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9455169 
 פרטי עורך הדין וכתובת מלאה 

 

 

 מס' תיק 

 בבימ"ש

 בפני כב' השופט 

 נקבע ליום

             

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

 

                                              המען: רחוב                                        אל:      
(  1)בקור 

 אני 
מצהיר   

 שבתאריך 
 נמצא בבית   אלש יאו באתי למענו של הנ"ל     

  בשעה  שנה חודש יום   שליח 
  

(  2)בקור 
 אני 

מצהיר   
 שבתאריך 

 ואיש לא נמצא בבית  באתי למענו של הנ"ל     

  בשעה  שנה חודש יום   שליח 
  

(  3)בקור 
 אני 

מצהיר   
 שבתאריך 

 ואיש לא נמצא בבית  באתי למענו של הנ"ל     

  בשעה  שנה חודש יום   חילש 
 ציין הסיבה במשבצת המתאימה   -אם לא מסרת  

 העתיק מקום מגוריו לכתובת בלתי ידועה    ומסרתי את הכתב לידיו  

 לא נדרש   הכתובת לא נכונה    מסרתי את הכתב למורשה של הנמען  

 סרב לקבל    בהעדרו מסרתי את הכתב ל __________________ 

 הנמען לא ידוע במען שצויין לעיל    שנה    18שהוא/יא בן/ת משפחתו/ה הגר/ה עימו ונראה/ית לי שמלאו לו/ה  
 

 מוסר   תצהיר  

הח"מ   ת"זאני  צפוי  ____________  מס'    _______________  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 

 כדלקמן:  לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב

 , עבור עו"ד יונתן לוי בירותי.  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו שלעילבמסירה משפטית תצהירי זה ניתן לתמיכה  .1

זה   .2 מסירה  ניתתצהיר  לאישור  בתמיכה  לנתבאשן  ביצעתי  __ ר  ששמו:  בתיק  _________ _ע   ,_________

 . שבכותרת

 __  _______________, עיר: _________________ _______ רחוב:המסירה בוצעה בכתובת:  .3

 חר שאומתו פרטי הנתבע ו/או המקבל וכן עובדת מגוריו בכתובת האמורה.וזאת לא ,_________בתאריך ____ 

/    18ו ונראה מעל גיל  הגר עמ  הבן משפח/ מורשה של הנמען /    ןנמע   :)הקף בעיגול את הנכון(  ה נמסרה להמסיר .4

 נמסר: _________________________.שמו אם   .18לבן משפחה אשר סרב להזדהות ונראה מעל גיל 

מגורי הנמען _____ עובדת  _________________  דבקה על דלת הדירה לאחר שאומת עם השכנים:המסירה הו .5

 לפתוח את הדלת. בכתובת האמורה ולאחר שסירב

 סרב לקבל.  / מסירהסרב לחתום על אישור ה / המקבל )הקף בעיגול את הנכון(: חתם על אישור המסירה .6

 היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.החתימה דלמטה  אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, .7

 ______________  היר/החתימת המצ     _____________  תאריך

עו"ד   הח"מ  ביום    ______ ______________ __אני  כי  בזה  מר   ______________ מאשר  בפני  גב'  /הופיע/ה 

לומר את האמת   ה/עליו כי ה/ולאחר שהזהרתיו  ____________מס'  ת"זלפי  ה/ושזהיתי ______________ _______

ה נכונות הצהרתו/ה קבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים ה

 רהתצהימקבל , חתימה וחותמת  _ _______________       י. ידלעיל וחתם/ה עליה בפנ
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