
 ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר של הקונה  -נספח ד' 

 

 נוטריוני  כח מיוחד ובלתי חוזר יייפו 

 אני/אנו החתום/ים מטה: 

          ת.ז.    שם:     ת.ז.    שם: 

של: כוחו/ם  בזה את  לחוד, ממנה  וכל אחד מאתנו  יחד  חברה    כולנו  בע"מ, מספר  פרויקטים  נתיב  גר  ש. 

ו/או עורכי הדין ארז תיק ו/או יעל פלטאו בילו ו/או אלעד שולמן ו/או אסף נחמיאס ו/או שחך      515572808

,  נועה גנץ כל עו"ד ממשרד ליפא מאיר ושות'  וא /ורוט קליין ו/או טל פרי ו/או אולגה ספיבק ו/או נועה שטטנר  

  עשות בשמי/נו את כל המעשים והפעולות המפורטים להלן או כל חלק מהן:להיות מורשי/נו ולפעול ול

לרשום הערות אזהרה, לייחד הערות אזהרה, לשנות הערות אזהרה ולבטל ו/או למחוק הערות אזהרה  .1

הבינוי  משרד  לטובת  עסקה  מעשיית  הימנעות  בגין  אזהרה  הערת  לרשום  שיירשמו,  ו/או  שנרשמו 

פוי כח זה על כל בקשה ואו מסמך לצורך רישומה, לרשום זיקת הנאה ו/או והשיכון וכן לחתום מכוח יי

זכויות אחרות לטובת הציבור ו/או או הועדה המקומית ו/או הועדה המחוזית בהתאם לתכניות בנין 

ו/או לדרישת כל רשות,   ו/או בהתאם לכל דין  ו/או בהתאם להיתרי הבניה  ו/או שיחולו  עיר החלות 

להחכיר   ו/או  בתים  להעביר  ו/או  משותף  בית  לרשום  ציבור,  לצרכי  הנ"ל  המקרקעין  מן  חלקים 

משותפים, לחתום על תקנון בית משותף, לחתום על שינויים או תיקונים לתקנון בית משותף, לחתום 

ולרשום הסכם שיתוף, לבקש ולבצע פעולות איחוד, חלוקה והפרדה, לרשום העברות בעלות ו/או חכירה 

ו/א משנה  חכירת  המקרקעין, ו/או  חוק  לפי  לבצע  שניתן  פעולה  כל  לעשות  ובכלל  אחרות,  זכויות  ו 

 "(, ו/או תקנותיו ו/או לפי כל דין אחר. חוק המקרקעין )להלן: " 1969 –תשכ"ט 

לקבל ו/או לרשום בשמנו ובשבילי/נו, בבעלות ו/או בחכירה ו/או בחכירת משנה ו/או בכל צורה אחרת  .2

"(, הנכסים"  -ל חלק מהם )להלן  להלן או כ  18בתמורה או ללא תמורה את הנכסים המפורטים בסעיף  

ו/או לעשות כל פעולה אחרת בנכסים ו/או בזכויות שיש או יהיו לנו בנכסים, הכל כפי שיראה למורשי/נו  

 .הסביר לרבות ביטול חכירההנ"ל או מי מהם, לפי שקול דעתם 

חכירה לערוך הסכם חכירה לדורות ו/או שטר חכירה ו/או תנאים מיוחדים לשטר חכירה ו/או הסכם   .3

שיראה למורשי/נו הנ"ל  זמני בגין החלקה ו/או הדירה וכן כל תיקון ו/או תוספת למסמכים הנ"ל בנוסח  

 .הסביראו מי מהם, לפי שקול דעתם 

להשיג את כל האישורים, התעודות והמסמכים ולסלק את כל ההתחייבויות, התשלומים, המיסים,  .4

הקש למיניהן,  ההוצאות  יתר  וכל  הארנונות  לפי  האגרות,  שייעשו  והמעשים  הפעולות  עם    ח כוורים 

הרשאה זה וגם/או החלים על הנכסים וגם/או הדרושים עבור כל המטרות האחרות למיניהן הקשורות  

 .בנכסים

ו/או על ידי    למשכן בכל צורה ואופן שהוא בשמי/נו ובמקומי/נו במשכנתא/ות על פי חוק המקרקעין .5

"( על כל התיקונים שהיו ו/או יהיו  חוק המשכון "   -להלן  )  1967-המשכון על פי חוק המשכון, תשכ"ז

