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חוברת מידע ורישום

פברואר 2019

דיור בר השגה
בתל-אביב-יפו
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דיור בר השגה לשכירות

בפרויקט גני שפירא )טורי הזהב 17(, בפרויקט WE )מנחם בגין 150(, בדירות ביד אליהו,

בפרויקט יסוד המעלה )יסוד המעלה 33-35( ובפרויקט מידטאון )מנחם בגין 144(

בעיר תל-אביב-יפו

בפרואר 2019
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הקדמה - יש לקרוא בעיון

תוכן עניינים

איגרת ראש העיר

איגרת מנכ"ל עזרה ובצרון

פתח דבר 

סיכום מועדים ולוחות זמנים                                                                                                   

פרק א':   תנאי הזכאות 

פרק ב':   הפרויקטים: גני שפירא, יד אליהו, WE, יסוד המעלה ומידטאון 

פרק ג':   תהליך ההרשמה 

פרק ד':   ההגרלה

פרק ה':   תקנון ההגרלה

נספחים:

נספח 1: הנחיות להנפקת תעודת זכאות / אישור השתתפות מחיר למשתכן

נספח 2 : טפסי ההרשמה להגרלה 

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים כאחד.
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דבר ראש עיריית תל-אביב-יפו

תושבות ותושבים יקרים,

המציאות הישראלית שבה אפילו בני/ות מעמד הביניים יכולים רק לחלום על רכישת דירה 

- היא תולדה של תפיסת עולם והחלטות ממשלתיות שהשאירו את הנושא הדיור לכוחות 

השוק, במקום לראות בקורת גג זכות בסיסית המוקנית לכל אדם. 

הדיור  יוקר  נושא  את  שהעמידה  בישראל  הראשונה  הרשות  היא  תל-אביב-יפו  עיריית 

והמחייה בראש סדר עדיפויותיה. בכלים המצומצמים העומדים לרשותה, העירייה מקדמת 

פרויקטים לדיור בר השגה ותכניות להתחדשות עירונית להגדלת מלאי הדירות בשוק. אמנם 

יצירתית,  וחשיבה  מעמיק  מחקר  בזכות  אך   - החופשי  השוק  של  כוחו  תחת  הכורעים  המאזניים  את  להטות  יכולים  איננו  לבדנו 

הצלחנו ליצר מודל ראשון מסוגו בארץ שניתן ליישמו בישראל כולה, ועולה בידינו לספק מלאי של מאות יחידות דיור בהישג יד, 

ואלפי דירות עוד בתכנון. 

בימים אלו נפתחת ההרשמה להגרלת זכאות לדיור בשכירות בכמה מן הפרויקטים העירוניים שאנו גאים בהם מאד: הפרויקטים 

בגני שפירא, ביד אליהו וביסוד המעלה )שנבנו ביוזמה עירונית ועל קרקע עירונית( והפרויקטים מידטאון ו- WE  )של יזמים פרטיים 

שבהם שולבו יחידות דיור ברות השגה(. הזוכים שיענו על הקריטריונים יוכלו לשכור דירה באחד הפרויקטים הללו לתקופה של עד 

5 שנים במחירים הנמוכים בכ- 20-30% ממחיר השוק.

בהצלחה לכל המשתתפים/ות!

שלכם, 

רון חולדאי, 

ראש עיריית תל-אביב-יפו
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הקדמה - יש לקרוא בעיון

דבר מנכ״ל עזרה ובצרון

בברכה ובהצלחה,

אלי גינזברג, מנכ״ל עזרה ובצרון

תושבים יקרים,

עזרה ובצרון, המשמשת כזרוע הביצועית של עיריית תל אביב-יפו, גאה להוביל את תחום 

ההתחדשות העירונית ובתוך כך את כלל הפרויקטים של דיור בר השגה בעיר.

השגה,  בר  דיור  המעודדת  ממשלתית  מדיניות  קיימת  העולם  ברחבי  רבות  במדינות 

ופלטפורמה זו שימשה לנו השראה. כך הוקם בתחילת 2013 בשכונת שפירא פרויקט דיור 

בר ההשגה הראשון בתל אביב-יפו ובישראל בכלל, והוא נחל הצלחה חסרת תקדים.

לאחר שאכלסנו בחמש השנים האחרונות מאות דירות ברות השגה ברחבי העיר, במהלך 2019 נמשיך בתנופת העשייה ונגריל 

 .WE כ- 84 יחידות דיור נוספות באזורי ביקוש שונים בגני שפירא, ביד אליהו, ביסוד המעלה, במידטאון ובפרויקט

העירייה, כמו גם עזרה ובצרון, פועלות מתוך תפיסת עולם ערכית לפיה דיור וקורת גג הם זכות בסיסית של כל אדם. אני רואה 

חשיבות חברתית גדולה בפרויקט הדיור בר השגה, וכולי תקווה שישמש דוגמא לערים נוספות בישראל. 

