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 הוצאה לפועל –שכ"ט עו"ד 
 

 

) * סכום שהתקבל בפועל והינו סופי  מהתקבוליהיה אחוז שכר הטרחה בתיקי הוצאה לפועל 

 ומוחלט( כדלקמן: 

 

 שכ"ט שכ"ט  *התקבולסכום 

 מצטבר של  עד סכום %-אחוז -עד -מ

1 35,000 10% 3,500 3,500 

35,001 60,000 7.5% 1,875 5,375 

   5% והלאה 60,001

 
 ₪ 7,500בכל מקרה שכ"ט הכולל לא יעלה על  

 
יובהר כי לא ישולם תשלום נוסף בגין הוצאות למעט הוצאות בגין מסירה, איתור וחקירות )באישור 

 מראש ובכתב מענבל(.
 

כי תעריף שכר הטרחה ונהלי העבודה יכולים להשתנות מעת למען הסר ספק יובהר הערה כללית: 
לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל ובכפוף לצרכיה. יובהר כי תעריף שכר הטרחה יכול אף 

 להיות שונה בתוך התחום הספציפי כאשר מדובר במיוצגים שונים
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 :שכ"ט גביית חובות אשפוז
 

 כללי: .1
 

 מע"מ.הסכומים שלהלן אינם כוללים 
 
 

 פשרה שקיבלה תוקף של פסק דין  .2
 

 שכ"ט פסוק או שכ"ט עו"ד שיוסכם בין עוה"ד של הצדדים. 
יושלם השכ"ט על ידי ענבל ל ₪,  150-בכל מקרה בו שכה"ט הפסוק עומד על סכום נמוך מ

– 150 .₪ 
 

  ניהול תביעה עד לקבלת פסק דין  .3
 

 שכ"ט פסוק או שכ"ט עו"ד שיוסכם בין עוה"ד של הצדדים. 
יושלם השכ"ט על ידי ענבל ל ₪,  150-בכל מקרה בו שכה"ט הפסוק עומד על סכום נמוך מ

– 150 .₪ 
 

 הגשת תביעה שנמחקה מסיבות טכניות  .4
 

תביעות שנמחקו מהסיבות הבאות: שולם בעבר, תאונת עבודה, אין חבות, שולם ישירות 
 מע"מ.₪ +  100ים , השכ"ט הינו  לבית חול

 

  הסדרים כלליים .5
 

 מהסכום שהתקבל כתוצאה מההסדר.  10%
 

החלת ההסדר על תיקים שלא הועברו לטיפול משפטי על ידי ענבל )תיקי שולחן( תזכה את 
מסכום הגביה. לעניין זה "סכום גביה" הינו הסכום  5%העו"ד שיצר את ההסדר בשכ"ט של  

הביטוח הרלוונטית ישירות לענבל בתיקים בהם הפיצוי שולם כתוצאה אשר ישולם מחברת 
 מן ההסדר.

      
 

 פסק דין עקרוני .6
 

 שכ"ט פסוק או שכ"ט עו"ד שיוסכם בין עוה"ד של הצדדים. 
 

החלת פסק דין עקרוני על תיקים שלא הועברו לטיפול משפטי על ידי ענבל תזכה את העו"ד 
 מסכום הגבייה. )תיקי שולחן(. 5%שכ"ט של שבזכותו נפסק פסק הדין העקרוני ב

 
החלת פסק דין עקרוני על תיקים שהועברו לטיפול משפטי על ידי ענבל לעו"ד שלא סגר את 

 5%פסק הדין העקרוני, תזכה את העו"ד שבזכותו נפסק פסק הדין העקרוני בשכ"ט של 
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הביטוח  מסכום הגבייה . לעניין זה "סכום גביה" הינו הסכום אשר ישולם מחברת
 הרלוונטית ישירות לענבל בתיקים בהם הפיצוי שולם כתוצאה מן ההסדר.

