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 מרח'_____________________  ____________ ת.ז.______________אני החתום מטה 

 .                                                            דוא"לטל' _____________ פלאפון_______________
 

חר עו"ד או/או מואל הורביץ ו/או עו"ד ש גל נשריםעו"ד ו/או  נדב גדליהוממנה בזה את עו"ד 
בפני כל אדם, בית משפט, בית דין, בורר רשות  י כוחי, להופיע בשמי ולייצגני,להיות בא ממשרדם

 עירונית, רשות ממשלתית וועדה רפואית, כל רשות אחרת עפ"י דין עד לדרגתם העליונה ביותר
, דחיית גיוס לצה"ל, על כל , פטור מגיוס ומשירות בצה"לצבאיגיוס לשירות  -ו/או בעניין  בכלל

 הכרוך והנלווה בכך.
ליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל מבלי לפגוע בכל

 הפעולות הבאות, כולן או מקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל לכל הנובע ממנו כדלקמן:
 

, הגנה, התנגדות, בקשה לחתום על ולהגיש בשמי כל תביעה או תביעה שכנגד, ו/או כל בקשה .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
להזמין עדים, למנות מומחים, ולעשות כל הפעולות לפי תקנות סדרי הדין ו/או כל דין  .2

 יום ושיהיו קיימים בעתיד.ההקיימים 
 להתפשר ולחתום לפי שיקול דעתו של בא כוחי בבית המשפט או מחוצה לו. .3

כל להופיע בשמי ולייצגני בעניין הנ"ל וליתן הצהרות, קבלות ואישורים ולקבל בשמי ובמקומי  .4
על כל מסמך הנוגע  ומסמך שאני רשאי לקבלו על פי דין ולחתום במקומי לפי שיקול דעת

 לעניינים הנ"ל. 

מידע שוטף  לקבל כמו גם רשויות ולעיין בהםכלל החומרי חקירה מלקבל לרשותי ולצלם  .5
 יםעובד וכן ידרמן, גב' דפנה שניטריהודית הפ 'גב לעניין זה אני אף מייפה כוחו של. לגביי

 .גדליהודין נדב -עורכימשרד נוספים מ

העברה לאחרים.  להעביר את הסמכויות שבייפוי כח זה, כולן או מקצתן, לעו"ד אחר עם זכות .6
 ולמנות אחרים במקומם. למנות ולפטר עו"ד

 ני הנ"ל.ילנכון ולמועיל בקשר עם עני וובאופן שימצא יהםני הנ"ל לפי ראות עינילנהל את עני .7

 מכל אדם ו/או תאגיד ו/או רשות ציבורית.כסף כל סכום  בשמילקבל  .8

 בתוקף ייפוי כוח זה מראש. םחי או מעשי ממלאי מקומוכ יאת מעשי באהנני מאשר  .9
 

 הכתוב דלעיל ביחיד יכלול את הרבים ולהפך.
 
 

 שנת ________  לחודש ______ ולראיה באתי על החתום, היום ____
 

        
      ___________ 

    חתימה                                                          

 


