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עו"ד בני  "( וכן את  המוכרת)להלן: "  515803351ח.פ.  בע"מ    א.פ.י נתיב פיתוח נדל"ןממנה בזה את  
סימון ו/או עו"ד בר פדידה ו/או עו"ד אבנר כדורי  -לב קורן ו/או עו"ד רועי שושני ו/או עו"ד ורד בן

ו/או   ו/או עו"ד אודליה אשרוב צדיקיאן  יהודה  עו"ד    עו"ד עומרי תורג'מןו/או עו"ד אבישי  ו/או 
, שהנ"ל פועלים ביחד או לחוד להיות בא/י כוחי מורשי ומיופיי  ו/או עו"ד אורלי ללוש  אוהד וולך

 חלק מהם:  וחי ולעשות בשמי ובמקומי את כל המעשים והפעולות המפורטים להלן או כלכ
 

בבניין מס'   ___לרכוש ולקבל בשמי ובשבילי את הזכויות בממכר הידוע כדירה מס' זמני   .1
הידועים כגוש אשר יוקם כחלק מהפרויקט של המוכרת ע"ג המקרקעין  ____במגרש  ___

גוש  203-204,  197-200מחלקות    חלק,  10421 מחלקות    10424,    , 38-43,55,57-59חלק 
  11,493-שטח כולל של כב  352-0427252כנית מפורטת,  ולפי ת  101  -ו  100מס'    יםבמגרש
ב "  ים   קריתמ"ר,  בהתאמה:  ""הבניין"",  הממכר)להלן  "המקרקעין,  "(. הפרויקט", 

י ו/או  המונח "הממכר" המופיע בייפוי כח והרשאה זה, כולל גם את כל הקשור בזכויותי
התחייבויותיי בקשר לממכר, הן במקרקעין שעליו הוא נבנה, הן בחלקה נפרדת או מגרש 
נפרד, הן כחלק מסוים בחלקה נפרדת או במגרש נפרד, הן חלק בלתי מסוים בחלקה נפרדת 
או במגרש נפרד, והן כחלקים מחלקות או מגרשים בלתי מחולקים לחלקה נפרדת, ו/או כל  

או כל דירה או חלק ממנה, בין שהבניין ו/או חלק ממנו ו/או כל דירה  /בניין או חלק ממנו ו
ו/או חלק ממנה נבנו כבר ובין שהם עומדים להבנות בעתיד, בין שהבניין ו/או הממכר נרשמו  

ובין שטרם נרשמו כאמור ובין שאלה    1969-כבר כבית משותף לפי חוק המקרקעין תשכ"ט
לות איחוד קרקעות ו/או הפרדתן ו/או רישום הבית  יווצרו ו/או ירשמו בעתיד כתוצאה מפעו 

שהיא,   אחרת  רישום  פעולת  מכל  כתוצאה  ו/או  משותף/ים  לבית/ים  בתים  מספר  ו/או 
 בתנאים כפי שמורשיי הנ"ל ימצאו לנכון לפי שיקול דעתו/ם המוחלט. 

 
לחתום בשמי ובמקומי על כל מסמך, בקשה, הצהרה, הסכם, שטר מכר, שטר חכירה, חוזה   .2

חכירה, שטר העברת זכויות, בקשה להעברת זכויות חכירה, מש"ח, שטר משכנתא, בקשה 
לכתב התחייבות לרישום משכנתא, הודעות משכון זכויות חוזיות, ו/או כל  מסמך הנזכר  
כל   ו/או  המכר  בהסכם  כמפורט  המקרקעין,  ו/או  הבניין  ו/או  הממכר  עם  המכר  בחוזה 

ושיקול עיניו  ראות  לפי  הנחוץ  ו/או    מסמך  לרשום  כדי  כוחי,  ממיופי  אחד  כל  של  דעתו 
להעביר בלשכת רשום המקרקעין על שמי את הממכר ו/או חלקי/נו במקרקעין בבעלות או 
בזכויות החכירה או בכל דרך אחרת אפשרית, וכן את חלקי הפרויקט, הרכוש המשותף, 

וכרת על פי חוזה  מחסן ו/או חצר ו/או גג הצמודים לו )אם צמודים(, אותם רכשתי מאת המ
המכר, וכן לחתום על כל תכנית, מפה, התחייבויות למיניהן, וכל מסמך אחר כאמור לעיל,  
שיהיו דרושים לצורך ביצוע כל פעולה ללא יוצא מן הכלל הן בלשכת רישום המקרקעין, והן  
זכויות   את  ו/או  אותי  ו/או  המוכרת  את  להבטיח  הבאה  אחר  ו/או  ממשלתי  משרד  בכל 

