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1 כתב תביעה ו
התובע, באמצעות בא כוחו, מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד את תביעתו כמפורט להלן ו

א. כללי
1. התובע יהיו מיוצג בתביעת זו על-ידי בא כוחו, אשר כתובתו לצורך המצאת כתבי בי-דין הינה כמפורט

בכותרת.
2. כל הטענות בכתב התביעה נטענות לחלופין ו/או במצטבר ו/או בהשלמה, הכל לפי הדבק הדברים והקשרם.
טענות עובדתיות חלופיות נטענות אך ורק אם העובדות כהווייתן טרם לובנו דיין ואינן ידועות לתובע במועד

הגשת כתב התביעה.

ב. מגיא
: "חוק 3. תביעה זו מוגשת בעיקרה בגין עוולה אזרחית על פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965 (להלן
איסור לשון הרע") - עוולה שביצע הנתבע כלפי התובע, באופן מתועב, ציני ושפל, והכל מתוך מטרתו לנסות
ולבייש את התובע ואת הוריו, ראש ממשלת ישראל ורעייתו, לשפוך את דמם ולהלבין את פניהם ברבים

באמצעות פרסום כזבים מכוערים, למרות שהוא יודע שאין בהם ולו שמץ של אמת.
4, כבר בגדרי המבוא יובהר. כי עסקינן בנתבע אשר מתמיד במשך זמן רב בניסיונותיו האובססיביים לפגוע בתובע
בפרט ובמשפחת נתניהו בכלל ולרמוס את שמה הטוב בפומבי, מתוך זדון ורשעות לשמה, כאשר בין היתר
ובעיקר, ביצע הנתבע שימוש ציני ואכזרי במעמדם הרם של הורי התובע, תוך שהוא מפרסם כנגד משפחת

נתניהו כזבים, במטרה להסית את הציבור כנגדה, להשפילה ולבזותה.



5. סוד גלוי הוא, כי בוירה הפוליטית שמו של אדם וכהונתו כנבחר הציבור שלובים זה בזה ללא יכולת להפריד
ביניהם ואת זאת בדיוק מנסה לגצל הנתבע בפרסומיו המרושעים, הכוזבים ומלאי השנאה תוך שימוש בתובע

על מנת לפגוע בבני משפחתו.

6. למעלה מן הצורך, ומבלי שיהא בדבר להטיל על התובע כל חובה משפטית שאינה מוטלת עליו, וכדי להוכיח
שבפרסום שפרסם הנתבע אין שמץ ולו של אמת וכל כולו נגוע בחוסר תום לב קיצוני, יאמר מיד, כי האירועים
המתוארים בפרסום לא אירעו מעולם. מדובר בכזבים בוטים, המצאה חולנית, שאינה אלא פרי דמיונו הקודח

של הנתבע ואשר בינה ולבין האמת אין כל קשר.

7. א. הפוטנציאל ההרסני של דברי הבלע של הנתבע כלפי התובע ובני משפחתו, ברור לחלוטין - ווו בדיוק מטרתו
של הנתבע, שאינו בוחל כאמור באמצעים במטרה לפגוע בתובע ובבני משפחתו. תובענה זו מוגשת איפוא,
גוכח העובדה שהנתבע חצה את הגבולות המותרים בפרסומים כה זדוניים, כה כוזבים וכה בזויים, עד

שאין מכוס מפניה לבית המשפט הנכבד על מנת למצות עמו את הדין.

ב. ויובהר, אין בהגשת תובענה זו כדי למצות את הדין עם הנתבע באשר לפרסומים אחרים שפרסם כנגד
התובע ובני משפחתו.

ג. הצדדים
8. התובע, מר יאיר נתניהו (להלן ו "התובע"), הינו בנם של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, ורעייתו גב'

: "ראש הממשלה", "רעיית ראש הממשלה" וביחד ו "משפחת נתגיהו"). שרה נתניהו (להלן בהתאמה

� "הגתבע"), מתמודד על תפקיד מזכ"ל מפלגת העבודה ומכנה את עצמו כמי 9. הנתבע, אייבי בנימין (להלן
שעוסק ב"כתיבה אקטיבית יום יומית לשינוי המציאות"1.

ד. הרקע העובדתי

10. בשנים האחרונות, נחשפו התובע ובני משפחתו להכפשות רבות, ולפרסומי כזב הגובלים לעיתים בהסתה
מסוכנת מצד גורמים שונים. אחד מן הגורמים הללו, העומד בראש קמפיין הכפשה חסר תקדים כנגד התובע

ובני משפחתו, במטרה להוביל להפלת ראש הממשלה ושלטון הליכוד, הוא הנתבע.

11. הפרסום בגינו מוגשת תביעה זו, הינו המשך ישיר לפרסומים בזויים שפרסט הנתבע כנגד התובע ומשפחתו
במשך זמן רב בעמוד ה"פייסבוק" שלו (אשר לו מספר "עוקבים" בלתי מבוטל).

12. כך למשל, פרסם הנתבע בעמוד ה"פייסבוק" שלו ביום 11.8.17 את הדברים הבאים ו

"אין לגתניהי ח<שג<0 כמעט בשים תחים. 70 שנים שלטין איומות ה"הישג'י הגורא מכל שהוא
מצליח לפלג את העמ! הכל למען הישרדותו הפוליטית."

"1" העתק הפרסום הנ"ל, מצ"ב לתובענה ומסומן "1".

̂ח1(1-י31//:קז111 1 בית המשפט הנכבד מופנה לעניין זה ל-70/094ס0/0^\/70/0ס0/"70/090ס70/099-0/0ס70/09£0/0כ0/01/וח00.ת1ת31
/?0070/09/'?70/099ס70/09£0/0ס70/0990/0ג]00/0\/0',70ס99-0/0070/0910/0"/70ס70/0910/0סס/70/0990ס0990/0/"7ס70/0900/0ס0/"
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שמעבירה אותו כנראה על דעתו והיא שגורמת לפרסומיו הכוזבים והמרושעים כנגד התובע, שכל מטרתם
כאמור לנסות לפגוע בראש הממשלה וברעייתו, בין היתר, באמצעות התובע.

14.לפרסומי הנתבע "שיתופים" רבים, כמו גם תגובות ו"לייקיס". כך, נהשף הציבור הרחב להסתה של הנתבע
כלפי התובע ובני משפחתו, לדברי הכזב שלו כלפיהם ולגינויים ולהכפשות מכוערות השזורים בפרסומים.

