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 חלק א'

   
 מספר  משלם:_______________

 למילוי ע"י התושב
  

 נכס:_________________ מספר

    
 בקשה:____________________

 
 רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין –בקשה לאישור 

 הצהרת בעל הנכס: .1

 שם בעל הנכס )המוכר(:____________  .א

 כתובת:____________________ טלפון: _____________________ 

 בנכס:_______________מהות העסקה למענה מבקש האישור: ___________ תאריך מסירת החזקה  .ב

 רישום בית משותף     העברה ללא תמורה      מכירה      

 רישום הנכס ברשם המקרקעין על           

 שם המבקש/ת      

 הסכם שיתוף     ביטול/ חידוש חכירה     

 רישום משכנתא     רישום זיקת הנאה      רישום פרצלציה     

 

 שם:__________________________טלפון:__________________________ג.  איש קשר: 

 מייל________________________________________________________________     

 .  פרטי הנכס:2

 א. גוש:___________חלקה:__________ תת חלקה:__________ חלקים מהחלקה__________/___________ 

 __________________ כתובת הנכס:_    

 ב. שם הקונה:______________________ 

 כתובת:__________________________ מס' טלפון:_______________________     

 תאריך חתימה על ההסכם:___________________*העתק חוזה מכר+ נסח טאבו בתוקף    

 . סוג הנכס:3

 קוטג' טורי     בית דו משפחתי      יחידת מגורים אחת)בית בודד(      

 קרקע     דירה בבית משותף      דירה בקומה עליונה בבית      

  אחר      עסק     

 ____________ : הדירה שטח _____________ 'מס דירה _____________ 'מס קומה :דירות בבית .א

 והחלקים/חלקה המועברים ___________מ"ר.ב. בבית שאינו בית דירות)בית משותף( שטח המגרש 
 הניתן לציין גיל משוער________________ שנים. ג. גיל המבנה )אם אין פרטים מדוייקים

 __________מ"ר. שטח הבניין____________מ"ר. שטח מרתף –ד. נכס שאינו בית דירות 
 שטח חדר בעליית גג/עליית גג ____________מ"ר. -ה. נכס בבית דירות

 _____________אין__________  יש –ו. בריכת שחיה 
 _____________.______________מ"ר. אין_____________יש ז. חריגות בניה:

  . לידיעתך, במידה ויתגלה במהלך הבדיקה כי קיים חיוב בהיטל השבחה, עליך לפעול בהתאם לנהלים ולהמציא את כל 4
 השבחה ותשלום היטל השבחה על פי כל דין.המסמכים לצורך הזמנת שומת היטל    
 . החובה לבדיקת קיומם של חריגות בנייה בנכס מוטלת עליך במידה ויתגלה כי קיימת אי התאמה בין היתר בניה כדין לבין  5

 מצב הנכס בפועל, עליך לפעול בהתאם לנהלים ובכפוף לחוק על מנת להוציא היתר או להרוס החריגות ולשאת בכל      
 התשלומים/ הקנסות הכרוכים בכך.   
 . לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, הנני מצהיר בזה כי כל  6

 הפרטים בהצהרה זו הם נכונים שלמים ומדוייקים.    
 

 _________תאריך:____________ שם החותם:_______________________ חתימה:______


