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אם התביעה נדחית, ההשקעה נמחקת – והתובע פטור מהחזר.

תובעים פוטנציאליים רבים אינם יכולים לפנות לבית המשפט בשל העלויות הכרוכות בהגשת התביעה. אחרים, הסובלים 
ממגבלה תקציבית, נאלצים להגיש תביעה שאינה מבוססת ומלאה כפי שהייתה יכולה להיות.

עורכי הדין, שאינם יכולים לממן את התביעה בעצמם, לאור כללי האתיקה, נאלצים לוותר על אותם תיקים ולקוחות, או 
להגיש תביעות חלקיות ו"רזות" – מה שמשליך על סכום הפיצוי הסופי ללקוח, ועל שכר טרחתם הנגזר ממנו.

חברת השקעות משפטיות )"קרן ג'אסטיס"( הוקמה בידי נבחרת של מומחים מעולם המשפט, האקדמיה והכלכלה 
כדי לפתור את כשל השוק המשפטי ולשנות את כללי המשחק.

האיכותיות  התביעות  את  להגיש  ולקוחותיהם  הדין  לעורכי  מאפשרת  משפטיות  השקעות  ייחודי,  מנגנון  באמצעות 
והמבוססות ביותר, בסכום הפיצוי המקסימאלי – ללא צורך להוציא שקל מהכיס וללא סיכון כספי.

ההוצאות  כל  לכיסוי  מיועדת  ההשקעה  אחרות.  נבחרות  ובתביעות  נזיקין  בתביעות  משקיעה  משפטיות  השקעות 
הקשורות להליך, בראשן חוות דעת מומחים רפואיים וכלכליים, איסוף תיעוד רפואי, אגרות בית משפט, שכר בוררים 

ומגשרים – ולרבות כל פעולה שיכולה לשפר את סיכויי ההצלחה של התיק ולמקסם את גובה הפיצוי הסופי לתובע.

 No Win – No" השקעות משפטיות נושאת בעצמה במלוא הסיכון הכלכלי. ההשקעה מתבצעת בהתאם למודל של
Fee": התשלום מבוצע רק במקרה שהתביעה הסתיימה בהצלחה.

אמרו עלינו:

החל מינואר 2018, השקעות משפטיות משקיעה בתביעות המתנהלות בבתי המשפט השונים ברחבי 
הארץ, אשר צפויות להניב פיצויים כוללים בגובה מיליוני שקלים.  

"פריצת דרך המאפשרת 
לעורכי הדין לייצג בתיקים רבים 

ואיכותיים יותר"

עו"ד ד"ר שי פויירינג
פויירינג, משרד עורכי דין

"השקעות משפטיות משנה 
לטובה את מאזן הכוחות בין 

התובעים לנתבעים"

עו"ד ענת גוטמן
גוטמן – אמיר, משרד עורכי דין

"כלי חשוב מאוד למי שלא יכול לממן את 
התביעה שלו ולא רוצה לוותר עליה"

עו"ד ד"ר אסף פוזנר
קמחי, פלד, פוזנר, שילה ושות'

אודותינו
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השקעות משפטיות עובדת לצד משרדי עורכי דין מהשורה הראשונה - ובהם:

השותפים שלנו

מטאנס שאער
משרד עורכי דין

שושנה ברוידה בן דוד
משרד עורכי דין

רשאד סלים
משרד עורכי דין

מירי וורצל
עורכת דין
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היתרונות: יותר תיקים, יותר ניצחונות

Win-Win-Win השקעות משפטיות מייצרת סיטואציה של
בין התובע, עורך הדין ובינה: 

אין סיכון כספי 
)לא זכית – לא שילמת(;

מגיש את התביעה האיכותית 
והחזקה ביותר;

זוכה ל-"גב" תומך – כלכלית, 
משפטית ולוגיסטית

התובע

 יכול להגיש תביעות ראויות, 
שקודם לא היה ניתן להגישן; 

