
  משפטי בהליך השקעה לקישור הסכם
  

  שנערך ונחתם ביום _ לחודש ___ שנת ___ 
  
  

 515910065בע"מ, ח.פ. ב.ה. (נאמנויות)  השקעות משפטיות    ב י ן :     
  

  5251246, רמת גן 4מרח' התע"ש         
   03-6136644; פקס.  03-6136633טל'         

  
  )משקיעה" או "החברה"(להלן : "ה        

  
  

  ______________ ת.ז. _____________    ל ב י ן :    
  מרח' _______________

  טל' : _________ ; דוא"ל _______        
  

  ע"י ב"כ עוה"ד _____________________        
  

  ")תובע(להלן : "ה        
  

 בלבד נוחות מטעמי יחיד זכר בלשון מנוסח זה הסכם        
  
  

 
 בעקבות_______,  דיןה עורכי משרד באמצעות נזיקין תביעת ו/או הגיש להגיש מתעתד והתובע  הואיל

  ;")הנזק אירוע"-ו" התביעה: "בהתאמה להלן(_______  מיום נזק אירוע
  

(לרבות הוצאות אישיות  הנלוות לתביעה מעוניין בקבלת השקעה לצורך כיסוי הוצאותיו והתובע  והואיל
תסתיים ללא פיצוי, דחה ו/או יהתביעה תכי במידה ושא בסיכון ית חברהומעוניין כי ה, ורפואיות)

  והתובע יהיה פטור מכל תשלום; ,בלבד חברהההפסד יהיה של ה
  

בכיסוי  להשקיע המעוניינים משקיעים לבין בינו תקשר שזו מנת על, חברהל בבקשה פנהוהתובע   והואיל
והמשקיעים נוטלים על עצמם את הסיכון שהתביעה תסתיים ללא  חברהתוך שה ,הוצאותיו כאמור

  פיצוי ושההשקעה תימחק;
  

 מיסכו העמדת לצורך ,התובע לבין משקיעים בין לקשר החברה מסכימה, זה בהסכם לאמור ובכפוף  והואיל
  ;כאמורההשקעה 

  
  - : כדלקמן הצדדים  בין והוסכם הותנה לפיכך

  
  כללי  .1
  

  .מתנאיו ותנאי ממנו נפרד בלתי חלק הינםונספחיו  זה להסכם המבוא  
  
  מטרת ההתקשרות בין הצדדים  .2
  

, וכן  הנלוות לתביעההתובע  הוצאות תכסה חברה הצדדים מתקשרים בהסכם זה על מנת שה
התובע יהיה פטור   התובע לא יקבל פיצוי כלשהו,  אםשבאופן תקבל על עצמה את מלוא הסיכון 

מכל תשלום ולא יצטרך להשיב דבר מן הסכומים שהושקעו. ככל שהתביעה תצלח ויושג פיצוי 
  להלן. חלקה כמפורט, מתוך הפיצויים שייפסקו, את חברהכספי, מתחייב התובע להעביר ל

  
  לתובע  ההשקעה סכומי העמדת  .3
  
  

חדשים ₪ _____ .-של  סך ,לבקשתו, לרשותו ותעמיד משקיעים לבין התובע בין תקשר חברהה  3.1
 כמפורט ולחשבונות לגורמים יועברו אשר, ")הראשון ההשקעה סכום(להלן: ") ₪ (_______ 

  להסכם זה. 'א בנספח



 
 עבורתישא  חברהה, , ולאחר שניתנה לו האפשרות לשלם הסכום בעצמולבקשת התובעכן,  כמו  3.2

שקלים חדשים) בצירוף   _____ש"ח (_____  פעמיים, בגובה  -בדמי פתיחת תיק, חד  ובשמו  התובע
  .")התיק פתיחת דמי: "להלן(מע"מ 

  
בקשת השקעה להעמיד לרשותו סכומי השקעה נוספים (להלן: " חברהככל שיבקש התובע מן ה  3.3

