
 
 

 24 

 

           1220 בשנת                חודש   ב     ום לחוזה מי 'דנספח 

 בלתי חוזרנוטריוני י כח יפו

 :אנו הח"מ

 ___________.ז.  א  תנוש  _________ מר. 1  
 ___________שאת ת.ז.  נו_________ גב'  .2  
    
    

 "ההה י כוחאו בא/ה ו: החברה( ו/או מי מטעמ)להלן 51-4823970 ח.פ. ,בע"מיזמות ובניה  אגם תבורממנים בזה את 
בע"מ, בנק   ישראלנט לקויסבנק ד /אוו 17436שיון מס' יעו"ד שלמה אביטן  ראו ו/ 029407129 .ת.ז ארז כהן ו/או  

ח בע"מ, בנק ת למשכנתאות ולפיתומאובע"מ, בנק עצ ישראלבע"מ, בנק לאומי ל מזרחי טפחות בנקהפועלים בע"מ, 
נק אדנים ושלים בע"מ ו/או בבנק יר ,בע"מ לישראל תואשון למשכנתארי המבע"מ, הבנק הבינלאו ראלשילוד אג

חם וכח כל אחד מהם אחד מהם לחוד בתור מורשינו, ומייפים את כו לכע"מ, בכולם ביחד ולמשכנתאות והלוואות ב
להלן ו/או כל אחד מהם,  יםורטאו הפעולות המפקומנו את המעשים ו/ובמ)להלן:  "המורשה"( לעשות בשמנו 

 זמנים שונים:בעת ובעונה אחת ו/או ב ת או בחלקים,ושלמב

 
ו/או בעלות בהתאם להחלטת רשות מקרקעי  תובחכירת משנה לדור ום על שמנו בחכירה לדורות ו/אולרש .1

לפי  טיפוס ___  ____פר ת משותף מסיבב __בקומה חדרים  __ תב __דירה מס' את הזכויות ב ל ישרא
 54)בחלק(  21( , )בחלק 20חלקות :  1466רשום  גושכ( "הבית":)להלן  ____ מס' אשר יבנה במגרשי החברה משורי

מס' , מתחם  123, מס'  122, מס'  121' , מס 120מגרשים מס' , )בחלק(   67חלקה  1476 רשום גוש,  בחלק( ) 58)בחלק ( 
 (."דירה"ה להלן:)  "___________"בפרוייקט  אשקלון  שכ' אגמיםב 1022מס' תמל/ מפורטת לפי תוכנית  29

 
ול, איחוד, פיצ ,לה ותכנית של חלוקהקרקע ו/או לעשות ולרשום כל פעוכין על ההל מיופי הכח רשאים -קרקע:  .2

קשר לפעולות הנ"ל במקומנו על כל מסמך בפי שימצא/ו לנכון ולחתום בשמנו והפרדה וכל פעולת פרצלציה, כ
 ו חלק מהן.א

 
או חלק  על הקרקע םיד ובין ביחד עם מבנה/ים אחר/רבין בנפותף, שת מילרשום את הבית כב -רישום הבית:  .3

 ממנה.
 
 
או להגדיל את הרכוש  וי צו הבתים המשותפים לגבי הבית, לצמצםשינ וולהסכים לתיקון ו/אלבקש מדי פעם  .4

 גבית המשותף, לגרוע יחידות, לבטל יחידות, למזף, להוסיף יחידות לות חלקים ברכוש המשותהמשותף, לשנ
 דות.ייח

 
 
ו חלק מהוראותיו כולו א 1969וק המקרקעין תשכ"ט תוספת לחבש ת התקנון המצוי של בית משותףאלבטל  .5

 תחתיו תקנון אחר כפי שימצאו לנכון.שום רול
 
 
ות או לטובת כל גוף אחר טובת בנקים למשכנתאאזהרה לטובתנו וכן ל נו בדירה הערותירשום לגבי זכויותל .6

 הגופים הנ"ל. ים ו/אוהבנק תמא ללהבטחת הלוואות שנקב
 
 משותף.ית הבלאחר או עם רישום המחדש, ליחד הערות לגבי הדירה  ה, לרשמןרהזלהסיר הערות א .7
 
 
 לפעם וכן לרשמן מחדש.המשכונות לתקנן ו/או לבטלן מפעם לרשום הודעות משכון אצל רשמי  .8
 
 
ויותינו בדירה לטובת כה ועל זוהדיר ייןנקומנו משכנתאות על הקרקע, חלקים ממנה, על הבלרשום בשמנו ובמ .9

הקרקע, הבניין, הדירה ו/או  לגבי זכויותינו החוזיות ים וגופים כאמור, וכן לשעבד אתדות כספיסומבנקים, 
 לשם כך.על כל מסמך שיידרש חתום בשמנו ובמקומנו ובת בנקים ו/או מוסדות כספיים ולחלק מהם לט

 
די י-/או עלו 1969פי חוק המקרקעין תשכ"ט -לעשכנתא, נו במממקובלמשכן בכל צורה ואופן שהוא בשמנו ו .10

כל חוק אחר  פי-שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או עלנים ועל כל התיק 1967"ז פי חוק המשכון תשכ-משכון על
א"( את זכות הבעלות ו/או החכירה הראשית יד )ולהלן: "המשכנתובין שיקבל תוקף בעת בין שיש לו עתה תוקף
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 אישיות משפטית אחרת ובין שהיא ודה ו/אוגא הדדית ביחד עם הממשלה, חברה תו בערבות ו/אוערבבוגם 
בדרגה אחרת ובין שתרשם עם רבות הדדית ובין שתרשם במשכנתא ראשונה או ע/תרשם בלי אחריות ו

