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_______________ 

 

 שלום רב,

 משפטית אכיפה שרותי עבור מחיר פנייה לקבלת הצעות הנדון: 

 

 כללי  .1

 יוקנעם"( מספק שרותי מים וביוב לצרכנים בעיר התאגידבע"מ )להלן: " עיינות העמקיםתאגיד מ

 -תושבים המהווים כ 75,000 -, רמת ישי, קרית טבעון ובזכרון יעקב. התאגיד משרת כעלית

מדי מים בתחום התאגיד. כמות הצרכנים צפויה לגדול בהתאם  27,000צרכנים. ישנם כ  25,000

 דול באוכלוסיית הישובים החברים בתאגיד. לגי

יוקנעם עלית, קרית טבעון, רמת ישי בישובים:  בתאגיד קיימות מחלקות שרות לקוחות וגביה

 אחת במשרדי התאגיד לצורך העמקת גביית חובות מים ביובמחלקה וזכרון יעקב. כמו כן קיימת 

המתמחים בהליכי י עורכי דין משרדהתאגיד מבקש לקבל הצעות מחיר מ .ותשלומי חובה אחרים

 שירותים משפטיים לגביית חובות )"ההצעה"( כמפורט מטה.מתן גבייה זאת לצורך 

 

 מועד אספקה ותקופת ההתקשרות .2

מועד תחילת אספקת  תקופת ההתקשרות תהיה לשנה מיום תחילת אספקת השירותים.

 השירותים ייקבע על ידי התאגיד.

שנים(, אלא אם נמסרה  4שנים ) סה"כ  3 -נה נוספת ועד לההתקשרות תוארך מאליה כל פעם  בש

לפיה אינו מעוניין בהארכת , יום לפחות לפני תום ההתקשרות 30על ידי התאגיד הודעה בכתב 

ההתקשרות. האמור לעיל הינו בכפוף לתקנות חוק חובת המכרזים ולהוראות כל דין כפי 

 שתתעדכנה מעת לעת.

רשאי להודיע על הפסקת ההתקשרות בכל עת, על פי שיקול  למרות האמור לעיל התאגיד יהיה

. הודיע התאגיד על )ו/או חלק הימנה( דעתו וללא צורך לנמק, לפני תום תקופת ההתקשרות

ימים ממועד מתן ההודעה על ידי  30הפסקת ההתקשרות כאמור תסתיים ההתקשרות בתום 

מקרה של סיום ההתקשרות   התאגיד או במועד מאוחר יותר שקבע  התאגיד בהודעתו. בכל

כאמור  התאגיד לא יהא מחויב  בתשלום כל פיצוי ו/או תשלום אחר למעט תמורה בגין השירותים 

 שסופקו בפועל עד מועד סיום ההתקשרות.

 



 

 15מתוך  2עמוד 

 

 תכולת השירותים ואספקתם .3

 שירותים משפטיים  המבוקשים כוללים:

המצורף " הצעת מחיר מסמך" -נספח א'תכולת השירותים היא כמפורט בטבלה המובאת ב .א

 וכמפורט להלן. לפניה זו

כל השירותים המפורטים בתכולת השירותים כלולים במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת  .ב

 בגינם.

 

 השירותים המבוקשים: .4

 עורכי דין לצורך גביית החובותממשרד  בקבלת שירותים משפטיים ןמעוניי התאגיד 4.1

 בהסכם, לרבות:בהליך משפטי על פי החלטת התאגיד כמפורט 

טיפול בתשלומי חובה על פי כל דין לרבות תשלומי מים, ביוב, דמי  4.1.1

הקמה, שפכי תעשיה ועוד שהתאגיד לא הצליח לגבות בכל דרך חוקית 

 העומדת לפניו.

משפטיות או הליכי  לערכאות פנייה מכתבי התראה לפני עריכת ושליחת 4.1.2

 הוצאה לפועל.

 הוצאה": להלן) גבייהוה האכיפה ברשות וניהולם תיקים פתיחת 4.1.3

 .( "לפועל

)במקרים שיוחלט שאינם בגדר מקרים  חוב תביעותב ה וטיפולהגש 4.1.4
 כונסי מוללרבות אל  זה בנושא בדיונים התאגיד וייצוגסטנדרטיים( 

 .רגל פשיטת ובהליכי נכסים

 חקירות. משרדי י"ע חייבים אחרי והתחקות  איתור 4.1.5

פקודת המיסים גבייה ו/או שלא ניתן לגבות במסגרת  טיפול בגביית חוב 4.1.6

 בהתאם להחלטה אחרת של התאגיד;

 ;וטיפול בתביעות ירושה ההגש 4.1.7

 ;מתן המלצה למחיקת חובות 4.1.8

הנפקת אישורי בעלות מהלשכה לרישום מקרקעין וכן רישום הערות  4.1.9

  ;אזהרה לטובת התאגיד במקרים בהם יוחלט זאת ע"י המזמינה

לרבות  ה ככל שיידרשהשתתפות בפגישות ומתן יעוץ למנהלת מח' אכיפ 4.1.10

 .דיווח לדירקטוריון התאגיד

יופקד ישירות לחשבון  -יובהר: כל סכום שיתקבל לטובת תשלום החוב ו/או פירעונו 4.2

 התאגיד.

