ייפוי כח בלתי חוזר
לפי סעיף  91לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961 -
חוזה מכר דירת מחיר למשתכן מיום ______(החוזה על נספחיו יקרא להלן" :החוזה")
אני הח"מ _____________ ,ו ,__________________ -שנינו ביחד ו/או כל אחד מאיתנו לחוד (להלן
יחד" :הרוכש") ממנה/ים בזה את עוה"ד ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' ,עוה"ד אמיר חן ו/או
מיכל פקטור ו/או שגיא המר ו/או עומרי שילה ו/או שרונה חיים פור אברמוביץ' ו/או אפרת שרון ו/או אתי
דולב ו/או ורד צרור-ג'רסי ו/או מורן רביע-פררה ו/או בועז תבור ו/או שילה הרשקוביץ ו/או רעות ארביב-
אלמליך ו/או הגר קרן-חכים ו/או אייל קוניאק ו/או צחי האופטמן ו/או נתלי אסקירה ו/או בן לוי-צדק
ו/או שירה בליימן ו/או אורנית סופר-רובין ו/או ניר פורר ו/או מעיין וייס הררי ו/או רעות דנק-אורן ו/או
טל זילברשטיין ו/או עמית פרידמן ג'ובאני ו/או אורי טלזק ו/או איתמר ממן ו/או גפן אבקסיס ו/או דניאל
זאנה ו/או יוסי דהן ו/או ליזי לואיז יצחק ו/או נטע קאופמן ו/או רותם וגמן ו/או גל אורעד ו/או ליאת נדלר
ו/או אלי גוזלן ו/או רן וישניבסקי ו/או תום וובמן ו/או שאול מזרחי ו/או כל עורך דין אחר ממשרד פישר
בכר חן וול אוריון ושות' ,מרח' דניאל פריש  3תל-אביב ,ו/או עוה"ד איתן שור ו/או רותם גולן כחילה,
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד (להלן" :מיופי הכוח") ,להיות באי כוחי/נו הנכונים והחוקיים ולעשות
בשמי/נו ו/או במקומי/נו ,לפי שיקול דעתם המוחלט ,את כל המעשים ו/או הפעולות להלן ,ו/או כל אחד
מהם בשלמות ו/או בחלקים בעת ובעונה אחת ו/או בזמנים שונים בקשר עם זכויותיי/נו בדירה שמספרה
הזמני הינו ____ ,בת ____ חדרים ,בקומה _____ ,הפונה לכיוונים ________ ,הנבנית ו/או שתבנה
בבניין הנבנה ו/או יבנה במקרקעין הידועים כמתחם  ,31הידוע כגוש  1197חלקה ( 102בחלק); גוש 1198
חלקה ( 48בחלק) ,חלקה ( 49בחלק) ,חלקה ( 72בחלק); גוש  1199חלקה ( 74בחלק) ,חלקה ( 78בחלק),
חלקה ( 80בחלק) ,מגרשים  1340ו( 1360-לשעבר  136,135,134ו ,)137-על פי תוכנית מפורטת מס' תמל
 ) 1006/באשקלון ,לרבות כל חלקה/ות אחרת/ות שתיווצר/נה עקב פיצול ,איחוד או חלוקה מחדש של
החלקות הנ"ל ,כולן או חלקן ,או של חטיבת קרקע שהחלקות מהוות חלק ממנה (להלן בהתאמה:
"הדירה" "הבניין"" ,המגרש" ו"-המקרקעין") ,לרבות הזכות ל  ___-מקומות חניה/ות (להלן" :החניה")
ו/או מחסן (להלן" :המחסן")( ,הדירה ,החניה והמחסן ייקראו יחד להלן בייפוי כוח זה "הדירה") ,אשר
רכשנו מ -דניה סיבוס בע"מ ח.פ( 512569237 .להלן" :החברה") עפ"י הסכם מכר (להלן" :ההסכם"):
.1

