תוך תביעות תוגשנה לבית המשפט  -ים בפני עורך הדיןבמידה וכל המסמכים מצוי .5.2.1

 שיםוכל המסמכים הדר מטעם הקרן הפנימית שהועברו  כפוף לכךקבלתן במשרד עורך הדין, ב

 להגשת התביעה.

למען הסר ספק, עורך הדין לא ישגר מכתב דרישה לנתבעים בטרם הגשת כתב התביעה, וזאת  .5.2.2

לטיפול לאחר משלוח מכתב דרישה ושתי תזכורות. במקרים בהם עורך  תהואיל והתביעה מועבר

הקרן הפנימית, יפנה הדין סבור כי יש מקום למשלוח מכתב דרישה נוסף על אלו שנשלחו מטעם 
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, וזאת אלא אם בעת לרפרנט המטפל, בבקשה מנומקת והנושא יוכרע על ידי הרפרנט המטפל

 כתב מהרפרנט המטפל לשגר מכתבי דרישה.המינוי קיבל עורך הדין הוראה מפורשת וב

 

יום מקבלת התיק במשרדו  15עורך הדין יפנה לרפרנט המטפל בתוך  -במידה וחסרים מסמכים .5.2.3

 לצורך השלמת מסמכים הנדרשים לצורך הגשת התביעה 

 

 הנחיית לפי או למייצג המבוקשים המסמכים העברת ממועד יום 30 תוך יוגש התביעה כתב .5.2.4

 .קבתי המטפל הרפרנט

 

 : הכנת עדים .6

 

של אינטרס המדינה ובכלל זה יפעל, במידת  עורך הדין יפעל באופן מיטבי להכנת העדים לטובת ייצוג נאות

הצורך, לקיים פגישות עם העדים לצורך היערכות לדיון, יבצע שיחות טלפוניות , ויעדכן את הרפרנט המטפל 

 בכל מקרה בו נדרשת התערבותו לצורך שיתוף פעולה. 

 

בתיקי רכב בהם לא מוגשים תצהירי עדות ראשית וגרסת העדים מובאת  -הנחיות מיוחדות לתיקי רכב

 לראשונה במסגרת דיון ההוכחות , תתבצע הקפדה יתרה של עורך הדין בעניין הכנת העדים מבעוד מועד.

 בנספח ה'.אופן הכנת העדים ייעשה בהתאם למפורט 

 

 העברת מסמכים  .7

 בקשות"ד, ב כתבי זה ובכלל המטפל לרפרנט כהעתק במקביל יועבר המשפט לבית המוגש מהותי מסמך כל

 .בתיק' ג וצדדי הנתבעים מטעם ותצהירים תשובה כתבי, ראשית עדות תצהירי, מהותיות

 

 סיכון  הערכות .8

  הערכת סיכון ראשונית -תיקי הגנה חבויות/צד ג' ברכב ורכוש  .8.1

הערכת סיכון  תועבר)במסגרת הזמן הקצוב ו/או בהתאם לאורכה שניתנה )בכתב( הגשת כתב ההגנה  עם

 סיכון הערכת" בכותרת יוכתר זה מכתב. ההגנה כתב והעתקסמך המידע הקיים  עלראשונית 
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הערכת הסיכון הראשונית תהא מפורטת ותכלול התייחסות לאחריות, היקף הנזק, גורמים  ".ראשונית

 "ב.וכיוצנוספים מעורבים, בדיקות שיש לבצע לשם המשך ניהול ההליך 

 

 וחבויות  רכוש בתיק שיבוב סיכוןדיווח ראשוני והערכת  .8.2

מך המידע הקיים בתיק, יועבר העתק כתב התביעה בצירוף דיווח ראשוני על ס התביעהעם הגשת כתב 

שיכלול התייחסות מפורטת לאחריות, גורמים מעורבים, סיכויי התביעה, מומחים וקביעתם, וכן 

הערכת שווי התיק. מכתב זה יוכתר בכותרת דיווח ראשוני ויהיה מפורט בהתאם למסמך דיווח ראשוני 

 ההליכים המקדמיים הערכת סיכון מפורטת עובר לסיום שמועבר בזאת ומצורף להנחיות העבודה.

 

השלמת איסוף המידע, לרבות חוות  עם₪,  25,000שהערכת הסיכון שלהם עולה על  רכושו רכב בתיקי

דעת ועובר לסיום ההליכים המקדמיים בתיק, תישלח הערכת סיכון מפורטת המתייחסת הן לאחריות 

 והן להיקף הנזק. 

