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 התקשרות לקבלת שירות משפטירוטוקול ועדת פ
 :חברי הוועדה

 מנכ"ל העיריה 
 יועמ"ש  
 גזברית 

 - משתתפים נוספים: 
 

 תביעות נזיקין דרישות ובתחום טיפול ב קבלת שירות משפטי חיצוני הנדון:
 
 

 : דיון
הלשכה המשפטית והגזברות מבקשות במשותף לקבל יצוג משפטי חיצוני הנוגע לטיפול בדרישות  
קדם תביעה ותביעות בגין נזקי גוף במטרה לפעול להפחתה מאסיבית של גובה הפרמיה המשולמת  
כיום לחברת ביטוח איילון כמבטחת של העיריה, בהקטנת סכומי תשלומי הפיצוי, וזאת בהתאם  

יה. טיפול שכזה ניתן באמצעות  י שקיבלה העיריה בעניין זה, למען חיסכון כספי לעיר  ליעוץ ביטוחי
 משרדי עו"ד או מחלקות משפטיות בסוכנויות הביטוח. 

 
 : מוצגות בפני הוועדה שלוש הצעות מחיר

 
דרישה או תביעה  עלות טיפול בתיק  ₪    600-מחלקת תביעות של סוכנות הביטוח פלתורס   .א

עצמ השתתפות  גובה  ועד  הנזק,  הערכת  לפי  למחירי  ניהול  ית  בהתאם  משפטית  תביעה 
צוי  יפ  100,000, עד 5,000שכ"ט הינו  -פיצוי 60,000איילות )בטבלה(  למשל עד סכום פס"ד 

 . וכו'  7,800שכ"ט  –

עלות טיפול בתיק דרישה או תביעה עד גובה    -ושות' משרד עו"ד  רנן, מרקס ,שרם , שיפמן .ב
₪. טיפול בתביעה מתנהלת בבימ"ש לפי שלבי התיק: כתב הגנה    850  –השתתפות עצמית  

דהיינו עד    -₪    ₪2000 וסיכומים    2000  -₪, ניהול הוכחות   2000-₪, תחשיבי נזק    4,000
10,000  . ₪ 

  -ו תביעה עד גובה השתתפות עצמיתעלות  טיפול בתיק דרישה א  –משרד עו"ד מאיר מנחם   .ג
בגין טיפו   1000  . ועלות    1,600-15,000משפטי בתביעה מתנהלת בבימ"ש סך של    ל₪   .₪

 ש"ח.   400נוספת לפי מספר ישיבות על פי סוגיהן או לחלופין שכר שעתי 
 

הטיפול   את  ולטייב  המשולמים  הפרמיה  סכומי  את  להקטין  החשיבות  בשל  יועמ"ש: 
ממלי אלו  התמחות  בתיקים  בתחום  הינו  אשר  מקצועי  חיצוני  משפטי  שירות  לקבל  צה 

 ייחודי זה. ממליצה על ההצעה של סוכנות פלתורס בהיותה הזולה ביותר.  

הועדהה חברי  פלתורס    אשריםמ:  חלטת  סוכנות  עם  ההתקשרות  סכום  וזאת  את  לגובה  עד 
  10,000מהערכת נזק שהינם מעל  תיקים שיועברו לטיפול יהיו החל    .התקשרות הפטור ממכרז בלבד

. תיקים בעלי הערכת נזק עד גובה   יישארו בטיפול העיריה לתקופת פיילוט    - ₪    ₪10,000 בלבד 
  למשך רבעון אשר בסופו תקיים העיריה הערכת מצב.
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