)להלן   בעתיד  תוקף  שיקבל  ובין  תוקף  עתה  לו  שיש  בין  אחר  חוק  פי  על  ו/או  הנ"ל    -בחוקים 

"( את זכות הבעלות וגם/או את החכירה הראשית וגם/או חכירת משנה ו/או זכויות חוזיות  המשכנתא"

ו/או מן היושר ו/או כל זכות אחרת שיש ו/או תהיה לי/נו בנכסים ו/או בגין הנכסים בין שהמשכנתא  

וגם/או אישיות משפטית  עם הממשלה, החברה, אגודה  ביחד  בערבות הדדית  ו/או  תרשם באחריות 

וב ראשונה אחרת  כמשכנתא  שתירשם  בין  כאמור,  הדדית  ערבות  ו/או  אחריות  בלי  תרשם  שהיא  ין 

בדרגה ו/או בכל דרגה אחרת ובין שתרשם עם משכנתאות או זכויות אחרות, בין שהמשכנתא תהיה על  

ידי רישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין על פי חוק המקרקעין ובין שתהיה על ידי רישום לפי  

על כל התיקונים שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או כל חוק אחר שיבוא במקום ו/או בנוסף חוק המשכון  

לחוקים הנ"ל ו/או בכל דרך אחרת שתיראה למורשי/נו הנ"ל, הכל בתנאים ובהוראות אשר מורשי/נו  

לחוק הגנת הדייר    33, לרבות ויתור על כל הגנה לפי סעיף  הסבירימצא/ו לנכון לפי שיקול דעתו/תם  

תשל"ב   משולב(  סעיפים    1972  -)נוסח  לפי  תשכ"ז    39  -ו   38ו/או  לפועל  ההוצאה  כפי   1967  -לחוק 



שיתוקנו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין אחר שישנו היום ו/או שיהיה בעתיד בנוסף ו/או במקום החוקים 

 הנ"ל. 

רישום מקרקעין,   מקרקעין ו/או מפקח עלהשום  ילהופיע ולפעול בשמי/נו ובמקומי/נו בפני ממונה על ר .6

פקיד ו/או נושא    בפני כל אדם, גוף, רשות או ו/או  ו/או בפני הממונה על המרשם  ו/או רשם המקרקעין  

על  פקיד הסדר קרקעות, מחלקת המדידות, הממונה  כלשהי,  רישום מקרקעין  תפקיד אחר בלשכת 

כל נוטריון אחר, במשרד  או    יציבוררשום שכון ציבורי, הממונה על המחוז, ועדות בנין ערים, נוטריון  

ההוצאה לפועל, במשרד המפקח על מטבע זר, רשם המשכונות, ובכלל בכל המשרדים הממשלתיים,  

ו/או בפני כל רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית לרבות בית משפט, בית   העירוניים, הציבוריים ואחרים

נו ובמקומי/נו על כל חוזה לרבות לחתום בשמי/  דין, ועדת ערר ככל שיידרש לפי שיקול דעתו/תם הסביר,

ו/או כל מסמך אחר הדרושים לביצוע   ו/או הצהרה ו/או הודעה  ו/או תצהיר  ו/או שטר  חוזה חכירה 

המפורטים   והמעשים  הנקובות    חבכוהפעולות  הפעולות  ביצוע  לשם  דרושים  ו/או  זה    חבכוהרשאה 

 הרשאה זה. 

ון, ו/או כל חוק אחר שבתוקף או שיהיה לעשות כל פעולה בהתאם לחוק המקרקעין ו/או חוק המשכ .7

בתוקף במקום ו/או בנוסף לחוק המקרקעין ו/או חוק המשכון לרבות כל התיקונים שיעשו בחוקים 

הנ"ל, ו/או בכל חלק מהם, לתקן כל מיני רישומים בנוגע לנכסים, לרשום משכנתא ו/או משכנתאות  

ו/או הפרדה    םרישומרוש רשום הנכסים ו/או ו/או רישום הערות אזהרה ו/או ביטולן ו/או מחיקתן, לד

ו/או ביטולו. לתבוע חלוקה, פינוי חזקה,   ותיקונו/או אחוד. לבקש צו רשום בפנקס בתים משותפים ו/או  

דירה, דמי חכירה וכל מיני זכויות ו/או שינויים ו/או להתנגד  -החזרת חזקה, הסרת עקול, תשלום שכר

הסכמים   לידי  לבוא  ו/או  לרבות    םבעניינילהם  שהוא  גוף  ו/או  אדם  כל  עם  הנ"ל  בנכסים  הנוגעים 

ו/או באסיפה כללית ולהצביע   נציגות בית משותף  ו/או לייצגני/נו בפני  ו/או לפרק שותפות  שותפים, 

 בשמנו ובמקומנו. 