לרכוש ,לקבל ו/או לרשום בשמי/נו ובשבילי/נו בעלות ו/או חכירה לכל תקופה שהיא ,על פי שטר מכר ו/או
שטר חכירה ו/או בכל צורה אחרת את הדירה ,ו/או לעשות כל פעולה אחרת בדירה ו/או בזכויות שיש או
יהיו לי/נו בדירה ,הכל כפי שיראה למיופי הכוח הנ"ל או מי מהם ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ולצורך קיום
ההסכם ,לרבות ,להופיע בשמי/נו במקומי/נו בעיריית אשקלון (להלן" :העירייה") ו/או ברשות מקרקעי
ישראל ו/או בלשכת רישום המקרקעין ו/או בפני עורך דין על מנת לקבל בשמי/נו את הזכויות בדירה ,בדרך
של העברת זכות החכירה על שמי/נו ו/או חתימה על הסכם חכירה ביחס לדירה על שמי/נו ו/או רישום
זכויותינו בדירה בלשכת רישום המקרקעין ו/או לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל המסמכים הדרושים
ו/או שידרשו לשם כך ו/או על שטרי מכר ו/או חכירה ,בקשה ו/או הצהרה.

.2

לפנות לרשות מקרקעי ישראל ו/או קרן קיימת לישראל ו/או רשות הפיתוח ו/או מדינת ישראל ו/או
למשרד השיכון והבינוי ולבצע כל פעולה בשמי/נו ובמקומי/נו לצורך ביצוע כל הפעולות הנזכרות בייפוי
כוח זה וההסכם ,לרבות לפעול לחתימת הסכם חכירה על שמי/נו ,לחתום על כל הסכם ו/או הסכם חכירה
של הרוכש וכל מסמך רלוונטי נדרש.

.3

לבצע את כל הפעולות הכרוכות ברישום פעולות הפרצלציה ו/או האיחוד ו/או ההפרדה ו/או החלוקה
מחדש של המקרקעין ו/או המגרש ,לבדם או ביחד עם חלקות אחרות (להלן" :הפרצלציה").

.4

להסכים או להתנגד לכל פעולות הפרצלציה ,וכן לרשום ו/או להסיר ו/או לייחד הערות ,לרבות הערות
אזהרה על המקרקעין ו/או המגרש ,כולן או חלקן ,ו/או על חלקות סמוכות ו/או חלקות משנה אשר ייווצרו
כתוצאה מפעולות הפרצלציה ,כל זאת עם הרשויות המוסמכות ,ולהעביר חלקים מתוך המקרקעין ו/או
המגרש לצורכי ציבור ו/או לצד ג' כלשהו ,בתמורה או ללא תמורה.

.5

להסכים ,לבצע ,לרשום או לגרום לפעולות הסדר ורישום המקרקעין ,לאיחוד ו/או לחלוקת המקרקעין
ולהעברת חלקים מהמקרקעין ,בין בתמורה ובין ללא תמורה ,לרשות המקומית או לכל רשות מוסמכת
אחרת ,ולביצוע כל פעולה אחרת בחלקה לפי חוק התכנון והבניה תשכ"ח( 1965-להלן" :חוק התכנון
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והבניה") ו/או כל חוק אחר לצורך קיום התחייבויות החברה על פי ההסכם ,הכל על פי שיקול דעתם
הסביר של מיופי כוחי/נו.
.6

לחדש את הרישום בפנקסי המקרקעין בנוגע למקרקעין ו/או המגרש ,כולם או חלקם ,ו/או לדירה ,לרשום
זיקה/ות הנאה ביחס למקרקעין ו/או המגרש ,כולם או חלקם ,ו/או לדירה .לרשום ירושה ביחס למקרקעין
ו/או המגרש ו/או לדירה ,לשעבד את המקרקעין ו/או המגרש ו/או הדירה ,לתקן כל מיני רישומים ביחס
למקרקעין ו/או המגרש ו/או לדירה ,לתבוע חלוקה ,חזקה ,החזרת חזקה ,פנוי ,הסרת עיקול ,תשלום שכר
דירה וכל זכות ו/או תביעה אחרת בקשר למקרקעין ו/או המגרש ,כולם או חלקם ו/או לדירה.

.7

מידי פעם בפעם לרשום ,לבטל רישום ,לחדש רישום ,לייחד רישום ,לצמצם רישום ,לפדות ,לתקן ,לבטל,
להעביר ו/או להתחייב ו/או להסכים לכל פעולה כאמור ,כל זאת של כל חכירה ,בעלות ,הרשאה ,משכנתא,
עיקול שעבודים ,ירושות ,הסכמי שיתוף ,הערות אזהרה למיניהן ,זיקות הנאה למיניהן ו/או זכויות כלשהן
על המקרקעין ו/או המגרש ו/או חלק מהם ו/או על הדירה או חלק ממנו או בכל הנוגע למקרקעין ו/או
המגרש ו/או לדירה ,בשלמות או באופן חלקי ,לפני פרצלציה ו/או אחרי פרצלציה ו/או בעת רישום בית
משותף על המקרקעין ו/או המגרש ו/או בכל דרך אחרת.

