
 יפוי  כח  מוכרים  )מעבירים(  -נספח  ג'  
 

 יפוי  כח  נוטריוני  מיוחד  ובלתי  חוזר
                                                                                               

 

 אני/אנו  הח"מ:  שם:  _________________  ת.ז.  _______________

 ______________  ת.ז.  _______________שם:  ___         

 (המעבירים)      

 

כולנו  ביחד  וכל  אחד  מאיתנו  לחוד  ממנה/ים  ומיפה/ים  בזה  את  כוחם 

של:  נידר  חברה  לבנין  ולפיתוח  בע"מ  ו/או  משרד  עו"ד  גד  ויסקינד, 

עו"ד אחר   ,  ירושלים  לרבות  עוה"ד:  גד  ויסקינד  וכן  כל 16רחוב  עזה 

מטעמו  ו/או  במקומו  וכן  כל  עו"ד  אחר  שימונה  עפ"י  יפוי  כח בכתב  

מאת  עו"ד  ויסקינד  או  כל  עו"ד  אחר  מטעמו  או  במקומו  וכן  כל עו"ד  

של  כל  הבנקים  למשכנתאות  במדינת  ישראל  לרבות  הבנקים המנויים  

משכנתאות  וחסכונות בע"מ,   "(:  "מירב"  בנק הבנקיםלהלן  )להלן:  "

ו/או  בנק  אפותיקאי  כללי  בע"מ,  ו/או  טפחות,  בנק  משכנתאות לישראל  

בע"מ  ו/או  בנק  משכנתאות  לשיכון  בע"מ,  ו/או  אוניקו  בנק 

למשכנתאות  ולהשקעות  בע"מ,  ו/או  בנק  עצמאות  למשכנתאות  בע"מ, 

ות  בע"מ,  ו/או  בנק  ישראלי ו/או    משכן  בנק  הפועלים  למשכנתא

למשכנתאות  בע"מ,  ו/או  בנק  לאומי  למשכנתאות  בע"מ,  ו/או  בנק 

ירושלים  לפיתוח  ולמשכנתאות  בע"מ,  ו/או  בנק  למשכנתאות  ולהשקעות 

בבנין  בע"מ,  ו/או  בנק  אדנים  למשכנתאות  והלוואות  בע"מ,  ו/או  בנק 

 בע"מ,  ו/או  בנק  איגוד  לישראל  בע"מ.  לפיתוח  ולמשכנתאות  לישראל

כולם  ביחד  וכל  אחד  לחוד,  להיות  מורשי/נו  ולפעול  ולעשות  בשמי/נו 

 את  המעשים  והפעולות  המפורטים  להלן  או  כל  חלק  מהן:

לקבל  ו/או  לרשום  בשמי/נו  ובשבילי/נו,  בבעלות  ו/או בחכירה   .1

בכל  צורה  אחרת  את הנכסים    ו/או  בחכירת  משנה  ו/או

,  הנכסיםהמפורטים  בתוספת  להלן  או  כל  חלק  מהם  )להלן: " )"

