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 קריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסר דירה

 :חסר דירה

לפי , יחיד או בן זוג -" יחידיו)"או למי מיחידיו /שאין ולא היו לו ויחיד או תא משפחתי בהתאם למפורט להלן 

זכויות , (ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם( ולמעט ילד נשוי) 01וילדיהם שטרם מלאו להם , העניין

שנים קודם למועד החתימה על הסכם המכר לרכישת  6( בחלק שעולה על שליש)כלשהן בדירה או בחלק מדירה 

 :כמפורט להלן, רת מחיר למשתכןדי

 .1980-ב"תשל, נוסח משולב, שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר/חכירה לדורות/חכירה/בעלות -

(. ב"נאמנות וכיו/ מתנה/ירושה: כגון)חכירה לדורות או בכל דרך אחרת /חכירה/זכות על פי חוזה לבעלות -

 .לק מעיזבוןזכות על פי ירושה כוללת גם מצב בו המבקש הסת, לעניין זה

חבר קיבוץ או או זכות למגורים ל( או בכל דרך אחרת כאמור לעיל)זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה  -

 .ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ, ("קיבוץ": להלן)מושב שיתופי 

 .זכויות בדירה בשלבי בניה -

 :זכאי

 :כמפורט להלן, אזרח ישראל

 :יחידים 

 .ומעלה 85מגיל , נה/אלמן, ה/רושג, ה/רווק -

המחזיק אישור משרד הבריאות שהינו מרותק , ומעלה שהוכר כנכה גפיים תחתונות לצמיתות 01נכה בן  -

 .או יותר 85%לכיסא גלגלים לצמיתות ובעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור 

 :תא משפחתי

 (.ללא הגבלת גיל)דים עם או בלי יל, זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף זוג נשוי או -

 .חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות 8זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  -

המתגורר עמו דרך קבע , שנה 01עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו ( ת/חד הורי)הורה עצמאי  -

בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או  50% -ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד, ונמצא בחזקתו

שנים שקדמו  6 -ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל ב( קודם לגירושין)במהלך הנישואין 

 .למועד הגשת הבקשה

לחתום על התצהיר , על המבקש תעודת זכאות, וכתנאי לקבלת תעודת הזכאות, בנוסף לעמידה בקריטריונים לעיל

 .זכויות בקרקע המיועדת למגוריםשלהלן בדבר היעדר 
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 חסר קרקע ביעוד מגורים -תצהיר 

, לפי העניין, יחיד או בן זוג -" יחידיו)"או למי מיחידיו /נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/כי אין לי, ים/ו מצהיר/הריני

בחלק )ות זכוי, (ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם( ולמעט ילד נשוי) 01וילדיהם שטרם מלאו להם 

כמפורט , מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה, על פי תכנית מאושרת, בקרקע המיועדת למגורים( שעולה על שליש

 :להלן

 .1980-ב"תשל, נוסח משולב, בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר/חכירה לדורות/חכירה/בעלות -

: כגון)ך אחרת לחכירה לדורות או בכל דר/לחכירה/לבעלות חוזה/זכות על פי חוזה פיתוח -
 (.ב"נאמנות וכיו/מתנה/ירושה

חבר קיבוץ או או זכות למגורים ל( או בכל דרך אחרת כאמור לעיל)זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה  -
 .ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ, ("קיבוץ": להלן)מושב שיתופי 

 . ממכרז פטור/הגרלהוהרשמה /ה במכרז פומביבמסגרת זכייבעלות /חכירה/פיתוחחוזה  לקבלתזכות  -

 

לאחר , זכויות כמפורט לעיל, או למי מיחידיו/נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/יו בידי/ים כי ככול ויהיה/ו מצהיר/הריני

אדווח זאת , מועד חתימה על תצהיר זה ולפני מועד החתימה על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן

ולא ניתן , במקרה זה הזכאות תישלל. נחשב כחסר קרקע ביעוד למגורים\לא אחשבו למשרד הבינוי והשיכון

 .לחתום על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן נשוא הזכייה

 :הגדרות

 :תא משפחתי

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

חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של  8ם להינשא תוך זוגות שנרשמו לנישואין ועומדי -
 .חסר דירה

המתגורר עמו דרך קבע , שנה 01עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו ( ת/חד הורי)הורה עצמאי  -
 .ונמצא בחזקתו

 ______________מצהיר חתימת ה ___________.: ז.מספר ת______________  : שם פרטי______________   :שם משפחה

 ______________חתימת המצהיר ___________ .: ז.מספר ת______________  : שם פרטי______________   :שם משפחה

 . נדרשת חתימה של בני הזוג על התצהיר, במקרה של בני זוג* 
 

 :אישור

' גב/י מרהופיע בפנ______________ מאשר בזה כי ביום , ד"עו, ___________ מ"אני הח

ה כי /ה אותו/ולאחר שהזהרתי, ת לי באופן אישי/המוכר___________________ . ז.ת_______________ 

ה את נכונות /אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן אהיה צפוי/עליו

 .ה דלעיל וחתם עליה בפני/הצהרתו

 

 חתימה וחותמת  אריך ת       יוןריש' מס          שם מלא של עורך הדין

________________        __________ ________ ________________ 