 
 
 
 

למען הסר ספק יובהר כי תעריף שכר הטרחה ונהלי העבודה יכולים להשתנות הערה כללית:  
מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל ובכפוף לצרכיה. יובהר כי תעריף שכר 

 בתוך התחום הספציפי כאשר מדובר במיוצגים שוניםהטרחה יכול אף להיות שונה 
 

  



  
 

 

 

תאריך  _________________                                חתימה בראשי תיבות ________________                        

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

 הפנימית לביטוחי הממשלה  
0977810-03פקס:  9778000-03טל:  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  
 
4 

 
 

 
 רכב  רכוש –שכ"ט עו"ד 

 
 

 :כללי .1

בכל מקום בו לא נאמר אחרת שכר טרחה אחד ישולם עבור טיפול בתיק/ תובענה/ הליך משפטי   1.1

אחד באותה ערכאה. בכלל זה הליך הכולל תביעות שאוחדו, מספר תובעים/ נתבעים, הודעות צד 

שלישי, המשך יצוג עקב החזרת התיק לערכאה הדיונית ע"י ערכאת ערעור, המשך יצוג במסגרת 

שי לאחר סיום התביעה מול התובע,  המשך יצוג עקב ביטול פס"ד וכדו' וכן הליכי הודעת צד שלי

 ביניים בתיק המנוהלים בערכאה גבוהה יותר. 

 

 הסכומים הנקובים להלן אינם כוללים מע"מ.  1.2

 

 :על בסיס פיצוי -שכ"ט בתביעות צ"ג  .2

₪ ,  800של מסכום הפיצוי שנפסק לתובע עפ"י פס"ד/פשרה או תעריף מינימום בסך  10%

 ₪. 15,000הגבוה מביניהם ולא יותר מ 

 

  : עבור דחייה או מחיקה -שכ"ט בתביעות צ"ג  .3

 

 :מחיקה / דחייה על הסף 3.1

 

 ₪ 500 –מחיקה  

 ₪ 650 –דחיה על הסף  

 
 :דחייה לגופו של עניין בפס"ד )שאינה דחיה בהסכמה( 3.2

 

 גובה התביעה: מסכום התביעה שהוגש ע"י צד ג' ותוספת לפי 6%ישולם סכום של  

 

  סכום תביעת צד ג'
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תוספת  -עד -מ

לא 

 *במצטבר

0 15,000 1,500 

15,001 30,000 2,250 

 3,000 והלאה 30,001

 

 ובכל מקרה לא ישולם יותר מגובה התביעה של צד ג'.₪.  15,000 -ולא יותר מ 

 התוספת תשולם רק בסוף ההליך אם הדחייה היא סופית, ולא הוגש ערעור. * 

 :דחייה בהסכמה 3.3

 

  סכום התביעה של צ"ג

שכ"ט לא  -עד -מ

 במצטבר

0 15,000 1,500 

 2,250 והלאה 15,001

 

 

 : שכר טרחה בתביעות שיבוב .4

     שיבוב הינו על בסיס תקבול בלבד. לא תשולם תוספת בגין נסיעות שכר הטרחה בתביעות .4.1

 והוצאות אחרות למעט  הוצאות בגין מסירה, איתור וחקירות )באישור מראש ובכתב             

 מענבל(.            

 

שכר הטרחה בתיקי שיבוב שהתקבול התקבל אצל עוה"ד שטיפל בתביעת השיבוב  4.1.1

 מהתקבול. 15%יעמוד על  

שכר הטרחה בתיק שיבוב, שהועבר לגביה באמצעות הליכי הוצאה לפועל ע"י עו"ד  4.1.2

מהסכום הנגבה ויועבר לאחר שיתקבל בענבל  עקב  10%אחר, יעמוד על סך של 

 גבייתו בפועל.
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תיק שהועבר לטיפול משפטי עקב טעות או סמוך לפני הגעת התשלום בגינו  שרות משפטי אחר: 4.2

שלא עקב הטיפול המשפטי, והטיפול בו הופסק לאחר הגשת כתב התביעה ולפני טיפול המשך 

 עבור כתיבת כתב התביעה.₪  250 ישולם סך של -ממשי

 

 סכום שהתקבל בפועל והינו סכום סופי ומוחלט. –סכום התקבול  *

 

 :תביעת צ"ג ותביעת שיבוב המנוהלות יחדיו .5

במקרה שבנוסף לתביעת צד ג' יש במקביל תביעת שיבוב מול אותו צד ג' ואותו    עו"ד  .5.1

משכר הטרחה  75%מיצג את ענבל בתביעה המשותפת, ישולם שכר הטרחה כולל בגובה 

 800 -שהיה משולם בכל אחת משתי התביעות לו היו מתנהלות בנפרד ובלבד שלא יפחת מ

 .₪ 

וב נגזר מסכום הגבייה, היה והגבייה לא בוצעה סמוך מכיוון ששכר הטרחה בתביעת השיב .5.2

 לפסק הדין, יתבצע התשלום כמפורט להלן:

משכר הטרחה בתביעת  75%בסיום ההליך המשפטי יהא עוה"ד זכאי לשכ"ט בגובה  .5.2.1

 צד ג'.