התאגיד ולכללי המציע יהיה כפוף להוראות חוק ההוצל"פ, לתקנות ההוצל"פ, לנהלי  4.3

מתפרסמים יבת, הו/או כל הוראה ו/או הנחייה מחיהרלוונטיים תאגידי מים וביוב 

 .מעת לעת
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ועליו להיות זמין  )כלומר ע"י עו"ד( השירותים יינתנו ע"י הספק הזוכה בעצמו בלבד 4.4

בעניין זה מובהר כי לא ניתן להעביר את הטיפול  .בכל עת שיידרש לביצוע העבודה

 המשפטי לעו"ד אחר.

, השירותים המשפטיים הנדרשים מהספק הזוכה כוללים גם הערכת סיכוי/סיכון 4.5

איסוף מלוא החומר הרלוונטי, לרבות מסמכים, אישורים, לרבות באמצעות מדיה 

אלקטרונית, דיגיטאלית וכד', לצורך הגשת הבקשה המתאימה וכל מסמך נוסף הנדרש 

לניהול התיק, מתן מענה לחייב או לבא כוחו במקרים המתאימים, הופעות בדיונים 

דין לבית המשפט, -הגשת כתבי בי ככל שנדרש, -בפני רשמי הוצל"פ או בבית משפט

ק להוצל"פ או לכל אינסטנציה רלוונטית אחרת והכל על מנת למקסם את הגבייה בתי

 כל פעולה נוספת הדרושה לדעת המזמינה לצורך ביצוע השירותים המפורטים לעיל. ו

יובהר כי הטלת כל מטלה מהמטלות כולה או חלקה, על הספק הזוכה, נתונה לשיקול  4.6

  .די של המזמינהדעתה הבלע

הייצוג המשפטי כולל עמידה בכל תנאי ההסכם למתן שירותים משפטיים, וביצוע  4.7

הייצוג המשפטי כולל קיום כל . כפי שישתנו מעת לעת ,הוראות והנחיות הנציג

לרבות צילום,  ,מנהלתיים הנדרשים לביצוע הייצוג כאמור -ההיבטים הטכניים

או צדדים שלישיים,  התאגידשות עם נציגי העתקה, סריקה, קיום התייעצויות ופגי

כל מערכת נדרשת /או כלים שלובים  ו/או מערכת נט המשפט וזימון עדים, נסיעות, 

 .וכל היוצא באלהאחרת לצורך ביצוע העבודה 

בנוסף, מתחייב המציע להתייצב במשרדי התאגיד אחת לתקופה בהתאם לדרישה  4.8

טיפול ומתן שירות. מועד קבלת הקהל  לצורך יום מרוכז של קבלת קהל של החייבים,

 יתואם בין המציע לבין התאגיד ויש לקחת בחשבון כי לכל הפחות אחת לחודשיים.

ודרישה בכתב טיפול בהליך ערעור או בקשת רשות ערעור, יהא בהחלטת המזמינה  4.9

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי ,פרטנית ונפרדת מטעמה בכתב

  דרישות ותנאי הסף 5

 מלשכת עו"ד בישראל. ות בעל תעודת עו"ד, בתוקף למועד הגשת ההצעה,על המציע להי 5.1

  2011-2018שנים רצופות לפחות בין השנים  7על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של  5.2

תחומי )להלן: " ופשיטת רגל , תביעות כספיותבניהול תיקי הוצאה לפועל, גביית חובות

  "(.העיסוק

 התאגדות כדין 5.3

בעלי וותק כאמור  2)לפחות  עורכי דין 3שרד עו"ד המונה לפחות ל המציע להיות מע  

עוסק מורשה  ה או שיות משפטית אחת כשותפות או כחברהמהווה אי דלעיל( 5.2בסעיף 

פי -והמנהל את ספריו כדין. על המציע לנהל את החשבונות והרשומות שעליו לנהל על

,וכן לדווח לפקיד  1976-וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו (נוסח חדש)פקודת מס הכנסה 

השומה על עסקאות המוטלות עליהן מס ערך מוסף, כנדרש בתקנות עסקאות גופים 
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וכללי עסקאות גופים  1987-, התשמ"ח(אישורים) (אכיפת ניהול חשבונות)ציבוריים 

 . 1991-, התשנ"א(אכיפת ניהול חשבונות)ציבוריים 

 : צרף את המסמכים כדלקמןלהמציע על 

 אגדות כשותפות או חברה או תעודת עוסק מורשה תעודת הת 

  אישור תקף מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס על ניהול ספרים ופנקסי

  .פי הוראות הדין האמורות-חשבונות על

 עליו לצרף גם תעודת רישום תקפה  -ככל שהמציע התאגד כחברה או כשותפות

  .החברות/שותפויות במרשם הרלוונטי ואישור תקף בדבר היעדר חוב לרשם

  5.2פירוט ניסיון עוה"ד בתחומי העיסוק להוכחת האמור בסעיף 

  6ממליצים לפחות כאמור בסעיף  3שמות של 

  6תצהיר בסגירת תיקים כאמור בסעיף 

  נספח א' חתום –הצעת מחיר 

 חוזה ההתקשרות חתום 

 עו"ד ממשרדו 2ו"ד בתוקף שלו ושל תעודת ע 

 ף לרבות לעו"ד מטעמופוליסת אחריות במקצועית בתוק 

 אופן בחירת ההצעה הזוכה  6

מהציון  50% -מהציון יהיה עבור הצעת המחיר ו 50%. 100ל  0לכל הצעה יינתן ציון בין 

 יהיה עבור איכות לפי הטבלה הרצ"ב.