עזרה ובצרון תמשיך לפעול למען מחר טוב יותר עבור התושבים, ותשאף להפוך את הגרלות הדיור בר השגה למסורת. מסורת, 

שתתקיים מדי שנה ותציע דיור מוזל באזורים מגוונים בעיר, ובכך נוכל לסייע לזוגות ולמשפחות בתחילת דרכן.
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פתח דבר:
)להלן:  אביב-יפו  תל  בעיר  השגה"  בר  "דיור  של   שונים  פרויקטים  קידום  על  החליטה  "העירייה"(  )להלן:  אביב-יפו  תל  עיריית 

א'  ביום  ובצרון"(  "עזרה  )להלן:  בע"מ  לשיכון  חברה  ובצרון"  "עזרה  חברת  העירוני  התאגיד  פרסם  לכך,  בהתאם  "הפרויקט"(. 

17.2.19 פנייה פומבית לציבור, ובמסגרתה מוזמנים העומדים בתנאי הזכאות המפורטים בחוברת זו )להלן: "המועמדים"( להגיש 

בקשה לשכירת יחידת דיור בפרויקט דיור בר השגה המפורט להלן לשכירת יחידת דיור.

מועמדים המעוניינים להירשם להגרלה ולהשתתף בפרויקט יגישו את מועמדותם באמצעות הגשת בקשת הרשמה באתר הדיגיטלי

www.tlv4less.co.il  בצירוף העתק תעודת הזהות )להלן: "האתר" או "אתר ההרשמה"(, בו מצויה חוברת מידע ורישום זאת, כמו 

גם הסברים מלאים על אופן הגשת הבקשה/ ההרשמה להגרלה )להלן: "הבקשה" או "בקשת ההרשמה"(.

"תנאי  הגשת הבקשה תבוצע רק לאחר שהמועמד בדק שהוא עומד בכל תנאי הזכאות המפורטים בפרק א' בחוברת זאת )להלן: 

הזכאות"(.

הבקשה/ההרשמה  הגשת  זאת.  ובחוברת  ההרשמה  באתר  המופיעות  להנחיות  בהתאם  יבוצע  הבקשה/ההרשמה  הגשת  תהליך 

להגרלה תתאפשר החל מיום א' 17.2.19 ועד ולא יאוחר מיום א' 7.4.2019 בשעה 15:00. 

לאחר המועד האחרון להגשת הבקשה/להרשמה תקיים העירייה באמצעות עזרה ובצרון הליך הגרלה דיגיטלי כמפורט בחוברת זו, 

במסגרתו תוגרל הזכות לשכירת יחידת דיור בתנאים המפורטים להלן )להלן: "ההגרלה"(. 

.www.tlv4less.co.il פרטים בנוגע להגרלה, למועד בו היא תתקיים, וכן עדכונים ושינויים ככל שיהיו יפורסמו באתר האינטרנט

מידע כללי

.www.tlv4less.co.il :"אתר אינטרנט"

אתר ההרשמה מכיל מידע כללי על הפרויקט המוצע, הסברים, תנאי הרשמה, תנאי הזכאות, תקנון ההגרלה וכן נוסח חוזה השכירות 

שייחתם על ידי הזוכים . הגשת הבקשה וההרשמה לפרויקט ולהגרלה תתבצע אך ורק באופן מקוון באמצעות אתר ההרשמה.

"חוברת המידע והרישום":

ניתן לקבל את חוברת ההרשמה באחת משתי הדרכים הבאות: א. 

www.tlv4less.co.il 1. הורדה דיגיטלית של החוברת באתר ההרשמה

2. קבלת עותק מודפס במשרדי עזרה ובצרון )מסגר 9, תל אביב-יפו, קומה 4(.

יום א' 7.4.2019 עד השעה 15:00, קרי על בקשת ההרשמה להיקלט באתר המקוון עד ולא  המועד האחרון להרשמה, הוא  ב. 

יאוחר משעה זו )להלן: "המועד האחרון"(. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשה ולהירשם להגרלה. מובהר כי ניתן להגיש את 

הבקשה ולהירשם להגרלה רק באופן מקוון באמצעות האתר.
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פרטי קשר לשאלות, הבהרות  ולסיוע בהגשת מסמכי ההגשה:

מוקד מידע טלפוני יעמוד לרשות הציבור בימים א' – ה' בין השעות 8:30 – 16:00 בטלפון 3896* שלוחה מספר 3.  א. 

.tlv4less@e-b.co.il :ב. בנוסף, ניתן לפנות לקבלת מענה לשאלות ובקשה להבהרות באמצעות דואר אלקטרוני

בתמצית - הבקשה וההגרלה

פירוט מלא ומפורט לעניין אופן הגשת הבקשה/ההרשמה להגרלה מופיע בפרק ג׳ בחוברת זאת.  אנא קיראו היטב את ההוראות המפורטות

רישום להגרלה. על המועמדים להיכנס לאתר ההרשמה, לבחור את הפרויקט הרלוונטי, לעיין בכל תנאי ומסמכי חוברת זאת   •

הרישום כולל: )1( הצהרה מקוונת על עמידה בכל הקריטריונים  לרבות וביחוד תנאי הזכאות ולוודא עמידתם בכל תנאי הזכאות. 

