טופס 7
)תקנה  2ב )((4

תצהיר של בעלים/חוכר של דירה בבית משותף בקשר להיתר בניה.
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזה לאמור:
 .1שמי הוא_________________________ ומעני הוא ב________________________________
)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(

ברחוב ______________________________ מספר_________________________________
אני הבעלים/החוכר של הדירה הידוע כ __________________________________________

.2

)גוש ,חלקה ,תת חלקה(

והנמצאת בקרית גת ברחוב _____________________ מספר _______________________
 .3הבעלים/חוכרים של יתר הדירות בבית שבו נמצאת דירתי הנ"ל הנם כדלקמן:
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

שם הבעלים/חוכר

קומה

דירה מספר

* במקרה שבו יש יותר מ 11 -שותפים יש להשתמש בטופס נוסף.

חלקת הרכוש היא חלקה מספר ________________________בגוש ___________________________
והיא כוללת __________________________________________ שותפים.
תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה ל________________________________________

.4
.5

)לרשום את מטרת היתר הבניה המבוקש(

אני נותן/ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן.
ולראיה באתי על החתום

.6

________________________
חתימת המצהיר

אני החתום מטה _________________________________מאשר בזה כי ביום ________________

.7

שם ותואר

התייצב בפני ה'/הגב' _________________שהזדהה/תה לשביעות רצוני על ידי _________________
/המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה מרצונו החופשי על התצהיר דלעיל.

_____________________
חתימת הרשות המאשרת

•
•
•
•
•

מחק את הטעון מחיקה.
רשויות מאשרות הן :שופט ,דיין בבית דין דתי ,היועץ המשפטי לממשלה ,פרקליט המדינה ,פרקליט המחוז ,פרקליט נפה,
סגניהם ועוזריהם.
עורך דין.
ראש רשות מקומית.
אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים.

טופס 8
)תקנה  2ב )((4

תצהיר של נציגות בית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף
לגבי בקשה להיתר בניה.
 .1אנו החתומים מטה ,נציגות הבית המשותף שנמצא ברחוב __________________ מספר _________
מצהירים בזה לאמור :שמנו הוא ומעננו הוא:
מען

שם

מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
אנו הננו הנציגות של הבית המשותף הנ"ל.

 .2הבעלים/חוכרים של הדירות בבית המשותף הנם כדלקמן:
חתימה
קומה
דירה מספר
מס' שם הבעלים/חוכר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 .3חלקת הרכוש היא חלקה מספר ________________________בגוש ___________________________
והיא כוללת __________________________________________ שותפים .ומענו הוא בקרית גת ,
ברחוב_________________ מספר ________________ בבית המשותף הנ"ל.
 .4תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה ל________________________________________
)לרשום את מטרת היתר הבניה המבוקש(
.5

אנו נותנים תצהיר זה לאחר שהוזהרנו כחוק לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק
אם לא נעשה כן.
ולראיה באתי על החתום
________________________
נציגות הבית המשותף

.6

אני החתום מטה _________________________________מאשר בזה כי ביום ________________
שם ותואר

התייצב בפני ה'/הגב' _________________שהזדהה/תה לשביעות רצוני על ידי _________________
/המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה מרצונו החופשי על התצהיר דלעיל.

_____________________
חתימת הרשות המאשרת

טופס  8א' )למילוי במקרה ואין נציגות של הבית המשותף(
)תקנה  2ב )((4

הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזה לאמור:
 .1שמי הוא_________________________ ומעני הוא ב________________________________
)ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה(

ברחוב ______________________________ מספר_________________________________
אני הבעלים/החוכר של הדירה הידוע כ __________________________________________
)גוש ,חלקה ,תת חלקה(

והנמצאת בקרית גת ברחוב _____________________ מספר _______________________
כי הצגתי את בקשתי להיתר הבניה בפני בעלי הנכס הרשומים מטה וכי הם חתמו על הטופס.
וכי הרשימה היא הרשימה המלאה של בעלי הנכס וכי בחתימות הנ"ל הנן חתימותיהם הנכונות של
האנשים כמפורט ברשימה שבסעיף  2לעיל.
 .2הננו מצהירים בזה כי הקשה להיתר הוצגה בפנינו ואין לנו התנגדות למתן היתר הבניה המבוקש :
מספר

ת"ז

שם ושם משפחה

חתימה

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 .3ידוע לי כי הצהרתי זו מהווה תנאי לדיון בבקשתי ואו מתן היתר הבניה וכי אם יתברר כי הצהרתי זו אינה
נכונה ,כולה או מקצתה ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,לרבות ביטול היתר הבניה.
ולראיה באתי על החתום
________________________

.4

אני החתום מטה _________________________________מאשר בזה כי ביום ________________
שם ותואר

התייצב בפני ה'/הגב' _________________שהזדהה/תה לשביעות רצוני על ידי _________________
/המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה מרצונו החופשי על התצהיר דלעיל.

_____________________
חתימת הרשות המאשרת

סעיף  214לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה – :1965המוסר למוסד תכנון או לרשות מקומית או לעובד מעובדיהם ידיעה ,ביודעו
שהיא כוזבת או מטעה בפרט חשוב ,במטרה להשיג אישורה של תכנית או של הוראה שבה ,או היתר לפי חוק זה ,או תקנה על
פיו ,במטרה להשיג את דחייתם או במטרה כיוצאת באלה ,דינו מאסר שנתיים או קנס כספי כמוגדר בחוק.