רות בפרויקט נשוא חוזה המכר ו/או המתייחסים למקרקעין, ו/או לפרויקט ו/או  רוכשי הדי
לממכר הנ"ל כפי שיהיה מספר המקרקעין מפעם לפעם כתוצאה מפעולות איחוד חלקות  
ו/או חלוקה מחדש ו/או רישום הבית/בתים משותפים על המקרקעין הנ"ל ו/או חלקה ותת  

כ  ייפוי  על  ולחתום  הנ"ל  מהמקרקעין  הרשות  חלקות  זכויות  להבטחת  חוזר  בלתי  וח 
הרשות   שם  על  והעברתם  ציבור  לצרכי  המיועדים  שטחים  העברת  לצורך  המקומית 

 המקומית. 
 
זכויות   .3 את  להבטיח  הבאה  הכלל  מן  יוצא  ללא  פעולה  כל  ולעשות  מסמך  כל  על  לחתום 

 המוכרת. 
 
נקסי המקרקעין  לרשום הערות אזהרה בלשכת רשום המקרקעין, לייחד אותן ולבטלן בפ .4

וזאת לטובתי, לטובת רוכשי דירות, לרבות רוכשי דירות מרוכשים ו/או לטובת המוכרת 
הרשות   לטובת  ו/או  וכיו"ב,  ביטוח  חברות  ו/או  כספיים  ומוסדות  בנקים  לטובת  ו/או 

 המקומית ו/או לטובת כל רשות מוסמכת אחרת. 
 



ר .5 לצורך  הדרושים  המסמכים  כל  על  ובמקומי  בשמי  על לחתום  שייבנה  הבניין  ישום 
המקרקעין הנ"ל בפנקס בתים משותפים, לרבות בקשה לרישום הבניין כבית משותף ו/או  
בקשה לרישום הממכר כיחידה ו/או אגף נפרד בבית המשותף ו/או בקשה לרישום הבניין  
כבית משותף בכל דרך אחרת אפשרית, לפי ראות עיניו ושיקול דעתו של כל אחד ממיופי  

ו/ בצו הקשור  כוחי,  שינוי  כל  לרבות  בתים משותפים,  צו  ביטול  ו/או  לתיקון  בקשות  או 
חלקים   להוציא  המקורי,  הצו  במקום  חדש  צו  לרישום  בקשה  ו/או  בבנין  ו/או  בממכר 
מהרכוש המשותף ולהצמידם לדירות, לרשום זיקת/ות הנאה, לרשום תקנון מוסכם לפי  

כוחי, לשנות את התקנון, לקבל הודעות,    שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של כל אחד ממיופי
 להופיע, להשתתף, ולהצביע באסיפות לניהול הבית המשותף.  

 
להעביר ו/או לקבל זכויות בכל חלק מהמקרקעין לחתום בשמי ובמקומי על כל חוזה עם כל   .6

אדם, חברה או אישיות משפטית אחרת שהיא, בקשר לממכר ו/או למקרקעין ו/או ביחס  
ו ביחס לכל זכות אחרת שהיא בו ו/או ביחס לכל עניין הקשור לרישום זכויותיי  לחכירתו ו/א 

כתוצאה  יהיה  אשר  במקרקעין  חלק  כל  של  מספרו  יהא  לממכר,  בקשר  חובותיי  ו/או 
 מפעולות פרצלציה ו/או איחוד ופרצלציה. 

 
דה של  לפעול בשמי ובמקומי בכל הנוגע לביצוע פרצלציה ו/או איחוד ו/או חלוקה ו/או הפר .7

( ו/או כל החלקות  "החלקות"שטח או שטחים במקרקעין יהיה מספרן אשר יהיה )להלן:  
מתוכם   חלקים  ולהעביר  להם,  הסמוכים  אחרים  מקרקעין  ו/או  במקומן,  תבואנה  אשר 
לצרכי ציבור, בתמורה או ללא תמורה, להעניק כל זיקת הנאה מכל מין וסוג, ולצורך זה 

רי איחוד, שטרי חלוקה, שטרי הפרדה, שטרי ויתור על  לחתום על כל בקשה, הצהרה, שט
דרכים, ייחוד הערות אזהרה הרשומות לטובתנו ו/או לבנק למשכנתאות ו/או מוסד פיננסי  

 מטעמי לחלקות וכיוצ"ב. 
 