.8

לפעול מעת לעת אצל כל צד ג' לרבות השלטונות המוסמכים (בין עירוניים ובין ממשלתיים) ,ללא צורך
בהסכמתי/נו ,לשם ביצוע תיקונים ו/או שינויים בהיתרי הבנייה ,הגשת התנגדויות ,מתן תשובות
ל התנגדויות בקשר עם כל הליך תכנוני אחר המתייחס למקרקעין ולחתום על כל מסמך שיידרש לשם
האמור ,לרבות כל תכניות בניה ו/או תכניות הגשה ו/או תשריטים ו/או בקשות ו/או טפסים ו/או
התחייבויות ו/או מסמכים הנדרשים על פי דין ו/או לשם קבלת ו/או הוצאת היתרי בניה ,על המקרקעין
ו/או המגרש ,ולחתום על כל תכניות הבניה ו/או תכניות הגשה ו/או הבקשות ו/או הטפסים ו/או המסמכים
הנדרשים על פי דין (להלן" :תכניות הבניה") לרבות תשריטים וכיוצ"ב ,מסמכים שיגיש הרוכש לוועדה
המקומית לתכנון ובניה בקשר לבניה על המקרקעין ו/או המגרש.

.9

לבנות ו/או להקים ו/או לקבל את מלוא אחוזי הבניה בבת אחת ו/או בשלבים כדי לבנות כל מבנה ו/או
בניין במקרקעין ו/או במגרש ,כולם או חלקם ,בהתאם לרישיונות שיינתנו על ידי השלטונות המוסמכים,
מעת לעת.

.10

לבצע מפעם לפעם ,פיתוח מכל מין וסוג שהוא במקרקעין ו/או במגרש ,כולם או חלקם ,ומבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,עבודות ביוב ,תיעול ,ניקוז ,חשמל ,סלילת כבישים ,מדרכות ,תאורה ,גינון ,אשפה,
מתקני ציבור וכיו"ב ,והכל בהתאם לרישיונות שיינתנו ע"י השלטונות המוסמכים.

.11

להסכים לכל בקשה להוצאת היתר בניה ו/או לשינוי ו/או לבנייה נוספת על המקרקעין ו/או המגרש ,וכן
להסכים לכל בקשה שתוגש כאמור להקלה כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה תשכ"ח  ,1965 -וכן לקבל
בשמי/נו ובמקומי/נו הודעות עפ"י דין בקשר לכך.

.12

לנהל מו"מ ו/או להגיע לידי הסכמה עם כל רשות מוסמכת ביחס לאגרות בניה ,אגרות פיתוח ,היטלים,
מיסים ,תשלומים ,זכויות בניה וכיו"ב.

.13

לקבל ו/או להעביר למקרקעין ו/או המגרש זכויות בניה ממגרשים ו/או חלקות אחרות ,להעביר
מהמקרקעין ו/או המגרש זכויות בניה למגרשים ו/או חלקות אחרות.

.14

לאחד את המקרקעין ו/או המגרש עם חלקות נוספות ו/או מגרשים אחרים ,סמוכות או אחרות.