היה ולא התקבל תקבול, על אף פניית עורך הדין במכתב דרישה לחייב, יהא עוה"ד  .5.2.2

הנותרים מתעריף צד ג' , לאחר העברת התיק לטיפול  25%זכאי להשלמה של יתרת 

 בהליכי הוצל"פ או החלטה על סגירתו.

 

  :שכ"ט בערעור .6

      

משכר הטרחה  50%:שכר הטרחה בערעור יהווה -בתיקי צד ג'שכר הטרחה בערעור 
 ₪  800בערכאה הקודמת ולא יפחת מ 

 
עבור ₪  1500סכום קבוע של שכר הטרחה בערעור בתיקי שיבוב יעמוד על  -בתיקי שיבוב

 תיק ערעור.
 

 ' לתעריף כנספח אראה את נוהל תשלום הוצאות לעו"ד המצורף בזה ומסומן  :הוצאות .7

 שכ"ט.     

 

  המצורף בזה ראה תעריף החלפת עו"ד מטפל  החלפת עו"ד מטפל במהלך הטיפול בתיק : .8
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 לתעריף שכ"ט. ב'כנספח ומסומן      

 

ספק יובהר כי תעריף שכר הטרחה ונהלי העבודה יכולים להשתנות למען הסר הערה כללית: 

מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל ובכפוף לצרכיה. יובהר כי תעריף שכר הטרחה 

 .יכול אף להיות שונה בתוך התחום הספציפי כאשר מדובר במיוצגים שונים
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 רכוש  -שכ"ט עו"ד 

 
  

 :כללי .1

בכל מקום בו לא נאמר אחרת שכר טרחה אחד ישולם עבור טיפול בתיק/ תובענה/ הליך   .1.1

משפטי אחד באותה ערכאה. בכלל זה הליך הכולל תביעות שאוחדו, מספר תובעים/ 

נתבעים, הודעות צד שלישי, המשך יצוג עקב החזרת התיק לערכאה הדיונית ע"י ערכאת 

שי לאחר סיום התביעה מול התובע, המשך יצוג ערעור, המשך יצוג במסגרת הודעת צד שלי

 וכדו' וכן הליכי ביניים בתיק המנוהלים בערכאה גבוהה יותר.  עקב ביטול פס"ד

 הסכומים הנקובים להלן אינם כוללים מע"מ.  .1.2

 

 :שכר טרחה בניהול הליך משפטי .2

יך בכל מקום בו לא נאמר אחרת, שכר הטרחה יהא על בסיס פיצוי. במקרים בהם אין בהל  .2.1

המשפטי תביעה כספית או תביעה לפיצוי כספי, או בכל מקרה בנקבע במפורש אחרת 

 בתעריף, ישולם שכר הטרחה לפי החלופות המתאימות.

  :לפני ניהול תביעה גייצו  .2.2

ייצוג במקרה בו טרם הוגשה תביעה משפטית ולחילופין הוגשה תביעה משפטית אך התיק        

לא צורך בניהולו בבית המשפט, יעמוד שכר הטרחה על  הסתיים לפני הגשת כתב הגנה, ל

בדיון ₪  192,000מהתעריף  החל ביצוג בהליך משפטי  ובכל מקרה לא יעלה על   75%

 בדיון בשאלת הנזק בלבד.₪  120,000בשאלת האחריות והנזק ועל 

 :יצוג בנוגע למרכיב או סוגיה מוגדרת בתביעה  2.3

ו לגבי סוגיה/יות מוגדרות בתיק, יהא שכר הטרחה לפי תביעה שהועברה לטיפול חלקי א       

 לעיל. 1מהמפורט בסעיף  80% -להלן( אך לא יותר מ 11תעריף שעות )כמפורט בסעיף 

 

 :שכ"ט על בסיס פיצוי  .3

בפשרה או פס"ד בו נקבע פיצוי לתובע/ים שכר הטרחה יחושב לפי סכום הפיצוי שנקבע  3.1

באופן שונה בתביעות בהן נדונות סוגיות האחריות ושולם ע"י הקרן. חישוב שכ"ט יחושב 

והנזק גם יחד ובין תביעות בהן נדונות שאלות הנזק או האחריות בלבד ולפי הפירוט שלהלן 

: 
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 : דיון בשאלת האחריות והנזק

 

 שכ"ט שכ"ט  סכום הפיצוי

 מצטבר עד לסכום של  %-אחוז -עד -מ

 1,500    מינימום

0 300,000 10% 30,000 30,000 

300,001 1,200,000 8% 72,000 102,000 

 320,000 218,000 5% והלאה 1,200,001

 

 

 320,000בדיון בשאלת האחריות והנזק שכה"ט  הבסיסי לפני ישיבות וסיכומים לא יעלה על 

 ש"ח.