15.לצורך הוכחת כוונת הזדון של הנתבע, ומבלי להטיל על התובע כל נטל אשר הדין אינו מטיל עליו, מצורפים
פרסומים נבחרים מדף ח''פייסבוק'' של הנתבע, כאשר התובע ובני ומשפחתו שומרים על זכותם להגיש תביעות

מכוח חוק איסור לשון הרע בגין פרסומים אלה.
"2" העתקי פרסומים נבחרים, מצ"ב לתובענה ומסומנים "2".

ה. הפרסום הכוזב מושא התונענה
16.במועד הסמוך להגשת כתב תביעה זה, נחשף התובע לפרסום כוזב מיום 17.8.16 שפרסם הנתבע כנגדו בדף

, נביאו כלשונו ו ה"פייסבוק" שלו, אשר נוכח חומרתן של ההאשמות המתוארות בו
"יום אחד קורא ביבי לראש המיקח* ומבקש דרכון בשם בדוי לבן שלו יאיר נתניהו,
כמו למרגלים, בנימוק בטחוני, לשמור על הב( ההולל המסתובב בעולס, שתהיה לו

זהות בדויה.
עד כאן הכל קצת חזוי אבל נניח שזה גס קצת הגיוני.

מסתבי שעקב דליפת מסמכי פגמה שיאיר גתניהו הצעיר שגקושי הרוויה משהו
בחייו, כבר עשיר גדול.

לפי החשדות הנחקרים כרגע בלהב 433 אותו דרכון מטעמי ביטחון, הפד להיות
תרגיל הונאה של משפחת נתניהו להעלמת מיסים, הלבנות חון וקגלת תשלומים
מכל מיני בעלי אינטרס שרצו לשמן את ראש ממשלת ישראל בשוחד ותרומות

אסורות.
לרוע המזל של שרה וביבי הדלפת "מסמכי פנמה" גילו לרשויות החוק שאותו שמ
בדוי שנתנו במוסדל ליאיר הקטן... הוא זה שמחזיק על פי החשד חשבונות של

מיליוני דולרים ואיר! במקלט המס העולמי של השמנה וחסלתה.
והוא בסן הכל אוהד לטייל ולבלות ועכשיו מסובך בפלילים.

מסמכי פנמה הידועים לשמצה הם אוסף של 11.5 מיליון מסמכים חסויים של
חברת עורכי הדין מוסאק�פונסקה מפנמה. שהודלפו בידי אלמוגי לעיתון גרמגי,

שמגלים רשימה ענקית של בעלי חשבונות במקלט המס.
יאיר נתניהו לא לנד

חברי קליקות ההון גם ברשימה השחורה הזאת.
זאת השיטה של העשירים להעלים מיסים מעם ישראל, להלבין הון שחור והדרך

של פוליטיקאים נאלחים לקבל תרומות אסורות.
כך חברי ההון שלטון יכולים להשפיע על פולטיקאיט מושחתים לפעול למען
האגטרס שלהם ולא למען מה שהבטיחו בבחירות לעס הפשוט שקורס תחת נטל

המס בישראל.
ביבי הרי תמיד דאג להם ולא לכם, אולי עכשיו אתם מבינים קצת למה.
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להגיד לכם שהוא יועמד לדין!
איגני יגול.

זאת משוט שבמשך שנות שלטונו הארור הוא דאג לשתול אגשים מושהתים מטעמו
שיעזרו לו ולחגריו העשירים אם יסתבך בגל מיני צמתים של ההיק, הסדר,

, רשות המיסימ, החברות והרגולציה. כיאה למאפיה שלטונית. המשפט, הבקרה
עכשיו מפעילים המאפיה לחץ על שומרי הטף השתולים שלא יעזו לבצע את

תפקידם הציבורי.
זוכרים שהתגלה בעבר שביבי מחזיק בחשבון העלמת מס באי ג'רסי שבאיי

^<^//:3ן))ר1 תתעלה? 08/1.2218820ו)}01ק/3^6ח/חו61.00^3רח6^̂.
זה כנראה הלקח של משפחת נתניהו להמשיך להעלים מיסים מהעם היושב בציון.

למה זה לא פותח מהדורת חדשות!
התקשורת הנשלטת ע"י אותה חונטה נזהרת לא לדווח יותר מידי, ולכם נשאר רק
לקרוא גפייטבוק על פרשת השחיתות הכי חמורה שראש ממשלה בישראל היה

מעורב גת.
קצה הקרחון!" (השגיאות במקור, י .כ.).

"3" העתק הפרסום, מצ'יב לתובענה ומסומן "3".

17, בעקבות הפרסום, פנה ב''כ התובע לנתבע ביום 13.8.17, במכתב ובו דרש, בין היתר, כי הנתבע יסיר את הפרסום
הכוזב תוך פרסום הכחשה והתנצלות בנוסח שנשלח אליו.

"?" העתק מכתב הדרישה מיום 13.8.17, מצ"ב לתובענה ומסומן "4".

18. חרף הדרישות הברורות במכתב ההתראה הנ"ל, ניסה הנתבע להתחכם בדרישות משלו, אך מחמת חיסיון
שחל על הליכי מו"מ לפשרה, ימנע התובע מלפרט את תשובת הנתבע.

19. הנה כי כן, ארעה בענייננו עוולה, אשר בגינה זכאי התובע לפיצוי כספי סטטוטורי ללא הוכחת נזק, מכוח חוק
איסור לשון הרע.

20. בבוא בית המשפט להכריע בשאלה האם לתובע עומדת הזכות לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק מכוח חוק איסור
לשון הרע, עליו להתחשב במספר גורמים: בין השאר, להיקף הפגיעה, מעמד הנפגע בקהילה, ההשפלה שסבל
התובע ומידת הפגיעה העתידית הצפויה בו, כל הגורמים בענייננו מובילים למסקנה הברורה כי התובע זכאי
לכל הפחות לסכום תקרתו המקסימלית של הפיצוי הקבוע בסעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע. סעיף זה קובע
כי כאשר מוכח שלשון הרע פורסם מתוך מטרה לפגוע, הרי שגובה הפיצוי שניתן לתבוע ללא הוכחת נזק עימד

140 ¤ בגין כל פרסום. , על סך של 332

21. די בעיון בתוכן הפרסומים הכוזבים של הנתבע, כדי ללמדנו על שנאתו העזה והיוקדת כלפי התובע ומשפחתו
ועל כך שהוא אינו בוחל באמצעים בניסיונו להשפיל את התובע ובתוך כך לפגוע בראש הממשלה ורעייתו תוך

שהאמת כלל אינה מעניינת אותו.
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ו. עילות התובענה

22. הפרסום שפרסם הנתבע הוציא את דיבתו של התובע רעה ומהווה "לשון הרע", כהגדרתו של מונח זה בחוק
איסור לשון הרע, כאשר הנתבע פרסם את הפרסום הכוזב בזדון, מתוך רשעות של ממש ותוך ניסיון להכפיש

את שמו של התובע והוריו.