והתנאים המפורטים בחוברת זאת ובמסמכים הנלווים לה ו-)2( צירוף של צילום תעודת הזהות של המועמד. 

בקשה,  מספר  למועמד  וינפיק  ההרשמה  בקשת  את  אוטומטי  באופן  האתר  ימספר  האתר,  באמצעות  הבקשה  הגשת  לאחר   •

רק קבלת מספר בקשה מעיד על הגשת  "מספר הבקשה"(.  אשר יופיע על המסך בסיום תהליך הגשת מסמכי ההגשה )להלן: 

ושמירתו.  בקשה  מספר  קבלת  לוודא  המועמד  באחריות  בהגרלה.  להשתתפות  סף  תנאי  מהווה  בקשה  מספר  קבלת  הבקשה. 

מספרי הבקשה של המועמדים הם אלה שישתתפו בהגרלה. 

ולצרף את כל האסמכתאות הרלוונטיות, כאשר הם סרוקים  מועמד שמספרו יעלה בהגרלה יתבקש למלא את כל הטפסים   •

.tlv4less@e-b.co.il לכתובת הדוא"ל

לדרוש  רשאית  תהא  שהעירייה  למועמדים  מובהר  ההליך.  סוף  עד  המקוריים  ההגשה  מסמכי  את  לשמור  המועמדים  על   •

מהמועמדים לזכייה להמציא את מסמכי המקור ולהביאם לידי משרדי עזרה ובצרון בתוך 10 ימי עסקים ממועד הדרישה. מועמד 

שלא ימציא את מסמכי המקור, בתוך עשרה )10( ימי עסקים כאמור בהתאם לדרישה, תהא העיריה רשאית לפסול את בקשתו. 

הגשת כל מסמכי הבקשה המלאים )כמפורט בכל אחד מהטפסים(, כשהם כוללים חתימות ואימות עו"ד כנדרש בהם הינה   •

באחריות המועמד והינה תנאי לבדיקת הזכאות בהמשך. 

העיריה תהא רשאית לפסול מועמד שלא הגיש את כל מסמכי הבקשה כנדרש.   •

מוצע למתמודדים להגיש את בקשת ההרשמה זמן מספק לפני המועד האחרון לרישום, על מנת לוודא הגשה של הבקשה   •

באופן מקוון וקבלת מספר בקשה.  

בדיקת מסמכי הבקשה ובחינת זכאותם של המועמדים יבוצעו רק לגבי מועמדים שברשימת המועמדים לזכייה שמספרם עלה   •

בהגרלה )קרי, 53 המספרים הראשונים בפרויקט גני שפירא, 10 המספרים הראשונים בפרויקט WE,י17 המספרים הראשונים 

ההמתנה,  ברשימת  מועמדים  ומספר  במידטאון(,  הראשונים  המספרים  ו-3  המעלה  ביסוד  הראשון  המספר  אליהו,  ביד  בדירות 

בהתאם לשיקול דעת העירייה. מובהר כי בחינת הזכאות תתבצע לאחר ההגרלה. 
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יזם  מול  ישיר  בתיאום  שניתן,  ככל  דיור,  יחידת  ולבחור  מהפרויקט  להתרשם  בהגרלה,  הסידורי  מספרם  לפי  יוזמנו  הזוכים   •

הפרויקט או מול עזרה ובצרון, לפי העניין. זוכים שיחליטו לממש את זכאותם לשכירת יחידת דיור, יופנו אל יזם הפרויקט או לחברת 

הניהול מטעם יזם הפרויקט או לעזרה ובצרון, לפי העניין, על מנת לחתום על חוזה לשכירת יחידת דיור )להלן: "חוזה השכירות"( 

והמצאת הבטוחות הנדרשות כמפורט בו.

החוזים לשכירת יחידות הדיור על נספחיהם, עליהם ידרשו הזוכים לחתום, זמינים לעיון והורדה באתר האינטרנט שכתובתו   •

www.tlv4less.co.il, תחת הכותרת "חוזי שכירות" )להלן "חוזה השכירות"(. מובהר כי לכל פרויקט חוזה שכירות ייעודי, בהתאם 

לזהות המשכיר )היזם הפרטי/עיריית תל אביב-יפו/עזרה ובצרון(. 

מובהר להסרת ספק כי חוזה השכירות שייחתם מול יזמי פרויקטים WE ומידטאון הינו מסמך חוזי מחייב בין הזוכה ליזם בלבד   •

וכי העיריה ו/או חברת עזרה וביצרון אינן מעורבות בכל הנוגע להתקשרות בחוזה השכירות ו/או ביחסי השכירות. ההתקשרות 

ורק אותם. תנאי להגשת בקשת  בין הזוכה ליזם ותחייב אך  WE ומידטאון תבוצע במישרין  יחידת הדיור בפרויקטים   לשכירת 

ההרשמה לגבי פרויקטים  WE ומידטאון, הינו הסכמת המועמד כי חוזה השכירות יחול במערכת היחסים שבינו לבין היזם בלבד 

וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות נגד העיריה ו/או חברת עזרה וביצרון בקשר עם חוזה השכירות ו/או כל סכסוך הנובע ממנו 

ו/או בקשר עם יחסי השכירות או יחידת הדיור. 

