
  מחיר למשתכן  –  (בניה רוויה), באשקלון - "ן דמרי בעיר היי"פרויקט  

  
  ייפוי כוח בלתי חוזר  –' דנספח 

  
  

  זאב מינטוס עוה"ד  את  בזאת    הממנ,  ")הרוכשלהלן: "(        ת.ז.  ,        -ו        ת.ז.  ,        הח"מ,    י/ואנ
ממשרד    ו/או כל עו"ד אחר חנית דמרי    ו/או  ברוריה מימון   ו/או  דניאלה ג'קסון ו/או    עינת רוטמן ו/או  

ולעשות    ילהיות באי כוח ו/או עו"ד שרון גיגי מרקוס, כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד,    רוטמן-מינטוס
שירא  יובמקומ  יבשמ כפי  והמעשים המפורטים להלן,  הפעולות  כל  שיקול  את  ולפי  הכוח  למיופיי  ה 

אך ורק לשם ביצוע הוראות חוזה המכר, לרבות רישום זכותו של רוכש הדירה, רישום    דעתם הבלעדי
  : המשכנתא ו/או רישום הערת אזהרה

,        המצויה בקומה  ,        דירה מספר  לשם ביצוע רישום הזכויות ב   י ו/או במקומ  ילפעול בשמ  . 1
שמספרה/ן          שמספרו          בקומה    ומחסן  " (          בחניון        וחניה/יות  "),  הדירהלהלן: 

בבניין   המצויה  המשותף,  ברכוש  חלקה  היין " בפרויקט          לרבות  בעיר    הנבנה   " דמרי 
על המקרקעין הידועים כמגרש  באשקלון   72,  70,  69  ות חלקוהידוע גם כ  1006לפי תמל/  111, 

י.ח. דמרי "), מאת  המקרקעין(להלן: "  באשקלון  369(בחלק) בגוש    63וחלקה    363בגוש    (בחלק)
 .י") על שמהמוכר(להלן: " 511399388מ.ח. תוח בע"מ, י בניה ופ

,  יעל כל מסמך לשם העברת הזכויות בדירה על שמ   י ובמקומ  ילעשות כל פעולה ולחתום בשמ . 2
בבת אחת או מדי פעם בפעם בחלקים שונים, ולעשות את כל פעולות הרישום הנוספות הדרושות  

על כל הבקשות    יובמקומ  י, לרבות, אך לא רק, לחתום בשמילצורך רישום הזכויות בדירה על שמ
רישום מקרקעין), השטרות והמסמכים  (ובכלל זה, בקשות לרישום הערות אזהרה ו/או בקשות ל

 הדרושים לשם כך. 
  לחתום על כל תכניות, תעודות, מפות,  בקשות ומסמכים מכל סוג שהוא בקשר עם המקרקעין.   . 3
על כל מסמך הנדרש לשם רישום הערת אזהרה ו/או לצורך רישום בעלות    יובמקומ  ילחתום בשמ . 4

ים שלישיים אשר ירכשו זכויות בדירה  ו/או על שם צדד  יבמקרקעין על שם המוכר ו/או על שמ
" (להלן:  במקרקעין  שלישייםו/או  מוסדות  צדדים  לטובת  ו/או  לטובתם  לרשום  ו/או   ,("

משכנתא   ו/או  משכנתא  לרישום  התחייבויות  ו/או  אזהרה  הערות  מטעמם  ממנים  פיננסיים 
על כל מסמך תכנית, תעודות, מפות,    יובמקומ  י בלשכת רישום המקרקעין, ולחתום לשם כך בשמ

התחייבויות   ו/או  אזהרה  הערות  לרישום  בקשות  לרבות  שהוא,  סוג  מכל  ומסמכים  בקשות 
  לרישום משכנתא ו/או משכנתא.

