
 
 

 

 

 להרשם במאגר המומלצים של פעמוניםקול קורא 

 לענייני הוצאה לפועל, פשיטות רגל והסדרי נושים.למתן שירותים משפטיים פעמונים  מומלצי  מאגר

 

 : מבוא .1

למציאות שבה המשפחות בישראל מנהלות חיים הינו ארגון השואף  )ע"ר(  ארגון חסד -פעמונים

כלכליים מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה, מציאות שתסייע לבניית חוסן כלכלי וחברתי. מתנדבי 

 הארגון מלווים מאות משפחות ברחבי הארץ כדי לסייע להן להגיע לאיזון תקציבי.

 

במגוון תחומי ידע, תוך ולאנשי הארגון   מערך הייעוץ של "פעמונים" נועד לסייע למשפחות 

הסתמכות על אנשי מקצוע המעניקים ייעוץ בהתנדבות. בין היתר, נותן הארגון ייעוץ בתחום של 

 פשיטות רגל והסדרי נושים, למשפחות שהסתבכו בחובות שאין באפשרותם להחזיר במלואם. 

ת היות שלעתים עולה הצורך בנקיטת הליכים משפטיים, וכדי שניתן יהיה לתת למשפחו

לתת בהתנדבות(,  -ואף לא רצוי  –הזקוקות לכך מענה של ליווי משפטי צמוד )שאותו לא ניתן 

, העוסקים בתחום מומלצים על ידי פעמונים  עורכי דין של  מאגרבפעמונים יצור להוחלט 

יפעלו בהתאם  לקרטרינים  עורכי דין אשר יכללו במאגר זה .פשיטות הרגל והסדרי הנושים

,  נים תפרסם  הכוללים מתן טיפול משפטי למשפחות הפונות דרך המאגר פומביים שפעמו

נגיש את ההליך ובכך לה בתנאים הולמים ובעלות מופחתת ביחס למחירים המקובלים בשוק

אפשר למשפחות רבות נוספות לפתוח "דף חדש" בחיים, נקי להמשפטי לאלו הזקוקים לו, ו

 מחובות.

 כללי .2

 '.א בנספח מכסימלי כמפורט  מחירון שכר טרחהבצרוף  במלואםפירוט השירותים  2.1

הנדרשות  בנוסף, יהיה רשאי עורך הדין לגבות מכל פונה את אגרות הכנ"ר / בימ"ש  

שמקרה  רשום וכו'. ככל לכל פונה בגין הוצאות משרד, דואר ₪  350להליך, וכן סכום של עד 

כזה או אחר מצריך לטעמו של עוה"ד שכ"ט מיוחד, ניתן יהיה להפנות בקשה כזו מראש 

 .לארגון פעמונים, וזו תשקל בהתאם

יספקו את עורכי הדין שיכללו במאגר כחלק מתנאי המאגר יפורטו התנאים בהם  2.2

 כנספח בלתקנון המאגר המצ"ב להסכם זה בהתאם  . התנאים יהיומשפטייםהשירותים ה

מתחייב שלא לקבל בגין השירות המשפטי כל שכ"ט, בכסף או בשווה כסף, וכן שלא  ה"דעו 2.3

חודשים מסיום הטיפול בעניין שהופנה  12במשך לייצג משפחות שפנו אליו דרך המאגר 

  .לטיפולו ע"י פעמונים, להוציא את שכר הטרחה כמפורט בנספח א' המצ"ב

מעביד בינו לן עצמאי ולא יתקיימו יחסי עובד יובהר, כי מי שיספק את השירותים יהיה קב 2.4

ההתקשרות בין עוה"ד לבין או בין מי מעובדיו או המועסקים על ידו לבין המזמינה. 

