מחירון דף חדש – איך זה עובד?
 .1בטבלה שבעמוד הבא ריכזנו עבורכם רשימה של ההליכים העיקריים הנדרשים במסגרת
טיפול בחובות ,ואת המחיר הראוי ,בעינינו ,עבור כל הליך .המחירים שבטבלה נמוכים
מהמחירים המקובלים.
 .2שימו לב  -לא תמיד צריך ייצוג מלא בהליך! בהליכי פש"ר "פשוטים" ,כשאין נכסים
למימוש או סוגיות משפטיות מורכבות ,ניתן עפ"י רוב להסתפק בייצוג בתחילת ההליך
בלבד ,ובכך לחסוך עלויות רבות .אם תרצו שעוה"ד ייצג אתכם גם בהמשך ההליך תוכלו
כמובן להחליט על כך בהמשך ,אבל בלי שהתחייבתם לכך מראש.
 .3ככלל ,יש להפריד בין הליכים שהם "טכניים" בעיקרם (כגון :בקשה לצו כינוס ,בקשה לצו
תשלומים וכיו"ב) שבהם ניתן לגבות תשלום מוגדר מראש ונמוך יחסית (כמה אלפי שקלים)
לבין הליכים מורכבים יותר (הסדרי נושים ,מימוש נכסים) שבהם הסיכון גבוה ,ושכה"ט
עשוי להיות בהתאם .במקרים כאלו ,רצוי שלפחות חלק משכה"ט יהיה מבוסס על הצלחה,
בהתאם ליעדים שהגדרתם ביחד עם עוה"ד.
 .4המחירים הינם בגדר המלצה בלבד .בסופו של דבר שכה"ט נקבע בסיכום בין עוה"ד לבין
הלקוח ,ויכול להשתנות בהתאם למורכבות התיק .צרפנו גם נוסח מומלץ של הסכם שכ"ט.
רצוי לדרוש מעוה"ד להשתמש בו.
 .5זכרו שעל שכר הטרחה שסוכם יש להוסיף מע"מ ,אגרות ,וכן סכום גלובלי עבור הוצאות
משרד (בד"כ עד  ₪ 350לתיק) .בררו עם עוה"ד מה העלות הכוללת (כולל מע"מ ,אגרות
הוצאות וכו') לפני שאתם מתחילים בטיפול.
 .6ככלל ,עלות פגישת הייעוץ אמורה להיות מופחתת משכה"ט שסוכם ,כל עוד הטיפול ניתן
זמן סביר לאחר פגישת הייעוץ.
 .7אם יצרתם קשר עם עו"ד דרך האתר ,ייצרו אתכם קשר מחברת "מידרג" כדי לבקש מכם
לדרג את טיב השירות שקיבלתם .בחוות הדעת שלכם תוכלו להתייחס גם להוגנות המחיר
שנדרשתם לשלם.
 .8חשוב לנו להדגיש שלעמותה אין אחריות על הסיכום שהושג בין עוה"ד לבין הלקוח או על
טיב השירות שקיבלתם – אנחנו יכולים רק להמליץ על המחיר הראוי בעינינו .ההחלטה
הסופית היא שלכם.
 .9במקרה שהחלטתם להפסיק את הייצוג ,עורך הדין מחוייב לתת לכם החזר כספי בעד
שירותים שטרם קיבלתם .במקרה של מחלוקת בעניין זה תוכלו לפנות אלינו ולבקש בירור
של המחלוקת ע"י בורר מטעם העמותה.
 .10נשוב ונזכיר – בענייני חובות ,מומלץ תמיד להתייעץ עם עו"ד לפני שמקבלים החלטות!

