
 

 

 

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ 
 

 

פנייה לקבלת הצעות להקמת מאגר עורכי  

ים של משפטיומתן שירותים לליווי  דין

נציגויות בתים משותפים בהליך שיפוץ  

 הבית המשותף

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017בר אוקטו

 

 



 בהליך השיפוץטיים של נציגויות בתים משותפים פנייה לקבלת הצעות להקמת מאגר עורכי דין לליווי ומתן שירותים משפ 

2 

 

 הוראות כלליות –א'  מסמך

 כללי .1

הינה חברת ( "החברה" " אועזרה ובצרון" כון בע"מ )להלן:יעזרה ובצרון חברה לש .1.1
יפו, העוסקת במגוון תחומי פעילות בענף הבניה והנדל"ן,  -אביב -בת של עיריית תל

לרבות תכנון והקמת מוסדות ציבור, שיפוץ חזיתות מבנים, טיפול במבנים לשימור, 
ניהול פרויקטים בתחום התשתיות, פרויקטים יזמים, אחזקת מוסדות חינוך 

 '. וציבור, ניהול נכסים וכד

במסגרת פעילותה מעמידה החברה לנציגויות בתים משותפים אשר מעוניינים  .1.2
לבצע הליך שיפוץ ו/או שימור באמצעות החברה, שירותים שונים, ובהם שירותי 
ליווי של עורך דין אשר מעניק שירותים משפטיים נגד בעלי זכויות בבית המשותף 

א משלמים את חלקם, אשר מסרבים לקבל את החלטת הרוב לביצוע השיפוץ ול
 "עו"דשירותי )להלן: "כולו או חלק ממנו, בעלות שיפוץ הבית המשותף 

 (. "סרבן/יםו"

דין אשר ממנו ייבחרו עורכי דין לשם כך, עזרה ובצרון החליטה על הקמת מאגר  .1.3
כאשר )בסבב מחזורי( לצורך מתן שירותי עו"ד לנציגויות הבית המשותף, 

באמצעות טופס ייפוי כוח  יגות לבין עורך הדיןההתקשרות הישירה תהא בין הנצ
בנוסח המצורף למסמך  , וזאתחתום על ידי הנציגות כשהוא שיימסר לעורך הדין

 להוראות פנייה זו.בהתאם ו, ב'

במאגר החברה יחויבו להגיש הצעה מטעמם כיום אשר נמצאים  עורכי דיןיובהר כי  .1.4
ת "אוטומטית" למאגר ללא על מנת להיכלל במאגר זה, וכי לא תתאפשר הצטרפו

 הגשת מענה לפנייה זו.

יעניקו  העו"דשירותי ייבחרו ליתן לנציגויות בתים משותפים את אשר  עורכי הדין .1.5
 מסמכי הפנייה, ואשר אלו עיקרם :בהתאם את השירותים המפורטים 

 משלוח מכתבי התראה לסרבנים. .1.5.1

 ניהול הליכים מול המפקחת על המקרקעין. .1.5.2

פ מול סרבנים אשר לא פועלים בהתאם לפסק ניהול הליכי הוצל" .1.5.3
 דין/הסדר פשרה של המפקחת על המקרקעין.

 ניהול הליכי ערעור בערכאות הנדרשות. .1.5.4

גביית חובות מאת הסרבנים והעברתם לפקודת עזרה ובצרון לצורך  .1.5.5
 יפו.-העברתם לקרן הסרבנים של עיריית תל אביב

ציגות הבית כל פעולה אחרת נלוות הדרושה לשם ייצוג הולם של נ .1.5.6
 .הגבייה מאת הסרבן/יםהמשותף, ולהבטחת ביצוע 

עורכי דין אשר עונים על כל תנאי הסף, ומעוניינים להיכלל במאגר יגישו בקשתם  .1.6
 בהתאם להוראות מסמך זה, ויצרפו את כל המסמכים הנדרשים.בכתב 

 ,להלן יםמפורטהבמאגר תיעשה בהתאם לקריטריונים  עורכי הדיןהכללתם של  .1.7
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, בהתבסס על הנתונים  ובהתאם

 והמסמכים אשר יומצאו לחברה על ידי עורכי הדין.



 בהליך השיפוץטיים של נציגויות בתים משותפים פנייה לקבלת הצעות להקמת מאגר עורכי דין לליווי ומתן שירותים משפ 

3 

 

הבתים המשותפים לבין  ותיובין נציגמתן השירותים באופן ישיר מתבצע כיוון ש .1.8

להיקף התקשרות מינימאלי החברה מתחייבת עורכי הדין אשר יכללו במאגר, אין 
יועברו ייפוי כוח של וייתכן כי לא בין נציגויות הבתים המשותפים, בין עורכי הדין ל

לא תהא כל טענה  ולעורך הדיןבמסגרת מאגר זה, נציגויות הבתים המשותפים 
 או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה הנובעת מעובדה זו./ו

 24נה יהמאגר התקופה במסגרתה ייכלל עורך הדין ב – ההיכללות במאגרתקופת  .1.9
במאגר. לחברה שמורה הזכות  והחל ממועד ההודעה על הכללת וזאת, חודשים

או חלק  תקופות נוספות, שנה בכל פעם בארבעלהאריך את תקופת ההתקשרות 
 יום מראש ובכתב. 30, וזאת בהתראה בת ממנה

עורך הדין יהא רשאי להודיע לחברה על רצונו להיגרע מן המאגר, וזאת בהודעה  .1.10
 ממתןל אף האמור מובהר כי עורך הדין לא יחדל יום. ע 30מוקדמת בכתב בת 

עמו, וזאת  נציגות הבית המשותףייפוי כוח שקיבל מאת שירותים משפטיים לגבי 
החברה את גריעתו מן פקעה תקופת היכללותו במאגר, או כשאישרה גם אם 

המאגר. החברה לא תסרב לבקשת עורך דין לגריעתו מן המאגר, אלא מטעמים 
 סבירים בלבד. 

בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא, חברה תהא רשאית לגרוע עורך דין מן המאגר ה .1.11
 : כל אחד מן המקרים הבאיםובכלל זה בשל 

ן מתן השירותים על ידי התקבלה תלונה מאת נציגות בית משותף לגבי אופ .1.11.1
 ומהותית.כאמיתית עורך הדין והתלונה התבררה 

ן בדבר עורך הדיהתקבלה תלונה מאת הגופים הממשלתיים מולם עובד  .1.11.2
 אופן מתן השירותים על ידו והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית.

התקבלה תלונה מאת לשכת עורכי הדין בדבר פעילותו של עורך הדין  .1.11.3
 במסגרת מתן השירותים נשוא מאגר זה.

עורך הדין הפר הפרה יסודית את הסכם ההתקשרות עם נציגות הבית  .1.11.4
 המשותף.

דיות ו/או חובתו שלא להימצא בניגוד עורך הדין הפר את חובת הסו .1.11.5
 עניינים, באופן המונע ממנו את המשך הכללתו במאגר עורכי הדין. 

 
 ההחלטה הסופית בעניין זה נתונה לחברה בלבד. 

הליכי נציגות הבית המשותף תהא עד לסיום מתן השירותים המשפטיים לתקופת  .1.12
 .הגבייה מאת הסרבן/ים

כי הדין אשר יוצעו על ידו ך/עורת עורהמציע יעניק את השירותים באמצעו .1.13
כי הדין לאחר קבלת אישור מראש ך/עורבהצעתו, והוא יוכל להחליף את עור

 ובכתב מאת חברת עזרה ובצרון, הן לגבי עצם ההחלפה, והן לגבי זהות המחליף. 

 דרישות סף: .2
עורכי דין העונים במצטבר לכל דרישות הסף המפורטות להלן, מוזמנים בזאת משרדי 

 הגיש בקשתם להיכלל במאגר, ואלו הם:ל

חבר אשר  דין ךעור (1)אחד מונה לכל הפחות ה"( המציע)להלן: "דין המשרד עורכי  .2.1
 .שנים( 5)חמש לתקופה העולה על  בלשכת עורכי הדין בישראל
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עורך הדין המוצע מטעם המציע הנו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול  .2.2

ול הליכים מול סרבני תשלום, ניהול הליכי הוצל"פ מול הליכי גבייה כגון: ניה
 חייבים וכו'.

 נהל את ספריו כדין. ממאוגד כדין, ו המציע .2.3

 ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו התכולת, ההצעה מבנה .3
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המעידים על עמידתו בכל תנאי הסף, ובכלל זה 

 :את כל המסמכים המפורטים להלן 

 אישור המעיד כי המציע הנו גוף מאוגד בישראל או עוסק מורשה. .3.1

עורכי הדין המוצעים על ידי המציע לביצוע השירותים בנוסח ך/עורפירוט ניסיון  .3.2
 .1נספח א'

לשכת עורכי הדין על  פרופיל משרד, וכן קורות חיים, תעודות השכלה ואישור מאת .3.3

המציע לביצוע השירותים נשוא  עורכי הדין המוצעים על ידיכל של  חברות בלשכה
 מכרז זה.

תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים בנוסח האישורים לפי חוק גופים ציבוריים, וכן כל  .3.4
 .3נספח א'

 .5א'טופס שמירה על סודיות בנוסח נספח  .3.5

 .6א'התחייבות להעדר ניגוד עניינים בנוסח נספח  .3.6

 .7א'הצהרת המציע בנוסח נספח  .3.7

 .כל עמוד ועמודכל מסמכי הפנייה חתומים ב .3.8

 

 במאגר עורכי הדין המציעקריטריונים להכללת  .4
 

אשר יעמדו בכל תנאי הסף, ואשר , שרדי עורכי הדיןמ החברה תכלול במאגר .4.1
  הצעתם תקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי הניקוד הבא :

 משקלה אמת המידה

 50% ניסיון קודם בניהול הליכי גבייה מסוגים שונים

דם בייצוג בעלי זכויות ונכסים ניסיון קו

 של בנייה ושיפוץ שונים םבפרויקטי

25% 

 25% ריאיון אישי עם המציע

 

תבחן את או מי מטעמה וועדת המכרזים  –לגבי כל אחד מן הקריטריונים  .4.2

המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים, והיא תהא רשאית לעשות כן באמצעות 
התאם לתוצאות שיתקבלו, יוענקו ציוני פנייה יזומה לממליצים ואנשי קשר, וב

 איכות באופן יחסי לגבי כל אחד ממבחני המשנה. 

במידה  שאינם מהותייםפגמים למחול על את הזכות  הלעצמ תשומר החברה .4.3
או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה , לחברהשויתור כזה לא יגרום נזק 

 .צעה או את ההצעות כולןלדחות כל הוהשלמה ובין בדרך אחרת לפי העניין או 
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מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או  .4.4

ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי הפנייה, או למחול על הפגם, או לבקש 
 תיקונו כאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

רשאית ועדת  ,תהסתייגו שיש בה, או הפנייה לתנאישאינה תואמת  הצעה .4.5
מקרה של שינוי או המכרזים, אך לא חייבת, לפסלה בשל כך בלבד. כך גם בכל 

תוספת לתנאי הפנייה רשאית החברה לפסול את ההצעה או להתעלם מן השינוי או 
התוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

, תחייב ההצעה את המציע כאילו החליטה החברה להתעלם מן השינוי/ההסתייגות
 .לא נכתבו השינוי או ההסתייגות

 -רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע  החברה .4.6
כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו  –לאחר הגשת הצעה 

 .הפנייהוכישוריו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא 

אינה חייבת לברר פרטים אודות המציע והיא רשאית לעשות כן, במידה  החברה .4.7
 שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 
 שיטת ניהול המאגר .5

הסכם מסגרת בינו במאגר עורכי הדין יחתום על  יגיש הצעה להיכללאשר  מציעכל   .5.1
תנאי  החתימה על החוזה הינו כמסמך ב'.אשר מצורף לפנייה זו  לבין החברה

 וההחלטה אם להכלילו במאגר.   המציעמקדמי לבחינת הצעתו של 

החברה תפעל בסבב מחזורי ותבחר בעורך דין אשר ילווה את נציגות הבית  .5.2
 המשותף.