המשפחה/הפונה, תעשה ישירות בין הצדדים בהסכם שכ"ט בנוסח אמנת "דף חדש" 

 .המצ"ב ויעודכן מעת לעת נספח ג' ופעמונים כמפורט ב 

שכר  או לתשלום ו/חריות לטיב השירות הניתן ע"י עוה"ד לפעמונים לא תהיה כל א 2.5

  .הטרחה על ידי המשפחה

קול כמפורט ב בכפוף לזכויות המזמינה  01/09/2016שנים מ   5הינו  היועציםתוקף מאגר  2.6

שנים  בהתאם  5עד  -זה. המזמינה תהיה רשאית להאריך את תוקף המאגר ב קורא

  .לשיקול דעתה הבלעדי



 
 

 

המזמינה תהא רשאית על פי שיקול דעתה להרחיב את המאגר בכל עת באמצעות  2.7

, לגרוע ממנו עו"ד שאינו עומד בתנאים ו/או לבטלו כלל, והכל פניות נוספות 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 תנאי סף .3

רשאי להיכלל במאגר רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף והתנאים המוקדמים שלהלן,   3.1

 : באופן מצטבר

  שנים לפחות; 5חברים בלשכת עורכי הדין עם ותק של 

 לכל הפחות, ו/ או הוצל"פ ו/או הסדרי חוב תיקי פש"ר 30 -ייצגו באופן אישי ב ,

השנים האחרונות, בין אם כמייצגים של חייבים או כבעלי תפקיד חמש במהלך 

 מטעם בית המשפט;

 ;עבר ראיון אישי / תהליך מיון עם נציג פעמונים 

  מרשויות המס;אישורים תקפים  ביחד עם הצעתו המציע להגישעל 

 :תנאים נוספים .4

 יהמקוריים שהועברו לו על יד םטפסיההמציע יגיש את הצעתו אך ורק על גבי  4.1

 המזמינה.   

מטעמו. עוה"ד יהיה  תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא אצל גורמים אחריםכל על  4.2

בעורכי דין אחרים העובדים במשרדו לצורך ייצוג פונים של "פעמונים",  רשאי להעזר

ובלבד שעו"ד אלו רשומים על נייר המכתבים המשרדי שלו כחלק מצוות המשרד. עוה"ד 

לא יהיה רשאי להעביר תיקים לטיפול עו"ד חיצוני שאינו חלק אינטגרלי מצוות משרדו 

ים לטיפולו, וזאת אף אם עוה"ד האחר ו/או לגבות תשלום מעו"ד אחר בגין העברת תיק

 נכלל גם הוא במאגר.

 למזמינה שיקול דעת לבקש מהמציע השלמת מסמכים ומידע שיידרש לה.  4.3

כן תהיה המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לבקש פרטים, אישורים, המלצות   4.4

 ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו. 

 

 הליך הבהרות .5

 25/07/2016שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף יש לפנות בכתב בלבד עד ליום  5.1

maagar@paamonim.org  ל: , באמצעות דוא"אל מאגר מומלצי פעמונים , 17:00בשעה  

  .שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא תענינה 

 31/07/2016יפורסמו לכלל המציעים עד ליום  לשאלות ובקשות ההבהרה התשובות 5.2

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשת הבהרה אם  5.3

הגיעה למסקנה כי אין היא עניינית. אין כל חובה על המזמינה להודיע למציע כל  

 הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה.  

תשובות, הבהרות והודעות שיישלחו למציעים, אם יישלחו, יצורפו על ידם  5.4

להצעתם, כשהן חתומות על ידם והדבר ייחשב כהסכמת המציעים למובהר בהם,  

 המקוריים, ויהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.  פנייהכאילו נכללו במסמכי ה 

המציע"  בי מסמך "הצעתמציעים המעוניינים להיכלל במאגר יגישו הצעתם בכתב, על ג 5.5

  .במכרז זההמפורטים    , בצירוף כל המסמכים 'הנכלל במסמכי המכרז להלן כנספח ד

יצרף המציע, בנוסף למסמכים המפורטים לעיל, גם את המסמכים  ולהצעת 5.6

 הבאים:  

  תעודת חבר בלשכת עורכי הדין.צילום 
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  התיק, בימ"ש,)כולל: מספר  באופן אישיהמציע ייצג בהם רשימת תיקי פש"ר 

 .והתפקיד )ב"כ חייב / מנהל מיוחד / נאמן וכו'(

 
האמורים  הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף  5.7

הצעתו קיבל  לעיל, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה, וכי בטרם הגיש את 

ולפיכך יהא מנוע  את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים העובדות, 

כלשהו של המכרז על כל  מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי 

 פרטיו וחלקיו. 

