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 'נספח ד

 
 ייפוי כח בלתי חוזר

 
 אני/ו החתום/מים מטה

 
 ______________ ת.ז. ______________ 

 
 ______________ ת.ז. ______________

 
 
 

ממנה/ים ומייפה/ים בזאת את כוחם של כ"א  עו"ד יצחק לומברוזו ו/או עו"ד אורי לומברוזו ו/או א. בנקי ו/או ח. 
זפרני ו/או ל. ברדריאן ו/או ב. גאנוניאן ו/ואו י. גוטניק ו/או מ. ארז ו/או ג. הללי  ו/או י. ליברמן  להופיע ולפעול 

 152-0103655כמתחם ב' תכנית מס'  31חלקה  30466כגוש בשמנו ובמקומנו בכל הקשור המקרקעין הידועים 
במבשרת ציון, תיק רשות מקרקעי ישראל המצוי  202 ס'מגרש מ( "התב"ע")התכנית הנ"ל על נספחיה תקרא להלן:

גרש מ 152-0103655תכנית מס'  32חלקה  30466א' וכן את המקרקעין הידועים כגוש  10695079( מס' "רמ"י")להלן:
תכנית מס'  26חלקה  30466א  וכן את המקרקעין הידועים כגוש 10695087המצוי במבשרת ציון תיק רמ"י  203 ס'מ

 –)להלן ( "המכרז")להלן:  309/2015א וזאת בהתאם למכרז ים/10695095תיק רמ"י  204 ס'מגרש מ 152-0103655
 קמן:, באופן כדל("המתחם" ו/או" הפרויקט" ו/או "המקרקעין"ו/או "המגרש" 

 
חוק המקרקעין(,  -)להלן  1969 -לחתום על שטר/י מכר ו/או חכירה לדורות במובן חוק המקרקעין, תשכ"ט  .1

לרבות שטר/י חכירת משנה או שטר/י חכירה בדרגה אחרת או על שטרי העברת חכירה בתור חוכר או חוכר 
ן, של הנכס כשהוא פנוי או של הנכס החכירה( או על שטר/י מכר בתור קונה לפי העני -משנה לדרגותיו )להלן 

כשעליו מבנה או הנכס כשעליו ייבנה מבנה בעתיד, בין שהמבנה רשום כבית משותף לפי חוק המקרקעין ובין 
שיירשם בעתיד כבית משותף, ובין שהמבנה הינו בית בודד בנוי או יחידה למטרה אחרת או תא לכל מטרה 

ו שעבודים למעט זיקות הנאה לענין חוק המקרקעין, והכל שהיא, וזאת כשהנכס חופשי ממשכנתא/ות ו/א
 בתנאים שכל אחד מבא/י כחי/נו ימצא/ו לנכון.

 
למשכן את הבעלות או החכירה או את זכויותי/נו בנכס במשכנתא/ות ו/או במשכון/ות בדרגה ראשונה או  .2

ות ו/או משכון/ות /פסו או בכל דרגה אחרת, ולחתום בשמי/נו על שטר/י משכנתא-בדרגה ראשונה פרי
 בתנאים כפי שיקבעו על ידי המלווים, או כפי שימצא לנכון כל אחד מבא/י כחי/נו, וכן לפדותן או לתקנן.

 
לבטל את הערת האזהרה או הערות האזהרה ו/או המשכון או המשכונות הרשומות ו/או שיהיו רשומות  .3

 . לטובתנו בגין ההסכם
  
 רשם המשכונות,לשכת רישום המקרקעין ו/או  ע במנהל מקרקעי ישראל,לשם ביצוע הפעולות הנ"ל, להופי 

והסדר מקרקעין, בתי משפט מכל הדרגות, כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפלי ובכל  מחלקת אגף מירשם
מקום אחר בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב, צד שלישי, מתלונן, מתנגד ובכל צורה אחרת, לחתום 

פשרות על בקשות, כל מיני שטרות טאבו, הסכמים, חוזים, הצהרות, התחייבויות, תביעות, הגנות, ערעורים, 
וכל מסמך וניר אחר ולעשות בדרך כלל כל דבר הקשור באיזו שהיא טרנזקציה ברכוש נ"ל או איזו שהיא 
פעולה הקשורה ברכוש הנ"ל וכל דבר ופעולה שבעל הרכוש רשאי לעשותה, לחתום על כל מסמך ולהופיע בפני 

, לרבות בקשות של צד ב'כל מוסד לשם בוררות כל התחייבויותיו במשכנתא הרובצת על הרכוש, על שמו 
 לביטול משכון.

