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 ייפוי כוח והרשאה
  
  

משרד ' ארנה לין ושותממנה בזה את ________________, : ז.ת, ________________, מ"אנו הח
או מיה /או מיכל שטיין ו/או מור פרנס ו/קמר ו-או תמר וינטר/ד ארנה לין ו"לרבות עוה, דין-עורכות
  ן דולינראו ד/או נועה דוד ו/או ריבה סלומון ו/או אורלי אבן זהב ו/קליימן ו

  ")באי כוחי: "להלן(כולם ביחד וכל אחד לחוד 
, כל הערכאות והרשויות השלטוניות הרלוונטיות: להיות באי כוחי החוקיים ולפעול בשמי ובמקומי בפני

ייצוגי בעניין שינוי תקנון ההתאגדות של קופת התגמולים לעובדים האקדמיים של : ומחוץ להן בעניין
  ).1965(אביב -אוניברסיטת תל

  
ל ובכלל זה בכל הפעולות "כוחי בעניין הנ- ובזה נמסרות להם כל הזכויות שלפי החוק אפשר למסור לבאי

  :כדלהלן, ל והנובע ממנו"הכל בקשר לעניין הנ, כולן ומקצתן, הבאות
  

בפני כל , גם בהעדרי, ל"להופיע בקשר לעניין הנ; להגיש ולקבל בשמי כל מני ניירות ותעודות, לחתום בשמי
לרבות , בפני כל גוף משפטי, ובכלל זה בפני בית המשפט הגבוה לצדק, י המשפט או בפני כל בית דיןבת

ים או כל מוסד ממשלתי או מוסדות אחרים עד לדרגה /או בפני בורר, ועדות ערעורים לפי חוק או תקנה
בקשות , ורים שכנגדערע, ערעורים, הגנות, תביעות שכנגד, תביעות, הודעות, להגיש כל מני בקשות; אחרונה

י "להתרות ע; לזמן ולשמוע עדים, להשביע, לטעון; כתבים וטענות ללא יוצא מן הכלל, למתן רשות ערעור
למנות לפני בית המשפט בוררים או ; להכנס בתור צד שלישי; חתימות וחותמות, להכחיש כתבים; נוטריון
לגשת לערעור ; ולחתום על שטר בוררין, רלהתפש, למנות בוררים, לבקש איכוף פסקי דין בוררים, מומחים

לדרוש עיקול זמני והחלטי או ; להגיש התנגדות; לבקש דיון נוסף או משפט חוזר, עד לערכאה האחרונה
להוציא לפועל כל פסק דין או החלטה או צו ; ט"הוצאות המשפט ושכ, לקבל את סכום התביעה; להסירו

 לדרוש;  כל הפעולות המותרות לפי חוק ההוצאה לפועללעשות את; לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר
להעביר את ; הכרזת פשיטת רגל או פירוק חברה או אגודה שיתופית ולהשתתף בכל הפעולות בקשר לזה

; ל לאחר או לאחרים עם זכות העברה לאחרים כרצונם ולבטל העברות אלה"זכויותיהם וסמכויותיהם הנ
וכן , ל"יין הננכסים או מסמכים המגיעים לי או היכולים להגיע לי בקשר לענ, רכוש, לקבל כל מני כספים

לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי , ובכלל; לתת קבלות ושחרורים חוקיים עבורם
ל "ל ולעשות את כל הצעדים שימצאו לנכון ומועיל בקשר עם העניין הנ"הכלל הנובע מהעניין הנ-מן- יוצא

  . וח והרשאה זהבלי שום ערעור מצידי על מעשיהם או מעשי ממלא מקומם בתוקף ייפוי הכ
  
  

  2007שנת _______ לחודש , _______ היום, ולראיה באתי על החתום
  
  

                _________________        _____  
  חתימת מייפה הכוח                  
                              

  ל"מרשתי  הנ/ת את חתימת מרשי/הנני מאשר
  
  

___________ ___________                         ____  
  ד                                תאריך"עו__________, 

  
  
  
  