המחירון המומלץ
סוג הטיפול

מה כולל הטיפול

שכ"ט מומלץ
(לא כולל מע"מ)

בקשה למתן צו כינוס –
ייצוג בשלב הגשת
הבקשה בלבד

 הכנת בקשה לצו כינוס ,והגשתה לכנ"ר ולביהמ"ש.
 סיוע לחייב בהגשת דו"ח דו-חודשי ראשון.
 הכנת החייב לחקירה אצל המנהל המיוחד.
 בקשה לצו עיכוב הליכים זמני ו/או בקשה להסרת עיקולים
על משכורת  /חשבון בנק ,במידה והוטלו הגבלות ועיקולים
 גיבוש תכנית פרעון חובות עם החייב
 הגשת בקשה למתן צו הפטר ואישור תכנית הפרעון
 הגשת התנגדות לבקשה לביטול הליך ,במקרה הצורך
 התייצבות לדיון בביהמ"ש
 ייצוג מלא בבקשה להפחתת צו תשלומים  /אישור לניהול
עסק  /מימוש רכב  /הפסקת חיוב ממשכורת  /קציבת מזונות
וכיו"ב
ליווי מלא של החייב מפתיחת ההליך ועד לצו הפטר ,כולל כל
הפעולות הנ"ל ובנוסף:
 ייצוג בכל בקשת ביניים שתוגש בתיק (מימוש קופ"ג ,הגדלת
תשלום חודשי ,פסיקת מזונות וכד') ,למעט בקשות למימוש
נכסים  /ביטול הענקה.
 הגשת בקשה להפחתת צו תשלומים ,במידת הצורך.
 ניסוח תגובת החייב לתביעות החוב שהוגשו ,במידת הצורך.
 ליווי הפונה לכל אסיפת נושים ודיון בביהמ"ש ,בכל אחד
מהעניינים הנ"ל.
 דו"חות דו-חודשיים – ייעוץ בלבד (הכנה ע"י הלקוח)
 הכנת הדוחות החודשיים עבור הלקוח
 ייצוג הפונה בבקשה למימוש נכס מקרקעין  /פינוי דירת
מגורים  /ביטול הענקה לפי סעיף  96לפקודה

₪ 6,200

הליך פשיטת רגל

בקשה דחופה לעיכוב
הליכים זמני
בקשה לצו הפטר /
אישור תכנית פרעון /
התנגדות לביטול הליך
בקשות ביניים בהליך
פש"ר
ליווי מלא לאורך כל
הליך הפש"ר ,למעט
בבקשות למימוש
נכסים  /ביטול הענקה
וללא הכנת דוחות

דוחות חודשיים
יצוג בבקשה למימוש
נכסים

 ₪ 1,200נוספים
(בנוסף לתשלום הנ"ל)
₪ 6,200

ללא הסכמה ₪ 3,500 -
בקשה מוסכמת₪ 1,750-
₪ 18,000

עד  ₪ 500לחודש
בהתאם לסיכום בין
הלקוח לעוה"ד ,מומלץ
לקבוע שכ"ט של עד 3%
משווי הנכס*

הסדרי נושים לפי סע' 19א 33/לפקודת פשיטת הרגל





הכנת בקשה להסדר נושים והגשתה לכנ"ר ולביהמ"ש
ניהול מו"מ עם הנושים
הגשת תגובות לבקשות והתנגדויות בתיק
התייצבות לאסיפת נושים ולדיון בביהמ"ש

₪ 6,200
מומלץ לבסס את
שכה"ט (או חלקו,
לפחות) על הצלחה
בהליך .התמחור משתנה
ממקרה למקרה

הגשת בקשה בלבד
ייצוג מלא בהמשך
ההליך ,עד לאישור
ההסדר

בקשה להפטר



בקשה לצו תשלומים /
איחוד תיקים  /הכרזת
חייב מוגבל באמצעים







ייצוג מלא בכל שלבי ההליך ,לרבות הגשת הבקשה ודיון
לאישור ההסדר בלשכת ההוצאה לפועל
הגשת תגובות לכל ההתנגדויות
ניהול מו"מ עם הנושים
התייצבות לדיון
הגשת הבקשה וליווי עד לקבלת הצו
הסרת ההגבלות שהוטלו בהליך  -הגבלה על רשיון נהיגה,
עיקולים על משכורת  /חשבון בנק וכו'