נציגות הבית המשותף תאשר את הבחירה בעורך הדין, ותחתום על טופס ייפוי כוח  .5.3

 אשר יסמיך את עורך הדין לפעול מטעמה ועבורה.

ל שלב להכניס עדכונים ו/או שינויים בהתאם לצרכיה יה רשאית בכהחברה תה .5.4
 בדבר שיטת ניהול המאגר.ו/או לצרכי נציגויות הבתים המשותפים 

 הוראות נוספות  .6

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע  .6.1
לאפשר  בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או
כנדרש  ןלמציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו

אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה  ןלפי תנאי פנייה זו, ובלבד שכל רישיו
למועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהא רשאית למחול על קיום דרישה או 

ין בהם כדי לפגוע בעיקרון תנאי מתנאי הפנייה אשר אינם מהותיים ואשר א
 לפי שיקול דעת הועדה. להשוויון והכו

( 1, במהלך תהליך ההערכה: )למציעאו לאפשר מהמציע, החברה רשאית לדרוש  .6.2

זה אינו מסוגל עוד למלא את ההתחייבויות עורך דין , אם עורך דין מוצע להחליף
( 2; ) (ההגשהלאחר מועד  ו/או נודע שהיה אמור לבצע )וחוסר יכולת שכזה אירע

 המציעכדי להוכיח או להחליף את עמידת לה להוסיף, לתקן, להחליף מידע הדרוש 
בדרישות מסמכי המכרז )כולל דרישות סף(. מבחינה זו, החברה מבדילה בין 

היו קיימים במועד  הנדרשים הצורה לבין החומר, ובלבד שהדרישות והכישורים
 ההגשה.
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, לרבות מכל סיבה שהיאהפנייה את  את הזכות לבטלה לעצמ תשומר החברה .6.3

 החברהחליט תאם  המלא והסופי. הבהתאם לשיקול דעתסיבות תקציביות, 
לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או  הליך הפנייה,כאמור לבטל את 

 .דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא

לא , יחולו על המציע ולפנייהכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה  .6.4
 יוחזרו לו בשום מקרה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה ניסיון  .6.5
 שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, ביותר  .6.6
 מהצעה אחת. 

 התחייבות המציע  .7

יע מצהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית כלשהי להתקשרותו ו/או להתקשרות המצ .7.1
המוצעים על ידו עם החברה, וכי בכל העת הוא יחזיק  עורכי הדיןכל אחד מ

 באישורים הנדרשים על פי דין.

המציע מתחייב לפעול בהתאם לנדרש, בהתאם למפורט בפנייה זו, ובהתאם לאמור  .7.2

 בהסכם המצ"ב לפנייה.

יקח חלק פעיל ורציף בישיבות, במועדים שיקבעו על ידי נציגות הבית המציע י .7.3
 המשותף ו/או החברה, אם וככל שיידרש.

באחריות המציע לעדכן את החברה בדבר שינוי פרטים רלוונטיים לרישומו במאגר,  .7.4
המוצעים על ידו, בתנאי עורכי הדין ובכלל זה בכל שינוי בעמידתו ו/או בעמידת 

 בשינוי זמני.   הסף, אף אם מדובר

את זכויותיו או ו/או להעביר ו/או למשכן ו/או לשעבד אינו רשאי להמחות  המציע .7.5

 , כולן או חלקן. וז פנייהאת חובותיו לפי תנאי 

רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין  המציע אינו .7.6
 חברה.בכתב מהמראש ולאחר, ללא הסכמה 

 יםהעברת שאלות ובירור .8

תגבר ההוראה המיטיבה עם על נספחיה,  הפנייהבכל מקרה של סתירה בין מסמכי  .8.1
 החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

סתירות או אי בהירויות יוכל המציע  הפנייהקיימים במסמכי המציע ככל שלדעת  .8.2
ליום עד  b.co.il-@eneta : או למייל שכתובתו 7910340-03לפקס לפנות, בכתב 

, תוך פרוט השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות 4.9.2019
 בפנייה.שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא 

שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי  ציעמ .8.3

 התאמות, טעות וכיו"ב.בהירות, שגיאות, אי 

ס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן, והכל החברה תהא רשאית שלא להתייח .8.4
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד 

 שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

 של החברה.הודעות, שינויים והבהרות יפורסמו באתר האינטרנט  .8.5
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 מידע כללי .9

מאתר האינטרנט של החברה, ניתן להוריד רה את הבקשה להיכלל במאגרי החב .9.1
הנדרשים בפניה  בצירוף כל המסמכים. את הבקשה,   www.e-b.co.ilבכתובת: 

ידי נטע או מסירה אישית ל b.co.il-neta@eלמייל שכתובתו: להגיש יש  זו,
 .12:00בשעה:  12.9.2019עד לתאריך ( 4, ת"א )קומה 9רח' המסגר ים בקירשנבוי

 מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא תדון בכל הצעה שתישלח לאחר מועד זה. 

לקבלת מסמכים/פרטים נוספים/השלמות,  למציעיםהחברה תהא רשאית לפנות  .9.2
 .המציעיםדעת על  וכן תהא רשאית לפנות לצדדים שלישיים לקבלת חוות

 על הכללתם במאגר עורכי הדין של  החברה. למציעיםהחברה תודיע בכתב  .9.3

 יעבמצכי נציגות הבית המשותף תבחר מובהר ומודגש, כי החברה איננה מתחייבת  .9.4
ואין במאגר זה  ,עבודה כלשהיא נציגות הבית המשותף הנכלל במאגר לבצע עבור

נציגות , או בין המציע לבין ורך הדיןכדי ליצור התחייבות כלשהי בין החברה לע

  .הבית המשותף

כמי שקרא את כל מסמכי הפניה, הבינם, שהגיש הצעתו החברה תראה במציע  .9.5
שנמסרו לו, ואף את כל המידע הדרוש לו ומסכים לתוכנם, קיבל את כל הנתונים 

לצורך הגשת ההצעה. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל טענות בקשר לאמור, 
 היא מנוע ומושתק מלהעלותן.והמציע 

החברה פועלת בעניינים שונים הקשורים בהליכי הפנייה גם באמצעות ועדת  .9.6
יכול שאלו  מכרזים. כל מקום שבו מוקנית לחברה סמכות או זכות או תפקיד,

, וכל מקום שנכתב "החברה", גם ועדת טעמהאו מי מ יבוצעו ע"י ועדת המכרזים
 ולהיפך.המכרזים, או מי מטעמה, במשמע, 
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 1נספח א'

 סיון המציעינטבלת 

לקוחות להם העניק עורך הדין שירותים של ניהול הגבייה )למשל:  רשימת 

 הליכים מול סרבני תשלום, הליכי הוצל"פ וכיוצב'( 

 

 

 ם  הלקוח ש 

 

תיאור השירותים 

המשפטיים שהעניק 

 עורך הדין ללקוח

שם עו"ד אשר 

העניק את 

 השירותים  

מתן תקופת 

 ם השירותי

 איש הקשר  

 של הלקוח: 

 שם, תפקיד, טלפון 

1 

 

 

 

 

    

 

 

 

2 

 

 

 

 

    

 

 

 

3 

 

 

 

 

    

 

 

 

4      

5      
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 2א' נספח

 

 תצהיר

__ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ת.ז.__________________אני הח"מ 

 לקמן:צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כד

אני __________________________________________ )להשלים את הקשר עם  .1

 המציע ]מציע/בעל שליטה/מנהל[(.

 .החל משנת _______ הסףהנדרש בהתאם לתנאי המציע בעל משרד הפועל בתחום  .2

ייכלל באופן קבוע, ככל שהמציע  נציגויות הבתים המשותפים עובדי המציע אשר יעבדו עם .3

 הינם:תם בינו לבין נציגות הבית המשותף הסכם, יחוי, במאגר

 ]יש למלא לכל הפחות עורך דין אחד[  __ ]מצ"ב קו"ח[._________________עורך דין : 

 ]מצ"ב קו"ח[. ___________________עורך דין : 

 _________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                               

 אישור עו"ד

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד____________, במשרדי 

________, ה"ה_______________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות ברחוב____

הרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה מספר______________/ המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהז

 תם עליה בפני. צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וח

 ________עו"ד__________
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 3א'נספח 

 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

      לכבוד

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

 9רחוב המסגר 

 יפו -אביב -לת

 

אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________ במציע  .1

מציע ( מצהיר בזאת כי המציע ו/או בעל זיקה להמציע"שהינו___________, )להלן: "

( לא הורשעו בפסק דין 1976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2)כמשמעו בסעיף 

ו/או לפי חוק עובדים  1987 -י חוק שכר מינימום, התשמ"זחלוט ביותר משתי עבירות לפ

ואם הורשעו  1991 –זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה. עבירות הרי 2-ביותר מ 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

       ____________  

 המצהיר               

 אימות

 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ 

__________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו פגשתי את מר ______________  נושא ת.ז  __

על להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני 

 תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 

___________________    _________________________ 

 , עו"ד        תאריך 

 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

_______, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה אני , הח"מ______

רת ______________, ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חב

 _______________ המציע בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין.

           

, עו"ד  ____________________       
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 4א'נספח 

 שמירה על הסודיות

 

לבין נציגות , ("עורך הדין " )להלן: ________בין שנערך ספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה נ

  (;מין""המז :)להלן הבית המשותף

 

מצהיר בזאת כי ידוע לו, כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידיו במסגרת דין העורך  .1

מתחייב שלא דין העורך עבודתו, הנם סודיים ואין לפרסמם. מבלי לגרוע מן האמור, 

ו/או חברת עזרה להוציא מסמך או כל חומר כתוב ממוחשב כלשהו מתחומי המזמין 

הוראות ו/או  חברת עזרה ובצרוןשל נציג המזמין ו/או ללא אישור מראש ובכתב ובצרון 

 הדין החלים עליו מכוח החוק.

מתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים הכרוכים במתן השירותים דין העורך  .2

לשמור בסוד ולא להעתיק, עורך דין הגיעו או יגיעו לידיו ו/או למי מטעמו. כן מתחייב הש

כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי  להודיע, למסור או להביא לידיעת

עקב ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני תחילתם או לאחר מכן  מטעמו

 יו מכוח החוק. למעט הוראות הדין החלים על

מתחייב לשמור על חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת מתן דין העורך  .3

 השירותים.