דגשים והערות

זאת  לרשימה  שנכנס  )או  להלן,  כהגדרתה  לזכייה,  המועמדים  לרשימת  ונכנס  בהגרלה  שעלה  מועמד  כי  ומודגש  מובהר   •

מרשימת ההמתנה במקום מועמד אחר( אינו זוכה ואינו זכאי להתקשר בחוזה שכירות עם היזם או עם עזרה ובצרון, לפי העניין. 

מועמד ייחשב כזוכה רק אם בנוסף לכך הוא מקיים את כל התנאים הבאים: 1( המועמד נמצא עומד בכל תנאי הזכאות לאחר 

בדיקת מסמכי הבקשה ע"י עזרה ובצרון ו- )2( המועמד הוכרז כ"זוכה" ע"י עזרה ובצרון/העירייה )לעיל להלן: "הזוכה"(.

בקשת  להגשת  תנאי  בלבד.  טנטטיבי  תאריך  הוא  זאת  בחוברת  המפורט  השכירות  תחילת  תאריך  כי  בזאת  ומודגש  מובהר   •

לו הודעה על כך  ובלבד שתימסר  כי הוא מקבל עליו את מועד תחילת השכירות, ככל שיהיה,  ההרשמה הינו הסכמת המועמד 

מבעוד מועד, ולא יאוחר משלושה שבועות מראש ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה על כך כנגד המשכיר, עירית תל אביב- יפו, 

עזרה ובצרון ו/או מי מטעמם.

באחריותם המלאה והבלעדית של המועמדים לבחון לפני הגשת מועמדותם האם עומד לרשותם המימון הדרוש ו/או ביכולתם   •

לשלם את דמי השכירות ויתר התשלומים הנדרשים.

באחריות המועמדים לבדוק בטרם הגשת בקשת ההרשמה את מפרט הדירות המפורט ב"פרק ב'- הפרויקטים" בעמ' 13-20   •

לחוברת זאת ואת חוזה השכירות על כל נספחיו ולוודא כי אלו מתאימים לצרכיהם ולדרישותיהם. 

שינוי  כל  הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי  זו,  בחוברת  המפורטים  הזמנים  ולוחות  המועדים  את  לעדכן  רשאית  העירייה  כי  מובהר   •

ללוחות הזמנים יפורסם באתר האינטרנט www.tlv4less.co.il. על המועמדים לעקוב אחר השינויים המפורסמים באתר.

מובהר ומודגש כי מועמד שזכה במסגרת פרויקט דיור בר השגה מטעם העירייה/עזרה ובצרון ומימש את זכאותו לשכירת   •

יחידת דיור, לא יוכל להגיש מועמדות נוספת לפרויקט אחר של דיור בר השגה של עיריית תל אביב-יפו.
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המועד הקבוע - המועד בו תבחן עמידת המועמדים בתנאי הזכאות. 

פתיחת ההרשמה באתר )הגשת מסמכי הבקשה(.

המועד האחרון לרישום להגרלה )עד השעה 15:00(.

מועד קיום ההגרלה.

לנוחות המועמד סיכום מועדים ולוחות זמנים:

 31.12.18

17.02.19

07.04.19

14.04.19

הודעות  יינתנו  שלאחריה  הזכאות,  בתנאי  ועמידה  ההגשה  מסמכי  בדיקת  הליך  יתקיים  ההגרלה,  קיום  מועד  לאחר 

למועמדים שמספרם עלה בהגרלה ואשר נמצאו כמקיימים את כל תנאי הזכאות. 

ככל וזוכים יחליטו לוותר על זכייתם, מכל סיבה שהיא, ייבדקו מועמדים נוספים אשר נמצאים ברשימת ההמתנה, בהתאם למספרם 

הסידורי ברשימת ההמתנה.

בברכה,

עזרה ובצרון

עיריית תל-אביב-יפו
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פרק א׳ - תנאי הזכאות:
מועמד יוכר כזכאי לדיור בר השגה להגרלה זו בכפוף לכך שביום 31.12.18 )להלן: "המועד הקובע"( הוא עומד בתנאי זכאות 1 עד 

6 המפורטים להלן, ולגבי דירות מסוימות המיועדות רק למשקי בית עם ילדים, יידרש המועמד לעמוד בנוסף גם בתנאי זכאות מס' 7 

כמפורט להלן.

בפרק זה "משק בית" - זוגות נשואים/ידועים בציבור, עם או בלי ילדים או יחידים/רווקים.

תנאי ראשון - חסר דירה

כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או ללא בעלות על חלק מדירה אשר יש בה כדי למנוע קבלת תעודת זכאות. הוכחה בלעדית 

לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. ראו פירוט בנספח 1 לחוברת זו.

לוודא  רק  אלא  ההרשמה,  בטרם  למשתכן  מחיר  אישור  או  הזכאות  תעודת  את  להוציא  נדרשים  אינכם  המועמדים!  לב  לתשומת 

שהנכם זכאים לתעודת זכאות. רק אם מספרכם יועלה במועד ההגרלה תתבקשו להנפיק את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן 

tlv4less@e-b.co.il או פיזית לידי עזרה וביצרון במשרדי החברה ובשעות קבלת הקהל. יש למסור את  ולמסרם באמצעות הדוא״ל 

התעודה לא יאוחר מעשרה ימים ממועד הדרישה.

