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ספח ט – 1תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים

תצהיר  -חסר קרקע ביעוד מגורים
הריי מצהיר ,כי אין לי ו/או לתא משפחתי ו/או למי מיחידיו )״יחידיו״  -יחיד או בן זוג ,לפי העיין ,וילדיהם
שטרם מלאו להם  21ולמעט ילד שוי ומתגוררים עימם דרך קבע ומצאים בחזקתם( ,זכויות )בחלק שעולה על
שליש( בקרקע המיועדת למגורים ,כמפורט להלן:
-

בעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגת הדייר ,וסח משולב ,תשל״ב.1972-

-

זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה לבעלות/לחכירה/לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת )כגון
ירושה/מתה/אמות וכיו״ב(.

-

זכויות בחלה או במשק עזר על פי חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעיל.

הגדרות:
תא משפחתי:
-

זוג שוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף ,עם או בלי ילדים )ללא הגבלת גיל(.

-

זוגות שרשמו לישואין ועומדים להישא תוך  3חודשים מיום הגשת הבקשה להפקת תעודת זכאות של
משרד הביוי.

-

הורה עצמאי )חד הורי/ת( עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו  21שה ,המתגורר עמו דרך קבע
ומצא בחזקתו ,ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד 50% -בדירה שמכרה בעקבות גירושין או
במהלך הישואין )קודם לגירושין( ולא היו לו זכויות וספות בהתאם להגדרות לעיל ב 6 -שים שקדמו למועד
הגשת הבקשה.
__________________________

__________________________

אישור:
אי הח״מ _________,עו״ד ,מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפי מר/גב׳_________ ת.ז.
_____________ המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא
יעשה כן אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,אישר/ה את כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם עליה בפי.
________________ __________ __________ _________________
שם מלא של עורך הדין מס' רישיון תאריך חתימה וחותמת

אישור:
אי הח״מ__________ ,עו״ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפי מר/גב׳ _________ ת.ז.
___________ המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה
כן אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,אישר/ה את כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם עליה בפי.
________________ __________ __________ _________________
שם מלא של עורך הדין מס' רישיון תאריך חתימה וחותמת