23.כמו זו הפרסומים אף עולים כדי פגיעה בפרטיותו של התובע, כמשמעותו של מונח זה בחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א - 1981 (להלן ?. "חוק הגנת הפרטיות"}.

24. מחדליו ומעשיו של הנתבע, כמפורט לעיל, ביחד ולחוד, באופן ובעיתוי שבו נעשו, מהווים גם עוולה של רשלנות
מכוח סעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], שכן הנתבע חטא, בין היתר, במעשים או במחדלים

הבאים

29.1. פרסם ביודעין דברים מטעים ומסולפיס אודות חתובע;

; 29.2. לא פעל ביושר ובהגינות

29.3. לא בדק עם התובע טרם הפרסום את נכונות הפרסום שפרסם במקור המהימן ביותר ובזהירות
הראויה;

29.4, פרסם פרסום כוזב שנועד לשרת מטרות זרות - פגיעה, הכפשה והסתה כלפי התובע והוריו.

30. הפרסומים האמורים מהווים אף עוולה חוקתית לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, המעגן את זכותו של אדם
לכבוד וקובע כי אין לפגוע בכבודו ולהעניק לכבוד את ההגנה הראויה לו. משמע, הזכות לכבוד קיבלה מעמד

חוקתי, על חוקי, כזכות יסוד. זכות יסוד זו צריך שתהנה מעוצמת ההגנה הגבוהה ביותר,

30,1. פגיעה בזכות חוקתית מצמיחה זכות למתן תרופה, בדיוק כשם שפגיעה בזכות שאינה חוקתית מצמיחה
זכות שכזו. הנטייה הקיימת כיום היא להכיר בתרופה חוקתית עצמאית מקום שנפגעה זכות יסוד של

אדם המעוגנת בחוק יסוד.

30.2. התובע טוען כי במקרה דנא מטרתו של הנתבע במעשיו (או לחלופין בלבד במחדליו), כפי שפורטה לעיל,
היא לפגוע קשות בשמו הטוב ובשמה הטוב של משפחתו. כידוע וכאמור, שמו של אדם וכבודו מהווים
את אחד מנכסיו היקרים ביותר. על אחת כמה וכמה נכון הדבר כאשר מדובר בבנו של נבחר ציבור.
לפיכך, עוצמת הפגיעה בענייננו הינה חזקה ביותר ומצדיקה מתן פיצוי כספי לתובע בגין הפגיעה בכבודו
והדברים אף יפים שבעתיים נוכח העובדה שהנתבע משתמש בתובע (ממש כך!), שהינו ארם פרטי מן

היישוב ללא כל מעמד ציבורי, לצורך השגת מטרותיו הפסולות כאמור.

ז, הסעדים המבוקשים

31. נוכח חומרת מעשיו (או לכל הפחות מחדליו) של הנתבע ועוצמת הפגיעה בתובע, מתבקש בית המשפט הנכבד
; להושיט לתובע את הסעדים הבאים

, המורה לנתבע ו/או מי מטעמו לפרסם התנצלות פומבית ומפורטת, שתוכנה יתואם מראש עם 31.1, צו עשו?
; הת"מ

5



31.2. פ<ציי כספ* בסך 140,332 ¤ וזאת ללא הוכחת נזק, על פי סעיף 7א<ג) לחוק איסור לשון הרע, בגין
הפרסום לעיל והניסיון לפגוע בתובע ובשמו הטוב במזיד ו/או להשתמש בתובע כ''כלי" לפגיעה בהוריו

ראש הממשלה ורעייתו, מבלי לנסות ולי לקבל את תגובתו לתוכן הפרסום, טרם פרסומו.
,70 ¤ ללא הוכחת נזק, בגין ביצוע עוולה של הוצאת 31.3. לח<לו0ין בלבד, חיוב הנתבע בפיצויים בסך 166
לשון הרע לפי סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע וכן סך נוסף של 59,467 ¤, ללא הוכחת נזק, על פי
סעיף 29א(ב)(1) לחוק הגנת הפרטיות, או לחילופי חילופין כנזק בלתי ממוני, בגין צער ועוגמת נפש מכוח

עוולת הרשלנות והפגיעה בכבודו של התובע.

ח. סוף דבר
32. לבית המשפט הנכבד נתונה הסמכות המקומית לדון בתביעה זו, נוכח מקום מושבו של הנתבע ואילו הסמכות

העניינית לדון בתובענה, נתינה לבית המשפט הנכבד נוכח סכומה.
35. נוכח כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבע לדין, ליתן כנגדו את הסעדיס המבוקשים

לעיל ולחייבו בשכר טרחת עו"ד ובתשלום הוצאות התובע.

 דר' <וסי3ג^עג"ד
11/ /1 דר' יוסי כהן - משר1'עג35<די / "̂̂ 1 ב"כ התובע 
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איך מישהו שעבד בלשכת משרד ראש הממשלה המושחתת. יגול להיות המיריע הבלעדיי יי ו
האם להעמיד אותמ לרין
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ר.1א חבר שלהם
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מחדל שניר חפץ צקה מראש
"ראש ממשלה מופ'ע באחד הרגעים המורכבים ב'ותר בקריירה בפני כל העם ללא איפורתקראו אח ר.0מ0 הזה.

ושיער????"
מי אמור לדאוג לזר,?????" , "זהו נגמרי י.ן ז�'ןןח ח*ח00 �>ק אחרי שצילם את הסרטון בכינוס הליכוי "לגנבים ימינה'1

" המבריק
לא נעים, הקרחת של נתניה! נתפסה במצלמה .והנר, ניר חפץ צדד,,

פוזה שעולר. למשלם ר.מ'0ים הרבה מאד כסף על איפור ושיערלא ה"ת' מת'ח0 ל?ר. אם האיש לא היה גולו פחה
פחה בלוד,, בנאומים, בר1פעה מוקפדת שבאר. לכ0ות

כלי ר'ק שכולו תדמית ע0וף נשחיתגת
ךמילא היה גם קחה וגם מעשים היינו 'רולים ל0לוח , למען טייקונים. מקורבים ולמען עצמואבל שזר. רק זיוף אחד שלם של אד0 שכמעט לא עושה דבר טוב למען העם, פוגע בו מתעמר נו. עושק אותו

זה בהחלט עוד נקודה למחצבה.
שהוא מבין שנתגיהו "מופיע באחד הרגעים המורכבים בחייו11מה שהכי יסר. כ0מ0 של נ'ר חפץ

ובכן גם הוא יודע: שחייו כמ1ון ראש הממשלה הולכים ומתקצרים
הנרור , בגלל באג ענק בדמוקרטיה. נמצא אצל אדם אחד אביחי מנדלבליט, החבר שלו.השאלה היחידה א0 קי0ריה מחכה יו או מיטה במעשיה!