 ןציות להוראות בטחו .4

והוראת כל דין אחר בדבר  1977 -מצהיר, כי קרא את חוק העונשין התשל"ז דין העורך 

כוח מסירת ידיעות וחובת שמירת סודות רשמיים, וברורה לו החובה המוטלת עליו, מ

היותו בעל חוזה עם המזמין, לשמור בסוד ידיעות המגיעות אליו עקב ביצוע החוזה, 

ות כדין לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלן. כן מצהיר והחובה שלא למסור ידיעות ללא סמכ

שידוע לו, כי אם לא ימלא אחר התחייבויותיו ו/או הוראה מהוראות החוק דין העורך 

 ועים בדין.האמור, יהיה צפוי לעונשים הקב

 שזו לשונם: 1977לחוק העונשין תשל"ז  118 -ו 91מופנית לסעיפים עורך דין  תשומת לב ה

 . הגדרות ופירוש91

לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תכנית, סיסמה,  -"ידיעה" 

סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש 

 מקור לידיעה; 

מסירה על ידי סימון ואיתות ולרבות גרם מסירה; לרבות  -"מסירה" 

מקום שמדובר על עשיית מעשה בכוונה מסוימת, פירושו עשייה או 

 תה כוונה ללא סמכות כדין.מחדל באו

 . גילוי בהפרת חוזה118
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)א( היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו  

, ובחוזה יש  1958-בחוק אדריכל המדינה ]נוסח משולב[, תשי"ח

התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא 

דם שלא היה מוסמך לקבלה, מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לא

 מאסר שנה אחת.  -דינו 

לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן,  -)ב( בסעיף זה, "בעל חוזה" 

נאשם לפי סעיף זה לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה ל

שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את 

 הידיעה בתום לב.

 הצהרה

את האמור בנספח זה, הבנתי את תכנו, ואני מתחייב לקיים את  יר, כי קראתיאני הח"מ מצה

לעובדי ההוראות הכלולות בו. ידוע לי שכל הידיעות אשר יהיו בידי ו/או אשר תגענה לידי ו/או 

ו/או למי מטעמי תוך כדי ביצוע התחייבויותיי לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו הינן סודיות ואני 

ל ידיעה כאמור בסוד ולהביא הוראות אלו לידיעת עובדי המועסקים על ידי מתחייב לשמור על כ

 או בקשר עמו.בין במישרין ובין בעקיפין לשם ביצוע החוזה ו/

 : _________________עורך הדין חתימת     תאריך:______________     
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 5א'נספח 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים

 לכבוד :

 בע"מ חברה לשיכון עזרה ובצרון

 

 אני הח"מ ___________    ______________    _______________________

 תפקיד   ת.ז.  שם 

 

 מצהיר/ה בזאת ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן:

, ו/או לשותף המוצע תי את העניין אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמילאחר שבדק .1

ידי המציע לביצוע השירותים נשוא  על מטעם המציע ו/או לעורכי הדין המוצעים על

כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או  םאו לבני משפחת הפנייה,

הנ"ל, או ליצור  הפנייהוהשירותים נשוא  ת הצעותהפנייה לקבלבחשש לניגוד עניינים עם 

 חשש לניגוד עניינים כזה.

 ין הצדדים: אני מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות ב . 2

אין ולא תהיינה לי במישרין ו/או בעקיפין זכויות כלשהם בנכס לגביו אדרש לספק  2.1

 שירותים.

לשהו, זולת עניינו של המזמין, אין ולא יהיה לי עניין משל עצמי או עניין אחר כ 2.2

 בנכס לגביו אדרש לספק שירותים. 

פין כלפי כל צד שלישי לא אעסוק במתן שירותים כלשהם במישרין ו/או בעקי 2.3

 .רותיםביחס לנכס לגביו אדרש לספק שי

לא יהיה לי כל קשר משפחתי, עסקי או חברי עם בעל הנכס או עם כל גורם אחר  2.4

 ן השירותים. שעלול להשפיע על מת

אכין במסגרת מתן  המסמכים אותםלא אעביר לכל גורם זולת המזמין את  2.5

וכן כל מסמך אחר אשר אכין ו/או אערוך  תף,נציגות הבית המשוהשירותים עבור 

 ו/או יגיע לידיו בכל דרך אחרת במסגרת מתן השירותים כאמור. 

, לא אייצג ית המשותףו/או נציגות הב במהלך תקופת ההתקשרות עם המזמין .2.6

חברת עזרה ובצרון ו/או נציגות הבית הספק כל גורם שהוא בכל הליך כנגד 

  המשותף.

וד עניינים כמפורט לעיל, אני מתחייב להודיע למזמין של חשש לניגבכל מקרה  .2.7

על כך תוך הצגת הסיבות לחשש. רק לאחר קבלת אישור לנציגות הבית המשותף 

, ככל שיינתן, אהיה רשאי ליתן את השירותים בית המשותףו/או נציגות ה המזמין

 נשוא ההסכם. 

לידיעתי ניגוד עניינים או חשש ליצירת אני מתחייב כי אם במהלך עבודתי כאמור, יובא  .3

ינים כזה, אודיע עליו לכם ללא דיחוי ולא אעשה כל פעולה במסגרת ביצוע ניגוד עני

 . ה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד ענייניםאשר עלול פנייה זוהתחייבויותיי על פי 

עניינים, אודיע  אני מתחייב כי במקרה בו אמצע במצב שעשוי להעמיד אותי ב חשש לניגוד .4

 טי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;   על כך למזמין ללא כל דיחוי, אמסור לו את המידע הרלבנ
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 ולראייה באתי על החתום:

       ____________ _____________________        ___________________ 

 חתימת המצהיר/ה         שם המצהיר/ה     תאריך 
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 6א'נספח 

 עהצהרת המצי

 :לכבוד 

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

(, מגיש 'ב מסמך)לדוגמא וההסכם  הפנייהאני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי  1

לנציגויות בית משפטי וליווי ייעוץ שירותי תנו היכלל במאגר במסגרתו יינלבזאת הצעתי 

 להלן.בתנאים המפורטים "( המזמין)להלן: "משותף 

מנה להציע הצעות, הפרטים המופיעים בהז אני מצהיר בזאת כי כל 1.1

 ידועים לי ואני מקבלם במלואם ללא סייג.ובהסכם בהצעה זו 

הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן  1.2

ותים ומצאתים מתאימים וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה השיר

 של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

אפעל בהתאם לייפוי כוח אשר , תיכלל במאגרצעתי הנני מצהיר כי אם ה 1.3

 השירותיםאבצע את נציגות הבית המשותף הסכם, יוענק לי על ידי 

ראות וההנחיות ברמה ובטיב הגבוהים ביותר על פי כל ההו יםהנדרש

ונציגות הבית  של המזמין לביצוע העבודות, לשביעות רצונו המלאה

 . המשותף

רותים ון, ידע ומומחיות בביצוע השיהנני מצהיר כי הנני בעל ניסי 1.4

הנדרשים וכי ברשותי ידע ואמצעים כנדרש לביצוע העבודות ברמה 

 .סכםגבוהה ובהתאם לכל דרישות הה

 ישורים הנדרשים.הנני מצהיר כי ברשותי כל הא 1.5

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל  1.6

מן המועד האחרון להגשת ההצעה, הימים  60ממועד מסירתה ועד תום 

בדבר  חברת עזרה ובצרוןיום נוספים אם תימסר לי הודעת  30וכן 

 ר.כאמו הארכת תקופת ההצעה

 

 בכבוד רב,  

 תמתחתימה מלאה וחו  תאריך

  

 

 

 

 שם מלא של המציע )באותיות דפוס(: _____________________________________
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  משפטיות: ישויות

 )מחק את המיותר(  __________________/ אחר: נא לפרט: __ חברהת / אדם / שותפו

  __________________או מס' ח.פ.: ת.ז.מס. 

 

 : שהוא תאגיד או שותפות ם בשם מציעשמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתו

 חתימה:_____________  ( ______________________ת. ז. ____________________1)

 חתימה:_____________  ( ______________________ת. ז. ____________________2)

 חתימה:_____________  ( ______________________ת. ז. ____________________3)

 

 : עסק המציע כתובת

__________________________________________________________ 

 ______:__________ דוא"לפקס:________   ______לפון:_____ט

 

 

 ( , שותפות וכיו"בחברהאישור חתימה )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, 

 :אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה

 

(1)  (2)  (3)  

 

 : ת.ז.בעלי 

 

(1)  (2)  (3)  

 

__, ____________________מוסמכים לחתום בשם _______ אשר חתמו על מסמך זה בפני,

 ולחייב אותה.

 תאריך: ___________________ חתימה: _______________________



 

  מסגרתהסכם  –מסמך ב' 

 6-108300-52ח.צ.  עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ   ב י ן

 67776אביב -, בית אמפא, תל9המסגר  וברח  

 03-7910340; פקס: 03-7910330: 'טל  

 ( "הברהחאו " "עזרה ובצרון": )להלן

             

 -  ד ח א     ד צ מ  -

 

 

  ____________________________   ב י ןל

 מרח' ____________________________

 "(עורך הדין" :)להלן        

 -מ צ ד      ש נ י    -

 

עורכי דין לליווי ומתן והחברה פרסמה פנייה לקבלת הצעות להקמת מאגר  הואיל:

הגיש את מועמדותו  ועורך הדין, לנציגויות בתים משותפיםשירותים משפטיים 

למאגר )להלן:  עורך הדיןוועדת המכרזים של החברה החליטה על צירופו של 

מצורפים להסכם זה ומהווים חלק  עורך הדין", מסמכי הפנייה והצעת הפנייה"

 בלתי נפרד ממנו(;

עורך רותי ילמטרת ביצוע ש שרוהדכי הינו מכיר ויודע את כל  ,צהירמ ועורך הדין :הואילו

סיון והאמצעים הנדרשים בגינם על ישיונות, הניוכי הינו בעל הכישורים, הר הדין

גבוהה בכפוף לכל דין ביצועם ברמה מקצועית  את פי כל דין והמאפשרים לו

  ;ובהתאם למותנה בהסכם זה

רט ולמפו אמורל םאהם בהתיוהצדדים מבקשים להסדיר את היחסים בינ :הואילו

 הלן; לסכם זה בה

 

 פיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:ל

 

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

ם בהמשך, מהווים חלק בלתי נפרד מן הנספחים המפורטים להלן ואלו המצויני .1.2

 החוזה:

עורך והצעת  הפנייהמסמכי  -א'נספח  .1.2.1

 ;הדין

ציגות טופס ייפוי כוח בין הנ -'נספח ב .1.2.2

 ;ועורך הדין
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ולוח  התמורה לעורך הדין  -' גנספח  .1.2.3

 ;הזמנים לביצוע השירותים המשפטיים

  ;נספח הביטוח -' דנספח  .1.2.4

 ;ןעורכי הדיי אישור קיום ביטוח - 1'דנספח  .1.2.5

כללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימאלי   -נספח ה'  .1.2.6

 ;2000 –התש"ס  –המומלץ( 

ידי שני ו לחוזה זה, יהוו מרגע חתימתם על כל נספח או נספחים נוספים, שיצורפ .1.3

 הצדדים, חלק בלתי נפרד מן החוזה.

הכותרות שניתנו לסעיפים השונים אינן מהוות חלק מחייב של החוזה וניתנו לשם  .1.4

 ות בלבד.נוחי

 בכל מקום בחוזה שנאמר בו בלשון יחיד דינו כדין לשון רבים ולהיפך. .1.5

 ההתקשרותמהות  .2

טופס ייפוי כוח שיסמיך  ר, באמצעות עזרה ובצרון,נציגות הבית המשותף תעבי .2.1

וייפה את כוחו של עורך הדין להעניק לנציגות את השירותים המשפטיים 

 כהגדרתם להלן.

