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 לפי זמן  הסכם שכר טרחה

בירותי לוי  יונתן  הדין  עורך  בידי  בתביעתו  הטיפול  מלאכת  את  להפקיד  מעוניין  והלקוח  יקרא:   הואיל  )להלן 

הלקוח   ;"עוה"ד"( של  בענייניו  וטיפול  ייצוג  עצמו  על  לקבל  מסכים  הדין  ועורך  להלן, ;  והואיל  שיפורט  כפי  והכל 

 :לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן

 1:מהות השירות והשכר הטרחה .א

מבקש ייצוג בטיפול וייצוג בהתאם בכל תביעה ועניין משפטי ישיר או עקיף שלו ושל : הלקוח  רקע .1.א

 בני משפחתו.

יק .2.א תמורת  הלקוח  משפטי  שירות  הזמן   ₪  003בל  בקיטועים,  בעבודה  אך  רצופה,  עבודה   לשעת 

הזמן ייספר ויירשם בעיגולים של מינימום עשר  ות,  בעיגולים של מינימום עשר דקויירשם  ייספר  

למעלה(  דקות בפרט)במעוגל  ב  ,.  בנפרד  תחויב  נפרדת,  אלקטרונית  הודעה  עבודה.   10-כל  דקות 

 ₪. 2,000התשלום יבוצע במינימום של  2הרחבה והסברים בהערת השוליים שלקמן. 

 אישורים   .ב

לצד השני לפי שיקוליו. כל צד רשאי  , ומרשה בזאת לעוה"ד לתת ארכה  ייפוי כח הלקוח יחתום על   .1.ב

 להפסיק את ההתקשרות ללא נימוק. 

לא   .2.ב לעוה"ד  בזאת  מרשה  התיקהלקוח  מסמכי  את  עוה  לשמור  אצל  לשנמצא  מעבר    חודש "ד 

בקשת  מכן,  לאחר  המוקדם(.  )לפי  מסוים  תביעה/ייצוג  מסיום  או  בתיק  האחרונה  מהפעולה 

 .תשלום של לפחות שעתיים מראשהלקוח לניסיון הוצאת חומר מארכיון, תהיה ב
 

 

           : __________________________________ הלקוח  שם 3ולראיה באתי על החתום, 

 ,  2022היום _______ לחודש ________ ת.ז. )מצ"ב צילום(: ________________,  

 בכבוד רב,               : _____________   הלקוח חתימת 

 עו"ד יונתן לוי בירותי          
 

פועלים    1 להפקדה:  בנק  סניף  12חשבון  חשבון    718,  שמונה,  צ'ק, 650093קרית  טלפוני,  אשראי  אפשר:   .
 אפליקציית 'ביט', מזומן. 

נפרדות  2 וכן אם  צד  )אפילו אם מאותו  הודעות  עד שתי  או  שיחה אחת שנענתה  כולל  -בטיפולים קצרים, 
קבלה  -קטועות ואישורי  נימוסים  הודעות  על  מדובר  אם  גם  ייספר   -רצופות,  מכאלו(,  להימנע  ומבוקש 

הסיבה לכך היא (.  1.4-בעים דק' תירשם כבעיגולים של מינימום עשר דק' )ולא עשירונים, למשל שעה ואר
וכך   –הלקוח מתבקש להתכתב בצורה מסודרת ומרוכזת    העבודה תהיה מרוכזת ומסודרת ונעימה.בעיקר ש

יצויין כי עוה"ד מסמן לרוב בזמן קצר כי קיבל וקרא את הודעות הווטסאפ )בשני   גם יחסוך בשכר הטרחה.
V מלאה ומסודרת.  כחולים(, ומשתדל גם לענות בהקדם תשובה 

הרישום הקובע יהיה אצל עוה"ד, והוא ישתדל לרשומו בכל אימייל ללקוח )אם יישלח גם לגורמים אחרים: 
 רק מספר בספרות האחרות של הפקס שבחותמת האימייל, ללא תוספות אם יש(. 

 . דף ההנחיות שבאתרשל   3-להסבר על אפשרות חתימה מרחוק בטלפון החכם, ניתן לקרוא בסעיף ה 3
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