/ חגלי�ון / , * ני .יי,ח מסרשת  ייץומר 0ף של החוק ה�א את ח� /'ומעה אוחו גדי שישמור >1<י1לרן גת רחוצים ה�זה נלן אייו ה*ודג לשכווי; בפ1ס ה^3 להזכיר לו לשרת אח ד.ע0י�
1£1̂ר, לנו /711 קחה של יו^מ"ש וו""

תני1)1 ירגר גורן ה*1צל<אוח יו6ק"ח מ'*ח1(ר. נערב
יהיר, 0ושחת !^

[_ .3 
^  ̂,' /?�."!• י*?",•'!>? 0.
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לר ! ביב' תתביש
ובח"ם שלך לא עשית למען הביטחון בישראל כמו האנשים האלה.

. , עמיר פרץ.ואתה לא מוטטת את ר.חמא0 כמו שהבטחת. יצאת בשן ועין עם אל9י טילים ומאות אלפיכולם שמאלנים גאים, בוני העם הארץ והביטחון שיחררת מאות מחבלים עם דם על היידים יותר ממה שאף שמאלני או 'מני הסכים לעשותהרוגים אלמלא כיפת בר�ןל שדאג לו עוד שמאלני
לפניך

של כל הסובבים אותך שקונים כל מה שאפשר לגזור קופנן.בל' תכנון . כשהם מת'0 בנגמשים כי כל הכסף הלר להתחמשות מול א'רן אידן ולשחיתותלא דאגת לפתח אמצעים למינהרות ושלחת ח1)ל'ם לא מ)1נ?נים למות למלחמה שנגררת אליהוס'כנת אפילו את הברית עם המדינה הכי אסטרטגית וחשובה שלנו .לא דאגת למקסם את ה0יוע הביטחוני מארה'יב בגלל שהתעקשת לנאום נגד נש'א אנ?רקא':כל העולם המו70מי. י.' אתה לא מסוגל לקבל ר.חל0ות נויבות .מלא פיגועים : ממנהרות הכותל ועד המגנומטרים שאיימו להכניס אותנו ל0ג0וך אקטיבי ע0ה'-ת חסר אונים מול א'נתקאדת הסכינים בירושלים .
השמאל לא עקר ישוב יהוד" אחד

אחד !!!
השמאל ניצח מלרומות

. החץ וכיפת ברזל הנשקים הכי אסטרטגים שלהשמאל כבש את השליחים והשמאל הביא צוללת ראשונה . כור אגו ומי

ן ן ? ? ו  - >



. המדינה

הצהרת שאתה בעד שתי מדינות כדי לשמוי על רוב יהוד' בארץ ישראל ועשית הכל לאה0תת נגד יב'ן עד שנרצח וחתמת על אוסלולא ר,0פ'ק לן ?
כתבת 0פר שאסור לנהל משא ומתן עם מחבלים !עש'ת זאת עם החמאסלעשות כלום

המחיה , להרוס את החלום הציוני להקים בית בישראל מרוב יוקר הדיור . וב�זמן הזה עזרתלא עשית כלום חוץ מלכנות שריפות , לעשוק את עם 'שראל שטובע בחובות מרוב יוקרלא דאגת לא לעמונה ולא לדימונה ,
כשרק דבר אחד מעניין אותך, הישרדותו האישית .לי.י"קונים. מקומבנים למושחתים ולך.

לותן אישור לגרמנים למכור צוללות קרב למצרים שנפלה כבר ליד"מ של פונדמנטליסטיםומביא אפסנאי מושהת כדי לרכוש צוללות שלא צריך.מפער שר ביטחון מהלליכוד רמטל ל לשעבר
בלי להתייעץ בקבינט . ובלי המלצת צה''ל . .זאת כבר בגידה בביטחון.איסלמ"ם

נשי�רור ישיר ונגד שמאלים גיבורים בוני העם והארץ.הקשבתי בעל כורכי לנאום המץע'זע שלך נגד התקשורת ששידרה אותך בשלושה ערוצים16/4214וגו10\ז5!60[10ק/וו 00 #1!20:\\**י#יא<.ןפלא שהגשתי בגץ לחקור אותך בסג�שת 000;3 ?
כולנו יהודים אוהבי /ז/שי� לוחמים שמתים במלחמות מש7מי מיסיס כד' שתוכל לשמן אתאיך אתה מעז להסית את חצי העם נגד האחים שלנו *

הנאמנים לך.
אתר, יכול לצטט אותי עד מחר

1* *ח ר.111) הזה אס*(? ויחגי�ש 1))*חה חור. *י)י£יי. /'*'ת גי*11<י �זחו0 יוו 1)1 )! לן ן'יוו7ך ואוזוי. חלן יל,חהרו;ר. וי'ןזיח^ןו^תר-נז >
/?> ו יי:ל {¥,

תתנישלר , מושחח <
וויי'ויו ח^ווט אותי נ1*ו0י הה0חה '*ל( נו�אר. אותן
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- אי'ביבגימין 1 <י ? .- ? ? - י י1!1?" ?� ? 
וראלי שקירסהת' היוס יס1�משנה לי*ל;י� 
?ול גחניהו ויעו7, הגיגיי שעולי לישראל

בגו0י1 הגי* 1*1 האמריקאי הביטחוני לישראל.
יזנר לףה חק גיכל� יי0ח1( לקרוא לרעוס ויר,

י1וש<�. מי י^חושג רי, ע7י1*1<ו וי1ורחו האישית
ק י̂ל � _; י י � � � - י �~י;7\�זל�^ , - י

יי /וי י'ל, �לוי י*י1י£וו�ז '"0 אחר -י1ם *י)1�א? ? ? • .?

