
  עורכי דין – רוזנברג לוי
 
 

 כללי חופוי כיי
 

ירון לוי ו/או בזה את עורכי הדין  הממנ ,_____, ת.ז. _____________________________ הח"מ אני
כולם יחד וכל אחד מהם לחוד,  - רוזנברג אברהם ו/או הילה פריגוזין ו/או כל עו"ד ממשרד רוזנברג לוי עו"ד

את כוחו של  יםומייפ יםמסכימבענייננו וכן פטיים בהליכים המש "( להיות שלוחנו ובא כחנובא כחנו" –)להלן 
בא כחי לייצגני, להופיע ולטעון בשמי ובמקומי בעניין הנ"ל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה בא כחי 
רשאי ומוסמך לפעול ולעשות בשמי ובמקומי את כל הפעולות ו/או המעשים המפורטים להלן, כולם או 

ואנו מסכימים ומייפים את כוחו של בא  הנ"ל ו/או לכל דבר הנובע ממנו, לרבות והכל בקשר לעניין -מקצתם, 
כחנו לייצגנו, להופיע ולטעון בשמנו ובמקומנו בעניין הנ"ל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה בא כחנו 

או  רשאי ומוסמך לפעול ולעשות בשמנו ובמקומנו את כל הפעולות ו/או המעשים המפורטים להלן, כולם
 והכל בקשר לעניין הנ"ל ו/או לכל דבר הנובע ממנו, לרבות: -מקצתם, 

 
לחתום על ולהגיש כל תביעה, תביעה שכנגד, ו/או כל הגנה, התנגדות, בקשה לרשות לערער, ערעור, שכנגד,  .1

ה, דיון נוסף, בקשות לכל סעד זמני ו/או סעד ביניים ו/או סעד ארעי, הודעת צד שלישי, וכן כל בקשה, הודע
טענה ו/או הליך אחר הנובע ו/או הקשור לעניין הנ"ל, וכן לתקן, לעכב, לבטל ו/או להפסיק כל הליך 

 כאמור;

להזמין עדים, למנות מומחים, לבקש ולקבל כל חוות דעת, מקצועית ו/או אחרת וכן לנקוט בכל הליך  .2
או על פי כל דין שיחול מזמן ולעשות כל פעולה לפי תקנות סדרי הדין, כפי שתהיינה בתוקף מזמן לזמן, ו/

 לזמן על העניין הנ"ל;

 הלהופיע בשמנו ולייצגנו בפני כל בית משפט ובית דין, בכל ערכאה ו/או דרגה שהיא )כולל כל ערכא .3
ערעור(, ועדת ערר, בורר וכל גוף שיפוטי ו/או מעין שיפוטי וכן בפני כל אדם, גוף, תאגיד, משרד, רשות או 

 ליים או אחרים;אם, מוניציפמוסד, בין שהם ממשלתיי

להתפשר בכל דבר ועניין הנוגע לעניין הנ"ל או הנובע ממנו, לפי שיקול דעתו של בא כחנו, ובכלל זה  .4
להסכים לכל ויתור הכרוך בפשרה כאמור, ולחתום על כל הסכם פשרה, הן בבית המשפט והן מחוץ לכותלי 

 בית המשפט;

להוציא לפועל כל פסק דין, החלטה ו/או צו לנקוט בכל הליך ולעשות כל פעולה של גביה ו/או הוצאה  .5
 לפועל על פי חוק ההוצאה לפועל ו/או לפי כל דין אחר;

לגבות את סכום התביעה ו/או כל סכום אחר בקשר לעניין הנ"ל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד,  .6
ניין הנ"ל, וכן לקבל, לתפוס ולנהל רכוש ונכסים מכל סוג שהוא להשקיע כל כספים שיתקבלו בקשר לע

שיתקבלו בקשר לעניין הנ"ל ו/או למוסרם לניהולם של אחרים, וכן לתת קבלות ושחרורים בכל הנוגע 
 לעניין הנ"ל.

לכפור בכל אישום ו/או עובדה הכלולה ו/או הקשורה בו ו/או להודות בהם בכל הליך, וזאת גם שלא  .7
 אשם באותו הליך ו/או בהעדרו;בנוכחות הנ

לצרף עורך דין אחר לטיפול בעניין הנ"ל ביחד עם בא כחנו ו/או למנות עורך דין אחר לטפל בעניין בשם בא  .8
כחנו ו/או להעביר מזמן לזמן לעורך דין אחר ייפוי כוח זה, כולו או מקצתו, )כולל כל זכות העברה 

 אלו;לאחרים( ולבטל כל צירוף, מינוי ו/או העברה כ

בדרך כלל לעשות כל פעולה ו/או מעשה ולחתום על כל מסמך ככל שיהיה דרוש לפעולה בקשר לעניין  .9
 הנ"ל;

בא כחנו יהיה רשאי לפעול במסגרת האמור בייפוי כוח זה לפי שיקול דעתו הבלעדי ואנו מסכימים,  .10
של כל ממלא מקום מאשרים ונותנים תוקף מראש ו/או בדיעבד לכל פעולה ו/או מעשה של בא כחנו, או 

 שלהם, בקשר לייפוי כוח זה;

אף  –אף לשון יחיד במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בלשון זכר  –כל האמור בייפוי כוח זה בלשון רבים  .11
 לשון נקבה במשמע, וכן להיפך;

 

  
  __________החתום, היום  ולראיה באנו על

 
 

___________________ 

         
 , עו"ד____שולחי הנ"ל ____________הנני מאשר/ת את חתימת 

 

 