לחתום בשמי ובמקומי על הסכם שיתוף ו/או חלוקה וצרופותיהם, לרבות התשריט הנלווה   .8

ולמקרק למקרקעין  המתייחס  ככתוב  להם,  לזכויותיי  בהתאם  והכל  להם,  סמוכים  עין 
 בהסכם המכר. 

 
להסכים בשמי ובמקומי לכל בקשה להיתר בניה, לשינוי ו/או בניה נוספת שתרצה המוכרת  .9

כאמור   שתוגש  בקשה  לכל  להסכים  וכן  גובלים,  מקרקעין  ו/או  המקרקעין  לגבי  לבקש 
, ולקבל בשמי  1965  -להקלה, ו/או שימוש חורג כמשמעותן בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  

 לכך. ובמקומי הודעות על פי דין בקשר
 

לייצגי ו/או להופיע בשמי ובמקומי בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני   .10
ו/או   המרשם  על  הממונה  המקרקעין,  רישום  בלשכת  כלשהוא,  אחר  ו/או  ציבורי  ו/או 
המפקח על המרשם ו/או רשם המקרקעין, מנהל מס שבח מקרקעין ו/או פקיד שומה ו/או  

ו/א ו/או ברשם המשכונות, במשרדי רשות  מחלקת מדידות  למיניהם,  ערים  בנין  ועדות  ו 
)להלן:   ישראל  ערכאה  "רמ"י"מקרקעי  כל  ובפני  אחר  ו/או  מוניציפלי  במוסד  ו/או   )

משפטית ו/או כל סמכות שלטונית אחרת ו/או בפני כל נושא משרה במשרדים והלשכות  
יין הקשור במישרין ו/או בעקיפין  כאמור, המוסמכים על פי כל חוק לדון ו/או לפסוק בכל ענ

בהסכם המכר הנ"ל ובביצוע מטרותיו, ולעשות ו/או לחתום בשמי ובמקומי על הצהרות,  
קבלות,   ויתורים,  תביעות,  התחייבויות,  חכירה,  חוזי  לרבות  חוזים  בקשות,  תעודות, 
הנאה   זיקות  שעבוד,  משכנתא,  ו/או  חכירה  ו/או  מכר  שטרות  עסקאות,  מפות,  תכניות, 

מיניהן, הסכמי שיתוף, תקנון בית משותף, וכל תיקון ו/או שינוי של המסמכים הנ"ל, והכל  ל
בין בשלמות ובין בחלקים, בבת אחת או מזמן לזמן, לחוד ו/או בשותפות עם כל אדם, חברה 
ו/או אישיות משפטית אחרת, ולנקוט לפי ראות עיניו ועל פי שיקול דעתו בכל הצעדים ו/או  

הד האמצעים  הנוגעות  בכל  מהפעולות  חלק  ו/או  כל  ביצוע  לשם  המועילים  ו/או  רושים 
 בממכר ו/או בפרויקט ו/או במקרקעין. 

 
הארנונות,   .11 האגרות,  המסים,  התשלומים,  כל  את  חשבוני  ועל  ובמקומי,  בשמי  לשלם 

וההיטלים למיניהם, החלים עליי ו/או על הממכר, ושידרשו לצורך השגת כל אישור ו/או  
כל מסמך שיידרש כדין, לצורך ביצוע ו/או רישום כל הפעולות הנזכרות בייפוי   תעודה ו/או

 כוח זה, לעיל ולהלן. 
 

לרשום על שמי בלשכת רישום המקרקעין זכות בעלות ו/או זכות חכירה ו/או זכות אחרת   .12
לגבי הממכר נשוא חוזה המכר לעשות כל פעולה שימצאו לנכון כדי לבטל את הזכות שלי  

 . על הממכר



ו/או   .13 לי  שיש  זכות אחרת  כל  ו/או  זכות החכירה  ו/או  זכות הבעלות  ולשעבד את  למשכן 
שתהיה לי במקרקעין, במשכנתא בדרגה ראשונה או שניה ו/או בכל דרך שימצאו לנכון כל  

"  הבנקאחד ממיופי כוחי, לטובת כל בנק ו/או מוסד פיננסי ו/או חברת ביטוח )לעיל ולהלן: "
"( או לפקודתו או בכל צורה ואופן כמשכנתא או  חברת הביטוח" או "פיננסי  מוסדאו "

כמשכנתאות, לפי התנאים ולאותה תקופה כפי שיורה הבנק או המוסד הפיננסי או חברת  
למוסד   ו/או  לבנק  שיגיעו  ו/או  המגיעים  הסכומים  כל  סילוק  להבטחת  וזאת  הביטוח, 

לה בסכום הכולל ו/או באותו סכום  הפיננסי ו/או חברת הביטוח ו/או לחברה ממני ללא הגב 
 שיורה הבנק או המוסד הפיננסי או חברת הביטוח, והכל בהתאם לאמור בהסכם המכר. 

