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הוראותשתינתנהבאפשרותלפגועכדיבואיןוכן,לבקשהביחסכלשהי
.הענייןולנסיבותלפסיקה,לדיןבהתאם,שונותאונוספות
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הוראות למילוי טופס בקשה לרישום בית משותף
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כלליותהוראות 

ידיעלתוגשמשותףביתלרישוםבקשה,1969-ט"תשכ,המקרקעיןלחוק143לסעיףבהתאם1.

הבעליםפרטי)החוכריםידיעלגםבנוסףתוגשהבקשה,לדורותחכירהשרשומהככל.הבעלים

.(התיקכריכתעלירשמו,בשמםהתיקאתהגישאשרהדין-עורךאווהחוכרים

.מקורבחתימתחתוםהואכאשריוגשוהטופס,בהדפסהימולאוהבקשהבטופסהפרטיםכל2.

נושאאובמקורחתום)הכוחייפויאתלבקשהלצרףיש,כוחמיופהידיעלחתומההבקשהאם3.

.כוחייפוימכוחנחתמההיאכיבבקשהלצייןיש."(למקורנאמן"חותמת

,המבוקשותהפעולותלגביהמנהליםאסיפתמהחלטתפרוטוקוללצרףיש,תאגידהמבקשהיה4.

.(הרשותנוהליבקובץמפורטותהוראותראה,זהלעניין)ד"עוידיעלומאומתר"היוידיעלחתום

.לדורותוהחוכריםהבעליםכלידיעלתוגשהבקשה,מוסכםתקנוןלרישוםומוגשבמידה5.

.1974-ה"תשל,(אגרות)המקרקעיןבתקנותהקבועבשיעוראגרהלצרףיש6.

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

הוראות  

כלליות

5



:כדלהלןוכתובתוהמשותףהביתפרטיאתלמלאישזהבחלק

.המשותףהביתממוקםשבוהישובשםאתלמלאיש"הישוב"בעמודת

.המשותףהביתממקוםשבוהגושמספראתלמלאיש"הגוש"בעמודת

.המשותףהביתממוקםשבוהחלקהמספראתלמלאיש"החלקה"בעמודת

את"הפנקס"בעמודתלמלאיש,השטרותבפנקסרשומותבחלקהוהזכויותבמידה

.בחלקההזכויותרשומותשבו,הדףמספראת"הדף"ובעמודתהספרמספר

.הרחובשםאתלמלאיש"הרחוב"בעמודת

.הרחובמספראתלמלאיש"מספר"בעמודת

בעמודותלפרטיש,כניסות/אגפים/מבניםממספרמורכבהמשותףוהביתבמידה

.כניסה/אגף/מבנהכלשלהכתובותאת"מספר"-ו"הרחוב"

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

תיאור  . 1

המקרקעין
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:בחלק זה יש למלא את פרטי הפעולה המבוקשת כדלהלן

שבביתהחלקות-תתיכמותאת,(לכךהמיועדבמקום)"דירות______הכולל"-בלמלאיש1.

.המשותף

עריכתמועדאת,(לכךהמיועדבמקום)"______ביוםשנערךבתשריטכמפורט"-בלמלאיש2.

.(הבקשהבטופסגםהתאריךלעדכןיש,בתשריטהתאריךויעודכןככול)התשריט

.התשריטכת/עורךשםאת,(לכךהמיועדבמקום)"______ידיעל"-בלמלאיש3.

לפני(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,התכנוניתהוועדהי"עהמאושרתשריטוהוגשככל4.

תשריטוהוגשככל,לחלופין."...מאושרתשריטעלמבוססהמשותףהביתרישום"המשפט

הביתרישום"המשפטלפני(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,התכנוניתהוועדהי"עאושרשלא

."...אחרתשריטעלמבוססהמשותף

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

הפעולה . 2

המבוקשת
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:בחלק זה יש למלא את פרטי המבקשים ופירוט הזכות כדלהלן

.(ים)המבקששלהפרטיהשםאתלמלאיש"פרטישם"בעמודת

.(ים)המבקששלהמשפחהשםאתלמלאיש"משפחהשם"בעמודת

.פ.חאו"דרכון"או".ז.ת"הזיהויאמצעיסוגאתלצייןיש"זיהויסוג"בעמודת

מסוגזיהויאמצעילבעל.ז.תמספר)המבקששלהזיהוימספראתלמלאיש"זיהוי'מס"בעמודת

.(דרכוןמסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןומספרלתאגיד.פ.חמספר,.ז.ת

יש,לנסחתואםאינו(כחבייפויאו/ו)הבקשהבטופסהמופיעהעדכניהדרכוןומספרבמידה

.המשותףהביתלרישוםהבקשההגשתטרםהרישוםבלשכתהרישוםאתלהסדיר

.(עיר,רחובמספר,רחוב)המבקשכתובתאתלמלאיש"הכתובת"בעמודת

או"בעלות"בחלקההמבקששלהזכותמהילצייןיש"במקרקעיןהזכותמהות"בעמודת

."חכירה"

או"בשלמות"הינה(חכירה/בעלות)המבקשזכותהאםלצייןיש"בזכותהחלקים"בעמודת

."חלק"

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

פרטי . 3

( ים)המבקש

ופירוט  

הזכויות  

במקרקעין
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המשפטלפני(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,מוסכםתקנוןומוגשבמידה

"...מוסכםתקנוןלרשוםמבקשיםאנו"

Xלסמןאין,(החוקהמצויהתקנוןיחול)מוסכםתקנוןמוגשולאבמידה

.זהבסעיף

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

רישום . 4

תקנון מוסכם
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(וישנםבמידהוהחוכרים)הבעליםבשםהדירותכלאתלרשוםומבוקשככל1.

לפני(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,הרישוםערבבחלקהלחלקיהםבהתאם

."המקרקעיןחוכרי/בעליבשםהדירותכלאתלרשוםמבקשיםאנו"המשפט

המשפטלפני(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,דירותייחודלבצעומבוקשככל2.

."המקרקעיןלתקנות62תקנהלהוראותבהתאםדירותייחודלבצעמבקשיםאנו"

בקשהטופסלהמציאיש(Xלסימוןבנוסף)דירותייחודלבצעומבוקשככל

המופיעותהמפורטותלהוראותבהתאם,מיסיםואישורידירותלייחוד

.מקרקעיןזכויותוהסדרלרישוםהרשותנוהליבקובץ

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

רישום . 5

הבעלות  

בדירות
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שלרישומועקב,הצדדיםרשאים,המשותףהביתרישוםלפנימוחכרתדירההייתה

בהתאם)לחוכרבדירההבעלותאתולהעבירהחכירהאתלבטל,המשותףהבית

.(המקרקעיןלתקנות62-63ותקנותהמקרקעיןלחוק(ג)143לסעיף

לסמןיש,לחוכרבדירההבעלותאתולהעבירהחכירהאתלבטלומבוקשככל

X(לכךהמיועדבמקום)והעברתחכירותלביטולבקשהטופס"להמציאיש,וכן

המופיעותהמפורטותלהוראותבהתאם,מיסיםואישורי"לחוכריםבעלות

.מקרקעיןזכויותוהסדרלרישוםהרשותנוהליבקובץ

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

העברת . 6

בעלות 

(ים)לחוכר
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הוכרזהמקרקעין)ציבוריכשיכוןשאושרבמקרקעיןהממוקםמשותףביתברישום

בילקוטפורסמהוההכרזה,מטעמולכךשהוסמךמיאוהשיכוןשרי"עציבוריכשיכון

הפרסוםהעתקלהמציאיש,וכן(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,(הפרסומים

.הפרסומיםמילקוט

:אם צורף האישור

תירשם בחלקת רכוש המשותף הערה בהערות רשם  , עם רישום הבית המשותף1.

(.______מיום ' ____, מס, פורסם בילקוט הפרסומים, הכרזה על שיכון ציבורי)

בעת העברת יחידות  , כאמור, אין צורך בהמצאת אישורי מיסים-נרשמה ההערה 2.

.ל"כהגדרתם בחוק הנ, הבית על שמות המשתכנים הראשונים

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

שיכון  . 7

ציבורי
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:בחלק זה יש למלא את פרטי הנציגות הזמנית כדלהלן

גים/גה/יש למלא את השם הפרטי של הנציג" שם פרטי"בעמודת 

גים/גה/יש למלא את השם המשפחה של הנציג" שם משפחה"בעמודת 

."פ.ח"או" דרכון"או." ז.ת"יש לציין את סוג אמצעי הזיהוי " סוג זיהוי"בעמודת 

זיהויאמצעילבעל.ז.תמספר)גים/גה/הנציגשלהזיהוימספראתלמלאיש"זיהוי'מס"בעמודת

(דרכוןמסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןומספרלתאגיד.פ.חמספר,.ז.תמסוג

(עיר,רחובמספר,רחוב)גים/גה/הנציגכתובתאתלמלאיש"הכתובת"בעמודת

הסכמהכתבגםלהמציאיש,דלהלן8'מסבחלקהזמניתהנציגותפרטימילויעלנוסף

הרשותנוהליבקובץהמופיעותהמפורטותלהוראותבהתאם)זמניתנציגותלמינוי

אתיאמתד"ועו,הזמניתהנציגותחבריכליחתמועליו,(מקרקעיןזכויותוהסדרלרישום

.חתימותיהם

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

המלצה  . 8

לנציגות  

זמנית
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,  בחלק זה יש למלא את פרטי עורך הדין המטפל ברישום הבית המשותף

:כדלהלן

הדיןעורךשםאת,(לכךהמיועדבמקום)"__________הדיןעורך"-בלמלאיש1.

