בקשה לקבלת תעודה למינהל ו/או לחברה משכנת
לפי סעיף .84א .לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) תשמ"א1981-

תושב יקר -
לקבלת תעודה מהמועצה ,עליך למלא את טופס הבקשה
ולצרף המסמכים הנדרשים.
קבלת האישור מותנית בסילוק כל חובות בעל הנכס
למועצה ,כולל ארנונה שנתית ,במזומן או בהמחאה
בנקאית ולפרוע שקים דחויים אשר ניתנו וטרם הגיע זמן
פירעונם.
במידה וישנם שוכרים בנכס ,יש להציג חוזה שכירות
בתוקף.

•
•
•
•
•
•

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
שובר ארנונה תקופתי נוכחי.
הסכם מכר עותק מלא ובו תאריך מסירת חזקה (בחתימת
שני הצדדים).
צילום ת.ז .של שני הצדדים (מוכר  +קונה).
העתק נסח טאבו עדכני.
ייפוי כח מאת בעל הנכס ,אם המבקש אינו בעל הנכס
טלפון עדכני ליצירת קשר  +כתובת עדכנית למשלוח דואר
של המוכר/מייל

פרטי הנכס שדות חובה למילוי (*הנתונים מופיעים בשובר ארנונה ובנסח)
כתובת הנכס:
מספר הנכס:

מגרש:

גודל לפני מדידה:

תאריך מסירת הנכס:

גודל לאחר מדידה:

מדידת נכס
☐כן ☐לא

פרטי המוכר

נמדד ע"י:

פרטי הקונה

שם פרטי ושם משפחה:

מספר זהות:

שם פרטי ושם משפחה:

מספר זהות:

שם פרטי בן/בת זוג:

מספר זהות בן/בת זוג:

שם פרטי בן/בת זוג:

מספר זהות בן/בת זוג:

כתובת:

מס' טלפון נייד:

כתובת:

כתובת מייל:

מס' טלפון נייד:

פרטי המבקש (מוכר/קונה/מיופה כוחם בלבד)
מספר זהות:
שם פרטי ושם משפחה:

רחוב:

מס' בית:

כתובת מייל:

טלפון נייד:

מס' דירה:

עיר:

מוכר
מיקוד:

קונה

ע"י עו"ד

חתימה:

הצהרה
אני מצהיר בזאת שהפרטים הכתובים בטופס זה נכונים ומדויקים
תאריך:

חתימה:

לשימוש פנימי במועצה:
נתקבל בתאריך____/____/___ :

בדואר

ממייל ___________________

 בקבלת קהל

מירי  /אלה  /רקל

-2מספר הנכס:

מס' משלם:

כתובת הנכס:

הריני לאשר כי הנ"ל הסדיר את מלוא התחייבויותיו בתחום הנדסה

נכון לתאריך_____________ :

חתימת מח' הנדסה _________________________________ :

הערות המחלקה____________________________________________________________________ :

הריני לאשר כי לנ"ל אין חובות מקנסות ואגרות
נכון לתאריך_________________ :

נבדק ע"י ________________________________ :

הערות המחלקה___________________________________________________________________ :

הריני לאשר כי הנ"ל הסדיר את מלוא חובותיו בתחום מיסים ,חינוך ,רווחה
לצורך אישור– שולם עבור השנה הקלנדרית מראש ו/או ניתנה ה.ק .ע"י הקונה.

ארנונה שולמה עד תאריך____/____/___ :

נבדק ע"י______________ :

ארנונה קיימת הו"ק כן  /לא וניתן לתת אישור עד תאריך____/____/___ :
בנכס מחזיק שוכר כן  /לא וניתן לתת אישור עד תאריך____/____/___ :

נבדק ע"י________________ :
נבדק ע"י_________________ :

הערות המחלקה____________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________
הופק אישור בתאריך____/____/___ :

מ.מ .קרני שומרון ת.ד 444 .שד' רחבעם  ,1קניון שומרון  -קרני שומרון 44853
מרכזיה 09-7940333 :טלפון 09-7940340 :פקס09-7940347 :