חד או לבטל או לשנות את הערת האזהרה שנרשמה בפנקסי המקרקעין  ילבקש או להסכים לי  . 5
פי  מוסד  ו/או  שלישיים  צדדים  לטובת  ו/או  רכישת  לטובתנו  מימון  לשם  התקשרנו  עמו  ננסי 

 הדירה ואשר לטובתו נרשמה משכנתא ו/או התחייבות לרישום משכנתא על המקרקעין.
להתחייב להצהיר ולחתום בכל עת ובכל מקום ולפעול ככל הנחוץ המועיל והדרוש לשם ביצוע   . 6

ן, ובכלל  ו/או צדדים שלישיים בלשכת רישום המקרקעי  יהעברת רישום הזכויות בדירה על שמ
 דרש לשם כך.יזה להגיש כל תביעה ו/או לנהל כל הליך שי

החלפת   לרבות הדירה, לרכישת בקשר קבל אש לבטוחות  הקשורה  פעולה כל ולבצע  לרשום לקבל, . 7
ו  הבטוחות צמצומן  פעם או /ו/או  שהונפקו   או/ו  לעת ומעת אחדות פעמים או אחת ביטולן, 

 . ימטעמ בדירה יזכויותי רוכשי לטובת
בשמ  . 8 שהתחייב  יובמקומ   ילעשות  כל מסמך,  על  לחתום  ובכלל כך  פעולה,  פי    תיכל  על  לעשות 

 את הזכויות בדירה מהמוכר.  תיההסכם לפיו רכש
  מכל גוף ו/או רשות כל מידע בקשר עם המקרקעין.  ילקבל בשמי ובמקומ . 9

– "טלמשכן ו/או לשעבד את הזכויות במקרקעין באמצעות משכנתא על פי חוק המקרקעין תשכ .10
על כל התיקונים שהיו ו/או יהיו    1967– ו/או באמצעות משכון על פי חוק המשכון תשכ"ז   1969

הכל   שיקבל תוקף בעתיד  ובין  עתה תוקף  לו  כל חוק אחר בין שיש  על פי  ו/או  בחוקים הנ"ל 
המוחלט, לרבות ויתור    ם ימצאו לנכון לפי שיקול דעת  יבהתאם לתנאים ולהוראות אשר מורשי 

לחוק הגנת הדייר (נוסח    33על כל הזכויות ו/או ההגנות המוקנות לנו מכח סעיף    ימ ובמקו  יבשמ
,  1967–לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז  39א' וב' ו/או    38ו/או מכח סעיפים    1972- משולב) תשל"ב

.  1967–ג' לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז  38היה זכאי אך ורק לסידור חלוף לפי סעיף  א  י כך שאנ
תקף גם מכח כל חוק או סעיף שיבואו בנוסף או במקום חוקים ו/או סעיפים  יהיה    יהויתור בשמ

מודע לכך כי בכל מקרה    י "), ומובהר בזה במיוחד ובמפורש כי אנהדיןאלה (להלן בסעיף זה: "
מכח ייפוי כח זה הינו היום או יהיה בעתיד בית המגורים    ישהנכס אשר ימושכן על ידי באי כוח 

זכאי מכח הדין    יכח הדין להגנה מפני מימוש ו/או פינוי ו/או שלגביו אנ זכאי מ  י, שלגביו אנישל
במפורש על    תילזכויות של דייר מוגן ו/או לדיור חלופי ו/או למקום מגורים סביר אלא אם ויתר

  י "); הרי על אף הזכויות המוקנות להגנת בית המגוריםהגנות ו/או זכויות אלה שבדין (להלן: "



כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד מורשים, מוסמכים    יים, יהיו באי כוחבדין להגנת בית המגור 
בשמ  לוותר  אנ  יוזכאים  המגורים.  בית  הגנת  בחתימת  י על  מאשר  כי    יהח"מ  זה  כח  ייפוי  על 

על    י הנ"ל כולם ביחד וכל אחד לחוד לחתום ולוותר בשמ  י באופן מפורש את באי כוח  תי הסמכ
כי משמעותו    יהיטב את משמעות הויתור שניתן על ידי וידוע ל  ןמבי  יהגנת בית המגורים כשאנ

  אחר  מוסד  או   קרן ,  ביטוח  חברת ,  אחר  בנק   כל   או /ו "מ  בע  טפחות   מזרחי   בנקבמקרה שש  היא
 בכתב  לרוכש  תימסר  כך  על  והודעה,  ןהבניי   לבניית  מימון  קבלת  לצורך  המוכר  יתקשר  עמו

המיוחדים    )"המלווה  מוסד"ה(להלן:   והתנאים  המשכנתא  שטר  למימוש  זכויותיו  את  יפעיל 
פנה את הנכס המשמש  א  י הנלווים אליו כפי שייחתמו על ידי באי כוחנו הנ"ל או מי מהם, שאנ

