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שם הלקוח:       

מס' חשבון:       

תאריך:       

 
לכבוד בנק ירושלים בע"מ  

סניף      )להלן: "הבנק"( 

 
 

 
יפוי כח לפעול בחשבון בבנק ירושלים בע"מ  

 
בהתאם להוראות ההסכם לפתיחת חשבון ובהמשך לכל הסכם אחר שביני ובין הבנק, אני/ו הח"מ )להלן יחד ולחוד: "בעל 
החשבון"( נותן לכם בזה הוראות להתייחס אל מיופי הכח המנויים להלן כמיופי כח מטעמי וכרשאי/ם בלי סייג והגבלה 
לחתום ו/או לפעול בשמי ובמקומי לחובת ו/או זכות חשבוני שמספרו נקוב לעיל )להלן: "החשבון"(, בין אם החשבון היה 
אותה שעה קרדיטורי ובין אם היה דביטורי, לכל דבר וענין, ולתת כל הוראות לבנק ולעשות כל פעולות בקשר עם החשבון, 

וכל זאת עד אשר תקבלו הוראות אחרות בכתב באופן המקובל בבנק.  
 

1.  שם מיופה הכח ___________כתובת _____________________________ת.ז. _____________________ 
 

2.  שם מיופה הכח ___________כתובת _____________________________ת.ז. _____________________ 
 

ניתן יפוי כח זה ליותר מאדם אחד יהיו מיופי הכח הרשאים לפעול על פי תנאי יפוי כח זה כדלקמן: 
יש לסמן  X ליד המשבצות הרלוונטיות 

 כל אחד ממיופי הכח בנפרד 
 כל מיופי הכח ביחד 
 ____________________________________ אחר 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור, הרשאה זו כוללת גם את הפעולות הבאות: 

 
1. לבקש ולקבל מידע מכל מין וסוג שהוא בקשר לחשבון, לרבות עותקי מסמכים שונים, הסכמים, תרשומות, ולרבות 

קבלת דפי חשבון לכתובתו של מיופה כוחי.  

2. לבקש ולקבל הרשאה לקבלת שירותים בנקאיים בקווי תקשורת לרבות אינטרנט, ולבצע כל הפעולות באמצעות קווי 
תקשורת בהתאם לתנאי ההרשאה. 

3. למשוך, לחתום, לקבל, להסב שיקים, שטרי חליפין, שטרי חוב או כל מסמך מאיזה סוג שהוא; 
 

4. למשוך ולהעביר כספים, בטוחות ונכסים אחרים מהחשבון ולזכות החשבון, לקבל אשראי, להפקיד ולמשכן בטוחות 
ונכסים אחרים לערוב להבטחת חובות של עצמו ושל אחרים לבנק, להתחייב בכל עסקה ולנהל את החשבון; 

 
5. לבקש ולקבל מדי פעם בפעם מסגרות אשראי,  ללוות ולהשיג כסף לפי תנאים שבא כוחי ימצא לנכון, בין עם בטחון 
ובין בלעדיו, ומבלי לפגוע בכלליות הסעיפים הקודמים לשעבד, למשכן, או זכות על כל כספים, בין מסוג חפצי ובין 
מסוג אישי וכל דברים - שבתביעה בין השייכים לי עכשיו וביו אם יהיו שייכים לי בעתיד, לחדשם, לשנותם 

ולבטלם. 
 

6. למשכן או לשעבד בכל דרך שהיא כל דבר שיוכל לשמש כביטחון לחובות ו/או התחייבויות כלשהן )לרבות חובות 
והתחייבויות על תנאי וחובות והתחייבויות מתחדשים( של מיופה הכח לבדו או ביחד עם אחרים או של כל צד אחר 
שהוא וכמו כן לערוב בשמי בגין כל חובות ו/או התחייבויות כנ"ל ולהעניק בשמי זכות עיכבון בנקאי וזכות קיזוז על כל 
הכספים שעומדים ו/או שיעמדו לזכותי אצלכם באותו אופן ובאותם תנאים שמיופה הכח ימצא לנכון, לפתוח או לתקן 
אשראים, לקבל בחזרה ולתת שחרור ביחס לשטרות, כתבים, סטוק, מניות, כספים, בטחונות, מסמכים מכל סוג 

שהוא, ניירות ערך או כל דבר בעל ערך שימצא בידכם באיזה זמן מהזמנים או הרשום לזכותי בספריכם.  
 

