
 
 
 
 
 

   בלתי חוזרח והרשאה וכ יפויי –  'ד נספח
 1961-לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א 91לפי סעיף נוטריוני / 

 

     ___________ת.ז.     ___________ אני/ו הח"מ:

     ___________ת.ז.     ___________                                
 

עפר פירט ו/או בועז וילנסקי ו/או ארז מזרחי ו/או עוה"ד  של םומייפים את כוחכולנו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד, ממנים בזה 
אודי כנעני ו/או אור נוי ו/או ליאור דגן ו/או שלומי הלר ו/או ערן מאיר ו/או אורלי סמואלוב ו/או דורון הדס ו/או דוד סולמא ו/או 

רייס ו/או -איילת אוסקר ו/או יעל בן נעים ו/או עידן אדלר ענבל סוסתיאל ו/או אלי שמעון ו/או דני בלנקין ו/או תומר טור ו/או
לירון ליברמן ו/או איתי פרקש ו/או סיון לב ו/או ניר שדה ו/או אוראלי לוי ו/או יאנה פלוטקין ו/או דורית רחמים ו/או נעה יוסף 

ב טריגר ו/או עמית הירש ו/או הדר ו/או לירן סביליה ו/או מורן אלריאמי ו/או אריאל זיו ו/או אלעד אסטרו ו/או ניקול אמינו
גליקסמן ו/או רותם עמית ו/או אלעד סלם ו/או עדי רוזן ו/או איציק לוי ו/או אלעד אשכנזי ו/או הוד אלפסי ו/או קרן אלוש ו/או 

עורכי  -ו/או כל עוה"ד אחר ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני ו/או עדי גרופר אודליה אלבז ו/או נדב שפר ו/או ברק מילאל 
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד, להיות מורשינו ולפעול בשמנו ובמקומנו ועבורינו את הפעולות כדלקמן כולן או מקצתן, , דין

 דהיינו: 

 מקרקעין לאת זכויות הבעלות ו/או זכויות חכירה לדורות ו/או זכויות אחרות ביחס  נוו/או במקומ נולרכוש ולקבל בשמ .1
)בחלק(   57, חלקה  1199)בחלק( וגוש    93, חלקה  388)בחלק(, גוש    49)בחלק(,    40, חלקות  370בגוש  ,  23הידועים כמגרש מס'  

ישום ופרצלציה או כתוצאה מכל פעולה חלקת משנה אחרת שתיווצר עקב פעולות רחלקה ו/או    גוש ו/או  ו/או כלבאשקלון  
את הנכס בבת אחת או  (, וכן למכור, להעביר, להשכיר"הנכס")להלן:  (בניין מס' זמני: ___ :__זמני' מסיחידה ) אחרת

כל פעולה ו, הפרדה, פרצלציה,  החוד, חלוקיוכולל כל חלקת משנה או חלקה הנובעת מרישום בית משותף, אמידי פעם בפעם  
 .רישומית אחרת שתידרש

לרבות רישום הערות לרשום, לבטל רישום, לתקן רישום ולהוסיף לרישום הערות אזהרה וזיקות הנאה, בשמנו ובמקומנו,  .2
 .יחד ו/או לבטל כל הערת אזהרה שנרשמה לטובתנויומבלי לפגוע בכלליות האמור לאזהרה לטובת צדדי ג', 

, לרבות חוזה חכירה ו/או שטרי שכירות ו/או ייחוד חכירות בקשר עם הנכסמקרקעי ישראל  רשות  לחתום על כל מסמך עם   .3
, וכן לחתום על כל מסמך בקשר עם שעבוד ו/או וכל מסמך בקשר עם כל שינוי ו/או תיקון במסמכים אלו ו/או ביטולם

נהל מקרקעי ישראל להנפקת כתב/י התחייבות לרישום רישום משכנתא על הנכס, ובכלל זה לחתום על בקשה/ות למ
אחר שיידרש בקשר עם השעבוד ו/או המשכנתא, רישומם, ביטולם, ייחודם וכל שינוי מסמך  משכנתא ביחס לנכס ועל כל 

 שיידרש בהם.

