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 מחירון ניהול תביעות משפטיות עבור עיריית גבעתיים 
 

 מס"ד
 

שכה"ט  סוג הליך המשפטי
 המקסימלי

בש"ח מותנה 
בביצוע כל 

 השלבים

 התפלגות שכה"ט לשלבים בהליך. 
 שכ"ט בגינו.אם לא יבוצע שלב מבין השלבים, לא ישולם 

הגשת כתב    
טענות 
ראשון 
לבית 

המשפט/ה
 דין

 דיון
 ראשון

הגשת 
תצהירי 

עדות 
 ראשית /

ניהול 
 הוכחות

הגשת 
סיכומים בכתב 

או סיכום 
טענות 

בע"פ/הגשת 
עיקרי טיעון 
 ותיק מוצגים

הגשת 
הודעת צד ג' 

תביעה  /
שכנגד / 

ערעור 
 שכנגד

 0 0 0 500 1,500 2,500 תביעה קטנה  .1

תובענה אזרחית לסעד   .2
כספי ו/או הצהרתי, או 

תובענה מינהלית 
)למעט ייצוגית( 

בסכום או בשווי של 
 )כולל( 80,000עד 

8,000 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000 

תובענה אזרחית לסעד   .3
כספי ו/או הצהרתי, או 

תובענה מינהלית 
)למעט ייצוגית( 

בסכום או בשווי של 
80,001-150,000  ₪

 )כולל(

15,000 5,000 1,000 4,000 3,000 2,000 

תובענה אזרחית לסעד   .4
כספי ו/או הצהרתי, או 

תובענה מינהלית 
)למעט ייצוגית( 

בסכום או בשווי של 
150,001-750,000  ₪

 )כולל(

25,000 7,000 1,000 8,000 7,000 2,000 

תובענה אזרחית לסעד   .5
כספי ו/או הצהרתי, או 

 תובענה מינהלית
)למעט ייצוגית( 

בסכום או בשווי של 
750,001-2,499,999  ₪

 )כולל(

30,000 10,000 2,000 6,000 10,000 2,000 

6. 1
4
) 

תובענה אזרחית לסעד 
כספי ו/או הצהרתי, או 

תובענה מינהלית 
)למעט ייצוגית( 

בסכום או בשווי של 
 ומעלה₪  2,500,000

50,000 14,000 5,000 12,000 15,000 4,000 

תובענה אזרחית   .7
לסילוק יד ללא סעד 

כספי או תובענה לפי 
חוק מקרקעי ציבור 

)סילוק פולשים(, 
 1981-התשמ"א

25,000 8,000 4,000 8,000 3,000 2,000 

תובענה לצו מניעה או   .8
לצו עשה קבוע ללא 

 סעד כספי

15,000 4,000 3,000 3,000 3,000 2,000 
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 מס"ד
 

שכה"ט  סוג הליך המשפטי
 המקסימלי

בש"ח מותנה 
בביצוע כל 

 השלבים

 התפלגות שכה"ט לשלבים בהליך. 
 שכ"ט בגינו.אם לא יבוצע שלב מבין השלבים, לא ישולם 

הגשת כתב    
טענות 
ראשון 
לבית 

המשפט/ה
 דין

 דיון
 ראשון

הגשת 
תצהירי 

עדות 
 ראשית /

ניהול 
 הוכחות

הגשת 
סיכומים בכתב 

או סיכום 
טענות 

בע"פ/הגשת 
עיקרי טיעון 
 ותיק מוצגים

הגשת 
הודעת צד ג' 

תביעה  /
שכנגד / 

ערעור 
 שכנגד

9. 1
6
) 

בקשת רשות ערעור / 
ערעור אזרחי 

 לביהמ"ש המחוזי

20,000 10,000 4,000 0 4,000 2,000 

עתירה מינהלית /   .10
 ערעור מינהלי

 
 

15,000 12,000 3,000 0 2,000 0 

11. 3
) 

בקשת רשות ערעור / 
ערעור  אזרחי / 

מינהלי לעליון / 
 "צלבג עתירה

32,000 15,000 8,000 0 5,000 4,000 

12. 1
5
) 

