
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .שבהם הינה באחריות המשתמש בלבד

 
 

 טרחה שכר הסכם

 

 ________________ :בין

 "(דין-עורך: " להלן)

 

 

 ________________ :לבין

 "(לקוחה"להלן: )

 

 שוטף משפטי יעוץ :בעניין

 

 

 :להלן כמפורט זה הסכם תנאי לפי, ד"עוה שירותי את לקבל מבקש הלקוח

 

 :שוטף משפטי ייעוץ .1

 

 ניהול חוזים בכריתת ייעוץ או/ו עריכה יכלול השוטף המשפטי הייעוץ כי הצדדים בין מוסכם

 השנה במשך שניתן כפי הלקוח צרכי לפי שוטף משפטי יעוץ ומתן המשפט בבית תובענות

 .האחרונה

 

 

 :ההסכם תקופת .2

 

ועד _ ______ מיום החל שנים ________ למשך הינה זה הסכם תקופת כי הצדדים בין מוסכם

 ליום ___________.

 

 :הטרחה שכר .3

 

 ש"ח_______  בסך חודשי טרחה שכר הלקוח ישלם לעיל כאמור המשפטי הייעוץ תמורת

 החודש עבור חודש מידי ישולם לעיל כאמור ט"שכה  "(שכר הטרחה החודשי)להלן: "  בחודש.

 .לחודש 20 -מה יאוחר ולא הקודם

 

 

התשלום החודשי משקף עבודה בהיקף ממוצע של  ________ שעות חודשיות בחודש.  ככל 

והיקף שעות העבודה החודשיות יעלה על היקף השעות החודשיות הנ"ל ישולם עבור כל שעת 

 ₪. עבודה נוספת סך של _________  

 



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .שבהם הינה באחריות המשתמש בלבד

 
 

חודש  היקף שעות העבודה החודשיות יחושב באופן ממוצע על בסיס רבעוני באופן שבאם

מסוים לא נוצלו מירב השעות החודשיות, אזי אלו יילקחו בחשבון בשאר החודשים במהלך 

הרבעון. יובהר כי במקרה ולא נוצל היקף שעות העבודה החודשיות ברבעון, ישלם הלקוח בכל 

 .מקרה את שכר הטרחה החודשי בסך הנקוב לעיל

 

 העבודה שעות ממוצע בהיסף משמעותית עליה שתחול ובמידה אם כי הצדדים בין מוסכם

 -כ) זה הסכם על החתימה שלפני החודשיות העבודה שעות לממוצע ביחס עוה"ד של החודשיות

 .השנייה השנה מן החל, החודשי ט"לשכה התוספת שיעור על הצדדים בין יוסכם אזי( שעות 6

 

 :הטיפול היקף .4

 

הטיפול מוגבל להליכים המפורטים בלבד ולערכאה ראשונה, ואינו כולל תביעות שכנגד, הליכי 

בקשות ביניים ו/או תגובות לבקשות ביניים תמורתם ערעור, בקשות לסעדים זמניים, וכן 

 .תסוכם בנפרד

 

 יהיה, הצדדים בין מפורשת הסכמה בהיעדר. משפטי מדיון נפרד הליך הינם פ"הוצל הליכי

 זה ט"שכ. ד"עוה לשכת של המינימום תעריף י"עפ או/ו כספית בתביעה כמו ט"שכה שיעור

 .הקודם המשפטי ההליך בעבור המגיע ט"לשכ יצטבר

 

 הוראות בין אינה או/ו התיק בהגדרת כלולה אינה אשר או/ו החורגת משפטית עבודה בגין

 של עבודה שעת כל עבור _________ ₪  של סך ד"לעוה הלקוח ישלם לעיל בהגדרתן הפעולה

 .ורך הדיןע

 

 :הטירחה שכר שיעור .5

 

 :מבוסס שכר קבוע –מסלול ראשון 

 שכר הטרחה ישולם לפי השלבים הבאים, וככל שיהיה צורך בהם:

 

  ש"ח;________ –כתב תביעה לבית המשפט  והגשתבעבור לימוד החומר, 

 ש"ח;_____________ –בעבור הגשת תצהירי עדות ראשית 

 ש"ח; _________ – שלב הוכחותבעבור 

 ש"ח;_______________ –בעבור סיכומים בכתב או בע"פ 

 

מכל סך שיפסק  5%יוענק בונוס הצלחה בשיעור ובכל מקרה שהוא, בנוסף לאמור לעיל, 

 לטובת הלקוח או יוסכם עליו בפשרה.

 

 :שכר מבוסס דמי הצלחה –מסלול שני 

 

 הבאים, וככל שיהיה צורך בהם:שכר הטרחה ישולם לפי השלבים 



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .שבהם הינה באחריות המשתמש בלבד

 
 

 

 ש"ח;_________ –כתב תביעה לבית המשפט  והגשתבעבור לימוד החומר, 

 

 ש"ח; ________ –הגשת תצהירי עדות ראשית  עם

 ש"ח; ___________ – עד למועד ישיבת ההוכחות הראשונה

 ש"ח; ____________ –בעבור סיכומים בכתב או בע"פ 

 

מכל סך שיפסק לטובת  15%יוענק בונוס הצלחה בשיעור ובכל מקרה שהוא, בנוסף לאמור לעיל, 

 הלקוח או יוסכם עליו בפשרה

ו/או ייסתיים הטיפול  אם ייסגר התיק טרם תחילת הדיונים בתיק מחוץ לכותלי בית המשפט

שכר הטרחה המגע לעד אותו שלב בו יסתיים הטיפול אך בכל , ישולם המשפטי מכל סיבה שהיא

יפחת שכר הטרחה ללא קשר לשלב בו יסתיים התיק ומכל סיבה שהיא מסך של  מקרה לא

  .אשר מהווה שכר טרחה מינימלי לטיפול בתיק________ ₪, 

      

 :כלליים תנאים .6

 

שכר הטרחה אינו כולל אגרות, הוצאות כגון שליחויות, מסירות, שכר עדים , מומחים וכיוצ"ב 

 .ואלו ישולמו בנוסף

 

 .הלקוח י"ע ישולם אשר מ"מע כוללים אינם זה בהסכם הנקובים הסכומים כל

 

 מושבם שמקום המוסכם המשפט לבתי ייחודית סמכות תהיה זה הסכם לצורך כי בזה מוסכם

 .ב______

 

 :זכות המחאתקיזוז ו .7

 

של עורך  כוחו את ומיפה, דרישה לפי וההוצאות ט"שכה את רך הדיןלעו לשלם מתחייב הלקוח

 בעתיד לידיו שיגיעו מהכספים ההוצאות ואת ט"שכה את לקזז או/ו לגבות הדין

 

 

 

___________________  __________________ 

 "(הלקוח)"להלן                 "(ד"העו)"להלן 

 

 

 


