
 כח יפויי

 באר שבע למשתכן" "מחיר - דירה בחירת

 

ז .ת ______________ -ו ______________ז .ת ______________הח"מ  אנו/אני

. מ.ר ______________ של כוחואת  ייפים/מומייפה ממנים/ממנה ______________

 "מחירפרויקט  במסגרת דירה בעבורי/ובעבורנו בשמי/לבחור בשמנו ______________

 בהתאם 515646248בע"מ ח.פ. סלעית טובולסקי פארק באר שבע חברת  שמבצעת "למשתכן
חלקה  38463כגוש מקרקעין הידועים ב 2016396/בש/ שמספרו ישראל מקרקעי רשות למכרז

 .בבאר שבע 45653מתחם  311מגרש מס'  ,(בחלק)1חלקה  38464וגוש (בחלק) 2

 .סופית ותהיה אותנו/אותי תחייב ל"הנ הכוח מיופה של בחירתו

 ______________ :תאריך

 

 ולראיה באנו על החתום

 

____________________    ____________________ 

 חתימה          חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 חייב בהצגת תעודה מזהה של מייפה הכוח. –במידה ואחד מבני הזוג מגיע לבד  *



 כח יפויי

 באר שבע למשתכן" "מחיר - דירה בחירת

 

ז .ת ______________ -ו ______________ז .ת ______________הח"מ  אנו/אני

. מ.ר ______________ של כוחואת  ייפים/מומייפה ממנים/ממנה ______________

 "מחירפרויקט  במסגרת דירה בעבורי/ובעבורנו בשמי/לבחור בשמנו ______________

 בהתאם 515646248בע"מ ח.פ. סלעית טובולסקי פארק באר שבע חברת  שמבצעת "למשתכן
ה חלק 38463 מקרקעין הידועים כגושב 203/2016בש/ שמספרו ישראל מקרקעי רשות למכרז

 .בבאר שבע 45656מתחם מספר  651(בחלק), מגרש מס' 1

 .סופית ותהיה אותנו/אותי תחייב ל"הנ הכוח מיופה של בחירתו

 ______________ :תאריך

 

 ולראיה באנו על החתום

 

____________________    ____________________ 

 חתימה          חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 חייב בהצגת תעודה מזהה של מייפה הכוח. –במידה ואחד מבני הזוג מגיע לבד  *



 כח יפויי

 באר שבע למשתכן" "מחיר - דירה בחירת

 

ז .ת ______________ -ו ______________ז .ת ______________הח"מ  אנו/אני

. מ.ר ______________ של כוחואת  ייפים/מומייפה ממנים/ממנה ______________

 "מחירפרויקט  במסגרת דירה בעבורי/ובעבורנו בשמי/לבחור בשמנו ______________

 בהתאם 515646248בע"מ ח.פ. סלעית טובולסקי פארק באר שבע חברת  שמבצעת "למשתכן
 1חלקה  43846כגוש ם מקרקעין הידועיב 2016396/בש/ שמספרו ישראל מקרקעי רשות למכרז

 .בבאר שבע 45645 מתחם מספר 112, 111(בחלק) מגרשים מס' 

 .סופית ותהיה אותנו/אותי תחייב ל"הנ הכוח מיופה של בחירתו

 ______________ :תאריך

 

 ולראיה באנו על החתום

 

____________________    ____________________ 

 חתימה          חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 חייב בהצגת תעודה מזהה של מייפה הכוח. –במידה ואחד מבני הזוג מגיע לבד  *



 כח יפויי

 באר שבע למשתכן" "מחיר - דירה בחירת

 

ז .ת ______________ -ו ______________ז .ת ______________הח"מ  אנו/אני

. מ.ר ______________ של כוחואת  ייפים/מומייפה ממנים/ממנה ______________

 "מחירפרויקט  במסגרת דירה בעבורי/ובעבורנו בשמי/לבחור בשמנו ______________

 בהתאם 515646248בע"מ ח.פ. סלעית טובולסקי פארק באר שבע חברת  שמבצעת "למשתכן
חלקה  43846 מקרקעין הידועים כגושב 203/2016בש/ שמספרו ישראל מקרקעי רשות למכרז

 .בבאר שבע 43456מתחם מספר  211, 213 (בחלק) מגרשים מס'1

 .סופית ותהיה אותנו/אותי תחייב ל"הנ הכוח מיופה של בחירתו

 ______________ :תאריך

 

 ולראיה באנו על החתום

 

____________________    ____________________ 

 חתימה          חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 חייב בהצגת תעודה מזהה של מייפה הכוח. –במידה ואחד מבני הזוג מגיע לבד  *



 כח יפויי

 באר שבע למשתכן" "מחיר - דירה בחירת

 

ז .ת ______________ -ו ______________ז .ת ______________הח"מ  אנו/אני

. מ.ר ______________ של כוחואת  ייפים/מומייפה ממנים/ממנה ______________

 "מחירפרויקט  במסגרת דירה בעבורי/ובעבורנו בשמי/לבחור בשמנו ______________

 בהתאם 515646248בע"מ ח.פ. סלעית טובולסקי פארק באר שבע חברת  שמבצעת "למשתכן
חלקה  38463 מקרקעין הידועים כגושב 203/2016בש/ שמספרו ישראל מקרקעי רשות למכרז

 .בבאר שבע 45654מתחם מספר  422, 423 (בחלק) מגרשים מס'2

 .סופית ותהיה אותנו/אותי תחייב ל"הנ הכוח מיופה של בחירתו

 ______________ :תאריך

 

 ולראיה באנו על החתום

 

____________________    ____________________ 

 חתימה          חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 חייב בהצגת תעודה מזהה של מייפה הכוח. –במידה ואחד מבני הזוג מגיע לבד  *
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