-יחי!!1 יזי<*17'ז"11. י�.��" ?י.יר, בלי1ינ ווז' 1 *? •<*?"
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תבי'ם. אני שב ומבקש מכל אחד שעוד לא תרם להיות שותף ולקחת מניה במאמץ לוודא
שבנימין נתניה! יחקר בטרשת הצוללות החמורה

,עד ה'ום הוא לא חשוד ואפילו לא זומן יתת /גדות. ההיסטוריה הוכיחה שרק בגץ דוחף את כתדנבליט לפעול כשזה נוגע למי 1111)1 אות1
'ש למנדלבל'ט ושי ניצן עד 3.9.17 לנמק לש91טי בגץ מדוע נתניהו לא חשוד בפרשה שקרצהבנ'נ7ן נתניהו המושחת

15.11 ותוארה בהרחבה בתוכנית המקור ב16.
תדמו בבקשה כ<* יכולתכם בלינק הבא

אפשר בלחיצת כקתור להישאר אנונימיים

תודה מראש ושבת שלום
בירח' ננצח.

אוהב אתכם

בגץ: מנדלבי^ט הירי* נרד את נתניהו כפר^ת
3000 כחידוד

י/0 הוא אפ�לו י\, זמן ל^דות)בסרשת 3.000 הצוללות יכל� ה^יט החמורה. 'עלון אומר 17נתניהומימון פגיה לנגץ ש�ת"בו את מנדנלי0 לחקור :0^וד את ב�ב1 כיו�^חת, והוא מעורב. עד ר,
' !|^542*18 8יי ^0>*\ו . , ^{||



~.ם גם שניסחו את העתירה לבגץ לחקור מיד באזהרה את נתניהו כחשוד בפרשת 3.000\ו"ד 'ובל יועז ודורון ברקת הנפלאים
��•צוללות וכלי השייט החמורה.

^נדבליט ושי נ'צן נדרשים להשיב לבגץ עד ליזם 3.9.17 מדוע נתניהו לא חשוד. לא נחקר ולא
ומן אפילו לעדות מאז 16 11 15 עת התפוצצה הפרשה

במיוחד יאור דברי בוגי יעלון שר הביטחון מהליכוד והרמסכ"ל לשעבר.

גזי�תט נדרשת
?ני שב 1מבד,ש נ?לס לתרום לממן את הבגץ

פי יכולתכם 50/100 ש"ח בלילי, הזה 1

עורכי הדין של מכון מ1לד. יועז ^ברקת הכניסו לתביעה נגד נתניה! הבן 09קא/ת מתוך
התביעה שהגיש עוי'ד כהן בשם הזוג נתניהו נגד סרנה. א0שר להניח כי העתקת

הציטוטים היא חל

366 1.1016
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נתניהו לזחץ על מנדלבליט כל יום. מעצם חברות! .נאמנותו המובטחת ועכשיו עם כל תומכי
השחיתות בליכוד

אתם מכינים למה אתם ח'יביס להגיע יק"ת במוצ''ש ?
צו שמונה לעם ישראל נגד השחיתות

ככר גורן העצמאות 65 פיית

י יי 1: 1 י �

גלה שלא כל בכירי הליכוד שהריעו לומופע האימים של נתנ'הו נו/^ד לשדי מסר אחד מכדלבליט היזהר. לזח1 ורגב מחנים לך. מקגן ר1?וח בי.ני התערוכה עומדים באחוריו. 1^0 <וח � הממשלה "דרוק עם הגב יד�ר הוא עלול ל�זום כבר. ,הבא שלו עשר להיות הקדמת ר.בח'ר1ת ל1^אר0 2013. אבל אז '



1̂ לר, וזח©!�!? /^4 +4, 0110*

א"גי בנימין ]

1 מש'ב לנתניה! ש\'ט0 אותי בנאום ההסתה שלו בגני התערוכה בתוכנית הצינור.

, > ר  1 .1*1 .171-7 11- ^ ^ ..11 ' ו  7 _ו ים הו"1ג.וה.  ו
,- <4 1.1* 11*1^.-1). ^ו_1<|

ג'ב להאשמות של ראש 11 לאחר שתקף אותו א"בי בנימין מ
1̂ הלןרן 91 זוהי 1 ר.ס^י1 ח הממומנת מ נאומו בגלי 1 יי ב
יי. עוד אמר בניני ן 1י ? י 1)1רחדשה. אלו 8 טען בנימין בראיון ל�הציכור ב ?,ר/ ? " זם ר.י�,פ5,נ*ת ר.וא הנ' נכ'תל� 9 ! "1£� 7, : ?
1 ? ? י י 8111 1

1̂ .?\^\< * )ח6וזז11ו€0 0] ^י-י 

3 5̂ 3165

5!ח9וח1ח00 016ד*ו 2 ^\6ו/ץ

1:1ומז 3̂1 *י ו1י* 1ו
; <1ו1רק להזכ�ו� לך אתה לא י^זם הה9גנורל בפתת תקווה . !*ז �ו0ז . ?* י<501^ 6 .1. ? !

א"ב' בוימין 1
/ 0 7 ובע מר. ב ב' אומר ו/!רוץ10 מצט;1  . אני לא ד, הבהרתי חזור זהבהר שמנ� נפתלי הוא היוזם ואני היית' שם מהתחלה עם נ/עסים אחרי שקרא" 1את בבידוי

לנו
.? ז 1י*11 . וי^"כ:' י'-ו; יואני *אר. בזה > ? * ( 1 * ->* ת� וי- !



1 ישויות החוד, צריגות להבין שאנחנז לא ניתן להם לטייח את החשדות החמורים .
י לא 'היה עוד 9ע0 ווינשט"ן

? י י ?
1̂ נ!!  ~ - - *^̂  0  ̂ ̂^נ  0̂ .̂

11̂ 9 1 111 8̂  1̂  ̂ י

1 111 111 111

11 ????????1 1 ^א ??????????וו 1̂???????????§?
^ 1 1 1 1 *1י וה .  י ב ו � ̂י 1 ה^ק ם לא 1" ל -הנ 1ו 1770 11 ^ שמעןים יספר את האמת. ח?נ?�ת השת קר. מתח�ל1ת לד,רו0 0ב בו ית1 0 • שגורם לו לפחדלא השמאל או התלןשוית - מת שמפ'ל >*.ת יתכ�ה) הוא התנהגותו לאי�ך ר'שיים וחבריו הקרובים1
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מה ביבי אמי ב2006

קריאת חונה!
יא קודם "מוקד השחיתות בישראל מצוי בממשלה. המרכזת ב'ד'ה יותר מיד' כח, האשמה ר.

כל על התקשורת שלא חושפת שחיתויות"
שתפו בגל הכח.