  .בנפרד הבקשות את חברהה תיבחן"), נוספת
  

בשם ו/או עבור  חברהה ו/או תבצע כל סכום או תשלום נוסף שביצעה וכן לעילהסכומים כמפורט   3.4
  ".המצטברים ההשקעה דמי" יחד יכונוהתובע ו/או התביעה, 

  
, ההשקעה החזר לקבלת ועד המצטברים ההשקעה מדמי הראשון הסכום העברת שבין התקופה  3.5

  ".ההשקעה תקופת" תיקרא, חברהה דייב, במלואה
  
  חברהל התשלום  .4
  

בתוספת קבלת דמי ההשקעה המצטברים, זכאית ל חברההסכם זה, תהא ה להוראות בהתאם  4.1
חלק או  –(היינו, לכל שלושה חודשים  רבעוןמדמי ההשקעה המצטברים לכל  3.75%עמלה בגובה 

  .ריבית דריביתיודגש כי העמלה תחושב ללא . בתקופת ההשקעה )יחסי, לכל תקופה קצרה יותר
  

אשר אין בהם כדי לשלם את  תקבוליםשהתובע יזכה במסגרת התביעה ב ככלמובהר בזאת כי   4.2
כאשר למען הסר ספק מובהר חלוקתם תיעשה בסדר ובאופן כמפורט להלן (כאמור,    הסכוםמלוא  

  :)את ההפרש הנותר "תספוג", והיא בלבד, חברהכי ה
  

  ;שהתקבלת התובע יזכי תחילה את שכר טרחתו מסכום"ד יהיה רשאי לגבות עוה  4.2.1  
  

 דמיזכאית להחזר  חברהה אתה"ד, עוה"ט שכ תשלום לאחרככל שנותר סכום כלשהו   4.2.2
  ;בלבד(קרן)  המצטברים ההשקעה

  
 התובע חלקותי(קרן),  המצטברים ההשקעה דמי החזר לאחרככל שנותר סכום כלשהו   4.2.3

  .בחלקים שווים ביניהם, הסכומים ביתרת חברהוה
  

בקשר עם  נוספים בסכומים יזכה והתובע היהכי  בזאת וסכםמ ,לעיל 4.2סעיף לאמור ב בהמשך  4.3
יחולקו הסכומים הנ"ל באותו האופן, עד לתשלום התביעה, במסגרת ערעור או בכל דרך אחרת, 

  .4.1כמפורט בסעיף  ,חברהל הסכוםיתרת 
  

"י ע כמתפרסם, לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה זה הסכם"י עפ חברהה זכאית לו תשלום כל  4.3
הבסיסי יוקר המחיה  מדד, עפ"י חישוב ההשקעה לתקופת בהתאםמחושב  כשהוא, ישראל בנק

ל ומלוא כהאחרון הידוע קודם החזר    יוקר המחיה  הידוע במועד סכום ההשקעה הראשון ועד למדד
  .חברההתשלום ל

  
 ימי(עשרה)    10  בתוךבמלואם  לה  לא ישולמו    עפ"י הסכם זה  חברהזכאית השהתשלומים להם    ככל  4.4

, בקשר עם התביעה  בידי התובע או מי מטעמו  סכום כלשהוולו אף בחלקו,    ,שנתקבל  מיום  עסקים
מקסימלית כפי , ריבית פיגורים 4.1בסעיף נוסף ובנפרד לכל האמור ב, חברההתשלום ל ישאי

  .ההשקעה המצטברים במלואם, עד לתשלום דמי שמתיר החוק
  

כוחו, עליו חותם התובע -לבאי מהתובעחוזרות -כתב הוראות בלתי נספח ב'כלהסכם זה מצורף   5.4
את כל  חברהלשלם לחוזרת -בהוראה בלתימורה התובע, בין היתר,  בוובמעמד חתימת הסכם זה 

