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כתב התחייבות  אי פיצול דירה
הואיל ואני/אנו ,הח"מֹ ,

ביקשתי בבקשה מס':

מספר זהות

היתר בנייה ל
במגרש

בישוב

חלקה

בגוש

)להל "הבניי" ,ו"החלקה" בהתאמה(;
והואיל והסכמת לאשר את בקשתי בתנאי על פי החלטת ועדת המשנה/רשות הרישוי ובי השאר התנת אותה
בקבלת התחייבות שלהל;
אזי אני/אנו מתחייב/מתחייבי יחד ולחוד:
.1

המבוא להתחייבותי זו הינו חלק בלתי נפרד ממנה.

.2

הנני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי שאישור הבקשה להיתר בידיכ  ,אי בה כדי להוות אישור נוכחי או עתידי להגדלת צפיפות
המגורי בחלקה ו/או לפיצול יחידת הדיור ו/או הדירה ו/או חלקת המשנה ,המופיעה בבקשה להיתר ,ליחידות משנה .ידוע לי
כי א אפר תנאי זה ,תהיו זכאי לנקוט את כל האמצעי הפליליי ו/או המנהליי הנדרשי  ,לרבות התליית ההיתר או
ביטולו.

.3

בהתא  ,הנני מתחייב/ת שלא לפצל בעתיד ,בעצמי או באמצעות אחר ,את הדירה ו/או חלקי מיחידת הדיור ו/או חלקי
מחלקת המשנה המופיעה בבקשה להיתר ,ליחידות משנה ,לרבות רישו חלקי מהדירה ו/או מיחידת הדיור ו/או מחלקת
המשנה כחלקי נפרדי בלשכת רישו המקרקעי או ביצוע עבודות באופ שיש בו כדי לפצל אות ו/או להגדיל את צפיפות
המגורי בחלקה.

.4

ידוע לי כי בגי שימוש כאמור ,תהיו זכאי לרשו הערה בהתא לתקנה  27לתקנות המקרקעי )ניהול ורישו ( התש"ל
.1969

.5

א אעביר את זכויותיי בניי ו/או החלקה או חלק מה לכל אד או גו* ,תותנה ההעברה כאמור בכ +שאותו אד או גו*
יקבל על עצמו בכתב ומראש את תוכ התחייבותי זו.

.6

ידוע לי כי תוכ התחייבותי זו מהווה תנאי לקבלת ההיתר.

ולראיה באתי/באנו על החתו
ש פרטי וש משפחה

חתימה

תארי+

ש פרטי וש משפחה

חתימה

תארי+

אני הח"מ ____________________________
עובד/ת רישוי ופיקוח על הבנייה במינהל ההנדסה
עו"ד מטע מבקש ההיתר
מאשר/ת בזה כי ביו ___________ חת /חתמה בפניי__________________________________
מספר זהות_____________________________ אשר הצהיר/ה כי הוא מוסמ /+היא מוסמכת להתחייב כאמור.

