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 עורך דין? בוחריםאיך 

 מידע תמציתי ומעודכן לתועלת הציבור
אתה לא איש עסקים, יזם נדל"ן או עסקן רב מעללים, אתה עלול יום אחד לקום בבוקר ולגלות אם גם 

. שמישהו תובע אותך על נזק כלשהו, או שמישהו הזיק אותך ואתה נאלץ לתבוע ממנו את התשלום
בכל המקרים הללו ובעוד אין ספור סיטואציות מורכבות ומאתגרות מסוג זה, אתה נזקק לשרותיו של 

 עורך דין. 

עורך הדין אמור להעניק לך תמונה מדויקת על המצב החוקי בו אתה נמצא ומהי הדרך הטובה ביותר 
עד לסיום המוצלח לפתרון הבעיה איתה אתה מתמודד. וכמובן ללוות אותך בכל התהליך מכאן ולהבא 

 והוצאת הצדק לאור.

פנו לעורכי דין ללא אשר של יהודים כשרים וישרים לא נעימים לפתחנו הגיעו לא מעט סיפורים אישיים 
לתהליכים ארוכים בעקבות כך וקיבלו שרות שלא הולם את הערכים שלהם ונגררו  הכוונה מוקדמת

 ין והוצאות גבוהות ובלתי סבירות בעליל.ומתמשכים בבתי משפט הכוללים עימותים מיותרים לחלוט

בהתייעצות עם רבנים מורי הוראה ועם אנשי מקצוע איכותיים וישרי דרך, ערכנו לתועלת הציבור 
מספר כללים ראשוניים שיסייעו בעדכם לבחור את עורך הדין הנכון והמתאים ביותר עבורכם 

 ובשבילכם.

 תחום ההתמחות .1
א מתמחה ושולט בנבכי החוקים. לדוגמה, אם אתם לכל עורך דין יש את התחום בו הו

מתמודדים עם תביעה מתחום הבניה ופניתם לעו"ד שעיקר התמחותו בדיני תעבורה, ישנה 
סבירות גבוהה שהטיפול שלו יהיה פחות יעיל, לעומת עו"ד שמומחה בבניה השולט היטב 

דו לעזרתכם. לכן חשוב בכל סעיף רלוונטי וידע לכוון אתכם למסמכים הנכונים והחוקים שיעמ
ם תחום ההתמחות שלו תואם את נושא העומד על מאוד לברר לפני בחירת עורך הדין  הא

 הפרק.
 

 ברור עם לקוחות .2
מומלץ מאוד לשוחח עם לקוחות שנעזרו בשירותיו של עורך הדין בכדי להתרשם באופן בלתי 

כולה וההתנהלות  אמצעי לא רק בהקשר המקצועי והתוצאות הסופיות אלא גם באשר לדרך
שלו עם הלקוחות. האם הוא התנהל איתם ביושר ובהגינות. האם הוא חסך להם זמן ועגמת 

 נפש.
 

 הסכם מסודר מראש .3
יש לחתום על הסכם מסודר ומפורט מראש בינכם לבין עורך הדין שיכלול את הערכים 

צריך הליכה החשובים לכם בנוגע להתנהלות וייתן עדיפות ברורה לכל צעד של גישור שלא מ
הזמנת עדים במקרה  לבית משפט במקרה שלא חייבים. בירור הצדק באופן הגון וישר.

הצורך, רק על פי אישורכם והצגת התמונה המלאה של המצב החוקי והמשפטי בפניכם בכל 
 שלב.

 עו"ד לשימושכם. –מצורפים נוסחים להסכם לקוח 
 

 שכר עו"ד .4
נושא שכר עורכי הדין צריך להיקבע גם הוא באופן הברור ביותר לפני כל התחייבות מצידכם. 
החיוב לפי שעה אינו מומלץ ובמקרים רבים הוא עלול להוות גורם להתארכות ההליך. האופן 

היותר מומלץ הוא תשלום שלבי ההליכים והדיונים, כשבכל שלב ישולם החלק המוסכם 
 יום המוצלח של התהליךוהתשלום המלא יינתן בס
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 חשוב להדגיש!
שסגרתם עם עורך דין בכדי שלא  לפניאת כל הבירורים והבדיקות כדאי לכם לעשות  .א

 תצטרכו אחרי שכבר התחייבתם לבטל את הסיכום ולשאת בעלויות הביטול.
כל ההמלצות שהענקנו כאן מיועדות ומכוונות אך ורק למי שמבקש לנהוג ביושר, כהלכה  .ב

ועל פי דיני התורה והמוסר. לקבל את מה שמגיע לו על פי דין ולשלם את המוטל עליו 
 בהגינות וביושר ללא ריב ומדון.

בחינה המידע המופיע כאן הינו כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו מ .ג
 חוקית.

 אנו מקווים מאוד שהמידע שקראתם יהיה לכם לעזר.

 נשמח לקבל הערות ותגובות בכדי לשפר ולעדכן את המידע לתועלת הציבור.

 

 