יחד לכל יחוד וחלוקה וליווצר עקב פעולות אילזהות את הנכס ו/או את המקרקעין ו/או כל חלק מהם ו/או כל חלקה שת .4
 ר ירשמו על חלק כלשהו של המקרקעין.אחד מאלה כל הערת אזהרה, משכנתא, ו/או שעבוד אש

בשמנו לרישום של כל סוגי הפעולות ו/או עסקאות  להסכיםלחתום ולבקש רישום, לרשום, לתקן, לחדש או לשנות רישום,  .5
פיצול, הפקעה, הפרדה, ולרבות רישום הערות אזהרה ו/או ביחס לנכס ו/או למקרקעין, לרבות חלוקה, חליפין, איחוד, 

חודן ו/או רישום זיקות הנאה, ו/או שעבודים למיניהם, רישום חכירות, רישום בתים משותפים על כל הכרוך בכך, רישום יי
 רישום הנ"ל.תקנון מוסכם, הצמדות למיניהן, וכן להסכים בשמנו לכל ביטול ו/או תיקון ו/או שינוי בכל פעולה מפעולות ה

להופיע בשמנו ובמקומנו בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד, ממשלתי ו/או עירוני ו/או ציבורי ו/או אחר כלשהו, לרבות בתי  .6
המשפט ובתי הדין למיניהם, הממונה ו/או המפקח על המרשם ו/או רשם המקרקעין ו/או כל נושא תפקיד אחר במשרדים 

ו/או הסדר קרקעות ו/או מחלקת המדידות ו/או ועדות בנין   מקרקעי ישראל  רשותאו  /ו  ו/או בלשכות של רישום המקרקעין
עיר למיניהן ולעשות ו/או לפעול ו/או לחתום בשמנו ובמקומנו על הצהרות, תעודות, בקשות, התחייבויות, חוזים, הסכמים, 

מכר ו/או חכירה ו/או שטרי משכנתא תביעות, ויתורים, קבלות, תוכניות, מפות, עסקאות, שטרות פעולה ו/או רישום של 
ו/או שעבוד ו/או זיקות הנאה למיניהם, הסכמי שיתוף בין בעלי זכויות, תקנונים מוסכמים בין בעלי דירות בבית משותף 
וכל תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול של כל אחד מהמסמכים הנ"ל, ובדרך כלל לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך הדרוש 

ח וההרשאה הנוכחי )לפי קביעת מורשיי( והכל בין בשלמות ובין חלקים ופוי הכילות והמעשים המפורטים בילביצוע הפעו
חלקים, בבת אחת או מזמן לזמן, לחוד ו/או ביחד ו/או בשותפות עם כל אדם, חברה, אגודה ו/או תאגיד משפטי אחר שיש 

 להם ענין בפעולה או המעשה הנ"ל.

החזרת חזקה, הסרת עיקול, וכל מיני זכויות ושינויים בנוגע לנכס, להתנגד לחלוקה, לפרצליה, לתבוע חלוקה, פינוי, חזקה,   .7
הפרדה, שומת מיסים וכל מיני תביעות או דרישות הנוגעות ברכוש הנ"ל, לוותר על שעבודים וכל מיני זכויות הנוגעות 

 ל.נים הנוגעים ברכוש הנ"יבמקרקעין, להתפשר, לבוא לכל מיני הסכמים, בעני

מדי פעם בפעם לפדות, לתקן, לבטל, להעביר, להתחייב להעביר, להסכים להסרת כל משכנתא, שכירות, חכירה, שכירות  .8
משנה, חכירת משנה הרובצת או שתרבוץ על הנכס או על המקרקעין, להסכים לעיכוב פעולות על המקרקעין ולבטל כל אחד 

 מהאמורים לעיל.



 
 
 
 
 

וכן לחתום על כל המסמכים שידרשו בקשר לרישום הבית המשותף על  הנכסעל לחתום על בקשות לרישום בית משותף  .9
 הסביר  )להלן: "התקנון"(, לפי שקול דעתם  1969  -  תקנון במקום התקנון המצוי שבחוק המקרקעין תשכ"ט  על  , לרבותנכסה

 של מיופי כוחי הנ"ל.

בין אם הוא רכוש משותף ובין אם לאו, ליחידה כלשהי ן בו מצוי כל הנכס,  ילהסכים בשמנו ובמקומנו להצמדת כל חלק בבני .10
 .בכפוף להוראות חוק המקרקעין באותו בנין או מחוצה לו

 והמסמכיםעל חשבוננו את כל ההוצאות והמיסים הדרושות לפי ראות עיניכם ולהשיג את כל האישורים והתעודות    להוציא .11
 .ח זהויפוי כיהדרושים לשם ביצוע ההוראות הכלולות ב

 הנ"ל: לגרוע מכלליות כל האמור לעיל, הזכות תהיה בידי מורשי מבלי .12

נים ו/או חלקם המוקמים ו/או שיוקמו על המקרקעין, ירשמו יין ו/או כל הבניילאחוז בכל הפעולות על מנת שהבנ 12.1
כל אחד לחוד ו/או כולם ביחד כבית משותף ו/או בדרך של רישום חכירות ו/או בכל דרך אחרת באופן ובתנאים, 