*יו* ¥*£ ||1)1י<1 <.חיג*ח ב"ז יר. . מו*�,7 ו.<ייח'ווומ ג'עיזו�א-ל <'ו 1 <זגו'*ו"1 <*לי<*ו
^וו ח. /*ל* וי י.וי י;יזד, > 1x1� 1 חדי <ווז. הון* *0 א< ר ו*"<;א7וחה ר.*א קודגו 

חוח" 1 ח1י^חח א<ז ר,(ייח

^רב <�!0 א*> 0צגע ג/וי**יגזר, {עבו הממשלה. שהיא, ה<יה1 ה&נה ה 1 <1� ר.ל�ג1ד גנ�חין (
1 <ת1תי. יוק1 השח�ח.ות ג�שרי^ל בשזי ר'כח ה<1ח. *ר^תיח"י; ר;דןלה בישראל. היא לא

1 נתג'הו ה-ר, >'מ>ר <()*ו0 ב<*0 > ו חו0� ישראל-**1�1:*ג. וב4י,ו0 זאיו ר"גי��ו ג&תיו יבר'ו
1 שר.(1ש* ד�-וחלף }1 ידבר ו^ל ה^ח�יגית ה**יל<1ו<י<7 יהשח�רווינ נתוך הנ'משלד, <א רזן

ישר'<ו1י1ת גוח 1 ^^גונ'וה בממשלה, הנחיתות 0חתליה ש0. ^*�><א שה&שע הנז^יייין חקייי אל הממשלה, *בל 81 1 ד.ו*משלד. /שריר,. *י* גגיוגג^ ררייזג, לזבחינת ריגוו הגיח. גגידניז 'ש0*ל
" 1 ?ש0י6יעג0משלר. היחבי�י

1 <יוי שגגר ר.ורגל ניחסי שג*ה-�ו"יגר. עם ר.ע'הו{1ו'[- בחי 1ו1ג�ו*.< יר-^תליח בהל,ש<יח
̂ייוו. שזלא. ח<שקת את השלייתייז אנ/̂�ט שרים גי," כ<!"0  ^ל רתל

1 "ה>*שמה הי^ לןוד0 -נל
1 יוויוטין. *אני אתד ג'ל0 0ו1ג<ם?^'שחחי0".
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רכון בשם בדוי לבן שלו יאיר נתניהו .כמו ורא ביבי לראש ה010ד ומבקש ד , שתהיה לו זהותיום אחד 7, למרגלים , בנימוק ביטחוני 1 ישמור על הבן ההולל המסתובב בע1לס
בדויה

עד כאן הכל קצת הזוי אבל נניח שזה גס קצת הגיוני.
. כבר מסתבר עקב דליפת מ0מט פנמה שיאיר נתניהו הצעיר שבקושי הרוויח משהו בח"ו

עשיר גדול
. הפך לה'ות תרגיל הונאה של משפחת נתניהו להעלמות מ'סימ . הלבנת הון וקבלת תשל1מי0 מכל מיני בעלילקי החשדות הנחקרים כרגע בלהב 433 אותו דרכון מטעמי ביטחון

אינטרס שרצו לשמן את ראש ממשלת ישראל בשוחר ותרומות אסורות
ח לישויות החוק שאןתו שם בדו' גי שנתנו במו0ד ליאיר הקטן הוא זה שמחזיק ע? פי החשד חשבונות של מליוני דולריםלרוע המזל של שרה וביבי הדלפת י'מ0מכי פנמה " 

ואירו במקלט המ0 העולמי של השמנה וה0לתה .
עכשיו מ0ובך בפליי�ם. והוא ב0ך הכל אוהב ל0"7 ולבלות ו

הדין מו0אק-פונ0קה מפנמה שהודלפו ביד1 אלמוני לעיתון גרמני, שמגלים רשימה ענקיתמסמכי פנמה הידועים לשמצה הם אוסף של 11.5 מיליון מסמכים חסויים של חברת עורכי
של בעי1 חשבונות במקלט ר.מ0 .

יאיר נתניהו לא לבד
זאת השיטה של העשירים להעלים מיס'ם מעם ישרא7 . להלבין הון שחור והדרך שלחברי קליקות ההון ג0 ברשימה השחורה הזאת

פולטיקאים נאלחים לקבל תרומות אסורות .
ולא למען מה שהבטיח! בבוזי ��ות לעם הפשוט שקורס תחת נטל ר,מ0 בישראלכך חברי ההון שלטון יכולים להשפיע על פולטיקאים מ'שחתים לפעול למען האנטרס שלהם

ביבי הרי תמיד דאג להם ולא לכם. אולי עכשיו אתם מבעים קצת למה.
להג'י לכם שהוא יועמד לדין "



וונית,לו ולחבריו העצירים אם 'םחכר במ� לדני ^מתים של החוק. הסדר. 1ה0י ם* . הבקרה,זאת משום שנמשך שנות שלנ'ונו הארור הוא דאג, לשתול אנשים מושחתים מטעמו שי/חיואת' ילול. עכשיו מגעילים המאפיר. לחץ על שומרי הסף השתולים יוקו 'ע�1ו לבצע את תפקידםרשזת ר.נ07'0 , החמ�ות והרגולציה ג'אה למאפיה שלנ
?זוגיים שהתגלה בעבר שביבי מחזיק חשבון העלמת מ0 נאי גיר0' שנא'1 התעלה ?הציבורי

1ר. בנראה הלקח של מש9חת נתניהו להמשיך להעלים ל?'0�ם מהעם היושב בציון
נס"סנוק על סרשת השחיתות הני חמורה שראש ממשלי�. בישראל רי'ה מעורב בההתקשורת הנשלטת ע1'' אותה חונטה מהרת לא לדווח יותר מיד1 � ולכם נשאר רל, לקרואלמה זה לא פותח מהדורות חדשות ?

