נספח

נוסח יפוי כח בלתי חוזר
אנו הח"מ _________ ,ת.ז _________ ו _________ ת.ז __________ ,ממני ומיפי בזה
את כוח של עוה"ד יהודה זהבי ו/או יצחק בלאו ו/או יואב זהבי ו/או יובל ש ו/או דג רות ו/או
שירי איש שלו ו/או תמי וגנר שגב ו/או ער מזרחי ו/או לידיה מיקולי' גינו ו/או נעמה טל ,כל
אחד מה לחוד ,להיות מורשיינו ובאי כוחינו לעשות בשמינו ובמקומינו ולפקודתינו ,את כל
הפעולות והמעשי המפורטי להל ,כול או מקצת :
.1

לרכוש בשמינו ועבורינו את הזכויות בחלקנו היחסי במגרש  2על פי תב"ע רג1113/
)"התב"ע"( ,אשר מורכב מחלקה  ,773בגוש  ,6125הממוק בפינת הרחובות יוס* הגלילי ו
ז'בוטינסקי )להל – "המגרש" או "המקרקעי"( ,ולבצע בשמנו ובמקומנו כל פעולה
הכרוכה ו/או הקשורה לרכישת החלק היחסי במגרש ,ולרשו את הזכויות במגרש על שמנו
עפ"י חלקנו היחסי בו.

.2

לבצע בשמינו ובמקומינו כל פעולה הכרוכה ו/או הקשורה לבניי אותו בכוונתינו להקי על
המגרש באמצעות חברה קבלנית )להל "הבני" ו/או "הבית המשות" ו – "הקבל" ,לפי
העני( ,כמותנה וכמפורט בהסכ השיתו* עליו חתמנו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל – להשיג את כל האישורי  ,התעודות והמסמכי
הדרושי לש כ ,ולקיי כל אחת מההתחייבויות שקבלנו בקשר למקרקעי בי כלפי
מוכרי המקרקעי בי כלפי יתר בעלי הזכויות במקרקעי בי כלפי הקבל ובי כלפי כל צד
אחר ,וזאת על מנת להבטיח את השלמת בניית יחידות הדיור והעברת זכויותינו במקרקעי
ורישומ על שמנו בפנקס המקרקעי ו/או במינהל מקרקעי ישראל.
למכור ,להעביר ,להשכיר ,להחכיר ,לשעבד ,למשכ ,או למסור בכל צורה אחרת שהיא ,את
כל זכויותיינו במגרש )מכל מי וסוג שהוא ,לרבות ,א ,לא רק ,זכויות בעלות ,זכויות חוזיות
ואח'( ,לכל צד שלישי ,כפי שבאי כוחנו הנ"ל ימצאו לנכו )להל "צד ג'"( ,לרבות חלקנו
היחסי בכל שייבנה עליה )להל "הרכוש הנ"ל"( ,לרבות ויתור על כל הגנה לפי סעי* 33
לחוק הגנת הדייר )נוסח משולב( ,תשל"ב –  1972ו/או לפי סעיפי  38ו –  39לחוק ההוצאה
לפועל תשכ"ז –  1967ולפי סעי*  68א' לפקודת פשיטת הרגל ,כפי שיתוקנו מפע לפע ו/או
לפי כל די אחר שישנו היו או שיהיה בעתיד בנוס* ו/או במקו החוקי הנ"ל ,הכל באופ
ובתנאי כפי שב"כ הנ"ל ימצא/או לנכו ,בבת אחת או מדי פע בפע בחלקי שוני
וכולל כל חלקת משנה או חלקה הנובעת מרישו בית משות* ,איחוד ,חלוקה ,הפרדה,
פרצלציה ,קומבינציה ,או כל פעולה אחרת ברכוש הנ"ל בשלמות או בכל מיני חלקי  ,בבת
אחת או מדי פע בפע .

.3

.4

לקבל ו/או להעביר ,לפי העני ולפי שיקול דעת של באי כוחינו הנ"ל ,בשמנו ובמקומינו את
הרכוש הנ"ל בדר ,של מכר ,ע וללא תמורה  ,חכירה ,השכרה או בכל דר ,אחרת ולחתו
לש כ ,בשמנו ובמקומנו על כל הבקשות ,השטרות והמסמכי הדרושי לש כ ,לרבות
מימוש כל פטור ממס העומד לטובתנו בשל פעולה כאמור ,ו/או לש רישו הפרוייקט
כבית משות* ו/או רישו או מימוש זכויותיה של בעלי זכויות אחרי במקרקעי ,לרבות
חתימה על כתב התחייבות לרישו משכנתא ,צו רישו בית משות* ,תקנו בית משות*,
הסכמי שיתו* ,הסכמי ניהול ,שטרות ,בקשות ,רישו הערת אזהרה לטובת צד ג' בגי
הרכוש הנ"ל וכיו"ב.

