
 
 ייפוי כוח נוטריוני-   מסלול "מחיר למשתכן"

__________, ת.ז. __________, ממנים ומייפים את   -אנו הח"מ, __________, ת.ז. __________ ו 
כוחו של __________ ת.ז. __________ לעשות בשמנו ובמקומנו את כל או חלק מהדברים והפעולות  

 הבאות: 

דירה מס' ____ בקומה ____ בנין ____    בע"מ  הנגב יזום ובניהלרכוש בשמנו ובעבורנו מאת ארזי   .1
הסופרים" פרויקט  ב,  מגרש______ ברק    "מתחם  "  בבני  על    הדירה")להלן:  הנבנה  במקרקעין  (, 

 הבאים: 

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

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

)אשר מספריהם    1045לפי תכנית מפורטת תמל/  804  -ו  803(: מגרש  1102מתחם ג' )הגרלה מס'   •
באישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק( במסגרת תיק הרשות מס'    803Aהשתנו למגרש  

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

)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 מס'    806Aהשתנו למגרש  

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

)הגרלה מס'   • , במסגרת תיק  1045נית מפורטת תמל/לפי תכ   812  -ו   807(: מגרש  1100מתחם ה' 
 בבני ברק.  6641בגוש   11  -ו  10א, הידוע גם כחלק מחלקות  50177483הרשות מס'  

 "(המקרקעיןלהלן: " כולם יחד )

לחתום על חוזה הרכישה, בקשות, הצהרות, התחייבויות, שטרי מכר, אישורים, ייפוי כוח בלתי חוזר   .2
ה אחר  מסמך  וכל  החברה,  של  עוה"ד  לצורך  לטובת  שיידרש  מסמך  כל  ו/או  הדירה  לרכישת  קשור 

 העברת הזכויות בדירה על שמנו.  
הדרושים   .3 והתעודות  האישורים  לקבלת  הנוגע  בכל  והעירוניות  הממשלתיות  הרשויות  בפני  לייצגנו 

לביצוע הפעולות הנ"ל ו/או חלקן, לשלם מיסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים המוטלים ו/או שיוטלו  

, להגיש בקשות, השגות, עררים וערעורים, לנהל כל מו"מ, להגיע לידי כל הסדר או  לדירה  עלינו בקשר
 סיכום, לדרוש החזר כל מס או תשלום ולאשר קבלתו. 

בלתי חוזרים, לשם הבטחת    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לחתום בשמנו ובמקומנו על ייפוי כח .4
 זכויות צד ג'.  

 :ולראיה באנו על החתום

  

  ____________________     ______________________ 



 
 חתימה                      תאריך 

 
 אימות חתימה 

 

אני הח"מ ____________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________הופיע/ו בפני ________________,  

____________, ת.ז. _______________, אישר/ו את נכונות הפרטים אשר    -ת.ז._______________ ו 

 מולאו בייפוי כוח לבחירת דירה במסלול "מחיר למשתכן" וחתמ/ו עליו בפניי. 

 

__________ _______    _________________        ________________ 

          תאריך    חותמת     חתימה  

 