7. לתת הוראות בדבר קניה ו/או מכירה של ניירות ערך מכל הסוגים, שטרות, השתתפות בהלוואות ו/או בשטרות ו/או 
בהשקעות, ומטבע חוץ מכל סוג, בלי כל הגבלה, עבור כל סכום או סכומים, עם או בלי בטחונות על חשבוני בכל 

התנאים שתמצאו לנכון.  
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8. לבצע כל פעולה ו/או עסקה במטבע חוץ ו/או בקשר אליו, ובין השאר )מבלי לגרוע מכלליות האמור( קניית ו/או מכירת 
מטבע חוץ, עסקאות בניירות ערך, זהב, יבוא, יצוא, פורווד, ספוט, אופציות, חליפין ו/או כל פעולה אחרת הניתנת 
לביצוע בבנק ירושלים בע"מ בהווה ו/או בעתיד בכל זמן שהוא, ובכלל לפעול בכל ענין או משא ומתן או עסק שביני 
ובינכם ממש כפי שהייתי יכול לעשות את זה בעצמי לו היית נוכח בעצמי ועוסק בעניינים ועסקים הנ"ל, ואני מאשר 

ומקיים מראש כל דבר שיעשה בשמי על ידי מיופה כוחי הנ"ל. 
 

9. להשקיע את כל כספי בצורה, בריבית ובתנאים כפי שבא כחי ימצא לנכון לפי שקול דעתו הוא בלבד וכפי שבא כחי 
ימצא לנכון. 

 
10. לשם ביצוע הפעולות המפורטות ביפוי כח זה, או כל חלק מהן, יהא מיופה כוחי רשאי לחייב ולזכות, לפי העניין, את 
החשבון בתוצאות הפעולות הנ"ל, בצירוף עמלותיכם והוצאותיכם מכל סוג שהוא,  ובצירוף כל מס או היטל שחל 

מפעם  לפעם על פי כל דין, ובכל תשלום החל עלי בקשר עם ביצוע הפעולות הנ"ל.     
 

11. לצורך ביצוע האמור בייפוי כוח זה לפעול מול בנק ירושלים בע"מ ו/או מי מטעמו בין השאר באמצעות שירותי מתן הוראות 
בפקס ובאמצעות ערוצי בנקאות בתקשורת )אתר האינטרנט של הבנק, ערוץ טלפון קווי וסלולרי לרבות מענה אנושי ומענה קולי 
אינטראקטיבי, קבלת הודעות מטעם הבנק בערוצים השונים לרבות מסרונים )SMS(, או אמצעים דיגיטליים שהבנק יוסיף מעת 

לעת(. 
 

 
הוראות אלו יחולו על כל פעולה הנוגעת, ישירות או בעקיפין, לחשבון או לכל חשבון אחר שיחליף חשבון זה, לרבות 

כספים, ניירות ערך, אשראים ו/או כל עסקה אחרת שתהיה לי עמכם ביחס לחשבון או לחליפו כאמור. 
 

מוצהר בזה במפורש כי מיופה הכח הנ"ל יהא רשאי למשוך שיקים בהם הוא מופיע כנפרע, להעביר כסף וני"ע לחשבונו 
הוא ובכלל לעשות כל פעולה גם לטובת עצמו וגם/או לטובת כל צד שלישי שהוא.  

 
כל הפעולות שתבוצענה על ידי מיופה כוחי במסגרת החשבון תהיינה בכפוף למסמכים השונים לענין הפעילות בחשבון 
וסוגי העסקות שניתן לבצע במסגרת החשבון, שנחתמו ושיחתמו בינינו וכל בקשות שהוגשו על ידי ואושרו על ידיכם 
)להלן: "מסמכי ההתקשרות"(, ואני אחראי למסור למיופה כוחי העתקי מסמכי התקשרות הדרושים לניהול החשבון 

כאמור, כפי שנחתמו ו/או יחתמו בינינו מפעם לפעם.  

ואני/אנו מתחייב/ים בזה לאשר ולקיים כל או כל דבר אשר בא/י כוחי הנ"ל, יעשה או יעשו, יגרם או יגרמו לעשות בתוקף 
ייפוי כוח זה. 

 

בכתב זה לשון יחיד – גם רבים במשמע. 
 
