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 תאופיק דראושה בע"מ                                                                ________            ________ 
 הרוכש                   הרוכש                                                                                           

 לרכישת דירה בתכנית "מחיר למשתכן" – בלתי חוזר נוטריוני יפוי כח -נספח יד'

 

 :הח"מ י/ואנ

 ____________ ת.ז. ______________

 ____________ ת.ז. ______________

 ל:ממנה/ ים ויפה/ ים בזאת את כוחו ש

 ")מיופה הכוחמר/ גב' _________________ ת.ז. _______________ (להלן: "

להיות בא/ ת כוחי/ נו ולפעול ולעשות בשמי/ נו ובמקומי/ נו את כל הפעולות כמפורט להלן, כולן או מקצתן, בקשר עם 
 היחידה הידועה כדלהלן:

 

 -מגרשים 62800מתחם ___ ______ בנין _____ קומה _____דירה __

 בשלמות. 41, 40, 39 -הכולל את חלקות - 100

 בשלמות. 7,8,9,10 -הכולל את חלקות - 200

300A - בשלמות. 12,15 -הכולל את חלקות 

 בשלמות. 13,16,17 -הכולל את חלקות - 400

 

תאופיק דראושה בע"מ מאת  (להלן: "הדירה")) 221-0201715(תכנית מפורטת  21243לפי תכנית מס' ג/ כולם 

, 17, 16, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7 חלקות  17009גוש על  ") והבנויה/אשר תיבנההחברה(להלן: "  510711179ח.פ. 
ו/או כל חלקה או חלקת משנה שתיווצר מהן עקב, בין היתר, (בשלמות) בשכונה המערבית, מגדל העמק   41-39

 כדלקמן: וזאת") הקרקעאחרת (להלן: "פעולות רישום פרצלציה ו/או עקב כל פעולה 

 

לרכוש ו/או לקבל ו/או לרשום בשמי ועבורי ו/או בשבילי בבעלות ו/או בחכירה (לרבות בחכירת משנה) ו/או בשכירות  .1
(לרבות שכירות משנה) ו/או בהרשאה ו/או בכל דרך מדרכי הרכישה ו/או המכירה את הדירה, ולצורך כך לחתום על הסכם 

) וכן על כל המסמכים שיידרשו בקשר עם החוזה והפעולות הנ"ל, לרבות "החוזה"ל כל נספחיו (להלן: לרכישת הדירה ע
 טופס דיווח לרשות המיסים וייפוי כוח בלתי חוזר.

(לרבות חכירת משנה ו/או שכירות  רישום הבעלות ו/או החכירהרבות , ללמקרקעיןבכל הנוגע  יו/או במקומ ילפעול בשמ .2
איחוד ו/או חלוקה מחדש, זיקת הנאה, תיקון צו בית משותף ו/או ביטול צו , פרצלציה ו/או הרשאה),ו/או שכירות משנה 

בית משותף לרבות לפי הצורך עם חלקות אחרות כלשהן ולצורך זה לחתום  לרבות רישום אחר רישוםכל בית משותף ו/או 
 .סמך אחרשטר, הצהרה, שטרי איחוד, שטרי חלוקה, שטרי הפרדה וכל מ, על כל בקשה

לרבות רישום הערות אזהרה לטובתנו  ,לקבל, לרשום ולבצע כל פעולה הקשורה לבטוחות שנקבל בקשר לרכישת הדירה .3
וכן לטובת כל צד שלישי ו/או צד רביעי, לבטל ו/או לצמצם  מקרקעיןו/או לטובת רוכשי דירות קיימות או שיוקמו על ה

רשם לזכותנו בקשר עם הדירה, לייחד ימחיקתה של כל הערת אזהרה שתלרבות , ו/או למחוק כל בטוחה שניתנה כאמור
כל הערת אזהרה כאמור לחלקה עליה תמצא הדירה ו/או ליחידה במסגרת רישום הבית המשותף ו/או למקרקעין או 

