יפוי כח בלתי חוזר
לפי סעיף  91לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961 -

או הח"מ ,ביחד וכל אחד מאתו לחוד ,ממים בזה את עוה"ד עמליה משי ו/או אדם שפרוך ו/או מיכל סגמון
ו/או פתלי יר ו/או תמר גלבוע ו/או שחר עוזיאלי ו/או גור קורן ו/או יהודית ביטון ו/או משה לקרי ו/או רון
אשכזי ו/או לארן חורי ו/או יר רודיצקי ו/או כל עורך דין אחר ממשרד יגאל ארון ושות' ואת עוה"ד לילך
ארז ו/או קרן צפת ו/או ישראלה פדר ו/או כל עו"ד אחר מהמחלקה המשפטית של אזורים בין ) (1965בע"מ
חברה מספר ) 520031089להלן" :החברה"( ו/או עוה"ד __________________ ]יש להוסיף את שם עוה"ד
המאמת[ ,כל אחד מהם לחוד ,להיות בא כוחו לעשות בשמו עבורו ובמקומו את הדברים הבאים וכל אחד
מהם:
.1

לקבל בשמו את הזכויות – בעלות ו /או חכירה ו /או חכירת משה ו /או כל זכות אחרת,
ביחס ל דירה מס' __ ו/או מקום/ות חיה ו/או מחס ן/ים ,ככל שרכשו על ידיו )להלן -
" הכס "( בבין מס' __ )להלן – " הבין "( ,ב פרויקט הב ה על ידי החברה במקרקעין
הידועים כחלק מחלקה  18בגוש  6423ומחלקה  135בגוש  6422וכמגרשים  150 , 128ו-
 151לפי תכית הר/ 1985 /ב בגליל ים הרצליה )להלן בהתאמה – " הפרויקט " ו -
" החל ק ות "( או כל חלקות שיווצרו בעתיד כתוצאה מפעולות איחוד וחלוקה לגבי
החלקות .

.2

לחתום בשמו על כ ל הסכם ו/או כל מסמך אחר עם רשות מקרקעי ישראל ו/או עם גופים
המיוצגים על ידו )קק"ל ,רשות הפיתוח ,מד י ת ישראל( ביחס לכס ו/או לרישומו ו/או
ביחס לכל זכות בו – וזאת במקר ה שהזכויות בכס ו/או כל חלק מהן הין בעלות ו/או
חכירה ו/או חכירת משה ו/או כל זכות אחרת מאת רשות מקרקעי ישראל ו/או גוף כ"ל.

.3

להגיש ,להסכים או לגרום לביצוע ורישום של פיצול ו/או איחוד של החלקות ו/או של
שטחים בתחום החלקות או כל חלקות שייווצרו כתוצאה מפעולו ת איחוד וחלוקה של
החלקות  ,לצורך כך לחתום על כל בקשה ,הצהרה ,שטרי איחוד ,שטרי חלוקה ,שטרי
הפרדה ,שטרי וויתור וכיו"ב ,לשם איחוד ו/או פיצול החלקות ולהעבר ת חלקים
מ החלקות  ,בי ן בתמורה ובין ללא תמורה ,למועצה המקומית ו/או לכל רשות אחרת.

.4

לפעול ולבצע כל פעולה שתידרש בחלקות ,לרבות פעולות ביה ו כל פעולה אחרת בחלקות
לפי חוק התכון והביה תשכ"ה 1965 -על כל תיקון ו/או תוספת לו )להלן – " חוק
התכון והביה "( ,וכן לבצע כל עסקה ו/או להקות כל זכות בחלקות ,ליזום ,להגיש
ולטפל בתוכיות בין עיר ו/או תכיות מתאר ו/או תכיות מפורט ות ו/או תכיות
מיוחדות ו/או תכיות ביוי ו/או כל תכית אחרת החלה ו/או שתחול על החלקות .

.5

לחתום בשמו ,ובמקומו ,להגיש ,לבקש ולקבל בקשות להיתרי ביה על החלק ות  ,מועדת
בין ערים מקומית ו/או מחוזית ו/או כל ועדה אחרת על פי חוק התכון והביה )להלן -
" ועדות התכון " (; לפות לועדות התכון ,ללא צורך בהסכמתו ,בכל בקשות ,הצעות
שיוי ,התגדויות ,תשובה להתגדויות או הליך כלשהו הוגע לתוכיות בין ע י ר ו/או כל
הליך תכוי אחר המתייחס לחלק ות ו/או ל פרויקט ו/או ל כס .