 

  :דיון בשאלת הנזק בלבד או האחריות בלבד   3.1.2 

 

 שכ"ט שכ"ט  סכום הפיצוי

 מצטבר עד לסכום של  %-אחוז -עד -מ

 1,500    מינימום

0 300,000 8% 24,000 24,000 

300,001 1,200,000 6% 54,000 78,000 

 200,000 122,000 3% והלאה 1,200,001

 

בדיון בשאלת הנזק בלבד או האחריות בלבד שכה"ט הבסיסי לפני ישיבות וסיכומים לא יעלה 

 1.2ש"ח. 200,000על 
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  :דחייה או מחיקהשכ"ט עבור  .4

 מחיקה יחולו, בהתאמה, גם על הפסקת תובענה*הכללים החלים על 

 

 : דחייה או מחיקה* ללא דיון לגופו של עניין 4.1

 

 25,000בתביעות צד ג' עד  

 ש"ח

 ש"ח 25,000בתביעות צד ג' מעל 

 דחיה מחיקה דחיה מחיקה 

לפני כתב 

 הגנה

1,200 1,800 1,600 2,500 

לאחר כתב 

 הגנה**

2,400 3,200 3,000 4,000 

 מגובה התביעה של צד ג' 70%בכל מקרה לא ישולם יותר מ 

במידה והוגשה תביעה שנמחקה והמשרד המטפל בתביעה טיפל גם בתביעה שנמחקה,  *

יקוזז שכ"ט ששולם עבור התביעה שנמחקה )למעט ישיבות( משכ"ט המגיע בגין התביעה 

 שהוגשה בשנית.

 

 להלן. 6-ו 5בתוספת ישיבות וסיכומים לפי סעיף  **

 

 ** מחיקה לאחר דיון לגופו של עניין 4.2

 

 מחיקה 

 25,000עד 

 מחיקה

 25,000מעל 

 5,000 4,500 לאחר כתב הגנה

  

 מגובה התביעה של צד ג' 70%בכל מקרה לא ישולם יותר מ

 לעיל  4ו 3בתוספת ישיבות וסיכומים לפי סעיפים  * 
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והוגשה בשנית תביעה שנמחקה בעבר והמשרד המטפל בתביעה טיפל גם במידה  ** 

בתביעה שנמחקה, יקוזז שכ"ט ששולם עבור התביעה שנמחקה )למעט ישיבות( 

 משכ"ט המגיע בגין התביעה שהוגשה בשנית.

 

 : לגופו של עניין הדחיי 4.3

 יחושב כדלקמן: ןשכ"ט עו"ד בתביעות שנדחו לגופו של עניי

 

 שכ"ט עד תביעה מ 

0 25,000 5,000 

25,001 100,000 8,000 

100,001 1,200,000 18,000 

 30,000 והלאה 1,200,001

 

 מגובה התביעה של צד ג' 70%בכל מקרה לא ישולם יותר מ 

 

 : תשלום עבור ישיבות .4

 

לשכה"ט המחושב לעיל )למעט במקום בו צוין אחרת(  יתווסף תשלום בגין ישיבות  

 וסיכומים כדלקמן:

 

 הערות סכום סוג הדיון

ולא יותר מחמש  400 קדם

 ישיבות

  700 הוכחות

  600 גישור / פישור
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  :תשלום עבור סיכומים בכתב .5

 

  סוג הסיכומים ותוכנם

 750 סיכומים בהליכי ביניים

 1,250 בשאלת הנזק

 1,750 בשאלת האחריות

 2,500 בשאלת האחריות והנזק

 

 בתביעה.₪  3,000סיכומים יותר מ סה"כ לא ישולם בגין 

 

משכר הטרחה בערכאה הקודמת לא כולל  50%: שכר הטרחה בערעור יהיה שכ"ט בערעור .6

 ישיבות, בתוספת ישיבות שבוצעו בערעור בפועל.