 .לייחדן לחלקה במסגרת רישום פרצלציה ו/או להחליפה בבטוחה אחרת

או חכירת משנה בדירה הנ"ל, בלשכת רישום המקרקעין ובכל רשות מוסמכת לרשום על שמנו זכויות בעלות ו/או חכירה ו/ .4
 .ולשם כך לחתום בשמי ובמקומי על כל הבקשות, השטרות והמסמכים הדרושים לכך ,אחרת

ו/או הסכמי  מקרקעיןעל שטרי חכירה ו/או שטרי מכר ו/או על כל מסמך אחר בקשר לדירה ו/או לובמקומי  ילחתום בשמ .5
ו/או לזכות כל רשות מקומית ו/או כל  מהםו/או כל חלק  המקרקעיןרי זיקות הנאה לזכות ו/או לחובת שיתוף ו/או שט

רשות וגוף מוסמכים אחרים, לעניין השימוש ו/או גישה להולכי רגל ו/או לכלי רכב ו/או לדירה ו/או לכל בית שנבנה ו/או 
 .ייבנה על הקרקע וכיו"ב

חתימה על הסכמי  ו/או במסגרת ביטול החוזה לרבות חוזהבנו לעשות על פי הכל פעולה שהתחיי יובמקומ ילעשות בשמ .6
 ביטול ו/או תצהירי ביטול חוזה לרשות המיסים ו/או לכל רשות אחרת. 

ח החוזה ו/או ומכ ייתיוכל התחייבואת ח אל הפועל וח זה על דרך ההרחבה על מנת להוציא מהכויש לפרש ייפוי כ .7
 .ח זהויפוי כיבמפורש ב ושלא נרשמ ותלרבות פעול ,זה חויפוי כיח ומכהתחייבויותיי 

, לרבות קבלת חזקה ו/או לרשום על שמי את זכות הבעלות או החכירה ו/או כל זכות אחרת בדירה ובמקומי לקבל בשמי .8
מסמך ו/או ולשם כך לחתום בשמי ובמקומי על כל הבקשות, השטרות, החוזים והמסמכים הדרושים לכך, ועל כל בדירה, 
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למנו ע"ח המחיר ילצורך הבטחת התשלומים ששתי טחונות שקיבלישור שיידרש לבנק מנפיק הערבויות לעניין ביטול הבאי
 של הדירה. הכולל

כל סוגי הפעולות ו/או העסקאות בקשר בקשר לכל דבר ועניין על לבצע, ולחתום בשמי ובמקומי  ,להסכים, לרשום ,לגרום .9
וחלקות סמוכות אשר ידרשו לצורך רישום בית משותף ו/או רישום הדירה ע"ש שמנו לרבות  ,עם הדירה ו/או המקרקעין

איחוד וחלוקה מחדש וכן כל ביטול ו/או תיקון ו/או  ,חליפין, פיצול, הפרדה, רישום ראשון, חידוש רישום, איחוד, חלוקה
 '.ו/או לטובת כל צד ג' ו/או ד יק מטעמו/או לטובת בנ ישינוי בכל פעולה מהפעולות הנ"ל. לרשום הערת אזהרה לטובת

חד ו/או למחוק כל יהסכמה ו/או להתחייב ו/או לערוך ו/או לרשום ו/או לבטל ו/או לצמצם ו/או ליבשמי ובמקומי ליתן  .10
לרבות לזכות ו/או , ו/או עסקה במקרקעין ו/או זיקת הנאה )"הערות"להלן: (הערה ו/או הערות אזהרה כמפורט לעיל 

ן סמוכים ו/או זכות מעבר ו/או צו ו/או זכות חכירה בקשר עם המקרקעין ו/או כל חלק בהם ולרבות לחובת מקרקעי
 1969-תשכ"ט ,ו/או לפי חוק המקרקעין 1965-, תשכ"ההדירה ו/או לבצע כל פעולה אחרת כלשהי לפי חוק התכנון והבניה