לגביהם, בין כלשהו מהמסמכים, או כל הסתייגות  כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך 5.8

ייחשבו כאילו  -אחרת  על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך 

 לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 בנוסף, המזמינה רשאית לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהן המסמכים המצוינים  5.9

 ברשימת המסמכים שיש לצרף להצעה ו/או באופן שיש להגישם.

 לא  maagar@paamonim.org הכתובת ההצעות יש להגיש באמצעות דוא"ל אל את  5.10

 17:00בשעה  15/08/2016יאוחר מיום 

 למניעת ספקות הצעה שתגיע בדואר או בפקס לא תיבדק ותיפסל על הסף.   5.11

ההצעה תוגש בשפה העברית ולכל המסמכים והאישורים, למעט מסמכים בשפה  5.12

 האנגלית, יש לצרף תרגום בשפה העברית, חתומים ע"י נוטריון. 

 

 זכיה .6

  .ועדת פעמונים תבחן את ההצעות שהוגשו בפניה 6.1

בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון למסירת  6.2

 המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות.ההצעות, ותיבדק עמידת  

הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף, תפסל על הסף. כל הצעה שתעמוד בתנאי הסף  

 תעבור לשלב שני. 

 איכותית צועית אשר תבדוק את ההצעה מבחינה בשלב השני תועבר ההצעה לוועדה מק  6.3

  .ועם המציע ייערך ראיון אישי

במסגרת שיקוליה של המזמינה בבחינת הצעות המציעים השונים ולצורך בחירת  6.4

 המציעים שיכללו במאגר, תהא המזמינה רשאית לשקול, בין היתר: 

  של המציע בייצוג חייבים ניסיונו. 

 תפיסתו החברתית של המציע את הטיפול בחייבים ואחריותם לחובותיהם. 

 רמת השירותיות של המציע עלפי לקוחותיו.  

  .31/08/2021זה הינו בתוקף לחמש שנים, עד ליום קול קורא הרישום במאגר על פי  6.5

המזמינה תהא רשאית להגדיר דרישות נוספות לאלו שנדרשו לכניסה למאגר,  6.6

 במסגרת פניה לקבלת הצעות, בהתאם לאופי העובדה ונסיבות הענין.  

 המזמינה תהיה רשאית לעדכן, מעת לעת, את המאגר.  6.7

מציע שייכלל במאגר מחויב למסור למזמינה הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו  6.8

 ביחס לתנאי הסף כמפורט לעיל.  

ספק המבקש להיגרע מרשימת המאגר יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שימסור  6.9

 בכתב למזמינה.  
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  :שונות .7

 אין בפרסום הליך זה ו/או בזכייה של המציעים ו/או בהקמת המאגר התחייבות 7.1

כלשהי של המזמינה לפנות לרשומים במאגר, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או  

 הצעות כלשהן לביצוע השירותים.  

דין  אין ביצירת מאגר מציעים כדי להגביל ו/או לגרוע מסמכויות המזמינה על פי כל  7.2

 להתקשר באמצעות מאגר המציעים.  פעמוניםו/או לחייב את 

ה רשאית המזמינה לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת לאחר מועד פרסום הליך ז 7.3

להרחיב את המאגר, וכן רשאית בכל עת לבטל את המאגר בהתאם לצרכיה  

 ולשיקול דעתה.  

בנוסף, תהא המזמינה רשאית לגרוע מציעים מהמאגר בכפוף למתן זכות טיעון  7.4

על  בפניה. במקרה כאמור לא יהיה זכאי הספק לשיפוי ו/או תשלום מכל סוג שהוא  

 ידי המזמינה. 

 החלק ממנ או לשנות כל  ה, לבטלפנייההמזמינה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מה 7.5

 בכל שלב. 

לפי שיקול  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות  7.6

 דעתה. במידה ותתקבל החלטה כזו היא תופץ בכתב לכל המציעים. 

לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז זה או בכל תביעה הנובעת סמכות השיפוט בכל הקשור  7.7

 בלבד. במחוז מרכז מהליך ניהול מכרז זה תהיה בבתי המשפט המוסמכים 

בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או  7.8

 נקבה. 