.15

לרשום ו/או לתקן ו/או לבטל ו/או למחוק ו/או לייחד הערות אזהרה ו/או להסכים לרישומן ו/או ביטולן,
לתקן רישום ולהוסיף לרישום הערות אזהרה ,לטובתי/נו על המקרקעין ו/או על הדירה ו/או לטובת צדדים
שלישיים ,לרבות ,אך לא רק ,לטובת חברת חשמל ,רשויות מקומיות ,מוסדות פיננסיים ,רוכשים אשר
ירכשו זכויות במקרקעין וכל גורם אחר ,לפי שיקול דעתם הבלעדי של מיופי הכח בשמי/נו ובמקומי/נו ,וכן
לחתום על כל מסמך ו/או בקשה ו/או התחייבות אשר מיופי הכח ימצאו לנכון ,לרבות אך לא רק ,בקשר
עם רישום ו/או ביטול הערת אזהרה על המקרקעין ו/או המגרש ו/או על הדירה לטובת הרוכש ו/או לטובת
רוכשים אשר ירכשו מאת הרוכש זכויות במקרקעין ו/או במגרש ,כולם או חלקם ,ו/או בדירה ,בחלקים
מסוימים ו/או בלתי מסוימים .כמו כן ,לחתום על התחייבויות מתאימות לשם רישום הערות אזהרה
כאמור לעיל .לחתום על כתב הסכמה וכל מסמך אחר מכל סוג שהוא ,ללא יוצא מן הכלל ,שיהיה דרוש כדי
לקבוע ,להסכים או לאשר שהערת האזהרה הרשומה לטובתי/נו תירשם ותיוחד למקרקעין ו/או המגרש
ו/או לדירה ו/או לחלקה/ות שתיווצרנה במסגרת הליכי איחוד ו/או חלוקה של המקרקעין ו/או המגרש
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ו/או לחלקה/ות המשנה שתיווצרנה לאחר רישום הבניין ,בין לבדו ובין ביחד עם בניין/נים נוספים אשר
ייבנו על המקרקעין ו/או המגרש ,כבית משותף ואשר תירשמנה בבעלות החברה.
.16

לרשום ו/או להסכים לרישום הערות אזהרה ו/או וזיקת הנאה לטובת רוכשי זכויות כלשהן במקרקעין
ו/או במגרש ו/או בכל חלק מהם ו/או לטובת רוכשי זכויות בבניין ו/או בבניין/ים אשר יבנה/ו ו/או נבנה/ו
במקרקעין ו/או במגרש לרבות כל חלקה/ות אחרת/ות שתיווצר/נה עקב פיצול ,איחוד או חלוקה מחדש של
החלקות הנ"ל ,כולן או חלקן (להלן" :הבניין הנוסף") ו/או לטובת חליפיהם של כל אלה ו/או לטובת
בנקים ו/או לטובת מוסדות פיננסיים אשר יתנו לרוכשים האמורים ו/או לטובת צדדים שלישיים.

.17

לפעול לביטול רישומה של הערת אזהרה שנרשמה בניגוד להוראות ההסכם.

.18

לרשום זכות חכירה ו/או בעלות ו/או זכויות שימוש ו/או זכויות מעבר ו/או כל זכות אחרת אשר תידרש
לטובת חברת חשמל בקשר עם תחנת טרנספורמציה אשר תיבנה/נבנתה במקרקעין ו/או במגרש.

.19

לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כתב הסכמה לרשם המקרקעין לפיו רשאי הרוכש לעשות כל עסקה ו/או
פעולה בקשר עם המקרקעין ו/או המגרש ו/או הדירה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור רישום חכירות
ו/או רישום משכנתאות ו/או רישום הערות אזהרה.

.20

לחתום על התחייבות/יות לרישום משכנתא/ות על החכירה/ות ו/או על הבעלות אשר תירשם לטובת
הרוכש על המקרקעין ו/או המגרש ,כולם או חלקם ,ו/או הדירה לטובת בנקים למשכנתאות ו/או מוסדות
פיננסיים אחרים ו/או לטובת כל אדם ו/או כל גוף משפטי אשר יתנו בטחונות ו/או ערבויות להבטחת
השקעותיהם של הרוכשים האמורים ,בגין הלוואות שינתנו לרוכש .לרשום ו/או ליתן הסכמה לרישום
הערות אזהרה על המקרקעין ו/או המגרש ו/או הדירה לטובת הבנקים למשכנתאות ו/או המוסדות
הפיננסים כאמור לעיל בגין התחייבויות האמורות.

.21

לחתום ו/או ליתן הסכמה לכל הסכם בקשר עם המקרקעין ו/או המגרש ,לרבות הסכם ליווי בניה על
המקרקעין ו/או המגרש.

.22

לחתום על כל מסמך אשר באי כוחי/נו ימצאו לנכון באשר לצמצום ,שינוי ,ביטול ,החזר של כתב ערבות של
בנק או פוליסת ביטוח או של בטוחה אחרת שניתנה לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) תשל"ה ( ,1974 -להלן" :חוק המכר הבטחת השקעות") כפי שהוא כיום או כפי שיתוקן או ישונה
מפעם לפעם; כולל ומבלי לגרוע מכלליות הנ"ל ,ביטול ,ייחוד או שינוי של הערת האזהרה.