 

 :)מכל סוג( שכ"ט בתביעות שיבוב רכוש .7

 שכ"ט שכ"ט  סכום התקבול*

 מצטבר סכום של  עד %-אחוז -עד -מ

  500 -לא פחות מ  

1 50,000 15% 7,500 7,500 

50,001 150,000 13% 13,000 20,500 

150,001 250,000 11% 11,000 31,500 

250,001 750,000 9% 45,000 76,500 

750,001 1,250,000 7% 35,000 111,500 

1,250,001 3,000,000 5% 87,500 199,500 

)שכ"ט יקבע   והלאה 3,000,001

בכל מקרה לגופו 

) 

 

 סכום שהתקבל בפועל והינו סכום סופי ומוחלט. –סכום התקבול  *
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 :תביעות שיבוב המועברות לגביה בהליכי הוצל"פ .8

במקרה שהתקבול לא יגיע לידי ענבל אלא מועבר לגביה בהליכי הוצל"פ באמצעות עו"ד אחר ,       

 4,000לעיל ועד תקרה של  8מגובה שכר הטרחה המפורט בסעיף  50%שכר הטרחה יעמוד על 

 בעת ביצוע גביה תשולם תקרת ההפרשים עבור שכר הטרחה. ₪. 

 

משכר הטרחה בערכאה הקודמת לא כולל  0%5: שכר הטרחה בערעור יהיה שכ"ט בערעור  .9

 ישיבות, בתוספת ישיבות שבוצעו בערעור בפועל.

 

 ' לתעריף שכ"ט.כנספח אראה את נוהל תשלום הוצאות לעו"ד המצורף בזה ומסומן  :הוצאות .10

 ראה תעריף החלפת עו"ד מטפל המצורף בזה   החלפת עו"ד מטפל במהלך הטיפול בתיק : .11

 לתעריף שכ"ט. 'בכנספח ומסומן        

 

 

למען הסר ספק יובהר כי תעריף שכר הטרחה ונהלי העבודה יכולים הערה כללית: 

להשתנות מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל ובכפוף לצרכיה. יובהר כי 

תעריף שכר הטרחה יכול אף להיות שונה בתוך התחום הספציפי כאשר מדובר במיוצגים 

 .שונים
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 הגנה משפטית תעבורה –כי דין שכר טרחת עור
 

שכר טרחה שלהלן חל על ניהול הליכים בבית המשפט לתעבורה והליכי ערעור על הליכים 
 אלה.

 
 כללי: .1

 הסכומים הינם מצטברים, אלא אם נקבע במפורש אחרת. .1.1
 הסכומים אינם כוללים מע"מ. .1.2
 במידה וחלים על התיק מספר תעריפים, ישולם הסכום הגבוה מבינהם. .1.3
 

 עבור ישיבות: תשלום .2
 

 :הגדרות .2.1
 

 : ישיבה שאינה מהותית כגון: תזכורת, בקשה לדחיית מועד וכדו'ישיבה טכנית
 : ישיבה שאינה ישיבת הוכחות ואינה ישיבה טכנית.ישיבה מהותית
 : ישיבה בה הוצגו ראיות/ נחקרו עדים.ישיבת הוכחות

 
הבסיס כולל ישיבות בכל סוגי ההליכים, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת, תעריף  .2.2

 טכניות וכן ישיבה מהותית ראשונה בהליך.
 

 :תעריף-סוג ישיבה .2.3
 

 כלול בתעריף הבסיס.                                                       -ישיבה טכנית    .2.3.1
 ש"ח לישיבה. 400 -ישיבה מהותית  .2.3.2
 ש"ח לישיבה. 700  -ישיבת הוכחות    .2.3.3

 
 משפט לתעבורה: תשלום עבור ייצוג בתיק בבית .3

 
 תעריף בסיס – הגנה משפטית תעבורה .3.1

 
 ₪ 2,800ייצוג  במקרה שאין הודאה )כולל ישיבה מהותית ראשונה(  .3.1.1

 
-טיעונים לעונש בלבד)כולל ישיבה מהותית ראשונה( –ייצוג במקרה שיש הודאה  .3.1.2

1,800   ₪ 
 

  עיכוב הליכים: .3.2
 

שאושרה עד לאחר בעקבות פניה ליועץ המשפטי לממשלה בקשה לעיכוב הליכים  .3.2.1
 ישיבה  מהותית ראשונה, ישולם שכ"ט מופחת במקום שכ"ט עבור ייצוג בהליך מלא.