-שיתקבלו אצל התובע או אצל באי  ך התקבוליםמתוהמגיעים לה  סכום דמי ההשקעה המצטברים  
כמו  בין אם בדרך של פסק דין, גישור, הסדר פשרה או בכל דרך אחרת. –כוחו או אצל מי מטעמו 

להעמיד לרשותו   חברהכוחו לבקש מן ה-חוזרות את באי-כן מסמיך התובע בכתב ההוראות הבלתי
  .3.3סכומי השקעה נוספים, כאמור בסעיף 

  
  חברהה והתחייבות הצהרת  .5
  

שהתובע לא יזכה   כךבפסק דין חלוט,  תידחה שהתביעה במידה  כי, בזאת מובהר  5.1
בסכום כספי כלשהו, בין קודם דחיית התביעה ו/או עם דחייתה ו/או לאחריה,  

ו/או   חברהל כלשהו מתשלום פטור יהיה  התובעבמישרין ו/או בעקיפין, 
  למשקיעיה. 

 



או /ו,  במסגרתו  כלשהו  לפיצוי  זכאי  יהיה  והתובע  ערעור  יוגשאו  /ו  חלוט  יהיה  לא  הדין  פסק  עוד  כל  5.2
(וכן   לעיל  4של פסק דין חלוט, יחולו הוראות סעיף    קיומו  אף  על,  בפשרה  תביעה  בגין  כספים  יקבל

  .אם יתברר לחברה, בכל עת, כי התובע קיבל סכום ו/או זכות כספית כלשהם עפ"י התביעה)
  

  להתערב בניהול ההליך המשפטי בשום צורה ואופן. שלא מתחייבת חברהה  5.3
 
  עהצהרות והתחייבויות התוב  .6
  

 .ומדויקים  נכונים  והםונסיבותיה,    ותביעת  בעניין  את מלוא הפרטים  חברהל  מסר  כי  מצהירהתובע    6.1
כל מידע אשר עשוי להשפיע על תוצאות ההליך המשפטי,   חברהכמו כן, התובע מתחייב כי ימסור ל

לגבות את התשלומים המגיעים לה  חברה, ו/או על יכולתה של הלרבות מידע שלא נמסר מראש
  עפ"י הסכם זה.

 
לא העביר, שעבד או העניק לצד שלישי כלשהו (למעט באי ועד למועד הסכם זה, התובע לא המחה   6.2

בקשר עם התביעה, והזכויות כאמור נקיות  יוכוחו, ככל שכך התחייב) כל או חלק מזכויות
לטעון שיש בידו וחופשיות מכל חוב ו/או שעבוד ו/או התחייבות, ואין שום צד שלישי הטוען ו/או 

. התביעה עם בקשר שהוא וסוג מין מכלכספים  לקבלת התובע של בזכויותיוכויות כלשהן לזעדין 
מראש ובכתב   חברהשלא יעשה כן כל עוד הסכם זה בתוקף, אלא בכפוף להסכמת ה  מתחייב  התובע

  ובכפוף לשמירת זכויותיה.
  

כל הסכם או /ו משפטיים הליכים מימוןאו /ותובע לא התקשר בהסכם להשתתפות בהוצאות ה  6.3
 בכפוף  אלאמתחייב שלא יעשה כן, כל עוד הסכם זה בתוקף,   והתובעדומה וזאת למעט הסכם זה,  

  .ובכתב מראש חברהה להסכמת
  

 לו ידוע לא כן וכמו, כלשהי שיפוטית בערכאה כיום כנגדו המתנהלותלא ידוע לתובע על תביעות   6.4
  .ולגרור הגשת תביעה כנגד לולות, העכאלה טענות אודות

  
קשר עם ב חברהלהבטחת זכויות ה חברהע"י היידרש לחתום  עליועל כל מסמך  יחתום התובע  6.5

ו/או בכל פנקס אחר  המשכונותבמשרד רשם  חברהלרבות מסמכי משכון לטובת ה ,הסכם זה
נשוא הסכם זה המשכון, ככל שיירשם, יירשם אך ורק על התביעה יובהר כי המנוהל כדין. 