.23

להעביר ולהסב לחברת הביטוח ,ככל שתוציא לי/נו פוליסה או פוליסות ביטוח ו/או לבנק ,ככל שיתן לי/נו
ערבות או ערבויות להבטחת הכספים שנשלם לחברה עבור רכישת הממכר לפי חוק המכר הבטחת
השקעות (להלן" :חברת הביטוח" ו/או "הבנק" לפי העניין) ,את כל זכויותיי/נו בממכר וכן את הערת
האזהרה שנרשמה לטובתי/נו על הממכר  -זאת במקרה שחברת הביטוח או הבנק ישלמו לנו את הכספים
שיגיעו לנו על פי פוליסות הביטוח שחברת הביטוח הוציאה או תוציא לי/נו או על פי הערבות או הערבויות
שהבנק הוציא או יוציא לי/נו.

.24

למשכן בכל צורה ואופן שהוא בשמי/נו ובמקומי/נו במשכנתא/ות על פי חוק המקרקעין ,תשכ"ט1969-
(להלן" :חוק המקרקעין") ו/או על ידי משכון על פי חוק המשכון ,תשכ"ז( 1967 -להלן" :חוק המשכון")
על כל התיקונים שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או על פי כל חוק אחר ,בין שיש לו עתה תוקף ובין שיקבל
תוקף בעתיד (להלן" :המשכנתא") ,את המקרקעין ו/או המגרש ,כולם או חלקם ,ו/או הדירה ,ו/או זכויות
חוזיות כל זכות אחרת שיש ו/או תהיה לי/נו בדירה ו/או בגין הדירה ,בין שתירשם כמשכנתא ראשונה
בדרגה ו/או בכל דרגה אחרת ובין שתירשם עם משכנתאות או זכויות אחרות ,בין שהמשכנתא תהיה על
ידי רישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין על פי חוק המקרקעין ובין שתהיה על ידי רישום לפי חוק
המשכון על כל התיקונים שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או כל חוק אחר שיבוא במקום ו/או בנוסף
לחוקים הנ"ל ו/או בכל דרך אחרת שתיראה למיופי הכח הנ"ל ,הכל בתנאים ובהוראות אשר מיופי הכח
ימצא/ו לנכון לפי שקול דעתו/ם המוחלט ,לרבות ויתור על כל הגנה לפי סעיף  33לחוק הגנת הדייר (נוסח
משולב ,תשל"ב )1972-ו/או לפי סעיפים  38-39לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז ,1967-כפי שיתוקנו מפעם
לפעם ו/או לפי כל דין אחר שישנו היום ו/או שיהיה בעתיד בנוסף ו/או במקום החוקים הנ"ל.

.25

לבקש ו/או לרשום ו/או להסכים לרשום את הבניין כבית משותף בין לבדו ובין ביחד עם בניין/נים נוספים
אשר ייבנו על המקרקעין ו/או המגרש ,לרבות כל חלקה/ות אחרת/ות שתיווצר/נה עקב פיצול ,איחוד או
חלוקה מחדש של החלקות הנ"ל ,כולן או חלקן ולעשות כל פעולה בהתאם לחוק המקרקעין ו/או כל חוק
אחר אשר יבוא במקומו וכן לרשום את הדירה כיחידת רישום נפרדת בבית משותף לבדה או יחד עם יתר

4

הדירות שיבנו ו/או בנויות בבניין על פי הוראות חוק המקרקעין ו/או כל דין ו/או על פי הוראות המפקח על
הבתים המשותפים ו/או רשם המקרקעין ו/או רשות מקרקעי ישראל כשצמודים אליה החלקים ברכוש
המשותף כפי שיקבעו על ידי מיופי הכח ו/או לעשות כל פעולה רישומים אחרת בקשר לדירה ו/או ברכוש
המשותף ו/או בזכויות שיש לי/נו או שיהיו לי/נו בדירה ו/או ברכוש המשותף ובקשר אליהן.
.26

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה  -לחתום על כל תקנון ו/או הרשאה ולהוציא חלקים מתוך הרכוש
המשותף ולהצמידם לדירה ו/או לדירות אחרות בבניין ו/או בבניין הנוספים וכן לתקן ו/או לשנות את צווי
הבית המשותף אשר יינתן/נו על המקרקעין ו/או המגרש וכל חלק ממנה ואת התקנון שירשם וכן לערוך
ו/או לחתום ו/או לרשום הסכמי שיתוף בין הדיירים בבית המשותף או לחתום על הסכם ניהול ואחזקה
עם חברת ניהול ו/או לחתום על כל הסכם אחר הקובע זכויות והסדרים בין דיירי הבית המשותף לרבות
לקבוע ,כי דרכי הכניסה והיציאה לחניון המשותף ומתקנים נוספים יהיו משותפים לבניין ולבניין/נים
הנוספים וכי ההחזקה והניהול של הבניין והבניין/נים הנוספים יהיו נפרדים.