 
1200   .₪ 

 
 ₪ 600 –בקשה לעיכוב הליכים שלא אושרה  .3.2.2
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  בקשה מינהלית: .4

 
 1000טיפול בבקשה מנהלית לשלילת רישיון נהיגה והשבתו ללא ייצוג בהליך הפלילי. תעריף: 

.₪ 
 

 :ערעור .5
 

 מתעריף בסיס רגיל.ובלבד:  50%בגין ערעור יעמוד על תעריף  .5.1
 

 שעוה"ד טיפל גם בערכאה ראשונה  .5.1.1
 

בבית ₪  8000-בבית המשפט המחוזי ו₪  5,000שערעור על גזר דין בלבד לא יעלה על  .5.1.2
 המשפט העליון.

 
יותר מהתעריף שהיה משולם לו לו  20%עו"ד אשר לא ייצג בערכאה ראשונה יקבל  .5.2

 היה מייצג בערכאה ראשונה. 
 

לפי  -תשלום בגין ערעור כולל ישיבה מהותית ראשונה. התשלום בגין כל ישיבה נוספת .5.3
 בהתאם לסוג הישיבה. 2.3התעריף בסעיף 

 
 הגשת ערעור מותנית באישור מראש ובכתב מענבל. .5.4
 
 

 מקרים מיוחדים: -נה משפטית הג .6
 

ערכאה ראשונה במקרים המנויים להלן ובלבד שעפ"י הודעת המאשימה קיימת אפשרות 
 למאסר בפועל: 

כל האמור בתתי הסעיף של סעיף זה מתייחס לטיפול בתיקים שעניינן העבירות המנויות בסעיף 
 להלן. 6.1-6.2

 
 התעריף כולל ישיבה מהותית ראשונה

 
 ₪ 17,000אישום בגרם מוות ברשלנות:  -ת התעבורה לפקוד 64סע'  .6.1

 
 -אישום בעברה בנסיבות בהן נפגע אדם חבלות של ממש -( לפקודת התעבורה 3)38סע'  .6.2

13,600 ₪ 
 

 בקשה לעיכוב הליכים בעקבות פניה ליועץ המשפטי לממשלה: בקשה לעיכוב הליכים: .6.3
 

 לעיל. 6.1-6.2מהתעריף בסעיפים  25%:עיכוב הליכים שהתקבלה:   .6.3.1
-6.1על התעריף בסעיפים ₪  1,500בקשה לעיכוב הליכים שלא התקבלה: תוספת של  .6.3.2

 לעיל. 6.2
 

 ייצוג בשימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום: .6.4
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 ₪. 12,000לשעה ועד לתקרה של ₪  400בעבור ייצוג בשימוע ישולם לפי שעות:  .6.4.1
 

התשלום בגין ייצוג בשימוע לפי סעיף זה כולל את כל הטיפול הכרוך בהכנת השימוע  .6.4.2
 .אחתובכלל זה פגישות והכנת מסמכים וכן ישיבת שימוע 

 
 לעיל. 2.3.3ישולם לפי סעיף  -עבור כל ישיבת שימוע נוספת  .6.4.3

 
משכר הטרחה ששולם בגין יצוג  30% –במידה שיוגש כתב אישום לאחר השימוע  .6.4.4

 היה חופף ולא מצטבר לשכר הטרחה עבור ההליך בערכאה הראשונה.בשימוע י
 

 ערעור: .6.5
 

 :ערעור .6.5.1
 
 
 
 
 

בסעיף מהתעריף  40% -חזרה מערעור לפני דיון בערעור והחל טיפול ממשי בתיק  .6.5.2
6.4.1. 

 
ישולם עבור ישיבה מהותית החל מהישיבה הראשונה  -ישיבות בימ"ש לדיון בבקשה .6.5.3

 .2.3.3לפי סעיף 
 

 בקשות שונות:  .6.6
 

בגין הבקשות בכתב שמפורטות להלן: עתירה לגילוי ראיה חסויה, בקשה לגילוי  .6.6.1
 חומר חקירה ובקשה לצו איסור פרסום: 

 
 ₪. 500סך של 

 
נקבעה להן תמורה ספציפית בתעריף זה, הינה חלק  התמורה בגין בקשות שלא .6.6.2

 מהתעריף הכולל ולא ישולם עבורן כל תשלום נוסף.
 

