הודעה בדבר כוונה להסדיר זכויות בגושים  7189ו,7190 -
שכונת ג'ואריש ,רמלה
מועצת מקרקעי ישראל החליטה ביום  23.4.13על מתווה להסדרת זכויות בגושים
 7189ו 7190 -ברמלה (החלטת מועצה .)1277
הסדרת הזכויות תיעשה בהתאם לתכנית מס'  3/57/21מיום .28.12.95
כל הטוען לזכויות במקרקעין האמורים ,נדרש למלא טופס בקשה להכרה בזכויות,
המפורסם באתר הרשות ומצוי גם במשרדי הרשות המקומית.
את הטופס יש להמציא לגב' איילת חי ,ר' צוות רכישות והפקעות במרחב עסקי מרכז,
בצירוף כל המסמכים הנלווים ,כשהוא חתום ומאומת בידי עו"ד ,זאת לא יאוחר
מיום .01/11/16
הרשות תבחן את החומר שיתקבל ,ותמשיך לפעול על מנת לקדם את הסדרת הזכויות
במקרקעין מהר ככל הניתן.
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טופס בקשה להכרה בזכויות
שכונת ג'ואריש ברמלה
מס' המגרש בו מבוקש להכיר בזכויות(_____ :לפי תכנית  3/57/21מיום )28.12.95
שם פרטי של המבקש_________________ :
שם משפחה של המבקש________________ :
מספר תעודת זהות של המבקש________________ :
שם האב______________ :
מספר תעודת זהות של האב___________ :
טלפון ליצירת קשר עם המבקש________________:
האם המבקש מתגורר במגרש המבוקש :כן/לא
שם מלא של המתיישב המקורי במגרש (בשנות ה:)50-60 -
תעודת זהות של המתיישב המקורי במגרש:
הקשר בין המבקש לבין המתיישב המקורי (יש לסמן  Xבמקום המתאים):
_______ יורש – יש לצרף אסמכתאות לרבות צו ירושה או צו קיום צוואה
_______ מכר – יש לצרף הסכם מכר ואישורי מיסים בגין העסקה
_______ המבקש הינו המתיישב המקורי
_______אחר
ככל שיש מסמכים נוספים המעידים על זכויות במגרש המבוקש ,מעבר לנדרש לעיל ,יש לצרפם.
הבהרה :עם קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ,הם יועברו לבחינת הגורמים הרלוונטיים ברשות
מקרקעי ישראל ,ובמידת הצורך ידרשו השלמות נוספות.
כל הסדרה שתיעשה ,תהיה מותנית בהמצאת כתב שיפוי החתום בידי הגורם עימו מבוצעת
ההסדרה ,בו הוא מתחייב לכך שישפה את הרשות בכל תביעה שתוגש כנגדה בידי גורמים אחרים
הטוענים לזכויות במגרש.
אין בקבלת המסמכים המבוקשים משום כל הבטחה או התחייבות מצד הרשות לקידום עסקת
ההקצאה על שם המבקש.
____________
שם מלא

__________
תאריך

__________
חתימה

הריני מאשר כי ביום _____ הופיע בפני _________ ,המוכר/ת לי אישית /שהזדהה/תה בפני על ידי תעודת
זהות _____________ ,ואישרה בפני את נכונות הפרטים שלעיל
_____ ,עו"ד

_____________________
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