ימונה   .8 וסוג אשר  גוף מכל מין  עם  ו/או אחזקה  ניהול  על הסכם/מי  הבית לחתום בשמנו  נציגות  ע"י 

חודשים   24  או אחזקת מבנים ומתקנים אשר יהיו רכוש משותף, וזאת לתקופה של עד/לביצוע ניהול ו

המכר ובכפוף להוראות   כהגדרתו בהסכם  ו/או תעודת גמר, לפני המוקדם מבניהם   4ממועד קבלת טופס  

 .חוק המכר

 לרשום ו/או לבקש רישום ו/או להסכים לרישום ו/או לבטל ו/או להסכים לביטול ו/או לתיקון ו/או .9

ו/או  ו/או לזכות הדירה  ו/או לייחוד של כל זיקה/זיקות הנאה לחבות הבית לחובת הדירה  לצמצום 

 לזכות הבית.

לרבות זיקת הנאה לשימוש הולכי רגל, לשימוש כלי רכב, חניה לצרכי גישה,   –"זיקת הנאה" בסעיף זה  

ביר של מיופת הכוח, לצורך שימוש בכל מתקן, מערכת, צנרת, מבנה המיועדים, לפי שיקול דעתה הס

 לתועלת הציבור המתגורר ו/או האמור להתגורר על החלקה ו/או בסמוך לה ו/או על כל חלק מהן.

לערוך, להסכים ו/או לחתום על תקנון מוסכם לבית משותף ו/או על הסכם בין בעלי היחידות בבית   .10

בין השאר,   בו,  לקבוע  ואף  הכוח  מיופי  ידי  על  שייקבע  בנוסח  שיעור  המשותף,  ו/או  שונות  הצמדות 

השתתפות בהוצאות אחזקתו, ניהולו ובדיקתו של הרכוש המשותף ו/או לערוך, להסכים ו/או לחתום 

במקום הנ"ל על כל תקנון מחליף ו/או הסכם אחר ו/או לבקש לרשום את המסמכים הנ"ל כולם ו/או  

 חלקם, הכל לפי שיקול דעתו/תם הסביר של מיופי הכוח. 

ו/או לשנות ו/או להחליף כל צו רישום שניתן ו/או יינתן לגבי הבית המשותף ו/או מכסת  מדי פעם לתקן   .11

לגרוע, או לבטל, או לשנות, רישום של  פעם  ו/או ההצמדות השונות. מדי  החלקים ברכוש המשותף 

יחידות בבית המשותף ו/או לצמצם ו/או להגדיל את הרכוש המשותף ו/או להעביר צמידויות מיחידה 

 הכול לפי שיקול דעתו/תם הסביר של מיופי הכוח.  ליחידה,

זכות  .12 ו/או  זכות חכירה  ו/או העברת  זכות בעלות  ו/או  זכות חכירה  ו/או לבטל רישום  לשנות, לתקן 

 בעלות בדירה. 



לחתום על כל מסמך, תכנית, תשריט, מפה, בקשה, הערה, הצהרה, הסכמה, ו/או תיקון ו/או תוספת   .13

תף ולמלא אחר כל הוראה שתינתן על ידי המפקח על רישום מקרקעין  לאלה בקשר לרישום הבית המשו

 בעניין רישום בית משותף או בתים משותפים, או כל חלק מהם.

לבצע כל פעולה הקשורה ו/או נובעת מביצוע רישום פרצלציה ו/או איחוד החלקה ו/או פיצול החלקה  .14

ה לצרכי ציבור ו/או החכרת כל ו/או חלוקה מחדש של החלקה ו/או הפרשת כל חלק מהקרקע והחלק

חלק מהחלקה והחלקה לצרכי ציבור לרבות לרשות המקומית, לחברת החשמל, למשרד התקשורת,  

לחברת בזק, לחברת הגז, לחברת הדלק, לחברת טלוויזיה בכבלים, ולכל מטרה שתיראה למיופי הכוח 

ו בבית, או חלק מבעלי לפי שיקול דעתו/תם הסביר, כמטרה המשרתת את בעלי הזכויות בחלקה ו/א

 זכויות אלה.