ככל  ,הערות ו/או צווים הרשומים וליתן כל הסכמהו/או לפי כל דין אחר, בכפוף להערות ו/או צווים הרשומים ו/או על אף 
 .לביצוע מי מהפעולות דלעיל בשמי ובמקומי ,שתידרש

מכל מין וסוג שהוא, ו/או , או לחתום בשמי ובמקומי על בקשות לרישום הערות אזהרהו/או לרשום ו/או להסכים ו/לבקש  .11
ה שהיא, ו/או לרישום שעבודים למיניהם ו/או לייחוד הערות האזהרה ו/או לרישום משכנתא או משכנתאות, בכל דרג

 .וכן כל ביטול ו/או תיקון ו/או שינוי בכל פעולה מהפעולות הנ"ל ,זיקות הנאה על הדירה ו/או על המקרקעין

הבטחת השקעות )(דירות(לחוק המכר  2על פי סעיף  ילבטל ו/או להחליף ו/או לצמצם בשמי ובמקומי כל בטוחה שניתנה ל .12
ולקבל כל בטוחה אחרת ו/או נוספת על פי  ,או על פי כל דין שיבוא במקומו או בנוסף לו ,1974 –תשל"ה  )תשל רוכשי דירו

החוק הנ"ל ו/או על פי כל דין שיבוא במקומו או בנוסף לו, כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פוליסת ביטוח ו/או 
בדירה ו/או ביטול ו/או  תערבות בנקאית ו/או ערבות חברת ביטוח ו/או משכנתא ו/או הערת אזהרה ו/או רישום זכויו

ו/או החלפה של כל אחד מאלה בבטוחה אחרת מאלו המנויות בחוק הנ"ל או בכל דין שיבוא במקומו או בנוסף לו. שינוי 
 .צמצום או החזר של הבטוחה כאמור ,על כל מסמך בנוגע לביטול, שינוי, החלפהבשמי ובמקומי לחתום 

, הודעה, החלטה, יפוי לרבות פרוטוקול קבלת חזקה בדירה לחתום בשמי ובמקומי על כל מסמך, שטר, תצהיר, פרוטוקול .13
 או דיווח ככל שהדבר נדרש לצורך ביצוע האמור ביפוי כוח זה.ו/כלליים ו/או בלתי חוזרים  - כוח

לצרכי ביצוע האמור הנדרשים  את כל הפעולות והדברים ,ימצא לנכוןהנ"ל ח וכפי שמיופה הכ, ולעשות באופן מוחלט וגמור .14
 ח זה. ופוי כיר עם ההוצאה לפועל של יבקשולעיל 

 .ח זהופוי כיתוקף ימייעשו ר שאח הנ"ל ומסכים מראש לכל מעשיו של מיופה הכ יאנ .15

 ולהיפך.  ,ולהיפך, ולשון זכר גם נקבה במשמע ,ח זה לשון רבים גם יחיד במשמעופוי כיבי .16

 .לתיקון ו/או לביטול ו/או לביצוע באופן חוזר ונשנהח זה ניתן לביצוע בבת אחת ו/או לסרוגין ו/או ופוי כיכל פעולה עפ"י י .17

את חליפי י, והוא מחייב אות אינו מוגבל בזמן, בלתי ניתן לשינוי ולביטול בכל צורה שהיא, ,יפוי כח זה הינו בלתי חוזר .18
, יורשי יוכוחו יהיה יפה גם אחרי פטירתי והוא יחייב גם את יורשי י, לרבות כל מוסד בנקאי,ואת כל מי שיבוא במקומ

ו/או רוכשי יחידות אחרות  המקרקעיןמוכרי  חוכרי ו/או היות וזכויות בעלי ו/או ,ומנהלי עזבוני י, אפוטרופוסיייורשי
 .ו/או כל צד ג' אחר, קשורות ותלויות בו החברהבפרויקט ו/או 

 

 

 

 

 : החתום על תי/נובא ולראיה

 

 
                   _______________________                     _______________________ 

 

 

 

 

 

  