נת וק הגחל 33כון, ולרבות תוך ויתור על כל הגנה לפי סעיף והכל כפי שימצאו לנות או זכויות אחרות, משכנתא
נו יתוקשכפי  1967 –תשכ"ז  לחוק ההוצאה לפועל 39 -ו 38ים לפי סעיפ ואו/ 1972)נוסח משולב( תשל"ב  רהדיי

 במקום החוקים הנ"ל.ום ו/או שיהיה בעתיד בנוסף ו/או מפעם לפעם ו/או לפי כל דין שישנו הי
 

או חלק ממנה  ג הקרקעהם ע"מלק חיה לשם בניה, הריסה, שינוי, תוספת מבנים או לבקש בשמנו היתר בנ .11
 ל המסמכים שיידרשו לשם כך.מנו על כוקמולחתום בשמנו וב

 
כל , בבניין או בחלק ממנו, בדירה ובכירת משנה לדורות על הקרקע או חלק ממנהאו ח/שום חכירה לדורות ולר .12

 נה על שם חברה או אחרים.קע, או על חלקים מממבנה שיבנה על הקר
 

ה וכל מבנה שיבנה על נו, הדירממ ו חלק ממנה, הבניין ו/או חלקאקרקע ו/קשר לבנו מלחתום בשמנו ובמקו .13
 עי ישראל.חוזי חכירה עם מנהל מקרק דובייחוחוזים ים ומו חלקים מהם על הסכהקרקע ו/א

 
תן, ומבלי לפגוע בכלליות ההרשאה, הננו כח זה, כולן או מקצעולות המנויות ביפוי לשם ביצוע המטרות והפ .14

 - ו הנ"ל:רשי/נמאת  מרשים
 

 ןדידות, ועדות לתכנושכת רישום המקרקעין, במחלקת המישראל בל יעלהופיע בשמנו במינהל מקרק (1)
יבוריים ואחרים, ים אחרים, ממשלתיים, עירוניים, צניה, שלטונות מס שבח מקרקעין ובכל משרדולב

ם, יוויתור יעות,ב, תםעל תעודות, בקשות הצהרות, התחייבויות, הסכמיום בשמנו ובמקומנו ולחת
טרי שישום חכירה חדשים, היא, שטרי ביטול חכירה ושטרי רל דרגה שכמ תכניות, מפות, שטרי חכירה

זהרה, הסרתן ו, בקשות והסכמות לרישום הערות אמכר, שטרי משכנתא, שטרי עסקה מסוג כלשה
רוש טר הדשך ומותף, תקנון מוסכם ובדרך כלל על כל תעודה, מסמחדש, רישום בית משורישומן 

 ם או מקצתם.חית, כולכונוע המעשים המפורטים בהרשאה הצלבי
 
ו כל חוק ו/א 1967ו/או חוק המשכון תשכ"ז  1969ט תשכ" התאם לחוק המקרקעיןלעשות כל פעולה ב (2)

, ו/או חוק 1969שכ"ט סף לחוק המקרקעין תבתוקף במקום ו/או בנואחר שבתוקף ו/או שיהיה 
מיני לתקן כל  ,םשו בחוק הנ"ל, או בכל חלק מהענים שייהתיקו כל תלרבו 1967המשכון תשכ"ז 

 , הערות אזהרה, לדרוש רשום הנכסים ו/אותאותנום משכנתא ו/או משכרשומים בנוגע לנכסים, לרש
/או תיקונו ו/או פנקס בתי משותפים וחוד, לבקש צו רישום בחידוש רישומם ו/או הפרדה ו/או א

כל מיני חכירה ו ימדהסרת עקול, תשלום שכר דירה,  ת חזקה,החזר ,זקהחביטולו, לתבוע חלוקה, פנוי 
הנ"ל עם  א לידי הסכמים בעניינים הנוגעים בנכסיםלבו ו/או להתנגד להם ו/אזכויות ו/או שינויים ו

צגנו בפני נציגות בית משותף ו/או רק שותפות ו/או ליירבות שותפים, ו/או לפכל אדם ו/או גוף שהוא ל
 במקומנו.ובשמנו  הצביעלת ויבאסיפה כלל

 
 חרים.ים, ארכיטקטים ובעלי תפקידים אדים, שמאדומלמנות עורכי דין,  (3)

 
והתשלומים לכל רשות, גוף ואדם  ם, האגרות, ההיטלים, הארנונות, ההוצאותמיסיהלשלם את כל  (4)

 ביפוי כח זה, או חלק מהן.ע הפעולות הנזכרות יהיו דרושים לשם ביצוש
 

יש או אנשים ולמנות א םיהרשאה זה לאדם או לאנשים אחרופוי כח ביר יעלה םמורשנו יהיו רשאי (5)
 פי הרשאה זו.-הכוחות שנמסרו ל ידנו עללק מחם שלנו לגבי כל או אחרים להיות מורשי

 
להבטחת זכויותיה  נותה וההרשאה ניתנהנו רשאים לבטלה או לשהרשאה זו היא בלתי חוזרת ואין א (6)

עיל וזכותם ל 4סעיף ב טמוסד כספי או גוף אחר כמפור ,כל בנק כן שלו"מ עב אגם תבור יזמות ובניהשל 
 אשר נחתמה בתמורה.זו  הפי הרשא-השליחות עלתלויה בביצוע נשוא 

 
 על החתום :ראיה באו הצדדים ול

              
 ים  /קונהה

 
 
 
 
 
 


