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 יפוי כוח

 
 

 אלון רוזלסממנה בזה את   _____________מס' ת.ז.  _______________אני הח"מ 
)יחד ו/או לחוד(, להיות באי  רוזלס -אפרת לביא ו עו"ד ו/אשרפי נתנאל עו"ד ו/או עו"ד 

מיום כוחי בכל הנוגע לקבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לי עקב אירוע תאונה 
._______________ 

 
 

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל 
 הפעולות הבאות, כולן ומקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

 
לחתום על ולהגיש כל תובענה ו/או בקשה ו/או הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות  .1

הודעה, טענה, או כל הליך אחר הנוגע ו/או הנובע מההליך הנ"ל ללא  לערער, ערעור,
 יוצא מן הכלל. 

 לבקש ולקבל חוות דעת מומחה הנוגעת לעניין הנ"ל מכל גוף, מוסד ו/או מומחה. .2

להופיע בקשר לכל הפעולות הנ"ל בפני כל בית משפט, ביתי דין למיניהם ו/או כל  .3
 ערכאה משפטית ו/או מעין משפטית אחרת.

להופיע בשמי ולייצגני, בקשר לפעולות הנ"ל, בפני כל רשות ממשלתית ו/או מוסדות  .4
אחרים עד לדרגה האחרונה ולחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה, תביעה, הצהרה 
ומסמכים אחרים למיניהם וליתן הצהרות, קבלות אישורים ולקבל כל מסמך שאני 

 רשאי לקבלו על פי דין.

עניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי שבא למסור כל עניין הנוגע מה .5
 כחי ימצא לנכון ולמועיל.

להתפשר בכל עניין הנוגע ו/או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא  .6
 כחי ולחתום על פשרה כזו בבית המשפט או מחוצה לו.

הנ"ל לרבות הוצאות  לגבות את סכום התביעה או ל סכום אחר בכל עניין מהעניינים .7
בית משפט ושכר טרחת עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי 

 שבא כחי ימצא לנכון ולמתאים.

להוציא לפעול כל פס"ד, החלטה או צו ו/או לדרוש צווי מכירה או פקודת מאסר ו/או  .8
 לעשות כל פעולה המותרת על פי חוק ההוצאה לפועל.

ת ולחתום על מסמך או כתב מבלי יוצא מן הכלל אשר בא כחי לנקוט בכל הפעולו .9
 ימצא לנכון בכל עניין הנובע מהעניין הנ"ל.

להעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר לרבות זכות העברה  .10
לאחרים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את ענייני הנ"ל לפי ראות ובכלל 

ם שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט ו/או עם ענייני הנ"ל לעשות את כל הצעדי
 מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף יפוי כח זה מראש.

 
 

 ולראיה באתי על החתום
 

 .0202      לחודש       היום יום 
        
        X    
 שם וחתימה                                

 הנ"להנני מאשר את חתימת מרשי 
 

            
 דין  -עורך                
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 טופס בקשת מידע רפואי וויתור על סודיות

 
 חלק א'

 
 אני החתום מטה 

 
_____________       ____________  _______________ _______________ 

 שם האב     מס' תעודת זהות  שם פרטי     שם משפחה      
 

___        _________________________ ___________ ___________ __________________ 
 מס' טלפון  מיקוד  עיר  מספר    רחוב       

 
 

נותנת בזה רשות לכל עובד רפואי ו/או מוסד רפואי לרבות קופות החולים, רופאיהן, עובדיהן ו/או מי מטעמן ו/או לכל 
ו/או למשרד הביטחון ו/או לכל עובד בתחום הסוציאלי ו/או עובד של המוסד לביטוח לאומי ו/או לצבא הגנה לישראל 

________________ )להלן: "המבקשים"( את כל הפרטים המצויים בידי נותני השירותים  -הסיעודי למסור ל
שיפורטו להלן ללא יוצא מן הכלל ובאופן שידרשו המבקשים על מצבי הבריאותי ו/או הסוציאלי ו/או מצבי בתחום 

 ו השיקומי ו/או כל מחלה שחליתי בה בעבר או שאני חולה בה כעת.הסיעודי ו/א
 

אני משחררת בזה את כל המוסדות לרבות קופות החולים ו/או כל רופא מרופאיהם ו/או כל עובד מעובדיהם ו/או כל 
מוסד ממוסדותיהם כולל בתי חולים כלליים ו/או פסיכיאטריים ו/או שיקומיים וכל סניף מסניפי מוסדותיהם, 
מחובת שמירה על סודיות בכל הנוגע למצבי הבריאותי ו/או השיקומי ו/או הסוציאלי ו/או הסיעודי ומתירה להם 
בזאת מתן כל מידע מכל תיק שנפתח על שמי אצל נותני השירותים שיפורטו להלן לרבות המוסד לביטוח לאומי כולל 

 ף אחר שילם ומשלם לי. מידע על תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי ו/או מבטחים ו/או כל גו
 

הנני מוותרת על סודיות זו כלפי המבקשים ולא תהא לי אל כל המוסדות לרבות קופות החולים ו/או למי מרופאיהם 
ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או נותני השירותים שלהן, כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת המידע 

 כאמור.
 