.27

לכלול בתקנון או לרשום בדרך אחרת את הסכם הניהול שנחתם ביני/נו לבין החברה ו/או הוראות
הכלולות בחוזה שביני/נו לבין החברה המתייחסות לניהול ולאחזקה של הרכוש המשותף ,הכל לפי שיקול
דעתם של מיופי הכח.

.28

להתקשר עם חברת הניהול בהסכם לשם אספקת שירותים לבניין ו/או לבית המשותף ו/או לפרויקט ו/או
למקרקעין (לעיל ולהלן" :הסכם ניהול") ולבקש או להסכים לרשום את הסכם הניהול בלשכת רישום
המקרקעין ,בין על ידי רישום הערה ,בין על ידי הכללת הסכם הניהול או כל חלק ממנו בתקנון הבית
המשותף ובין בכל דרך אחרת ,ולעשות את כל הפעולות ,הדברים והעניינים הקשורים בהתחייבויותיי/נו
עפ"י הסכם הניהול שאני/ו ו/או מי מאיתנו רשאים ,יכולים ו/או זכאים לעשות ולפעול הן עתה והן בעתיד
וללא כל סייג ו/או הגבלה שהם.

.29

לבקש לרשום ולהסכים בשמי/נו לרשום הערות אזהרה ,זיקות הנאה להולכי רגל ולכלי רכב ,זכויות
שימוש בשטחים ובמתקנים ו/או רישום בית משותף ,תקנון מוסכם ,הסכמי שיתוף ,הסכמה למינוי נציגות
זמנית ,הצמדות למיניהן ,וכן להסכים בשמי/נו לכל ביטול ו/או תיקון ו/או שינוי בכל פעולה מפעולות
הרישום הנ"ל.

.30

להסכים לרישום ו/או לבקש תיקון של כל צו רישום שניתן או שיינתן עפ"י חוק המקרקעין לגבי הבית
המשותף ,לקבל ולהוציא צווים מאת הפקיד המוסמך או מכל רשות אחרת בקשר לרישום לפי החוק ולתקן
ו/או לשנות כל צו רשום כנ"ל .לשנות הצמדות בבית המשותף ,לשנות חלקים ברכוש המשותף ,להוסיף
יחידות ,לגרוע מיחידות ,לבטל יחידות ,לבנות בבית המשותף מבנים ,תוספות ,ולעשות כל פעולת בניה
בבית המשותף .לצמצם או להגדיל את הרכוש המשותף ,לקבל רישיונות בניה ,לבקש שינוי תכניות ,לחתום
על תכניות פרצלציה ורפרצלציה ,תכניות הפרדה ותוכניות איחוד חלקות ,להגיש בקשות ,הצהרות
ומסמכים מכל סוג ומין שהוא וכן לעשות כל פעולה ללא יוצא מן הכלל שזכאים ורשאים אנו לעשות בקשר
עם הבית המשותף ,הרכוש המשותף וכל חלק בהם.

.31

לחתום ב שמי/נו ובמקומי/נו על תקנון מוסכם ו/או הסכם שיתוף לפי חוק המקרקעין ו/או על כל תיקון של
הנ"ל.

.32

לקבל חזקה בדירה ו/או בכל חלק מהמקרקעין ו/או המגרש לרבות בכל חלק מהבניין שייבנה על
המקרקעין ו/או המגרש ואשר אני/ו זכאי/ם לקבלו.