.6

לקבל בשמו ועבורו הודעות ו/או הזמות לצורך כל הליך לפי חוק התכון והביה
שיתקיים בפי כל אחת מועדות התכון ,להופיע בפי כל אחת מועדות התכון ולהסכים
בשמו לכל פעולה ,מעשה או החלטה שיש להם קשר עם ההוצאה לפועל של יפוי כח זה.
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.7

לבקש או להסכים לרשום זיקות האה ו/או הערות אזהרה ו/או זכויות שימוש יחודיות
ו/או זכויות מעבר ו/או זכויות אחרות ,לטובת אחרים ו/או לטובת הציבור ו/או לטובת
ועדות התכון בהתאם לתוכיות בין עיר החלות ו/או שיחולו על החלקות ו/או בהתאם
להיתרי הביה .

.8

לשעב ד ו/או למשכן את זכויותיו בכס בשיעבוד ו/או במשכתא בכל דרגה שהיא בסכום
ובתאים שיקבעו ע"י מי ש יל וו לו כספים ו/או יעמידו לרשותו אשראי בקשר עם הכס,
ככל שיהיו כאלה ,לרבות ויתור על כל הגה לפי סעיף  33לחוק הגת הדייר )וסח
משולב( תשל"ב 1972 -ו/או לפי סעיפים  38ו –  39לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – , 1967
כפי שיתוקו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין שישו היום ו /או שיהיה בעתיד בוסף ו/או
במקום החוקים ה"ל  ,ככל והתיקון לחוקים ה"ל ו/או החוק החדש יחולו על המשכון
ו/או השעבוד ה"ל .

.9
. 9.1

לבקש או להסכים לרשום את הבין כבית משותף )להלן  " -הבית המשותף "( לפי
חוק המקרקעין תשכ"ט) 1969 -להלן " -חוק המקרקעין "( ולרשום ת קון לבית
המשותף )להלן " -התקון "( ,לכלול מבים וספים ו/או חלקות וספות במסגרת
הבית המשותף ,לבקש תיקון או להסכים לתיקון מדי פעם בפעם,של צו רישום
הבית המשות ף ושל התקון  ,להוציא חלקים ממסגרת הרכוש המשותף של הבית
המשותף ולהצמידם ליחידה או ליחידות שבבית המשות ף ,להעבירן מיחידה אחת
לאחרת,לרשום ו /א ו למחוק הער ו ת אזהרה ,שעבודים  ,זיקות האה ,לזכות הכס
או הבין או לחובתם ,ובין אלה ,זיקות האה להולכי רגל ולכלי ר כ ב או לגישות
לבייי ם ,לרחובות למתקים ו זכויות שימוש בשטחים ובמתקים  ,והכל בהתאם
לקבוע לעין זה בהסכם לרכיש ת הכס שחתם בייו .
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהיו באי כוחו רשאים לחתום בשמו על כתבי הסכמה
המופים לרשם המקרקעין ,לפיהן או ותים את הסכמתו לביצוע עסקאות מכל
מין וסוג שהוא ביחס ל חלקות  ,לרבות מכירת חלקים מ החלקה ו/או רישום הערות
אזהרה לזכות צדדים שלישיים/בקים שיעמי דו הלוואות שיובטחו במישכון
החלקות ו/או רישום חכירות ו/או חכירות משה לזכות צדדים שלישיים.

. 9.2

לבקש או להסכים לרישום הערת אזהרה בפקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין
בגין ההסכם לרכישת הכס על פיו היה זכ אים ,בין היתר  ,להרשם בפקסי
המקרקעין כבעלי הזכויות בכס וכן לבקש או להסכים לייחד או לבטל או לשות
א ת הערת האזהרה שרשמה כאמור בפקסי המקרקעין ,וכ ן לבקש או להסכים
לרישום בפקסי המקרקעין של עיסקה במקרקעין או של פעולה אחרת כל שהיא
אשר תתבצע לפי חוק התכון והב יה ו/או לפי חוק המקרקעין או לפי דין אחר כל
שהוא – בכפוף להערת האזהרה הרשומה או למרות הערת האזהרה הרשומה  -וכל
זה כפי שכל אחד מבאי כחו ימצא לכון .כמו כן לרשום הערת אזהרה בספריכם
ו  /או בלשכת רישום המקרקעין בגין -הימעות מעשיית עסקה לצורך הבטחת
איסור העברת זכויות ב כס למשך תקופה של חמש שים ממועד מסירת ה כס או
שבע שים ממועד הזכייה בהגרלה ,לפי המוקדם ,ו  /או לתקן את הערת האזהרה
ה " ל ,ולצורך כך לחתום על כל מסמך שיידרש ולעשות כל פעולה חוקית שתידרש
לצורך כך .
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. 9.3

ל חתום על כל מסמך אשר באי כחו ימצאו לכון באשר ל צימצום ,ב י טול ,ש י וי,
החזר של כתב ערבות בק או פוליסת ביטוח או של כל בטחון אחר שיתן לפי חוק
המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל"ה ) , 1974 -להלן  " -חוק
המכר דירות" ( או כפי שיתוקן או ישוה מפעם לפעם ,כולל ומבלי לגרוע מכלליות
ה"ל ,ב י טול ,ייחוד או ש י וי של הערת האזהרה כאמור בסעיף  9.2לעיל.