.המשותףהביתברישוםהמטפל

ד"עושלמשרדוכתובתאת,(לכךהמיועדבמקום)"______-ב"-בלמלאיש2.

.המשותףהביתברישוםהמטפל

,(לכךהמיועדבמקום)"___________:מסמכיםלמסירתכתובתו"-בלמלאיש3.

.בדוארמסמכיםמשלוחלצורךד"עושלכתובתואת

או/וקווי)הטלפוןמספראת,(לכךהמיועדבמקום)"______:טלפון"-בלמלאיש4.

.המשותףהביתברישוםהמטפלד"עושל(סלולרי

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

פרטי . 9

המטפל  

בבקשת  

הרישום
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:להחתימם ולאמת את חתימותיהם כדלהלן, (או בא כוחם)בחלק זה יש למלא את פרטי המבקשים 

.(כוחובאאו)מבקשכלחתםשבוהתאריךלמלאיש"תאריך"בעמודת1.

.(כחמיופהי"ענחתמהוהבקשהבמידה)הכחמיופהשםאתאוהמבקששםאתלמלאיש"כחמיופה/המבקששם"בעמודת2.

.(שמומופיעשבובשורהיחתוםמבקשכל)כוחםמיופה/המבקשיםאתלהחתיםיש"חתימה"בעמודת3.

.החותםשלהזיהויפרטיואתהתאגידבשםחתםמילצייןיש,"תאגיד"הינווהמבקשבמידה4.

.הכחמיופה/המבקשחתימתאתאימתאשרד"עושםאת,(לכךהמיועדבמקום)"__________אני"-בלמלאיש5.

אתשאימתד"עוהחותמת+חתימתואת,החתימהאימותתאריךאת(לכךהמיועדיםבמקומות)החתימהבאימותלמלאיש6.

.החותמים

טופס בקשה 

לרישום בית 

משותף

חתימת . 10

המבקשים  

ואימות
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הוראות למילוי טופס בקשה לתיקון צו בית משותף
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הביתותקנוןבמידה)החוכרים/הבעליםידיעלתוגשמשותףביתרישוםצולתיקוןבקשה1.

שלפוזיטיביתהסכמהצירוףללאהתיקוןבקשתאתלהגישלחוכריםמתירהמשותף

.התיקכריכתעליירשמוד"עוהאוהחוכרים/הבעליםפרטי,מטעמםד"עואו(הבעלים

.מקורבחתימתחתוםהואכאשריוגשוהטופס,בהדפסהימולאוהבקשהבטופסהפרטיםכל2.

אובמקורחתום)הכוחייפויאתלבקשהלצרףיש,כוחמיופהידיעלחתומההבקשהאם3.

.כוחייפוימכוחנחתמההיאכיבבקשהלצייןיש."(למקורנאמן"חותמתנושא

מהחלטתפרוטוקוללצרףיש,תאגיד(לתיקוןהסכמתושצורפהזכויותבעלאו)המבקשהיה4.

לעניין)ד"עוידיעלומאומתר"היוידיעלחתום,המבוקשותהפעולותלגביהמנהליםאסיפת

.(מקרקעיןזכויותוהסדרלרישוםהרשותנוהליבקובץמפורטותהוראותראה,זה

62תקנהלפי,חוכריםביןאובעליםביןחדשותדירותייחודיבוצעכימבוקשבהםבתיקונים5.

המפרטת,דירותלייחודבקשהלצרףיש,2011-ב"התשע,(ורישוםניהול)המקרקעיןלתקנות

ידיעלחתומהכשהיא,החוכריםביןאוהבעליםביןהחדשותהדירותשלהחלוקהאת

(החוכריםידיעלגםותיחתםתוגששהבקשהצריך,לדורותחכירהרשומהואם)הבעלים

.עסקהשטרשמאמתיםכדרך,ד"עוידיעלומאומתת

.ות/החדשהות/בדירההחכירהאו/והבעלותייחודאתהבקשהבטופסלפרטניתן,לחלופין

.1974-ה"תשל,(אגרות)המקרקעיןבתקנותהקבועבשיעוראגרהלצרףיש6.

כלליותהוראות 

טופס בקשה 

לתיקון צו  

בית משותף

הוראות  

כלליות
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:בחלק זה יש למלא את פרטי הבית המשותף וכתובתו כדלהלן

.המשותףהביתממוקםשבוהישובשםאתלמלאיש"הישוב"בעמודת

.המשותףהביתממקוםשבוהגושמספראתלמלאיש"הגוש"בעמודת

.המשותףהביתממוקםשבוהחלקהמספראתלמלאיש"החלקה"בעמודת

.בתיקון(ות)המשתתפות/החלקה(י)תת(י)מספראתלמלאיש"חלקהתת"בעמודת

.המשותףהביתממוקםשבוהרחובשםאתלמלאיש"הרחוב"בעמודת

.המשותףהביתשלהרחובמספראתלמלאיש"מספר"בעמודת

.המקרקעיןרישוםבנסחרשומיםחלקהתת,חלקה,גוש*

טופס בקשה 

לתיקון צו  

בית משותף

תיאור  . 1

המקרקעין

18



.ואין לשנותו, חלק זה הינו קבוע
טופס בקשה 

לתיקון צו  

בית משותף

הפעולה . 2

המבוקשת
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:בחלק זה יש למלא את פרטי המבקשים ופירוט הזכות כדלהלן

(.ים)יש למלא את השם הפרטי של המבקש" שם פרטי"בעמודת 

(.ים)יש למלא את שם המשפחה של המבקש" שם משפחה"בעמודת 

.".פ.ח"או" דרכון"או." ז.ת"יש לציין את סוג אמצעי הזיהוי " סוג זיהוי"בעמודת 

מסוגזיהויאמצעילבעל.ז.תמספר)המבקששלהזיהוימספראתלמלאיש"זיהוי'מס"בעמודת

.(דרכוןמסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןומספרלתאגיד.פ.חמספר,.ז.ת

יש,לנסחתואםאינו(כחבייפויאו/ו)הבקשהבטופסהמופיעהעדכניהדרכוןומספרבמידה

.המשותףהביתצולתיקוןהבקשההגשתטרםהרישוםבלשכתהרישוםאתלהסדיר

(.עיר, מספר רחוב, רחוב)יש למלא את כתובת מגוריו של המבקש " הכתובת"בעמודת 

.המבקשיש למלא את מספר הדירה בכתובת מגורי " הדירה' מס"בעמודת 

".  חכירה"או " בעלות"יש לציין מהי הזכות של המבקש בתת החלקה " פירוט הזכות"בעמודת 

טופס בקשה 

לתיקון צו  

בית משותף

פרטי . 3

( ים)המבקש

ופירוט הזכות  

במקרקעין
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.התיקוןופרטימהותאתלפרטישזהבסעיף

בביתהזכויותבעליכלבהסכמתמוגשתאינההבקשהבהםבמקריםמיוחדדגשלשיםיש1.

,הדירותבשטחשינוילרבות,התיקוןפרטיכלאתזהבסעיףולפרטלהקפידישואז,המשותף

תיקון,התיקוןבעקבותהמשותףברכושהחלקיםבשיעורשינוי,בשטחןאובהצמדותשינוי

.ונדרשבמידההתקנון

בציוןדיאלא,החדשהתקנוןסעיפיאתלפרטצורךאיןתקנוןלתקן/לרשוםומבוקשבמידה2.

.(הענייןלפי,"מתוקןמוסכםתקנוןרישום"או)"מוסכםתקנוןרישום"לדוגמה,התיקוןמהות

טופס בקשה 

לתיקון צו  

בית משותף

מהות  . 4

ופרטי 

הבקשה
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במקום)Xלסמןיש,"המשותףהביתמתיקמאושריםמסמכים"לתיקוצורפוככל1.

.(לכךהמיועד

.(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,"זכויותבעליהסכמות"לתיקוצורפוככל2.

.(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,"תשריט"לתיקוצורףככל3.

במקום)Xלסמןיש,"מתוקןמוסכםתקנון"או"מוסכםתקנון"לתיקוצורףככל4.