₪ 12,400

הוצאה לפועל

₪ 7,500

עניינים שונים
פגישת יעוץ
ביטול צו עיכוב יציאה
מן הארץ
ערעור  /בר"ע





פגישת יעוץ
עד לקבלת צו ביטול מבימ"ש  /הוצל"פ (הטיפול מול משרד
הפנים ייעשה ע"י הלקוח)
ערעור על החלטת ביניים של ביהמ"ש  /רשם הוצל"פ

*המחיר מ תבסס על התוספת לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) תש"ס2000-

*₪ 541
₪ 3,500
₪ 6,200

נוסח הסכם שכר טרחה מומלץ
תאריך_______ :
בין:

_________________ ,ת.ז_____________ .
טל ;__________ :דוא"ל____________ :

לבין:

עו"ד _________________
מרחוב ____________________

(להלן" :הלקוח")

(להלן" :עוה"ד")
הלקוח ועוה"ד מעוניינים להתקשר בהסכם למתן ייצוג משפטי בהליך של פשיטת רגל  /הסדר נושים  /הפטר
בהוצל"פ (מחק את המיותר) ,והצדדים מתחייבים בזאת זה כלפי זה ,כדלקמן:

(א) ללקוח חובות של כ .₪ ____________-הלקוח מבקש להכנס להליך של פשיטת רגל  /הסדר נושים /
הפטר בהוצל"פ ,ומבקש ייצוג בשלב הגשת הבקשה  /ייצוג מלא בהליך  /אחר:
___________________________ (השלם  /מחק את המיותר) (להלן" :העניין המשפטי").

(ב) עבור הייצוג בענין המשפטי הנ"ל ישלם הלקוח לעוה"ד __________  ,₪בתוספת מע"מ .בנוסף ,יפקיד
הלקוח בידי עוה"ד סך של __________  ₪עבור אגרות ,ו ₪ 350 -עבור הוצאות דואר ושליחויות (על
האגרות וההוצאות לא תחול תוספת מע"מ) .בסה"כ ישלם הלקוח לעוה"ד סכום כולל של _________
( ₪כולל מע"מ ,אגרות והוצאות) .ככל שיחולו הוצאות נוספות הן יאושרו מראש ע"י הלקוח.

(ג) שכה"ט הינו בגין העניין המשפטי הנ"ל בלבד ,ואינו כולל הליכים נוספים ,שבגינם יסוכם שכה"ט בנפרד,
לפי הצורך .שכר הטרחה יחול גם במקרה של סיום העניין המשפטי בפשרה או ללא צורך בהליכים ,אלא
אם סוכם אחרת בין הצדדים .ככל שסוכם על שכר טרחה המותנה בהצלחה ,ינוסח ההסדר באופן ברור
בין הצדדים .

(ד) הלקוח יהיה רשאי לבקש להפסיק את הייצוג בכל עת ,ובמקרה כזה ישולם שכר טרחה רק בעד הפעולות
שביצע עוה"ד עד לאותה עת ,אך לא פחות מ 50%-משכה"ט שסוכם .עוה"ד מתחייב שלא לעכב תחת
ידו מסמכים של הלקוח ,אך יהיה רשאי לגבות מסכומים המוחזקים בידו תשלום בעד שכ"ט והוצאות
המגיעים לו.

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

(ו) במקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר לייצוג יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים לבקש בירור ע"י נציג
מטעם עמותת "דף חדש".

_________________

הלקוח
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מאשר/ת חתימת הנ"ל בפני ,לאחר שהצגתי בפניו את האפשרויות
לקבלת סיוע משפטי ללא עלות ,ולאחר שהצגתי בפניו את אמנת "דף חדש" ואת המחירון המומלץ הנלווה
לה ,וכן לאחר שהבהרתי בפניו את הסכם זה ,על כל סעיפיו.
________________

חתימה  +חותמת