 י לנכון.כפי שימצאו מורש

רה ו/או כבעל כל להסכים בשמנו ובמקומנו כבעל הערת אזהרה ו/או כבעל זכויות בעלות ו/או כבעל זכויות חכי 12.2
ין, לכל העברה מכל סוג ומין של זכויות במקרקעין, ולצורך יזכות אחרת במקרקעין או בכל חלק מהם, הכל לפי הענ

כך לחתום בשמנו על כל כתב הסכמה, שטר עסקה, הצהרה, תעודה, בקשה, הסכם, מפות, תוכניות, התחייבויות 
 י הנ"ל.מורשידרש לפי שיקול דעת יוכל תעודה ו/או מסמך אחר ש

להסכים בשמנו ובמקומנו כבעל הערת אזהרה ו/או כבעל זכויות בעלות ו/או כבעל זכויות חכירה ו/או כבעל כל  12.3
זכות אחרת במקרקעין או בכל חלק מהם לביצוע כל פעולה של איחוד ו/או חלוקה ו/או חלוקה חדשה של 

כל פעולה של הפקעה ו/או הפרשה ו/או העברה המקרקעין ו/או כל חלק מהם ו/או ביחד עם חלקות אחרות לביצוע  
או כל גוף ו/או רשות אחרים, על פי כל הסכם ו/או התחייבות שלנו רשויות מקומיות  של כל חלק במקרקעין לטובת  

ו/או של כל צד ג' אחר ו/או עפ"י כל חיקוק ו/או תכנית בנין עיר ו/או הוראה של רשות מוסמכת, ולצורך כך לחתום 
תב הסכמה, שטר עסקה, הצהרה, תעודה, בקשה, הסכם, מפות, תוכניות, התחייבויות וכל תעודה בשמנו על כל כ

 הנ"ל. ידרש לפי שיקול דעת מורשייו/או מסמך אחר ש

להסכים בשמנו ובמקומנו כבעל הערת אזהרה ו/או כבעל זכות בעלות ו/או בעל זכות חכירה ו/או כבעל כל זכות  12.4
לביצוע כל פעולה של התקשרות ו/או מכר ו/או העברה ו/או חליפין ו/או שעבוד אחרת במקרקעין או בכל חלק מהם  

ו/או הקניית זכויות מכל מין וסוג, לרבות זיקות הנאה, שעבודים, הערות אזהרה ו/או הערות אחרות מכל מין וסוג 
רשויות יקות, עם ו/או לטובת כל גוף ו/או רשות מוסמכת לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשות העת

, ועדות לתכנון ולבניה, חברת החשמל לישראל בע"מ וכל גוף שיבוא במקומה, בזק בע"מ, וכל חברת מקומיות
תקשורת אחרת, ולצורך כך לחתום בשמנו על כל כתב הסכמה, שטר עסקה, הצהרה, תעודה, בקשה, הסכם, מפות, 

 הנ"ל. שיקול דעת מורשידרש לפי יתוכניות, התחייבויות וכל תעודה ו/או מסמך אחר שי

להסכים בשמנו ובמקומנו כבעל הערת אזהרה ו/או בעל זכויות בעלות ו/או חכירה ו/או כל זכות אחרת במקרקעין  12.5
ו/או אהיה צד לו במישרין ו/או בעקיפין, וכן להסכים   כיוםלכל תיקון ו/או שינוי ו/או תוספת בכל שטר עסקה שאני  

ן ו/או יו/או תוספת בצו הבתים המשותפים שירשם, אם ירשם, ביחס לבני לכל תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול
לפרויקט ו/או למקרקעין ו/או לכל חלק מהם ובכל צו מתוקן כאמור, ולצורך כך לחתום בשמנו על כל כתב הסכמה, 

לפי ידרש  ישטר עסקה, הצהרה, תעודה, בקשה, הסכם, מפות, תוכניות, התחייבויות וכל תעודה ו/או מסמך אחר ש
 י הנ"ל.שיקול דעת מורש

להסכים בשמנו ובמקומנו כבעל יחידה בבית משותף, בין שרשום בפנקס הבתים המשותפים ובין אם לאו, לכל  12.6
ן ישינוי ו/או תוספת ו/או בניה ו/או הריסה וכל פעולה אחרת ו/או ברכוש המשותף ו/או בשטחים ציבוריים בבני

לחתום בשמנו על כל כתב הסכמה, שטר עסקה, הצהרה, תעודה, בקשה,   ו/או בפרויקט ו/או במקרקעין, ולצורך כך
 ידרש לפי שיקול דעת מורשיי הנ"ל.יהסכם, מפות, תוכניות, התחייבויות וכל תעודה ו/או מסמך אחר ש