שאר ללא כל זכויות בו ובכלל זה ללא זכויות של דייר מוגן ו/או ללא זכויות לשווי  אלמגורים ו  יל
   רים סביר. דיור חלופי או זכויות למקום מגו

  כל  פי על לרוכש המוקנות מזכויות לגרוע כדי לעיל זה בסעיף באמור אין כי, יובהר ספק להסרת
(דירות) (הבטחת    המכר  חוק   לפי   לבטוחות  הנוגע  בכל  לרבות,  עליהן  להתנות  ניתן   לא  ואשר  דין

  . 1974-דירות), התשל"ד  רוכשיהשקעות של 
 

לפעול ככל הנדרש לשם ביצוע פעולות תכנוניות מכל סוג במקרקעין, לרבות (אך לא רק) לבצע  .11
או להסכים לביצוע פעולות פיצול, איחוד ו/או חלוקה של המקרקעין ופעולות ועסקאות אחרות  

לחתום ולהגיש על כל תכניות ו/או בקשות    -ובכללן ומבלי לצמצם    -כל שהן, ביחס למקרקעין  
  צלציה, רפרצלציה, לרשום בעלות, חכירה, זיקה או זיקות הנאה.לחלוקה, פר

לשלם בשמי ובמקומי ועל חשבוני את כל המיסים התשלומים האגרות הארנונות וההיטלים ו/או   .12
תשלומי החובה למיניהם וכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא החלים על המקרקעין ו/או שידרשו  

שיי מסמך  ו/או  תעודה  ו/או  אישור  כל  הפעולות  להשגת  כל  רישום  ו/או  ביצוע  לצורך  דרש 
הנזכרות בייפוי כוח זה ו/או שיידרשו אם במישרין ואם בעקיפין לשם העברת רישום הזכויות  

  על שם הרוכשת ו/או על שם הצדדים השלישיים. 
לבקש ו/או להסכים לרשום את הבניין כבית משותף על המקרקעין ו/או על חלק מהם (ו/או על   .13

חל ו/או  חלק  המקרקעין)  כל  את  המהוות  מהחלקות  הפרצלציה  הליכי  במסגרת  שיווצרו  קה 
") ו/או לתקן את הרישום של הבית המשותף ו/או לבצע כל פעולה אחרת  הבית המשותף(להלן: "

") חוק המקרקעיןלרבות חקיקת המשנה שלו (להלן: "  1969–בהתאם לחוק המקרקעין, תשכ"ט
תקנון   את  לתקן  ו/או  למחוק  ו/או  " ולרשום  (להלן:  המשותף  מבנים  התקנוןהבית  לכלול   ,("

נוספים במסגרת הבית המשותף, להוציא חלקים ממסגרת הרכוש המשותף של הבית המשותף  
ולהצמידם ליחידה או ליחידות שבבית המשותף, להעבירן מיחידה אחת לאחרת, לרשום הערות  

לזכות דירה או הבית או לחובתם, לרחוב זיקת הנאה,  וזכויות  אזהרה, שעבוד,  ולמתקנים  ות 
 שימוש בשטחים ובמתקנים, לרבות לזכות צדדים שלישיים.

 על התקנון.   יובמקומ ילחתום בשמ  .14
ובין אם לאו,   יובמקומ  ילהסכים בשמ .15 בין אם הוא רכוש משותף  כל חלק מהבניין,  להצמדת 

 ליחידה כל שהיא באותו מבנה או מחוצה לו. 
הסמכות לחתום על כל המסמכים הדרושים לשם רישום  ייפוי כוח זה מקנה למיופה הכוח את   .16

הבית   לניהול  בקשר  כל מסמך  על  או  משותף  כבית  המקרקעין  על  שיבנה  ו/או  שנבנה  הבניין 
הנוגע   בכל  המשתכנים  של  והשימוש  המשותף  הבית  משתכני  של  היחסים  והגדרת  המשותף 

  לרכוש המשותף ומקרקעין בכלל. 
זיקות הנאה   .17 והבניין, שתידרשנה, בין היתר, להבטחת  לבקש או להסכים לרשום  על החלקות 

זכויות הדרך, מעבר ושימוש במתקנים ובמערכות שנועדו לשימוש בעלי הדירות ו/או של צדדים 
 שלישיים. 