משפר את הפוזיציה המשפטית בכל 
תיק, וכן את סיכויי הזכייה ואת גובה 
הפיצוי הפוטנציאלי )ממנו גם הוא 

משתכר(

עורך הדין

 מרוויחה רק במקרה 
שהזכייה הסתיימה בהצלחה

היתרונות

האנשים שלנו

ד"ר בלהה כהנא
שופטת )בדימ'(, 
מגשרת ובוררת

פרופ' עדי איל
פרופ' למשפטים, 

אונ' בר-אילן

עו"ד יונתן דייויס
מומחה לנזיקין 

ולרשלנות רפואית

עו"ד אסף גרינוולד
מנכ"ל חברת 

השקעות משפטיות

עו"ד שלומי תורג'מן
מנכ"ל BTB, מומחה 

למשפט ולמימון

ד"ר אסף כהן
 MBA-ראש מסלול ה

במכללת רופין

יותר תיקים – אין צורך לוותר על לקוחות שסובלים מבעיות כלכליות ואף תוכלו "להפשיר" תיקים שהוקפאו בשל כך

ללא פשרות מקצועיות – הגישו את התביעה החזקה והמבוססת ביותר )ו/או חזקו תביעות קיימות(, בזכות צירוף חוו"ד 
מטעם המומחים המועדפים עליכם בכל תחום רלוונטי, ללא כל הגבלה

שכר טרחה מקסימאלי – התביעה המשופרת צפויה להגדיל את הפיצוי הסופי, ואת שכר טרחתכם הנגזר ממנו
רק אתם מחליטים – בחירת המומחים, וכל החלטה אחרת, נעשית רק על-ידכם. השקעות משפטיות משקיעה בלבד, ואינה 

מתערבת בהליך ובניהולו
חזקותיה  התביעה,  סיכויי  את  להערכתכם  מסייעות  מצטבר  ניסיון  שנות   100 כמעט   – לצדכם  שלנו  ההשקעות  ועדת 

וחולשותיה, ונמצאות לשירותכם לאורך הדרך
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האם קיימת בעיה אתית בשימוש בהשקעות משפטיות?
אין כל בעיה אתית בשימוש בהשקעות משפטיות. בעוד שעורך הדין מנוע, בשל כללי האתיקה, מלממן בעצמו את לקוחותיו, ועדת האתיקה )מחוז 
ירושלים( של לשכת עורכי הדין קבעה )את 217/17( כי אין כל איסור ו/או בעיה של ניגוד אינטרסים בשימוש במימון ע"י צד שלישי שאינו קשור 
לעורך הדין ו/או לתיק: "אסור לעורך הדין לייצג לקוח שלוקח את ההלוואה מחברה שעורך הדין ו/או בן משפחה מדרגה ראשונה שותף בה, לרבות 
עורך דין אחר ממשרדו, שאז הוא עובר עבירה אתית של ניגוד אינטרסים. אם עורך הדין ששותף בחברה לא קשור לניהול התיק האזרחי, לא מייעץ 

בתיק, לא מופיע, מייצג, לא קשור למשרד ולא העביר תיק, אז לא מתעורר ניגוד אינטרסים, הואיל והוא אינו קשור בתיק".

מהי מערכת היחסים המשפטית בין השקעות משפטיות לבין עורך הדין?
אין כל מערכת יחסים משפטית בין השקעות משפטיות לבין עורך הדין. הסכם ההשקעה נחתם בין השקעות משפטיות לבין התובע בלבד. המסמך 
הרלוונטי היחיד לעורך הדין הוא הוראה בלתי-חוזרת מטעם התובע לעורך הדין, המורה לעורך הדין להעביר ישירות להשקעות משפטיות את 

חלקה, בהתאם להסכם בין הצדדים, מהתקבולים הראשונים בתיק.

