
 
 אמנת "דף חדש"

, המבקשים לסייע לאנשים חברתיים"דף חדש" שואפת ליצור קהילה של עורכי דין עמותת 
האמנה קוראת לסיים את פרשיית חובותיהם ולפתוח דף חדש בחיים. שנקלעו לחדלות פרעון 

ובתנאי תשלום  השגה-במחירים בריייצוג משפטי מקצועי, לעורכי דין להתחייב למתן 
 . שהם מוגדרים באמנהמותאמים, כפי 

אדם שאינו יכול לשלם את חובותיו מצוי לא פעם במצוקה רבה, עד כדי אי יכולת להתקיים 
ולפרנס את בני משפחתו בכבוד. מצב זה גורר פגיעה בכבודו ובהערכתו העצמית של החייב, 

בות ביכולתו להשתכר ולנהל עסק, ואף ביחסיו עם בני משפחתו הקרובים. הלחץ הרב שנוצר בעק
 ההסתבכות הכלכלית גורם לחייבים, לא פעם, לקבל החלטות שגויות שרק מחמירות את מצבם. 

אנו מאמינים שכל אדם שהסתבך בחובות זקוק לליווי משפטי הולם כדי לצאת מהם. אלא, 
מלפנות לקבלת סיוע משפטי, הן בשל חסר במידע  -ואף נרתעים  -שלעתים רבות, החייבים נמנעים 

 לות הפרעון, והן בשל העלויות הגבוהות של הייצוג המשפטי בהליכים אלו.על הליכי חד

"דף חדש" קוראת לעורכי דין בעלי מודעות חברתית גבוהה, להציע שירותים משפטיים עמותת 
השגה, שיאפשר לכל אלו הזקוקים לכך לקבל סיוע משפטי בתשלום. האמנה -בתשלום סביר ובר

פטיים הניתנים כיום ללא עלות ע"י הלשכה לסיוע משפטי לא נועדה להחליף את השירותים המש
 או ע"י עמותות וקליניקות משפטיות שונות, אלא להוסיף נדבך נוסף על שירותים אלו. 

אלו, עורכי הדין הבוחרים לפעול בהתאם לאמנת "דף חדש" מקבלים על הדברים ברוח ה
 :עפ"י ההנחיות הבאותעצמם לפעול 

נקי  ,לפתוח דף חדש בחייםכדי לאפשר להם בתום לב, בחובות שהסתבכו  פוניםלסייע ל .1
כדי להם , ולתת בידם את כל המידע הדרוש לתת לפונים שירות מכבד ומקצועי חובות.מ

 . הרצוי עבורם שיוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר ביחס לסוג השירות המשפטי

 
טיפול  תהאפשרות לקבלליידע את הפונה בדבר , מקצועי והוגןפונה ייעוץ כל לתת ל .2

עמותות וקליניקות משפטיות הלשכה לסיוע משפטי, או ע"י במסגרת חינם משפטי 
, וכן להמליץ לפונה על קבלת ליווי כלכלי או יעוץ מקצועי אחר, ולפעול העוסקות בתחום

 . בשיקום הכלכלי של הפונהייע שיכולים לסעם ארגונים חברתיים ובתיאום בשיתוף 
 

 מהפונה לגבותל פונה בהסכם שכר טרחה בנוסח המצורף לאמנה זו, ולהתקשר עם כ .3
להציג בפני הפונה את אפשרויות התמחור . תעריפי האמנה התואם את ,מחיר הוגן

המשפטי בשירות רק להמליץ לכל פונה לבחור השונות בגין ייצוג מלא או חלקי בהליך, ו
 תיו במידת האפשר. כדי לסייע לו לצמצם את הוצאוהנדרש, ולא מעבר לכך, 

 

 10לכל פונה לפרוס את שכר הטרחה לתשלומים בהתאם ליכולותיו )עד לאפשר  .4

תשלומים, לפי הצורך(, וזאת מתוך הבעת אמון בפונה ובתום לבו, ומתוך הבנה שלאדם 
 . המצוי בחדלות פרעון אין לעתים אפשרות לשלם את מלוא שכר הטרחה מראש

 

לאפשר לפונה להפסיק את ההתקשרות עם עוה"ד בכל שלב של הייצוג, ולהשיב לו ללא  .5
עו"ד כל לככל האפשר דיחוי כל תשלום בעד שירות שטרם ניתן לו. במידת הצורך, לסייע 

 אחר שקיבל על עצמו את הייצוג בהליך. 
 

פני לברר את המחלוקת בלהסכים בדבר התשלום המגיע לעוה"ד, מקרה של מחלוקת בכל  .6
, ככל ", בהתאם לתקנון שיפורסם באתר העמותהדף חדשבורר שיתמנה מטעם עמותת "

 .שיידרש לכך ע"י העמותה
 

אמנה ישאפו להקדיש חלק מזמנם למתן ייעוץ וייצוג משפטי יבים למחועורכי הדין ה .7
בונו" במסגרת המשרד, ובין אם במתן ייעוץ בהתנדבות -בהתנדבות, בין אם בתיקי "פרו

 העוסקות בתחום.לעמותות 