 

 בכבוד רב,

                                                                              

 ארגון חסד )ע"ר( פעמונים

 

  



 
 

 

 :נספחים

 פירוט השירותים במלואם בצרוף מחירון שכר טרחה מכסימלי -נספח א' 

 1תעריפים מומלצים
 

 שכ"ט מקסימלי מה כולל הטיפול סוג הטיפול
 (לא כולל מע"מ)

 
 

 הליך פשיטת רגל
 

בקשה למתן צו 
ייצוג  –כינוס 

בשלב הגשת 
 הבקשה בלבד

 .הכנת בקשה לצו כינוס, והגשתה לכנ"ר ולביהמ"ש 
  'א 22הגשת בקשה לצו עיכוב הליכים זמני לפי סע

לפקודה ו/או בקשה להסרת עיקולים על משכורת / 
 חשבון בנק, במידת הצורך.

 חודשי ראשון.-סיוע לחייב בהגשת דו"ח דו 

 .הכנת החייב לחקירה אצל המנהל המיוחד 

 ₪* 5,354עד 

ליווי מלא לאורך 
כל הליך הפש"ר, 

בבקשות  למעט
למימוש נכסי 

 מקרקעין

ליווי מלא של החייב מפתיחת ההליך ועד לצו הפטר, 
 כולל כל הפעולות הנ"ל ובנוסף:

 חודשיים לכל אורך ההליך.-סיוע בהגשת דו"חות דו 
  ייצוג הפונה בכל בקשת ביניים שתוגש בתיק

, הגדלת תשלום חודשי, פסיקת )מימוש קופ"ג
 בקשות למימוש נכס מקרקעין. למעטמזונות וכד'(, 

  הגשת בקשה להפחתת צו תשלומים, במידת
 הצורך.

  ניסוח תגובת החייב לתביעות החוב שהוגשו
 והעברתה למנהל המיוחד.

  ליווי הפונה לכל אסיפת נושים ודיון בביהמ"ש, בכל
 אחד מהעניינים הנ"ל.

בנוסף לחודש ₪  500עד 
לשכה"ט בגין בקשה לצו 

 כינוס והפטר.

בקשה לצו הפטר / 
הסדר נושים לאחר 

 צו כינוס

 גיבוש תכנית פרעון חובות עם החייב 

  הגשת בקשה למתן צו הפטר ואישור תכנית הפרעון
 לפקודה 33או בקשה לאישור הסדר נושים לפי סע' 

 התייצבות לאסיפת נושים ולדיון בבקשה בביהמ"ש 

 ₪* 5,354עד 

יצוג בבקשה 
למימוש נכסי 

 מקרקעין

  ייצוג הפונה בבקשה למימוש נכס מקרקעין / פינוי
 לפקודה 96דירת מגורים / ביטול הענקה לפי סעיף 

 משווי המקרקעין** 3%עד 

 
 א' לפקודה19הסדר נושים לפי סעיף 

 
הכנת בקשה להסדר נושים והגשתה לכנ"ר   הגשת בקשה בלבד

 ולביהמ"ש
 ₪* 5,354עד 

ייצוג מלא בהמשך 
ההליך, עד לאישור 

 ההסדר

 ניהול מו"מ עם הנושים 

 הגשת תגובות לבקשות והתנגדויות בתיק 
 התייצבות לאסיפת נושים ולדיון בביהמ"ש 

בהתאם לסיכום בין הלקוח 
לעוה"ד, מומלץ לבסס את 
שכה"ט על הצלחה בהליך, 

 מהחוב שנחסך 25%ועד 
 

 הפטר בהוצאה לפועל
 

בקשה ללא 
 התנגדויות

  ייצוג מלא בכל שלבי ההליך, לרבות הגשת הבקשה
 ודיון לאישור ההסדר בלשכת ההוצאה לפועל

 ₪* 5,354עד 

 הגשת תגובות לכל ההתנגדויות  דיון בהתנגדויות
 ניהול מו"מ עם הנושים 

 התייצבות לדיון 

לכל ₪ *  5,354עד 
ההתנגדויות, בנוסף 
לשכה"ט בגין הסעיף 

 10,708הקודם )סה"כ עד 
)₪ 

                                                 
 



