דוגמה להסכם שכר טרחה
תיק מס'______________

תאריך____________:

 .1פרטי הלקוח
שם הלקוח________________________________________:
ת.ז/.ח.פ__________________________________________.
באמצעות מ הלה :מר ______________________ ת.ז________________________ .
כתובת___________________________________________________________ :
_________________________________________________________________
טלפון , _____________ :פקס , _____________:ייד____________________ :
דוא"ל._______________________________________ :
 .2הטיפול
מהות הע יין_________________________________________________________ :
___________________________________________________________________
 .3שכר הטרחה
 .3.1שכר הטרחה המוסכם ה ו_____________ש"ח בצירוף מע"מ.
 .3.2שכ"ט ה "ל אי ו כולל אגרות והוצאות חוץ משרדיות שיחולו על הלקוח ,אשר מתוכן שולם
ע"ח סך של ___________ ש"ח.
 .3.3שכ"ט יהא צמוד לשער הדולר הידוע ביום התשלום בפועל ,ויתוסף עליו שכ"ט שייפסק ע"י
ביהמ"ש ו/או לשכת ההוצל"פ ,לרבות בהחלטות בי יים.
 .3.4שכר הטרחה אי ו כולל טיפול בהוצאה לפועל ואי ו כולל ערעורים לערכאה כלשהיא ,אשר
בגי ם ייקבע הסכם שכ"ט ב פרד.
.3.5

עבור כל ישיבה :ישולם סך של______________ש"ח בצירוף מע"מ.

 .3.6הלקוח מתחייב לשלם את שכה"ט ה "ל אף במקרה של פשרה ו/או באם ייגבו תשלומים
כלשהם מן הצד שכ גד ע"י הלקוח באופן ישיר.
 .3.7אם יחליט הלקוח להפסיק את טיפולו של עוה"ד בכל שלב עד לפ י הדיון הראשון או לפ י
הגשת התיק לביצוע בלשכת ההוצל"פ ,ישלם הלקוח לעו"ד שכ"ט בשיעור של  2/3משכר
הטרחה המוסכם לעיל.

 .3.8הוצאות ושכ"ט עו"ד שייפסקו בביהמ"ש יועברו לזכות עוה"ד מלבד שכ"ט המסוכם בהסכם
זה.
 .4אופן התשלום:
 .4.1הלקוח מתחייב לשלם את שכר הטרחה באופן כדלקמן:
עבור פתיחת תיק + ₪ ____________________:מע"מ.
עבור טיפול בתיק____________________________________________________ :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
אם לא צוין אחרת  -התשלום מיידי.
 .4.2ת אים מיוחדים_____________________________________________________ :
_________________________________________________________________
 .5הערות:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________
חתימת הלקוח

_____________
חתימת עורך-הדין

ייפוי כח
א י החתום מטה:
ממ ה בזה את עורך הדין

 ,ה ושא ת.ז .מס'
או מי מטעמו להיות בא כחי בע יין

,

מבלי לפגוע בכלליות המי וי ה "ל יהיו באי כחי רשאים לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות ,כולן או מקצתן
הכל בקשר לע יין ה "ל ולכל ה ובע ממ ו כדלקמן :
 .1לחתום על ולהגיש בשמי כל תביעה או תביעה שכ גד ,ו/או כל בקשה ,הג ה ,הת גדות ,בקשה למתן רשות לערער ,ערעור ,דיון
וסף ,הודעה ,טע ה ,השגה ,ערר ,תובע ה או כל הליך אחר ה וגע או ה ובע מההליך ה "ל ללא יוצא מן הכלל .ומבלי לפגוע באמור
לעיל גם להודות ו/או לכפור בשמי במשפטים פלילים.
 .2לחתום על ו/או לשלוח התראות וטריו יות או אחרות ,לדרוש הכרזת פשיטת רגל ,או פירוק גוף משפטי ולעשות את כל
הפעולות הקשורות וה ובעות מהע יין ה "ל.
 . 3לבקש ולקבל כל חוות דעת רפואית ו/או כל מסמך רפואי אחר מכל רופא או מוסד שבדק אותי ו/או כל חוות דעת אחרת
ה וגעת לע ין ה "ל.
 .4לייצג י ולהופיע בשמי ובמקומי בקשר לכל אחת מהפעולות ה "ל בפ י כל בתי המשפט ,בתי הדין למי יהם ,רשויות
ממשלתיות ,עיריות ,מועצות מקומיות ו/או כל רשות אחרת ,עד לערכאתם העליו ה ,ככל שהדברים וגעים או קשורים לע יין
ה "ל.

 .5ל קוט בכל הפעולות הכרוכות ביצוג האמור והמותרות על-פי סדרי הדין הקיימים או שיהיו קיימים בעתיד ובכללם הזמ ת
עדים ומי וי מומחים ,והכל על-פי הדין שיחול וכפי שבא כחי ימצא ל כון.
 .6למסור כל ע יין ה ובע מהע יין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררות כפי שבא כחי ימצא ל כון.
 .7להתפשר בכל ע יין ה וגע או ה ובע מהע יי ים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא כחי ולחתום על פשרה כזו בבית המשפט
או מחוצה לו.
 . 8להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו ,לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר ול קוט בכל הפעולות המותרות על פי חוק
ההוצאה לפועל ותק ותיו.
 .9ל קוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כחי ימצא ל כון בכל ע יין ה ובע ו/או ה וגע
לע יין ה "ל.
 .10לבקש ולקבל מידע שה י זכאי לקבלו על פי כל דין מכל מאגר מידע של רשות כלשהי ה וגע לע יין ה "ל.
 .11להופיע בשמי ולייצג י בע יין ה "ל בפ י רשם המקרקעין ,בלשכות רישום המקרקעין ,לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה,
הצהרה ומסמכים אחרים למי יהם ולבצע בשמי כל עסקה המוכרת על פי דין וליתן הצהרות ,קבלות ואישורים ולקבל בשמי
ובמקומי כל מסמך שא י רשאי לקבלו על פי דין.
 .12לייצג י ולהופיע בשמי בפ י רשם החברות ,רשם הש ותפויות ורשם האגודות השיתופיות ,לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה
או מסמך אחר בקשר לרשום גוף משפטי ,לטפל ברישומו או מחיקתו של כל גוף משפטי ולטפל בכל דבר ה וגע לו ולבצע כל
פעולה בקשר לאותו גוף משפטי.
 .13לטפל בשמי בכל הקשור לרישום פט טים ,סימ י מסחר וכל זכות אחרת המוכרת בדין.
 . 14להעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים ,לפטרם ולמ ות אחרים במקומם
ול הל את ע י י ה "ל לפי ראות עי יי ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא ל כון ומועיל בקשר עם המשפט או עם ע י י ה "ל
והרי י מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף יפוי כח זה מראש.
הכתוב דלעיל ביחיד יכלול את הרבים ולהפך.

_________________
על החתום
היום ______________________ ה י מאשר את חתימת מרשי ה "ל_______________ :

