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פולסקי משה  עו"דממנה בזה את  ___________ת.ז._______________מטה  מההחתוי אנ

 . בפני כל אדם, בית משפט, בית דין, לשכת הוצל"פ, וולייצגנ נו, להופיע בשמילהיות בא כוח
עד  בורר רשות עירונית, רשות ממשלתית וועדה רפואית, כל רשות אחרת עפ"י דין חברות ביטוח,

מול רשויות הצבא וכן בפני כל רשות מנהלית או  ייצוג לדרגתם העליונה ביותר ו/או בעניין
שיפוטית בכל עניין הקשור לשירות צבאי ו/ קבלת פטור משירות צבאי ועתירות לכל גוף ו/או 

 או משפטית בעניינים אלה.ו/רשות שלטונית 
בלשכת ההוצאה לפועל. מבלי לפגוע  וכן בעניין הגשת שיקים ו/או שטרות ו/או פס"ד לביצוע

בכל הפעולות הבאות, י ובמקומ יבכלכליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמ
 כולן או מקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל לכל הנובע ממנו כדלקמן:

 
שה כל תביעה או תביעה שכנגד, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בק נולחתום על ולהגיש בשמ .1

למתן רשות ערעור, ערעור, דיון נוסף, הודעה, טענה, השגה, ערר, תובענה או הליך אחר הנוגע 
 ללא יוצא מן הכלל.   או הנובע מההליך הנ"ל

ו/או כל דין להזמין עדים, למנות מומחים, ולעשות כל הפעולות לפי תקנות סדרי הדין  .2
 הקיימים שיום ושיהיו קיימים בעתיד.

 כל תאגיד משפטי.לשלוח התראות הכרזת פשיטת רגל, ו/או פירוק  דרוש ו/או ל .3
 בבית המשפט או מחוצה לו. ילהתפשר ולחתום לפי שיקול דעתו של בא כוח .4
 ולגבות כל סכום,לדרוש צווי מכירה, פס"ד או החלטה או צו, שיק או שטר, להוציא לפועל כל  .5

ולעשות כל הפעולות המותרות על פי חוק ההוצאה לפועל ו/או  עיקולים או פקודות מאסר 
 ו/או על פי כל דין. התקנות על פיו

הפטנטים,  רשםרשם סימני המסחר, בעניין הנ"ל בפני רשם החברות, וולייצגנ ילהופיע בשמ .6
הרשם רשם השותפויות רשות הרישוי, משרד התחבורה, רשם המקרקעין, העמותות,  רשם

 לחתוםכת רישום המקרקעין, שלטונות המס, עיריות ומועצות מקומיות, לש, לענייני ירושה
, הצהרה, הערות אזהרה ומסמכים אחרים למיניהם ולבצע במקומי על כל בקשה בשמי ו

בשמי כל עסקה המוכרת שטר מכר, שטר העברת זכויות על פי דין וליתן הצהרות, קבלות 
לקבלו על פי דין ולחתום במקומי לפי  ואישורים ולקבל בשמי ובמקומי כל מסמך שאני רשאי

 שיקול דעתי על כל מסמך הנוגע לעניינים הנ"ל. 
 .חוקכל על קובלנות פליליות למיניהן וכן על דרישות עפ"י  נולחתום בשמ .7
 חוק.בכל תביעה ייצוגית על פי תקנות סדר הדין ועל פי כל  וולייצגנ נולהופיע בשמ .8
 על יפויי כח בלתי חוזרים. ילחתום בשמ .9

העברה לאחרים.  להעביר את הסמכויות שביפוי כח זה, כולן או מקצתן, לעו"ד אחר עם זכות .11
 ולמנות אחרים במקומם.למנות ולפטר עו"ד 

 לנהל את עניני הנ"ל לפי ראות עינו ובאופן שימצא לנכון ולמועיל בקשר עם עניני הנ"ל. .11
 כוח זה מראש.הנני מאשר את מעשי בא כחי או מעשי ממלאי מקומו בתוקף ייפוי  .12
 

 הכתוב דלעיל ביחיד יכלול את הרבים ולהפך.
 

 2017      לחודש      ם על החתום, היו נוולראיה בא
     

 
 

            
 
 

    
 ת מרשי הנ"לוהנני מאשר את חתימ

________________      _________________ 
 דיןעורך ה                                    תאריך          