 
 

 

 
 עניינים שונים

ערעור על הכרעת 
 נאמן בתביעת חוב

 הגשת ערעור / תגובה לביהמ"ש המחוזי 
 הגשת תשובה במידת הצורך 
 התייצבות לדיון בביהמ"ש 

 לכל ערעור₪  1,500עד 

ערעור / בר"ע 
 לביהמ"ש העליון

 5,354עד  כל ערעור על החלטה של ביהמ"ש המחוזי *₪ 
 

 
 

במידת האפשר, התעריפים מתבססים על התוספת לכללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ(  1
 (, בשינויים מסוימים.8א)4, סע' 2000-תש"ס

)ב( 8*הסכום יתעדכן מעת לעת בהתאם לעדכון הסכום הקבוע, ללא תוספת אחוז מגובה החוב, המופיע בס' 
 עורכי הדין.לתעריף המינימלי המומלץ על ידי לשכת 

( לתעריף המינימלי המומלץ על ידי לשכת עורכי 2)א()3**הסכום יתעדכן מעת לעת בהתאם לס' 

 הדין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 .תקנון המאגר -נספח ב' 

 פעמונים ארגון חסד )ע"ר(

 מאגר מומלצי  פעמונים למתן שירותים משפטיים לענייני הוצאה לפועל, פשיטות רגל והסדרי נושים.

 תקנון

פועל להקמת מאגר עורכי דין, העוסקים בתחום פשיטות הרגל  פעמונים( –פעמונים ארגון חסד )ע"ר( )להלן 

(. עורכי דין אשר יכללו במאגר יוכלו לסייע למשפחות פעמונים, בתנאים המאגר –והסדרי הנושים )להלן 

ההליך המשפטי לאלו הזקוקים הולמים ובעלות מופחתת ביחס למחירים המקובלים בשוק ובכך להנגיש את 

 לו, ולאפשר למשפחות רבות נוספות לפתוח "דף חדש" בחיים, נקי מחובות.

 המאגר יתנהל בהתאם להוראות תקנון זה:

עורכי הדין שייכללו במאגר עורכי הדין המומלצים של פעמונים יידרשו לעמוד בקריטריונים  .1

 הבאים: 

 לפחות;שנים  5חברים בלשכת עורכי הדין עם ותק של  .א

השנים האחרונות, בין אם  5תיקי פש"ר, לכל הפחות, במהלך  30 -ב באופן אישיייצגו  .ב

 כמייצגים של חייבים או כבעלי תפקיד מטעם בית המשפט;

 עברו ראיון אישי / תהליך מיון עם נציג פעמונים; .ג

באמצעות פנו אליהם לספק שירותים משפטיים למשפחות אשר ייעורכי הדין שבמאגר יהיו רשאים  .2

פעמונים, אך ורק בהתאם לתנאי ההתקשרות כפי שנקבעו על ידי פעמונים בהזמנה  מאגר מומלצי

 להיכלל במאגר וכפי שיעודכנו מעת לעת על ידי פעמונים.  

עורך דין לא יקבל ממשפחות שהופנו אליו על ידי פעמונים פעמונים כל תשלום או טובת הנאה  .3

חודשים  12במשך וזאת וסף לטיפולו מאת פונים של פעמונים, , ולא יקבל כל עניין משפטי נאחרת

, אלא באישור מראש של פעמוניםבאמצעות מאגר מומלצי מסיום הטיפול בעניין שהופנה לטיפולו 

 . פעמונים

המצורף ההתקשרות בין עורך הדין לבין המשפחה תהיה ישירה, בהסכם שכ"ט בנוסח  .1

 .תויעודכן מעת לע לאמנת "דף חדש" ופעמונים

להעביר תיקים לטיפולו של עו"ד אחר שאינו חלק מצוות משרדו הקבוע, עוה"ד לא יהא רשאי  .2

לרבות עו"ד אחר הנכלל במאגר. עוה"ד יהיה רשאי להעזר בעורכי דין נוספים העובדים עמו 

במשרד לצורך טיפול בתיקים המגיעים אליו דרך המאגר, ובלבד שעורכי דין אלו נכללים 

 משרד ומופיעים באופן קבוע על נייר המכתבים של המשרד.בצוות הקבוע של ה

מובהר בזאת כי לפעמונים לא תהיה כל אחריות לטיב השירות הניתן ע"י עוה"ד או לגביית תשלום  .4

 שכר הטרחה מהמשפחה. 