 
חובה   .14 עליי  חלה  אם  המוכרת,  לי  שמסרה  הבנקאיות  הערבויות  פקיעת  על  לבנק  להודיע 

 לעשות כן על פי חוזה המכר. 
 

כדין, להודיע לכל הרשויות והגורמים    אם יבוטל חוזה המכר שנחתם ביני לבין המוכרת, .15
הנוגעים לענין, אודות ביטול חוזה המכר, ולקבל בשמי ובמקומי אישורים על כך. להסכים 
לביטול ולבטל כל הערה ו/או התחייבות שנרשמו לטובתי בכל מרשם שהוא, לרבות הערת 

ליחדה  אזהרה שנרשמה לטובתי, אם נרשמה, בגין הממכר, למחקה ולחזור לרשמה ו/או  
שטר  ו/או  מסמך  על  ובמקומי  בשמי  ולחתום  משותף,  כבית  הבניין  כשירשם  לממכר 

 הנדרשים לצורך כך. 
 

רישום  .16 לצורך  וזאת  הממכר  בגין  לטובתי  שנרשמה  האזהרה  הערת  לביטול  להסכים 
משכנתא לטובת הבנק המלווה לפרויקט במקרקעין, וכן לרשום לאחר רישום המשכנתא 

 ה לטובתי. הנ"ל את הערת האזהר 
 

להעביר ייפוי כוח זה על כל הסמכויות שבו, או כל חלק מהן, לעו"ד לאחר ו/או לאחר עם  .17
זכות העברה לאחרים, לפטרם ו/או למנות אחרים במקומם ולנהל את ענייני הנ"ל לפי ראות  
עיניהם ובכלל לעשות כל צעדים שימצאו לנכון ולמועיל בקשר עם ענייני הנ"ל והנני מאשר 

 מעשיהם ו/או מעשי ממלאי המקום בתוקף ייפוי כוח זה מראש.את 
 

הנני מסכים כי בא/י כוחי יטפלו בהעברת הממכר ו/או המקרקעין ו/או בכל האמור לעיל   .18
ו/או בטיפול במשרד ספרי האחוזה גם בשמי וגם בשם הקונה/המוכרת, המעביר הממשכן, 

שמיופי כוחי רשאים לייצג אף את המוכרת המלווה ו/או הצד השני, והנני מצהיר כי ידוע לי  
 לשם ביצוע כל ו/או חלק מהפעולות הנזכרות בייפוי כוח זה לעיל ולהלן. 

 
ייפוי כוח זה הוא בלתי חוזר יפורש במובן הרחב ביותר מאחר ותלויות בו זכויות צד ג' ועל   .19

כל הפעולות שיעשו    כן לא יהיה ייפוי כוח זה ניתן לביטול ו/או לשינוי והנני מאשר בזאת את
באי כוחי הנ"ל בתוקף ייפוי כוח זה, ייפוי כוח זה ישאר בתוקפו גם אם חס וחלילה אלך  
לעולמי ו/או ימונה לי אפוטרופוס ו/או כונס נכסים בפשיטת רגל ו/או אם חו"ח אאבד את 

 כשרותי המשפטית בכל דרך אחרת.
 

א .20 ומתייחס  )פרטי(  מיוחד  הוא  זה  והרשאה  כוח  חלק  ייפוי  המהווים  לנכסים  ורק  ך 
מהמקרקעין כהגדרתם לעיל, גם אם ינתנו למקרקעין מספרי גוש ו/או חלקות אחרים, ככל 
שיינתנו, בעקבות פרצלציה, בין שנכסים אלה נרשמו כבר בפנקסי המקרקעין ו/או בספרי  
רמ"י ו/או בפנקסי הבתים המשותפים ובין שנכסים אלה יווצרו וירשמו כאמור כתוצאה  

ישום ו/או חידוש רישום ו/או תיקון ו/או הפרדה ו/או חלוקה ו/או צו רישום בית משותף  מר
 ו/או צו לתיקון רישום בית משותף ו/או כתוצאה מכל פעולה אחרת. 

 
אלא   .21 זה,  כוח  בייפוי  לעיל  האמורות  מהפעולות  פעולה  כל  לעשות  רשאי  אהיה  לא  אני 

 הסכמה בכתב של מיופי כוחי או מי מהם. באמצעות מיופי כוחי או מי מהם, או על פי 
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