
 נוטריוני כח יפויי

 באר שבע למשתכן" "מחיר - דירה בחירת

 

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

ת.ז.  ______________ של כוחואת  ייפים/מומייפה ממנים/ממנה ______________

 פרויקט "מחיר במסגרת דירה בעבורי/ובעבורנו בשמי/לבחור בשמנו ______________

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

 

 

 ע"י נוטריון חתימה אימות

 הופיעו בפני ___________ ביום כי בזאת , מאשרנוטריון , עו"ד ______________אני הח"מ, 

 את אשר אישרו ______________ זהות מר/גב', מספר -ו ____________ זהות מר/גב', מספר
 עליו למשתכן" וחתמו במסלול "מחיר דירה לבחירת הכוח מולאו בייפוי אשר הפרטים נכונות
 בפניי.

 

____________________ 

 חותמת חתימה



 נוטריוני כח יפויי

 באר שבע למשתכן" "מחיר - דירה בחירת

 

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

ת.ז.  ______________ של כוחואת  ייפים/מומייפה ממנים/ממנה ______________

 פרויקט "מחיר במסגרת דירה בעבורי/ובעבורנו בשמי/לבחור בשמנו ______________

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

 

 

 ע"י נוטריון חתימה אימות

 הופיעו בפני ___________ ביום כי בזאת , מאשרנוטריון , עו"ד ______________אני הח"מ, 

 את אשר אישרו ______________ זהות מר/גב', מספר -ו ____________ זהות מר/גב', מספר
 עליו למשתכן" וחתמו במסלול "מחיר דירה לבחירת הכוח מולאו בייפוי אשר הפרטים נכונות
 בפניי.

 

____________________ 

 חותמת חתימה



 נוטריוני כח יפויי

 באר שבע למשתכן" "מחיר - דירה בחירת

 

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

ת.ז.  ______________ של כוחואת  ייפים/מומייפה ממנים/ממנה ______________

 פרויקט "מחיר במסגרת דירה בעבורי/ובעבורנו בשמי/לבחור בשמנו ______________

 בהתאם 515646248סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ ח.פ. חברת  שמבצעת "למשתכן
 1חלקה  43846כגוש מקרקעין הידועים ב 2016396/בש/ שמספרוישראל  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

 

 

 ע"י נוטריון חתימה אימות

 הופיעו בפני ___________ ביום כי בזאת , מאשרנוטריון , עו"ד ______________אני הח"מ, 

 את אשר אישרו ______________ זהות מר/גב', מספר -ו ____________ זהות מר/גב', מספר
 עליו למשתכן" וחתמו במסלול "מחיר דירה לבחירת הכוח מולאו בייפוי אשר הפרטים נכונות
 בפניי.

 

____________________ 

 חותמת חתימה



 נוטריוני כח יפויי

 באר שבע למשתכן" "מחיר - דירה בחירת

 

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

ת.ז.  ______________ של כוחואת  ייפים/מומייפה ממנים/ממנה ______________

 פרויקט "מחיר במסגרת דירה בעבורי/ובעבורנו בשמי/לבחור בשמנו ______________

 בהתאם 515646248סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ ח.פ. חברת  שמבצעת "למשתכן
חלקה  43846 כגושמקרקעין הידועים ב 203/2016בש/ שמספרוישראל  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

 

 

 ע"י נוטריון חתימה אימות

 הופיעו בפני ___________ ביום כי בזאת , מאשרנוטריון , עו"ד ______________אני הח"מ, 

 את אשר אישרו ______________ זהות מר/גב', מספר -ו ____________ זהות מר/גב', מספר
 עליו למשתכן" וחתמו במסלול "מחיר דירה לבחירת הכוח מולאו בייפוי אשר הפרטים נכונות
 בפניי.

 

____________________ 

 חותמת חתימה



 נוטריוני כח יפויי

 באר שבע למשתכן" "מחיר - דירה בחירת

 

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

ת.ז.  ______________ של כוחואת  ייפים/מומייפה ממנים/ממנה ______________

 פרויקט "מחיר במסגרת דירה בעבורי/ובעבורנו בשמי/לבחור בשמנו ______________

 בהתאם 515646248סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ ח.פ. חברת  שמבצעת "למשתכן
חלקה  38463 כגושמקרקעין הידועים ב 203/2016בש/ שמספרוישראל  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

 

 

 ע"י נוטריון חתימה אימות

 הופיעו בפני ___________ ביום כי בזאת , מאשרנוטריון , עו"ד ______________אני הח"מ, 

 את אשר אישרו ______________ זהות מר/גב', מספר -ו ____________ זהות מר/גב', מספר
 עליו למשתכן" וחתמו במסלול "מחיר דירה לבחירת הכוח מולאו בייפוי אשר הפרטים נכונות
 בפניי.

 

____________________ 

 חותמת חתימה
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