
 
 ייפוי כוח

 
 מסלול "מחיר למשתכן"  -עבור בן/בת זוג -בחירת דירהל

 

ממנ .1  __________ ת.ז.   ,__________ הח"מ,  של   הומייפ  ה אנו  כוחו  זוגי   את    בן/בת 

בשמי ועבורי דירה בבניין/נים הנבנה/ים בפרויקט  גם  לבחור  ,  __________ ת.ז. __________

הסופרים" ברק  "מתחם  ובניה    ,בבני  יזום  הנגב  ארזי  חברת  ע"י  למשתכן",  "מחיר  במסגרת 

 הבאים: במקרקעין   בע"מ,
 

, במסגרת תיק הרשות  1045לפי תכנית מפורטת תמל/   800(: מגרש 1104מתחם א' )הגרלה מס'  •

 בבני ברק.  6641בגוש    88 -ו  81מחלקות  א, הידוע גם כחלק 50177053מס' 

)אשר מספריהם    1045לפי תכנית מפורטת תמל/   802  - ו  801(: מגרש  1103מתחם ב' )הגרלה מס'   •

מס'   למגרש  תיק    801Aהשתנו  במסגרת  ברק(,  בני  ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  באישור 

 בבני ברק. 6641בגוש  81 -ו  4-10א, הידוע גם כחלק מחלקות  50177467הרשות מס'  

)אשר מספריהם    1045לפי תכנית מפורטת תמל/   804  - ו 803(: מגרש  1102מתחם ג' )הגרלה מס'   •

באישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק( במסגרת תיק הרשות    803Aהשתנו למגרש  

 בבני ברק.  6641בגוש  13  -ו 12, 11א, הידוע גם כחלק מחלקות  50177475מס' 

)אשר מספריהם    1045לפי תכנית מפורטת תמל/   806  - ו  805(: מגרש  1101'  מתחם ד' )הגרלה מס •

באישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק(, במסגרת תיק הרשות    806Aהשתנו למגרש  

 בבני ברק.  6641בגוש    88 -ו  81א, הידוע גם כחלק מחלקות  50177061מס' 

, במסגרת תיק  1045נית מפורטת תמל/לפי תכ  812  -ו   807(: מגרש  1100מתחם ה' )הגרלה מס'   •

 בבני ברק.  6641בגוש   11  -ו  10א, הידוע גם כחלק מחלקות  50177483הרשות מס'  

 הנני לאשר כי אני אחד מיחידי "הזוכה", ומיופה הכוח הנ"ל הינו יחיד "הזוכה" השני.  .2

 . ומוחלטת  בחירתו של מיופה הכוח הנ"ל תחייב אותי ותהיה סופית .3

 ו בלתי חוזר ואינו ניתן לביטול. ייפוי כוח זה הינ .4

ישמש לחתימת חוזה לרכישת    לאכוחו של ייפוי כוח זה יפה לביצוע בחירת הדירה בלבד, והוא  .5

 הדירה. 

 לשנת _____  _______לחודש    ולראיה באתי על החתום, היום_______

 

 ______________________ 

 חתימה 

 

 ימות חתימה א
עו"ד,    ____________ הח"מ  בפני  אני  הופיע   ____________ ביום  כי  בזאת  מאשר 

מר/גב'________________, מספר תעודת זהות_______________, אישר את נכונות הפרטים  

 אשר מולאו בייפוי כוח לבחירת דירה במסלול "מחיר למשתכן" וחתם עליו בפני. 

 



 
 _________________   _________________   ________________ 

 ך תארי    חותמת     חתימה  