  ופירותיה, ולא על כל נכס אחר של התובע.
  

לשתף פעולה באופן מלא ולקדם את התביעה ו/או את ההליך המשפטי נשוא   בזאתהתובע מתחייב    6.6
לא יבצע, ולא יאפשר לבצע, כל מעשה שיגרום לכך שהתביעה תחדל מלהתנהל  התובעהסכם זה. 

 קבלת ללאו/או סיכוי קבלתה  התביעהניהול  אופןבו/או יגרום, במעשה או במחדל, לכל פגיעה 
  .זה הסכם"י עפ חברהל המגיעים הסכומים מלוא

  
כל הליכי הגבייה וההוצל"פ של כל סכום אשר ב ולעדכנה חברהל דווחל כוחו באיורה ליתובע ה  6.7

 וומטעמ ולפעול בשמ כוחו-של באי םאת כוח וייפהבמסגרת ההליך המשפטי,  וייפסק לטובת
להסרת ספק, אין באמור בסעיף (לעשות את כל הפעולות הנדרשות לשם גביית כל סכום כאמור 

  .)לפעול באופן יזום או לעשות פעולה כלשהי בקשר עם הליכי הגבייה חברהזה כדי לחייב את ה
  

הכספים להם זכאי או יהיה זכאי התובע עיקול ו/או שיעבוד כלשהוא על  יוטל אוהוטל ש ככל  68
 חברהיעדכן התובע את הכלשהי, ביטוח  רתאו בחבו/במסגרת התביעה  הנתבעת אצלם והמצויי

יהיה להם להיפרע מתוך הכספים  חברהה תוכלואולם מוסכם כי בכל מקרה,  –בדבר באופן מידי 
 ע.ת.ב בנייני תעשיית באר שבב  10217/16תובע בהתאם להוראות בית המשפט העליון בע"א  זכאי ה

 חברהה של זכויותיה יתריגרע מי), והדבר לא 17.1.2019'ר ואח' (פסק דין מיום נגבע"מ נ' רפאל 
 התובע את יפטור לא התובע כספי על שיעבוד הטלת כי בזאת ומוצהר מוסכם. זה הסכם"י עפ

  .זה הסכם"י עפ מהתחייבויותיו
  

, מיד עם ידיעתו ו/או ידיעתם, בכתב, על חברהכוחו להודיע ל-התובע מתחייב ומורה בזאת לבאי  6.9
השגת כל אירוע העלול להשפיע על התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות קבלת פסק דין ו/או 

 שעות ממועד 24בתוך וזאת כוח התובע, -ולרבות אם הוחלפו באיכל החלטה אחרת, פשרה ו/או 
  האירוע.

  
יועבר ייצוג התובע בתביעה נשוא הסכם זה, יחולו מובהר כי ככל שישותף עורך דין אחר ו/או   6.10

  הוראות הסכם זה גם על עורך הדין הנוסף ו/או החליף.
  

ו/או להסכם, והתובע מצהיר כי הוא מודע לכך שהשקעת  יסודיים יפיםסע הינם 6.1-6.10 סעיפים  6.11
. אלה  ותיוהתחייבויבהתאם להסכם זה מבוססת, בין היתר, על    חברהכספים כלשהם ע"י המימון  

-באופן מידי וחדלהביא הסכם זה לסיומו  חברה"ל, תוכל ההנ מהסעיפים איזהככל שהתובע יפר 



 בהחזר סכומי ההשקעה המצטברים במלואם חברההתובע יהיה חב כלפי ה צדדי, ובמקרה כזה
ובריבית שנתית  3.4כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף , כאמור בהסכם זה