ו/או  לעשות  כל  פעולה  אחרת  בנכסים  ו/או בזכויות  שיש  או  

יהיו  לנו  בנכסים,  הכל  כפי  שיראה למורשי/נו  הנ"ל  או  מי  מהם  

 לפועל  יפוי  כח  זה.לפי  שיקול  דעתם  הבלעדי, למען  הוצא  

להשיג  את  כל  האישורים,  התעודות  והמסמכים  ולסלק  את  כל  .2

ההתחייבויות,  התשלומים,  המיסים,  האגרות  והארנונות  וכל יתר  



ההוצאות  למיניהן,  הקשורים  עם  הפעולות  והמעשים שייעשו  לפי  

הדרושים   כח  ההרשאה  הנוכחי  ו/או  החלים  על  הנכסים ו/או 

עבור  כל  המטרות  האחרות  למיניהן  הקשורות בנכסים,  לקבל  

כספים  בשמי/נו  מאת  ממשלת  ישראל  ו/או  מכל אדם  ו/או  גוף  

שהוא  ולהשתמש  בכספים  אלה  לאותן  המטרות, כמו  כן  לחייב  

את  חשבוננו  בבנק,  כמוגדר  להלן,  וכן לגבות  מאתנו  כל  כספים  

 ו  דרושים  ונחוצים  לשם  ביצוע האמור  ביפוי  כח  זה.שיהי

למשכן  בכל  צורה  ואופן  שהוא  בשמי/נו  ובמקומי/נו במשכנתא/ות   .3

ו/או  על ידי  משכון  על  פי    -1969על  פי  חוק  המקרקעין  תשכ"ט

על  כל התיקונים  שהיו  ו/או  יהיו    -1967חוק  המשכון  תשכ"ז

ו/או  על  פי  כל חוק  אחר  בין  שיש  לו  עתה  תוקף   בחוקים  הנ"ל 

"(  את  זכות  בעלות  המשכנתאובין  שיקבל  תוקף  בעתיד )להלן:  "

ו/או  את  החכירה הראשית  ו/או  זכות  חכירת  המשנה  ו/או  

זכויות  חוזיות ו/או  מן  היושר  ו/או  כל  זכות  אחרת  שיש  או  

ו  בגין  הנכסים  בין  שהמשכנתא  תרשם  תהיה  לנו בנכסים  ו/א

באחריות ו/או  בערבות  ו/או  בערבות  הדדית  ביחד  עם  הממשלה, 

החברה,  אגודה  ו/או  אישיות  משפטית  אחרת  ובין  שהיא  תרשם 

בלי  אחריות  ו/או  ערבות  הדדית  כאמור  בין  שתרשם  כמשכנתא 

ובין  שתרשם  עם  ראשונה  בדרגה  ו/או  בכל  דרגה  אחרת 

משכנתאות  או  זכויות  אחרות,  בין  שהמשכנתא  תהיה  על  ידי 

רשום  משכנתא  בלשכת  רישום  המקרקעין  על  פי  חוק  המקרקעין 

ובין  שתהיה  על  ידי  רשום  לפי  חוק  המשכון   -1967תשכ"ט

ו  על  כל  התקונים  שהיו  ו/או  יהיו  בחוקים  הנ"ל ו/א  -1967תשכ"ז

כל  חוק  אחר  שיבוא  במקום  ו/או  בנוסף  לחוקים  הנ"ל ו/או  בכל  

דרך  אחרת  שתראה  למורשי/נו  הנ"ל,  הכל  בתנאים ובהוראות  

 אשר  מורשי/נו  ימצא  לנכון  לפי  שיקול  דעתו/תם המוחלט.

להופיע  ולפעול  בשמי/נו  ובמקומי/נו  בפני  ממונה  על רישום   .4

או  מפקח  על  רישום  מקרקעין  ו/או  רשם מקרקעין  מקרקעין  ו/

ו/או  כל  פקיד  ו/או  נושא  תפקיד  אחר  לרבות בלשכת  רישום  

מקרקעין  כלשהי,  פקיד  הסדר  קרקעות,  מחלקת המדידות,  

הממונה  על  רישום  שיכון  ציבורי,  הממונה  על המחוז,  ועדות  

כל נוטריון  אחר,  במשרד  ההוצאה    בנין  ערים,  נוטריון  ציבורי  או

לפועל,  במשרד  המפקח  על מטבע  זר,  רשם  המשכונות,  ובכלל  

בכל  המשרדים  הממשלתיים העירוניים  הציבוריים  ואחרים  

לחתום  בשמי/נו  ובמקומי/נו על  כל  חוזה  ו/או  שטר  ו/או  תצהיר  



ר  הדרושים  לביצוע  ו/או  הצהרה  ו/או הודעה  ו/או  כל  מסמך  אח

הפעולות והמעשים  המפורטים  ביפוי  כח  זה  ו/או  דרושים  לשם  

 ביצוע הפעולות  הנקובות  ביפוי  כח  זה.