עורכי הדין יעדכנו את מערך הייעוץ של פעמונים מעת לעת בדבר התקדמות הטיפול המשפטי,  .5

 הייעוץ.בהתאם להנחיות מערך 

עורך הדין מתחייב לערוך לכל משפחה הפונה דרך המאגר פגישת אבחון וייעוץ ראשונית בת שעה,  .6

ללא תשלום!, וזאת ללא תלות בהחלטת המשפחה להתקשר עמו בהסכם שכ"ט לאחריה. וכן ליידע 

את הפונה לפני תחילת הטיפול בדבר האפשרות לקבלת טיפול משפטי חינם במסגרת הלשכה לסיוע 

 פטי, או ע"י עמותות וקליניקות משפטיות העוסקות בתחום. מש



 
 

 

שכר הטרחה המקסימלי שייגבה ע"י עוה"ד יהיה בהתאם לתעריפים שייקבעו ע"י פעמונים במועד  .7

ותתעדכן מעת   01/07/2016ההתקשרות בין הצדדים, כמפורט בטבלה המצורפת המעודכנת ליום 

 לעת. 

בנוסף, יהיה רשאי עוה"ד לגבות מכל פונה את אגרות הכנ"ר / בימ"ש הנדרשות להליך, וכן סכום 

 לכל פונה בגין הוצאות משרד, דואר רשום וכו'. ₪  350של עד 

ככל שמקרה כזה או אחר מצריך לטעמו של עוה"ד שכ"ט מיוחד, ניתן יהיה להפנות בקשה כזו 

 .לארגון פעמונים, וזו תשקל בהתאם מראש

עוה"ד מתחייב לתת למשפחות ולמלווים יעוץ הוגן, תוך ראיית טובת המשפחה קודם לטובתו  .8

 האישית, ולפעול בהתאם לכללי האתיקה של לשכת עוה"ד והכללים הנדרשים מתקנון זה. 

בכל מקרה של תלונה מצד משפחה על טיב השירות המשפטי שניתן עי עוה"ד, תתברר התלונה ע"י  .9

מונים. אם תתברר התלונה כנכונה יוכל ארגון פעמונים להפסיק את טיפולו של מערך הייעוץ של פע

עורך הדין לאלתר ולבטל התחייבויות עתידיות לתשלום שכרו.  במקרה כזה יהיה זכאי עורך הדין 

לקבל את מלוא התמורה בגין החלק של השירותים שבוצע בפועל על ידו עד לאותו מועד, וישיב 

שולם לו ע"ח שכה"ט. בכל מקרה של מחלוקת בין עוה"ד לבין הפונה לגבי לפונה כל סכום נוסף ש

שכ"ט המגיע לעוה"ד, יהיו רשאים הצדדים להציג את עמדותיהם וטיעוניהם בפני נציג מערך הייעוץ 

של עמותת פעמונים, והחלטת העמותה לענין זה תחייב את הצדדים ותהיה סופית ומוחלטת, 

 ין. ותהווה פסק בורר לכל דבר וענ

מאגר עוה"ד של פעמונים נועד לשרת את משפחות ומלווי פעמונים, ואינו כפוף לדיני המכרזים או  .10

 לדיני המשפט המנהלי. 

