פרוייקט "אימות חתימה"
התחייבות עו"ד
שנערכה ביו _________

אני הח"מ ,עו"ד __________________ ת.ז _____________ .מס' רישיו ________
מרח' _______________________________________ בעל מס' ע.מ__________ .
טלפו ________________ פקס' ________________ נייד __________________
דוא"ל __________________________________________________________

.1

הנני מבקש/ת להצטר למאגר עורכי הדי הצעירי שישמשו כמאמתי חתימות על
גבי תצהירי בהיכל ביהמ"ש השלו בתל"אביב ,ביהמ"ש לענייני משפחה וביה"ד
האזורי לעבודה בתל"אביב.

.2

ידוע לי ,כי במסגרת הפרוייקט אצטר $לשהות בהיכל המשפט שיורה לי הגור
המוסמ $מטע הועדה הארצית של עורכי הדי הצעירי )להל" :הועדה"( ,בעמדה
שתוקצה למטרה זו ,בי השעות  ,14:00 " 8:30עפ"י תיאו מועדי שיקבעו על"ידי
הגור המוסמ $מטע הועדה ובתיאו מראש עמי.

.3

ידוע לי ,כי תפקידי בתורנות הינו אימות חתימות על גבי תצהירי המנוסחי בגו
ראשו בלבד והמכילי עובדות הידועות למצהירי מידיעה אישית.

.4

ידוע לי ומקובל עלי ,כי שכר הטרחה שישול לי בגי אימות חתימות על גבי
תצהירי יהא בהתא לגובה האגרה שנקבעה בתוספת הראשונה לתקנות בית
משפט )אגרות( ,תשמ"ח) ,1987נכו ליו  1.5.06הס $של " . 41.לתצהיר( ,והוא
ישול לי במזומ ישירות ע"י מקבלי השירות כנגד קבלת חשבונית מס כדי .כ ,ידוע
לי ,כי בגי כל עותק אגבה " . 5.נוספי  ,כאשר המחירי הנ"ל כוללי מע"מ.

.5

הנני מסכי /מה ומתחייב/ת ,כי בעת פעולתי כמאמת חתימות על גבי תצהירי
בהיכל המשפט לא את לציבור שירות משפטי אחר כלשהו ולא אבצע כל פעולה של
שידול לקוחות ,המהווה עבירה על"פי כללי האתיקה.

.6

הנני מתחייב/ת ,כי ע הגעתי להיכל המשפט בשעה  8:30אשלח הודעה באמצעות
פקס' שיימצא במקו

למספר שיימסר לי ובמקביל אשלח הודעה כתובה )(SMS

למספר טלפו נייד שיימסר לי ואדווח כי הנני נוכח/ת בעמדה שהוקצתה לתורנות.
בסיו

התורנות בשעה  14:00הנני מתחייב/ת להעביר ,באמצעות פקס' ,דו"ח

שיימסר לי כשהוא מלא ומדויק בכל הפרטי

המבוקשי

בו באשר לפעולותיי

במסגרת התורנות.
.7

מקובל עלי ,כי במהל $כל התורנות אענוד תג שיינת לי על"ידי הועדה וישא את
הכותרת "נציג לשכת עורכי הדי".

.8

במידה ומסיבה כלשהי ייבצר ממני להתייצב לתורנות ,הנני מתחייב/ת ליידע את
הגור המוסמ $מטע הועדה בהקד האפשר ,ולא יאוחר מ"  24שעות מתחילת
התורנות.

.9

במידה ומסיבה כלשהי לא אתייצב לתורנות שתואמה עמי מבלי להודיע על כ$
לגור

המוסמ $מטע

הועדה כאמור בסעי  6לעיל ,וזאת ללא סיבה מוצדקת,

מוסכ עלי ,כי לא אוכל ליטול חלק בפרוייקט ואגרע ממאגר זה .הנני מסכי כי לא
אוכל לבוא בטרוניה ו/או טענה כלשהי כנגד הועדה ו/או לשכת עורכי הדי ו/או
הנהלת ביהמ"ש.
 .10מוסכ עלי ,כי כתנאי ס להשתתפותי בפרוייקט עלי לעבור השתלמות חד פעמית
שתערו $הועדה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .11מובהר ומוסכ
בבימ"ש השלו

עלי ,כי במסגרת הפרוייקט אאמת חתימות על גבי תצהירי
בתל"אביב ו/או בבימ"ש לענייני משפחה ברמת"ג ו/או בביה"ד

האזורי לעבודה בתל"אביב ,וזאת על"פי קביעתה והחלטתה הבלעדית של הודעה.
 .12מובהר ומוסכ עלי ,כי מספר התורנויות לה אתבקש מותנה במספר עורכי הדי
הצעירי המופיעי במאגר ,וכי לשכת עורכי הדי אינה אחראית ואינה מתחייבת
כלפי למספר התורנויות בה אשמש כמאמת חתימות על גבי תצהירי
הפרוייקט.