 

 הערכת סיכון מפורטת .8.3

 ישו/או כאשר ישנה הצעה לסיום התיק ועורך הדין פונה לקבלת סמכויות,  מרכזיותבצמתים 

 .עדכנית מפורטת סיכון הערכת להעביר

 

 הערכות סיכון שנתיות .8.4
 

דו"ח הכולל את רשימת התביעות הפתוחות עמודות  מטעם הקרן הפנימיתיועבר אחת לשנה  .8.4.1

יעביר דו"ח מרוכז המתייחס ודרשות ממנו למילוי ע"י עורך הדין. עורך הדין ימלא את העמודות הנ

 שיקבע ע"י ענבל ולא יאוחר מסוף נובמבר.  . הדוח יועבר עד למועדלכל התיקים שבטיפולו

 

הדו"ח יכלול טטוס התביעה, המלצה להמשך טיפול והערכת סיכון.  ס :הן"ד השימלא עוהעמודות  .8.4.2

 הוצאות ושכ"ט הצד שכנגד.הערכת סיכון מעודכנת הכוללת סיכום הסיכון בתיק כולל 

 

 25,000בתיק בו עולה הערכת הסיכון על במידה והערכה סיכון מפורטת לא נשלחה במהלך השנה,  .8.4.3
 .ולכלול בה המלצה מנומקת של עורך הדין יש לצרפה לדו"ח המרוכז₪, 

 

 



 

 

 

  

 

חתימה בראשי תיבות ________________                                    תאריך  _________________                    

 
 נוהל זה הינו חסוי ומיועד לשימושם של עוה"ד העובדים עם ענבל  חברה לביטוח בע"מ בלבד  

9778100-03פקס:  0097780-03טל:  70100נתב"ג  282רח' ערבה, קריית שדה התעופה ת.ד.   
Arava St. Air-Port City. P.O.B 282, B.G. Airport 70100, Tel 03-9778000, 03-9778100  

 
5 
 

 

 :סיכון הערכות פורמט .9

ובאופן המותאם   2וג' 1'ג ים בנספחסיכון ראשונית והערכת סיכון מפורטת ישלחו בפורמט כפי שמפורט  הערכת

 למידע הקיים בתיק במועד כתיבת ההערכה.

 

 

 

 

 :דיווחים וקבלת הנחיות .10

 

בכתב בכל "צומת" בעלת חשיבות בתיק )כגון התפתחויות  מטעם הקרן הפנימיתיש לדווח ולקבל הנחיות 

 מיוחדות המשפיעות על ניהול התיק,המלצות והתרשמות מעמדת השופט ועוד( ובין השאר:

 

 הצעה למינוי מומחה מוסכם 

 א לחוק בתי המשפט.79דיון עפ"י סעיף הצעה ל 

 ויתור על הוצאות בדחיית התביעה כנגד הגורם המיוצג 

  פנייה למגשר 

 קת נתבעמחי 

 תחילת דיוני ההוכחות בתיק )תוך ציון מידע בדבר השתלשלות התנהלות ההליכים בתיק  לפני

)התרשמות עורך  לאחריהםעובר לקביעת התיק להוכחות, כגון נסיונות פשרה שלא צלחו( וכן 

 הדין מעדויות הצדדים והמומחים מטעמם ומידת השפעת העדויות על מצבנו בתיק(. 

 י לפסק דיןהגשת סיכומים וצפ 

 

מעודכנת וכן המלצה מנומקת של עורך  שווי/הדיווח יכלול את כל המידע הדרוש, לרבות הערכת סיכון

 הדין.

 

 אגרותחיוב ב .11
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ובמידת הצורך לעיל(  2עקב כך שטרם נמחקה מהתיק )ראה סעיף  עוה"ד ידווח על כל חיוב ענבל באגרה 

 )נספח ג'(ידאג להגיש בקשה לביטול האגרה. מצ"ב הנחיות שנשלחו למזכירויות בתיהמ"ש. 

 

 פשרות .12

יועבר דיווח  -לקביעת חבות המדינה  ממשיולדעת עוה"ד יש מקום לפשרה בתיק ו/או קיים סיכון  במקרה

 מידי ומפורט לענבל כולל הערכת סיכון מעודכנת, תוך בדיקת אפשרות פשרה והמלצה מנומקת של עוה"ד.

 פשרה כפופה לאישור מראש ובכתב.   כל

 

 גישור/פישור .13

ו. המלצת תןיוי בעניין המנומקת דעתו"ד עוה יחווה לפישור או לגישור להעברה הצעה ותעלה במידה .13.1

 כל החלטה בעניין זה כפופה למתן אישור מראש. 

 .לגישור הקשורות המגשר של פעולותיו כל על יחוללישיבה /לשעה הטרחה שכר כי דאולו יש .13.2

 

 פניה לקבלת תגובההעברת מסמכים ו .14

משלוח כל המסמכים הקשורים לניהול התיקים יעשה באמצעות הדואר בלבד או באמצעות מערכת  .14.1

בתוספת  . המכתבים ימוענו אישית למטפל בתיק,INTERNET EXPLORERמידע ממוחשבת מבוססת 

 .בקרן הפנימיתציון מספר התביעה 

 

הודעות  sherut@inbal.co.il ישלחו לכתובת הדוא"ל  –העברת מסמכים המחייבים התייחסות דחופה  .14.2

 ., ויציינו את מידת הדחיפותאלה יועברו ליומן העבודה של הרפרנט המטפל בתיק לשם טיפול

 

יום מראש, בכל מקרה בו מתבקשת התייחסות, ) לכל  30להקפיד ליידע את ענבל לפחות על עוה"ד  .14.3

להצעות פשרה( ולהמתין לקבלת תגובה מסודרת.  בראש המכתב יצוין  יום מראש בכל הקשור 60הפחות 

באופן מובלט וברור, תאריך היעד ויובהר משמעותו )קדם,  תזכורת, המועד האחרון לקבלת עמדת 

 הרפרנט וכו'(. אם התאריך אינו מועד דיון יש לציין גם את מועד הדיון הקרוב.