שנים. עם זאת, ארגון פעמונים יהיה רשאי לגרוע עו"ד  5ככלל, עו"ד שייקלט במאגר ייכלל בו למשך  .11

תלונות מצד פונים. הכל לפי  מהמאגר בכל מקרה של הפרת הכללים הנ"ל, וכן במקרה של ריבוי

שיקול הדעת של פעמונים ומבלי שתחול על הארגון כל חובת נימוק או הסבר. עם זאת, בטרם 

 גריעתו מהמאגר, תינתן לעוה"ד זכות לשימוע בפני נציג פעמונים.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  .12

 ת, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בדבר הפעילו

 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים. .13

למשתתפים לא תהא כל טענה בדבר עדכון המאגר ו/או סגירתו והכל בשיקול דעתו הבלעדי של  .14

 ם כל זכות או טענה בנוגע לכך.פעמונים ולא תהיה למשתתפי

בפנייתו להיכלל במאגר מסכים, מאשר ומצהיר עורך הדין כי קרא את התקנון ומקבל עליו את  .15

 הוראותיו במלואן.

לפעמונים שמורה הזכות המלאה לעדכן תקנון זה מעת לעת בשיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע כל  .16

 טענה ו/או תביעה בקשר לשינוי.

 ר פעמונים.תקנון זה מצוי באת .17

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 אמנת דף חדש ופעמונים. –הסכם שכר טרחה  –נספח ג' 

 הסכם שכר טרחה

 

 תאריך: _______         

 _________________, ת.ז. _____________ בין: 

 טל: __________; דוא"ל: ____________ 

 ("הלקוח" )להלן:       

 עו"ד _________________ לבין: 

 ____________________מרחוב  

 ("עוה"ד")להלן:         

 

הלקוח פנה אל עוה"ד לשם קבלת ייצוג משפטי בהליך של פשיטת רגל / הסדר נושים / הפטר בהוצל"פ )מחק 

 את המיותר(, והצדדים מתחייבים בזאת זה כלפי זה, כדלקמן:

 

הליך של פשיטת הלקוח מבקש להכנס ל₪. ללקוח חובות מוצהרים בסכום של ____________  (א)

רגל / הסדר נושים / הפטר בהוצל"פ, ומבקש ייצוג בשלב הגשת הבקשה / ייצוג מלא בהליך / אחר: 

 (."העניין המשפטי"___________________________ )השלם / מחק את המיותר( )להלן: 

 

בתוספת מע"מ )שאינו ₪, המשפטי הנ"ל ישלם הלקוח סכום של __________  בגין הייצוג בענין (ב)

עולה על תעריפי אמנת "דף חדש", כפי שיתפרסמו באתר עמותת "פעמונים"(. בנוסף, ישלם הלקוח  

נוספים )כולל מע"מ( בגין הוצאות ₪  350 -בגין אגרות הכרוכות בהליך, ו₪ סך ________ 

₪ בסה"כ ישלם הלקוח לעוה"ד סכום כולל של _________ יו"ב.  משרדיות, שליחויות, דואר וכ

 .  )כולל מע"מ(

 

בגין אגרות, הוצאות משרד ומקדמת ₪ בסמוך לחתימת הסכם זה ישלם הלקוח סך _________  (ג)

כל אחד. תשלומים אלו ישולמו ₪ ___ תשלומים בסך _____ -שכ"ט. יתרת שכר הטרחה תשולם ב

 עוה"ד, בכל __ לחודש. בהוראת קבע לחשבון הבנק של 

 

ככל שהלקוח יבקש מעוה"ד להמשיך ולייצגו בענין נוסף, מעבר לעניין המשפטי הנ"ל, אזי יידרש  (ד)

הלקוח לשלם שכ"ט נוסף, שלא יעלה על התעריפים המצורפים לאמנת "דף חדש" כפי שיתפרסמו 

 באתר עמותת "פעמונים". 

 

, ובמקרה כזה ישולם שכר טרחה רק בעד הלקוח יהיה רשאי לבקש להפסיק את הייצוג בכל עת (ה)

הפעולות שביצע עוה"ד עד לאותה עת. עוה"ד מתחייב שלא לעכב תחת ידו מסמכים של הלקוח, 

 אך יהיה רשאי לגבות מתוך סכומים המוחזקים בידו תשלום בעד שכ"ט והוצאות המגיעים לו.

 

ות הכונס הרשמי ו/או רשם ידוע ללקוח כי במהלך ההליך המשפטי כולו עליו לפעול בהתאם להנחי (ו)

ההוצל"פ, ובכלל כך להמנע מליצור חובות חדשים, להתייצב לחקירה, להגיש דוחות ולשלם 

תשלומים חודשיים, אם יידרש לעשות כן. ידוע ללקוח שאי עמידה בתנאי ההליך עלולה להוביל 

 לביטולו.