.33

לשם המטרות המנויות לעיל ,ומבלי לפגוע בכלליותה של ההרשאה הנ"ל הנני/ו מרשה/ים ומייפה/ים את
מיופי הכוח לעשות את כל הפעולות המפורטות להלן ו/או כל חלק מהן:

33.1

להופיע ולפעול בשמי/נו ובמקומי/נו בפני רשות מקרקעי ישראל ,מחלקת אגף מרשם והסדר
מקרקעין ,הממונה על רישום המקרקעין ו/או המפקח על רישום המקרקעין ו/או רשם המקרקעין
ו/או עיריית אשקלון ו/או כל פקיד ו/או נושא תפקיד אחר בלשכת רישום מקרקעין כלשהי ,עורך
דין ,קרן קיימת לישראל ,רשות הפתוח ,פקיד הסדר קרקעות ,מחלקת המדידות ,הממונה על
רשום שכון ציבורי ,הממונה על המחוז ,ועדות בנין ערים ,מקומיות ומחוזית ,נוטריון ציבורי או כל
נוטריון אחר ,במשרד ההוצאה לפועל ,במשרדי המפקח על מטבע חוץ ,רשם המשכונות וכן
במשרדים ממשלתיים ,מקומיים ,עירוניים ,ציבוריים ,רשויות המס ,מוסדות בנקאיים ,מוסדות
פיננסיים ו/או על מוסדות אחרים לרבות ובמיוחד מוסדות בנקאיים ו/או מוסדות פיננסיים אשר
לטובתם ניתנה על הדירה ו/או ביחס אליו התחייבות לרישום משכנתא ו/או בפני כל רשות
שיפוטית ו/או מעין שיפוטית לרבות בית משפט מכל הדרגות ,בית דין ,ועדת ערר ,לרבות ועדות
בנין ערים (מקומית ,מחוזית ,ארצית) כמובנם בחוק התכנון והבניה ,בפני חברת הניהול ,חברת
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חשמל ,בזק ,ובכל מקום אחר שהוא בדבר רישום ,ביטול רישום ,תיקון רישום ושינוי רישום וכל
פעולה אחרת שהיא בכל הנוגע לממכר ,לבניין ולמקרקעין וכן להופיע בתור מבקש ,תובע/ים,
נתבע/ים ,משיג/ים ,מערער/ים ,משיב/ים ,צד שלישי ,מתלונן/ים ,מתנגד/ים ובכל צורה אחרת,
ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל חוזה ו/או שטר ו/או בקשה ו/או תצהיר ו/או הצהרה ו/או
הודעה ו/או תעודה ו/או התחייבות ו/או שטרי מכר ו/או שטרי חכירה ו/או שטרי ביטול חכירה
ו/או תנאים נלווים לשטר חכירה ו/או שטרי משכנתא ו/או כתבי ויתור ו/או שטרי פדיון ומשכנתא
וכל מסמך או שטר אחר הדרושים לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי כוח זה ו/או
דרושים לשם ביצוע הפעולות הנקובות בייפוי כוח זה.

33.2

לחתום על כל ההסכמים ,חוזים ,הצהרות ,חשבונות ,אישורים ,קבלות ,וכיו"ב שיידרשו לשם
ביצוע הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי כוח זה.

33.3

למנות עו"ד ,ארכיטקט ,שמאי ,מעריך או כל אחד אחר בקשר ולצורך ביצוע כל או חלק
מהפעולות והמעשים המפורטים בייפוי כוח זה.

33.4

לשלם את כל התשלומים ,המיסים ,האגרות ,הארנונות וכל תשלום אחר ללא יוצא מן הכלל לכל
רשות ואדם שהוא ,עבורי/נו ובמקומי/נו ,לשם ביצוע הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי כוח
זה ,ובכלל זה להגיש השגות ו/או תביעות ו/או בקשות בקשר עם ביצוע תשלום כל האמור לעיל.

33.5

במקרה של ביטול ההסכם ו/או אי כניסתו לתוקף ,להודיע בשמי/נו ובמקומי/נו לרשויות השונות,
לרבות רשויות מיסוי מקרקעין ,על ביטול ההסכם ,ולחתום על מסמכי ביטול ו/או הצהרות ו/או
תצה ירים ו/או דיווחים דרושים על פי כל דין ו/או על פי דרישת הרשויות המוסמכות ,לשם דיווח
על ביטול ההסכם לאותן הרשויות.

33.6

פירוט הפעולות הנ"ל אינו בא לצמצום או הגבלת הפעולות שמיופי הכוח ימצאו לנכון ויש לראותן
במובן הרחב ביותר ,ועל כן הנני/ו מצהיר/ים כי מיופי הכח יוכלו לפעול ולבצע את כל או חלק
מהפעולות הנ"ל כפי שאני/ו עצמי/נו יכול/ים לפעול אישית וכל כתב שמיופי הכוח יחתמו בנדון,
יתקבל ע"י רשם המקרקעין ו/או רשות מקרקעי ישראל כמספק לצורך ביצוע כל או איזו
מהפעולות והמעשים המפורטים ביפוי כוח זה.