הצלחות בסגירת  המלצות מחיר 

 תיקים

התרשמות החברה 

 והמלצות בריאיון

 20 10 20 50 ציון מירבי

 

 -. הצעות נוספות יקבלו % מהציון בהתאם ל50: ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון ירבגין מח

 ההפרש בין הצעתם להצעה הטובה ביותר. %

 המלצות, הצלחות, התרשמותהטובה ביותר בכל אחד מהתחומים ) :  ההצעהבגין איכות

 ( תקבל את מירב הנקודות. כולל הראיון

ובלבד שהאחד החברים בה  לבדיקת איכותראשית למנות וועדת משנה וועדת המכרזים 

 יהיה ממחלקת הכספים של התאגיד.

 הפרמטרים לקביעת האיכות:   

ממליצים , אליהם  3המציע יציין במסגרת המסמכים שיוגשו שמות של  -המלצות .א

שביעות רצון  :טלפונית וידרג לעצמו לפי הפרמטרים הבאים, רשאי התאגיד לפנות

 ת ויחסי אנוש. כללית, זמינות, מקצועיו

לתקנות ההוצל"פ בשנתיים האחרונות  126הצלחה בסגירת תיקים, שלא לפי תקנה  .ב

המציע יצרף תצהיר בו   יפורטו מספרי התיקים בהם ייצג המציע את הזוכים בתיק  –
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ההוצל"פ, והביא לסגירת תיקים )אם מחמת תשלום החוב ע"י החייב ו/או נקיטת 

 לתקנות ההוצל"פ.  126ב( שלא מכוח תקנה הליכים ו/או הסדר פשרה עם החיי

התרשמות בלתי אמצעית מיכולת ניסוח בע"פ, כישורים אישיים  יחסי אנוש  -ראיון .ג

 כפי שיבואו לידי ביטוי בראיון. 

 אופן מתן הצעות מחיר  7

נספח הצעת המחיר למתן השירותים כמפורט לעיל בתנאים כמפורט לעיל תוגש על גבי  7.1

 המצ"ב. "מסמך הצעת המחיר" א'

 .מ"מע תכלול ולא, ₪ בשקלים תהיה המחיר הצעת 7.2

 כל אספקת עבור המבוקשת והסופית הכוללת התמורה את יהווה המוצע המחיר 7.3
 . זה, למעט אגרות בית משפט במסמך  המפורטים שירותיםה

 יש לחתום בתחתית הדף ולצרפו ל"מסמך הצעת מחיר". 7.4

   במייל 12.00שעה  201810.22.שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב בלבד עד לתאריך  7.5

h.co.il-office@mayanot 

 מועד להגשת הצעות .8

, במסירה ידנית במשרדי 12.00שעה  1.11.2018יש להגיש את הצעת המחיר עד ליום  

 .office@mayanot-h.co.il: במיילאו  יקנעם עלית 9יצחק רבין התאגיד בכתובת רח' 

 .אגיד בדבר הגשת הצעתו ובמועדבאחריות המציע לוודא קבלת אישור מהת 

 התאגיד יהיה רשאי לפסול הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל. 

 הערות  9

תאגיד אינו מתחייב לקבל את הצעת המחיר הזולה ביותר ו/או הצעת מחיר כלשהי ה 9.1

 ו/או  להתקשר עם נותן הצעת המחיר.  

לרבות  ו חלקםהתאגיד יהיה רשאי לזמן את המציעים לראיונות נוספים את כולם א 9.2

 לפנות בבקשה להבהרות ו/או השלמות.

 התאגיד אף יהא רשאי להתקשר עם יותר מספק אחד לביצוע העבודה. 9.3

 הספק על פיקוח 10

 זה לעניין. לו שתיראה דרך בכל הספק ידי על השירותים אספקת על לפקח יהא רשאי התאגיד

 התאגיד של ודרישה נחייהה, הוראה כל דיחוי וללא במקצועיות, ביעילות לבצע הספק מחויב

כחלק מהליך הפיקוח יהא רשאי התאגיד להנחות את היועמ"ש של התאגיד להיות  .זה בעניין

בקשר עם הספק ולקבל הימנו הבהרות, מסמכים וכל מידע אחר ו/או לחלופין למסור לו מידע 

 ו/או הנחיות כאמור.

 אינה לתאגיד השמורה םהשירותי אספקת על הפיקוח זכות כי הצדדים בין ומוצהר מוסכם

 יחס מאשר אחר יחס יוצרת היא ואין במלואו זה חוזה יקיים הספק כי להבטיח אמצעי אלא

 הפיקוח בטכניקת או/ו ל"הנ הסעיפים בהוראות יהא ולא שרות ואין לנותן שרות מזמין בין

 .החוזה לקיום הספק מאחריות להקטין או לגרוע כדי או אחריות להסיר כדי
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לכל חודש  5 -תנאי תשלום במסגרת ההתקשרות יהיו כדלקמן: חשבונית תועבר לתאגיד ב

לגבי השירותים שסופקו במהלך החודש שקדם לו, בצירוף דו"חות / נתונים לאותו חודש. 