  כאמור לתובע. חברההודעת העם  מידוזאת , מקסימלית כפי שמתיר החוק
  
, בעניינוהחופשי, לאחר שקיבל ייעוץ משפטי וכלכלי עצמאי  ועל הסכם זה מרצונ םהתובע מצהיר כי חת  .7

 פרטיו וכי, חומכו והחלות עלי והתחייבויותיו זכויותיו, משמעותו את מבין הוא כיכוחו, -מבאי לרבות
  .עליו ומקובלים מובנים והם היטב לו הוסברו

  
  סודיות  .8
  

מתחייבים לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת כל חומר ו/או מידע רפואי ו/או משפטי ו/או כלכלי  הצדדים
או /ו ביחס לעיונםאו /ו לידיעתם יבואאו /ו לחזקתם שיעבור, שהוא סוג מכל), "המידע"ו/או אחר (להלן: 

 את' ג לצד למסוראו /ו מחזקתם להוציאאו /ו להשתמשאו /ו לגלות שלא ומתחייבים, זה הסכם עם בקשר
 ינקטו וכן, ובכתב מראש שכנגד הצד אישור ללא במידע שימוש כל יעשו ולא, זה הסכם עם בקשר המידע

  .זה הסכם הוראות קיום לצורך אלא והכל, לאחר יגיע לא שהמידע מנת על הסבירים האמצעים בכל
  
  שיפוט סמכות  .9
 

, םו/או ביצוע פירושםבכל מקרה שהתגלעה מחלוקת או סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ונספחיו,   
  .בלבדיפו -אביב תל בעיר המוסמך המשפט בביתחילוקי דעות אלה  ידונוי

  
  הודעות  .10
  

 הגיעה כאילו תחשב לעיל הרשומות הכתובות פי על רשום בדואר נשלחה אשר למשנהו צד של הודעה כל  
הסר  למען. אלקטרוני בדואר שליחתה עםאו /ו רשום בדואר למשלוח מסירתה מיום שעות 72 תוך ליעדה

  .בלבד כוחו-ספק, הודעה לתובע תישלח למשרדי באי
  

  
  

  : החתום על הצדדים באו ולראיה
  
  
  
  
  
  
  

  
  ח ב ר ה ה    ע ב ו ת ה

  
  
  

   



  'אנספח 

  והוראות לעניין העברתוסכום ההשקעה הראשון פירוט 
  

(להלן:  515910065חברת השקעות משפטיות ב.ה. (נאמנויות) בע"מ, ח.פ. בהמשך להתקשרותי עם  . 1
לקישור השקעה בהליך משפטי, שנחתם בינינו ביום _______ (להלן: בהסכם  "),השקעות משפטיות"
מהשקעות משפטיות להסכם ההשקעה, הראיני מבקש  3.1ובהתאם להוראות סעיף  ,")הסכם ההשקעה"

 להעביר את הסכומים הבאים לגורמים ולחשבונות הנ"ל:
 

סכום של _________ ₪ (_______ שקלים חדשים), בגין __________, יועבר לחשבון ע"ש  1.1

 ________, בבנק _____, סניף _______, מספר חשבון ______________._______

גין __________, יועבר לחשבון ע"ש סכום של _________ ₪ (_______ שקלים חדשים), ב 1.2

  , בבנק _____, סניף _______, מספר חשבון ______________._______________

סכום של _________ ₪ (_______ שקלים חדשים), בגין __________, יועבר לחשבון ע"ש  1.3

  , בבנק _____, סניף _______, מספר חשבון ______________._______________

סכום של _________ ₪ (_______ שקלים חדשים), בגין __________, יועבר לחשבון ע"ש  1.4

 , בבנק _____, סניף _______, מספר חשבון ______________._______________

סכום של _________ ₪ (_______ שקלים חדשים), בגין __________, יועבר לחשבון ע"ש  1.5