טופס ייפוי כוח חתום על ידי נציגות הבית המשותף עורך דין אשר יקבל לידיו  .2.2

ו " אשירותי עו"ד)להלן: "יעניק לנציגות את השירותים המשפטיים הבאים 

 :"(השירותים המשפטיים"

 משלוח מכתבי התראה לסרבנים. .2.2.1

 ניהול הליכים מול המפקחת על המקרקעין. .2.2.2

ניהול הליכי הוצל"פ מול סרבנים אשר לא פועלים בהתאם לפסק  .2.2.3
 הסדר פשרה של המפקחת על המקרקעין.דין/

 ניהול הליכי ערעור בערכאות הנדרשות. .2.2.4

רה ובצרון לצורך גביית חובות מאת הסרבנים והעברתם לפקודת עז .2.2.5
 יפו.-ריית תל אביבהעברתם לקרן הסרבנים של עי

כל פעולה אחרת נלוות הדרושה לשם ייצוג הולם של נציגות הבית  .2.2.6
 .ת הסרבן/יםהגבייה מאהמשותף, ולהבטחת ביצוע 

 

יתבקש על ידי החברה,  הבכל פעם בכן , וביוזמה שלו רבעוןעורך הדין יעביר אחת ל .2.3
)תיעוד על פי תאריכים, תאריכי  שבטיפולו צב התביעותמ אתדו"ח אשר יפרט 

, דיונים, תיעוד תמלילים של שיחות טלפוניות, תיעוד מכתבים שנשלחו וכיוצב'(
כים המשפטיים, וכן הערכת סיכוי של ההליכים הגבייה וסטטוס של ההלימצב 

 השונים.
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יון וכל קול דפרוטוכתב תביעה,  עורך הדין מתחייב להעביר לידי עזרה ובצרון כל .2.4

ההעתקים והמסמכים של תיק אשר בו הסתיים כל את פסק דין באופן שוטף וכן 
 הטיפול המשפטי.

ובצרון לידי עזרה  במקרה של סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ישיב עורך הדין .2.5
 את כל המסמכים אשר נמצאים בחזקתו.

 
 והתחייבויות עורך הדיןהצהרות   .3

 ת כדלקמן:עורך הדין מצהיר ומתחייב בזא

כי ידועים לו היטב טיב ואופי השירותים הנדרשים ממנו, וכי יש לו את הידע,  .3.1
ם היכולת, המיומנות, האמצעים, הניסיון וכח האדם המקצועי לבצע את השירותי

 וב ביותר.על הצד הט

כי הוא קיבל לידיו את כל המסמכים הקשורים לעבודה הנדרשת ממנו ובכלל זה  .3.2
יים ו/או האישורים הדרושים בקשר עם ביצוע את כל המסמכים המקצוע

, כי הוא קרא אותם והוראותיהם ידועות לו, וכי הוא השירותים המשפטיים
 .ם לנציגותבמתן השירותים המשפטיימתחייב לפעול על פיהם 

והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה החוקית כי יש באפשרותו  .3.3
ו/או ליתן את  אחרת להתקשרותו בהסכם זה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או

 .השירותים המשפטיים לנציגות בהתאם לטופס ייפוי הכוח

וריו, כי הוא מתחייב למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, ולהשתמש בכיש .3.4
יהיה באיכות גבוה  לנציגות, וכל שירות שיספק הנציגותלתועלת  ווניסיונ ותיידיעו

 ויעמוד בדרישות כל דין.

לבצע את השירותים המשפטיים בהתאם ללוח הזמנים אשר מפורט  תחייבהוא מ .3.5

 בנספח ג'.

כי ידוע לו שהיכללותו במאגר של עזרה ובצרון אינה יוצרת כל חבות של עזרה  .3.6
יין ודבר, לרבות קבלת התמורה, וכי בכל מקרה לא תהא לו כל לפיו בכל ענובצרון כ

 עזרה ובצרון בכל עניין ודבר.טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד 

עורך הדין יעשה כל שביכולתו על מנת להבטיח כי חוב לא ייהפך לחוב  .3.7
אשר יבטיחו אבוד/מסופק ו/או תחל תקופת התיישנות ללא ביצוע פעולות מצדו 

 רוץ ההתיישנות.עצירת מאת 

עורך הדין לא יתפשר ולא יגיע לכל הסדר ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת  .3.8
 חברה המוסמך.נציג ה

אי על גביית שכר הטרחה מאת הסרבן, לרבות ההוצאות עורך הדין יהא אחר .3.9
 שנפסקו לחובת הסרבן.

ור, וישתף פניות הציב עורך הדין יהא זמין לנציגי החברה, לרבות למנהל מחלקת .3.10
 פעולה באופן מלא ומטיבי.

 צרון.בו עורך הדין ישתתף בפגישות וישיבות אשר יתואמו לו על ידי חברת עזרה .3.11

עורך הדין אינו רשאי למחול על תשלום כלשהו מאת הסרבן ללא קבלת אישור  .3.12
 מראש ובכתב מאת נציג החברה המוסמך.
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ת מצב התיק וכל המסכם אח ו"ד לועדת הפשרותככל שיידרש יגיש עורך הדין  .3.13

 המלצה אשר תיראה לו ותתבקש על ידי ועדת הפשרות.

 תקופת ההכללות במאגר .4

חודשים, וזאת החל ממועד  24 כלל במאגר החברה לתקופה שלייעורך הדין במאגר  .4.1
ההודעה על הכללתו במאגר. לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת 

יום  30בהתראה בת  ל פעם, וזאתההתקשרות בארבע תקופות נוספות, שנה בכ
 מראש ובכתב.

ה עורך הדין יהא רשאי להודיע לחברה על רצונו להיגרע מן המאגר, וזאת בהודע .4.2
 יום. על אף האמור מובהר כי עורך הדין לא יחדל ממתן 30מוקדמת בכתב בת 

נציגות הבית המשותף עמו, וזאת ייפוי כוח שקיבל מאת שירותים משפטיים לגבי 
כללותו במאגר, או כשאישרה החברה את גריעתו מן עה תקופת היגם אם פק

אלא מטעמים המאגר. החברה לא תסרב לבקשת עורך דין לגריעתו מן המאגר, 

 סבירים בלבד. 

החברה תהא רשאית לגרוע עורך דין מן המאגר בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא,  .4.3
 ובכלל זה בשל כל אחד מן המקרים הבאים :

ת משותף לגבי אופן מתן השירותים על ידי ת נציגות ביהתקבלה תלונה מא .4.3.1
 עורך הדין והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית.

לם עובד עורך הדין בדבר גופים הממשלתיים מוהתקבלה תלונה מאת ה .4.3.2
 אופן מתן השירותים על ידו והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית.

עורך הדין התקבלה תלונה מאת לשכת עורכי הדין בדבר פעילותו של  .4.3.3
 מסגרת מתן השירותים נשוא מאגר זה.ב

עורך הדין הפר הפרה יסודית את הסכם ההתקשרות עם נציגות הבית  .4.3.4
 המשותף.

עורך הדין הפר את חובת הסודיות ו/או חובתו שלא להימצא בניגוד  .4.3.5
 עניינים, באופן המונע ממנו את המשך הכללתו במאגר עורכי הדין. 

 
 בלבד.תונה לחברה ההחלטה הסופית בעניין זה נ 

נציגות הבית המשותף תהא עד לסיום הליכי מתן השירותים המשפטיים לתקופת  .4.4
 .הגבייה מאת הסרבן/ים

 עורך הדיןרה להתמו .5

ובכפוף לכללי  ג'התמורה לה יהא זכאי עורך הדין תהא בהתאם להוראות נספח  .5.1
 ה'.לשכת עורכי הדין כמפורט בנספח 

בצרון וזאת מתוך קרן חברת עזרה והתמורה תשולם לעורך הדין באמצעות  .5.2
 יפו.-הסרבנים של עיריית תל אביב

לאחר  משלושה חודשיםר לא יותתוך ו, באופן שוטףבאחריות עורך הדין לשלוח  .5.3
בגין הפעולה המזכה אותו בקבלת  לחברה חשבוניות עסקה, פעילות בתיק כל ביצוע

 .אשר בכפוף לאישורן בחברה יבוצע תשלום התמורהו, התמורה
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החברה תשפה את עורך הדין בגין כל ההוצאות הקשורות לניהול  – ת והוצאותרואג .5.4

הפעלת חוקרים, מאתרים  הליכי הגביה, ובהם: אגרות בערכאות השונות,
ומוסרים, שליחויות, דואר רשום, נסיעות, רכישת מידע מצדדים שלישיים לגבי 

ע נית על ביצו( קיום חשבו1וזאת בהתקיימות התנאים הבאים: ) –ם וכו' סרבני
( קבלת אישור מראש עבור הוצאה 3( לא תשולם עמלה לעורך הדין )2בפעולה )

 ה בכתב. ₪ מאת החבר 300שעלותה עולה על 

ההוצאות האמורות לא יכללו הוצאות משרד )צילומים, הדפסות, דואר רגיל, 
 טלפונים וכיוצב'( אשר בגינם לא ישולם לעורך הדין תשלום כלשהו.

 
יש  ,יותר מפעמייםהסרבן כגון איתור כתובת  ,ריגותח ור הוצאותמובהר כי עב

 .החברה ובכתב של לבקש אישור מראש

, בהתאם למתואר ניות במשרדי החברהמיום קבלת החשבומובהר בזאת כי, עוד  .5.5
הן בקשר עם הטיפול השוטף והן בקשר עם תשלום אגרות  – לעיל 5.3בסעיף 

 .45הא זכאי בתנאי שוטף+התמורה לה יתשלם החברה לעורך הדין את  –והוצאות 

לחשבונית לחברה, בנוסף לשלוח פרטני, על עורך הדין תיק טיפול בכל סיום עם  .5.6
מסמך " ו/או כל מסמך אחר בתיק וכןפשרה ההסכם או /ו דיןהפסק את  עסקהה

ומכלכל את התמורה לה זכאי עורך  ההתנהלות בתיקהמציג את שלבי  "סיום תיק

 .הדין בגינו

עורך הדין מתחייב לפתוח חשבון בנק נפרד בנאמנות  –וייעודי  נפרד נאמנותחשבון  .5.7
תקבלו מאת סרבנים )במישרים או עבור עזרה ובצרון בו יופקדו כל התקבולים שי

עזרה ובצרון באמצעות הליכי גביה של הוצל"פ(. מן התקבולים אשר יועברו לידי 
באמצעות הבנק, דין יאפשר, ינוכו כל ההוצאות של ניהול חשבון הנאמנות. עורך ה

לבקשת  ללא אפשרות לביצוע פעולות(.לעזרה ובצרון לצפות בחשבון המשותף 
ודו"חות מצב של חשבון הנאמנות עורך הדין לחברה תדפיסים  עזרה ובצרון, ימסור

 וכל פרט הנוגע להליכי הגביה.