 

 מפתוח כותרות לרשימת בהתאם, הפנייה סיבת את המפרטת הכותרת את מכתב כל בראש לציין יש .14.4

 .בידיכם הנמצאת

mailto:sherut@inbal.co.il
mailto:sherut@inbal.co.il
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באמצעות מערכת מידע ממוחשבת שלהם מול ענבל מבוצעים , שקשרי העבודה השוטפים עוה"ד .14.5

 יפעלו בין היתר כדלקמן:  INTERNET EXPLORERמבוססת 

 

הערכות סיכון ,וכל עדכון שוטף אחר  בקשות,המערכת הממוחשבת בהזנת ידאגו ל .14.5.1

 מהלך הטיפול בתיק התביעה.בהנדרש 

 

 סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל .ל ידאגו  .14.5.2

 

 תשלומים .15

ועורך הדין, בהנחיית/הסכמת ענבל, מייצג גורם נוסף הנתבע בתביעה, יש לדאוג כי  במידה .15.1

 למעט, חלקו את ישלם גורם וכל מראש סוכם פיה לע לחלוקה בהתאם ישלחו התשלום    דרישות 

 .המדינה של אחרת זרוע הינו הנוסף הגורם אם

מטעם הקרן  ובכתב( בלא לקבל אישור מראש "ג כלשהו )כגון עדיםלצכל תשלום  לקבוע אין .15.2

 .הפנימית

 

 מינוי נותני שירותיםהנחיות  .16

עפ"י תעשה  , בוחן תנועה, מהנדס או כל מומחה/ ספק שירותים אחר, , שמאיהתקשרות עם חוקר .16.1

 ובכפוף לאישור, גם לגבי שכר טרחתו. הקצאה שתתבצע ע"י הקרן הפנימית 

 

, יש בקרן הפנימיתואף הוקצה בו נותן שירותים ע"י רפרנט  בקרן הפנימיתתיק בו הוחל הטיפול  .16.2

 אי.להמשיך )במידת הצורך( להיעזר באותו חוקר או שמ

 

 של הרפרנט המטפל בתיק. מראשביצוע מעקב ע"י חוקרים כפוף לאישור  .16.3
 

 את הרפרנט המטפל. מידיתנותן שירותים כלשהו יש לעדכן בנוגע לבעיה  מתעוררתבמידה ו .16.4

 
יוסמך עורך הדין להפעיל חקירה, ₪,  10,000בתיקי רכב "שיבוב" שהתקבול הצפוי בהם עולה על  .16.5

 . הפניה תהיה לחוקר שהוקצה ע"י הרפרנט.הקרן הפנימיתבאישור לפי שיקול דעתו, וללא צורך 
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מבוצעת כל חומר מגורמים חיצוניים או רשויות, יש לוודא תחילה, אצל הרפרנט, שלא הזמנת לפני  .16.6

 .בוצעה הזמנה כאמור ע"י ענבלהזמנה כפולה ולא 

 

 .ענבל"י ע תבוצע משטרה תיק הזמנת

 
 

 ממשלה מגופי מידע .31 .17

הדין לא יפעיל חוקר להשגת מידע המצוי ברשות של גוף מיוצג. במקרים אילו יש לפנות  עורך .17.1

 לאיש הקשר בגוף זה לצורך השגת המידע המבוקש. 

ולאחר הפניה לאותו גוף עדיין לא התקבל מלוא המידע הדרוש, יש לפנות לענבל ולקבל  במידה .17.2

 הנחיות. 

 
 הוצאות .18

בהם יוטלו הוצאות עקב אי הופעת עורך הדין לדיון שנקבע, עקב גורמים שבשליטת  במקרים .18.1

 .הדין עורך בהן שאיי    –עוה"ד 

  בבקשה ע"י הרפרנט ו/או במקרים שימצא לנכון, עורך הדין יפנה לביהמ"ש יידרשבהם  במקרים .18.2

 .המדינה לטובת הוצאות להטלת

 
 סיום הטיפול בתיק .19

 פס"ד/פשרה: .19.1

"נאמן או חתום בחותמת  מקורפסה"ד חתום ע"י בית המשפט )את  מידיעורך הדין יעביר באופן  .19.1.1

, שיכלול בין היתר מספר תעודת זהות של התובע מכתב נילווה" של בית המשפט( בצירוף למקור

  , כולל תחשיבי הצמדה, ריבית ושכ"ט עו"ד.מדויקובמקרים המתאימים, תחשיב פיצוי 

 

 עורך הדין על הגשת ערעור, יעביר המלצותיו בכתב במצורף לפסק הדין.   במקרים בהם ממליץ .19.1.2

 

כאשר התיק מסתיים בפשרה המקבלת תוקף של פס"ד יש לדאוג להחתים התובע/ים גם על  .19.1.3

או  מקור)שטרי קבלה וסילוק ולהעביר לענבל העתק מאושר של פסה"ד הנותן תוקף לפשרה 
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, הסכם הפשרה חתום ושטרי הקבלה (" של בית המשפט"נאמן למקור חתום בחותמת

 ושחרור/סילוק.

