
 טוען רבניהתחייבות לתשלום שכר טרחת 

 מרח' ________________________________________ _______________________אני הח"מ __ .1
שרד ממ ________________________טוען רבני_____ מתחייב לשלם ל________ת.ז. _

"( בעד טיפול טו"ר" -)להלן  ______________ __________________מרחוב ושות' ______________ 
_ ₪ בצירוף מע"מ _______שכ"ט בסך __מקדמת  . ________________ נגד ________ מתאריך בתביעתי

ה לא תוחזר גם באם תדחה התביעה ישולם כמקדמה ללא קשר לטיפול בתביעה ולתוצאותיה. המקדמסך זה 
 בטיפול בה.  ר"טואם החל 

מתוך הסכום הכולל שיקבל  _________ ₪ או תשלום ____% סך ___ר טרחה נוסף בשכ הנני מתחייב לשלם .2
( בצירוף  ותשלומים תכופים )כולל מקדמות בית הדיןהלקוח ו/או הסכום הכולל שיפסק לטובת הלקוח על ידי 

 :דלקמןעפ"י הפירוט  בתשלומים מע"מ

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

מתחייב הלקוח  ,לצד שכנגדפנה  ר"טולהפסיק את הטיפול בתיק, לאחר ש ר"טוהוח יבקש את במידה והלק .3
אך  דלקמןיפים כמפורט בסע ר"טווכן את הוצאות  בסעיף לעילמחצית משכר הטרחה לו התחייב  ר"טולשלם ל

 וגשה תביעה משפטית ישולם שכ"ט מלא.אם ה

, במקרה שהתיק יעובר עם הטו"רתיאום לא אחר ל ו"דע/ ר"טוהעביר את הטיפול בתביעתי לללא ש מתחייבאני  .4
 לטו"ר/עו"ד אחר הנני מתחייב לשלם לכם את מלוא שכר טרחתכם כמפורט לעיל. 

מו"מ ו/או בשלב של הגשת תביעה הוסבר לי והוסכם כי שכר הטרחה הנ"ל הוא עבור טיפול בתביעה בשלב של  .5
ה הנ"ל כולל תשלום עבור ערעורים אם רחעד לגמר ההליכים בערכאה הראשונה בלבד וכי אין שכר הט ביה"דל

לגבי הליכים כנ"ל, אם יהיה בהם צורך, יסוכם בנפרד על תשלום שכ"ט נוסף, לפי   יהיו ו/או עבור הליכי הוצל"פ.
 הענין. 

אגרות,  )כגון: שר עם הטיפול בתביעתי את כל ההוצאות החוץ משרדיות הכרוכות בק אני מתחייב לשלם ,כמו כן .6
וכיו"ב(  פתיחת תיק, צילומי מסמכים, בולים, נסיעות, טלפונים, שליחויות.חוות דעת מומחים, תשלום לעדים 

 . ו/או ע"י תשלום ישיר של ההוצאות, לפי המקרה טו"רלפי חשבון שיוגש לי ע"י 

 . טו"רסך שכר הטרחא בהסכם זה, יועבר ההפרש לויהיו גבוהות מ "דו/או הוצאות שנפסקו ע"י ביה טו"רשכ"ט  .7

המליץ ללקוח כי מבחינה מקצועית יש להתפשר בסכום הנ"ל, והלקוח   ר"טוהבמידה והוצעה ללקוח פשרה ו .8
יהיה זכאי לשכ"ט בשיעורים   ר"טו הו ד"ביהלהגיש תביעה ל ר"טולא יהיה חייב  -סירב לקבל את המלצתו 

 ר " טוהיים שיקבל הלקוח מהנתבעים או מסכום הפשרה שהומלץ ע"י המפורטים בהסכם זה מתוך כספי הפיצו
 כאמור לעיל ושהלקוח סירב לו, לפי הגבוה מבין השניים והלקוח יקבל תיקו חזרה.

לכל דבר  ין היותר מועילי, נעשו בקנהסכםכל העסקאות ההקנאות, החיובים והמחילות האמורים לעיל בכל ה .9
שאין בו אסמכתא ואין בו חסרון של  חשוב, בגלוי, וגם באופן היותר מועיל בכלי הכשר לקנות בו, בב"ד ,כעניינו

. כל אחד , ודלא כטופסי דשטרי וככל השטרות הכשרים הנהוגים בישראל, כתיקון חכמיםתנאי בני גד ובני ראובן
עיל  לכי כל האמור ומהצדדים מודה בחתימתו, לאחר שהוא למד היטב את הדין ואת העובדות הרלוונטיות 

 הסכםנעשה כאמור לעיל. בנוסף לאמור לעיל ובלא לגרוע ממנו בשום אופן, הסכימו הצדדים כי לחתימתם על 
 .הסכםן על כל האמור ביהיא קני ףתהווה א ןזה יהיה ערך של סיטומתא, וכ

 

 . שנת ___________באתי על החתום, היום _______ לחודש ________  והתחייבותולראיה 

  

_________________ 

 חתימת הלקוח

 