האם השקעות משפטיות מתערבת בניהול התיק?
השקעות משפטיות לעולם איננה מתערבת בניהול התיק. עורך הדין מנהל את התיק כמיטב הבנתו ומומחיותו. התחייבות כי השקעות משפטיות 

אינה מתערבת בניהול ההליך מופיעה בפירוש בהסכם ההשקעה.

האם השקעות משפטיות מתערבת בבחירת המומחים הרפואיים והכלכליים?
להם.  המתאימים  המומחים  את  לבחור  המלאה  הזכות  ולתובע  הדין  לעורך  המומחים.  בבחירת  מתערבת  איננה  לעולם  משפטיות  השקעות 

ההתחייבות כי השקעות משפטיות אינה מתערבת בבחירת המומחים מופיעה בפירוש בהסכם ההשקעה.

מהו התהליך לקבלת השקעה?
א. התובע ו/או עורך הדין פונה להשקעות משפטיות בבקשה לקבלת השקעה.

ב. השקעות משפטיות שולחת התחייבות חתומה לשמירה על סודיות, תוך ביצוע אנליזה משפטית וכלכלית לתיק.
ג. במידה שניתן אור ירוק להשקעה, נחתם הסכם השקעה עם התובע וכספי ההשקעה מועברים לחשבון עוה״ד או המומחים.

מהם דמי פתיחת תיק?
דמי פתיחת תיק, המחויבים רק במקרה שבקשת ההשקעה אושרה והסכם ההשקעה נחתם, נועדו לכסות את עלויות בדיקת התיק. התובע יכול 
לבחור לשלם אותם מכיסו, או לכלול זאת במסגרת ההשקעה בתיק, ובמקרה זה השקעות משפטיות תישא בהם )יודגש כי במקרה שהתובע 

החליט לשלם את דמי פתיחת התיק מראש, מכיסו, והתביעה חלילה נדחתה, הסכום לא יושב אליו(.
דמי פתיחת התיק קבועים: 2,200 ש"ח + מע"מ, כאשר בתיקים בהם מבוקשת השקעה נמוכה מ-10,000 ש"ח מעודכנים דמי פתיחת התיק 

ל-1,100 ש"ח + מע"מ.

במקרה שהתביעה הסתיימה בהצלחה, כיצד מחושב התשלום להשקעות משפטיות?
במקרה שהתביעה הסתיימה בהצלחה )בלבד(, התשלום להשקעות משפטיות יחושב כמכפלת סכום ההשקעה הכולל )כל הסכומים שהושקעו 

.)X 2 ,בתיק, לרבות דמי פתיחת התיק כאמור
אם התביעה לא הסתיימה בתוך שלוש שנים ממועד קבלת ההשקעה, החל מהשנה הרביעית והלאה יתווסף סכום של 10% מסכום ההשקעה 

)קרן בלבד( לכל שנה נוספת, או לחלק יחסי ממנה )ללא מכפלה(.

האם קיימת ריבית דריבית?
השקעות משפטיות לא גובה, בשום תנאי ואופן, ריבית דריבית, ואין כל "עיזים" אחרות.

האם השקעות משפטיות נוגסת בשכר טרחת עורך הדין?
עמלת ההצלחה של השקעות משפטיות לעולם איננה פוגעת בשכר טרחת עורכי הדין, אשר מובטח להם במלואו )מחושב "מלמעלה"(. 

ההפך הוא הנכון: בעזרת ההשקעה מצד השקעות משפטיות, עורך הדין צפוי להגדיל את שכר טרחתו – משום שההשקעה מאפשרת למקסם את 
סכום הפיצוי הסופי, ממנו נגזר שכר הטרחה.

במקרה שהתביעה נדחתה, האם התובע צריך לשלם משהו?
במקרה שהתביעה נדחתה, התובע אינו צריך לשלם דבר. ההשקעה של השקעות משפטיות נמחקת – והתובע פטור מהחזר כלשהו. זהו התנאי 

היסודי להשקעה, והוא מופיע בפירוש בהסכם ההשקעה ובכל מסמך רלוונטי אחר.

שאלות ותשובות


