____________________________________________________________________
הועדה המקומית לתכנון ולבניה
בס"ד

"הראל"

__________________________________________________________
טופס (ב )1תצהיר לענין בעלי הזכויות הנוספים במקרקעין ובעלי זכויות
בחלקות/המגרשים הגובלים
לצורך משלוח הודעות לעניין פרסום הקלה לפי סעיף 141
גוש

חלקה

מגרש

שם

כתובת

 .6תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה מס' ____________________________.

ולראיה באתי על החתום
_________________

חתימת המצהיר

_________________

חתימת המצהיר

אני החתום מטה _________________________ מאשר בזה ,כי ביום_________________
(שם ותואר)
התייצב בפני ה'/הג' __________________ ,שהזדהה לשביעת רצוני על ידי ______________ המוכר/ת
אישית ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה מרצונו/ה החופשי על התצהיר דלעיל.

________________
חתימת עו"ד
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____________________________________________________________________
הועדה המקומית לתכנון ולבניה
בס"ד

"הראל"

__________________________________________________________
לכבוד,
הועדה המקומית לתכנון ולבניה "הראל"
רח' שדרות החוצבים  ,2ת.ד3424 .
מבשרת-ציון
א.נ,.
טופס (ב) הנדון :הצהרה מטעם מבקש הקלה/שימוש חורג
אנו הח"מ ________________ נושא ת.ז_______________ .
אנו הח"מ ________________ נושא ת.ז_______________ .
הגשנו בקשה להקלה/שימוש חורג מס' _________________ ביחס לנכס הידוע
כגוש ______ חלקה ____ מגרש לפי תוכנית__________________
ברחוב ____________________מס' _____ ישוב _____________
הרינו לאשר כי הובהר לנו שאין בפרסום הבקשה על פי סעיף  140לחוק התכנון והבניה
משום התחייבות כלשהי של הועדה לאשר את הבקשה או הבעת עמדה תכנונית בקשר
אליה.
הרינו לאשר כי נוסח הפרסום שנמסר לנו הוא עפ"י בקשתנו והוא על אחריותנו
הבלעדית .לא תהיה לנו כל טענה לוועדה המקומית באשר להנחיות לפרסומים נוספים
ככל ותמצא לנכון הוועדה להנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ולראיה באנו על החתום ,היום ______________

________________
תאריך

________________
שם המבקש

________________
חתימת המבקש
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כתובת הועדה :רחוב החוצבים  2ת.ד 3424 .מבשרת ציון מיקוד 00005
טלפון 02-5333125/6 :פקס02-5333124 :
קבלת קהל :בימים א' ו -ה' בין השעות – 00:00-13:00
בין השעות – 13:00-16:00
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