 30תנאי שוטף + באופן חישוב התמורה הוא כמפורט בנספח א' "הצעת המחיר". התשלום 

לספקים,  ובכפוף לחוק מוסר תשלומים אגיד החשבוניתמתום החודש שבו הומצאה לתיום 

 .2017 -תשע"ז

 

 אריך:ת  חתימת המציע:  שם המציע:
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 נספח א'

 מסמך הצעת מחיר עבור אספקת שרותי גביה משפטית

 

 בע"מ  עיינות העמקיםלכבוד:   מ

 רותי גביה משפטית הצעת מחיר עבור: אספקת ש

בע"מ שרותי גביה משפטית כמפורט במסמך עיינות העמקים הריני מציע לספק לתאגיד מ

 הבקשה לקבלת הצעות מחיר, ובהתאם למחירים המפורטים להלן: 

 

המחיר  כמות יח'  פריט מס'

 ליחידה

עריכה ומשלוח מכתב  1

התראה בדואר רשום לרבות 

הוצאות המשלוח  בדואר 

 רשום.

  100 יח' 

הכנת חוות דעת למחיקת  2

 חובות 

  20 יח' 

  10 יח'  איתור חייב   3

  10 יח' חקירת יכולת   4

רישום הערת אזהרה בטאבו  5

 המחיר כולל אגרה –

  10 יח

  10  כינוס נכסים, פשיטת רגל 6

השתתפות בישיבות )בהתאם  7

לתיאום מראש לרבות 

ישיבת דירקטוריון העוסקת 

 בגבייה(

תאם לתיאום בה 

 2 – מול התאגיד

ישיבות בממוצע 

 לשנה

 

    סה"כ 

טיפול משפטי, ניהול תיקים  .8

 בהוצאה לפועל

עוה"ד יהיה זכאי  

שכר לקבלת 

 הטרחה שיקבע בית

המשפט ולשכת 

, ההוצאה לפועל

בהתאם לקבוע 

. הוצאות בהסכם

יפסקו ישולמו 
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 לתאגיד

  

 

 יש להוסיף מע"מ על המחירים הנקובים.

 . התאגיד אינו מתחייב לכמות הפעולות. אומדן בלבדמויות הינן לצורך הכ

 כן, התאגיד אינו מתחייב לביצוע כל פעולות גביית חובות/ האכיפה דרך המציע. -כמו

 התאגיד יישא בתשלומי אגרות בית משפט/ פתיחת תיקים כמפורט בהסכם.

_________________             :___טל' המציע          שם המציע: _____________________

 :____________________פקס' המציע

  וא"ל המציע:_____________________ד

  חתימת המציע: ____________________ 

 ________________________אריך :ת
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 הסכם
 

 
 2018 _ שנתלחודש __________ _____ביום יוקנעםבשנערך ונחתם 

 
 בין:

 
 מעיינות העמקים בע"מ

 יקנעם עלית 9יצחק רבין מרח' 
 מצד אחד        ( "החברה" :)להלן

 
 לבין:

 
 עו"ד________________ 
 מרח' _______________

 ימצד שנ         ("עורך הדין" :)להלן
 
 

נת לקבל גם יימעונ ,רותים שהיא מקבלת מעורכי דין חיצונייםיבמסגרת הש ,והחברה :הואיל
חובות המגיעים לחברה בהליכים משפטיים כולל הליכי  מעורך הדין שירותים לגביית
 הוצל"פ לפי הפירוט כדלקמן:

 
 רותים לגביית חובות בתיקים אזרחיים לפני פתיחת תיק הוצל"פ.יש א. 

 
, רותים לגביית חובות בהליכי גביה בבתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועליש ב. 

 .יםפש"ר, כינוס
 

הגשת תביעות, הופעות  ביית חובות לרבות משלוח התראות,גיצוג החברה בי ג. 
וחתימות על כל המסמכים המשפטיים  בבתי המשפט השונים ובלשכות ההוצל"פ,

 שיידרשו.
 

 גביית כל חוב  והמגיע עפ"י כל דין. ד. 
 

 רישום הערת אזהרה ברשם מקרקעין  ה.  
 

 בותהכנת חוות דעת למחיקת חו   ו.  
 