-מ"מתוקן"המילהאתלמחוקיש"מוסכםתקנון"וצורףככול.(לכךהמיועד

."מתוקןמוסכםתקנון"

.(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,"מיסיםאישורי"לתיקוצורפוככל5.

מהםולפרט(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,"נוספיםמסמכים"לתיקוצורפוככל6.

.ב"וכיונלווהמכתב,ד"פס,כחייפויי:לדוגמה,הנוספיםהמסמכים

טופס בקשה 

לתיקון צו  

בית משותף

מסמכים . 5

מצורפים

22



:ולהחתימם כדלהלן, (או בא כוחם)בחלק זה יש למלא את פרטי המבקשים 

.ם/כוחובאאו(ים)המבקש(ו)חתםשבוהתאריךלמלאיש"תאריך"בשורת1.

מיופהשםאתאוהמבקששםאתלמלאיש"כחמיופה/המבקששם"בעמודת2.

.(כחמיופהי"ענחתמהוהבקשהבמידה)הכח

שלהזיהויפרטיואתהתאגידבשםחתםמילצייןיש,"תאגיד"הינווהמבקשבמידה3.

.החותם

יחתוםמבקשכל)ם/כוחובאאו(ים)המבקשאתלהחתיםיש"חתימה"בעמודת4.

.(שמומופיעשבובשורה

טופס בקשה 

לתיקון צו  

בית משותף

ות/חתימה. 6

23



:כדלהלן( ים)בחלק זה יש לאמת את חתימת המבקש

אתאימתאשרד"עושםאת,(לכךהמיועדבמקום)"__________אני"-בלמלאיש1.

.הכחמיופה/המבקשחתימת

,החתימהאימותתאריךאת(לכךהמיועדיםבמקומות)החתימהבאימותלמלאיש2.

.החותמיםאתשאימתד"עוהוחותמתחתימתאתלהוסיףוכן

טופס בקשה 

לתיקון צו  

בית משותף

אימות . 7

חתימה

24



הביתצובתיקוןהמטפלשלההתקשרותפרטיאתלמלאישזהבחלק

:כדלהלן,המשותף

המיועדבמקום)"___________:מסמכיםלמסירתכתובתו"-בלמלאיש1.

.בדוארמסמכיםמשלוחלצורךהמטפלשלכתובתואת,(לכך

הטלפוןמספראת,(לכךהמיועדבמקום)"______:טלפון"-בלמלאיש2.

.המשותףהביתצותיקוןבבקשתהמטפלשל(סלולריאו/וקווי)

טופס בקשה 

לתיקון צו  

בית משותף

כתובת . 8

למסירת 

מסמכים

25



הוראות למילוי טופס בקשה לביטול צו בית משותף

26



הוגשההביטולבקשת–הבאותמהחלופותאחתבהתקייםמשותףביתשלרישומולביטולתיקלהגישניתן1.

אםאו,(החוכריםידיעלגםבנוסףתוגששהבקשהצריך,לדורותחכירהרשומהואם)הבעליםכלידיעל

ביטולעלהמורהד"פסניתןאו,המשותפיםהבתיםבפנקסלרישוםעודראויאינושהביתנוכחהמפקח

זכויותוהסדרלרישוםהרשותלנהליבהתאםוחלוקהאיחודתכניתרישוםאגבאו,המשותףהביתשלרישומו

.מקרקעין

בונכללושלאלוודאבכדי,המשותףלביתכזהשנרשםככל,המיוחדההסכם/המוסכםהתקנוןאתלבדוקיש2.

.לביטולובקשרמיוחדותהוראות

.מקורבחתימתחתוםהואכאשריוגשוהטופס,בהדפסהימולאוהבקשהבטופסהפרטיםכל2.

נאמן"חותמתנושאאובמקורחתום)הכוחייפויאתלבקשהלצרףיש,כוחמיופהידיעלחתומההבקשהאם3.

.כוחייפוימכוחנחתמההיאכיבבקשהלצייןיש."(למקור

המנהליםאסיפתמהחלטתפרוטוקוללצרףיש,תאגיד(לתיקוןהסכמתושצורפהזכויותבעלאו)המבקשהיה4.

בקובץמפורטותהוראותראה,זהלעניין)ד"עוידיעלומאומתר"היוידיעלחתום,המבוקשותהפעולותלגבי

.(הרשותנוהלי

ההסכמהבכתבמצייןמשכנתא/אזהרההערתמוטב:לדוגמה)התניהישנהלתיקשהוגשהסכמהובכתבהיה5.

המשכנתא/ההערהתיוחדהמשותףהביתרישוםבעתכיובתנאיהמשותףהביתצולביטולמסכים"ל"הנכי

המשותףהביתביטולתיקלהגשתבבד-בדאםאלאההסכמהאתלקבלניתןלא"(פלוניתמשנה-לחלקת

.מתקיימתההתניהכילהיווכחניתןובוהמשותףהביתלרישוםתיקגםיוגש

כלליותהוראות 

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

הוראות  

(1/2)כלליות 
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.1974-ה"תשל,(אגרות)המקרקעיןבתקנותהקבועבשיעוראגרהלצרףיש6.

בחלקת(דרךלטובת)הפקעה/חכירהרשומהשלזכותןמקומיותרשויותשלהסכמתןלהמציאצורךאין7.

בהתאםוהכל,המשותףהביתברישוםתלויהשאינההנאהמזיקתהנהניםהסכמתאו/והמשותףהרכוש

60בתקנהכאמורהודעותיישלחו,כאמורהסכמותיומצאושלאככל.המפקחודרישתהמקרהלנסיבות

.2011-ב"תשע,(ורישוםניהול)המקרקעיןלתקנות

מדוברכיהעובדהאףעל,המשותףהביתביטולתיקלהגשתבסמוךאובבד-בבדרישוםתיקומוגשככל8.

.תכנוןמוסדי"עמאושרבתיקהמוגשהתשריטכילוודאיש,"משותףביתרישום"לצורךהמוגשבתשריט

או,המשפטביתמזכירותי"עבמקורחתוםהדיןפסקאתלצרףיש,דין-פסקמכוחמשותףביתבביטול9.

נאמן"ד"עוחותמתונושאהמשפטביתמזכירות/המשפט-נטבחותמתחתוםהואכאשרהדיןמפסקעותק

."למקור

מוגשתושאינההמשותפיםהבתיםבפנקסלרישוםעודראוישאינומשותףביתרישוםביטוללבקשת10.

,תצהיר:כגוןמשותףכביתרשוםלהיותעודראויאינושהביתהוכחהלצרףיש,הדירותבעליכלבהסכמת

.התכנוןמוסדאישור,הריסההיתרצילום,הריסהצילומי

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

הוראות  

(2/2)כלליות 
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:בחלק זה יש למלא את פרטי הבית המשותף וכתובתו כדלהלן

המשותףהביתממוקםשבוהישובשםאתלמלאיש"הישוב"בעמודת

המשותףהביתממקוםשבוהגושמספראתלמלאיש"הגוש"בעמודת

המשותףהביתממוקםשבוהחלקהמספראתלמלאיש"החלקה"בעמודת

המשותףהביתממוקםשבוהרחובשםאתלמלאיש"הרחוב"בעמודת

המשותףהביתשלהרחובמספראתלמלאיש"מספר"בעמודת

המקרקעיןבנסחמופיעיםוהחלקההגוש,הישובפרטי*

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

תיאור  . 1

המקרקעין
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.ואין לשנותו, חלק זה הינו קבוע

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

הפעולה . 2

המבוקשת
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:בחלק זה יש למלא את פרטי המבקשים ופירוט הזכות כדלהלן

(ים)יש למלא את השם הפרטי של המבקש" שם פרטי"בעמודת 

(ים)יש למלא את שם המשפחה של המבקש" שם משפחה"בעמודת 

."פ.ח"או" דרכון"או." ז.ת"יש לציין את סוג אמצעי הזיהוי " סוג זיהוי"בעמודת 

מסוגזיהויאמצעילבעל.ז.תמספר)המבקששלהזיהוימספראתלמלאיש"זיהוי'מס"בעמודת

(דרכוןמסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןומספרלתאגיד.פ.חמספר,.ז.ת

יש,לנסחתואםאינו(כחבייפויאו/ו)הבקשהבטופסהמופיעהעדכניהדרכוןומספרבמידה

המשותףהביתלביטולהבקשההגשתטרםהרישוםבלשכתהרישוםאתלהסדיר

(עיר, מספר רחוב, רחוב)יש למלא את כתובת מגוריו של המבקש " הכתובת"בעמודת 

יש למלא את מספר הדירה בכתובת מגורי המבקש" הדירה' מס"בעמודת 

" חכירה"או " בעלות"יש לציין מהי הזכות של המבקש " פירוט הזכות"בעמודת 

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

פרטי . 3

( ים)המבקש

ופירוט הזכות  

במקרקעין

31



:לדוגמה,הבקשהמהותאתלפרטישזהבסעיף

רישומולצורך,הזכויותבעליכלבהסכמתהמשותףהביתרישוםביטול

.המשותףבביתשחלוהשינוייםאתשישקףבאופןמחדש

מיום(ב"המצ)דין-לפסקבהתאםהמשותףהביתרישוםביטול,_______

.________מספרבתיק_______ש"בביהמניתןאשר

הבתיםבפנקסלרישוםעודראויאינוכןועל,נהרסהמשותףהבית

והעברתהמשותףהביתביטולעלהמורהצוליתןמבוקש.המשותפים

פנקסאלאוהזכויותפנקסאלהמשותפיםהבתיםמפנקסהזכויות

.השטרות

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

מהות  . 4

ופרטי 

הבקשה
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במקום)Xלסמןיש,"המשותףהביתמתיקמאושריםמסמכים"לתיקוצורפוככל1.