תובענה אזרחית שלא 
ניתן לאמוד את שוויה 
ושאינה נכללת באיזה 
 מבין ההליכים שלעיל

25,000 10,000 5,000 3,000 5,000 2,000 

13. 4
) 

תובענה ייצוגית 
 פשוטה

20,000 10,000 3,000 4,000 3,000 0 

14. 5
) 

תובענה ייצוגית 
 מורכבת

40,000 20,000 5,000 10,000 5,000 0 

15. 6
) 

תובענה מינהלית 
פשוטה שאושרה 

 כייצוגית

8,000 3,000 0 3,000 2,000 0 

16. 7
) 

תובענה מינהלית 
מורכבת שאושרה 

 כייצוגית

10,000 3,000 1,000 3,000 3,000 0 

17. 8
) 

הודעת חדילה 
בתובענה ייצוגית ללא 

שהוגשה תגובה 
לתובענה הייצוגית 

 לגופה

4,000 4,000 0 0 0 0 

18. 9
) 

 ערר ארנונה
 

8,000 2,000 1,000 3,000 2,000 0 

19. 2
) 

כולל  ,ובניה תכנון ערר
יצויים הפ עדתולוערר 

 והיטל השבחה

10,000 5,000 2,500 0 2,500 0 

20. 1
8
) 

תובענה בבית הדין 
לעבודה בסכסוך אישי 

 או קיבוצי

20,000 8,000 2,000 5,000 3,000 2,000 

21. 1
9
) 

ערעור לבית הדין 
הארצי לעבודה 

בסכסוך אישי או 
 קיבוצי

20,000 0 8,000 0 10,000 2,000 
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 מס"ד
 

שכה"ט  סוג הליך המשפטי
 המקסימלי

בש"ח מותנה 
בביצוע כל 

 השלבים

 התפלגות שכה"ט לשלבים בהליך. 
 שכ"ט בגינו.אם לא יבוצע שלב מבין השלבים, לא ישולם 

הגשת כתב    
טענות 
ראשון 
לבית 

המשפט/ה
 דין

 דיון
 ראשון

הגשת 
תצהירי 

עדות 
 ראשית /

ניהול 
 הוכחות

הגשת 
סיכומים בכתב 

או סיכום 
טענות 

בע"פ/הגשת 
עיקרי טיעון 
 ותיק מוצגים

הגשת 
הודעת צד ג' 

תביעה  /
שכנגד / 

ערעור 
 שכנגד

22. 2
0
) 

תובענה משמעתית 
הדין למשמעת בבית 

של עובדי הרשויות 
 המקומיות

15,000 5,000 2,000 5,000 3,000 0 

 
 

 תנאים כללים למחירון
 
 

הגדרת מורכבות ההליך תהא נתונה לשיקול דעתה של היועצת המשפטית לעירייה והיא תיקבע  .1
 מורכבות הטענות, הסעדים המבוקשים ועילת התובענה. לאור

 

 אינם כוללים מע"מ כשיעורו על פי דין במועד התשלום בפועל.התעריפים והמחירים שלעיל,  .2
 

המחירים והתעריפים שלעיל כוללים את כל התשומות, העלויות, ההתייקרויות, המדדים,  .3
הביטוחים, תנודות בשכר עבודה, מיסים/היטלים/אגרות, בין הידועים במועד הגשת ההצעה ובין 

תשלום אחר כיו"ב שכרוך בייעוץ או בייצוג שיוטלו במהלך תוקפו של ההסכם והארכתו, וכל 
המשפטי, למעט תשלום שנקבע במפורש בהזמנה זו ו/או בהסכם, שאינו כלול בשכה"ט ויתווסף 

 עליו.
 

 לצד המשתלמת אחרת אגרה כל או/ו ש"בימ אגרות כולל אינוהטרחה, על שלוש חלופותיו,  שכר .4
 ט"שכ; והקלטה תמלול הוצאות; מומחים או/ו עדים ט"שכ; וערבויות ערבונות; כלשהו שלישי

 משלוח הוצאות; הוצאות שיוטלו על העירייה; צילומים של תכניות במכוני צילום; מגשר/בורר
 (.שליחים) הדואר באמצעות שלא

 
 .היועציםהסכם המסגרת שייחתם עם כמפורט בנוסח  םההתקשרות הינ יתר .5

 