מועמדים חד הוריים ו/או אחרים אשר ידוע להם כי עליהם לגשת לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון כחלק מתהליך הנפקת 

תעודת הזכאות, מתבקשים להגיש את הטפסים הדרושים לדיון בהקדם ובאופן נפרד ועצמאי לחברת עמידר/מרכז אלונים מקבוצת 

מגער/חברת מילגם בטרם עריכת ההגרלה.

תנאי שני - תושב תל-אביב-יפו

הקובע  למועד  שקדמו  השנים  שלוש  במשך  אביב-יפו  תל  תושב  שהינו  ישראל  אזרח  הינו  הבית  במשק  לפחות  הבגירים  אחד 

)31.12.18(, או היה תושב תל אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע.

•  הוכחת התושבות של המועמד בתל אביב-יפו תהא על סמך הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, 

התשכ"ה-1965, או באמצעות חוזי שכירות, או באמצעות תשלומי ארנונה. 

•  מועמד אשר גר בבית הוריו יחתים את הוריו על התצהיר המפורט בטופס 3 וכן יצרף אישור ארנונה.

תנאי שלישי - הכנסות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על ההכנסה 

לחודש  ברוטו   ₪  23,094 של  סך  על  יועמד  הזכאות  בדיקת  שלצורך  השביעי,  העשירון  של  העליון  הרף  של  החודשית  הממוצעת 
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)בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ליום פרסום חוברת זו( ובתוספת 10 אחוזים.

יילקחו  המשכורת  בחישוב  כי  )מובהר  משכורת  יד,  משלח  ו/או  מעסק  הכנסות  בחשבון  תילקחנה  הבית  משק  הכנסות  בחישוב 

בחשבון כל הרכיבים החייבים במס(, הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או 

מבן הזוג, גמלאות מחליפות שכר )כגון דמי לידה, מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין 

נכות מעבודה וכיוצא בזה(. 

)כגון  שאינן תלויות הכנסה  בחישוב הכנסות משק הבית לא תובאנה בחשבון גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי 

קצבת ילדים, נכות כללית וכו'(, הכנסות פטורות ממס )כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות( והכנסות חד פעמיות )כגון 

פיצויי פיטורין, זכייה בהגרלות וכו'(.

תנאי רביעי - גובה הון עצמי ונכסים

יעלה על סך של 300,000 ₪ )שלוש מאות אלף  )31.12.18( לא  סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע 

שקלים חדשים(.

בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן, כלי רכב ונכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות שבחוברת 

ההרשמה.

תנאי חמישי - מיצוי כושר ההשתכרות

בשלוש השנים שלפני המועד הקובע )31.12.18( עבד לפחות אחד הבגירים במשק הבית עשרים וארבעה )24( חודשים )לפחות( 

במשרה מלאה ומתוכם שנים עשר )12( חודשי עבודה במשרה מלאה באופן רציף.

"משרה מלאה" – בהתאם לנהוג והמקובל בענף בו מועסק המועמד, ולכל הפחות 32 שעות שבועיות. 

בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.  •

זוגות נשואים/ידועים בציבור - על לפחות אחד מבני הזוג למצות את כושר ההשתכרות.  •

משפחה חד הורית - הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות )התשנ"ב( 1992, העובד במשרה חלקית )לעניין סעיף זה   •

לפחות חמישים אחוז )50%( מהיקף משרה מלאה(, ייחשב כממצה את כושר ההשתכרות.

מועמד סטודנט – לגבי מועמד שהינו סטודנט, לא תיבחן הרציפות אלא עבודה במשרה מלאה של 24 חודשים בשלוש השנים   •

שלפני המועד הקובע )31.12.18(.

הבטחת  קצבאות  לקבל  זכאי  ואינו  מקבל  אינו  המועמד  בהגרלה!  להשתתף  רשאים  יהיו  לא  הכנסה  הבטחת  קצבאות  מקבלי 

הכנסה מהביטוח הלאומי בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע )31.12.18(.
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תנאי שישי - קריטריון הגיל

גילו של אחד הבגירים לפחות במשק הבית במועד הקובע )31.12.18( לא יעלה על גיל ארבעים וחמש )45( שנים )כולל(, ולגבי מועמד 

שהינו יחיד גילו עולה על עשרים ושבע )27( שנים.

לחלופין, במשק הבית יש ילד אחד לפחות אשר גילו אינו עולה על גיל  12 שנים )כולל( במועד הקובע )31.12.18(, והרשום בתעודת 

הזהות של המועמד הבגיר.

תנאי שביעי – "משק בית ובו ילד" – רלבנטי רק לדירות מסוימות כמפורט בפרק ב'- הפרויקטים.