.(לכךהמיועד

לסמןיש,(הבקשהטופסג"עחתמושלא)"זכויותבעליהסכמות"לתיקוצורפוככל2.

X(לכךהמיועדבמקום).

.(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,"מיסיםאישורי"לתיקוצורפוככל3.

לפיתירשמנהלאבחלקההזכויותהמשותףהביתביטולבעתבהםבמקרים

להמציאיש,(התיקוןלפניסמוךהרשוםכפי)המשותףברכושהבעליםחלקי

.מקרקעיןזכויותוהסדרלרישוםהרשותנוהליבקובץכמפורטמיסיםאישורי

מהםולפרט(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,"נוספיםמסמכים"לתיקוצורפוככל4.

.ב"וכיונלווהמכתב,ד"פס,כחייפויי:לדוגמה,הנוספיםהמסמכים

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

מסמכים . 5

מצורפים
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:ולהחתימם כדלהלן, (או בא כוחם)בחלק זה יש למלא את פרטי המבקשים 

.ם/כוחובאאו(ים)המבקש(ו)חתםשבוהתאריךלמלאיש"תאריך"בשורת1.

מיופהשםאתאוהמבקששםאתלמלאיש"כחמיופה/המבקששם"בעמודת2.

.(כחמיופהי"ענחתמהוהבקשהבמידה)הכח

יחתוםמבקשכל)ם/כוחובאאו(ים)המבקשאתלהחתיםיש"חתימה"בעמודת3.

.(שמומופיעשבובשורה

שלהזיהויפרטיואתהתאגידבשםחתםמילצייןיש,"תאגיד"הינווהמבקשבמידה4.

.החותם

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

ות/חתימה. 6
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:כדלהלן( ים)בחלק זה יש לאמת את חתימת המבקש

אתאימתאשרד"עושםאת,(לכךהמיועדבמקום)"__________אני"-בלמלאיש1.

.הכחמיופה/המבקשחתימת

,החתימהאימותתאריךאת(לכךהמיועדיםבמקומות)החתימהבאימותלמלאיש2.

.החותמיםאתשאימתד"עוהחותמתוחתימתאתלהוסיףוכן

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

אימות . 7

החתימה

35



הביתצובתיקוןהמטפלשלההתקשרותפרטיאתלמלאישזהבחלק

:כדלהלן,המשותף

המיועדבמקום)"___________:מסמכיםלמסירתכתובתו"-בלמלאיש1.

.בדוארמסמכיםמשלוחלצורךהמטפלשלכתובתואת,(לכך

הטלפוןמספראת,(לכךהמיועדבמקום)"______:טלפון"-בלמלאיש2.

.המשותףהביתצותיקוןבבקשתהמטפלשל(סלולריאו/וקווי)

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

כתובת . 8

למסירת 

מסמכים
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-בלהיעזרניתן,דירותבעליריבויישנםבהםבמקרים

:כדלהלן,"משותףביתצולביטולבקשהלטופסנספח"

,"זיהוי'מס","זיהויסוג","משפחהשם","פרטישם"עמודותאת1.

בהתאםלמלאיש"הזכותפירוט"-ו"הדירה'מס","הכתובת"

.3בחלקשניתנולהוראות

שניתנולהוראותבהתאםלמלאיש,"חתימה"-ו"תאריך"עמודותאת2.

.6בחלק

יתקן,ובנספחבבקשההזכויותבעליחתימתאתאימתאשרד"עוה3.

-ל"זושבקשה"-מ–7בחלקהמופיעהחתימהבאימותבעט

.התיקוןלצדויחתום,"הבקשהלטופסוהנספחזושבקשה"

טופס בקשה 

לביטול צו  

בית משותף

נספח לטופס
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הוראות לעריכת תקנון מוסכם
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חתוםהואכאשר(עותקים2-ב)יוגשוהתקנון,בהדפסהימולאובתקנוןהפרטיםכל1.

.מקורבחתימת

ידיעלתאומתוחתימתם,(הדירותשלהחוכריםלרבות)הבעליםידיעלייחתםהתקנון2.

.עסקהשטרשמאמתיםכדרך,דיןעורך

לרבות)הבעליםאתולהחתים,(עמודכללמספריש)אחדמדףיותרהתקנוןהכיל3.

תיקוןכלתיבותבראשילהחתיםישכןכמו.דףכלעלתיבותבראשי(הדירותשלהחוכרים

.התיקוןבשוליבתקנון

אובמקורחתום)הכוחייפויאתלתקנוןלצרףיש,כוחמיופהידיעלחתוםהתקנוןאם4.

.כוחייפוימכוחנחתםהואכיבתקנוןלצייןיש."(למקורנאמן"חותמתנושא

הפעולותלגביהמנהליםאסיפתמהחלטתפרוטוקוללצרףיש,תאגידהמבקשהיה5.

מפורטותהוראותראה,זהלעניין)ד"עוידיעלומאומתר"היוידיעלחתום,המבוקשות

.(מקרקעיןזכויותוהסדרלרישוםהרשותנוהליבקובץ

אנו"המשפטלפני(לכךהמיועדבמקום)Xמשותףביתלרישוםהבקשהבטופסלסמןיש6.

."...מוסכםתקנוןלרשוםמבקשים

יחול,המוסכםבתקנוןהוסדרושלאנושאיםוישנםככולאו,מוסכםתקנוןיוגשולאבמידה7.

.החוקהמצויהתקנוןזהלעניין

הוראות כלליות

עריכת 

תקנון  

מוסכם

הוראות  

כלליות
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ואת פרטי  ( במידה וישנם)בחלק זה יש למלא את פרטי הבעלים והחוכרים 

:כדלהלן, החלקה

,וחוכרי)בעלישלהמלאיםשמותיהםאתלמלאיש"_____מ"החאנו/אני"בשורת

החלקה(וישנםבמידה

הביתממקוםשבוהחלקהמספראתלמלאיש"_______דף/כחלקה"בשורת

המשותף

המשותףהביתממוקםשבוהגושמספראתלמלאיש"_______כרך/בגוש"בשורת

וכרךהדףמספראתלמלאיש,השטרותבפנקסרשומותבחלקהוהזכויותבמידה

בחלקההזכויותרשומותשבו

בנסחשמופיעכפי,החלקהשלשטחהסךאתלמלאיש"_______שלבשטח"בשורת

עריכת 

תקנון  

מוסכם

פרטי הבעלים  

והחוכרים  

ופרטי 

החלקה

40



באמצעותלהסדירמעונייניםלתקנוןשהצדדיםהנושאיםאתלפרטישזהבחלק1.

.התקנון

משותףבביתהדירותבעליביןהיחסיםאתלהסדירהחופשהצדדיםברשות,ככלל2.

.(דיןלכלבכפוף)עיניהםכראות(וחובותיהםזכויותיהם)

עריכת 

תקנון  

מוסכם

נושאים 

שהמבקשים  

מעוניינים  

להסדיר 

(1/4)בתקנון 
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:לדוגמה,מסוימיםסעיפיםבתקנוןלהכלילחובהשבהםמקריםישנם3.

כדלהלןהמורהסעיףבתקנוןלכלולחובה,הצמדותנרשמותכאשר:

אני,(החוק:להלן)1969-ט"התשכ,המקרקעיןלחוק55בסעיףלאמורבהתאם"

המוצמדיםהחלקים,לדירותומצמידיםהמשותףמהרכושחלקים(ים)מוציא(אנו)

מיוםהמשותףהביתבתשריטהמופיעהבטבלהמפורטיםהמשותףהביתלדירות

אתלכךהמיועדבמקוםלמלאיש)"זהמתקנוןנפרדבלתיחלקהמהווה________,

.(בתקנוןגםלעדכנוישבתשריטהתאריךויעודכןוככלהתשריטעריכתתאריך

בתקנוןפירוטלדרושהמפקחרשאייהאמיוחדיםבמקרים,לעילהאמוראףעל

.התשריטבטבלתשפורטולהצמדותבנוגע

לדרושהמפקחרשאייהא,רישומוטרםבתשריטשינוילבצעשנדרשבמקרה,

הסכמתעלהמעידים,דעתולהנחתנוספיםמסמכים,הענייןלנסיבותבהתאם

.לשינויהתכנוניתהוועדהאוהזכויותבעלי

עריכת 

תקנון  

מוסכם

נושאים 

שהמבקשים  

מעוניינים  

להסדיר 

(2/4)בתקנון 
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:לדוגמה,מסוימיםסעיפיםבתקנוןלהכלילחובהשבהם(נוספים)מקרים4.

