
 הסכמה  וכתב  21-03-23667ביעה לת חכי ופי
 
 

עודד    "דהעו את ממנה בזה   ________________________ת.ז.__________________ הגב'/מר  הח"מאני 
מחוזי מרכז עודד הוכהאוזר עו"ד ואח' נ' שר המשפטים   בביהמ"ש ת באי כחילהיו   ו/או רונן מזור הוכהאוזר

   בלבד. 21-03-23667ואח' 
 

במקומי בכל הפעולות הבאות, כולן  ה בא כחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ויהי"ל  המינוי הנ  לליותוע בכגלפ מבלי
 לקמן:, הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדומקצתן

שכנגד ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות לערער, ערעור, לחתום על ולהגיש כל תביעה או תביעה   .1
 . כללמההליך הנ"ל, ללא יוצא מן ה  ו הנובעהנוגע אך אחר הלי ל כו ה א בענהודעה, טענה, תו

 או אחרות, לדרוש הכרזת פשיטת רגל, או פרוק גוף משפטי, ולעשות  לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריוניות .2
  את   להחיל  שלא יפעלו  , לרבות הגשת תביעות כנגד חברי כנסתאת כל הפעולות הקשורות והנובעות מהעניין הנ"ל

 . ביהמ"ששופטי יקוח על פפוטי )שופטים( ולהחיל ן השיהאמו  שאי משרתנועל וק  הח
 . נשוא התובענה הנוגעת לענייןלבקש ולקבל חוות דעת  .3
הן   .4 אחרים  מוסדות  או  למיניהם  דין  בתי  המשפט,  בתי  כל  בפני  הנ"ל  מהפעולות  אחת  לכל  בקשר  להופיע 

 ממשלתיים והן  אחרים עד לדרגה  אחרונה. 
 לנכון ולמועיל. ין כפי שבא כחי ימצא ל לבוררות ולחתום על שטר בוררר לעיהאמו מהעניין  געהנוין עניכל למסור  .5
הנוגע .6 עניין  בכל  הא  להתפשר  מהעניינים  הנובע  של  או  דעתו  שיקול  לפי  לעיל,  הוכהאוזרמורים  עודד  ,  עו"ד 

 או מחוצה לו.  ולחתום על פשרה כזו בביהמ"ש
ושכר טרחת עו"ד,   ם הנ"ל, לרבות הוצאות בימ"שניין מהענייניבכל ע חר  ם אסכולגבות את סכום התביעה או כל   .7

 לנכון ולמתאים. ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כחי ימצא לקבל בשמי כל מסמך וחפץ
להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר, לעשות כל הפעולות המותרות  .8

 . זכויותיי החוקתיות גד מי שינסה למנוע ו כנ ו/א  מהנתבעים יגד מ, כנ עללפועפ"י חוק ההוצאה 
לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב, בלי יוצא מן הכלל, אשר בא כחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע   .9

 מהעניין הנ"ל. 
וליי .10 בשמי  בפני  להופיע  שלטוניצגני  ו/או  ממשלתי  מוסד  וכל  וביהמ"ש  בשמי  לחתום  ב  על  ומיבמק,  קשה, כל 

, ולקבל כל מסמך  פעולה שיראה לנכון והקשורה לתיק הנ"למיניהם, ולבצע בשמי כל  סמכים אחרים ל הצהרה ומ
 שאני רשאי לקבלו ע"פ דין. 

לה הצטרפתי בדרישה  ביהמ"ש וכל מוסד שלטוני ומוסדי אחר הקשור לתובענה דנן,    י בפנילייצגני ולהופיע בשמ .11
יל פיקוח ובקרה על נושאי משרת האמון  להחיל את החוק )מרות הדין( על נושאי משרת אמון שיפוטי וכן, להח

גוף משפטי, לטפל  ו/לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה  ולצורך כך,    יפוטי,הש או מסמך אחר בקשר לרישום 
 ע לו ולבצע פעולה בקשר לאותו גוף משפטי. וג של כל גוף משפטי, ולטפל בכל דבר הנ ברישומו או מחיקתו

 .א כוחי, ולא תהא לי כל טענה בענייןד בלנשוא תובענה דנן, והכל לפי שק"בכל הקשור  ובמקומי לטפל בשמי .12
או חלק מהן, לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים, לפטרם ולמנות ו/להעביר ייפוי כח זה, על כל הסמכויות שבו   .13

אאח ולנהל  במקומם,  הנ"רים  ענייני  עיני לל  ת  ראות  הוכהאוזר  פי  עודד  הצעדים  עו"ד  כל  את  לעשות  ובכלל   ,
ו/או  או מעשי ממלאי המקום  ו/נייני הנ"ל ומאשר את מעשיו  או עם ע ו/שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט  

 בתוקף יפוי כח זה מראש.אי מעשה 
 

 - כתב הסכמה -

אך ורק לצורך ההליך זה וחי  כי באי כוחי הנ"ל, הינם באי כ  ,ה/תצלום ת.ז. ומצהיר  ת/ףליפוי כח זה הנני מצר •

, ואין בינינו  לצורך החלת החוק על ביהמ"ש ולהחיל פיקוח ובקרה על ביהמ"ש  ת/ביקשתי להצטרף כתובע  אליו

