
 

 

 אריך:ת

 

   לכבוד 

   עזרה ובציון חברה לשכון בע"מ

   )בית אמפא(,  9רחוב המסגר 

   אביב -תל

 

 בניין ברחוב: _______________ הנדון: 

 מינוי והסמכת חברת __________ לפעול בשם בעלי הזכויות הבניין

 

)להלן:   .1 אביב  בתל   __________ שברחוב  בבניין  הזכויות  בעל  המשותף״(, אנחנו,  ״הבית 

____________ _____ ביום   התכנסנו חברת  את  להסמיך   ,__% של  ברוב  והחלטנו   ,

  העוסקת בניהול הבית המשותף, כנציגות״חברת הניהול״(,  )להלן:   ________________

 הבית המשותף. 

הניהול מוסמכת   .2 זה, תהא חברת  במינוייה  בתפקידה  הזכויות  בעלי  ומטעם  בשם  לחתום, 

כנציגות הבית המשותף, על כל מסמך שהנציגות צד לו בקשר עם ביצוע עבודות שיפוץ הבית  

 המשותף, ובכלל זה, תהא חברת הניהול מוסמכת לחתום על:

חוזה עם הקבלן לביצוע עבודות שיפוץ הבית המשותף לרבות כתב הכמויות המצורף  .2.1

 לו;

לקבלת הלוואה מעזרה ובצרון חברה לשכון בע״מ )מבלי לגרוע מחובתנו לחתום חוזה  .2.2

החוב שטרי  בעלות  על  חלקנו  לפי  והתשלומים  המחאות  את  בידיכם  ולהפקיד   ,

 (;השיפוץ

 אישור על השלמת ביצוע עבודות הקבלן)תעודת השלמה(; .2.3

ובצרון   .3 לעזרה  בזאת  מאשרים  הננו  כן,  לנכמו  שהועמדה  ההלוואה  מתוך  את  לשלם  ו 

 התשלומים לקבלן בהתאם להוראות הסכם ההלוואה והסכם השיפוץ.  

אנו מאשרים בזאת, כי האחריות המלאה בגין ביצוע הוראות מסמך זה תחולנה עלינו וכי   .4

עזרה ובצרון חברה לשכון בע״מ, לא תהא אחראית בשום מקרה ואופן בקשר לכל מעשה ו/או  

שיי ככל  נזק  לכל  ו/א  הניהול  חברת  של  עקב  מחדל  מטעמם,  למי  ו/או  הבניין  לדיירי  גרם 

הסמכת חברת הניהול כאמור לעיל ו/או עקב ביצוע הוראות מסמך זה ולא תהיה לנו כל טענה  

 ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, בקשר לכך, כלפי עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה.

ניהול, יהא/תהא מר/גב'  אנו מאשרים כי איש הקשר מטעם בעלי הזכויות, בנוסף לחברת ה  .5

שיהיה זמין עבור עזרה ובצרון בכל  , ______________ , מספר טלפון:______________

עניין או שאלה, וכי עזרה ובצרון תוכל לעדכן איש קשר זה בכל עת, בנוסף לחברת הניהול.  

 מובהר כי יחולו כל חובות על איש הקשר האמור. 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 תאריך____________   חתימה____________   מס' דירה__________   שם______________ 

 תאריך____________   חתימה____________   מס' דירה__________   שם______________ 

 תאריך____________   חתימה____________   מס' דירה__________   שם______________ 

 תאריך____________   חתימה____________   מס' דירה__________   שם______________ 

 תאריך____________   חתימה____________   מס' דירה__________   שם______________ 

 תאריך____________   חתימה____________   מס' דירה__________   שם______________ 



 

 

 

 

 

      

 תאריך____________   חתימה____________   מס' דירה__________   שם______________ 

 תאריך____________   חתימה____________   מס' דירה__________   שם______________ 

 תאריך____________   חתימה____________   מס' דירה__________   שם______________ 

 תאריך____________   חתימה____________   מס' דירה__________   שם______________ 

 

 

 אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם חברת ניהול מצהיר ומתחייב כדלקמן :

 

 . אני מאשר כי חברת הניהול מקבלת את כל האמור למעלה ומתחייבת לפעול בהתאם למינוי זה.1

. ידוע לי כי חתימת חברת הניהול על כל המסמכים וההסכמים בשם ומטעם בעלי הזכויות,  2

תיעשה באמצעות חתימת    -לרבות אך לא רק: הסכם השיפוץ, הסכם ההלוואה וכתב הכמויות 

 מורשי החתימה מטעם חברת הניהול ובצירוף חותמת חברת הניהול. 

 זכויות החתימה בחברת הניהול ונפעל בהתאם אליו. . אנו נציג בפני עזרה ובצרון טופס המעיד על 3

 

 

 __________________  __________________  __________________ 

 חתימת מורשי החתימה                 שם מורשי החתימה        תאריך              

 
 
 