 ז. איתור חייב וחקירת יכולת 
 

 ח. השתתפות בפגישות ומן יעוץ לתאגיד בנושאי גביה משפטית 
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 .("השירותים" לחודו לעיל ייקראו להלן ביחד ח' -כל השירותים לפי הסעיפים א') 
 

והוא מצהיר כי הינו לחברה ועורך הדין מעוניין לקבל על עצמו ביצוע מתן השירותים  :הואיל
תן יח אדם לומבחינת ציוד וכ הוא ערוךלעריכת דין וכי  / חברהפרטי בעל משרד

 ולשביעות רצון החברה. במהירות, רותים הנ"ל ביעילותיהש
 

רותים לחברה והחברה הסכימה יוהצדדים הסכימו לכך שעורך הדין ייתן את הש :והואיל
 על נספחיו השונים. לקבל את השירותים כמפורט בהסכם זה,

 
 

 להעלות ולהסדיר את תנאי ההתקשרות על הכתב. יםמעוניינ צדדיםוה :והואיל
 
 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 כללי

 
 .ההסכםחלק בלתי נפרד מ יםמהוווהנספח לו המבוא להסכם זה  .1
 

 התחייבות עורך הדין
 

ובכפוף בהתאם  גביית חובות עבור החברהלספק השירותים ל.     עורך הדין מקבל על עצמו 2
את השירותים לפי כל תנאי יתן עורך הדין מתחייב ללהוראות הסכם זה, והוראות כל דין. 

 הסכם זה.
 
 
ביעות ת עורך הדין מצהיר כי ביכולתו להתאים את עצמו ואת משרדו לכל כמות של .3

החברה וכן יקיים קשר   תן עדיפות לטיפול בתביעותישיימסרו לו לגביה ע"י החברה וכי י
נציג )להלן "-אשר ימונה על ידי החברה בהודעה בכתב לעורך הדין -נציג החברה ם רצוף ע

 . ("החברה
 
 

המפורטים בהסכם זה .    עורך הדין מתחייב לטפל ולהשקיע מאמץ שווה ומלא בכל השירותים 4
בסכומי חוב  הן בסכומי חוב נמוכים והן ,נמסרו לטיפול בהתאם להסכם זהונספחיו אשר 

גביה כלשהם, יהא  להשקיע כמיטב יכולתו ואת מרצו בכל עבודה ובהליכיוכן  ,גבוהים
 בהקדם האפשרי. להבטיח את גביית החוב על מנת ,סכום החוב אשר יהא

 
 יבוצעו בקפדנות וביעילות.באופן שעורך הדין יארגן את השירותים במומחיות וביעילות, ו .5
 
, במשרדי החברה לשם קבלת הזמנות עורך הדין יהיה נוכח באופן אישי, או ע"י נציגו .6

להסכם זה, וזאת בכל  לביצוע השירותים, מסמכים תיקים ו/או הוראות ביצוע בהתאם
 עת שיתבקש לעשות כן ע"י החברה.

 
עורך הדין יעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים בהתאם לדרישות  .   7

 ההסכם.
 
לכל אדם  –חובותיו לפי הסכם זה, כולו או מקצתן עורך הדין לא יעביר את זכויותיו ו/או  .8

 מבלי לקבל הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. –אחר 
 

י דין ועובדים אחרים כ"ד להשתמש בשרותי עורהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי עו 
הסכם זה ומבלי לחייב את החברה  הוראות ממשרדו וזאת מבלי לגרוע מאחריותו למילוי 

 עבר להתחייבותה לעורך הדין עפ"י הסכם זה.בחיובים נוספים מ
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עורך הדין יעשה כמיטב יכולתו לגביית החובות ע"י משלוח התראות, הגשת תביעות  .9
על מנת  ,וביעילות וקבלת פסקי דין בזמן סביר וינקוט בהליכי גביה חוקיים בזריזות

 שהחובות ייגבו מוקדם ככל האפשר לאחר מסירת הטיפול בהם לעורך הדין.
 

לחברה  אליו ו/או ועורך הדין ישיב על מכתבים ו/או פניות שישלחו אליו ו/או יופנ .10
בהתאם להוראות הדין החל על תאגיד מים והנוגעים לאותם תיקים אשר בניהולו וזאת 

 .וביוב
 

לצורך הטיפול  "המסמכים הדרושים"ואת  "רשימת החייבים"פרטי עורך הדין יקבל את  .11
,  ויבצע בקפדנות את הוראות מ"נציג החברה" הסכם, ל בנספח א, כמפורט המשפטי

  ' להסכם זה. נספח בההסכם ונספחיו, כולל, בין השאר, הוראות נוהל מתן השירותים, 
 

כל ענין בעל היקף כספי גבוה ו/או חשוב ועקרוני ו/או בעל חשיבות משפטית, יידע עוה"ד ב .12
 .היועץ המשפטי לחברהאת מראש את "נציג החברה" ו

 
שנמסרו לו  ים בהם יוברר כי החייב לא שילם את חובו למרות דרישות קודמותבמקר .13

משפטית ויטפל בה  תביעה, לרבות משלוח התראה ע"י עורך הדין, יגיש עורך הדין
אגרות בית משפט והוצאות   , ברציפות עד לגביית החוב במלואו כולל ריבית, הצמדה

 אחרות.
 

ו לטיפולו מטעם החברה באמצעות תוכנת עוה"ד ינהל את כל תיקי ההוצל"פ שנמסר .14
ללשכות ההוצל"פ  On-Lineהוצל"פ מוכרת ומאושרת על ידי לשכת ההוצל"פ, ומחוברת 

 .ו/או מערכת נט המשפט, בהתאמה "(התוכנה)להלן: "
 

בכל מקרה פעולותיו של עוה"ד יהיו בתיאום מלא עם נציג התאגיד המוסמך. למען הסר  .15
המשפטי אינו כולל הליכי גבייה מנהלית וכי התיקים ספק, מובהר בזאת כי הטיפול 

שיועברו לטיפול עו"ד הנן בגין חובות אשר לא ניתנים לגבייה מנהלית ו/או קיימת עמם 
בעיה כלשהי אשר בגינה יש לפעול בדרך אחרת ו/או חלופית ו/או במקרים בה הליכי 

 הגבייה המנהלי לא הניבו פרי.
 