 



 
 

 

ייערך בין הצדדים ע"י כל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים בקשר להסכם זה תוכרע בבירור מהיר ש (ז)

בורר שימונה מטעם עמותת "פעמונים". הבוררות תתנהל בהתאם לתקנון המפורסם באתר 

 "פעמונים". 

     _________________ 

 ה ל ק ו ח            

 

אני הח"מ, עו"ד _____________ מאשר חתימת הנ"ל בפני, לאחר שהצגתי בפניו את האפשרויות לקבל 

בחינם, ולאחר שהצגתי בפניו את אמנת "דף חדש" ואת התעריפון הנלווה לה, המפורסמים סיוע משפטי 

 באתר "פעמונים", וכן לאחר שהבהרתי בפניו את ההסכם, על כל סעיפיו.

 

       ________________ 
 חתימה + חותמת          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 הצעת המציע להצטרף למאגר. –נספח ד' 

 

 לכבוד

 (ארגון חסד )ע"ר -פעמונים  

 פתח תקווה

 א.ג.נ.,

 

 בקשה להצטרף למאגר  הנדון:

 

 במענה להזמנה להגשת הצעות שנשלחה על ידיכם. י, הח"מ, מתכבד להגיש לכם את הצעתיאנ .18

 בזה כי: מצהיר יאנ .19

בקפדנות ובעיון את נוסח ההזמנה להגשת הצעות על נספחיה וכל מסמך רלוונטי  בחנתי א.

 אחר שצורף למסמכי המכרז.

למלא  ימסכים לאמור בהם ומקבל על עצמ יאת כל האמור במסמכים הנ"ל ואנ תיהבנ ב.

 אחר כל התחייבות המוטלת עלי על פיהם.

 .הומסמכי ההפנייכל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידי לעניין  תיקיבל ג.

את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על מנת להעריך את מהות העבודה, כמותה  תיעשי ד.

כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד  י ולא תהיינה ליוהיקפה, לצורך הגשת הצעת

 בקשר לכך. פעמונים

ליתן  יוביכולת במאגרעל כל התנאים המוקדמים להשתתפות  העומד בתנאי הסף ועונ יאנ ו.

 .והתקנון הפנייהאת השירותים כנדרש על פי מסמכי 

 
 , כשהם חתומים כדין על ידי. הפניהבזה את המסמכים המפורטים ברשימת מסמכי  אני מצרף .20

 
 

 :פרטים על המציע .21

 
 שם המציע: ______________________________________. א.
 

 ________________________.(: תעודת זהותהמס' המזהה ) ב.
 
 : ______________________.מספר רישיון עו"ד ג.
 
 מען המציע )כולל מיקוד(: __________________________________. .ד
 
 : _____________________________________________.טלפון .ה
 
 : _______________________________________.טלפון נייד .ו
 
 קס : ___________________________________________.פ .ז
 
 : _____________________________________________.E-mail .ח
 
 

מאשר כי הסמכות המקומית הבלעדית )בכפוף לאמור להלן(, לדון בכל תביעה שתוגש על ידי  יאנ .22

מי מהצדדים במכרז, בכל עניין הקשור במכרז, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך מבחינת העניין 

 בעיר תל אביב.

 מצהיר בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים. יאנ .23



 
 

 

יום לאחר המועד האחרון להגשת  60מיום הגשתה ועד  יזו עומדת בתוקפה ומחייבת אות יהצעת .24

 ההצעות.

 מתחייב להודיע לכם על כל שינוי באיזה מן הפרטים המפורטים לעיל, בסמוך לאחר ביצועו.  יהננ .25

 

 

 

 

 אישור המציע

 

 אמור אני הח"מ _____________ת.ז. _______________מצהיר בזאת כי קראתי את כל ה

 לעיל, כי אני מבין את האמור בו וכי אני מסכים לכל התנאים דלעיל.

 

 

 

 

________________________   _______________________ 

 חתימהו חותמת                    תאריך             

 

 

 

      