 
 

חתימת בעלי החשבון/ מייפה הכח : 
 

 __________________   ________________
שם    חתימה 

 
 __________________  _______________

שם    חתימה 
 
 

אישור הבנקאי: 
 

אני הח"מ,  מאשר כי על ייפויי הכוח דלעיל חתמו בעלי החשבון/מיופה הכוח הנ"ל אשר זוהה על פי ת.ז/דרכון כמפורט 
ביפוי הכוח הנ"ל. 

 
על החתום:  שם הבנקאי: ________________ חתימה: _________________ תאריך: __________ 

 
או  

 
 
 
 

אישור עו"ד ישראלי:  
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הנני הח"מ ___________________ מאשר כי ביום _____________התייצב/ו לפני במשרדי מר/גב' ___________ 
ת.ז. _________________ , מר/גב' ________________________ ת.ז. ___________________ )מייפה/י הכח( 

ולאחר שזיהיתי אותו/ם והסברתי לו/להם את מהו הפעולה שהוא/הם עומד/ים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות 
ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן לו/להם כראוי, חתם/מו לפני מרצונו/ם.  

 
על החתום:  שם: ____________________   חתימה וחותמת: ______________________ 

 
 

*   ליפוי כח הנחתם בחו"ל יצורף אישור ואימות קונסולרי / אפוסטיל  )במקום אישור עו"ד המצויין לעיל( 
 
 

חתימת מיופי הכח: 
 

בחתימתנו שלהלן הננו מקבלים על עצמנו את האמור במסמך זה לעיל. 
כמו כן בחתימתנו שלהלן אנו מצהירים ומתחייבים בזה כי הצטרפותנו כמיופי כח לחשבון הנה לבקשתנו, ביוזמתנו, 

ונעשית באחריותנו ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, וכי הבנק לא ישא באחריות מכל סוג שהוא, בעקיפין או 
במישרין, בקשר לבקשה ו/או בעקבות השינוי/צירופנו כמיופי כח בחשבון.   

11 : מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו מצהירים ומאשרים כי
 הצטרפותנו כמיופי כח לחשבון היא על אף שידוע לנו כי בחשבון סורבו ___ שיקים במהלך שנים עשר )12( החודשים 

שקדמו למועד הצטרפותנו כמיופי כח לחשבון.         
 הצטרפותנו כמיופי כח לחשבון היא על אף שידוע לנו כי בעל החשבון, או מי מיחידי בעל החשבון, הינם/היו "לקוח 

מוגבל" כהגדרת מונח זה בחוק שיקים ללא כיסוי במהלך שלושים ושישה )36( החודשים שקדמו למועד הצטרפותנו 
כמיופי כח לחשבון. 

 הצטרפותנו כמיופי כח לחשבון היא על אף שידוע לנו כי בעל החשבון או מי מיחידי בעל החשבון, הינם/היו  "לקוח 
מוגבל חמור" כהגדרת מונח זה בחוק שיקים ללא כיסוי במהלך שלושים ושישה )36( החודשים שקדמו למועד 

הצטרפותנו כמיופי כח לחשבון.  
 הצטרפותנו כמיופי כח לחשבון היא על אף שידוע לנו כי בעל החשבון או מי מיחידי בעל החשבון, הינם/היו  "לקוח 

מוגבל מיוחד" כהגדרת מונח זה בחוק שיקים ללא כיסוי במהלך שלושים ושישה )36( החודשים שקדמו למועד 
הצטרפותנו כמיופי כח לחשבון.  

 הצטרפותנו כמיופי כח לחשבון היא על אף שידוע לנו כי על החשבון הוטלה הגבלה לפי חוק שיקים ללא כיסוי במהלך 
שלושים ושישה )36( החודשים שקדמו למועד הצטרפותנו כמיופי כח לחשבון.  

 
 

 __________________   ________________
שם    חתימה 

 
 __________________  _______________

שם    חתימה 
 
 

אישור הבנקאי: שם ________________ חתימה _____________________ 
 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
ביטול  

הריני מבטל בזה את יפוי הכח של _____________________________________________ 
 

 ____________________   ______________________  ___________________
תאריך     שם      חתימה 

 ____________________   ______________________  ___________________
תאריך     שם      חתימה 

 
אישור הבנקאי: שם ________________ חתימה _____________________ 
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