 
 אחריות .6

ן הכלל, בלי יוצא מ עורך הדין יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, .7.1

שיגרם עקב מעשה או מחדל של עורך הדין ו/או עובדיו בקשר ובכל הנובע 

 ים המשפטיים.מהשירות

אמור לעיל, מוסכם בזאת כי היה ועורך דין יתבע על ידי צד ג' בגין פגוע במבלי ל .7.2

האמור לעיל, לא ישלח עורך הדין הודעת צד ג' למזמין ו/או למי מטעמו, ולא יחזור 

היא, וכל התשלומים שיחויב או שיישא בהם המזמין ו/או מי ם בכל דרך שאליה

 ין, על ידי עורך הדין בלבד.מטעמו עקב תביעה כאמור, ישולמו/ישופו, לפי העני

המזמין יודיע לעורך דין על כל תביעה או דרישה אשר הופנתה כנגדו והנוגעת  .7.3

 י מי מטעמו.ו/או על יד לפעילותו, ויאפשר לעורך דין להתגונן בפני תביעה בעצמו

דית על כל תביעה שהוגשה כנגדו ו/או עקב חשש יע למזמין מיעורך הדין מתחייב להוד .7.4

למי ומעובדי על כל נזק או חשש לנזק שארע לעבודות ו/או לצד ג' ו/או  מתביעה, וכן

עורך הדין בקשר עם השירותים כאמור. אחריותו של עורך הדין להודעות כאמור 

 ל הסכם זה ולכל תקופת ההתיישנות על פי דין.תום תוקפו שתחול גם לאחר 
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י המזמין ו/או למען הסר ספק מובהר כי חברת עזרה ובצרון לא תהא אחראית כלפ .7.5

, וזאת לכל ובגין כל נזק, בלי יוצא מן עורך הדין ו/או מי מטעמם ו/או כלפי כל צד ג'

ו/או מי  ו/או המזמיןהכלל, שיגרם עקב מעשה או מחדל של עורך הדין ו/או עובדיו 

 מטעמם.

 ביטוח .8

מובהר כי בכל הנוגע לביטוח יחולו על עורך הדין הוראות הביטוח כמפורט בנספח  .8.1

, המצורפים להסכם בהתאמה 1ד'-כנספחים ד' ווח ולאישור הביטוח המסומנים הביט

  זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 אי קיום יחסי עובד מעביד .9

 
 ורש כי:הצדדים במפ מוסכם ומוצהר בזאת בין

מצהיר בזה כי בכל פעולותיו על פי הוראות תנאים אלו, יהא מעמדו ומעמד  עורך הדין .9.1

עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה, מעמד של קבלן עצמאי, וכי תנאים  מי מטעמו, כלפי

עורך מטעמה לבין י י עובד ומעביד בין עזרה ובצרון ו/או מאלו לא יתפרשו כיוצר יחס

מי ו ו/א עורך הדיןרה ואופן שהם ו/או כהשתלבות צול בכטעמה מ ו/או מי הדין

 מטעמו בעזרה ובצרון או במי מטעמה.

מכל אחריות שהיא הנובעת מיחסי  עזרה ובצרוןת ת מראש אפוטר בזא עורך הדין .9.2

 ולא יהי עורך הדיןעובדי . יו בלבדעובד ויהי עורך הדיןמובהר, כי עובדי עובד ומעביד. 

מו, , בקשר למתן שירותים לפי הסכם זה או סיווןמעזרה ובצר לכל תשלום םזכאי

עזרה את  ישפה עורך הדיןאו מכל סיבה אחרת.  עורך הדיןסיום התקשרותם עם 

לשלם,  ששתידרו/או סכום  ההראשונה, בגין כל נזק שיגרם ל המיד עם דרישת ובצרון

 , יחסי עובדמכל סיבה שהיא, אם ייקבע כי התקיימו בין הצדדים ו/או מי מטעמם

 ומעביד. 

ב להצהיר על העסקת עובדים כנדרש על  פי כל דין, לרבות לפי דיני יימתח עורך הדין .9.3

 , כפי שיהיו מעת לעת.סהי ודיני מס הכנהביטוח הלאומ

ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום  עורך הדין .9.4

וינכה ם ישל עורך הדיןן. מעזרה ובצרוו/או זכויות כלשהם, המגיעים לעובד, 

תקופת ההסכם, את כל התשלומים, המסים, האגרות  כל ךבמלואם, במש

לים, תשלומי החובה וכל החיובים האחרים החלים על פי כל דין, הממשלתיות, ההיט

בות לרמו, עטמוהג ו/או הסכם ו/או צו הרחבה, עליו ו/או על העובדים ו/או על מי נ

שכר עבודה, הפרשות , וסףממס ערך ת, אוריוח בי, ביטלאומ מס הכנסה, ביטוח

ות פנסיה וקרנות לביטוח פנסיוני, ותשלום הטבות וקרנות סוציאליות, לרבות קרנ

 . עורך הדין עובדים בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ככל שיחול על עובדי

ה זכאי לא יהי הדיןעורך ובין עזרה ובצרון לא יתקיימו יחסי שליחות.  עורך הדיןבין  .9.5

לכל תשלום / שיפוי  ו/או זכויות כלשהם עפ"י כל דין ו/או הסכם המגיעים לשליח 

 משלוחו.
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פוטר בזאת את עזרה ובצרון ואת כל הבאים מטעמה מכל אחריות ו/או  עורך הדין .9.6

נזק לגופם ו/או לרכושם שלו או של עובדיו או של הבאים מכוחו או מטעמו או מכל 

שלוח. -ת הנובעת מיחסי עובד ומעביד אי מיחסי שולחף מכל אחריוצד ג' שהוא, וא

כת ע על ידי רשות מוסמב בזאת כי היה ויקביימתח עורך הדיןגרוע מהאמור ל ילבמ

או מי /ו י עובדיופלככלשהי כי עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה אחראים כלפיו ו/או 

יות לרבות החבו מעביד חייב כלפי עובדיו, אשר בות כלשהיח אוה מטעמו בחוב

המפורטות בסעיפים דלעיל, או איזו מהן, הוא יפצה ו/או ישפה את עזרה  ובצרון ו/או 

תביעה ו/או  או/וצאה וה וא/ק ונזדרישתה הראשונה, בגין כל מי מטעמה מיד לפי 

 . רומאה כיעקבב קע לה מוגרשיהליך 

 זכויותהעברת איסור  .10

נו וכן אין הוא רשאי כל חלק ממ וא חוזההאינו רשאי להסב לאחר את  עורך הדין .10.1

עזרה אלא בהסכמת  הפיקוח או חובה לפי חוזהו/או למסור לאחר כל זכות ו/להעביר 

 בכתב ומראש. ו/או הנציגות ןובצרו

 שונות .11

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לחוזה זה על איזו מזכויותיו לפי  .11.1

חתמו על ידי אותו עשו בכתב ונהחוזה לטובת משנהו לא יהיו ברי תוקף, אלא אם נ

 .צד

מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים לחוזה זה למשנהו במועד מסוים על איזו  .11.2

יותיו לפי חוזה זה, לא יהווה הויתור תקדים לויתור על אותה זכות בכל מועד מזכו

כן ולא ילמדו גזירה שווה מהויתור האמור ביחס ליתר הזכויות שלאחר מ

 .פי חוזה זהוההתחייבויות ל

תיקון  כל שינוי באיזו מהוראות חוזה זה ו/או נספחיו, לרבות כל תוספת, גריעה או .11.3

 ידי שני הצדדים.-לוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם עלחוזה זה, לא יהיה לו ת

כל אישור שיש לקבל על פי חוזה זה ו/או איזה מנספחיו יעשה אך ורק בכתב. לאישור  .11.4

 .ייחשב כאישור לצורך חוזה זה קף, והוא לאפה לא יהיה כל תו-בעל שניתן

מוסכם בין הצדדים כי הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ביניהם בכל הקשור  .11.5

 .בתל אביב ולו בלבדוזה זה או הנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך לח

 על חוזה זה ביצועו ופרשנותו יחול הדין הישראלי ללא כללי ברירת הדין שלו. .11.6

דין, כל עוד לא תשלח הודעה -ה ולצורך משלוח כתבי ביצורך חוזה זכתובת הצדדים ל .11.7

 .בדואר רשום על שינויה, תהא כמפורט בכותרת החוזה

ה של שינוי בכתובתו של איזה מהצדדים לחוזה זה, יודיע אותו צד למשנהו קרבמ .11.8

משלושה בדבר שינוי הכתובת ואת כתובתו החדשה בהודעה בכתב, וזאת לא יאוחר 

 .כתובת כאמורוי האחר שינימים ל (3)
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כל הודעה שעל איזה מהצדדים ליתן למשנהו לפי חוזה זה תיחשב כאילו הגיעה  .11.9

ממועד משלוחה למענו של הצד השני מבית דואר  ימים( 3) שלושהלתעודתה תוך 

לנמען שאז תיחשב כהודעה שנמסרה  בישראל, אלא אם נמסרה במסירה אישית

ישלח כל צד למשנהו העתק מכל  האמור לעיל,בנוסף, ומבלי לגרוע מ .באותו מועד

 .הודעה כאמור באמצעות פקסימיליה

 
 ם על החתום:ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדי

 

_______________      _______________ 

 עורך הדין                  המזמין            
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 נספח א' להסכם

 מסמכי הפנייה והצעת עורך הדין

משך( )יצורף בה
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 ' להסכםבנספח 

 טופס ייפוי כוח בין הנציגות ועורך הדין
 

____________ מרח' אני הח"מ, ___________________________, ת.ז. _______
יפו ממנה בזה את  עוה"ד _______________________  –יב __________________________ בתל אב

____________________________ ___________ממשרד עוה"ד ______________ו/או את עוה"ד ____
 ממשרד עוה"ד _______________)כולם יחד וכל אחד מהם לחוד( 

"( נגד הביתפטי של נציגות הבית ברח' ________________ תל אביב יפו )להלן: "י בכל הליך משלהיות באי כוח
 .שיפות הבית ________________________ בעניין אי תשלום חלקם של הדיירים בעלות

 
לן מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות, כו

 ומקצתן, הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:
  

לחתום על ולהגיש כל תביעה או תביעה שכנגד ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות לערער,  .1
 .טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל ללא יוצא מן הכלל עור, הודעה,ער

 

המשפט, בתי דין למיניהם או מוסדות אחרים, הן עולות הנ"ל בפני כל בתי להופיע בקשר לכל אחת מהפ .2
 ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה אחרונה.

 

לפי שיקול דעתו של בא כחי ולחתום על מורים לעיל להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים הא .3
 פשרה כזו בבית המשפט או מחוצה לו.

 

"ל לרבות הוצאות בית משפט ושכר ום אחר בכל עניין מהעניינים הנלגבות את סכום התביעה או כל סכ .4
 טרחת עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמתאים.

 

כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש כל סעד חוקי ולעשות כל הפעולות המותרות הנדרשות  וציא לפועלהל .5
 וצאה לפועל.בין היתר על פי חוק הה

 

לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כחי ימצא לנכון בכל עניין  .6
 הנובע מהעניין הנ"ל.