33.7

מדי פעם בפעם להעביר ייפוי כח זה ,כולו או מקצתו ,לאחר או לאחרים ,לבטל כל העברה
שנעשתה כנ"ל ולהעבירו מחדש ,למנות עורכי דין או מורשים אחרים ,לפטרם בכל עת ולמנות אחר
או אחרים במקומם לפי ראות עיניו/הם של מיופי הכח.

.34

כל מה שיעשה/ו מורשי/נו ו/או מיופי/ה הכח הנ"ל או כל מה שיגרום/מו בכל הנוגע לייפוי כח זה יחייב
אותי/נו ויפוי כח זה יישאר בתוקף גם לאחר מותי/נו ויחייב את יורשי/נו ואת מנהלי עיזבוני/נו ואת כל מי
שיבוא בשמי/נו ו/או במקומי/נו ואת כל הבאים מכוחנו והריני/נו מסכים/ים מראש לכל מעשיו/הם של
מורשי/נו שיעשו בתוקף כח הרשאה זה לפי שיקול דעתם ומשחרר/ים אותו/ם מכל אחריות כלפי/יו בקשר
למעשיו/הם הנ"ל.

.35

ייפוי כוח זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אני/ו רשאי/ים לבטלו ו/או לשנותו ,באיזה אופן שהוא ,היות
והוא נועד להבטיח את זכויות צד ג' הקשורים לפרויקט/ים הנבנים על המקרקעין ו/או המגרש ,לרבות בנק
הפועלים בע"מ ו/או הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ ו/או מזרחי טפחות בע"מ ו/או בנק
עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ ו/או משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ ו/או בנק כרמל
למשכנתאות והשקעות בע"מ ו/או בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ו/או בנק ירושלים לפתוח ולמשכנתאות
בע"מ ו/או בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע"מ ו/או בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ ו/או בנק איגוד
לישראל בע"מ ו/או כלל ביטוח בע"מ ו/או בנק ירושלים בע"מ ו/או הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או כל
בנק ו/או מוסד פיננסי אחר (כולם ביחד וכל אחד לחוד יקראו לעיל ולהלן "הבנק" לפי עניין) ולרבות
החברה ,בעלי/מחזיקי/רוכשי הדירות ו/או רוכשי חלקים אחרים במקרקעין ו/או במגרש ו/או בבניין ו/או
כל בעל זכויות אחר במקרקעין ו/או במגרש ו/או בבניין.

.36

הזכויות והסמכויות המוקנות למיופי הכוח הינן מהותיות ולא טכניות ,באות להרחיב את הסמכויות לפי
הסכם ,כדי שבאי כוחי/נו הנ"ל יוכלו לעשות בשמי/נו ובמקומי/נו את כל אשר אני/ו רשאי/ם לעשות
בעצמי/נו ו/או באמצעות אחרים בקשר עם הדירה ו/או המקרקעין ו/או המגרש.

.37

הנני/ו מאשר/ים ומסכים/ים בזה מראש לכל הפעולות שתעשנה על ידי כל אחד ממיופי הכוח או מי
שיתמנה על ידם לפי ייפוי כוח זה ובהתאם להוראות ההסכם.

.38

אין במתן ייפוי כח זה כדי לשחררני/ו מן החובה למלא בעצמי/נו את כל הפעולות ,או איזה מהן הנזכרות
בייפוי כח זה ,הנני/נו מסכים/ים כי עוה"ד מיופי כחי/נו ,ייצגו את החברה ו/או את חברת הניהול בביצוע
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כל או חלק מהפעולות על פי ייפוי כוח זה וידוע לי/נו כי מיופי כחי/נו אינם עורכי דיני/נו לצורך ההסכם
לפיו רכשתי/נו את הזכויות בדירה (לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או שינוי להסכם הנ"ל) וביצועו.
.39

בייפוי כח זה  -לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך ,ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך ,לפי
העניין.
ולראיה באתי/נו על החתום ,היום ________

______ ,ת.ז_______ .

______ ,ת.ז_______ .

אישור עו"ד
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה את חתימת __________ ,ת.ז____________ .
ו ,__________ -ת.ז ____________ .הנ"ל בחותמתי ובחתימת ידי.

תאריך

_________ ,עו"ד