! קצר. קרחון
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 טל' לאישור� 052-2554058לכבוד
1אייגי בנימין  ;ו/

באמצעות מייל
מרח' הוברמן 10

תל-א3יב 6407509

""
; פרסומים כוזבים בעניין מי יאיר נתמהי ביטחוני, לשמור על הבן ההולל המסתובב בעולט, שתהיה לו זהות בדויה."ביבי לראש המוסד ומבקש דרכון גשם בדוי לבן שלו יאיר נתניהו, במו למרגלים, בנימוק1. ביום 17.8.16, פרסם טרשיכס בדף ה"פייסבוק" שברשותו פרסום שכותרתו� "יום אחד קוראכשס מרשי, מר יאיר נתניהו, הריני לפנות אל מרשיכם, מר אייבי בנימין, כהתראה, כדלקמן והנדון

0515/1074396555972181ק/ח1רח79ח1נ!.66^3/וח0ס.)001^1:906.^^/^//:5ק11^.למען הנוחות, מצ"כ קישור לפרסום האמור:
: "חוק איסור לשון הרע") ואף מציג4. הפרסום הכוזב, שאינו נתמך ו/או מסתמך על חומר ראיות, עולה כדי לשון הרע ועומד בניגודמרשכס בעקביות כהקשר למרשי בדף ה"פייסבוק" שברשותו.3. פרסום זה, אינו אלא המשך ישיר לשורת פרסומים מכוערים, בזויים וכוזבים ביותר שפרסםמיני בעלי אינטרס שרצו לשנע את ראש ממשלת ישראל בשוחד ותרומות אסורות." ועוד ועוד.להיות תרגיל הונאה של משפחת נתניהו להעלמות מיסיס, הלבנות הון וקבלת תשלומים מבלטוען מרשכם לי "לפי החשדות הנחקרים כרגע בלהב 433 אותו דרכון מטעמי ביטחון, הפך1. מלשון הפרסום עולה בעליל, כי מרשכם מכפיש את מרשי בהכפשות חמורות וקשות. כך לדוגמה, ויודגש: לא היו דברים מעולם וכל הפרסום מתחילתו ועד סופו אינו אלא דברי בלע מכוערים"עובדות" כוזבות אודות חקירה כזו או אחרת המתנהלת כיחידת להב 443 ביחס למרשי.להוראות חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965 (להלן

וכוזבים.
;1 $. נוכח האמור, מרשכס נדרש בזאת לפעול כדלקמן ו 5.1. להסיר את הפרסום לאלתר ולא יאוחר מ~24 שעות ממועד קבלת מכתבי זה

65257 טלי 03-5168484 פקס � 5166066~03�~ ,אה, תל-אביב 17 17~רחיקלישר 17, מת גי , 0311x101 51. 01.411, //0^ ? 161-̂ ̂\ \/¥?*.)ו09.1191103-1220.!972-3-51660661+ :א1:8 972-3-5168484+ :01�ד 151361 6525717 /ו1/\ 61>.� \\'\¥^ ח0ו0551-001י<. .00.11



פרסס את לשון הרע, תוך שנעה ימים ממועד שיגור מכתבי זה י5.2. לפרסם הכחשה של הפרסום ככותרת מתאימה, במקום, במדיה, כהכלטה ובדרך שכה
בכלל זה פגייה לערכאות ולמוסדות המוסמכים.6. ככל שמרשכס לא ייעתר לדרישות המפורטות במכתבי זה, מרשי הורה לי לנקוט כנגדו ככל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו ו
 71. מובן כי אין בהיענותו של מרשכם לדרישת מרשי כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדת לרשותו

 11 בדין, לרכות נקיטת הליכים משפטיים כנגד מרשכם.

1 8. התראות נוספות לא תשלחנה!

 / בכבוד רב, 1

 ' דוך*/7ז* קו?ן , עו"ד 1ו

1



תסגיר תיק שם התיק תיאור

9. פרט* בא כוח (אם מגיש התובענה מיוצג) >*וימ .1} _^
שם 1[1ו�ר הדין (שם פרטי ושם שם משרד עורך הדין מספר רשיון מ0פר 0ק0 מספר טלפון

̂\ ?ן\ / £ #11 / £>00^*±י0 \*91#$4**9 ,4 
 ̂

י0י /
\ 

 ̂
,0

// 
משפחה)

אני מצהיר כי ידוע לי שסעיף 4 לטופס זה משמש, בין היתר, לצורך שומת אגרת בית משפט
ואני מתחייב כ1 אין הת1בענה כוללת סוגי ענ"ן שלא פורטו בסעיף 4 לטופס זה.



(ב) סוג ת*ק בהליך משפחה

? ם ם אכיפת ? בקשה ם ם היתר ם יישוב ם ערעור ם ערעור ם רשות
אימוץ אפוטרופסות פסק חוץ לאישור הטרדה נישואין 0כ0וך משפחה על החלטת ערעור

עיקול מאיימת רשם משפחה
 ___ וצו הננה __

0 שינוי ? תביעת ? קביעת ? התרת ? תיק ? תיק ? תביעת ? תיק ? ערעור
שם בוררות גיל נישואין ה0כם משפחה נזקקות עזבונות משפחה

אימוץ

.3

ם סכום התביעה (בתביעות כספיות בלבד):
£ <, -#*0 ,^1?

.4

ם 0 1 עניין (יש למלא בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט לפי תקנה 7א(ג) לתקנות 0דר הדין האזרחי,
התשמ"ד- 1984 כפי שמתפרסמת ברשומות מזמן לזמן)4:

י (באפשרותך לבחור יותר מסוג עניין אחד <^ר>  ^)- * >̂.י 7 -*/ל
באותו התיק, והאגרה שתשולם היא האגרה הגבוהה ביותר)

5. בעלי הדין- פר0י מגיש התובענה (די בציון פר0י בעל הדין הראשון) ם קטין ם חסוי

שם (פרטי ומשפחה/תברה/מוסד) מספר זה1ת/ מספר ח"פ מספר טלפון כתובת

<** | *00-ג^306ט 1 יל! | * ^£^0?3, י*יי ע^י י

, אם אין בידי מגיש התובענה "מ0פר זהות� כהגדרתו בתקנות האמורות, * בהתאם לתקנה 7א(ו) לתקנות סדר הדין האזרחי. התשמ"ד-1984
עלי) לפרט את הטעמים לכך. לפיכך, אם אין ברשותך מ0פר זהות, נא פרט:

6. פרטי בעל-דין שכנגד5 (די בציון קרטי הנתבע הראשון) ? קטין 0 חסוי

שם (פרטי ומשפתה/חברה/מוסד) מספר זהות/ מספר ח"ק מספר טלפון כתובת

 ̂  ̂ /* י051 ~* י7̂ 6̂  ̂ •>7*י *<!•*,ין 1 ף#0*^016
בעניין עיזבון המנוח (בתיקי ע/בונות בלבד) מספר זהות תאריך פטירה

7. אחר:
ם הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה בהתאם לתקנות בתי המשפס (אגרות), התש0"ז-2007יי או

. 7 תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995

8. פרט בקשות שנפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

5 בהתאם לתקנה 9(2) לתקנות סדר הדיו האזרחי, התשמ"ד-1984, פרטי הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם.
* ק''ת התשס"ז, עמ' 720.

7 ק"ת התשנ�'ו, עמ' 8.