 

ות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים, לפטרם ל כל הסמכוילהעביר ייפוי כוח זה ע .7
פי ראות עיניו, ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא ולמנות אחרים במקומם ולנהל את ענייני הנ"ל ל

אשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם ענייני הנ"ל והנני מ
 זה מראש. בתוקף ייפוי כוח 

 
 אנו לא נבטל את יפוי הכוח הזה והוא ייחשב לבלתי חוזר. .8

 
 

 שנת _________ לחודש ________ולראיה באתי על החתום, היום יום _____________
 
 

 חתימה__________________________________________________________
 
 

 ________________הנני מאשר את חתימת _______________________________
 
 

 הנ"ל  _________________________________
 עורך דין     
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 ' להסכםגנספח 

 ם המשפטייםהזמנים לביצוע השירותי התמורה לעורך הדין ולוח
 

 הערות התמורה לעורך הדין המועד לביצועו השירות המשפטי

עד שבעה ימים  משלוח מכתב התראה 

ממועד קבלת התיק 

 מאת חברת עזרה

 ובצרון

לתת יש במכתב ההתראה  תשלום תמורה ללא

לביצוע ימים  14 סרבןל

 התשלום.

 

מובהר כי מועד קבלת מכתב 

מועד קבלת ההתראה יהא 

אישור מסירת הדואר הרשום 

 ידי הסרבן.ל

טלפוניים ביצוע ניסיונות גביה 

 מאת הסרבן

החל ממועד משלוח 

ועד  התראה לסרבן

למועד הגשת מועד 

 התביעה

יחה יצוע שבגין ב

לפונית אשר בהמשך ט

לה משולם החוב על 

ידי הסרבן, יהיה זכאי 

 .15%עוה"ד לסך של 

לבצע לפחות על עורך הדין 

אחת למיצוי יחה טלפונית ש

 ולתעד אותה.הגבייה 

תוך זמן סביר ולא  הגשת התביעה

יאוחר מחודשיים 

ממועד קבלת ימים 

התיק מאת חברת 

 עזרה ובצרון

ור קשר עם באחריות עוה"ד ליצ 

חברה לקבלת כלל החומרים ה

 הרלוונטיים תוך זמן סביר.

הסדר החוב לאחר הגשת 

התביעה ולפני קיום דיון 

 ראשון

משכר הטרחה  50% 

 על פי נספח ה'

 

הסדר החוב לאחר הגשת 

התביעה ואחרי קיום דיון 

 ראשון

שכ"ט מלא בהתאם  

 לתעריפים בנספח ה'

 

עריפים ם לתבהתא  הליכי הוצל"פ, ערעור וכו'

 בנספח ה'

 

אחת לרבעון ייזום עוה"ד 

שיחה טלפונית או יתאם 

פגישה עם החברה בנושא 

 התיקים שבטיפולו והעברת

 סטטוס

  ללא תשלום תמורה 
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 ' להסכםדנספח 

 אחריות וביטוח

מבלי לגרוע מאחריות עורך הדין על פי הסכם זה או על פי כל דין, על עורך הדין לערוך ולקיים, על  .1
ל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות עורך הדין מכח הדין, את הביטוחים ונו, למשך כחשב

, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו 1כנספח ד'צורף להסכם זה המפורטים באישור עריכת הביטוח המ
, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי עורך הדין")להלן: 
 . בישראל

מועסקים עובדים על ידי עורך הדין, לעורך הדין הזכות שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים היה ולא 
 ור עריכת הביטוח.לאיש 3כמפורט בסעיף 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על עורך הדין להמציא לידי המזמין, עם חתימתו על הסכם זה, את  .2
יד בתום תקופת הביטוח, על עורך הדין . כמו כן, מאישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח

טוחי עורך הדין לתקופת ביטוח להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף בי
 לעיל. 1ט בסעיף נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפור

ביטוחיו עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי מין כי מי מבכל פעם שמבטח עורך הדין יודיע למז
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על עורך הדין

 אמור.אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כ

ן הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת חי עורך הדימובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטו .3
ואין בה כדי לשחרר פי כל דין  לגרוע מכל התחייבותיו לפי ההסכם ו/או עלעל עורך הדין, שאין בה כדי 

את עורך הדין ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולעורך הדין לא תהיה כל טענה כלפי 
 ת האחריות כאמור.קשור לגבולוהמזמין או מי מטעם המזמין בכל ה

ן כאמור למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי עורך הדי .4
התאים את הביטוחים לעיל, ועל עורך הדין לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת ל

 נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.
ויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על י זכמוסכם כמוצהר ו .5

כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי עורך הדין, טיבם, היקפם, המזמין או על מי מטעם המזמין 
ם זה או לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על עורך הדין על פי הסכותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי 

פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור על 
 וח ובין אם לאו.עריכת הביט

עורך הדין פוטר את המזמין והבאים מטעמה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא  .6
משמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה י המזמין  העל ידי עורך הדין או מי מטעם עורך הדין לחצר

ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא לעורך הדין כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן 
 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

זכות בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי עורך הדין, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על  .7
כלפי המזמין והבאים מטעמה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  התחלוף

 לנזק בזדון. 

כל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם גרוע ממבלי ל .8
די קבלני המשנה לדאוג כי ביזה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם עורך הדין, על עורך הדין 

 פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות.
מלואם לרבות שירותים אחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במובהר בזאת כי על עורך הדין מוטלת ה

 שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
על אף האמור לעיל, אי המצאת  .רה של ההסכםנספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפ .9

המזמין, בכתב,  יום ממועד בקשת 10אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 
 להמצאת אישור כאמור.



 

#9372878 

 להסכם  1'דנספח 

 אישור על קיום ביטוחים

   
  תאריך 

עד כמה שלא שונו וסייגיהן,  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות
 .באישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו על הפוליסהח / בהמבוט מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

 אחר: ______ ☐
 

  שם: 
_________________ 

 

 משכיר  ☐

 ת ניהולברח ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

חברה  ☒
 /שירותים

 עבודות

 חברה מוצרים ☐

אחר:  ☐
______ 

 שם:
כון עזרה וביצרון חברה לשי

ם ו/או בע"מ ו/או חברת הא
חברות קשורות ו/או חברות 

 שלובות ואו חברות בנות
 
 

 כתובת: 
_________________ 

 

 כתובת:
, בית אמפא, תל 9רח' המסגר 

 67776אביב 

  שירותים נשוא אישור הביטוחתיאור ה

  מתן שירותים משפטיים שניתנים ע"י עורכי דין בתחום הגבייה

 הזמנת עבודה מס' ___________ מיום  _____________☐מכרז   ☒   כםהס☐   -בקשר ל
                                                                                                                                :פירוט נוסף

 הכיסויים        

סעיפים מיוחדים 
לטובת מקבל 

 האישור
 הביטוחפת תקו

 גבול האחריות / 
 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

מוטב לתגמולי  ☐
 ביטוח

 סעיף שיעבוד ☐

ויתור על  ☐
 תחלוף

 לחץ להשלמת  לחץ להשלמת טקסט
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

  קסטשלמת טלחץ לה
1,000,000  ₪

למקרה ולתקופת 
 הביטוח

לחץ להשלמת 
  טקסט

 צד ג'
 

2 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

  לחץ להשלמת טקסט
20,000,000 

למקרה לעובד, 
 פת הביטוחולתקו

לחץ להשלמת 
  טקסט

 מעבידים
 

3 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

   לחץ להשלמת טקסט
 

   ת.רטרו: 

1,000,000  ₪
למקרה ולתקופת 

 ביטוח 

לחץ להשלמת 
  טקסט

אחריות 
 מקצועית

4 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

  לחץ להשלמת טקסט
 
 

   ת.רטרו:

מת לחץ להשל
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

אחריות 
 המוצר

 

5 

 מבוטח נוסף ☐

מוטב לתגמולי  ☐

  לחץ להשלמת טקסט
 
 

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

  -אחר 
  לחץ כאן

6 



 

 

 ביטוח

 הרחב שיפוי ☐

 צולבת אחריות ☐

ויתור על  ☐
 תחלוף

 
 ת.רטרו:  

בכתב ובדואר רשום  יום 30 הודעה מראש בתבטרם משלוח הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה  •
 למקבל האישור.

ודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וק •
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. ולא יחולומבטחיו 

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 

 



 

 

 ' להסכםהנספח 

 2000-עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ(, תש"סכללי לשכת 

 המומלץ  ישכר המינימלה 
 שים()באחוזים או בשקלים חד שירותה 

רגותיהם )כולל  ד תביעות כספיות לבתי משפט על כל . 1

שפט מחוזי וטריבונלים  מבית משפט שלום, בית 

 אחרים( 

 ש"ח(  –להלן ). תביעות כספיות בשקלים חדשים א

 ש"ח  795-מ  מסכום התביעה ולא פחות  15% ש"ח  26,424עד   (1)

אינה עולה על  ו  ש"ח 26,424ל עעולה    (2)

 ש"ח  3,970-ך לא פחות מהתביעה א מסכום  10% "ח ש  107,418

מיתרת   4%ש"ח ועוד  107,418-מ  10% ש"ח  107,418עולה על   (3)

 סכום התביעה 

אך לא   הדין ללקוח,בהתאם למוסכם בין עורך  ש"ח  1,055,599עולה על   (4)

 ש"ח  49,453-פחות מ

 ש"ח  641 כאמור  . ישיבה נוספת בענייניםב

רן תלוי  כששתביעות נזיקין ותביעות אזרחיות  .2

בבית משפט שלום ובבית משפט  ) בתוצאות המשפט

תאונות    יצויים לנפגעיפמעט תביעות לפי חוק  למחוזי(  

 1975-של"הת דרכים,

 . תביעות: א

גמלה   הנפסק לאחר ניכוי מהסכום   15% ש"ח  161,540עד   (1)

 שמשלם המוסד לביטוח לאומי 

ר ניכוי גמלה ם שנפסק לאחמהסכו  12.5% ש"ח  403,850ועד    ש"ח 161,540עולה על   (2)

 שמשלם המוסד לביטוח לאומי 

גמלה   כום שנפסק לאחר ניכויסמה  10% ש"ח  403,850עולה על   (3)

 שמשלם המוסד לביטוח לאומי 

 ש"ח  641 ור עניינים כאמ . ישיבה נוספת בב

קומי, בבית  מבבית משפט השלום, בבית משפט  .3

  שפט למשפחה ובטריבונלים ממשפט לתעבורה, בבית 

 ם ריאח

 : עניינים אזרחיים . א

לפינוי או לסילוק יד,   תביעה להחזרת חזקה, (1)

 ח ש" 5,364-מערך הנכס ולא פחות מ 2% נכס כשהוא פנוי ה וויש  כסי דלא ניידי, לפי נ ילגב 

 משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי  3% ווי שלפי   –במקרקעין  לפירוק שיתוף תביעה (2)

 ש"ח  5,364-ות מולא פח וויים ש מקרקעין כשהם פנויים ה

צו מניעה או צו  לתביעה לפסק דין הצהרתי,  (3)

 כמו תביעה כספית  השע

 ש"ח  5,364 הערכה בכסף לתביעה שנושאה אינו ניתן  (4)

התביעה   ו תביעה כספית, כאשר סכוםכמ ה חודשית תביעה לקצב( 5)

לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה  

 )ארבע שנים(  48חודשית הנפסק כפול ה

 ש"ח  1,838 בקשות לצווים זמניים  (6)

 ש"ח  630 בקשות ביניים אחרות  (7)

 ש"ח  630 1בקשה לקביעת גיל  (8)

 
 כיום בבית משפט לענייני משפחה.  1



 

 

