טופס 8

ההסתדרות הציונית העולמית
החטיבה להתיישבות

בקשה להעברת זכות בר רשות במגרש למגורים ביהודה ושומרון

 .1הפעולה
המבוקשת
 .2פרטי המוכרים

אנו מבקשים להעביר זכויות בנכס המתואר להלן וזאת בהתאם להסכם שנחתם בינינו ביום
שם פרטי

מספר טלפון

 .3פרטי הקונים

שם פרטי

מספר טלפון

 .4פרטי הנכס

ישוב

רחוב

שם משפחה

מס' זיהוי

מספר סלולרי

שם משפחה

כתובת

דואר אלקטרוני

מס' זיהוי

מספר סלולרי

מס' מגרש

.

כתובת

דואר אלקטרוני

מס' דירה

מס' הבית

לפי תכנית (תב"ע) מס'

מיקוד

אנו מצהירים כי ראינו ובדקנו היטב אישור זכויות עדכני של הנכס.
ידוע לנו כי עלינו לפעול בהתאם לנוהל הנהוג אצלכם וכי הזכויות בנכס יירשמו על ידכם על שם הקונים רק לאחר שנמציא לכם
את כל המסמכים הנדרשים ובהתאם לשיקול דעתכם.
אם לקונים יש זכויות במגרש/דירה/נחלה בהתיישבות הכפרית בישראל (כולל יו"ש ,בקעת הירדן והגולן) – עליכם לפנות
לאלתר לפקיד המטפל .ראו באתר החטיבה להתיישבות.
אנו מבקשים כי תרשמו בקשה זו.
ידוע לנו ואנו מסכימים כי הרישום המבוקש אינו הערת אזהרה כמשמעותה בחוק המקרקעין ,התשכט 9191-וכי הרישום לא
מטיל עליכם אחריות מכל מין וסוג.
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ולראיה באנו על החתום ביום

חתימת המוכרים
שם משפחה ופרטי

חתימת הקונים
חתימה

חתימה

שם משפחה ופרטי

חתימת הבקשה בפני עו"ד
אני מעיד כי ביום ______________ התייצבו לפני הצדדים הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות בקשתם ואת
התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי ,שהדבר הובן להם כראוי ,חתמו לפני מרצונם.

תאריך

חותמת (שם וכתובת)

חתימה

חתימת הבקשה בפני עו"ד
אני מעיד כי ביום ______________ התייצבו לפני המוכרים הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות בקשתם ואת
התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי ,שהדבר הובן להם כראוי ,חתמו לפני מרצונם.

תאריך

חותמת (שם וכתובת)

חתימה

חתימת הבקשה בפני עו"ד
אני מעיד כי ביום ______________ התייצבו לפני הקונים הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות בקשתם ואת
התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי ,שהדבר הובן להם כראוי ,חתמו לפני מרצונם.

תאריך

חותמת (שם וכתובת)

חתימה
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