 ווחיד
 

 בכתב, כדלקמן:נציג החברה ל"ד ידווח ה.       עו15
 

דיווח מיידי על קבלת כל תשלום מאת מי מהחייבים ע"ח החובות של אותם  .א
 החייבים לחברה.

 
נשוא אותו  ל כל סגירת תיק בבימ"ש או במשרדו, לאחר שהחובעווח מיידי יד .ב

   ו.במלוא םולש התיק
 

ים ח תקופתי שיכלול פירוט מלא של כל  יתרות התיק"יום, דו 60 -אחת ל .ג
, לרבות תדפיסים מלאים בטיפולו בציון שלבי הטיפול של כל אחד מהםש

 .מלשכות ההוצל"פ, ככל שהמדובר בתיק המנוהל בהוצל"פ
 

 חות נוספים לפי דרישת נציג החברה.".         דוד
 

ביחס  שניתנו .    דווח לנציג החברה וליועץ המשפטי לחברה על פסקי דין עקרונייםה
 תוך שבוע מיום מתן פסה"ד. בצירוף עותק מפסה"ד פולו,לתיקים שנמסרו לטי

 
 

 בנוסף יגיע עוה"ד לחברה לפחות את לרבעון ובפגישה זו ידווח על התקדמות בתיקים.
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 אגרות בית משפט

 
משפט  החברה תשלם לבית המשפט באמצעות עוה"ד סכומים למימון הוצאות אגרות .16

 מימון ביניים: –מנגנון התשלום הינו  .(והוצאה לפועל )פתיחת תיקים ונקיטת הליכים
עביר את לכל חודש קלנדארי י 5-ועד ל הנדרשות והאגרות שלם את ההוצאות י עו"ד

בצירוף אישור של ביהמ"ש/לשכת ההוצל"פ, לפי  חברההתשלומים שבוצעו על ידו לפירוט 
ת והחברה תעביר לעוה"ד את התשלום בסמוך לאחר קבל העניין, בדבר ביצוע התשלום

 .הפירוט ואסמכתאות הנ"ל 
 
 

 שכר טירחת עו"ד .17
 

 ממועד שעות 72תוך מהחייב/ים  "ד יעביר לחברה כל סכום שייגבה על ידוהעו .א
הסכומים הראשונים שהחייב שילם ישמשו ראשית לכיסוי סכום החוב, גבייתו. 

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, לאחר מכן לכיסוי הוצאות ואגרות, ולבסוף 
 שכ"ט עוה"ד, כפי שנפסק בביהמ"ש/בהוצל"פ. ישמשו לכיסוי

 
המשפט  מוסכם ומוצהר בזאת כי שכרו של עוה"ד יהיה שכר הטרחה שיקבע בית .ב

החייבים וכי החברה  ולשכת ההוצאה לפועל, ועוה"ד יהיה אחראי לגבייתם מאת
בתיקים אשר מסיבה כלשהי  שהו, כוללללא תהיה חייבת לשלם לעוה"ד סכום כ

שלא ניתן יהיה לגבות מהחייבים  לא יפסוק שכ"ט עו"ד אוביהמ"ש/ הוצל"פ 
 .ג להלן17, למעט האמור בסעיף כספים

 
 

 במקרה של פשרה לפני פסיקת בית משפט
 

הוגשה תביעה לבית משפט וטרם ניתן פסק דין והחייב הסכים לשלם את  (1)
"ד זכאי לדרוש מהחייב שכ"ט, החובו לפני בירור התביעה, יהיה עו

 הדין. מהשכר המינימלי של לשכת עורכי 50% עד בגובה של
 

יהיה  הוחל בבירור התביעה או הערעור, אולם לא הגיע שלב הסיכומים, (2)
התעריף מ 57% של עד        לדרוש שכר טרחה בגובהעוה"ד זכאי 

 לשכת עורכי הדין.המומלץ על פי כללי המינימלי 
 

וח בדואר בדואר רשום לרבות הוצאות המשל מכתב התראה משלוחבמקרה של  .ג
 , הוצאת נסח טאבוחקירת יכולת, איתור חייב , המלצה למחיקת חובות, רשום

לתמורה בהתאם לנספח א'  רך הדין, יהיה זכאי עוורישום הערת אזהרה בטאבו
 להצעת המחיר המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 
, שכ"ט עוה"ד כאמור לעיל תלמען מניעת ספק, מודגש ומוצהר בזה, כי פרט לקבל .ד

לא בגין החזר לרבות  לא יהיה עוה"ד זכאי לתמורה נוספת כלשהי מאת החברה
החייב מחוץ לכותלי בית  אם הגיע לידי הסדר תשלום החוב ע"יהוצאות, 

 המשפט, או אם הסדיר החייב את התשלום לאחר משלוח מכתב התראה.
 