לכלוליש,המכרלחוקבהתאםהוגדרובושהשטחיםמשותףביתרישוםבעת

:כדלהלןסעיפים

לענייןהרצפהכשטחי,שבתשריטבטבלההמפורטיםהדירותבשטחילראותיש"•

הסדריםלקבוערשאיםהדירותבעלי."המקרקעיןלחוק58וסעיף57סעיף

,כןלעשותוברצונםוככול,המקרקעיןלחוק58-ו57סעיפיםלענייןאחרים

המפורטיםהדירותבשטחילראותיש"המשפטאתבתקנוןלצייןאין,ראשית

,"המקרקעיןלחוק58וסעיף57סעיףלענייןהרצפהכשטחי,שבתשריטבטבלה

.ידםעלהמבוקשההסדראתבתקנוןלפרטעליהםיהא,שנית

הקירותעדיין–הדירהבשטחחושבהחיצונייםהקירותששטחלמרות"•

חיצונייםקירותלהחריגרשאיםהדירותבעלי."משותףרכושהםהחיצוניים

ל"הנהקירותאתלהצמידעליהם,כןלעשותוברצונםוככול,המשותףמהרכוש

.ות/חלקה-(י)לתת

עריכת 

תקנון  

מוסכם

נושאים 

שהמבקשים  

מעוניינים  

להסדיר 

(3/4)בתקנון 
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:לגביהםהוראותבתקנוןלכלולשניתןהנושאיםאתממצהואינהדוגמההמהווהרשימהלהלן5.

סעיףיקבעלאאם).לחוק57בסעיףכאמור,דירהלכלשיוצמדהמשותףברכושהחלקשלשיעורוקביעת•

.(שבחוקההוראותיחולובתקנון

סעיףיקבעלאאם)לחוק58בסעיףכאמור,המשותףהרכושוהחזקתלניהולההוצאותחלוקתאופןקביעת•

.(שבחוקההוראותיחולובתקנון

.בהןהשימושזכויותוחלוקתמשותפותבהצמדותאובהצמדההשימושאופןלענייןהוראות•

.מסוימותלדירותבנייהזכויותשריון•

.דירותלמספראולדירהבעתידקיימיםשיהיואו/והקיימיםהבנייהאחוזיחלוקתאופן•

מלווהכאשר,לתקנוןשינויולאשרצותיקוןלבקש–הבנייהזכויותשלהבעלים–הדירותבעלישלזכותם•

.(לחוק145סעיףלפיהודעותממסירתפוטרתזוהסכמהאין)מראשהדירותבעליהסכמתלכך

מתוספותכתוצאהייוצרואשרבחוקכהגדרתואחרמשותףרכושכלאו/וחיצונייםוקירותלגגותהתייחסות•

.בנייה

.בנייהמתוספתכתוצאהמשותףברכושחלקיםלשינויהתייחסות•

בשטחאוהמשותףהביתבתחוםהמוצביםמסוימיםבמתקניםשימושלעשותדירותלבעליזכויותקביעת•

.המשותףהרכושחלקילכלגישהדרכיקביעתוכן,('וכושמשדוד,לוויןצלחת,טלוויזיהאנטנת:כגון)מוצמד

.'וכומשרדים,עסק,מגורים:כגון,בכךרוציםאםהדירותלייעודהתייחסות•

.(לחוק59סעיףלהוראותבהתאם,כניסותאואגפיםאומבניםמספרהכולל)מורכבבביתניהולהפרדת•

עריכת 

תקנון  

מוסכם

נושאים 

שהמבקשים  

מעוניינים  

להסדיר 

(4/4)בתקנון 
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:בחלק זה יש למלא את פרטי המבקשים כדלהלן

(ים)המבקששלהמלאהשםאתלמלאיש"השם"בעמודת

".פ.ח"או"דרכון"או".ז.ת"הזיהויאמצעיסוגאתלצייןיש"זיהויסוג"בעמודת

מסוגזיהויאמצעילבעל.ז.תמספר)המבקששלהזיהוימספראתלמלאיש"זיהוי'מס"בעמודת

(דרכוןמסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןומספרלתאגיד.פ.חמספר,.ז.ת

יש,לנסחתואםאינו(כחבייפויאו/ו)הבקשהבטופסהמופיעהעדכניהדרכוןומספרבמידה

המשותףהביתלרישוםהבקשההגשתטרםהרישוםבלשכתהרישוםאתלהסדיר

המבקשיםאתלהחתיםיש"חתימה"בעמודת

ודףדףכלעל(ים)המבקשאתתיבותבראשילהחתיםישאחדמדףיותרמכילהתקנוןאם

המחיקהאו/והתיקוןבשולימחיקהאו/ותיקוןכלידעלוכןהדףבתחתית

החותםשלהזיהויפרטיואתהתאגידבשםחתםמילצייןיש,"תאגיד"הינווהמבקשבמידה.

עריכת 

תקנון  

מוסכם

חתימות
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:בחלק זה יש למלא את פרטי אימות החתימה כדלהלן

חתימתאתאימתאשרד"עושםאת,(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"______מ"הח"בשורת1.

.הכחמיופה/המבקש

חתימתאתאימתאשרד"עוכתובתאת,(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"______-מ"בשורת2.

.הכחמיופה/המבקש

/המבקששלהמלאהשםאת,(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"_________בפני"בשורת3.

.התקנוןעלחתמואשרכוחומיופה

מיופה/המבקששלהזיהוימספראת,(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"_________ז"ת"בשורת4.

.התקנוןעלחתמואשרכוחו

אתולהוסיף,החתימהאימותתאריךאת(לכךהמיועדיםבמקומות)החתימהבאימותלמלאיש5.

.החותמיםאתשאימתד"עוהוחותמתחתימת

עריכת 

תקנון  

מוסכם

אימות 

חתימה
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לחתימתהמיועדפנוימקוםתקנוןכלשלבסופולהוסיףיש

.בתמונהכמודגם,(ת)המפקחאישורתאריךולרישום(ת)המפקח

עריכת 

תקנון  

מוסכם

אישור  

ת/המפקח
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הוראות למילוי טופס הסכמה לייחוד הערות אזהרה
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בהתאםערוךד"עותצהירהגשתי"עיבוצעאזהרההערותייחוד,ככלל1.

ראה)אזהרההערתלייחודהסכמהכתבהגשתי"עולא,5-2-19לנוהל

.(53-59בעמודיםהוראות

להגישיהיהניתן,המפקחשלדעתושיקולפיועל,בלבדחריגיםבמקרים

שההסכמהובלבד,האזהרההערתמוטבהסכמתאתהתצהירחלף

.עסקהשטרשמאמתיםוכדרך,כדיןמאומתתתהיה

חתוםהואכאשריוגשוהטופס,בהדפסהימולאובטופסהפרטיםכל2.

.מקורבחתימת

הערתבעלעלדיספוזיציהאיסורצואומניעהצונרשםבהםבמקרים3.

.למהותובהתאםיבחןהמקרה(לייחדמבוקששאותה)אזהרה

טופס  

הסכמה  

לייחוד  

הערות 

אזהרה

הוראות  

כלליות

הוראות כלליות
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שאותוהשטרמספראת(לכךהמיועדבמקום)"___________'מסשטר"-בלמלאיש1.

.לייחדמבוקש

השטררישוםתאריךאת(לכךהמיועדבמקום)"___________מיום"-בלמלאיש2.

.לייחדמבוקששאותו

שטר"-בלמלאיש,מעודכןמספרהינולייחדמבוקששאותוהשטרומספרבמידה3.

שאותוהשטרשלהמקוריהמספראת(לכךהמיועדבמקום)"___________מקורי

.לייחדמבוקש

חלקתמספראת(לכךהמיועדבמקום)"___________משנהחלקת"-בלמלאיש4.

מבוקששאליה(12/1:לדוגמה,חלקהמספר/משנהחלקתמספרבצורת)המשנה

.ההערהאתלייחד

ממוקםשבוהגושמספראת(לכךהמיועדבמקום)"___________בגוש"-בלמלאיש5.