 לעיל. 2.3.2בנוסף, ישולם בגין ישיבה לדיון בבקשה על פי התעריף הנקוב בסעיף  .6.6.3
 

ככל שיידרש, ובכפוף לאישור מיוחד:   -הליכי מעצר, בר"ע וחקירת סיבת מוות .6.7
ית עובדי מדינה, בשינויים המחוייבים לגבי ישיבות בהתאם לתעריף הגנה משפט

 לעיל. 2.3בימ"ש שאינן טכניות עליהם יחול סעיף 
 

 יעוץ במשרד או במקום ביצוע החקירה לפני הליך משפטי –יעוץ וליווי טרום הליך .7
 

 ₪. 5,000לשעה ועד ₪  400סך של   -לעיל 6מקרים מיוחדים הנכנסים לגדר סעיף  .7.1
באישור מראש ובהינתן נסיבות  -לעיל 3ממקרים המנויים בסעיף מקרים הנובעים  .7.2

 400סך של  –מיוחדות וחריגות ובעיקר כשחומרת העבירה מצדיקה מתן אישור מיוחד 
 ₪. 2800לשעה ועד ₪ 

 דין פסקערעור על  דין גזרערעור על 
 עו"ד חדש אותו עו"ד עו"ד חדש  אותו עו"ד

5,000 ₪ 8,000 ₪ 9,000 ₪ 12,000 .₪ 
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 :שונות .8
 

 מספר מיוצגים בתיק אחד: .8.1
 

 יש ,מנאשם אחד יותר של ייצוג עבור ,אחרת במפורש מפורט אם אלא ,ההליכים סוגי כל לגבי
 .נוסף נאשם לכל 35%- ו שלישי לנאשם 50% ,שני לנאשם 65% של בתוספת ט"שכה את להגדיל

 
 הליך שהופסק ללא טיפול ממשי: .8.2

 
 ממשי שהוחל טיפול כלשהיא, ללא מסיבה ההליך והופסק המייצג הדין לעורך שהועבר הליך

 תעריף לפי ישולם )לטיפול התיק להעברת סמוך מאישום/ מערעור ע"י המדינה חזרה : כגון(
 הסעיף פי על בהליך היצוג– בגין מהתעריף 20% -יותר מ ולא לעיל 7 בסעיף כמפורט שעות

 .הרלוונטי
 

 החלפת עו"ד באמצע ההליך או החלפתו במקרה של הפסקת הליך וחידושו: -החלפת עו"ד .9
 

 : 3החלפת עו"ד בתיקים לפי סעיף  .9.1
 

מהתעריף ולעורך הדין  50%לעורך הדין הראשון ישולם  בהעברת תיקים בודדים: .9.1.1
 מהתעריף. 100%השני ישולם 

 
 בהתחשב ט לעורך הדין הנעבר יסוכם מראש": שכהבהעברת כמות גדולה של תיקים .9.1.2

 בעתיד.  ושצפויה להתבצע שהושקעה העבודה ובכמות בסוג
 

 : 6החלפת עו"ד בתיקים לפי סעיף  .9.2

 
 

 
  הוצאות:

 
 ' לתעריף שכ"ט.       כנספח אראה את נוהל תשלום הוצאות לעו"ד המצורף בזה  ומסומן 

 
 

כי תעריף שכר הטרחה ונהלי העבודה יכולים להשתנות הערה כללית: למען הסר ספק יובהר 
מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל ובכפוף לצרכיה. יובהר כי תעריף שכר 

 הטרחה יכול אף להיות שונה בתוך התחום הספציפי כאשר מדובר במיוצגים שונים.
  

 שכ"ט שני ראשוןשכ"ט  עו"ד שני עו"ד ראשון
 50% 50% נוהלו הוכחות נוהלו הוכחות

 65% 35% נוהלו הוכחות לא נוהלו הוכחות 
 50% 50% לא נוהלו הוכחות לא נוהלו הוכחות 



  
 

 

 

תאריך  _________________                                חתימה בראשי תיבות ________________                        

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

 הפנימית לביטוחי הממשלה  
0977810-03פקס:  9778000-03טל:  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  
 

18 
 
 

 
 

 נספח א' לתעריף שכר הטרחה 
 

 נוהל תשלום הוצאות לעורכי דין )בכל תחומי הפעילות של הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה
 (בהנהלת ענבל

 
 :נסיעה וחניההוצאות   .1

 החזר הוצאות נסיעהתשלם  ענבל  - נסיעות במוניות לבתי משפט 1.1
במקום בו הנסיעה נדרשת ובכפוף להצגת במוניות לבתי משפט 

 קבלות. 
 