במשק הבית יש ילד אחד לפחות אשר גילו במועד הקובע )31.12.18( אינו עולה על שתיים עשרה )12( שנים )כולל( והרשום בתעודת 

הזהות של המועמד הבגיר. 

מובהר כי משק בית ובו ילד יכול שיהיה גם משפחה חד הורית עם ילד שגילו אינו עולה על גיל 12 שנים )כולל( במועד הקובע )31.12.18(.

*אישה הנמצאת בחודשי היריון תוכל לענות על הגדרת משק בית ובו לפחות ילד אחד שגילו אינו עולה על גיל  12 שנים )כולל( וזאת על 

סמך הצגת אישורים רפואיים נדרשים על ההיריון.

הערות

לעניין מגוון הדירות המוצע והתאמתן לסוגי משקי הבית השונים )זוגות נשואים/ידועים בציבור, עם או בלי ילדים, משפחות חד 

הוריות או יחידים/רווקים( ראו התייחסות במפרטי הדירות בפרק ב' - הפרויקטים. מובהר כי לעירייה הזכות לשנות את סוגי משקי 

הבית אליהם מיועדות הדירות.

יובהר כי להוכחת העמידה בתנאי הזכאות העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שמפורטים 

לעיל ולהלן בחוברת ההרשמה או לקבל מסמכים חלופיים אחרים המעידים על עמידה בתנאי הזכאות וזאת על פי שיקול דעתם 

הבלעדי.

לעיריית תל אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בתנאי הזכאות כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.
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פרק ב' – הפרויקטים:
פרויקט גני שפירא - הסבר כללי למועמדים

זכאים לגשת לפרויקט  זה - משק בית ובו ילד )נדרשת עמידה בתנאי הזכאות 1-7 לפרק א'(.

שכונת שפירא ע"ש מאיר גצל שפירא היא שכונה בדרום תל אביב-יפו, מדרום לתחנה המרכזית החדשה ודרך שלמה. השכונה 

מאופיינת בבתים נמוכי קומה אך במרקם עירוני צפוף. זה כמה שנים מתחדשת השכונה בבתי דירות מודרניים בעלי מספר קומות.

עיריית תל אביב-יפו הקצתה שטח של כ-4 דונם בשכונה לטובת דיור בר השגה ובתאריך 1.12.2012, במהלך חסר תקדים, מינתה 

את חברת עזרה ובצרון להקים ולנהל את הפרויקט בשטח המתוחם. 

גבולות התכנית הם: בצפון - רח' אריה דה מודינה, במזרח - רח' ראבד, בדרום – רח' מורה נבוכים ובמערב - גינת דה מודינה.

הפרויקט כולל 3 מבנים בני 3.5 ו-4.5 קומות, ובסך הכול 69 יחידות דיור וחניון תת קרקעי בשטח של כ-2,800 מ"ר המכיל גם 

מרחבים מוגנים קומתיים.

המבנים מתוכננים בצורת "ח" ובמרכזם שטח פנאי המאפשר מעבר חופשי דרך המתחם לגינת דה מודינה, וזאת כדי לשמור על 

הציר הירוק העובר במגרש לפני תכנית האב.

הדירות בפרויקט זה הינן בבעלות עיריית תל אביב-יפו. הסכם השכירות ייחתם בין העירייה ו/או מי מטעמה לבין הזוכים. 

בפרויקט זה תוקצינה 53 יחידות לזכאי דיור בר השגה.

 מס' כניסהכתובת מס"ד              
מס' טיפוסדירה

שכ"דגודל הדירהקומהחדרים

3,700 &90מ"ר כולל ממ"ק+גינה  קרקע3דירת גן1א'טורי הזהב 17 1

3,700 &96מ"ר כולל ממ"ק+גינה קרקע3דירת גן2א'טורי הזהב 17 2

3,500 &71מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת ראשונה 3דירה3א'טורי הזהב 17 3

3,500 &71מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת שניה3דירה5א'טורי הזהב 17 4

3,500 &69מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת שניה3דירה6א'טורי הזהב 17 5

4,200 &119מ"ר כולל ממ"ק+מרפסת גג4פנטהאוז7א'טורי הזהב 17 6
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 מס' כניסהכתובת מס"ד
מס' טיפוסדירה

שכ"דגודל הדירהקומהחדרים

3,900 &109מ"ר כולל ממ"ק+גינה קרקע3דירת גן1ב'טורי הזהב 17 7

3,900 &111מ"ר כולל ממ"ק+גינה  קרקע3דירת גן2ב'טורי הזהב 17 8

3,900 &94מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת ראשונה 4דירה3ב'טורי הזהב 17 9

3,900 &93מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתראשונה 4דירה4ב'טורי הזהב 17 10

3,900 &94מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת שניה4דירה5ב'טורי הזהב 17 11