  שכ"ט עו"ד בעקבות פסק דין .ה
 

 ט מלא כפי שנפסק בבית המשפט.יהיה זכאי עו"ד לשכ" – לאחר מתן פסק דין
 

 "ד מוותרים על שכ"טהבמקרים הבאים עו .ו
 

 טעות של החברה בהגשת החייב לתביעה משפטית. (1)
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במקרה והחייב קיבל הנחה מהחברה, יפחת גובה שכ"ט כגובה אחוז  (2)
 החייב(. ההנחה )בתנאי ששכר הטרחה טרם שולם לעורך הדין ע"י

 
 

 תנאי תשלום .18
 

לכל חודש לגבי השירותים שסופקו במהלך החודש  5 -חשבונית ב עוה"ד יעביר לתאגיד
שקדם לו, בצירוף דו"חות / נתונים לאותו חודש. אופן חישוב התמורה הוא כמפורט 

יום מתום החודש שבו הומצאה  30בתנאי שוטף +  זהבנספח א' "הצעת המחיר" ובהסכם 
 .2017 -זכפוף לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"לתאגיד החשבונית וב

 
 
 

 הפסקת ההליכים המשפטיים .19
 

 על עיכוב או הפסקת ההליכים רך הדיןהחברה תהיה רשאית להורות לעו .א
 המשפטיים נגד חייב, מכל סיבה שהיא.

 
מסכים בזאת, כי אם תחליט החברה להפסיק את הטיפול בחוב לפני  רך הדיןעו .ב

 17 'קבוע בסעה פניה לערכאות שיפוטיות, יהיה עורך הדין זכאי אך ורק לשכ"ט
  בגין פעולות שכבר נעשו על ידו. ג'

 ,פשרה  החברה תהיה רשאית לעכב את הטיפול המשפטי בחייב כלשהוא לצורך .ג
, רך הדיןבמקרים אלו יותאם שכ"ט לו זכאי עו בלבד שהעיכוב יהיה מוגבל בזמן.ו

 . 17בהתאמה, כאמור בסעיף 
 

 רה ביוזמת עורך הדיןשהסדר בדרך של פ .20
 

לתשלום  "ד ייזום הצעת פשרה ו/או בקשה להסדר עם החייביםהעובכל מקרה ש
 ,לכותלי בית המשפט חובותיהם בין במסגרת ההליכים המשפטיים ובין אם מחוץ

ובה יפרט את העובדות ואת תנאי נציג החברה ל עורך הדין לשלוח הודעה אל ע
רק לאחר קבלת אישור בכתב יהיה רשאי עוה"ד להתפשר בהתאם  .הפשרה

 י האישור.לתנא
 
 

 הסדר של החברה עם החייב .21
 

העבירה החברה לעוה"ד טיפול בחוב, אולם הגיעה בעצמה להסדר עם חייב בדבר  .א
לנהוג באותו  וכן תנחה אותו כיצד רך הדיןאופן תשלום החוב, תודיע על כך לעו

ההסדר עם החייב מקרה, אם החל עוה"ד בפעולות משפטיות /הוצל"פ נגד החייב 
כ"ט עורך הדין יהיה בכפוף להוראות הסכם זה ובתיאום עם בקשר לתשלום ש

 עוה"ד.
 

 החברה מכל סיבה שהיא ל פי הוראתהאמור לעיל יחול אף על תביעות שבוטלו ע .ב
 חודשים. 6 -לתקופה ארוכה מעל פי הוראת החברה או עוכבו 

 
ו יידעל עפ"י הסכם זה ניתנים  רך הדיןכי שרותיו של עו ,נקבע בזאת ומוצהר במפורש .22

.  עורך הדין מאשר ומסכים בזה כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם החברה כקבלן עצמאי
ו/או מי מטעמה יהיה מעמד קבלן עצמאי ולא יהיו בינו לבין החברה ו/או מי מטעמה או 

יחסי עובד מעביד.  בכל מקרה  -בין החברה לבין מי שיועסק על ידו לשם מתן השירותים
ך הדין לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל תשלום בו בו ייקבע אחרת, מתחייב עור

 תחויב החברה ו/או מי מטעמה בגין קביעה כאמור.  
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רך מוסכם בזאת שאין בחתימת החברה על הסכם זה משום התחייבות כלשהי כלפי עו .23

וככל אם ו/או מתן שירותים בהיקף כלשהו.  להעביר לטיפולו בפועל, גביית חובות הדין
, ביחס למתן יחולו הוראות הסכם זה של עורך הדין לטיפולו  חובות תעבירשהחברה 

 השירותים לגביית החובות הנ"ל.
 