. 10

להעביר ולהסב לבק או לחברת הביטוח ,לפי העין ,שיתו לו בטוחה לפי חוק המכר דירות
להבטחת ה כספים ששלם לחברה עבור רכישת הכס ,את כל זכויותיו בכס – זאת במקרה
שהבק או חברת הביטוח ,לפי העין ,ישלמו לו את הכספי ם שיגיעו לו על פי הבטוחה
שהוצאה לו.

. 11

לשם ביצוע סמכויותיהם לפי יפוי כח זה לעיל יהיה כל אחד מבאי כחו זכאי להופיע
ולהצהיר בפי רשם המקרקעין ,המפקח על רישום המקרקעין ,הממוה על המירשם ,רשות
מקרקעי ישראל ,המהל הכללי )הכל כמובם בחוק המקרקעין( ובפי כל מ וסד או גוף או
פקיד ממשלתי א ו עירוי ) לרבות ועדות התכון ( כמובם בחוק התכון והביה ,ובפי רשם
החברות ורשם המשכוות ,ולחתום בשמו על כל הצהרה ,בקשה ,תכית ,מפה )לרבות
בקשות ,הצהרות ותכיות לעין קבלת היתר ביה להקמת מבים וספים על החלקה ו/או
לביצוע שיויים במבים הקיימים בחלקות (  ,שטרי מכר ,שטרי ויתור ,שטרי חכירה ,שטרי
משכון ,שטרי משכתא ,שטרי פדיון משכתא ,טופסי מס שבח מקרקעין ,הסכמי שיתוף,
הסכמי יהול ,תקון מוסכם לבית המשותף ,כתבי התחייבות לבק ,וכן לעשות כל פעולה
ולחתום על כל מסמך שיהיה דרוש לביצוע הפעול ות ולהוצאה לפועל של הסמכויות היתות
ביפוי כח זה והשימוש בהן וזאת הן לפי חוק המקרקעין ,חוק התכון והביה ,חוק השליחות
תשכ"ה  1965 -והן לפי כל דין אחר הוגע לעין.

. 12

כל אחד מבאי כחו ה"ל רשאי להעביר הסמכויות היתות ביפוי הכח הזה כולן או מקצתן
לאחר ו/או לפטר כל אדם שימוה כ"ל על ידו ולמות אחר תחתיו ואו מסכימים למעשים
של כל אחד מבאי כוחו לפי יפוי כח זה או כל מי שיתמה על ידם ושעשו בתוקף יפוי כח
זה ,ומשחררים אותם מכל אחריות אישית כלפיו בקשר למעשים כ"ל ומשחררים אותם
מכל אחריות אישית כלפיו בקשר למעשי ם כ"ל וכל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כחו כ"ל
יחייב אותו ואת הבאים במקומו ואו ותים הסכמתו מראש לכל מעשים כ"ל ומאשרים
מראש כל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כחו כאילו המעשה עשה אישית על ידיו .במקרה
של העברת יפוי הכוח כאמור לעיל תישלח לו הודעה בכתב על כך ,ו בה יצוייו פרטיו של
מיופה הכוח אליו הועברו הסמכויות כאמור לעיל.

. 13

יפוי כח זה היו החלטי ובלתי חוזר ואין או וכל מי שיבוא במקומו או תחתיו זכאים
לבטלו ,לשותו או לתקו והוא יחייב אותו או הבאים במקומו או תחתיו  ,וזאת אף לאחר
פירוק ו/או מתן צו לקבלת כ סים ו/או מיוי כוס כסים ו/או הטלת עיקול על כסיו ו/או
מיוי אמן לכסיו ו/או לאחר פטירתו ,ולרבות את יורשיו ו/או אפוטרופסי ו ו/או מהל
עזבוו ,הואיל והוא יתן כדי לאפשר ביצוע התחייבויות החברה כלפי אחרים והואיל
וזכויות קיימות ו/או עתידיות של צדדים של ישיים תלויות בו.

. 14

להסר ספק מובהר כי אין באמור לעיל משום הטלת חובה על מיופה הכוח על פי יפוי כוח זה
לפעול בדרך כלשהי.
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. 15

במקרה שיפוי כח זה חתם ע"י יחיד ,הוא ייקרא בלשון יחיד.

ולראיה באו על החתום היום ________ בחודש _____ ___ _ שת _____ ___ _

שם  _____ ___________ __ :ת.ז _____________ .חתימה ___ ______________

שם  __________________ :ת.ז __ ___________ .חתימה _____________ _____

אישור עו"ד
אי הח"מ ,עו"ד ______________ ,מאשר/ת חתימת הח"מ בפיי.
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