
 השרון-עיריית הוד      
 הגביהאגף 

 https://www.hod-hasharon.muni.il - העירייה  בת לפניות באתרוכת
 

 , הוד השרון 6, כניסה א', קומה 14הבנים 
                    . 16:00-18:30וביום ג' בין ה 8:30-12:30ימים א, ב, ה בין השעות  שעות קבלת קהל:

 072-2755422 24/7מענה אוטומטי לתשלומים  | 09-8894444מוקד טלפוני:

 

  
 בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין )טאבו(

לפקודת העיריות )נוסח חדש(, העברת זכויות בנכס בלשכת רישום המקרקעין מותנית בהצגת תעודה מהעירייה  324על פי סעיף 
 חס לנכס.ביהמופנית לרשם המקרקעין, מאשרת ששולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס )המוכר( 

 

 ________________:__מס' בקשה                           __________________   פרטי הנכס: 

 

  
  :פרטי הקונה/ המקבל                                       בעלים/פרטי המוכר/ המעביר  

 

  -איש קשר למשלוח שומת היטל השבחה                                   :פרטי המבקש/ מיופה כח 

                                                                               
 

 
 במקום המתאים( X)יש לסמן  סוג הנכס: 

 

  :הצהרת המבקש/ת   
 בין, השבחה והיטל פיתוח היטלי לרבות, הבעלים על החלים החובות כל תשלום הוא המקרקעין לרשם האישור למתן תנאי כי לי ידוע

 הפרטים כי ים/מצהיר נו/הנני כן על אשר .הנכס בגין שהוצאו הבנייה היתרי סמך ועל לעיל שצוינו כפי הנכס פרטי סמך על, השאר
 .בגינו שהוצגו הבנייה היתרי תואמת בנכס הבנייה וכי, נכונים הינם זו בבקשה נו/שמסרתי

 

                                    תאריך ____________   חתימה _____________   מספר זהות: __________________שם מלא :_______________  
 ההצהרה על לחתום נוטריוני( רשאי חוכ ייפוי )בעל מטעמו מורשה או הנכס בעל

 
 _________________________________________________________: לשימוש משרדי

__________________________________________________________________________________ 

 בבניין מס' קומות קומה דירה כתובת הנכס/ מגרש מספר נכס

מס' החלקים  חלקהתת  חלקה גוש

 המועברים

 תאריך מסירת החזקה תאריך חתימת החוזה

 מספר זהות שם מלא

 טלפון נייד  כתובת 

 מספר זהות/ תאגיד שם מלא

 טלפון נייד כתובת  

 מספר זהות/ תאגיד של מוכר/מיופה כח שם מלא

 טלפון נייד כתובת 

 תאגידמספר זהות/  שם מלא

 כתובת 

 

 טלפון נייד

  מייל

   
 מתאים(במקום  X :)יש חסמן  מטרת האישור

 
 

 

  

   מכירה    העברה ללא תמורה    רישם בית משותף 
   בטאבו  על שם המבקש/תרישום הנכס    גירושין עקבהעברה    הסכם שיתוף

   משכנתא   ביטול/ חידוש חכירה   רישום פרצלציה

 תעשייה  דירה בקומה אחרונה עם הצמדת גג  בית צמוד קרקע 

 אדמה לבנייה  דירה בקומה אחרונה ללא הצמדת גג  דירת גן  

 קרקע חקלאית  דופלקס  דירה בקומת קרקע  

 -אחר    מסחר  דירה בקומת ביניים  


