
 

  נוסח ייפוי הכוח הנ"ל אינו מחייב וניתן להגיש ייפוי כוח בנוסח אחר לבחירתכם, ובלבד שיצוין בייפוי הכוח שהוגש שעורך  
 .1979-תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם( ל2)א( ) 11הדין הורשה להוצאה לפועל ולגביית כספים, וזאת בהתאם לתקנה  

 

 הוצאה לפועל -ייפוי כוח כללי 

 

  ......................... מספר ת.ז. נושא  ................................. אני הח״מ 

  ..............................................................................................כתובת:

 או כל אחד מהם לחוד יחד כולם .................................. עו״ד ו/או .............................. ממנה ומייפה את כוחו של עו״ד

 ,ולפעול עבורילייצגני  להיות באי כוחי, 

/ אחר  גביית חובות של הזוכה /של החייב  הוצאה לפועלתיקי  ................................../ מס' הוצאה לפועלתיק  :בעניין 

 ............................................................ ................................ 

  ..................................... :ת ההוצאה לפועל / לשכותהמתנהל בלשכ

 
כוחי רשאי לפעול בשמי ובמקומי, בכל הפעולות הבאות, כולן ומקצתן, הכול ל, יהיה בא ”מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ

 בקשר לעניין הנ״ל ובכל הנובע ממנו כדלקמן:

ערעור, הודעה, ערר, תן רשות לערער, מ, התנגדות, בקשה לתגובהלחתום על ולהגיש כל תביעה ו/או כל בקשה,   .1
 נובע מההליך הנ״ל ללא יוצא מן הכלל.טענה, או כל הליך אחר )בוררות/גישור/פשרה( הנוגע או ה

 .וצל״פהתיק ה במסגרת להופיע בשמי ולייצג אותי בקשר לכל אחת מהפעולות הנ״ל   .2

לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים האמורים הנ״ל לרבות הוצאות ושכר טרחת עו״ד,   .3
 לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כוחי ימצא לנכון ולמתאים.

ל פעולות גביה ו /או להוציא לפועל כל פס״ד או החלטה ו /או צו, לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר, לעשות כ  .4
 הפעולות המותרות עפ״י חוק ההוצאה לפועל ו/או לפי כל דין אחר.

לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כוחי יימצא לנכון בכל עניין הנובע   .5
 מהעניין הנ״ל.

 י לעוה״ד המבוקש.העברת ייצוג לעו״ד אחר תתבצע ע״ס הסכמתי בכתב ומתן ייפוי כח ממנ  .6

ייפוי כוח זה תקף עד להוראת ביטול בכתב אשר תוגש לתיק הוצאה לפועל ותימסר לבאי כוחי מתוקף ייפוי  עילות ביטול:
 הכוח או של מיופה הכוח )לגבי כל של מיפה -כוח זה, וכן במקרה מוות, גריעת הכשרות המשפטית, פשיטת רגל או פרוק 

 אחד מהמקרים(.

 ה לאשר ולקיים את מעשי בא כוחי או מעשי ממלא מקומו בתוקף ייפוי כוח זה.הנני מתחייב בז

 .. ......... בשנת..... ...... לחודש....... .. ביום................ ......................... ולראיה באתי על החתום

  .................................. חתימה:

 

 הנני מאשר את חתימת מרשי הנ״ל ,

  ......................................................... עו״ד

  .............................................. חתימת עו״ד