נסיעה  ענבל תשלם החזר הוצאות –הוצאות נסיעה ברכב פרטי  1.2
לפי חוזרי החשב הכללי )"החזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי, 

 תפקיד לנותני שירותים חיצוניים"(. ב
משרד ממ ק" 30עולה על ליעד רק עבור נסיעות בהן מרחק הנסיעה יוחזרו הוצאות יודגש כי, 

 .עו"ד
התשלום נכון  .שרד עוה"ד ליעדהתשלום יחושב לפי מכפלת התעריף במספר הקילומטרים ממ 

 ברוטו לקילומטר בתוספת מע"מ.₪  1.40מד על וע 2/2012לחדש 
 

מרחק הנסיעה יחושב לפי טבלת מרחקים המפורסמת ע"י  1.3
שבהם לא קיים מידע  במקרים חטיבת השכר באגף החשב הכללי.

יחושב המרחק לפי מיקום העיר הקרובה ליעד  ,לגבי יעד מסוים
המצוינת בטבלת המרחקים. בכל מקרה לא יחושב המרחק בין 

 על סמך דיווח,עוה"ד או על סמך שיקול דעתו של  ,יעדי הנסיעה
 עדכונים מפורסמים מעת לעת באתר החשב הכללי .  .מטעמו

 לנוהל ומסומן נספח א'. העתק טבלת המרחקים מצורף
 

הוצאות חניה בבתי ענבל תשלם עבור החזר  – הוצאות חניההחזר  1.4
בוצע החזר בגין נסיעה  ובכפוף להצגת  בובמקום  רק  ,משפט
 .מקור על פי דרישה קבלות

 
הוצאות עבור נסיעות יחושבו על פי ההוצאה בפועל  -כללי  1.5

לצורך דיון תיק תביעה. נסע עורך הדין לאותו יעד בהתייחס ל
במספר תיקים, בין עבור הקרן ובין עבור תיקי לקוחות אחרים, 

באופן יחסי למספר התיקים. בחשבון ההוצאה  תחולק ההוצאה
יציין עורך הדין את יעד הנסיעה, תאריך הנסיעה, ואת חלקה 

 תיק התביעה והכל בכפוף לחוזר חשכ"ל. /ענבלהיחסי של 
 

 :צילומים .2
  התשלום יהא לפי פירוט וכנגד  –מידת הצורך בלבד( )ב –צילומים בבית המשפט  2.1

 קבלות.               
  למעט תיק בו נדרשו מאות  לא יוחזרו הוצאות בגין צילומים במשרד עורך הדין, 2.2

 בכפוף לאישור מראש.      ו כולל מע"מ, לצילום' אג 12ישולם סך  שאזצילומים, 
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 :ההוצאות מסיר .3
 מסירת הזמנה או שליחות מיוחדת ישולם על פי פירוט.תשלום בגין          

 
  :כללי .4

אחרת  קבעאלא אם נ ,וזה הינו כמפורט ב תשלום ההוצאות על פי נוהל 4.1
 . בתעריף שכ"ט עו"ד

ובתיקי גביית חובות יובהר כי לא יוחזרו הוצאות כלשהן בתיקי שיבוב  4.2
א ישולמו תיקי הוצאה לפועל לאשפוז למעט הוצאות בגין מסירה.  כמו כן ב

  כלשהן למעט החזר בגין אגרות הוצאה לפועל.הוצאות 
הוצאות עבור נותני שירותים שונים )חוקרים, רופאים, שמאים וכדו'(  4.3

ישולמו ישירות ע"י ענבל לנותני השירות, למעט במקרים שאושרו מראש 
 ע"י נציגי ענבל.

אות לא יוחזרו הוצאות שהוצאו ע"י עורך הדין במסגרת משרדו כגון הוצ 4.4
 טלפון, הדפסות, פקס, משלוחים, דואר וכו'.

יש לשמור לפחות שבע שנים מתום שנת ענבל, קבלות מקור שלא הועברו ל 4.5
שנים מתום הטיפול בתיק  7או  ,המס בה נדרש החזר ההוצאה מהקרן

 התביעה, מאוחר מבין השנים ובכפוף לכל דין. 
 

רישום הבקשה להחזר ההוצאות כפוף להוראות ניהול פנקסים של רשות  4.6
 המיסים כולל אופן הצגתם ורישומם. 

יכולים להשתנות הנחיות עבודה למען הסר ספק יובהר כי תעריף שכר הטרחה ו הערה כללית:
 מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל ובכפוף לצרכיה. 
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