להסכים בשמנו ובמקומנו כבעל הערת אזהרה ו/או כבעל זכות בעלות ו/או חכירה ו/או כל זכות אחרת במקרקעין  12.7
עפ"י דיני התכנון והבניה לרבות פעולות של שינוי תוכניות בנין ערים ו/או תוכניות מפורטות, פעולות  לכל פעולה

רישוי הקלה ושימוש חורג וכל פעולה אחרת, ולצורך כך לחתום בשמנו על כל כתב הסכמה, שטר עסקה, הצהרה, 
ידרש לפי שיקול דעת מורשיי יר שתעודה, בקשה, הסכם, מפות, תוכניות, התחייבויות וכל תעודה ו/או מסמך אח

 הנ"ל.

לבקש ולהסכים בשמנו ובמקומנו כבעל הערות אזהרה ו/או בעל זכות חכירה ו/או בעלות ו/או כל זכות אחרת, לכל  12.8
רישום ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול ו/או תוספת בתנאי חכירה ו/או בתנאי כל מסמך אחר שירשם בלשכת 

לרבות תקנון בית משותף ו/או הסכמי ניהול המתייחסים לרכוש משותף ו/או לשטחים ציבוריים רישום המקרקעין  
ן ו/או בפרויקט ו/או במקרקעין, ולצורך כך לחתום בשמנו על כל כתב יו/או כל שטח אחר שאינו כלול בנכס, בבני

תעודה ו/או מסמך אחר הסכמה, שטר העסקה, הצהרה, תעודה, בקשה, הסכם, מפות, תוכניות, התחייבויות וכל 
 ידרש לפי שיקול דעת מורשיי הנ"ל.יש



 
 
 
 
 

לבקש ולהסכים ולחתום בשמנו על כל פעולת רישום ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול ו/או צמצום ו/או יחוד של  12.9
הערות אזהרה ו/או זכויות בעלות ו/או זכויות חכירה ו/או זכויות אחרות שתרשמנה לטובתי ו/או בשמנו על מנת 

 ל פי החוזה והסכם השיתוף.י עיוהתחייבויות ישקפנה את זכויותישת

לבקש, לבצע ולהסכים בשמנו ובמקומנו לכל רישום ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול ו/או יחוד של כל שעבוד ו/או  12.10
ין ו/או הנכס, לרבות שעבודים ו/או ימשכנתא הרשומה ו/או תרשם על הפרויקט ו/או המקרקעין ו/או הבנ

ידרש לרבות כתבי הסכמה, שטרי ינתאות שנעשו לבקשתנו ו/או לפקודתנו ולצורך כך לחתום על כל מסמך שמשכ
 משכנתא, שטרי תיקון וכל היוצא באלה.

ח והרשאה זה, כולן או מקצתן לאחר/ים ולבטל כל העברה שנעשתה כנ"ל ופוי כימדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי י .13
ולהעבירן מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטרם בכל עת, למנות אחר או אחרים לפי ראות 

 עיניו/הם של מורשיי הנ"ל.

ח והרשאה זה מחייב אותנו ואת יורשינו ווי כיפיכל מעשה שיעשה מורשיי הנ"ל או כל מה שיגרום בכל הנוגע לפעולות לפי  .14
אנו  והרשאה זה. וחיפוי כיואת כל הבאים מכוחנו והרינו מסכימים מראש לכל מעשיו של מורשיי הנ"ל שיעשו בתוקף 

ח והנ"ל מכל אחריות כלפינו ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם בקשר עם מעשיהם שנעשו מכ  ירשיומשחררים בזאת את מ
 ח זה, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל צד ג' שירכוש מאיתנו זכות כלשהיא בנכס.ופוי כייאו בקשר עם 

ח והרשאה זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אנו רשאים לבטלו ו/או לשנותו באיזה אופן שהוא, הואיל וקשורות בו ויפוי כי .15
ח ויפוי כיו"( ושל צדדים נוספים החברה)להלן: " 515695633בע"מ, ח.פ. בעיר היין אפי קפיטל ותלויות בו הזכויות של 

 כדי לאפשר ביצוע התחייבויות החברה. , בין היתר,והרשאה זה ניתן

 החברה,לפי הרשאה זו וכן לייצג ולהופיע בשם וכמיופה  ולייצגנבזה כי מורשי הנ"ל וכל אחד מהם, רשאים    מיםמסכי  והננ .16
 .בכל העניינים נשוא הרשאה זו

 .והואיל ותלויים בו זכויות צד ג' נוואת יורשי יורשי נוויחייב את יורשי נוישאר בתוקף גם לאחר מותיח זה ויפוי כי .17

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה. -ח זה ויפוי כיב .18
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