 

 זבון יש לצרף גם צו ירושה או צו קיום צוואה.יבמידה ומדובר בע .19.1.4
 

 השתתפותם על שהוסכם מעורבים נוספים גורמים והשחרור הקבלה בכתב לכלול להקפיד יש .19.1.5

 .בתיק והפיצויים בהוצאות

 כללי

 גביית כספים .20

ישלחו  פשרה או דין פסק בעקבות לרבות חייבים י"ע ישולמו אשר התשלומים שכל, לכך לדאוג מתחייב ד"עוה

 כלשהי שמסיבה ככל. הדין לעורך העתק עם הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן לפקודת לענבל ישירות בהמחאה

 מרכיבי את המפרט מכתב ד"עוה יעביר כן כמו.  ענבלל מידית  לידיו, ישלח אותו בוצע והתשלום כן נעשה לא

 ההמחאה /ההמחאה העתק קבלת מיום ימים 3 בתוך בחלקו /במלואו בוצע התשלום אם יציין וכן התשלום

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

 . בנפרד תשלום כל בגין חלופיות

 

 גביית הוצאות .21

המדינה/הגוף המיוצג, שהינו פניה וכן  מכתב דרישה טיפול ראשוני בגביית הוצאות שנפסקו לטובת  .21.1

 יהווה חלק בלתי נפרד מהטיפול בתיק.לגורם המחויב 

המשך טיפול באמצעות הוצל"פ אינו חלק מהטיפול. יש לדווח ולהמליץ במקרים המתאימים  .21.2

 ולקבל הנחיות.

המדינה / הגוף המיוצג, על עורך הדין להעביר לענבל את  בכל מקרה שבו נפסקו הוצאות לטובת .21.3

 " של בית המשפט.למקור נאמןאו כשהם חתומים בחותמת " במקורפסק הדין ו/או ההחלטה, 

 ערעור .22

בהליך יש לדווח על כל ערעור המוגש כנגד המדינה בתביעה שנוהלה ע"י המשרד ולקבל אישור לייצג  .22.1

 .  הערעור

של ענבל עם פרקליטות  תוהתייעצוהמשפט העליון מחייב פניה מוקדמת ערעור וערעור שכנגד לבית  .22.2

 לענבל זמן נוסף לצורך קבלת ששיידרהמדינה. בפניה ומתן המלצות לערעור חשוב לקחת בחשבון 

 ההחלטה.
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 תיקים בעלי סוגיות מיוחדות/ רגישות/ השלכות רוחב .23

להפנות שימת לב ענבל בכל תיק שבו עולות סוגיות משפטיות מורכבות או שיש בהם רגישות מיוחדת או  יש

 להתייעצותשעשויות להיות להם השלכות רוחב, על מנת שענבל תבחן את הסוגיות ותביא סוגיות מתאימות 

 בפרקליטות המדינה.

 

 התיישנות .24

על טענת התיישנות. במקרים  לוותרינת ישראל אין "י הנחיות היועמ"ש בתביעות בהן ההגנה ניתנת למדעפ

ולהכין מכתב פניה  הקרן הפנימיתמיוחדים בהם יש סיבה מיוחדת לשקול ויתור על הטענה יש לקבל הנחיות 

למשרד המשפטים לקבלת אישור פרט לאותם מקרים בהם נקבעה תקופת התיישנות מיוחדת בחוק המתייחס 

 .נגד המדינה מפורשות ובמיוחד לתביעות המוגשות

 

 הליך משפטי בו מעורבת זרוע נוספת של המדינה .25

"י הנחיות היועמ"ש אין לפתוח חזית בבימ"ש בין שתי זרועות של המדינה, על כן אין להגיש עפ .25.1

 את ענבל במקרים הרלוונטיים. מיידיתהודעות צ"ג כנגד זרוע אחרת של המדינה אלא ליידע 

ן מטעם יינת והייצוג בקרן הפנימית מכוסה אינו שחלקן המדינה של זרועות' מס נתבעו בו במקרה .25.2

 ההחלטה בדבר חלוקת האחריות תיקבע בסוף ההליך ע"י פרקליט המחוז הרלוונטי. ,הקרן הפנימית

 .ולענבל המחוז לפרקליט האחריות חלוקת לעניין המטפל"ד עוה המלצת תועבר כאמור תיק בסיום .25.3

 

 לפטור מאגרהאגרות  .26

"י הפרקליטות ולא ע לבקשות המוגשות ע"י צדדים לתיק שעניינן בקשה לפטור מאגרה תוגש בד"כ  תגובה

לידיעת הרפרנט המטפל  מידית, תועבר תגובה ע"י עוה"ד המייצג. לפיכך, כל בקשה שתוגש לצורך קבלת 

 לשם העברתה לפרקליטות או לשם קבלת הנחיות מתאימות

 

 :בו חבה שאינה באגרה חיוב המדינה על להטיל אין .27

 על אגרה חלה שבה, פשרה הסדר במסגרת, להגיע מנת על, באגרה חייבת אינה שהמדינה העובדה את לנצל אין

 המחייב נמוך בסכום התיק סיום או התביעהמחיקת /דחית על בהסכמה)למשל  אחרים נתבעים על או התובעים