 ף _______, מספר חשבון ______________., בבנק _____, סני_______________

  ידוע לי כי אישור בדבר העברת הסכומים הנ"ל יהווה ראיה חלוטה לקבלתם אצל הנעבר. . 2
  
  
  
  
  

  ולראיה באתי על החתום היום ______

  

  

 חתימה    שם

  
   



  נספח ב'

  תאריך : _________                                              לכבוד

  ___________עו"ד 

  א.ג.נ, 

 והכספים להם אהיה זכאי כתוצאה ממנהתביעתי ת לעניין ניהול וחוזר-הוראות בלתיהנדון :  

השקעות (להלן: " 515910065חברת השקעות משפטיות ב.ה. (נאמנויות) בע"מ, ח.פ. בהמשך להתקשרותי עם 

, ")הסכם ההשקעהביום _______ (להלן: "השקעה בהליך משפטי, שנחתם בינינו לקישור בהסכם  "),משפטיות

  חוזר לפעול כדלקמן: -, וכן מייפה את כוחך באופן בלתיחוזרת-בהוראה בלתי בזאת, מורה לך הנני

(כהגדרתם בהסכם ההשקעה) ואת כל הכספים  "דמי ההשקעה המצטברים" את משפטיות השקעותלשלם ל . 1

שיגיעו לידיך   הראשוניםעה, מתוך התקבולים  הינה ותהיה השקעות משפטיות זכאית עפ"י הסכם ההשק  להם

ובכפוף  ,ההשקעה הסכם נשוא_______,  מיום הנזק אירוע עם בקשר ו/או שאהיה זכאי להם מכוח תביעתי

וזאת בין בפסק דין, בין בהסכם פשרה, בין בהליך גישור או בוררות, והן  ,ההשקעה  להסכם  4.2לאמור בסעיף  

בכל דרך אחרת (לרבות במקרה בו התביעה תידחה אך אזכה לתקבולים כלשהם, בין אם קודם לדחיית 

 התביעה ו/או עם דחייתה ו/או לאחריה).

בכפוף  ,לחזקתי יועברו התקבולים שיתר לפני, משפטיות להשקעות ידך על יועבר המצטברים ההשקעה דמי . 2

  .ההשקעה להסכם 4.2לאמור בסע' 

דמי ההשקעה המצטברים וכל התשלומים בהם אהיה חב להשקעות משפטיות עפ"י הסכם ההשקעה יוצמדו  . 3

  בהתאם להוראות הסכם ההשקעה.למדד המחירים לצרכן, 

נוספים, ככל שיהיה בהם צורך, הנני מתיר לך לפנות בשמי להשקעות משפטיות לצורך בקשת סכומי השקעה   . 4

כל בקשה להסכם ההשקעה.  4.5-ו 3.3 פיםבהתאם להוראות הסכם ההשקעה, ובפרט בהתאם להוראות סעי

  שכזו תיחשב כאילו ניתנה במישרין על ידי ותחייב אותי בהתאם להסכם ההשקעה.

ת לעת ובהתאם לצורך, כמו כן, הנני מתיר לך למסור להשקעות משפטיות כל מידע אודות התקדמות התיק מע . 5

 וכן כל מידע, משפטי ו/או רפואי ו/או אחר, בהתאם להסכם ההשקעה.

הנני מורה לך לצרף את השקעות משפטיות כנהנית בחשבון הנאמנות אשר אליו יועברו הכספים המגיעים לי  . 6

 כתוצאה מהתביעה, ככל שיועברו.

  פעול כאמור בו.אנא אשר בחתימתך, בתחתית מסמך זה, את הסכמתך והתחייבותך ל . 7

  

  ולראיה באתי על החתום היום ______

  

 חתימה    שם

  

  ן:הנ"ל ומתחייב לפעול על פיה ותמאשר קבלת ההוראאני הח"מ 

  

 חתימה וחותמת   שם עוה"ד    תאריך

 