 
 תוקף ההסכם

 
תקופת ההתקשרות תהיה לשנה מיום תחילת אספקת השירותים. מועד תחילת אספקת  .24

 השירותים ייקבע על ידי התאגיד.
שנים(, אלא אם  4) סה"כ שנים  3 -ההתקשרות תוארך מאליה כל פעם בשנה נוספת ועד ל .25

יום לפחות לפני תום ההתקשרות לפיה אינו  30נמסרה על ידי התאגיד הודעה בכתב 
מעוניין בהארכת ההתקשרות. האמור לעיל הינו בכפוף לתקנות חוק חובת המכרזים 

 ולהוראות כל דין כפי שתתעדכנה מעת לעת.
יום  30על כך בכתב ותהיה הזכות לבטל הסכם זה ע"י מתן הודעה מוקדמת  לחברה .26

בכל מקרה של סיום ההתקשרות  כאמור   התאגיד לא יהא  מראש ללא צורך לנמק.
מחויב  בתשלום כל פיצוי ו/או תשלום אחר למעט תמורה בגין השירותים שסופקו בפועל 

 ועורך הדין יידרש להגיש דוחות מיידים כמפורט בהסכם. עד מועד סיום ההתקשרות.
27.  

 
או  הוראות הסכם זה, רך הדיןשלדעת החברה הפר עו מודגש בזה כי במקרה .א

לבטל הסכם  שנהג לפי דעתה באופן שיש בו משום רשלנות, תהא החברה רשאית
יהא חייב להפסיק את הטיפול  רך הדיןזה לאלתר, ועם קבלת הודעת הביטול עו

וכן לא  ,מי  שהחברה תורה לו לחברה או לכל ןולהעבירבתביעות שהוגשו על ידו 
 .הןכאי לתמורה כלשהיא מהחברה עבור העבודה שהושקעה ביהא ז

 
 מצהיר בזאת כי במקרה של ביטול הסכם או בעת סיומו ע"י אחד רך הדיןעו .ב

אם  ,אחר הוא מסכים בזאת ובאופן בלתי מסויג שעורך דין ,הצדדים כאמור לעיל
יטפל בתיקי החייבים שהיו עד לביטול ההסכם  ,ימונה כזה מטעם החברה

שימונה כאמור או  והוא מתחייב בזאת להעביר לעורך הדין האחר בטיפולו,
לחברה לפי דרישתה את כל החומר שברשותו הדרוש להמשך הטיפול  המשפטי 

כל עוד לא דרשה החברה את העברת הטיפול לעורך דין אחר, או אליה   .בחייבים
 יהיה על עורך הדין להמשיך הטיפול בתיקים שנמסרו לו לפני ביטול ההסכם

 והוראות ההסכם ימשיכו לחול על תיקים אלה.
 
זכאי לעכב תחת ידיו כספים  רך הדיןבמקרה של ביטול הסכם לא יהיה עו .ג

, כולל בין השאר, כלשהם שגבה מחייבים או שקיבל מהחברה לצורך הוצאות
 להעביר לרשות החברה מיד את כל הכספים כאמור. ויהא עליו אגרות,

 
עו"ד  , תיק שהיה קודם לכן בטיפולו שלרך הדיןעואם החברה תעביר לטיפולו של  .ד

הקודם,  רך הדיןלגבות את כל שכר טרחתו של עו רך הדיןאחר, מתחייב בזאת עו
רך עואותו כפי שנפסק עד להפסקת הטיפול על ידיו ולהעביר סכום זה לרשות 

 הקודם לו, וזאת לאחר ניכוי שכר טרחתו. הדין
 

או לדרך  לגבי חלוקת שכר הטרחה ביניהםאם לא תהיה הסכמה בין עורכי הדין 
ביניהם, לפי  פתרון אי ההסכמה, כגון בוררות, תיעשה חלוקת שכר הטרחה

 .נציג החברהקביעת 
 

 
בגין כל  החברה לא תהא אחראית כלפי עוה"ד ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או לרכושו .28

ם ו/או בקשר עם מתן השירותיתאונה ו/או פגיעה ו/או נזק שייגרם למי מהם תוך כדי 
 .מתן השירותים על פי הסכם זה
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והינו  עוה"ד מתחייב בזאת לבטח את עובדיו ואת מועסקיו בביטוח אחריות מקצועית .29

מצהיר בזאת כי במקרה של נזק שייגרם לחברה ו/או לצד ג', ו/או לחייב כתוצאה מטיפולו 
יהיה הוא י מטעמו, ו/או מ שלו אישית ו/או של עובדיו ו/או מועסקיו –המקצועי הלקוי 

בגין אותו  ו/או החייב  כלפי צד שלישיו/או אחראי הבלעדי כלפי החברה )עורך הדין( ה
  נזק.

עוה"ד מתחייב שלא לייצג לקוחות בהליכים משפטיים כנגד החברה בפני רשויות  .30
 מראש ובכתב. החברה לכך  שיפוטיות או מעין שיפוטיות, אלא אם כן קיבל הסכמת

 
עקב ביצוע  מוש בעתיד בכל מידע שהגיע לידו מהחברהיייב לא לעשות שעורך הדין מתח .31

 רותים לפי הסכם זה.יהש
 
 

 ין הסכם זה הן:יכתובת הצדדים לענ .32
 

  ________________ –החברה 
 

 ________________ –עורך הדין 
 

הנ"ל  כל הודעה או מכתב שישלחו בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו לפי הכתובות
 ימים מעת מסירתו לבית הדואר. 3לו נתקבלו ע"י הנמען כעבור ייחשבו כאי

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                  
 
 
 

______________________         ________________________ 
 

 ע ו ר ך   ה ד י ן     ה ח ב ר ה 
 
 

 
 
 
 
 
 