 .תתבטל האגרה בפועלכך ש עצמה על האגרה את תיקח שהמדינה  להסכמה( באגרה התובעים את
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 קנסות הינם שאין לבית המשפט סמכות לאשר הסכמה כזו. לגבייתהפרקליטות והמרכז  הנחיית

 

 

 

 

 ייצוג בהליכים אזרחיים בעת שתלויים הליכים פליליים/משמעתיים  .28

 המדינה על, המדינה נגד בתביעות הגנה כתב בניסוח הגבלות יןיבענ המדינה פרקליט להנחיית בהתאם .28.1

 לבין ידה על שהוגשה משמעתית בקובלנה או ידה על שהוגש אישום בכתב האמור בין מסתירה להימנע

 .האישום כתב הוגש שבגינה התרחשות לאותה הנוגע אזרחי בהליך, כנתבעת עמדתה

 

 .המשפט לבית הגשתו בטרם ענבל ואישור לעיון ההגנה כתב של הסופי הנוסח את להעביר"ד עוה על .28.2

 

 נגד הפלילי ההליך לסיום עד האזרחית בתביעה מלדון להימנע לבקש יש המתאימים במקרים .28.3

 .הפלילי ההליך בתום תיקבע התביעה לגוף המדינה ועמדת ןיבעני המעורבים

 

לענבל,  מיידיתוביהמ"ש יסרב למתן ארכה בכל הקשור לדיון בתביעה האזרחית יש לדווח על כך  היה .28.4

אזי תקוים התייעצות עם פרקליט המחוז הרלוונטי בכל הקשור לגיבוש עמדת המדינה בתביעה 

 האזרחית.

 

 הנחיות בתיקים .29

 . מטעם הקרן הפנימיתהאחראים לכך  הרפרנטיםבתיקים יינתנו אך ורק ע"י  הנחיות

 

 שכ"ט .30

והמצוי בידיכם, שכ"ט ישולם בכפוף לאישור ענבל, בהתאם לתעריף שכר הטרחה החל על התיק  .30.1

 לאחר סיום מלוא הטיפול בתיק.

יש לדאוג למשלוח חשבון שכ"ט מפורט, כולל הוצאות, עפ"י תעריף ענבל, סמוך לאחר סיום הטיפול  .30.2

בתיק )יש לציין במכתב את מספר העוסק המורשה(. במידה והמשרד ייצג מס' נתבעים בתיק, יש 

 את שיעור החלק שיש לשלם מתוך הסכום. לשלוח את חשבון שכה"ט בהתאם לאותם גופים ולציין
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במקרה של אי הסכמה בין ענבל למשרד עו"ד המייצג, בין היתר, לגבי אופן חישוב שכה"ט ע"פ  .30.3

 .ת עו"דדלאחר הצגת נימוקי ועמ התעריף, ייקבע אופן החישוב וסכום שכה"ט ע"י  ענבל

לעשות בו כל שימוש ללא אישור  התעריף על כל נספחיו, הינו רכושה הבלעדי של ענבל ואין להפיצו או .30.4

 מראש ובכתב מענבל. 

 ואינם צמודים.)אלא אם צוין אחרת( אינם כוללים מע"מ  ,הסכומים המפורטים בתעריף .30.5

ענבל שומרת לעצמה את הזכות להרחיב, לצמצם ולשנות את תעריפי שכ"ט. כל שינוי יהיה תקף לגבי  

 ל על שינוי כאמור.כל תיק, שהוקצה לעורך הדין, לאחר מועד הודעת ענב

 

כגון הוצאות עונשיות שנפסקו כתוצאה מהתנהגות בלתי ראויה של עוה"ד, כשלים במקרים חריגים   .30.6

בפני  לעוה"ד  זכות הערעורבמקרה זה שמורה  .להפחית משכה"טרשאית ענבל מקצועיים אחרים וכו', 

 ענבל.

 

לסכומים המפורטים בתעריף שכ"ט, ענבל לא תהיה חייבת לשלם לעו"ד סכום כלשהוא נוסף, מעבר  .30.7

למעט החזר הוצאות בפועל הכרוכות בטיפול בתיקים, ואשר ניתן אישור בכתב הוצאתם ולעלותם ע"י 

 ענבל, בטרם הוצאו הוצאות אלה, ע"י עוה"ד )ראה גם התייחסות לעניין זה בתעריף שכר הטרחה(.

 

שב כשיעור מסכום הפיצוי הכולל במקום בו מחושב שכ"ט עוה"ד באחוזים, שכר הטרחה האמור יחו .30.8

. סכום זה יכלול את מרכיב שכה"ט לב"כ התובע  לרבות הוצאות ענבלשנקבע ושולם לתובע ע"י 

  משפטיות , למעט הוצאות עונשיות, אם יפסקו כנגד המדינה.

