
 
 'נספח ה                                            

 נספח לבקשה לרישום צו בית משותף
 

 1969-ל"התש, (ניהול ורישום), לתקנות המקרקעין 58בקשה לייחד דירות לפי תקנה 
 

 111דף / תפים של המקרקעין הידועים כחלקה שהננו  הבעלים המשו, ... , ישראלי ישראל, ישראלה יישראל, מ"אנו הח
- בחלקים כמפורט להלן , ר"מ 010בשטח של  1111כרך /בגוש

 
 

 ח      ל      ק      י      ם  .       ז. מספר ת  ש      מ      ו      ת  
 

 70/510  000000000  הישראל ישראלי
 70/510  000000000   ישראלי ישראל

...    000000000  110/510 

...    000000000  107/510 

...    000000000  3/20 

...    000000000  3/20 
 
 
 

להעביר חלקים בלתי מסויימים  1191-ל"התש, (ניהול ורישום)לתקנות המקרקעין  05מבקשים בזאת בהתאם לתקנה 
- כדלהלן , בית כבית משותףולייחד את דירות הבית המשותף במעמד מתן צו רישום ה, משותף לשותף

 
  000000000 . ז.ת, י ישראלהישראלבשם  םתרש 111/1מספר משנה  הדיר

 ;בחלקים שווים 000000000. ז.ת, ישראלי ישראל-ו                                             
 

 ;בשלמות, 000000000. ז.ת, יהודאי יהודהבשם  םתרש 111/2מספר משנה  הדיר
 

 ;בשלמות, 000000000. ז.ת, ...בשם  םתרש 111/3 מספר משנה הדיר
 

  000000000 . ז.ת, ...בשם  םתרש 111/4מספר משנה  הדיר
 ;בחלקים שווים 000000000. ז.ת, ...-ו                                             

 
 
 ____________________             000000000            אלי ישראלהריש                           :חתימות 

 חתימה.                              ז.מספר ת   ה ש ם                                                                    
 יואב שמשוניד "באמצעות מיופה כוחו עוה                                                                                                             

 ב"י יפוי כח שהעתקו מצ"עפ, רחובות, 7אופנהיימר מרחוב                                                                                                   
 
 

 ____________________            000000000            ישראלי ישראל            
 חתימה.                              ז.ה ש ם                        מספר ת                   

 יואב שמשוניד "באמצעות מיופה כוחו עוה                                                                                                             
 ב"י יפוי כח שהעתקו מצ"עפ, רחובות, 7אופנהיימר מרחוב                                                                                                   

 
 
                *************               ...               ____________________ 

 חתימה.                              ז.ם                        מספר תה ש                                 
 יואב שמשוניד "מיופה כוחו עוהבאמצעות                                                                                             

 ב"י יפוי כח שהעתקו מצ"עפ, רחובות, 7אופנהיימר מרחוב                                                                                                   
 
 
. 
. 
. 
. 
. 

                     
אותם והסברתי  ל ולאחר שזיהיתי"התייצבו לפני הנ_____________ אני מעיד כי בתאריך      (:ות)אימות החתימה

לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר  להם את מהות העיסקה שהם עומדים
 .ו לפני מרצונםמחת, יהובן להם כראו ששוכנעתי שהדבר

 



 
 
 

 ______________________            ד"עו, אסנת שרון          
 ח ת י מ ה                 ד"שם העו              
 

י משרד מס שבח מקרקעין ואישור על תשלום או פטור "עותקים בצירוף צו רישום מאושר ע 2-יוגש כנספח לבקשה ב
 .מכירה ואישור על תשלומי מיסי רשות מקומית תקף ליום חתימת הצו מס רכישה ומס, ממס שבח