הרשאה זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אני/נו רשאי/ים לבטלו ו/או לשנותו באיזה אופן שהוא,   חכו .15

בתוקף גם לאחר   ריישאהרשאה זה    חכו.  צד שלישי    הרשאה זה קשורות בין השאר זכויות  חובכוהואיל  

   מותי/נו ויחייב את יורשי/נו ויורשי יורשי/נו.

אני/נו מאשר/ים בזה כי התחייבותי/נו לרשום לזכות הבנק משכנתא על הנכסים לפי התנאים שנקבעו  .16

ו/או שיקבעו על ידי הבנק. כן התחייבתי/נו כי הנכסים לא ירשמו בלשכת רישום המקרקעין לא על 

ו/או גוף שהוא אלא אם כן תירשם באותו מעמד משכנתא לזכות הבנק    שמי/נו ולא על שם כל אדם

 בהתאם לתנאים שנקבעו ו/או יקבעו על ידי הבנק.

ביננו ובין צד ג' או מי מהם    םייחתבכל מקרה בו אנו נפר תנאי כלשהו מתנאי הסכם כלשהו שנחתם או   .17

להעמיד כלשהי  יהיו רשאים מסיבה  מי מהם  או  ג'  צד  בו  בכל מקרה  כל סכום    ןלפירעו  ו/או  מיידי 

שקבלנו או נקבל ממנו, יהיו מורשי/נו רשאים לבטל בשמי/נו ו/או במקומי/נו כל הסכם על פיו רכשנו 

"( ו/או להודיע בשמי/נו לכל אדם ו/או גוף שהוא על ביטול ההסכם"  -ו/או נרכוש זכויות כלשהן )להלן:  

 . ההסכם

, בשטח 80072בגוש    45מודיעין הידועים כחלקה  בהרשאה זה מתייחס אך ורק לנכסים הנמצאים    חכו .18

או כל   420-0241646לפי תכנית מפורטת מס'    120  מס' מגרש  [, המהווים את  31מ"ר ]מתחם    6,090של  

מגרש או חלקת משנה אחרת שתיווצר בגין רישום הבית בו נמצאים הנכסים, כבית משותף, בהתאם  

בלשכת   כבר  רשומים  שהנכסים  בין  המקרקעין,  יווצרו  לחוק  אלה  שנכסים  ובין  המקרקעין  רישום 

ויירשמו בעתיד בלשכת רישום המקרקעין, כתוצאה מרישום ו/או חידוש רישום ו/או צירוף )איחוד( 

 וגם/או הפרדה )פרצלציה( של הנכסים או כתוצאה מכל פעולה אחרת.

העברה שנעשתה  הרשאה זה, כולו או מקצתו, לאחר או לאחרים, לבטל כל    חכומדי פעם בפעם להעביר   .19

כנ"ל ולהעבירו מחדש, למנות עורכי דין או מורשים אחרים, לפטרם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים  

 במקומם. לפי ראות עיניו/הם של מורשי הנ"ל. 

הרשאה זה יחייב אותי/נו ואת   חלכוכל מה שיעשה/ו מורשי/נו הנ"ל או כל מה שיגרום/מו בכל הנוגע   .20

מכחי הבאים  כל  ואת  שיעשו  /יורשי/נו  מורשי/נו  של  מעשיו/הם  לכל  מראש  מסכים/ים  והריני/נו  נו 

   .הרשאה זה חכובתוקף 

הרשאה זה עם מורשי/נו    חכוכל אחד ממורשי/נו יהיו רשאים לעשות כל פעולה ו/או כל דבר אחר על פי   .21

וזאת  על ידי/נו בקשר לנכסים    ןיינתהרשאה אחר שניתן ו/או    חכוהרשאה זה או כל    חכוהאחרים. על פי  

 כל הפעולות הנ"ל גם עם אחרים. תלעשיימבלי לגרוע מסמכותם 

 מיופי הכוח מוסמך/ים לעשות כל פעולה לפי ייפוי כוח זה אף אם היא ללא תמורה. .22

 כל ספק בדבר היקף סמכויות מיופי הכוח יש לפרשו על דרך הרחבה ולא על דרך הצמצום.  .23

 :ולראיה באנו על החתום

 _______________          _______________        ________________        _________________ 


