יפוי כח כללי לטיפול משפטי במטרדי רעש
אני הח"מ ______________________ ,נושא ת.ז _________________ ממנה בזה את עו"ד רוני קינדרמן
ב"כ המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל (ע"ר) מרחוב טשרניחובסקי  30תל אביב 63428 ,ו/אועו" ד ____________________ _ להיו ת באי כ וחי ולייצגנ י בעניין  :טיפול משפ טי להפסק ת מ טרדי רעש
מ______________________ברח' _______________________.
מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל ,יהיה בא-כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות ,כולן
או מקצתן ,הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:
 .1לחתום על ולהגיש כל דרישה או תביעה ו/או כל בקשה ,התנגדות ,הודעה ,טענה ,תובענה או כל הליך אחר
הנוגע או ה נובע מההליך הנ" ל ל לא יוצא מן הכ לל ומבלי ל גרוע ל שלוח ו/או למסו ר ה תראות ומכתבים
הנוגעים או הנובעים מההליך הנ"ל .
 .3לבקש ולקבל חוות דעת מקצועית מכל מומחה ו/או חוות דעת אחרות הנוגעת לענין הנ"ל.
 .4להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט ,בתי דין למיניהם או מוסדות אחרים הן
ממשלתיים והן אחרים רק בדרגה בה הוגש יפוי הכח.
 .5להתפשר בכל ענין הנובע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא כוחי ולחתום על
פשרה כזו בביהמ"ש או מחוצה לה.
 .6לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל ענין
הנובע מהענין הנ"ל.
 .7להעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים  ,לפטרם
ולמנות אחרים במקומם ולנהל את עניני הנ"ל לפי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון
ומועיל בקשר עם המשפט או עם עניני הנ"ל ,והנני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף יפוי כח
זה מראש .המילים דלעיל ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.
ולראיה באתי על החתום

__________
חתימה

_____________1
תאריך

הנני מאשר את חתימת מרשי הנ"ל ___________________
עו"ד

מלר"ז – שומרים על האוויר שאתם נושמים !
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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