.5

לבצע בשמינו ובמקומנו כל הסכ ו/או חוזה ע כל אד  ,רשות מקומית ,תאגיד ואישיות
משפטית אחרת כלשה  ,ולעשות כל פעולה ולחתו על כל מסמ ,בכל הקשור לביצועו של
הסכ השיתו* של ההסכ לרכישת המגרש ,של הסכ הניהול ,של התקנו המוסכ ושל
הסכ המימו ע בנק ו/או מוסד כספי אחר שיעניקו לנו ו/או ליתר הצדדי להסכ
השיתו* אשראי )להל – "הבנק"(.

.6

לממש את זכויותינו על פי הסכ המימו הבנקאי ,לבקש ולקבל אשראי ו/או הלוואות,
להורות על העברת האשראי או ההלוואות מחשבוננו בבנק לחשבו הנציגות בבנק ,ובאופ
כללי לבצע ולממש כל זכות שיש לנו על פי הסכ המימו ע הבנק ,ובי אלה :להעביר

ולהסב לבנק שיית לנו ערבות או ערבויות בדק וביצוע להבטחת הכספי שנשל לנותני
השירותי ככלל ולקבל בפרט עבור ביצוע הפרויקט.
.7

לתת בשמינו ובמקומינו כל הסכמה שתידרש לביצוע כל פעולה בקשר למגרש לפי חוק
התכנו והבניה ,תשכ"ה –  ,1965לרבות פעולות של פרצלציה ,איחוד ,פיצול ,חלוקה
והפרשת שטחי לצרכי ציבור וכ כל פעולת תכנו ו/או בניה אחרת ,בתמורה ו/או בלי
תמורה.

.8

לחתו בשמנו ובמקומנו על בקשה למת היתר הבניה ועל תוכנית ההגשה לבניית הבניי
המתוכנ להיבנות על המגרש ,בשלבי או בבת אחת ,לחתו בשמי ובמקומי על כל הסכמה
לתיקו ו/או שינוי של היתר הבניה או תוכנית ההגשה ,לחתו בשמנו ובמקומנו על בקשות
להקלות ,הגדלת אחוזי הבניה ,וכל הגדלת זכויות אחרת מכל סוג שהוא.

.9

לבקש רישו  ,לרשו  ,ולהסכי לרישו של כל סוגי הפעולות ו/או עסקאות ביחס לבניי
ו/או ביחס למגרש ,לרבות חלוקה ,חליפי ,איחוד ,פיצול ,הפרדה ,רישו הערות אזהרה
ו/או ייחוד ו/או מחיקת ו/או רישו משכנתא לטובת הבנק המלווה ו/או רישו זיקות
הנאה ו/או רישו בית משות* ו/או רישו תקנו מוסכ  ,הצמדות למיניה ,לרבות מיקו
מקו או מקומות החניה ו/או מיקו המחס שיוצמדו לרכוש הנ"ל וכ ביטול ו/או תיקו
ו/או שינוי כל פעולה מהפעולות המנויות בסעי* זה.

.10

להסכי לרישו הבני בפנקס בתי משותפי ולהעביר את הבעלות בכל אחת מהדירות
לבעלי הזכויות בה .כמו כ להסכי לרישו צו רישו הבית המשות* ,או לתיקונו של צו
רישו הבית המשות* כאמור ,להוציא חלקי מהרכוש המשות* ולהצמיד בצמידיות
מיוחדות ליחידות או לשטחי שבבית המשות* ולהעביר מיחידה אחת לאחרת ,וכ לכלול
מבני נוספי במסגרת הבית המשות*.

.11

להופיע בשמנו ובמקומנו בפני כל רשות ו/או גו* ו/או מוסד ,ממשלתי ו/או עירוני ו/או
ציבורי ו/או אחר כלשהו ,לרבות בתי המשפט ובתי הדי למיניה  ,מינהל מקרקעי ישראל,
המפקח על המרש ו/או רש המקרקעי ו/או המפקח על בתי משותפי ו/או כל נושא
תפקיד אחר במשרדי ו/או במשרדי מינהל מקרקעי ישראל ו/או בלשכות של רישו
המקרקעי ו/או במשרדי מס שבח מקרקעי ו/או הסדר קרקעות ו/או המכו למיפוי ישראל
ו/או מחלקת המדידות ו/או ועדות בני ערי למיניה ו/או ברש המשכונות ובפני עור,
די ,לעשות ו/או לפעול ו/או לחתו בשמי ובמקומי על הצהרות ,תעודות ,בקשות,
התחייבויות ,חוזי  ,הסכמי  ,דיווחי  ,הודעות ,תביעות ,ויתורי  ,קבלות ,תוכניות ,מפות,
עסקאות ,שטרי מכר ,שטרי משכנתא ו/או שעבוד ו/או זיקות הנאה למיניה ,תקנוני
מוסכמי וכל תיקו ו/או שינוי ו/או ביטול של כ"א מהמסמכי הנ"ל ,ובדר ,כלל לעשות
כל פעולה ולחתו על כל מסמ ,הדרוש לביצוע הפעולות והמעשי המפורטי ביפוי כח זה,
והכל בי בשלמות ובי בחלקי  ,בבת אחת או מזמ לזמ ,לחוד ו/או ביחד ו/או בשותפות
ע כל אד  ,תאגיד ו/או אישיות משפטית אחרת.

