
  

 
 פירוט השירותים במלואם בצרוף מחירון שכר טרחה מכסימלי

 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 22הליכים זמני לפי סע'  הגשת בקשה לצו עיכוב

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

 ודשי ראשון.ח-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

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

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

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

 ם, במידת הגשת בקשה להפחתת צו תשלומי
 הצורך.

  ניסוח תגובת החייב לתביעות החוב שהוגשו
 והעברתה למנהל המיוחד.

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

לחודש בנוסף ₪  500עד 
לשכה"ט בגין בקשה לצו 

 כינוס והפטר.

 גיבוש תכנית פרעון חובות עם החייב  לצו הפטר  בקשה

  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 

בהתאם לסיכום בין הלקוח 
עד  –מומלץ לעוה"ד, שכ"ט 

 המקרקעין** משווי %3

 
 )לפני/ אחרי צו כינוס( הסדר נושים

הגשת בקשה 
 בלבד

  הכנת בקשה להסדר נושים והגשתה לכנ"ר
 ולביהמ"ש

 ₪* 5,354עד 

ייצוג מלא בהמשך 
ההליך, עד 

 לאישור ההסדר

 ניהול מו"מ עם הנושים 
  לבקשות והתנגדויות בתיקהגשת תגובות 

 התייצבות לאסיפת נושים ולדיון בביהמ"ש 

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

מהחוב  25%-לא יותר מו
 שנחסך

 
 
 
 

                                                 
 



  

 
 הפטר בהוצאה לפועל

 

בקשה ללא 
 התנגדויות

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

 ₪* 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

 לביהמ"ש המחוזי הגשת ערעור / תגובה 
 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 *₪ 
 

 רשות האכיפה והגבייה

טיפול בחייב 
 בהוצל"פ

 הטיפול כולל:
פגישת ייעוץ, למידת המסמכים, הגשת הבקשה 

 הרלוונטית ומתן תגובה

700 ₪ 

 
 

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

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

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

 הדין.

 

 


