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  נוסח אישור תושבות
  של הרשות המקומית

  'נספח יא
  הרשותג נייר עם לוגו של "יודפס ע

  

  __________________שם הרשות המקומית                                

                               

  

  

  
 אישור תושבות: הנדון

  

  

  
  ):או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה 1543' מסבהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל " (בן יישוב/ בן מקום"הגדרת 

מי שהוא או בן  או שקדמו למועד פרסום המכרז, השנים האחרונות 3 -אשר מקום מגוריו הקבוע ב, מי שהוא או בן זוגו: בן מקום
שקדמו למועד פרסום המכרז הינו בתחום שיפוטה , השנים האחרונות 10שנים מתוך  4-אשר מקום מגוריו הקבוע ב, זוגו

  .או משרד הפנים הרשות המקומית ת אישור של הרשות המקומית שבו ייבנה הפרויקט ובלבד שהמציא א

, שקדמו למועד פרסום המכרז או מי שהוא או בן זוגו, השנים האחרונות 3-אשר מקום מגוריו הקבוע ב, מי שהוא או בן זוגו: בן ישוב
 שקדמו למועד פרסום המכרז הינו בתחום היישוב שבו, השנים האחרונות 10שנים מתוך  4- אשר מקום מגוריו הקבוע ב

  .ייבנה הפרויקט ובלבד שהמציא את אישור המועצה האזורית או משרד הפנים

  

  להלן הפרטים שעל הרשות המקומית למלא

  :'גב/הריני לאשר בזאת כי מר

  _____________:'ז מס.ת____________ :שם פרטי___________  :שם משפחה

  ).על פי הרשום בתעודת זהות(___________ :תאריך לידה

  :י/סמן

  

השנים  10שנים מתוך  4-השנים שקדמו למועד פרסום המכרז או ב 3- ל מתגורר בתחום הישוב בו יבנה הפרויקט ב"הנ  -בן יישוב
  .שקדמו למועד פרסום המכרז

 10שנים מתוך  4- השנים שקדמו למועד פרסום המכרז או ב 3-בה יבנה הפרויקט בהרשות המקומית ל מתגורר בתחום "הנ -בן מקום 
 .קדמו למועד פרסום המכרזהשנים ש

 

  ._________:שנים 3המועד הקבוע לעניין 

  ._________:שנים 10המועד הקבוע לעניין 

  

  .ועד תאריך הוצאת אישור זה_________ :מתאריך) י את המיותר/מחק(ברשות המקומית / ל מתגורר בישוב"הנ

השנים  10שנים בהתאמה מתוך  4-יבנה הפרויקט הינו בהישוב שבו / במידה ומקום המגורים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית
  ).ממתי ועדי מתי(יש לציין את התאריכים הרלוונטיים למגורים , שקדמו למועד פרסום המכרז

  

  .__________ועד יום___________ תחילת מגורים מיום

  .__________ועד יום___________ מיום                         

  
  

  או הגזבר או המזכיר או מי מטעמם, יה של ראש הרשות המקומיתזה תה החתימה על אישור
  

  

  .______________:תפקיד נותן האישור__________ :שם מלא של נותן האישור

  .______________:חתימת מוציא האישור___________ :תאריך הוצאת האישור

  
  

  :חותמת הרשות המקומית

___________________  

  

  

  .לעניין אישור זה יהיה בתוקף למכרז הנוכחי בלבד. 1:       הערות

  .מגיש ההצעה יצרף המסמך המקורי בלבד. 2                   

  .הפרטים הנדרשים כלבאחריות מגיש ההצעה לוודא כי הטופס מולא כדין וכולל את . 3                   
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