.המשותףהבית

טופס  

הסכמה  

לייחוד  

הערות 

אזהרה

פרטי . 1

השטר ותת  

החלקה
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:כדלהלן, בחלק זה יש למלא את פרטי מוטבי ההערה וחלקם בהערה

יש למלא את השם המלא של מוטב הערת האזהרה" שם"בעמודת 

."פ.ח"או" דרכון"או." ז.ת"יש לציין את סוג אמצעי הזיהוי " סוג זיהוי"בעמודת 

זיהויאמצעילבעל.ז.תמספר)ההערהמוטבשלהזיהוימספראתלמלאיש"זיהוי'מס"בעמודת

(דרכוןמסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןומספרלתאגיד.פ.חמספר,.ז.תמסוג

יש,לנסחתואםאינו(כחבייפויאו/ו)הבקשהבטופסהמופיעהעדכניהדרכוןומספרבמידה

הבקשההגשתטרםהרישוםבלשכתהרישוםאתלהסדיר

(.'וכושלמות , 1/3: לדוגמה)יש לציין את החלק של המוטב בהערה " חלקים"בעמודת 

(.כל מוטב יחתום בשורה שבה רשומים פרטיו)יש להחתים את מוטב ההערה " חתימה"בעמודת 

.יש לציין מי חתם בשם התאגיד ואת פרטי הזיהוי של החותם, "תאגיד"במידה ומוטב ההערה הינו 

טופס  

הסכמה  

לייחוד  

הערות 

אזהרה

פרטי . 2

וחתימת  

מוטבי 

ההערה
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שלהמלאשמואת(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"________ד"עו,אני"בשורת1.

.ההערהמוטבחתימתאתאימתאשרד"עו

מוטבחתימתתאריךאת(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"________ביום"בשורת2.

.ההערה

ד"עוהחותמת+חתימתאת(לכךהמיועדבמקום)החתימהבאימותלמלאיש3.

.המאמת

52

טופס  

הסכמה  

לייחוד  

הערות 

אזהרה

אימות . 3

חתימה



הוראות למילוי תצהיר לייחוד הערות אזהרה
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כאשריוגשוהתצהיר,בהדפסהימולאובתצהירהפרטיםכל1.

.מקורבחתימתחתוםהוא

בענייןחותמותמוטבעותעליוהרישוםנסחלתצהירלצרףיש2.

שלעמודבכללחתוםהמצהירד"עועל.לדירותההערותייחוד

בצורתד"עוחותמתלחלופיןאווחתימהבחותמתהרישוםנסח

,הרישוםנסחעמודיוכלהתצהיראתיחדיוהמאגדתמניפה

.עמודים10-למעלכוללהרישוםנסחכאשר

ניתן,המפקחשלדעתושיקולפיועל,בלבדחריגיםבמקרים3.

,האזהרההערתמוטבהסכמתאתהתצהירחלףלהגישיהיה

שטרשמאמתיםוכדרך,כדיןמאומתתתהיהשההסכמהובלבד

.עסקה

הוראות כלליות

תצהיר  

לייחוד  

הערות 

אזהרה

הוראות  

(1/2)כלליות 
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הערתרשומהלאאךבנקלטובתהערהרשומהבהםבמקרים4.

הערות'מסהזכאילטובתרשומותכאשראוהזכאילטובתאזהרה

נדרשת,אזהרההערות'מסהבנקלטובתרשומותכאשראואזהרה

.לזכותוהרשומההאזהרההערתלייחודהבנקהסכמת

1969-ט"התשכ,המקרקעיןחוקי"עפהערות/שעבודים5.

לפיהודעה,הנאהזיקות,עיקוליםלרבות)דיןכלי"ועפוהתקנות

והודעה,(ציבורלצרכירכישת)הקרקעותלפקודת7-ו5סעיפים

לפייירשמו,(29תקנהלפיהערהל"הנלפקודה19סעיףלפי

י"עאחרתהוסכםאםזולת,המשותףברכושאובדירות,העניין

.רישומםעלהורתהאשרהרשות

אזהרההערתבעלזכויותעלדיספוזיציהאיסורצואומניעהצו6.

.למהותםבהתאםיבחנו

הוראות כלליות

תצהיר  

לייחוד  

הערות 

אזהרה

הוראות  

(2/2)כלליות 
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המיועדבמקום)"___________מ"החאני"-בלמלאיש1.

.המצהירד"עושלהמלאשמואת(לכך

(לכךהמיועדבמקום)"___________.ר.מ"-בלמלאיש2.

.המצהירד"עושלדיןעריכתרישיוןמספראת

תצהיר  

לייחוד  

הערות 

אזהרה

ד  "פרטי עוה

המצהיר
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:בחלק זה יש למלא כדלהלן

המשותףהביתממוקםשבוהחלקהמספראתלמלאיש"________כחלקה"בשורת

המשותףהביתממקוםשבוהגושמספראתלמלאיש"________בגוש"בשורת

אוההערותבתיקיההתחייבויותאתבדקהמצהירד"עוולפיההצהרהישנה1בסעיף

בחוזיטיפלתי"או"ההתחייבויותאתבדקתי)"ההערותמושאהמכרבחוזיטיפל

(המיותראתלמחוקיש,"המכר

תצהיר  

לייחוד  

הערות 

אזהרה

תוכן התצהיר
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(במקום המיועד לכך)ד המצהיר לחתום "בחלק זה על עו

תצהיר  

לייחוד  

הערות 

אזהרה

חתימת 

ד  "עוה

המצהיר
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:בחלק זה יש למלא את אימות החתימה כדלהלן

שלהמלאשמואת(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"________ד"עו,אני"בשורת1.

.המצהירחתימתאתאימתאשרד"עו

חתימתתאריךאת(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"________ביום"בשורת2.

.המצהיר

שלהמלאשמואת(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"________ד"עובפניי"בשורת3.

.המצהירד"עו

ד"עוהחותמת+חתימתאת(לכךהמיועדבמקום)החתימהבאימותלמלאיש4.

.המאמת

תצהיר  

לייחוד  

הערות 

אזהרה

אימות 

חתימה
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הוראות למילוי טופס בקשה לייחוד דירות

60



טופס בקשה 

לייחוד  

דירות

הוראות  

כלליות

.מקורבחתימתחתוםהואכאשריוגשוהטופס,בהדפסהימולאוהבקשהבטופסהפרטיםכל1.

במידה)החוכריםוכלהבעליםכלאתלהחתיםישאחדמעמודיותרעלמשתרעתשהבקשהככל2.

.הבקשהמעמודיאחדכלגביעל(חוכריםוישנם

נושאאובמקורחתום)הכוחייפויאתלבקשהלצרףיש,כוחמיופהידיעלחתומההבקשהאם2.

.כוחייפוימכוחנחתמההיאכיבבקשהלצייןיש."(למקורנאמן"חותמת

מהחלטתפרוטוקוללצרףיש,תאגיד(לתיקוןהסכמתושצורפהזכויותבעלאו)המבקשהיה3.

,זהלעניין)ד"עוידיעלומאומתר"היוידיעלחתום,המבוקשותהפעולותלגביהמנהליםאסיפת

.(מקרקעיןוהסדרלרישוםהרשותנוהליבקובץמפורטותהוראותראה

.(השבחהוהיטלארנונהלעניין)המקומיתמהרשותמיסיםאישורילהמציאיש4.

חתימתידיעליינתנומקרקעיןמיסויממשרדאישור,12.03.2020מיוםנוהללהוראתבהתאם5.

כיהמעידדיןעורךתצהירבאמצעותאודירותלייחודהבקשהגביעלמקרקעיןמיסוימשרד

.מקרקעיןלמיסוישדווחכפיהדירותבעליזכויותאתמשקפתדירותלייחודהבקשה

הוראות כלליות
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ואת פרטי החלקה  ( והחוכרים במידה וישנם)בחלק זה יש למלא את שמות הבעלים 

:כדלהלן

הזיהויומספרישמותאת,(לכךהמיועדבמקום)"__________מ"החאני"-בלמלאיש1.

.(חוכריםוישנםבמידה)המקרקעיןרישוםבנסחהרשומיםוהחוכריםהבעליםכלשל

או)החלקהמספראת,(לכךהמיועדבמקום)"__________דף/כחלקה"-בלמלאיש2.

.(השטרותבפנקסרשומותוהזכויותבמידההדףמספראת

אתאו)הגושמספראת,(לכךהמיועדבמקום)"__________כרך/בגוש"-בלמלאיש3.

.(השטרותבפנקסרשומותוהזכויותבמידההכרךמספר

החלקהשטחסךאת,(לכךהמיועדבמקום)"__________שלבשטח"-בלמלאיש4.