והיא חלה על כל מידע רפואי או אחר המצוי במאגרי  -1981נת הפרטיות, התשמ"אבקשתי זו יפה גם לפי חוק הג
המידע של כל המוסדות, לרבות קופות החולים ו/או רופאיהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או נותני השירותים 

 שלהם.
 

 חלק ב'
 

 שם קופ"ח _____________  סניף _____________ מס' חבר __________ שם המוסד __________
 

 שמות נותני השירותים:
 

 . __________________________2 . _____________________________1  רופאים:
   
  3   _____________________________ .4__________________________ . 

 
 . __________________________2. _____________________________   1מעבדות:   מכונים, 

 
  3   _____________________________ .4__________________________ . 

 
 

 ____________מס' אישי בצה"ל: _____________ קופ"ח קודמת: ______________ מרפאה קודמת: 
 

 _________ ת.ז. _________ שם האב: __________ ת.ז. _________שם האם: _ במקרה של קטין: 
 
 
 

________________  ___________________  _____________________ 
 חתימה     עד לחתימה ומס' ת.ז.       תאריך 
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 תצהיר
 

 
   , התובע בת.א.  _________________ת.ז.  ________________אני הח"מ 

ה________ ב_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה  בבית משפט
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
 
 להלן רשימת המחלות שהיו לי ושחייבו את אשפוזי במוסד רפואי: .1
 

_______________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 
 
 
 להלן פרטים על תאונות שהיו לי: .1
 

_______________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 
 
 

 כל העובדות שצוינו בתצהירי דלעיל הן אמת.
 
 
 

        __________________ 
 מהחתי         

 
 אימות

 
 

אני הח"מ, עו"ד_________, מאשר כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
זהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מס'   )המוכר/ת לי באופן אישי( ש ________________

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 
 ישר/ה את נכונות הצהרתו/ה שלעיל וחתמ/ה עליה בפני.לא י/תעשה כן, א

 
 
 
 

       ___________________ 
 ד י ן    -ע ו ר ך                
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 הסכם לתשלום שכר טרחה

 2020ביום _____ בחודש _______ שנה  פתח תקווה 5רח' מוטה גור  -שנערך ונחתם ב

 
 

 _______________, ת.ז.  ____________  בין:
 מצד אחד       ("הלקוח")להלן:   
            

 שרפי נתנאל ו/או אלון רוזלס עו"ד ו/או מי מטעמם עו"ד   לבין:
 מצד שני       (."עוה"ד")להלן:   
  
           

היות והלקוח פנה אל עוה"ד וביקשו לטפל עבורו בתביעת פיצויים בקשר לנזקי גוף עקב אירוע 
ה"ד ניאות ליטול על עצמו את הטיפול בעניינו של הלקוח, עוו ____________________מיום 

 כאמור לעיל, הכל בכפוף לתניות הסכם זה, לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 שכ"ט ישולם לעוה"ד על פי השלב המשפטי בו יסתיים התיק כמפורט להלן: .1

 מכל סכום שיקבל הלקוח בפשרה, עוד בטרם הוגשה תביעה לביהמ"ש, ישולם 1.1 
 בתוספת מע"מ. 8%לעוה"ד שכ"ט בשיעור של 

מכל סכום שיקבל הלקוח בפשרה, לאחר הגשת התביעה, ישולם לעוה"ד שכ"ט      1.2 
 בתוספת מע"מ. 11%בשיעור של 

בתוספת  13%מכל סכום שייפסק ללקוח בפסק דין, ישולם לעוה"ד שכ"ט בשיעור  1.3 
 מע"מ.

 כולל שיגיע ללקוח מהנתבעת וינוכה ממנו.שכה"ט שישולם לעוה"ד יחושב מתוך הסכום ה .2

שכר הטרחה אינו כולל הליכי ערעור או הוצל"פ מכל סוג אשר בגינם ייקבע הסכם שכ"ט  .3
 נפרד.

 ₪. 1,000שיחולו על הלקוח בסך של  שכ"ט לא כולל הוצאות משרדיות ומע"מ .4

 בנוסף, ישא הלקוח בהוצאות שתידרשנה לצורך הגשת התביעה וניהולה לרבות בגין .5
אגרות משפט, התייעצות עם מומחים, איסוף חומר רפואי, שליחים והוצאות כיוצא 

 באלה, בהתאם לקבלות שתוצגנה בגין ההוצאות הללו.

במידה ועוה"ד יטפל ו/או ילווה ו/או יסייע ו/או ידריך בהגשת תביעה לדמי פגיעה ו/או  .6
על קביעת המוסד גימלת נכות ו/או נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי ו/או כל ערר 

מן  20%לביטוח לאומי לוועדות הרפואיות, יקבל עוה"ד שכר טרחה נוסף שיהווה 
מדובר בסכום חד פעמי או סכום השווה כדי גמלה בגין ארבע  התקבול מן המל"ל באם 

 לעיל. 1שנים. זאת בנוסף לשכר הטרחה המפורט בסעיף 

טות ביניים יהיה שייך לעוה"ד שכ"ט עו"ד ו/או הוצאות שנפסקו על ידי בית משפט בהחל .7
בהסכם זה למעט הוצאה שנפסק לגביה במפורש  7-, ו5, 1ללא כל קשר לאמור בסעיף 

 שנועדו להחזר הוצאות ספציפית שהוציא הלקוח.

 ולראיה באתי על החתום :
 
 

 ______________       ___________ 
עוה"ד           הלקוח 

 