 
להסכים ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל בקשה, הצהרה, תכנית, מפה או מסמך אחר לביצוע איחוד  .4

חלקות אדמה ו/או לביצוע כל פעולה של פיצול הקרקע למספר חלקות חדשות וגם/או לאיחוד החלקות 
ור וגם/או כל פעולה אחרת לפי חוק התכנון והבניה, החדשות הנ"ל ולפיצולן מחדש, הפרשה לצרכי ציב

בקשר לקרקעות  1943 -חוק התכנון והבניה( ו/או פק' הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( -)להלן  1965 -תשכ"ה 
 הכל כפי שימצא לנכון כל אחד מבא/י כחי/נו. -הכלולות בקרקע שעליה יימצא הנכס 

 
בשמי/נו ובמקומי/נו לרישום המבנה בו מצוי הנכס כבית  - כשאחר/ים בקש/ו -לבקש או להסכים  )א( .5

משותף לפי חוק המקרקעין, כשהמבנה לבדו יהיה בית משותף או כשהמבנה ביחד עם בית/ים ו/או 
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בנין/ים אחר/ים יהיו ביחד בית משותף אחד, לפי חוק המקרקעין; להוציא חלק/ים מן הרכוש 
 מידו/ם לכל דירה או יחידה אחרת שבבית המשותף. המשותף של הבית המשותף בו מצוי הנכס ולהצ

 
להצמדות של חלק או חלקים מהרכוש המשותף שבבית  -כשאחר/ים בקש/ו  -לבקש או להסכים  )ב( 

המשותף לכל דירה או יחידה אחרת בבית המשותף ולרישום ההצמדות בפנקס הבתים המשותפים; 
ו/או זיקות הנאה על הנכס, לרבות על  לבטלן או להעבירן מדירה אחת לאחרת; לרשום שעבודים

חלק/ים ממנו, לזכות הנכס ו/או לחובתו, לרבות זיקות הנאה לשמוש להולכי רגל ו/או לכלי רכב אל 
 וממקומות החניה או לגישות לבתים ולרחובות.

 
לרשום תקנון במובן חוק המקרקעין או להסכים לרישום התקנון כנ"ל בין בעלי הדירות שבבית  )ג( 

תף, לשנותו, לתקנו או להחליפו מידי פעם בפעם; לבקש או להסכים )כשאחר/ים מבקש/ים( המשו
 תיקון הצו לרישום הבית כבית משותף.

 
 -באי/י כחי/נו יהיה/ו זכאי/ים להשתמש בסמכות מסמכויות שבסעיף זה, בכל עת, ומידי פעם בפעם   

 הכל בתנאים שימצ/או לנכון.
 

לרישום הערות אזהרה לפי חוק המקרקעין בפנקסי  -כשאחר/ים בקש/ו  -לבקש או להסכים  )ד( 
המקרקעין בגין הסכם או חוזה בדבר בניית דירה או דירות במבנה בו מצוי הנכס, וכן לבקש, או 
להסכים כשאחר/ים בקש/ו, צימצום או ביטול או שינוי ברישום של הערות אזהרה, לרבות בקשה או 

אחר/ים בקש/ו, לרישום בפנקסי המקרקעין של עסקה בנכס או של פעולה אחרת כלשהיא הסכמה, כש
בכפוף  -אשר תתבצע לפי חוק התכנון והבניה ו/או לפי חוק המקרקעין ו/או לפי דין אחר כלשהוא 

והכל כפי שכל אחד מבא/י כחי/נו  -להערת האזהרה הרשומה או למרות הערת האזהרה הרשומה 
 ימצא/ו לנכון.

 
לייחד הערת אזהרה על חלקת משנה המתאימה, לפי הצורך, בעת רישום הבית בפנקס הבתים  )ה( 

 המשותפים ולחתום ולהגיש בשמי/נו כל בקשה או הצהרה הדרושות לכך.
 

לבקש או למסור ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו כל בקשה, הצהרה או מסמך אחר כנדרש לפי חוק מס  )ו( 
קוניו ו/או לפי כל חוק אחר ו/או כל דין אחר, ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על תי 1963 -שבח מקרקעין 

 על כל מסמך בהקשר זה.
 

לחתום על כל מסמך אשר באי/י כחי/נו ימצא/ו לנכון באשר לצימצום, ביטול, שינוי או החזר של כתב  )ז( 
)הבטחת השקעות  ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח או כל בטחון אחר שניתן לפי חוק המכר )דירות(

 , כפי שישנו או כפי שיתוקן או ישונה מידי פעם בפעם.1974 -של רוכשי דירות( תשל"ה 
 

לחתום על חוזה חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל ועל בקשה למתן התחייבות לרישום משכנתא בקשר  )ח( 
 עם רישום זכויותינו במנהל מקרקעי ישראל.