 

סכום הפיצוי לצורך חישוב שכה"ט, המפורט להלן, מתייחס לסך הפיצויים, ששולמו  בתביעה גם 

 יותר מתובע אחד ומעילת תביעה אחת.אם היה 

 

במקרה ומוגשת הודעת  צד ג' כנגד הגוף המיוצג על ידנו או שעוה"ד מגיש הודעת צד ג' כנגד גורם  .30.9

, לא ישולם כל שכ"ט נוסף מעבר נוספים הקשורים לאותה תובענה כמפורט במקריםוכן  מעורב נוסף

 לסכומים הנקובים בתעריף.
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ממועד אישור חשבון שכר הטרחה על ידי רפרנט ענבל   ,יום 30טף + תשלום שכר הטרחה יתבצע שו .30.10

ובכפוף להימצאות אישור עדכני בידי ענבל על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות עם 

 גופיים ציבוריים. לא ישולמו מקדמות ע"ח שכ"ט.

 

יש  ימים ממועד ביצוע התשלום ע"י ענבל ובכפוף לכל דין. 5עוה"ד יעביר לענבל חשבונית מס תוך  .30.11

ספרות( כפי שמופיע בהודעת זיכוי  10לציין על גבי חשבונית המס את מספר מסמך התשלום )

 החשבון הנשלחת אליכם.

 

 את חשבונית המס יש להעביר להנהלת חשבונות של ענבל לידי גברת אורית בושמי. .30.12

 

מאתנו לדווח על עסקאות עמכם לרשות המיסים ועלולה לגרום אי העברת החשבונית במועד תמנע  .30.13

 לעיכוב בביצוע התשלומים הסדירים.

 

 

למען הסר ספק יובהר כי נהלי העבודה יכולים להשתנות מעת לעת, בכפוף לשיקול הערה כללית: 

 צרכיה. ודעתה הבלעדי של ענבל 
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   נספח א'
 

 
 
 

 ___________________ תאריך:
 
 
 

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בתיק: הרפרנט המטפל
 
 

         
 
 

 הנדון: _________________________________
 

 מספרכם: ________________
 
 
 

 אנו מאשרים קבלת החומר הנדון לטיפולנו.
 

 מספר תיקנו הוא: _________________.
 

 __________________.שם עוה"ד המטפל במשרדנו: 
 
 
 
 

 בכבוד רב,        
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 נספח ב'
 
 

 

  

 ת.א. __________      בבית משפט ___________

 ב____________

 

 

 ____________  התובע:

 ע"י ב"כ עוה"ד ____________ ואח'  

 מרח' _____________  

 טלפון: ___________ פקס: ____________  

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ הנתבעת:

 בקשה למחיקה על הסף

 

בית המשפט הנכבד מתבקש למחוק על הסף את התביעה נגד הנתבעת מס' ______, "ענבל" חברה לביטוח בע"מ 

 )להלן: "ענבל"(, בהעדר עילת תביעה ובהיעדר יריבות בין הצדדים, וזאת מן הטעמים שלהלן:

 

 של משרד ה_________.בכתב התביעה נטען כי "ענבל" הינה המבטחת  .1

 טענה זו אינה נכונה ואין בה ממש. .2
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"ענבל" משמשת כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה שהינה קרן כספית בבעלות הממשלה אשר  .3

כספיה מוחזקים ע"י החשב הכללי במשרד האוצר ונועדו לשמש עבור הביטוח העצמי של יחידות 

 הלת הקרן הפנימית ולא כמבטחת.הממשלה. תפקידה של ענבל, בקשר לכך הינו כמנ

כמבטחת לתחומי ביטוח ספציפיים הדרושים לממשלה אולם אין להם קשר  ןרישיויודגש כי לענבל יש  .4

לקרן הפנימית ולתביעה נשוא בקשה זו ואף אין לה רישיון לעסוק בביטוח בהקשר זה. בעניינים אלו 

 עוסקת ענבל כמנהלת הקרן בלבד.

נהלת הקרן היא מנהלת עבור משרד ה ________ את התביעות בהקשר במסגרת תפקידה של ענבל כמ .5

לחבותו החוקית כלפי __________ ומטפלת עבורו בתשלום תביעות לצדדים שלישיים מתוך כספי 

 הקרן.

זאת ועוד, עפ"י הדין חובה לצרף לכתב התביעה מסמכים מהותיים. ההלכה הפסוקה קבעה כי פוליסת  .6

 תי.ביטוח הינה בגדר מסמך מהו

 התובע לא צרף מסמך זה לכתב התביעה, משמע, לא קיים מסמך כזה. .7

 פנייה בע"פ לב"כ התובע/ים למחיקת "ענבל" לא נענתה/נענתה בשלילה. .8

אשר על כן, מתבקש בית המשפט למחוק את התביעה כנגד "ענבל" חברה לביטוח בהיעדר עילה ובהיעדר  .9

 יריבות בין הצדדים.