לעשות  כל  פעולה  עפ"י  כל  דין  לרבות  בהתאם  לחוק המקרקעין   .5

ו/או כל  חוק  אחר    -1967ו/או  חוק  המשכון  תשכ"ז  -1969תשכ"ט

או  שיהיה  בתוקף  במקום  ו/או  בנוסף חוק  המקרקעין    שבתוקף

לרבות  כל   -1967ו/או  חוק  המשכון  תשכ"ז  -,1969תשכ"ט

התקונים  שיעשו  בחוקים  הנ"ל,  או  בכל  חלק  מהם, לתקן  כל  

מיני  רשומים  בנוגע  לנכסים,  לרשום  משכנתא  ו/או משכנתאות,  

הנכסים  ו/או רשומים  ו/או  הפרדה    הערות  אזהרה,  לדרוש  רישום

ו/או  איחוד.  לבקש  צו  רישום  בפנקס בתים  משותפים  ו/או  תקונו  

ו/או  ביטולו.  לתבוע  חלוקת, פינוי  חזקה,  החזרת  חזקה,  הסרת  

עיקול,  תשלום  שכר  דירה, דמי  חכירה  וכל  מיני  זכויות  ו/או  

או  לבוא  לידי  הסכמים  בענינים  שינויים  ו/או  להתנגד להם  ו/

הנוגעים  בנכסים הנ"ל  עם  כל  אדם  ו/או  גוף  שהוא  לרבות  

שותפים,  ו/או לפרק  שותפות  ו/או  ליצג/נו  בפני  נציגות  בית  

 משותף  ו/או באסיפה  כללית  ולהצביע  בשמי/נו  ובמקומי/נו.

יפוי  כח  זה,  כול .6 ו  או  מקצתו,  לאחר או  מדי  פעם  בפעם  להעביר  

לאחרים,  לבטל  כל  העברה  שנעשתה  כנ"ל  ולהעבירו  מחדש, 

למנות  עורכי  דין  או  מורשים  אחרים,  לפטרם  בכל  עת, ולמנות  

אחר  או  אחרים  במקומם  לפי  ראות  עיניו/הם  של מורשי/נו  

 הנ"ל.

יגרום/מו  בכל כל  מה  שיעשה/ו  מורשי/נו  הנ"ל  או  כל  מה  ש .7

הנוגע  לכח  והרשאה  זה  יחייב/ו  אותי/נו  ואת  יורשי/נו ואת  כל  

הבאים  מכחי/נו  והריני/נו  מסכים/ים  מראש  לכל מעשיו/הם  של  

מורשי/נו  שיעשו  בתוקף  כח  והרשאה  זה ומשחרר/ים  אותו/ם  

 מכל  אחריות  כלפי/נו  בקשר  למעשיו/הם הנ"ל.

מלוא  זכויותינו  בנכסים  כהגדרתם  בתוספת  על שם   להעביר  את  .8

מקבלי  ההעברה  ולעשות  כל  הדרוש  לשם  כך,  בתוקף  מכירת 

מלוא  זכויותינו  למקבלי  ההעברה  עפ"י  חוזה  בינינו,  הכל 

 כמפורט  בתוספת  ליפוי  כח  זה.

