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 לכבוד 

 השופט סגן הנשיא טל חבקין 

 בבית משפט לתביעות קטנות בתל אביב 

 03-6926552מספר פקס 

 27841-11-21ת"ק 

 אמיר מלמד,  :  1תובע מספר 

 שכתובתו לצורך מסירת כתבי בין דין היא : 

 בפתח תקווה  10דירה   17רחוב הארי הקדוש 

 0545386885נייד 

 רותם מלמד)קטינה(  :  2תובעת מספר 

 שופטת עידית בן דב ג'ולאן   :  1תבעת מספר נ 

 קרית אונו  68דירה  22יצחק רבין                          

 משרד המשפטים  – מדינת ישראל  :  2תבע מספר נ 

תחנת משטרת פתח     משטרת ישראל ו/או  –המשרד לביטחון פנים    –מדינת ישראל    :   3מספר  נתבעת  
 תקווה. 

 (036803807ל היועץ המשפטי של תחנת משטרת פתח תקווה מר גדי בש )מספר פקס ש 

 036803802משטרת פתח תקווה  מספר פקס של מפקד

 שוטר בתחנת משטרת פתח תקווה. 2851190שיר בן גל מספר אישי  - :4תבע מספר נ

 כתובת פרקליטות מחוז תל אביב )אזרחי(                         

 שוטר בתחנת משטרת פתח תקווה.  1905108 הראל שורק מספר אישי –"  5תבע מספר נ

 כתובת פרקליטות מחוז תל אביב )אזרחי(                          

 

 

 28.2.22דחופה להבהרות ונימוקים בהחלטה מיום    הנדון: בקשה
 ם טל, מה שלומך? שלו

 אינני עורך דין, ואני מבקש סליחה אם השפה שלי לא משפטית, אני מקווה שלא תזקוף זאת לחובתי. 

על מנת שארגיש שאני מקבל הליך משפטי    אשמח להבהרות ונימוקים שלך לסעיפים הבאים,
 לחוק יסוד השפיטה.  6פי סעיף ל ושמתנהל גם הוגן, 

"הפרקליטות מייצגת את הנתבעים כדין)ואין צורך בכל מסמך לשם כתבת בהחלטתך   .1
 כך"

 אבקש לקבל הבהרה מה הכוונה כדין, ולפי איזה דין? אני מעוניין לקרא. 
 הרי זה נוגד באופן מוחלט את :



 16ששם כתוב בסעיף  16.15הנחיית פרקליט המדינה הנחייה מספר  .א

שה בכפוף לכך שניתנה ,יע  "ייצוג ממלא התפקדי השיפוטי על ידי הפרקליטות
 בכתב של ממלא התפקיד השיפוטי". לכך הרשאת ו

אזי לכאורה הפרקליטות לא מייצגת כדין.)מצורף    הרשאה כזאת לא קיימת בתיק,
 לך העמוד כניספח(.

 לכן אבקש שתנמק את החלטתך, כי לי היא לא מובנת.
ן השוטרים והנחיות לעניי  16.5הנחיית פרקליט המדינה מספר    ההחלטה נוגדת גם   .ב

 בנוסף לא כתוב בחוק שהפרקליטות יכולה לייצג ללא ייפוי כח,  נוספות,

 ולכן אבקש הבהרה ממך, היכן כתוב שהיא מייצגת כדין, ולפי איזה דין?  
 לי זה לא ברור

חה כנגד בעלי יכול להיות שאתה לא נחשף לעוולות שמבצעים שופטים לענייני משפ .2
לא   שלה  מהמניעים  והתקשורת  סגורות  בדלתיים  בהליך  ומדובר  ,היות  זכרים  דין 

 מפרסמת.

ששם מפורסמים כתבי    ednakarnaval.comרשמתי לך בכתבי דין שיש אתר שניקרא  
 דין וראיות כנגד שופטים עבריינים. 

 ניכנסת  לאתר וקראתחשוב לי לדעת עם אתה מכיר או    נת שאקבל הליך תקין,על מ
 וגם שופטים נוספים שלא פועלים כדין.  את החומר גם כנגד הניתבעת עידית,

מבוקשת הבהרה האם ניכנסת לאתר ועברת על החומר על מנת שאוכל לקבל הליך 
 משפטי הוגן ותקין. 

 
 
 
 

 לסיכום: 

 בבקשתי.  2ו   1אבקש הבהרה לסעיפים  .3

 
 

 

 

 

 
 בברכה

 אמיר מלמד  

 

 

 

 