 ש"ח  630 מהעניינים הנ"ל   ישיבה נוספת בכל אחד  (9)

 : יםנים פלילי ייענ . ב

 ש"ח  1,154 אישום בחטא ( 1)

 ח ש"  1,602 אישום בעוון או בעבירה אחרת( 2)

 ש"ח  5,364 ות אישום בעבירה של גרימת מו ( 3)

 ש"ח  2,675 טיעון לעונש בלבד (  4)

 ש"ח  630 שחרור בערבות ( 5)

 ש"ח  436 מהעניינים הנ"ל   ישיבה נוספת בכל אחד(  6)

 : בבית המשפט המחוזי  .4

 : יים ם אזרח ענייני. א

מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא    50% ערעור אזרחי (  1)

 ש"ח  5,364-פחות מ

 ש"ח  641 שיבה נוספת ( י2)

 –ר  ל בורפסק ש(  3)

מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה   1/3 תנגדות הא( בקשה לאישור, בלי )

 בענין נושא הפסק 

 מהשכר הנ"ל  2/3 התנגדות בב( בקשה לאישור, )

 הנ"ל  מהשכר 2/3 ל ג( בקשה לביטו )

 ש"ח  641 משפט המחוזי הד( ישיבה נוספת בבית )

צו ירושה או מינוי  ל בקשה לצו קיום צוואה, או ( 4)

 :2ו בקשה משולבת של אלה א ל עיזבון, מנה

 ש"ח  3,641-מערך העזבון, אך לא פחות מ  1.5% א( בלי התנגדות )

 25%בתוספת   השכר הקבוע בפסקת משנה )א(,  ב( בהתנגדות )

מפורטים  הבעניין מהעניינים נוספת   שיבהג( י)

 ש"ח  641 לעיל 

 : 3אפוטרופסות או אימוץ ( 5)

  וס בליפוטרופ א א( בקשה לאימוץ או למינוי )

 ש"ח  3,641 התנגדות 

 25%השכר האמור בפסקת משנה )א(, בתוספת  ת התנגדוב  ב( בקשה כאמור,)

כשרות  ה ג( כל בקשה אחרת לפי חוק )

, או  1962-שכ"בתהמשפטית והאפוטרופסות, 

 ש"ח  1,838 1981-שמ"אתל פי חוק האימוץ, ע

 ש"ח  641 מהעניינים הנ"ל  ד( ישיבה נוספת בכל אחד)

 פורט בפרק תביעות כספיות לעיל מכ 4מזונות (  6)

: סכום התביעה לצורך חישוב השכר  הערה  

הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של  

 שנה אחת

 מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא   7.5% ים, והיטל  רנונותאמסים   –ס הכנסה מערעור (  7)

בראשה ש עררים לפני כל ועדה אחרת  לרבות

 ש"ח  1,508-פחות מ שופט 

 פשיטת רגל, פירוק חברה   (8) 

 
 בבית משפט לענייני משפחה לפי העניין.כיום ברשם לענייני ירושה או  2
 כיום בבית משפט לענייני משפחה.  3
 משפט לענייני משפחה. כיום בבית  4



 

 

מעט  ל שלבי הבקשה, א( ייצוג נושה בכל)

 גבהנמהסכום ש 7.5%ש"ח ועוד  5,364 נאמן או המפרק ה בהליכים נגד 

 מסכום תביעות החוב  2.5%ש"ח ועוד  5,364 בוקש קה מפירו ש ב( ייצוג חייב או חברה)

 ש"ח  641 ג(  ישיבה נוספת בעניין זה )

 : עניינים פליליים. ב

 ש"ח  3,181 פליליים   טיםמשפ (  1)

 ערעורים פליליים (  2)

 ש"ח  1,673 א( ערעור על פסק הדין  )

 ש"ח  1,026 ב( ערעור על גזר הדין בלבד )

 ש"ח  825 ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל 

 : עניינים מינהליים. ג

  מחוזי בשבתו כביתה עתירה לבית המשפט(  1)

 ש"ח  7,625 שפט לעניינים מינהליים מ

 ש"ח  641 נוספת בה ישי (  2)

 : בבית המשפט העליון  .5

מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה,   50% ערעור אזרחי (  1)

 ש"ח  7,118-אך לא פחות מ

 –ערעור פלילי (  2)

 ש"ח  7,118 סק הדין א( ערעור על פ)

 ש"ח  3,560 דין בלבד הב( ערעור על גזר )

רשות ערעור אשר  ל ג( בקשה, למעט בקשה)

 ש"ח  3,560 ר הופכת לשמיעת הערעו

ופכת לשמיעת  ה בקשה לרשות ערעור אשר ( 3)

 )ב( -()א( ו2כמפורט בפסקה ) הערעור 

 ש"ח  1,404 מהענינים הנ"ל   ישיבה נוספת בכל אחד

 –לצדק  בבית המשפט הגבוה( 4)

-( לחוק1ד())15  לפי סעיף רבעניין צו שחרו א()

 ש"ח  3,560 שפיטה ה יסוד:

ר,  חרוו שצב( בכל עניין אחר, למעט בעניין  )

 ש"ח  10,148 כאמור בפסקת משנה )א( 

 : בבית הדין לעבודה  .6

 כמו בתביעות כספיות בבתי משפט תביעה כספית ( 1)

 ( 4א)3 כמו סעיף תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף ( 2)

 כמו ערעור לבית המשפט העליון  הארצי  ןערעור לבית הדי(  3)

 : בבית הדין לשכירות. 7

ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור   436 בעבור דירת מגורים בקשה לפסוק דמי שכירות ( 1)

ש"ח לכל חדר בדירה בת   209דירת מגורים 

 יותר מחדר אחד 

מי שכירות של חודש אחד,  השווה לד  וםסכ עבור בית עסק ב  בקשה לפסוק דמי שכירות( 2)

  436-חות מפכנדרש בבקשת התשלום, אך לא  

 ש"ח 

 כמפורט לגבי תביעות בעניינים אזרחיים לפי   פרק ה' לחוק ב'  לק חבקשה לפסוק סכום מסוים לפי ( 3)

 ( הכל לפי העניין, אך לא פחות 2(או )1פסקה ) ח ו לדמי מפתא ,1972-נוסח משולב[, תשל"ב] הגנת הדייר 

 ש"ח  495-מ חוק האמור ל  לפי חלק ג'

מפורטים  הישיבה נוספת בעניין מהעניינים (  4) 

 בפסקאות  

 2005-כללים תשס"ו



 

 

 ש"ח  424 ( 3( עד )1)

 : דין רבני   יתבב .8

 ש"ח  1,095 היתר נישואין בלי התנגדות ( 1)

 ש"ח  2,146 היתר נישואין שיש בו התנגדות( 2)

 ש"ח  765 נישואין  ראישו( 3)

 "ח ש 1,095 תביעה לשלום בית ( 4)

 ש"ח   1,095 לרבות גט מאירוסין ומספק( )ר גט בהסכמה  סידו(  5)

לרבות גט מאירוסין  ) תביעה לגט בלי הסכמה ( 6)

 ש"ח  2,699 ומספק( 

 ש"ח  1,095 החזקת ילדים בלי התנגדות ( 7)

 ש"ח  2,559 החזקת ילדים שיש בה התנגדות ( 8)

יכוי הסכומים שנתקבלו  ה בנ יכת חוזכשכר ער  לצורך הכללתו בפסק הגט( ) ין הצדדים ב עריכת חוזה (  9)

( לפי הענין,  8( או ) 7(, )6(, )5לפי פסקאות ) 

 ש"ח  2,109-אך לא פחות מ

בית המשפט לענייני  להגישה גם  שמותר לתביעה   (10)

 4השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף   רשם לענייני ירושהלמשפחה, או 

(  1)11לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף   הקדשות  (11)

 עריכת חוזים ן המתייחס ל להל

 ש"ח  861 אישור רווקות  (12)

 ענין ה(, לפי 6( או )5כמפורט בפסקאות )  הפרדה  (13)

מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל    50% ורים ע ער  (14)

-מ  בערכאה הראשונה, אך לא פחות 

 ש"ח  783

מפורטים  ה ישיבה נוספת בעניין מהעניינים   (15)

 בפסקאות  

 ש"ח  424 ( 14ד )ע(  1)

 : הוצאה לפועל .9

 – שכונים ומשכנתאותמביצוע פסקי דין, מימוש . א

 –בעד הגשה לביצוע  ( 1)

מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא   5% ביצוע הוא ה בבקשת  כלול ה א( כשסכום החוב)

 פחות 

 ש"ח  383-מ ש"ח  268,511עד 

לא  מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך   4% ביצוע עולהה הכלול בבקשת  ב( כשסכום החוב)

 פחות 

 ש"ח  13,366-מ ש"ח  537,140ך אינו עולה על א ש"ח,  268,511 על

ת הביצוע אך לא  הסכום הכלול בבקשמ 3% הביצוע עולהת כלול בבקשה  ג( כשסכום החוב)

 פחות 

 ש"ח  21,435-מ ש"ח  537,140על 

  לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו הוצאה לפועל ה א( בעד ניהול תיק( )2)

אזהרה, ייתוסף לחוב  ב  פה הקבועהבתוך התקו

בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה  

( שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום  1)

יעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב  הוספת ש

החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה,   –פסוק" 

ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות  

היתוסף בפתיחת התיק לפי  ששכר הטרחה 

 ( 1) פסקה

כך  בשנה )א(, מותנה מ  מור בפסקתב( הא)



 

 

  אחר מסירתלקט הליכים נוספים  נ שעורך הדין 

 מועד הקבוע בה ה אזהרה ותוםה

 – ביצוע תביעה על סכום קצוב. 1א

 –( בעד הגשה לביצוע  1)

 –כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה 

 ש"ח  235 ש"ח  354עד  )א( 

  472ה על ש"ח אך אינו עול 354עולה על  )ב( 

 ש"ח  354 ח ש"

  589ש"ח אך אינו עולה על  472עולה על  )ג( 

 ש"ח  472 ש"ח 

  707ש"ח אך אינו עולה על  589עולה על  )ד( 

 ש"ח  589 ש"ח 

 ש"ח אך אינו עולה על   707עולה על  )ה( 

 ש"ח  707 ש"ח  1,061

 ש"ח אך אינו עולה על   1,061עולה על  )ו( 

 ש"ח  707 ש"ח  5,304

 עולה על  "ח אך אינו  ש 5,304עולה על  )ז( 

 ש"ח  884 ש"ח  7,072

 ש"ח אך אינו עולה על   7,072עולה על  )ח( 

 ש"ח  1,061 ש"ח  7,656

 אינו עולה על   ש"ח אך 7,656עולה על  )ט( 

 מסכום התביעה  15% ש"ח  25,788

 מסכום התביעה, אך לא פחות   10% ש"ח ואינו עולה על   25,788עולה על  )י( 

 ש"ח  3,815-מ ש"ח  58,931

לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו   -יהול תיק ההוצאה לפועל ( )א( בעד נ 2)

חוב  בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף ל

 –בתיק, שכר טרחה בשיעור 

ש"ח   8,856( כשסכום החוב הפסוק הוא עד 1)

 ש"ח  461 –

  8,856( כשסכום החוב הפסוק עולה על 2)