 העובדות המופיעות בה. לבקשה זו מצ"ב תצהיר לאימות .10

 

        ____________________ 

 עו"ד, ב"כ הנתבעת        
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 1נספח ג'
 

 לכבוד

 הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 הרפרנט המטפלשם 

 טופס הערכת סיכון – תיקי שיבוב
 פרק א' : נתונים כלליים .1

 
 :__________________מספר תביעה .1.1
 ___________________מספר ת.א :  .1.2
 :_______________________שופט .1.3
 :_________________מועד דיון הבא .1.4

 
 פרק ב' : תיאור הנסיבות .2

 

 :התיק נסיבות .2.1
 

 אשר הובילו להגשת התביעה והמתוארות בכתב התביעה השתלשלות האירועים והנסיבות  פירוט
 

  הנתבעיםהצדדים  .2.2
 

 פירוט צדדים רלבנטיים שלא נתבעו  .2.3
 

צדדים רלבנטיים שלא נתבעו בשל מניעות או כל סיבה אחרת ומידת ההשפעה של  פירוט
 על סיכויי התביעה  העדרותם

 
 פרק ג' : שאלת האחריות .3

 

סוגיית האחריות בתביעה וכן התייחסות כללית לעמדת המומחים בתיק. בשלב מתקדם, יש ניתוח ופירוט 

לסוגיית האחריות בהיבט הכולל המפרט את טענות הצדדים האחרים, חוות דעת נגדיות ומומחים להתייחס 

במידה וישנו גורם נוסף  כן, יש לפרט בנפרד את עמדת הגורם המיוצג בתיק.-.כמומטעם בימ"ש ככל שמונו.

ס במקרים מעורב )בין אם נתבע פורמלית ובין אם לאו( יש לפרט לגבי שאלת ומידת אחריותו.יש להתייח

הרלבנטיים גם לשאלת האשם/רשלנות תורמת.בסיכום פרק זה יש לציין מהן נקודות החולשה והחוזק 
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כן, במידה ובתיק נשמעו הוכחות -לרבות התייחסות של המומחים מטעמנו, מעבר לאמור בחוות הדעת. כמו

 )עדויות( יש לפרט תוכנן ומידת השפעתן על סוגיית האחריות.

 
 טענות התביעה .3.1

 

 טענות ההגנה .3.2

 טענות צדדים שלישיים .3.3

 שאלת אשם תורם .3.4

 נקודות חולשה ונקודות חוזקה כפי שעולה עד כה בתיק .3.5

 

 אחריות-חוות דעתד': פרק  .4

 

 פירוט חוות דעת מטעמנו )תוך התייחסות לנקודת מחוזקה וחולשה בחוות הדעת( .4.1

 

 הדעת()תוך התייחסות לנקודת מחוזקה וחולשה בחוות  פירוט חוות דעת הנתבעים .4.2

 

 נזק:' : שאלת הפרק ה .5
 

יש לתאר את הנזקים הנטענים כפי שעולה מכל אחת מחוות הדעת בתיק )מטעם הצדדים ומטעם ביהמ"ש(, 
מדוחות החקירה, וכיוב'. במידה והמומחה מטעמנו מציין נקודות חולשה באשר למצבנו בסוגיה זו, יש לציין 

 ( יש לפרט תוכנן ומידת השפעתן על סוגיית הנזק.כן, במידה ובתיק נשמעו הוכחות )עדויות-זאת וכמו
 

 הסכום ששולם ליחידה המכוסה .5.1

 הסכום ששולם למומחים .5.2

 אבחנה בין ערכי שיפוי לערכי כינון .5.3

 פירוט חוות הדעת מטעמנו לעניין הנזק .5.4

 

 פסיקה רלבנטית:  .6
השיקולים במקרים בהם עולה שאלה אשר נדונה והוכרעה בפסיקה, ואשר עשויה להיות לכך השפעה על 

 שבניהול התביעה, יש לפרט בקצרה את מגמות הפסיקה בעניין הרלבנטי.

 .   המלצת/הערות עורך הדין7

 פירוט והנמקה של המלצת עורך הדין.
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  '2נספח ג
 

 לכבוד

 הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 הרפרנט המטפלשם 

 טופס הערכת סיכון – תיקי חבויות
 פרק א' : נתונים כלליים .7

 
 :__________________מספר תביעה .7.1
 ___________________מספר ת.א :  .7.2
 :_______________________שופט .7.3
 :_________________מועד דיון הבא .7.4

 
 פרק ב' : תיאור הנסיבות .8

  נסיבות התיק .8.1
 

מתוך כתב התביעה ואשר  השעול כפיאופן תמציתי וברור , בפירוט השתלשלות האירועים והנסיבות 
 'וכואירוע /משטרה, דוח רשומות קיימותכגון דוחות חקירה,  -אומתו באמצעות מידע המצוי בתיק

 
 הצדדים בהליך  .8.2

 

לא נתבעו )מניעות יש מקום לשגר כנגדם הודעת צד ג' או לחילופין שצדדים רלבנטיים ש פירוט .8.3
 .וכיוצ"ב(

 
 פרק ג' : שאלת האחריות .9

 

כן, יש -כמו לעמדת מומחים מטעם ביהמ"ש, באם מונו.כללית ניתוח ופירוט טענות הצדדים וכן התייחסות 

במידה וישנו גורם נוסף מעורב )בין אם נתבע פורמלית ובין אם  לפרט בנפרד את עמדת הגורם המיוצג בתיק.

