טופס ב'

מדינת ישראל
הנהלת בתי המשפט
לכבוד
תאריך_______________
מחלקת המחשוב הנהלת בתי המשפט

באמצעות  Lawyers.operation.center@court.gov.ilבלבד!
להסבר בנוגע למילוי הטופס יש לפנות לטל' 02-6556739

הקמת משרד או הצטרפות עורך דין למשרד קיים




הקמת משרד עורכי דין

הצטרפות עורך דין למשרד

לתשומת לבך
.1
.2
.3
.4
.5

עורך דין חדש המבקש להיכלל ברשימת מאגר עורכי הדין יצטרף באמצעות מילוי הטופס המקוון שנמצא באתר נט המשפט
"הוספת עו"ד חדש במערכת נט המשפט".
הסרת עורך דין ממשרד תגרום לכך שהתיקים בהם הוא ייצג יעברו לעורך דין אחר המוגדר במשרד .אם עורך הדין מעוניין
להעביר את תיקיו למשרד החדש ,עליו להצהיר על ייפוי כוח מחודש בכל אחד מהתיקים ,או להגיש בקשה לבתי המשפט
השונים לשינוי ייצוג.
עורך דין העובר משרד  /פותח משרד עצמאי ימלא טופס זה בלבד.
במקרה שמנוהלים על ידך תיקים בבית המשפט העליון ,נא לשלוח את הטופס גם לפקס שמספרו02-6759648 :
אין למלא מספר ת"ד בלעדי להמצאה.

כדי שניתן יהיה לטפל בפניה נא וודאו כי צורפו כל המסמכים
הצהרת עורך דין מורשה
אני עורך הדין הח"מ מורשה מטעם המשרד לעדכן את המפורט להלן (יש לסמן את העדכון במשבצת הנכונה):
 עדכון פרטים אישיים
 הוספת עורך דין חדש למשרד (בעת העדכון אין צורך בפירוט עורכי הדין שכבר עובדים במשרד)

פרטי המשרד (יש למלא בכתב קריא וברור)
שם עו"ד ( "ברירת מחדל " בעל המשרד)

שם המשרד

ת.ד

מיקוד

מס' טלפון

מס' רישיון

עיר/ישוב

רחוב  /מספר

נייד

מס' פקס רגיל

כתובת דואר אלקטרוני _____________________________________________________________________ :
ידוע לי שכתובת הדוא"ל המצוינת לעיל תשמש את מערכת בתי המשפט לצורכי המצאה.
כמו כן ,ידוע לי שבהתאם לתקנה ()1(161ב) לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט ,2018-מי שמבקש להמציא לבית המשפט
מסמך אלקטרוני באמצעות מערכת "נט המשפט" ,נדרש למסור לבית המשפט את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך המצאת
מסמכים אלקטרוניים מבית המשפט אליו.
ידוע לי כי עליי לציין בכותרת כתבי הטענות המוגשים על ידי לבית המשפט את כתובת הדוא"ל המצוינת לעיל.

פרטי עורכי הדין במשרד (יש למלא בכתב קריא וברור)
שם משפחה

שם פרטי

מס' רישיון

מס' זהות (כולל ספרת ביקורת)

מורשה עדכון
(סמן את המתאים)

 כן
 כן
 כן

 לא
 לא
 לא

פרטי מתמחים ועובדי מנהלה (יש למלא בכתב קריא וברור)
שם משפחה

שם פרטי

מורשה עדכון
(סמן את המתאים)
 לא
 כן
 לא
כן

מס' זהות

פרטי חשבון לזיכוי (יש למלא בכתב קריא וברור
שם הבנק

מספר הבנק

ט' ( 110מהדורה שישית)

שם הסניף

מס' סניף

כתובת הסניף

מס'

עיר/ישוב

מס חשבון

_____________ __________________________
חותמת עו"ד ברירת מחדל  /מורשה
חתימה