לפעול ולבצע כל פעולה שתידרש במקרקעין, או כל חלקה שתיווצר בעתיד כתוצאה מפעולות   .18
י המקרקעין, לרבות פעולות בנייה וכל פעולה  הסדר ורישום ו/או מפעולות איחוד וחלוקה לגב

תשכ"ה   והבניה,  התכנון  חוק  (להלן  1965לפי  שלו  המשנה  חקיקת  התכנון "  :לרבות  חוק 
בשינוי  והבניה ולטפל  להגיש  ליזום,  בחלקות,  זכות  כל  להקנות  ו/או  עסקה  כל  לבצע  וכן   ,("

ו/א מפורטות  תוכניות  ו/או  עיר  בנין  תוכניות  ו/או  מתאר  ו/או  תוכניות  מיוחדות  תוכניות  ו 
  תוכניות בינוי ו/או כל תוכנית אחרת החלה ו/או שתחול על המקרקעין.  

על המקרקעין  יובמקומ  ילחתום בשמ .19 ולהיתר בניה  ולקבל בקשות לפרצלציה  להגיש, לבקש   ,
חוק   פי  על  אחרת  ועדה  כל  ו/או  הארצית  ו/או  מחוזית  ו/או  מקומית  ובניה  לתכנון  מהועדות 

  ").  ועדת התכנון" –:ה על כל תיקוניו (להלןהתכנון והבני 
חלקים   .20 ולהעברת  ו/או לחלוקת החלקות  לאיחוד  ורישום,  לפעולות הסדר  לגרום  או  להסכים 

אחרת,   מוסמכת  רשות  לכל  או  המקומית  לרשות  תמורה  ללא  ובין  בתמורה  בין  מהחלקות, 
  ולביצוע כל פעולה אחרת בחלקות לפי חוק התכנון והבניה.

ולהגיש לוועדות התכנון כל סוגי בקשות, תכניות, ערעורים, התנגדויות,    יבמקומו  ילחתום בשמ .21
הסכמות ומסמכים אחרים כלשהם ולבצע כל פעולה שהיא בקשר לכך, לרבות בקשות הנוגעות  



בניה   זכויות  ו/או  זכויות הבניה במקרקעין  ו/או למימוש  על המקרקעין  לשינוי התב"ע החלה 
נוספת על המקרקעין, בין אם קיימות נכון למועד חתימת ייפוי    עתידיות ו/או מימוש כל זכות

  כוח זה ובין אם תיווצרנה בעתיד.
בשמ  .22 אחר    יובמקומ   ילחתום  מסמך  כל  ו/או  ההתחייבויות  ו/או  התוכניות  ו/או  הבקשות  על 

חלק   בכל  ו/או  במקרקעין  בנייה  היתרי  הוצאת  לשם  והדרוש  ככאלו  חתימתנו  את  המחייב 
לכל תכנית החלה על המקרקעין ו/או שתחול על המקרקעין וכן לחתום  מהמקרקעין בהתאם  

 על היתר שינויים וכל פעולה תכנונית שתידרש בקשר למקרקעין.   יובמקומ יבשמ
בשמ .23 הסכמה  במקרקעין,    יובמקומ  י ליתן  הקשור  אחר  ו/או  רישומי  ו/או  תכנוני  הליך  לכל 

 יך ו/או לבצע את ההליך, כאמור. ולחתום על כל מסמך הנדרש לשם מתן הסכמתנו לביצוע ההל
"ביטול  לחתום על כל מסמך הנדרש לביטול העסקה מושא רכישת הדירה וההסכם בגינה (להלן:   .24

") ומבלי למעט, לבטל ולמחוק רישומה של הערת אזהרה ככל שנרשמה, לבטל ולמחוק  העסקה
שיעניק לנו    המלווהמוסד  הכל התחייבות לרישום משכנתא ככל שנרשמה לטובתנו ו/או לטובת  

 מימון במסגרת רכישת הדירה.
ומבלי   .25 ביטול ההסכם אצל רשויות המס לרבות  לצורך  פעולה  ולבצע כל  כל מסמך  על  לחתום 

 למעט, חתימה על תצהירי ביטול העסקה. 
מבלי למעט, לחתום על כל מסמך שיאפשר מחיקת, ביטול או הסרת כל רישום בגין הדירה ו/או   .26

ובכל מוסד או    ' משכנתמעין  חברה ה', ברשות המקומית, ו/או בהעסקה, בין היתר ומבלי למעט
רשות אחרים, וכן לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביטולן של ערבויות חוק המכר ככל שאלו  

במסגרת ביטול    מוסד המלווהיונפקו עבורי ועל שמי, וכן לחתום על כל מסמך שיידרש מאת ה
  העסקה. 