.הרישוםבנסחכמופיע

.המקרקעיןרישוםבנסחמופיעיםוהדףהכרךמספר/והחלקההגושמספר*

טופס בקשה 

לייחוד  

דירות

תיאור 

המקרקעין  

והבעלים

62



ופירוט  ( והחוכרים במידה וישנם)בחלק זה יש למלא את פרטי הבעלים 

:כדלהלן, הזכות

.יש למלא את השם המלא של המבקשים" שם"בעמודת 

.".פ.ח"או" דרכון"או." ז.ת"לציין את סוג אמצעי הזיהוי יש " סוג זיהוי"בעמודת 

לבעל.ז.תמספר)המבקשיםשלהזיהוימספראתלמלאיש"זיהוי'מס"בעמודת

.(דרכוןמסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןומספרלתאגיד.פ.חמספר,.ז.תמסוגזיהויאמצעי

תואםאינו(כחבייפויאו/ו)הבקשהבטופסהמופיעהעדכניהדרכוןומספרבמידה

.הבקשההגשתטרםהרישוםבלשכתהרישוםאתלהסדיריש,לנסח

(.1/4: לדוגמה)החוכרים בחלקה /לציין את החלק של הבעליםיש " חלקים"בעמודת 

טופס בקשה 

לייחוד  

דירות

פרטי הבעלים  

ופירוט הזכות
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:כדלהלן, בחלק זה יש למלא פרטי הבעלים בכל דירה

.לייחדמבוקשאותההדירהמספראת,(לכךהמיועדבמקום)"__________מספרמשנהדירת"-בלמלאיש1.

.הדירהבעלשלהמלאשמואת,(לכךהמיועדבמקום)"__________בשםתרשמנה"-בלמלאיש2.

הנוסףהבעליםשלהמלאהשםאת"__________ובשם"-בלמלאיש,לדירהאחדמבעליםיותרלרשוםמבוקשכאשר.

,"בשםתירשם"במקום"בבעלותתירשם"הבעליםפרטישלבשורהלצייןיש,לדירה(ים)חוכרגםלייחדמבוקשכאשר3.

."בשםתירשם"במקום"בחכירתתירשם"(ים)החוכרפרטישלבשורהולציין

.(הענייןלפי)החוכרים/הבעליםשלהזהותתעודתמספראת,(לכךהמיועדבמקום)"__________.ז.ת"-בלמלאיש4.

(לכךהמיועדבמקום)הדרכוןמספראתולציין"דרכון"-ל".ז.ת"-מלתקןיש,דרכוןהינוהזיהויאמצעיכאשר.

והבעלותככולאו,1/4לדוגמה,ל"הנבדירה(הענייןלפי)חוכרים/הבעליםשלהחלקאתהזיהוימספרלאחרלצייןיש5.

והחכירהככול."שוויםבחלקים"ל"הנבדירההבעליםשלהזיהוימספרילכלמתחתלצייןניתן,שווהבאופןמחולקתבדירה

."שוויםבחלקים"ל"הנבדירההחוכריםשלהזיהוימספרילכלמתחתלצייןניתן,שווהבאופןמחולקתבדירה

טופס בקשה 

לייחוד  

דירות

ייחוד הדירות
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:להחתימם ולאמת החתימות כדלהלן, (או בא כוחם)בחלק זה יש למלא את פרטי המבקשים 

הבעליםשלהזיהוימספריאת,(לכךהמיועדבמקום)הבעליםשלהמלאשמםאתלמלאיש"הבעליםחתימות"בשורת1.

.(לכךהמיועדבמקום)כוחםמיופה/הבעליםחתימתואת(לכךהמיועדבמקום)

מהבעליםאחדכלעבור"הבעליםחתימות"שורתלהוסיףיש.

החוכריםשלהזיהוימספריאת,(לכךהמיועדבמקום)החוכריםשלהמלאשמםאתלמלאיש"חוכריםחתימות"בשורת2.

.(לכךהמיועדבמקום)כוחםמיופה/החוכריםחתימתואת(לכךהמיועדבמקום)

מהחוכריםאחדכלעבור"חוכריםחתימות"שורתלהוסיףיש.

.החותםשלהזיהויפרטיואתהתאגידבשםחתםמילצייןיש,"תאגיד"הינווהמבקשבמידה3.

.הכחמיופה/המבקשיםחתימתתאריךאת,(לכךהמיועדבמקום)"_______בתאריך"-בלמלאיש4.

וחותמתחתימתאתלהוסיףוכן,המאמתד"עושלהמלאשמואת(לכךהמיועדיםבמקומות)החתימהבאימותלמלאיש5.

.המאמתד"עוה

טופס בקשה 

לייחוד  

דירות

חתימת 

המבקשים  

ואימות 

החתימה
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מיסוי-הוראות למילוי תצהיר נלווה לבקשה לייחוד דירות

66



כאשריוגשוהתצהיר,בהדפסהימולאובתצהירהפרטיםכל1.

.מקורבחתימתחתוםהוא

מקרקעיןמיסוימשרדאישוראתלהמציאניתן,זהתצהירחלף2.

לייחודהבקשהגביעלמקרקעיןמיסוימשרדחתימתידיעל

.דירות

תצהיר  

נלווה 

לבקשה 

לייחוד  

מיסוי-דירות

הוראות  

כלליות

הוראות כלליות
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שלהמלאשמואת(לכךהמיועדבמקום)"___________מ"החאני"-בלמלאיש1.

.המצהירד"עו

רישיוןמספראת(לכךהמיועדבמקום)"___________רישיון'מס"-בלמלאיש2.

.המצהירד"עושלדיןעריכת

עריכתתאריךאת(לכךהמיועדבמקום)"___________מיום"-בלמלאיש3.

.דירותלייחודהבקשה

הגושמספראת,(לכךהמיועדבמקום)"__________:ספר/כגוש"-בלמלאיש4.

.(השטרותבפנקסרשומותוהזכויותבמידההספרמספראתאו)

החלקהמספראת,(לכךהמיועדבמקום)"__________דף/חלקה"-בלמלאיש5.

.(השטרותבפנקסרשומותוהזכויותבמידההדףמספראתאו)

תצהיר  

נלווה 

לבקשה 

לייחוד  

מיסוי-דירות

ד  "פרטי עוה

המצהיר 

ופרטי הנכס
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:בחלק זה יש למלא כדלהלן

.המצהירד"עוהשלהמלאשמולמלאיש"________הוא"בשורת1.

.המצהירחתימתואת,החתימהתאריךאת(לכךהמיועדבמקום)למלאיש2.

תצהיר  

נלווה 

לבקשה 

לייחוד  

מיסוי-דירות

תוכן המצהיר 

וחתימה
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:בחלק זה יש למלא את פרטי אימות החתימה כדלהלן

אשרד"עושלהמלאשמואת(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"________ד"עו"בשורת1.

.המצהירחתימתאתאימת

.(ה)המצהירחתימתתאריךאת(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"________ביום"בשורת2.

שלהמלאהשםאת(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"________'גב/מרבפניי"בשורת3.

.(ה)המצהיר

(ה)המצהירשלהזהותמספראתלמלאיש"__________'מסזהות"בשורת4.

.המאמתד"עוהחותמתוחתימתאת(לכךהמיועדבמקום)החתימהבאימותלמלאיש5.

תצהיר  

נלווה 

לבקשה 

לייחוד  

מיסוי-דירות

אימות 

חתימה
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הוראות למילוי טופס בקשה לביטול חכירות והעברת 
בעלות לחוכרים
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הואכאשריוגשוהטופס,בהדפסהימולאוהבקשהבטופסהפרטיםכל1.

.מקורבחתימתחתום

הכוחייפויאתלבקשהלצרףיש,כוחמיופהידיעלחתומההבקשהאם2.

היאכיבבקשהלצייןיש."(למקורנאמן"חותמתנושאאובמקורחתום)

.כוחייפוימכוחנחתמה

לגביהמנהליםאסיפתמהחלטתפרוטוקוללצרףיש,תאגידהמבקשהיה3.

,זהלעניין)ד"עוידיעלומאומתר"היוידיעלחתום,המבוקשותהפעולות

זכויותוהסדרלרישוםהרשותנוהליבקובץמפורטותהוראותראה

.(מקרקעין

6בסעיף(לכךהמיועדבמקום)Xלסמןיש,דנןהבקשהטופסעלנוסף4.

.משותףביתלרישוםהבקשהלטופס

בקובץהמופיעותהמפורטותלהוראותבהתאם,מיסיםאישורילהמציאיש5.