 
לפי הסעיפים הקודמים יחייבו את באי כחי/נו להופיע בשמי/נו  לבצע כל מעשה, פעולה או עסקה אשר .6

ובמקומי/נו בפני מינהל מקרקעי ישראל, רשם המקרקעין, המפקח על רישום המקרקעין, הממונה על 
המירשם, המנהל הכללי )הכל במובן חוק המקרקעין(, המפקח על מטבע חוץ וכן בפני כל מוסד או גוף, תאגיד, 

עירוני ולחתום בשמי/נו על כל הצהרה, בקשה )לרבות בקשות והצהרות לענין קבלת או פקיד ממשלתי או 
היתרי בניה להקמת בנינים ו/או בתים נוספים על הקרקע שעליה יוקם הנכס, לרבות הוספת קומות או 
מבנים(, שטרי ויתור, תכניות, מפות, הסכם בין בעלי דירות בבית משותף, תקנון לפי חוק המקרקעין או על 

ל מסמך אחר שיהיה צורך בו או אשר ידרש למען תת תוקף ולהוציא לפועל את הסמכויות, המעשים כ
 -והעסקות הניתנות ביפוי כח זה, וזאת הן לפי חוק המקרקעין, חוק התכנון והבניה, חוק השליחות, תשכ"ה 

 )ללא הגבלה( והן לפי כל דין אחר הנוגע לענין. 1965
 
על פי שיקול דעתם, להעביר את הסמכויות הניתנות ביפוי כח זה, כולן או מקצתן,  בא/י כחי/נו יהיו רשאי/ם, .7

לאחר ו/או לפטר כל אדם שימונה כנ"ל על ידו/ם ולמנות אחר/ים תחתיו/ם, ואני/ו הח"מ מסכים/ים למעשים 
ה של כל אחד מבא/י כחי/נו לפי יפוי כח זה או של כל מי שיתמנה על ידו/ם ושנעשו בתוקף יפוי כח ז

ומשחרר/ים אותו/ם מכל אחריות אישית כלפי/נו בקשר למעשים כנ"ל, וכל מה שיעשה כל אחד מבא/י כחי/נו 
כנ"ל יחייב אותי/נו ואת הבא/ים במקומי/נו ואני/נו נותן/ים הסכמתי/נו מראש לכל מעשה/ים כנ"ל 

עשה/ים נעשה/ו אישית ומאשר/ים מראש כל מעשה/ים שיעשה/ו על ידי כל אחד מבא/י כחי/נו לעיל כאילו המ
 על ידי/נו.
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יפוי כח זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אני/ו וכל מי שיבוא במקומי/נו או תחתי/נו זכאי לבטלו, לשנותו או  .8

לתקנו והוא מחייב אותי/נו ו/או את הבאים במקומי/נו או תחתי/נו לרבות יורשי/נו, הואיל וזכויות צד שלישי 
הקרקע הרשומים כעת או שירשמו כבעליה ו/או בעלי זכויות אחרים במבנה/ים שיוקמו תלויות בו, היינו בעלי 

על הקרקע  ו/או בנק למשכנתאות ו/או כל אדם או מוסד כספי אחר שהסכים להלוות לי/לנו כספים תמורת 
 רישום משכנתא/ות ו/או משכון/ות לגבי הדירה.

 
ר לעשות בעצמי/נו או על ידי מישהו אחר מלבד מיופה/י אני/ו מצהיר/ים בזה כי הנני/ו מוותר/ים ויתור גמו 

כחי/נו את כל הפעולות, או איזו מהן, הנזכרות ביפוי כח זה וכל אחד מבא/י כחי/נו לעיל יהיה/ו זכאי/ים 
 למנוע בעדי/נו מלבצע כל פעולה כזו.

 
מהן או לכל /הקרקע הנזכרת במבוא ליפוי כח זה מתייחסת לכל חלקת/ות האדמה או לקטע/ים ממנה .9

חלקת/חלקות אדמה אחרת/אחרות לרבות חלק ממנה/מהן שתיווצר/נה עקב רישום ו/או תיקון רישום ו/או 
פיצול כל חלקת/ות האדמה שבגוש/ים הנ"ל למספר חלקות חדשות ו/או איחוד של חלקות אדמה ו/או 

 לאיחוד של חלקי/חלקות אדמה, שבאותו/ם גוש/ים.
 
 

 ולראיה באתי/נו על החתום
 
 
 חתימה:_____________                                    ______________________  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


