פעמונים ארגון חסד (ע"ר)
מאגר מומלצי פעמונים למתן שירותים משפטיים לענייני הוצאה לפועל ,פשיטות רגל והסדרי נושים.
תקנון
פעמונים ארגון חסד (ע"ר) (להלן – פעמונים) פועל להקמת מאגר עורכי דין ,העוסקים בתחום פשיטות הרגל והסדרי
הנושים (להלן – המאגר) .עורכי דין אשר יכללו במאגר יוכלו לסייע למשפחות פעמונים ,בתנאים הולמים ובעלות
מופח תת ביחס למחירים המקובלים בשוק ובכך להנגיש את ההליך המשפטי לאלו הזקוקים לו ,ולאפשר למשפחות רבות
נוספות לפתוח "דף חדש" בחיים ,נקי מחובות.
המאגר יתנהל בהתאם להוראות תקנון זה:
 .1עורכי הדין שייכללו במאגר עורכי הדין המומלצים של פעמונים יידרשו לעמוד בקריטריונים הבאים:
א .חברים בלשכת עורכי הדין עם ותק של  5שנים לפחות;
ב .ייצגו באופן אישי ב 30 -תיקי פש"ר ,לכל הפחות ,במהלך  5השנים האחרונות ,בין אם
כמייצגים של חייבים או כבעלי תפקיד מטעם בית המשפט;
ג .עברו ראיון אישי  /תהליך מיון עם נציג פעמונים;
 .2עורכי הדין שבמאגר יהיו רשאים לספק שירותים משפטיים למשפחות אשר ייפנו אליהם באמצעות
מאגר מומלצי פעמונים ,אך ורק בהתאם לתנאי ההתקשרות כפי שנקבעו על ידי פעמונים בהזמנה
להיכלל במאגר וכפי שיעודכנו מעת לעת על ידי פעמונים.
 .3עורך דין לא יקבל ממשפחות שהופנו אליו על ידי פעמונים פעמונים כל תשלום או טובת הנאה אחרת,
ולא יקבל כל עניין משפטי נוסף לטיפולו מאת פונים של פעמונים ,וזאת במשך  12חודשים מסיום
הטיפול בעניין שהופנה לטיפולו באמצעות מאגר מומלצי פעמונים ,אלא באישור מראש של פעמונים.
 .1ההתקשרות בין עורך הדין לבין המשפחה תהיה ישירה ,בהסכם שכ"ט בנוסח המצורף לאמנת
"דף חדש" ופעמונים ויעודכן מעת לעת.
 .2עוה"ד לא יהא רשאי להעביר תיקים לטיפולו של עו"ד אחר שאינו חלק מצוות משרדו הקבוע,
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 בצוות
הקבוע של המשרד ומופיעים באופן קבוע על נייר המכתבים של המשרד.
 .4מובהר בזאת כי לפעמונים לא תהיה כל אחריות לטיב השירות הניתן ע"י עוה"ד או לגביית תשלום
שכר הטרחה מהמשפחה.
 .5עורכי הדין יעדכנו את מערך הייעוץ של פעמונים מעת לעת בדבר התקדמות הטיפול המשפטי ,בהתאם
להנחיות מערך הייעוץ.
 .6עורך הדין מתחייב לערוך לכל משפחה הפונה דרך המאגר פגישת אבחון וייעוץ ראשונית בת שעה ,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
משפטי ,או ע"י עמותות וקליניקות משפטיות העוסקות בתחום.

 .7שכר הטרחה המקסימלי שייגבה ע"י עוה"ד יהיה בהתאם לתעריפים שייקבעו ע"י פעמונים במועד
ההתקשרות בין הצדדים ,כמפורט בטבלה המצורפת המעודכנת ליום  01/07/2016ותתעדכן מעת לעת.
בנוסף ,יהיה רשאי עוה"ד לגבות מכל פונה את אגרות הכנ"ר  /בימ"ש הנדרשות להליך ,וכן סכום של
עד  ₪ 350לכל פונה בגין הוצאות משרד ,דואר רשום וכו'.
ככל שמקרה כזה או אחר מצריך לטעמו של עוה"ד שכ"ט מיוחד ,ניתן יהיה להפנות בקשה כזו מראש
לארגון פעמונים ,וזו תשקל בהתאם.
 .8עוה"ד מתחייב לתת למשפחות ולמלווים יעוץ הוגן ,תוך ראיית טובת המשפחה קודם לטובתו
האישית ,ולפעול בהתאם לכללי האתיקה של לשכת עוה"ד והכללים הנדרשים מתקנון זה.
 .9בכל מקרה של תלונה מצד משפחה על טיב השירות המשפטי שניתן עי עוה"ד ,תתברר התלונה ע"י
מערך הייעוץ של פעמונים .אם תתברר התלונה כנכונה יוכל ארגון פעמונים להפסיק את טיפולו של
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 לפונה
כל סכום נוסף ששולם לו ע"ח שכה"ט .בכל מקרה של מחלוקת בין עוה"ד לבין הפונה לגבי 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 ,ותהווה פסק
בורר לכל דבר וענין.
 .10מאגר עוה"ד של פעמונים נועד לשרת את משפחות ומלווי פעמונים ,ואינו כפוף לדיני המכרזים או
לדיני המשפט המנהלי.
 .11ככלל ,עו"ד שייקלט במאגר ייכלל בו למשך  5שנים .עם זאת ,ארגון פעמונים יהיה רשאי לגרוע עו"ד
מהמאגר בכל מקרה של הפרת הכללים הנ"ל ,וכן במקרה של ריבוי תלונות מצד פונים .הכל לפי שיקול
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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 בדבר
הפעילות ,לרבות בכל מדיום אחר ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.
למשתתפים לא תהא כל טענה בדבר עדכון המאגר ו/או סגירתו והכל בשיקול דעתו הבלעדי של
פעמונים ולא תהיה למשתתפים כל זכות או טענה בנוגע לכך.
בפנייתו להיכלל במאגר מסכים ,מאשר ומצהיר עורך הדין כי קרא את התקנון ומקבל עליו את
הוראותיו במלואן.
לפעמונים שמורה הזכות המלאה לעדכן תקנון זה מעת לעת בשיקול דעתה הבלעדי ,ולא תישמע כל
טענה ו/או תביעה בקשר לשינוי.
תקנון זה מצוי באתר פעמונים.