בשמ .27 ולחתום  להופיע  הנ"ל,  הפעולות  ביצוע  ישראל,    ילשם  מקרקעי  רישו ברשות  ם  בלשכת 
(לרבות מיסוי מקרקעין, מס הכנסה,   המס  המקרקעין, אגף מרשם והסדר מקרקעין, רשויות 

והערכאות, הדרגות  בכל  משפט  בתי  אגפיו,  מע"מ),  על  והשיכון  הבינוי  האוצר,   משרד  משרד 
עיריית  המלווה    מוסדה פיננסי אחר,  מוסד  ו/או  בנק  כל  המרכז  נתיבותו/או  ועדות התכנון,   ,

ם החברות, רשם המשכונות, ובפני כל אדם, גוף פרטי, ציבורי, ממשלתי או  למיפוי ישראל, רש
על כל מסמך,    יובמקומ  י עירוני, כל גוף ו/או אדם הקשור למקרקעין ו/או לפרויקט ולחתום בשמ

לרישום בקשות  מקרקעין,  לרישום  בקשות  (לרבות  אזהרה,    ביטול/ייחוד/בקשה  הערות 
הסכם, תשריט, תרשים, תכנית, מפה (לרבות בקשות  התחייבויות לרישום משכנתא), הסכמה,  

שטר משכון, שטר משכנתא  שטר (לרבות שטר מכר, שטר העברת זכויות,  ותכניות), זיקת הנאה,  
  ילפי הסכם המכר ו/או העברת הזכויות במקרקעין על שמ   ישיידרשו לצורך קיום התחייבויותי

ע פרצלציה של המקרקעין ו/או רישום  ביצו כל מסמך שיידרש לצורך  ו/או    )ו/או צדדים שלישיים
התב"ע  מ  לפי לחוק התכנון והבניה)  147בקשת הקלה (לפי סעיף  בית משותף במקרקעין ו/או ל

  החלה על המקרקעין ו/או קבלת היתרי בניה בקשר עם המקרקעין. 
את כל    יובמקומ  י לעשות בשמ  והכח יוכל  יייפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר כדי שמיופ  .28

  ו/או באמצעות אחרים. ילעשות בעצמרשאי  או  יאנ אשר
את כל הפעולות, או איזה מהן    י מן החובה למלא בעצמ  אותי  במתן ייפוי כוח זה כדי לשחרר  אין .29

מלבצע בעצמנו כל פעולה    יהנזכרות בייפוי כוח זה, אולם כל אחד מבאי כוחנו רשאי למנוע בעד
 הבלעדי. וכנ"ל, במקרים שימצא זאת לנכון, לפי שיקול דעת 

לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצורכי ביצוע האמור לעיל, כפי שמיופה   .30
מראש לכל מעשיו    םמסכי  יהכוח ימצא/ו לנכון בקשר עם ההוצאה לפועל של יפויי כוח זה. אנ 

כוח זה ומשחרר אותו מכל אחריות כלפינו למעשיו    של מיופה הכוח הנ"ל שיעשו בתוקף יפויי 
 הנ"ל.  

 להעביר יפויי כוח זה, על כל הסמכויות שבו או חלק מהן, לעו"ד אחר או אחרים. .31
כוח זה הנו בלתי חוזר, לא תהיה ל .32 או    יי או תחת   י וכל מי שיבוא במקומ   י יפויי  רשות לבטלו 

נאמן ו/או מפרק ו/או כונס    ,הלי עזבונימנ  ,אפוטרופסי  ,יורשילשנותו וכוחו יהיה יפה גם כלפי  
 . ימנה ו/או שימונה לאנכסים ו/או כל בעל תפקיד אחר ש

זה   .33 זכר משמעה גם לשון נקבה    -בייפוי כוח  לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון 
 ולהיפך, לפי המקרה. 

 
  

  __________ שנת   ,       לחודש        ולראיה באנו על החתום היום 
  
  

   _______________________    



 אישור עו"ד

  

י  כי  בזאת  מאשר   ,___________ עו"ד  הח"מ,  נחתם  יאני,  זה  כוח  ה"ה  בפני  פוי  ידי  על 
__ ______ _____  

  

 . _________, ת.ז. __________________________ -ת.ז.__________ ו 
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