
 הסכם שכר טרחה

 

 תאריך: _______         

 _________________, ת.ז. _____________ בין: 

 טל: __________; דוא"ל: ____________ 

 ("הלקוח" )להלן:       

 עו"ד _________________ לבין: 

 מרחוב ____________________ 

 ("עוה"ד")להלן:         

 

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

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

 

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

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

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

 (.המשפטי"

 

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 

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

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

 .  )כולל מע"מ(_________ ₪ 

 

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

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

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

 

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

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

 באתר עמותת "פעמונים". 

 

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

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

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

 

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

יצב לחקירה, להגיש דוחות ולשלם רשם ההוצל"פ, ובכלל כך להמנע מליצור חובות חדשים, להתי

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

 לביטולו.

 



כל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים בקשר להסכם זה תוכרע בבירור מהיר שייערך בין הצדדים  (ז)

אם לתקנון המפורסם באתר ע"י בורר שימונה מטעם עמותת "פעמונים". הבוררות תתנהל בהת

 "פעמונים". 

     _________________ 

 ה ל ק ו ח            

 

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

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

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

 

       ________________ 
 חתימה + חותמת          

 