  5% -ש"ח  58,931ש"ח אך אינו עולה על 

 ב הפסוק. מסכום החו

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב  

על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור  

החוב   –; לעניין זה, "חוב פסוק" שכר טרחה זה

בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות  

שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר הטרחה  

 ( 1שהתווסף בפתיחת התיק לפי פסקה )

)א(, מותנה בכך   נהבפסקת מש )ב( האמור

שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת  

 האזהרה ותום המועד הקבוע בה 

 – ביצוע שטרות. ב

כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט   בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ( 1)

 ה: לבשניים א

( במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך  1) 

 ח; ש" 141השכר יהיה   –ש"ח  414של 

( במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך  2)  

 ש"ח  284יהיה השכר    –ש"ח  10,819

 2007-כללים תשס"ח



 

 

לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך   פועל ה ל וצאה א( בעד ניהול תיק( )2)

לחוב בתיק   ף התקופה הקבועה באזהרה, ייתוס

 בשיעורים אלה:  שכר טרחה

שטרות  ה, אולם אם קרן מהחוב הפסוק  10% ש"ח  268,511פסוק עד  ה  היה החוב( 1)

ש"ח,   1,486ך סבפתיחת התיק לא עלתה על  

 ש"ח  495ף לשכר הטרחה סכום של ס ייתו

  268,511פסוק על סך ה החובה על(  2)

 ש"ח  26,908-מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ 8% ש"ח  538,212ך לא עלה על  א ש"ח

  538,212פסוק על סך ה עלה החוב(  3)

 ש"ח  42,983-ת מ, אך לא פחומהחוב הפסוק 6% ש"ח 

חוב  ה –  החוב הפסוק""פסקת משנה זו,  ב

  תיק בשכר הטרחה,המועד שבו חויב ל בתיק, 

הוצאות, ו צמדה, ריביתה י רבות הפרשל

  שכר הטרחה בהם החייב ולרבות שנתחייב

 ( 1תיק לפי פסקה )ההיתוסף בפתיחת ש

כך  ב שנה )א( מותנהמ  ב( האמור בפסקת)

  חר מסירתאל  ם נוספים קט הליכי נ שעורך הדין 

 מועד הקבוע בה האזהרה ותום ה

סעיף קטן  רחה כמפורט ב מחצית שכר הט החזרת חזקה, לפינוי או ל . הוצאה לפועל של פסקי דיןג

 ()א( 1א)

ש"ח )סכום   554-עד )ג( לעיל, אך לא פחות מ ידי י ד לגבי נכס דלא ני  לסילוק

החוב הכולל לעניין חישוב שכר הטרחה, יהא  

 ם פנויים( מקרקעין כשה שווים של ה

שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן   . ביצוע פסק דין בענייני מזונות ד

, לפי העניין, בגין כל חוב  ()א( עד )ג( לעיל1א)

 שלגביו ננקט הליך כלשהו 

 : בוררות  .10

מהשכר בעניינים אזרחיים בבתי    75% יצוג לפני בורר י . שכר א

 ש"ח   1,168-המשפט, אך לא פחות מ

 שעות  3ש"ח לישיבה, עד  1,168 . שכר הבורר ב

 : שירות מחוץ לבית המשפט  .11

 : עריכת חוזים (  1)

 ש"ח  672-מהשווי, אך לא פחות מ 2% ש"ח   80,805ולה על עא( שווי נושא החוזה אינו  )

   1.5%הש"ח הראשונים; ועוד  80,805-מ 2% ש"ח אך אינו  80,805ולה על עב( שווי נושא החוזה )

 ש"ח  80,805תרת הסכום העולה על מי ש"ח  321,172ל ע  עולה

 1.5%שונים; הש"ח הרא 80,805-מ 2% ש"ח אך אינו  321,172ג( שווי נושא החוזה עולה על )

ת  רמית 1.25%הש"ח הבאים;  240,367-מ ש"ח  647,317ל ע  עולה

 ש"ח  321,172הסכום העולה על  

 1.5%הראשונים; הש"ח  80,805-מ 2% ש"ח אך אינו  647,317ד( שווי נושא החוזה עולה על )

-מ 1.25%הש"ח הבאים;  240,367-מ ש"ח  1,942,030ולה על ע

כום  מיתרת הס  1%הש"ח הבאים;  326,145

 ש"ח  647,317העולה על 

 1.5%הש"ח הראשונים;  80,805-מ 2% ש"ח אך  1,942,030ה( שווי נושא החוזה עולה על )

-מ 1.25%ים; הש"ח הבא 240,367-מ ש"ח  3,237,240ולה על ע  אינו

  1,294,714-מ  1%הש"ח הבאים;  326,145

מיתרת הסכום    0.75%וד  ע הש"ח שלאחריהם ו

 ש"ח  1,942,030העולה על 

 ש"ח  32,117-לפי הסכם אך לא פחות מ ש"ח  3,237,240ל ע  שווי נושא החוזה עולה  (ו)

 ש"ח   1,168-לפי הסכם אך לא פחות מ ביטוי בכסף ל ז( שווי נושא החוזה אינו ניתן )



 

 

 : ירותחוזה שכ( 2)

ירות לחודש  כ סכום השווה למחצית דמי הש א( לדירות מגורים )

 לכל חוזה 

 חוזה   שכירות לחודש לכלסכום השווה לדמי  ב( לבתי עסק )

 : עריכת צוואות  (3)

 ש"ח  1,838 א( צוואה רגילה)

 ש"ח  2,687 ב( שתי צוואות הדדיות )

 ש"ח  909 ג( הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר )

 :ת דעת, התראות והרשאותעצות, חווייהת( 4)

 ש"ח   542 דיקת מסמכים ב  א( התייעצות רגילה בלי)

 ש"ח  909 ים דיקת מסמכב ב( התייעצות הכוללת )

 ש"ח  909 ג( חוות דעת בכתב )

 ש"ח  235 ד( כתיבת מכתב התראה)

 ש"ח  436 ה( הכנת תצהיר והחתמתו )

 ש"ח  436 ללי או בלתי חוזר כו( הכנת כתב הרשאה )

 : גידים א ת(  5)

  יתופית, עמותה )לפיש רישום חברה, אגודה  א()

 ש"ח  1,862 קנון מצוי( ת

 ש"ח   932 אגיד כנ"ל ת  ב( שינוי במסמכי רישום)

 ש"ח   932 לי הסכם שותפות ב ג( רישום שותפות )

סת לעריכת חוזים,  ח( המתיי 1על פי פסקה ) סכמי התאגדות ה ד( עריכת הסכמי שותפות או)

,  טרחה לרישום, בצירוף שכר 10%פחות 

 כאמור לעיל 

 ש"ח  3,560 פירוק תאגידים מרצון( 6)

 : עריכת שעבודים ורישום(  7)

יתן בעד עריכת חוזה על  טרחה הנ משכר  50% א( עריכה ורישום )

 סכום דומה 

על מה    25% תוספת של  –בעד הרישום  את חוזה ההלוואה   ם ערךג ב( במקרה שעורך הדין )

 שקיבל בעד עריכת החוזה 

 : מסחר  סימני( 8)

 ש"ח  909 בהעדר התנגדות   עריכת בקשה לרישום,א( )

 ש"ח  909 שכת הרישום לב( עריכת תשובה להשגה על )

 ש"ח  909 מד צד אחד ני הרשם במעג( הופעה לפ )

 ש"ח  1,862 פני התנגדות ב ד( התנגדות לרישום או הגנה )

 5לפי סעיף  העליון ה( ערעור בבית המשפט)

אות שפסקה קסערישום מקרקעין )לא כולל  (  9)

 : ליהן( ע  ( חלה10)

שר לפעולה  בק  א( ערך עורך הדין את החוזה)

 ם לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישו במקרקעין 

 השכר כמפורט בפסקאות משנה )ג( עד )ו( להלן  חוזהה ב( לא ערך עורך הדין את)

כות חכירה או  זג( מכר, חליפין, מתנה ורישום )

 בה:  זכויותבעלי הל  שנה והעברה מחברהמחכירת  

  ינו עולה עלאכששווי המקרקעין (  1)

 משווי המקרקעין  1% ש"ח  539,217

ש"ח הראשונים של השווי   539,217-מ 1% "ח ש  539,217ולה על  ע כששווי המקרקעין(  2)



 

 

מסכום השווי העודף על    0.75%ועוד 

 ש"ח  539,217

 : 5משכנתהד( )

ך לא במשכנתא, א מסכום החוב המובטח  0.5% רישום משכנתה ( 1)

 ש"ח  861-מפחות 

 ש"ח  909 העברת משכתנה  (2)

 ש"ח  909 שכנתה מהפטר או ביטול ( 3)

 : רישום הערת אזהרהה( )

  דין את החוזה או טיפלורך הערך ע(  1)

 ש"ח  636 ברישום המקרקעין 

לא טיפל  ולא ערך עורך הדין את החוזה   (2)

 ש"ח  909 ברישום המקרקעין 

  ה זו פעולתה כאילו הית השכר על אותה פעול חלוקה ופיצול ו( )

 ממנו  50%מכר באותם מקרקעין, בתוספת 

 :רקעותקרישום מחדש שלא בהסדר ז( )

השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת   ביעה ת בקשה או שתהגב הרישום כרוך (1)

 מכר 

 באותם מקרקעין  בקשה או התביעה ה משפט כוללה לבית 

ו פעולת מכר  גיע כאילו זמהשכר המ  50% המשפט  תביל  בלי פניה או זיקה( 2)

 באותם מקרקעין 

 רושה או קיום צוואה י רישום מקרקעין לפי צוח(  )

 בלי תשלום נוסף  גת צו כאשר עורך הדין טיפל בהש(  1)

 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה 1,862 יפל בהשגת הצוט  כאשר עורך הדין לא(  2)

 : 6את קבלןמרישום דירות מגורים שנרכשו   (10)

כר בלי תמורה,  מת מכר,  ום פעולושריא( בעד )

משנה לפי חוזה בין    תנה, חכירה וחכירתמחליפין,  

 משווי הדירה הנקוב בחוזה  1% ל הקבלן שהקבלן ישולם לעורך דינו והרוכש 

בית שרישומו כבית  בב( טיפול ברוכשים נוספים )

 ש"ח  3,030-ולא פחות מ  0.25% שותף מתעכב מ

ולה לרישום  )ג( בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפע

 משווי הדירה הנקוב בחוזה  0.25% הקונה  הזכויות, ישולם לעורך דינו של

 : בתים משותפים  (11)

 –בקשה לדות  ג ב התנ)א( בקשה או כת

 ש"ח  1,154 ( בלי הופעה 1)

 ש"ח  636 ( בעד כל הופעה2)

משותפים כשאין פעולה זו   )ב( רישום בפנקס בתים

 ש"ח לחדר  518 קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס 

 כום השנוי במחלוקת ולאסמה  7.5% להוציא מס הכנסה(, עריכת )  מסים, ארנונות והיטלים (12)

 חות פ

 ש"ח  861-מ לפני ועדת ערר  כולל הופעה ערעור או ערר,
 

 
 

 
בכפוף לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהיעדר רישום זכויות  5

 .157עמ'  6010מס' ק"ת תש"ס ורסם צו רישום זכויות(, שפ –)להלן  9199-בפנקסי המקרקעין(, התש"ס
 בכפוף לצו רישום זכויות המוזכר בהערת השוליים לעיל. 6

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6010.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6010.pdf


 

 

 