במהל$

 .13במידה ומסיבה כלשהי תתקבל תלונה כנגדי בגי מעשה ו/או מחדל שנעשו במהל$
ובקשר לפעולותיי מתוק התורנות ,הנני מסכי כי לא אוכל ליטול חלק בפרוייקט
ואגרע ממאגר זה .הנני מסכי כי לא אוכל לבוא בטרוניה ו/או טענה כלשהי כנגד
הועדה ו/או לשכת עורכי הדי ו/או הנהלת ביהמ"ש.
 .14מובהר ומקובל עלי ,כי לא אגבה תשלו ו/או לא אסרב לאמת חתימות על גבי סוגי
התצהירי שיובאו לידיעתי מעת לעת ,לרבות :תצהירי במצורפי לבקשה למת
צו הגנה ,צו הטרדה מאיימת ,צו הרחקה.
 .15מובהר ומקובל עלי ,כי לא אהיה רשאי/ת לאמת חתימות על גבי סוגי התצהירי
שיובאו לידיעתי מעת לעת ,לרבות :תצהיר לביטול גיוס לצה"ל ,תצהירי הנוגעי
לעובדי זרי  ,תצהירי הנוגעי לערבי תושבי השטחי  ,תצהירי המנוסחי
כפסיקתא או כאישור כלשהו אחר.
 .16מובהר ומקובל עלי ,כי בגי אימות חתימה על גבי טופס איחוד תיקי המוגש
בלשכת ההוצל"פ ,בו עלי לחתו חתימתי ושמי בשני מקומות ,כמו ג בגי אימות
שתי חתימות על גבי תצהיר אחד " אגבה תשלו בגי תצהיר אחד.
 .17מקובל עלי ,כי במסגרת הפרוייקט יהא עלי להתייצב לתורנות בעצמי וכי לא אוכל
לשלוח עו"ד אחר להופיע לתורנות בשמי .מובהר ומקובל עלי ,כי החלפת התור
תעשה א $ורק בתיאו
דעתו הבלעדי.

מראש ע

 .18ידוע לי ,כי הפרת התנאי

הגור

המפורטי

המוסמ $מטע

הועדה ,ועל"פי שיקול

לעיל ,ללא סיבה מוצדקת ,מהווה עבירה

לכאורה על כללי האתיקה ועלולה לגרור אחריה צעדי המתחייבי על"פי חוק.
 .19מוסכ עלי ,כי אשא באחריות בלעדית בגי כל נזק שייגר במישרי או בעקיפי
לכל אד ו/או לגופי האחאי בפרוייקט ו/או לכל צד שלישי ,בגי כל פעולה ו/או
מחדל ו/או מעשה ו/או התנהגות ,הנובעי

או קשורי

בצורה עקיפה או ישירה

לפרוייקט ,וכי הועדה ו/או לשכת עורכי הדי לא תשא בכל אחריות שהיא.

 .20מוסכ עלי ,כי במקרה של דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי הועדה ו/או לשכת
עורכי הדי )להל" :תביעה"( בגי נזק או הפסד כנ"ל ,הנני מתחייב לשפות את
הועדה ו/או לשכת עורכי הדי באופ מיידי במלוא סכו חבותה ,לפי העניי ,כולל
תשלומי והוצאות מכל מי ,ללא יצא מהכלל ,הקשורי בתביעה ,לרבות הוצאות
משפט ושכ"ט עו"ד ,ולרבות " במקרה של פשרה – סכו הפשרה בהקשר התביעה,
בתנאי שהועדה ו/או לשכת עורכי הדי הודיעה לי מבעוד מועד על התביעה ו/או
הפשרה כאמור ,ואיפשרה לי להתגונ או להשתת בהגנה מפני תביעה.
 .21הנני מסכי /מה ,כי ללשכת עורכי הדי לא תהא כל התחייבות ו/או מחוייבות כלפי
בקשר לפעולתי כמאמת חתימות על גבי תצהירי  ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,התחייבות באשר לתנאי שתספק לי הלשכה ו/או באשר למספר
התצהירי שאדרש לאמת ו/או באשר להיק פעולתי במקו  .כמו כ ,הנני מסכי
ומאשר בזאת בחתימתי כי אי לא יהיו יחסי עובד מעביד או קבל ומזמי שירות
ביני ובי לשכת עורכי הדי.
ٱ

ברצוני ליטול חלק בתורנות שתתקיי בשעות אחה"צ

ٱ

ברצוני ליטול חלק בתורנות בהתראה של שעה

______________
תארי$

__________________
עוה"ד )ש מלא  +חותמת(

לידי מזכירת הועדה הארצית של עורכי הדי! הצעירי,
הגב' שלומית ב! צור ,בפקס מס' 036958758