.12

להתחייב בשמנו ובמקומנו לשל את כל התשלומי  ,המסי  ,האגרות ,הארנונות
וההיטלי למיניה החלי עלינו ו/או על חלקנו בבני ו/או על המגרש ואשר ידרשו לצור,
השגת כל אישור ו/או תעודה ו/או מסמ ,לצור ,ביצוע ו/או רישו כל הפעולות הנזכרות
ביפוי כח זה .לצור ,האמור בסעי* זה ,להופיע בשמי ובמקומי בכל עני בפני כל רשות ו/או
מוסד ,לרבות שלטונות מיסוי מקרקעי )שבח ,מכירה ורכישה( ובפני מנהל מס רכוש,
וועדות הערר ובתי המשפט ,לרבות בדיוני  ,השגות ,עררי  ,ודיוני משפטיי .

.13

לחתו בשמנו ובמקומנו על תקנו מוסכ לבית המשות* לפי חוק המקרקעי ועל כל שינוי
לתקנו זה.

.15

להסכי בשמנו ובמקומנו להצמדת כל חלק בבניי ,בי א הוא רכוש משות* ובי א לאו,
ליחידה כלשהי באותו בניי או מחוצה לו.

.16

לרשו את הדירה שאותה אנו זכאיי לקבל על שמנו בבעלותנו וכ לשעבד את הדירה
במשכנתא ו/או במשכנתאות שנקבל למימו הרכישה.

.17

כל מעשה שיעשו מורשינו הנ"ל וכל מה שייגר בכל הנוגע לפעולות לפי יפוי כח זה ,יחייב
אותנו ואת יורשינו ואת כל הבאי מכוחנו ,והרינו מסכימי מראש לכל מעשיה של
מורשינו הנ"ל ,שייעשו בתוק* יפוי כח זה.

.18

יפוי כח זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואי אנו רשאיי לבטלו ו/או לשנותו באיזה שהוא אופ
שהוא ,הואיל והוא נית לטובת כל הצדדי האחרי להסכ השיתו* ,כדי לאפשר את
ביצוע התחייבויותיינו על פי הסכ השיתו* ,והנני מצהיר בזה כי אנו מוותרי ויתור גמור
ומוחלט על כל זכויותיינו לעשות בעצמנו או ע"י מישהו אחר – מלבד מורשינו הנ"ל – את
כל או חלק מהפעולות והמעשי הנ"ל ,ומורשינו הנ"ל יהיו רשאי למנוע בעדנו או בעד
הבאי בשמנו לעשות כל פעולה או מעשה כאמור.

.19

כל אחד מבאי כוחנו הנ"ל רשאי להעביר ,להמחות ולהסב את הסמכויות הניתנות ביפוי
הכח הזה כול או מקצת לאחר ו/או לפטר כל אד שימונה כנ"ל על ידו ולמנות אחר
תחתיו ואנו מסכימי למעשי של כל אחד מבאי כוחנו לפי יפוי כח זה או כל מי שיתמנה
על יד ושנעשו בתוק* יפוי כח זה ,וכל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כוחנו כנ"ל יחייב
אותנו ואת הבאי במקומנו ואנו נותני הסכמתנו מראש לכל מעשי כנ"ל ומאשרי
מראש כל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כוחנו כאילו המעשה נעשה אישית על ידינו ,זאת
בתנאי ובהגבלות כפי שימצאו מורשינו לנכו וכ לבטל המחאה ,הסבה והעברה כאמור.

.20

לבצע את כל האמור ביפוי כוח זה דלעיל ,בי כמיופיי כוחינו ובי כנאמ בשמנו ועבורנו.

.21

אי במת יפוי כח זה כדי לשחררנו מ החובה למלא בעצמנו את כל הפעולות ,או איזה מה
הנזכרות ביפוי כח זה ,אול באי כוחנו יהיו רשאי למנוע בעדנו מלבצע בעצמנו כל פעולה
כנ"ל ,במקרי שימצאו לנכו ,לפי שיקול דעת הבלעדי

.22

יפוי כח זה יישאר בתוק* עד להשלמת רישו הבניי כבית משות* ועד בכלל.

.21

ביפוי כח זה לשו יחיד משמעה ג לשו רבי ולהיפ ,,לפי העני.
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