3,900 &93מ"ר כולל ממ"ד +מרפסתשניה4דירה6ב'טורי הזהב 17 12

3,900 &113מ"ר כולל ממ"ק+גינהקרקע3דירת גן1ג'טורי הזהב 17 13

3,900 &111מ"ר כולל ממ"ק+גינה קרקע3דירת גן2ג'טורי הזהב 17 14

3,700 &94מ"ר +ממ"ד+מרפסתראשונה4דירה3ג'טורי הזהב 17 15

3,700 &94מ"ר+ממד+מרפסתראשונה4דירה4ג'טורי הזהב 17 16

3,700 &94מ"ר+ממד+מרפסתשניה4דירה5ג'טורי הזהב 17 17

3,900 &94מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת שניה4דירה6ג'טורי הזהב 17 18

4,600 &149מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת גג5פנטהאוז7ג'טורי הזהב 17 19

3,900 &119מ"ר כולל ממ"ק+גינה קרקע3דירת גן2ד'טורי הזהב 17 20

3,900 &95מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת ראשונה4דירה3ד'טורי הזהב 17 21

3,900 &93מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתראשונה4דירה4ד'טורי הזהב 17 22

3,900 &93מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת שניה4דירה6ד'טורי הזהב 17 23

3,700 &104מ"ר+ממ"ק+גינהקרקע3דירת גן1ה'טורי הזהב 17 24

3,700 &95מ"ר כולל ממ"ק+גינהקרקע3דירת גן2ה'טורי הזהב 17 25

3,500 &70מ"ר כולל ממ"ק+מרפסתראשונה3דירה3ה'טורי הזהב 17 26

3,500 &69מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת ראשונה3דירה4ה'טורי הזהב 17 27
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 מס' כניסהכתובת מס"ד
מס' טיפוסדירה

שכ"דגודל הדירהקומהחדרים

3,500 &70מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתשניה3דירה5ה'טורי הזהב 17 28

3,500 &69מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת שניה3דירה6ה'טורי הזהב 17 29

3,700 &91מ"ר כולל ממ"ק+גינהקרקע3דירת גן1ו'טורי הזהב 17 30

3,700 &92מ"ר כולל ממ"ק+מרפסתקרקע3דירת גן2ו'טורי הזהב 17 31

3,500 &71מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתראשונה3דירה4ו'טורי הזהב 17 32

3,500 &70מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתשניה3דירה5ו'טורי הזהב 17 33

3,500 &71מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתשניה3דירה6ו'טורי הזהב 17 34

3,700 &94מ"ר כולל ממ"ק+גינהקרקע3דירת גן1ז'טורי הזהב 17 35

3,700 &92מ"ר כולל ממ"ק+גינה  קרקע3דירת גן2ז'טורי הזהב 17 36

3,500 &71מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתראשונה3דירה3ז'טורי הזהב 17 37

3,500 &69מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת ראשונה3דירה4ז'טורי הזהב 17 38

3,500 &71מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתשניה3דירה5ז'טורי הזהב 17 39

3,500 &69מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת שניה3דירה6ז'טורי הזהב 17 40

Œשלי3דירה7ז'טורי הזהב 17 41
3,500 &71מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתשית

4,200 &119מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת גג4פנטהאוז9ז'טורי הזהב 17 42

3,700 &94מ"ר כולל ממ"ק+גינהקרקע3דירת גן1ח'טורי הזהב 17 43

3,500 &70מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת ראשונה3דירה3ח'טורי הזהב 17 44

3,500 &69מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתראשונה3דירה4ח'טורי הזהב 17 45

3,500 &70מ"ר כולל ממ"ק+מרפסתשניה3דירה5ח'טורי הזהב 17 46

Œשלי3דירה7ח'טורי הזהב 17 47
3,500 &70מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתשית

Œשלי3דירה8ח'טורי הזהב 17 48
3,500 &69מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת שית
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דמי ניהול לחודש: 250 ₪ 

הזוכים בפרויקט זה יהיו זכאים להשכיר בנוסף גם חנייה תמורת תשלום של 100 ₪ לחודש.

צפי לאכלוס הדירות: אוקטובר 2019

 מס' כניסהכתובת מס"ד
מס' טיפוסדירה

שכ"דגודל הדירהקומהחדרים

4,200 &120מ"ר כולל ממ"ד+מרפסת גג4פנטהאוז9ח'טורי הזהב 17 49

3,700 &90מ"ר כולל ממ"ק+גינה  קרקע3דירת גן2ט'טורי הזהב 17 50

3,500 &70מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתראשונה3דירה3ט'טורי הזהב 17 51

3,500 &71מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתראשונה3דירה4ט'טורי הזהב 17 52

3,500 &71מ"ר כולל ממ"ד+מרפסתשלישית3דירה8ט'טורי הזהב 17 53
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פרויקט WE - הסבר כללי למועמדים
זכאים לגשת לפרויקט WE   דירת 2 חדרים- יחידים או זוגות נשואים/ידועים בציבור )נדרשת עמידה בתנאי הזכאות 1-6 לפרק א'(. 

זכאים לגשת לפרויקט WE דירת 3 חדרים- זוגות נשואים/ידועים בציבור או משק בית ובו ילד )נדרשת עמידה בתנאי הזכאות 1-6 

או 1-7 לפרק א'(.

הדירות בפרויקט זה הינן בבעלות ו/או בניהול יזם הפרויקט. הסכם השכירות ייחתם בין היזם ו/או מי מטעמו לבין הזוכים. 