שאלת האשם/רשלנות לאו( יש לפרט לגבי שאלת ומידת אחריותו.יש להתייחס במקרים הרלבנטיים גם ל

תורמת.בסיכום פרק זה יש לציין מהן נקודות החולשה והחוזק לרבות התייחסות של המומחים מטעמנו, 

כן, במידה ובתיק נשמעו הוכחות )עדויות( יש לפרט תוכנן ומידת השפעתן -מעבר לאמור בחוות הדעת. כמו

 על סוגיית האחריות.
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 טענות התביעהפירוט  .9.1

 
 שלנו טענות ההגנה .9.2

 צדדים שלישייםהגנה נתבעים אחרים לרבות  טענות .9.3

 שאלת אשם תורם .9.4

 

 אחריות-חוות דעתד': פרק  .10

 

 חוזקה וחולשה בחוות הדעת()תוך התייחסות לנקודת  התביעהפירוט חוות דעת  .10.1

 

 בשלב.  )תוך התייחסות לנקודת מחוזקה וחולשה בחוות הדעת(  מטעמנוחוות דעת  פירוט .10.2
במסגרת ההערכה להיערכות הנדרשת לקראת הכנת חוותד של התיק יש להתייחס מקדמי 

  עת, אילו מומחים נדרשים ואילו פעולות יש לבצע לקראת עריכתן.

 

 רלבנטיםחוות דעת צדדים נוספים  פירוט .10.3

 

 נזק:' : שאלת הפרק ה .11
 

יש לתאר את הנזקים הנטענים כפי שעולה מכל אחת מחוות הדעת בתיק )מטעם הצדדים ומטעם ביהמ"ש(, 
. במידה והמומחה מטעמנו מציין נקודות חולשה באשר למצבנו בסוגיה זו, יש לציין "בוכיומדוחות החקירה, 

 על סוגיית הנזק. כן, במידה ובתיק נשמעו הוכחות )עדויות( יש לפרט תוכנן ומידת השפעתן-זאת וכמו
 

 הנתבע לרבות פירוט ראשי הנזק )נזק ישיר, עקיף , אובדן הכנסה וכיוצ"ב( הסכום  .11.1

 הסכום ששולם למומחים .11.2

 אבחנה בין ערכי שיפוי לערכי כינון  .11.3

 לעניין הנזק ככל שישנן  מטעמנונגדיות פירוט חוות הדעת  .11.4

 

 רלבנטית:  פסיקה' : ו פרק .12
 

והוכרעה בפסיקה, ואשר עשויה להיות לכך השפעה על השיקולים  במקרים בהם עולה שאלה אשר נדונה

 שבניהול התביעה, יש לפרט בקצרה את מגמות הפסיקה בעניין הרלבנטי.

 הדין עורךהערות /המלצתפרק ז' : .   7

 פירוט והנמקה של המלצת עורך הדין.
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 תיקי רכב -הנחיות להכנת עדים
 
 

ובתיקי רכב מתנהל ההליך ללא הגשת תצהירי עדות ראשית וגרסת העדים מובאת לראשונה על דוכן הואיל 
 העדים, אנו מבקשים לקיים הקפדה יתרה בעניין הכנת העדים בתיקים אלו ובכלל זה לבצע את הפעולות הבאות:

 

 עם קבלת התיק לטיפול, עורך הדין יבצע בדיקה של זהות העדים הקיימים בתיק. .1

 

, יעדכנם בדבר קיומו של  סמוך לקבלת התיק לטיפולו עם העדיםצור קשר )מומלץ טלפוני( הדין י עורך .2
יקבל את גרסתם לאירוע, ויערוך השוואה בין הגרסא שנמסרה לגרסא הקיימת בדוח ,הליך משפטי

באמצעות משלוח מכתב  הנאמר לו על ידי העדהאירוע.  בסיום השיחה הטלפונית, יגבה עורך הדין את 
המעלה על הכתב את תוכן השיחה והגרסא שנמסרה. העתק מהמכתבים יועבר לרפרנט המטפל באמצעות 

 לעיל. 2המייל או המערכת הממוחשבת. השיחות הטלפוניות יבוצעו בטווח הלו"ז הקבוע בסעיף 

 

במקרה של הבדלי גרסאות מהותיים אשר יש להם השפעה על סיכויי התביעה, יעדכן עורך הדין את  .3
 ט המטפל  בדבר הבדלי הגרסאות ויכלול התייחסות לסיכויי התביעה.הרפרנ

 

עם קבלת מועד דיון, יקיים עורך הדין שיחות טלפוניות נוספות  עם העדים הרלבנטיים, יוודא קבלת הזימון  .4
 למועד הדיון וכן ישגר פעם נוספת את מכתב נסיבות האירוע למען רענון זכרון העדים.

 

ות, יקיים עורך הדין פגישה עם העדים לצורך היערכות לדיון לרבות מתן הנחיות לקראת מועד דיון ההוכח .5
 והדרכה על העדות ווידוא הגרסא הקיימת בתיק.

 

במידה ועורך הדין נתקל בחוסר שיתוף פעולה עם עד/נהג, יעדכן בכתב ובזמן סביר את הרפרנט המטפל  .6
 קבלת שיתוף פעולה.בדבר חוסר שיתוף הפעולה, לצורך התערבות הרפרנט המטפל ב

 

נציין כי אין מדובר ברשימה סגורה של פעולות לביצוע ועל עורך הדין לפעול באופן המיטבי להכנת העדים  .7
 לטובת ייצוג נאות של אינטרס המדינה ובכלל זה ביצוע הפעולות לעיל.

 
 בברכה,

 שרה שרווד, עו"ד
 היועמ"ש לקרן הפנימית

 