1 0910
(תקנה 7א(ב))

 מדינת ישראל

0310 1 - פתיחת הליך אזרח*
, התשמ"ד-1984) (לפי תקנה 7 א(ב) לתקגות סדר הדין האזרחי

0מן במשבצת המתאימה:

1. המסמר המוגש

3 תובענה עיקרית ? ערעור ? הודעה לצד ג* ם תביעה שכנגד ם בקשה בכתב
קתיחת התיק? ערע.ר שכנגד המוגשת יפני

העיקר1

 2. (א) סוג תיק בהליר אזרחי
ם ם בקשה ם בקשה ם בקשה ? הגבלים ? הטרדה ? המרצת ם המרצת 0 ועדת ם חוזה

אבעיה לאישור לפי חוק לתשלום עסק"ם מאיימת וצו פתיחה פתיחה ערר אחיד
עיקול להגנה על תכוף הגנה בוררות

, עדים
התש0"כ1-

2008 י
ם חיקור ם ניהול ? ערעור ם ערעור ם ערעור ם ערעור ם ערעור /-1 ערעור 0 ערעור ם ערעור

דין אזרחי רכושם של אזרחי בחירות על בית דין על בית דין על בית דין על בית דין לפי חוק על החלטת
נעדרים או למשמעת משמעתי משמעתי משמעתי חיילים ועדה

לשכת שנספו רשויות שלעובדי של שבויים של
מקומיות מדינה עורכי הדין במערכה

(תגמולים
ושיקום),
התש"י-
1950נ

/ ערעור 0 ערעור ם ערר על ? עתירות ? פירוקים ם פשיטת 0 רשות וו* רשות י דוו ערעור ם ערעור €
מיסים נוער על החלטת שונה פי חוק א0ירים רגל ערעור ערעור על

, אזרחי החלטת אזרח1 רשם בית אזרחי המים
המשפט התשי"ט- רשם

1959י ההוצאה
לפועל

ם רשות ם ו&תיק ם תיק ם תיק ם תביעת ףיח ?
ערעור על שכירות אזרחי אזרחי אזרחי בוררות ייצוגית

תביעות בסדר ד'ן בסדר דין
קטנות מהיר מקוצר

1 ס''ח התשס�ם, נ1מ' 98.

2 ס�ח התש�י, עמ' 162,
? ס''ת התשי�ט, עמ' 169.
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, ממנה בזה את עוה"ד יוס^ כחן. ו/או רן רייכמן ו/או אוהד מחרז, ו/או אייל 30570262 אני הח"מ, יאיר נתניה!, הנישא ת.ו 3
רווח ו/או פליקס חדד ו/או מיכל כחן-דריקר, ו/או צליל דפני קנזי ו/או ישראל אחרוני, ו/או בין תרדיון ו/או ארתור נו�רביץ ו/או
צביה קשת ו/או ל<ר1ן אייזנטל, מרחוב קלישר 17 בתל-אביב, טלפון .? 4^03-51684, להיות בא/באי כוחי כתובענה המוגשת על

ידל כנגד אליבי בנימין.

בלי לפגוע בכליות המינוי <ת<ו באי גוחי ושא<ם לעשות ולפעול גשמ* וגמקימי בבל המעולות תבאות, כולן ומקצתן
בקשי לעגי*ן הנ"ל והנובע ממנו קללקסן*

1. לחתום ולהגיש לכל ערכאה שיפוטית כל תביעה ו/או תביעה שכנגד, ו/אי כל בקשה, הונח, התנגדות, בקשה למתן רשות
לערער, ערעור. הודעה, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מהליך הנ"ל ללא יוצא מן הכלל, וכן להגיש בקשות

לסעדיס זמניים לרבות בקשה להטלת עיקולים זמניים.

2, לחתום ו/או לשלוח התראות נוטריוניות או אחרות, לדרוש הכרזת פשיטת רגל, או פירוק גיף משפטי ולעשות את כל
הפעולות תקשורות והנובעות מהעניין הנ"ל.

3. לבקש ולקבל חוות דעת לרג'ואית מכל רופא אי מוסד שבדק אוחי או חוות דעת אחרת הנובעת לעניין הנ"ל.

*. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי רץ למיניהם או מוסדות אחרים חן ממשלתיים והן
אחריס עד לדרגה אחרונת.

5. למסור כל עניין הנוגע או הנובע מהעניין� האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר כוררין כפי שבא כוחי ימצא לנכון ולמועיל.

6. להתפשר בכל עניין הנוגע והגובע מהעניינים האמורים £גיל לפי שיקול דעתו של בא כוחי ולחתום על פשרה כזו בבית
המשפט או מחוצה לו.

7, לגבות את סכום התביעה או בל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות ביהמ"ש ושכר טרחת עו"ד. לקבל
בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כוחי ימצא לנבון ולמתאימ.

8. להוציא כל פעולה כל םס"ד או צו, לרבות צווי מכירה או פקודות מאסר ולעשות את כל הפעולות המותרות עפ"י חוק
ההוצאה לפועל.

9. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא/י כוחי ימצא/ו לנכון בכל דבר הנובע
מהעניין בנ''ל.

10. להופיע בשמי� ולייצגני בפני רושם הקרקעות, במשרד ספרי אחוזה, לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה, הצהרת ומסמכים
אחריס למיניהם ולגצע בשמי כל עסקה (דיספוזיציי?) המוכרת ע"י החוק וליתן הצהרות, קבלות ואישורים ולקבל כל

מסמך שאני רשאי לקבלו עפ"י דין.

, לחתום כשמי 11. לייצגני ולהופיע בשמי בקני רשם החברות, רשם העמותות, רשם חשותגויות ורשם אגודות שיתופיות
גמקומי על כל בקשה או מסמך אחר בקשר לרישום גוף משפטי, לטפל ולטפל בכל דבר הנובע לו ולבצע כל פעולה בקשר

לאותו גוף משפטי.
12. לטפל בשמי בכל הקשור לרישום פטנט, סימני מסחר וכן בכל זכויות אחתת המוכרות ע"י החוק.

13. להעביר יפוי כח וה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות. העברה לאחרים, לפטרם ולמנות אחרים
במקומם ולנהל את עניני הנ"ל לפי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם הטשפט א1 עט

ענייניו הנ"ל והנני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף יפוי כח זה מראש.
המילים הבאויג ביח**� תכלולגח את הו*ב*0 ולהיפך.

ולראיה באת* על דנחו*יט, היו© <ו0 ולחודש >//08£ ג\נת 2017 / {/7111$/

הנני מאשר את חתימת מרשי/תי הנ"ל *5?3182!"£222ו1
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