.מקרקעיןזכויותוהסדרלרישוםהרשותנוהלי

הוראות כלליות

טופס בקשה 

לביטול  

חכירות 

והעברת 

בעלות  

לחוכרים

הוראות  

כלליות
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:בחלק זה יש למלא את פרטי הבעלים כדלהלן

.הבעליםשלהמלאהשםאתלמלאיש"הבעלים"בעמודת

לבעל.ז.תמספר)הבעליםשלהזיהוימספראתלמלאיש".פ.ח./ז.ת"בעמודת

מסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןמספרולתאגיד.פ.חמספר,.ז.תמסוגזיהויאמצעי

.(דרכון

תואםאינו(כחבייפויאו/ו)הבקשהבטופסהמופיעהעדכניהדרכוןמספראם

.הבקשההגשתטרםהרישוםבלשכתהרישוםאתלהסדיריש,לנסח

,1/2:לדוגמה)בחלקההבעליםשלחלקומהולצייןיש"בבעלותהחלק"בעמודת

.(ב"וכיו,1/3,1/1

טופס בקשה 

לביטול  

חכירות 

והעברת 

בעלות  

לחוכרים

פרטי . 1

הבעלים
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:בחלק זה יש למלא את פרטי החוכרים כדלהלן

.החוכריםשלהמלאהשםאתלמלאיש"החוכרים"בעמודת

לבעל.ז.תמספר)החוכריםשלהזיהוימספראתלמלאיש".פ.ח./ז.ת"בעמודת

מסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןומספרלתאגיד.פ.חמספר,.ז.תמסוגזיהויאמצעי

.(דרכון

תואםאינו(כחבייפויאו/ו)הבקשהבטופסהמופיעהעדכניהדרכוןמספראם

.הבקשההגשתטרםהרישוםבלשכתהרישוםאתלהסדיריש,לנסח

בנסחשמופיעכפיבחכירההחוכרשלחלקומהולצייןיש"בחכירההחלק"בעמודת

.(ב"וכיו,1/2,1/3,"במקרקעיןחלק","בשלמות":לדוגמה)הרישום

בנסחשמופיעכפיהמקוריהחכירהשטרמספראתלמלאיש"מקורישטר"בעמודת

.(1234/2019למשל)הרישום

טופס בקשה 

לביטול  

חכירות 

והעברת 

בעלות  

לחוכרים

פרטי . 2

החוכרים
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:בחלק זה יש למלא כדלהלן

הביתממוקםשבההחלקהמספראתלמלאיש"_______כחלקה"בשורת

.המשותף

הביתממוקםשבוהגושמספראתלמלאיש"_________בגוש"בשורת

.המשותף

כפי)החלקהשטחסךאתלצייןיש"____________שלבשטח"בשורת

.(הרישוםבנסחשמופיע

טופס בקשה 

לביטול  

חכירות 

והעברת 

בעלות  

לחוכרים

תוכן . 3

הבקשה 

ופרטי הנכס
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:כדלהלן( החדש)בחלק זה יש למלא את פרטי תת החלקה והבעלים 

הבעליםשםעללרשוםמבוקששאותההחלקהתתמספרלמלאיש"דירה/חלקהתת"בעמודת

.החדש

אשר)החלקהתתשל(החדש)הבעליםשלהמלאהשםאתלמלאיש"הבעליםשם"בעמודת

.(הקודמתבעמודהנרשמה

אמצעילבעל.ז.תמספר)החדשהבעליםשלהזיהוימספראתלמלאיש"זיהוי'מס"בעמודת

.(דרכוןמסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןומספרלתאגיד.פ.חמספר,.ז.תמסוגזיהוי

יש,לנסחתואםאינו(כחבייפויאו/ו)הבקשהבטופסהמופיעהעדכניהדרכוןמספראם

.הבקשההגשתטרםהרישוםבלשכתהרישוםאתלהסדיר

,1/2,1/3,1/1:לדוגמה)החלקהבתתהחדשהבעליםשלחלקומהולצייןיש"החלק"בעמודת

.(ב"וכיו

טופס בקשה 

לביטול  

חכירות 

והעברת 

בעלות  

לחוכרים

פרטי תת . 4

החלקה 

והבעלים 

(החדש)
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ולהחתימם  ( או בא כוחם)בחלק זה יש למלא את פרטי המבקשים 

:כדלהלן

המבקשיםשמותאתלמלאיש"כחמיופה/המבקששם"בעמודת1.

נחתמהוהבקשהבמידה)הכחמיופהשםאתאו(והחוכריםהבעלים)

.(כחמיופהי"ע

מבקשכל)כוחםמיופה/המבקשיםאתלהחתיםיש"חתימה"בעמודת.2

.(שמומופיעשבובשורהיחתום

פרטיואתהתאגידבשםחתםמילצייןיש,"תאגיד"הינוהמבקשאם

.החותםשלהזיהוי

טופס בקשה 

לביטול  

חכירות 

והעברת 

בעלות  

לחוכרים

פרטי . 5

המבקשים  

וחתימתם
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,  בחלק זה יש למלא את פרטי עורך הדין המאמת וחתימתו

:כדלהלן

אשרד"עושםאת,(לכךהמיועדבמקום)"__________אני"-בלמלאיש1.

.הכחמיופה/המבקשיםחתימתאתאימת

אימותתאריךאת(לכךהמיועדיםבמקומות)החתימהבאימותלמלאיש2.

.החותמיםאתשאימתד"עוהוחותמתחתימתאתלהוסיףוכן,החתימות

טופס בקשה 

לביטול  

חכירות 

והעברת 

בעלות  

לחוכרים

אימות . 6

חתימה
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,  בחלק זה יש למלא את כתובת המטפל לצורך שליחת מסמכים

:כדלהלן

המיועדבמקום)"___________מסמכיםלמסירתכתובת"-בלמלאיש1.

.בדוארמסמכיםמשלוחלצורךהמטפלשלכתובתואת,(לכך

הטלפוןמספראת,(לכךהמיועדבמקום)"______:טלפון"-בלמלאיש2.

.בבקשההמטפלשל(סלולריאו/וקווי)

טופס בקשה 

לביטול  

חכירות 

והעברת 

בעלות  

לחוכרים

כתובת . 7

למסירת 

מסמכים
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הוראות למילוי טופס הסכמה לשמש נציגות זמנית 
בבית משותף
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חתוםהואכאשריוגשוהטופס,בהדפסהימולאובטופסהפרטיםכל1.

.מקורבחתימת

הכוחייפויאתלטופסלצרףיש,כוחמיופהידיעלנחתםהטופסאם2.

כיבטופסלצייןיש."(למקורנאמן"חותמתנושאאובמקורחתום)

.כוחייפוימכוחנחתמההיא

יש,תאגיד(לתיקוןהסכמתושצורפהזכויותבעלאו)המבקשהיה3.

הפעולותלגביהמנהליםאסיפתמהחלטתפרוטוקוללצרף

ראה,זהלעניין)ד"עוידיעלומאומתר"היוידיעלחתום,המבוקשות

.(הרשותנוהליבקובץמפורטותהוראות

לפרטיתואמיםזהבטופסהמופיעיםהנציגותפרטיכילהקפידיש4.

.המשותףהביתלרישוםהבקשהבטופסהמופיעיםהנציגות

הוראות כלליות

טופס  

הסכמה  

לשמש  

נציגות  

זמנית בבית 

משותף

הוראות  

כלליות
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:כדלהלן, בחלק זה יש למלא את פרטי הבית המשותף

הביתממוקםשבוהחלקהמספראתלמלאיש"________חלקה"בשורת

.המשותף

הביתממקוםשבוהגושמספראתלמלאיש"________בגוש"בשורת

.המשותף

והעיר(מספרכולל)הרחובשםאתלמלאיש"____________בכתובת"בשורת

.המשותףהביתממוקםשבה

טופס  

הסכמה  

לשמש  

נציגות  

זמנית בבית 

משותף

תוכן 

ההסכמה  

ופרטי הבית
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:בחלק זה יש למלא את פרטי הנציגים כדלהלן

.הנציגיש למלא את השם הפרטי של " שם פרטי"בעמודת 

.הנציגיש למלא את שם המשפחה של " שם משפחה"בעמודת 

.".פ.ח"או" דרכון"או." ז.ת"יש לציין את סוג אמצעי הזיהוי " סוג זיהוי"בעמודת 

מסוגזיהויאמצעילבעל.ז.תמספר)המבקששלהזיהוימספראתלמלאיש"זיהוי'מס"בעמודת

.(דרכוןמסוגזיהויאמצעילבעלדרכוןומספרלתאגיד.פ.חמספר,.ז.ת

(.עיר, מספר רחוב, רחוב)יש למלא את כתובת מגוריו של הנציג " הכתובת"בעמודת 

(.כל נציג יחתום בשורה שבה מופיעים פרטיו)יש להחתים את הנציג " חתימה"בעמודת 

.יש לציין מי חתם בשם התאגיד ואת פרטי הזיהוי של החותם, "תאגיד"במידה והנציג הינו 

טופס  

הסכמה  

לשמש  

נציגות  

זמנית בבית 

משותף

פרטי הנציגים 

וחתימתם
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:בחלק זה יש למלא את פרטי אימות החתימה כדלהלן

ד"עושלהמלאשמואת(לכךהמיועדבמקום)למלאיש"________ד"עו"בשורת1.

.הנציגותחתימתאתאימתאשר

,החתימהאימותתאריךאת(לכךהמיועדיםבמקומות)החתימהבאימותלמלאיש2.

.המאמתד"עוהוחותמתחתימתאתלהוסיףוכן

טופס  

הסכמה  

לשמש  

נציגות  

זמנית בבית 

משותף

אימות 

חתימה
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