לקוח עו"ד  לי  יחסי  כך, שידוע  מסכים.  כי    ת/ומוותר  מה/ואני  עתידית  כל טענה  הנעל  לא רשאים  עוה"ד  "ל 

כנג בהלילייצג אחר  ויהידי  ככל  אחר  עניין  בכל  ו/או  בעתידך משפטי  כזה  ליהר,  ויוב.  ה  ידוע  נות  כי   ת /ןואני 

   .אחר בהליך משפטי כנגדי צדטענה עתידית באם באי כוחי הנ"ל ייצגו  , כי לא אטען כלכמתי המפורשתהס

ו/א ויפסקו    ת הליך זהבגין הליך זה, אך, ככל והתובעים יפוצו בהוצאו, כי לא ישולם שכ"ט  הצדדיםעל    מוסכם •

שהוא סוג  מכל  שמ  ,פיצויים  כי  זוסכם  יהיה  כ"ט  לה  מערכת  שייך  תיקון  עמותת  של  ו/או  הנ"ל  הדין  עורכי 

 החלטת עורך הדין עודד הוכהאוזר.המשפט, והכל לפי 

 .ף/תי ניתן להצטרף באופן עצמאי לתביעה כתובע/ת נוסידוע לי, כ •

 
 

 .  1202שנת ל  ______  ודשלח ____ ולראייה באתי על החתום, היום 
 
 

 ___________ ______________  חתימה  
 

 
 .ת.זלאחר שזיהיתי אותו ע"פ  הנ"ל נני מאשר את חתימת ה
     

 
   _______________________ + תאריך___+ חותמתחתימה

 
 



 21-03-23667מס' תיק    בית משפט שיורי -המחוזיבבית המשפט 
 בפני כב' הש'__________       בירושלים

 ______  בקשה מס':       
 

 בעניין:
 

 ואח'  עו"ד הוכהאוזרעודד 
 

 נ ג ד  
 

 שר המשפטים ואח' 
 

  _________________ת.ז. _____________________ב' הג : תהמבקש

 ________________, _______________ מרח'  

 ________________ ; נייד:______________________דוא"ל:  

 

 

 פתנוס תעבקשה להצטרף כתוב  

הח"מ, .1 ש  אני  התביעה,קראתי  לאחר  בכתב  האמור  כתובע  תמבקש  את  הנ"ל,   פתנוס תלהצטרף  בתיק 

 המבוקשים בתביעה. הסעדיםמתן ולהצטרף לדרישת 

נתנו הסכמתם   .2 תובענה עצמה, התובעים המקוריים שמרו על הזכות בלבקשת הצטרפותי, כשהתובעים 

, בין על ידם ובין על  נוספים בתיק זהלתקן התביעה על ידי בין היתר, צירוף אזרחים נוספים כתובעים  

 .פרטנית להצטרפות לתובענהידי הודעה 

 

ה ו/או  במועד הגשת כתבי ההגנ  בזכויות מי מהנתבעים, לרבות  יובהר, כי אין בהצטרפותי זו כדי לפגוע .3

 . בכל דרך בנתבעים

 

 .בתובענה פתנוס תמן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה ולהתיר הצטרפותי כתובע .4

 

 מצ"ב תצלום ת.ז. 

 

 ____________________  חתימה:____      

   _______________הגב' שם פרטי+ משפחה:              

 ________________ת.ז.      

 כמפורט לעיל  דין:כתובת למסירת כתבי בי      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21-03-23667מס' תיק    בית משפט שיורי -המחוזיבבית המשפט 
 בפני כב' הש'__________       בירושלים

 ______  בקשה מס':       
 בעניין:

 
 ואח'  עו"ד הוכהאוזרעודד 

 
 נ ג ד  

 
 שר המשפטים ואח' 

 

 _________________ ת.ז. __________________מר המבקש: 

 _____________  _______________'מרח'   

 _____________ דוא"ל: _____________; נייד:  

 

 

 

 ף נוס עבקשה להצטרף כתוב  

הח"מ, .5 ש  אני  התביעה,קראתי  לאחר  בכתב  האמור  כתובע  את  להצטרף  הנ"ל,   ףנוס מבקש  בתיק 

 הסעדים המבוקשים בתביעה.מתן ולהצטרף לדרישת 

נתנו הסכמתם   .6 תובענה עצמה, התובעים המקוריים שמרו על הזכות בלבקשת הצטרפותי, כשהתובעים 

, בין על ידם ובין על  נוספים בתיק זהלתקן התביעה על ידי בין היתר, צירוף אזרחים נוספים כתובעים  

 .פרטנית להצטרפות לתובענהידי הודעה 

 

במועד הגשת כתבי ההגנה ו/או    מי מהנתבעים, לרבותבזכויות    יובהר, כי אין בהצטרפותי זו כדי לפגוע .7

 . בכל דרך בנתבעים

 

 . בתובענהף נוס מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה ולהתיר הצטרפותי כתובע .8

 

 מצ"ב תצלום ת.ז. 

 

 ____________________  חתימה:____      

   _______________  מר  שם פרטי+ משפחה:             

 _______________ת.ז.:      

 כמופרט לעיל  -כתובת למסירת כתבי בי דין      

 

 

 
 