/ים  יפוי  כח  זה  הינו  החלטי  ובלתי  חוזר  ואין  אני/נו רשאי .9

לבטלו  ו/או  לשנותו  באיזה  אופן  שהוא,  הואיל ובכוח  הרשאה  זה  

קשורות  בין  השאר  זכויותיהם  של  נידר, מקבלי  ההעברה,  



"מירב"  בנק  משכנתאות  וחסכונות  בע"מ, ו/או  בנק  אפותיקאי  

כללי  בע"מ,  ו/או  טפחות,  בנק משכנתאות  לישראל  בע"מ  ו/או  

תאות  לשיכון  בע"מ, ו/או  אוניקו  בנק  למשכנתאות  בנק  משכנ

ולהשקעות  בע"מ,  ו/או  בנק עצמאות  למשכנתאות  בע"מ,  ו/או    

משכן  בנק  הפועלים למשכנתאות  בע"מ,  ו/או  בנק  ישראלי  

למשכנתאות  בע"מ, ו/או  בנק  לאומי  למשכנתאות  בע"מ,  ו/או  

ת  בע"מ,  ו/או  בנק  למשכנתאות  בנק  ירושלים לפיתוח  ולמשכנתאו

ולהשקעות בבנין  בע"מ,  ו/או  בנק  אדנים  למשכנתאות  והלוואות  

בע"מ, ו/או  בנק  לפיתוח  ולמשכנתאות  לישראל  בע"מ,  ו/או  בנק 

איגוד  לישראל  בע"מ  ו/או  הממשלה,  חברה,  אגודה  ו/או אישיות  

יפוי  הכח  ישאר  בתוקף  גם  לאחר מותי/נו  ויחייב   משפטית  אחרת  

את  יורשי/נו  ויורשי  יורשי/נו.  מובהר בזה  כי  הבנקים  יוכלו  

להשתמש  ביפוי  כח  זה  אך  ורק  לצורך רישום  משכנתא  על  שמם  

 לפי  גובה  סכום  ההלוואה  שנלקחה  על ידינו  מהם.

ו/או  כל דבר  כל  אחד  ממורשי/נו  יהיו  רשאים  לעשות  כל  פעולה   .10

אחר  על  פי  יפוי  כח  זה  גם  לזכות  עצמם  או  מי  מהם ו/או  עם  

עצמם  או  מי  מהם  ו/או  עם  מורשי/נו  האחרים,  על פי  יפוי  כח  

זה  או  כל  יפוי  כח  אחר  שניתן  ו/או  ינתן  על ידינו  בקשר  

ולות  הנ"ל  לנכסים  וזאת  מבלי  לגרוע  מסמכותם  לעשות  כל הפע

 גם  עם  אחרים.

אני/ו  מאשר/ים  בזה  כי  התחייבתי/נו  לרשום  לזכות  הבנק  .11

משכנתא  על  הנכסים  לפי  התנאים  שנקבעו  ו/או  שיקבעו  על ידי  

הבנק.  כן  התחייבתי/נו  כי  הנכסים  לא  ירשמו  בלשכת רישום  

ם  ו/או גוף  שהוא  המקרקעין  לא  על  שמי/נו  ולא  על  שם  כל  אד

אלא  אם  כן  תרשם  באותו  מעמד  משכנתא  לזכות הבנק  בהתאם  

 לתנאים  שנקבעו  ו/או  יקבעו  על  ידי  הבנק.

יפוי  כח  זה  מתייחס  אך  ורק  לדירה  )הנכסים(  המפורטת  .12

 בתוספת.

 

 

 :ולראיה  באתי/נו  על  החתום 

 

 ________________  __________________ 



 

 תוספת  ליפוי  כח  בלתי  חוזר
 

 

 ת.ז.  ____________     שם:  ___________________  :של  ה"ה

 ת.ז.  ____________     שם:  ___________________   

               

אליהם  יש  להעביר  מלוא  זכויותינו  בדירה   שמות  מקבלי  ההעברה

 (  כהגדרתה  בהמשך:הנכסים)

 

 ת.ז.  ____________     ___________________ שם:   

 ת.ז.  ____________     שם:  ___________________  

 

 :הגדרת  הדירה  )הנכסים(

על  כל  הצמוד  אליה  לרבות  חלקה  היחסי    במודיעיןדירה  הנמצאת  

ן   ברכוש המשותף  הכל  לפי  חוזה  הרכישה  המקורי  עם  נידר  חברה  לבני

 יתוח בע"מ,ולפ

 

 ברחוב  _______________________

 בבית  מספר  ___________________

 בקומה  _______________________

 תיק  מינהל  מספר  ______________

 

 