מתחם עירוני חדש, המשלב שני מגדלים - האחד בן 11 קומות משרדים והשני מגדל משולב בן 18 קומות משרדים ומעליהן 9 

קומות מגורים. קומת מגורים טיפוסית )מקומה 20 ומעלה( תכלול כ- 12 דירות בגדלים שונים. 

הפרויקט ממוקם ברחוב מנחם בגין 150, סמוך לדרך השלום ומגדלי עזריאלי מדרום ולרחוב ארלוזורוב מצפון. האזור מהווה ציר 

תנועה מרכזי ומשופע בתחנות אוטובוסים ותחבורה ציבורית. הפרויקט נמצא במרחק הליכה מרחוב אבן גבירול, רחוב שאול המלך, 

בית המשפט, מוזיאון תל אביב ומרכזי בילוי ופנאי. כמו כן, מתחם שרונה ומרכזי העסקים החדשים שמוקמים באזור הקריה נמצאים 

אף הם במרחק הליכה.

בפרויקט יוקצו 10 יחידות לזכאי דיור בר השגה, בהן 8 דירות בנות שני חדרים- תוקצינה ליחידים או לזוגות נשואים/ידועים בציבור 

ו- 2 דירות בנות שלושה חדרים- תוקצינה לזוגות נשואים/ידועים בציבור או למשק בית ובו ילד.

דמי ניהול לחודש: 350 ₪

צפי לאכלוס הדירות: מאי 2019

בפרויקט זה לא מוקצות חניות.

שכ״דקומהחדריםגודלדגם מס׳ דירהכתובתמס״ד

4,300 &55220 מ״ר2006F1מנחם בגין 1150

4,300 &56220 מ״ר2007F2מנחם בגין 2150

4,300 &20 572 מ״ר2009F3מנחם בגין 3150

4,300 &20 572 מ״ר2010F4מנחם בגין 4150

5,000 &82320 מ״ר2008G1מנחם בגין 5150

4,300 &55221 מ״ר2106F1מנחם בגין 6150

4,300 &56221 מ״ר2107F2מנחם בגין 7150

4,300 &57221 מ״ר2109F3מנחם בגין 8150

4,300 &57221 מ״ר2110F4מנחם בגין 9150

5,000 &82321 מ״ר2108G1מנחם בגין 10150
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דירות ביד אליהו - הסבר כללי למועמדים
זכאים לגשת לפרויקט זה - יחידים או זוגות נשואים/ידועים בציבור )נדרשת עמידה בתנאי הזכאות 1-6 לפרק א'(.

הדירות בפרויקט זה הינן בבעלות עיריית תל אביב-יפו. הסכם השכירות ייחתם בין העירייה ו/או מי מטעמה לבין הזוכים. 

שכונת יד אליהו על שם אליהו גולומוב הינה שכונה אשר ממוקמת בדרום-מזרח תל אביב-יפו. גבולות השכונה הם: רחוק יצחק שדה 

בצפון, דרך משה דיין במזרח, רחוק דרך ההגנה בדרום ונתיבי איילון במערב. רחוב לה גרדיה הוא רחובה הראשי של השכונה והוא חוצה 

אותה לכל אורכה, ממזרח למערב. השכונה מאופיינת בצפיפות מגורים נמוכה, בבתים נמוכי קומה ובריבוי יחסי של שטחים פתוחים. 

הסביבתיות  האיכויות  את  ולשמר  לפתח   ,"9 "רובע  המכונה  האזור  של  שטחו  את  לחדש  למטרה  לה  שמה  אביב-יפו,  תל  עיריית 

הקיימות באזור. 

יחידות הדיור בפרויקט ממוקמות ברחבי יד אליהו במבנים שונים בני 4 קומות, בנות 1-2 חדרים. 

בפרויקט יוקצו 17 יחידות לזכאי דיור בר השגה, בהן 16 דירות בנות חדר אחד עד שני חדרים- תוקצינה ליחידים בלבד )עמידה בתנאי 

הזכאות 1-6 לפרק א'(, ודירה אחת בת שני חדרים בכתובת לה גארדיה -21 תוקצינה לזוגות נשואים/ידועים בציבור )עמידה בתנאי 

הזכאות 1-6 לפרק א'(.

צפי לאכלוס הדירות: ספטמבר 2019

שכ״דמס׳ דירהקומהכניסה חדריםגודלכתובתמס״ד

1,600 &35א'401ווג'בוד  14

1,500 &24ב'381מורדי הגטאות 227

1,500 &קרקע1ג'381מורדי הגטאות 327

1,500 &36ד'381מורדי הגטאות 427

1,500 &35ב'381מורדי הגטאות 530

1,500 &12א'381מורדי הגטאות 631

1,500 &12א'381מורדי הגטאות 734

1,600 &36ד'381מורדי הגטאות 834

1,100 &גג4ד'251מורדי הגטאות 934

1,900 &36ג'481.5מרגולין 1031

1,100 &גג4ג'261פטרסון 113

1,500 &23ד'361.5פטרסון 125

1,100 &7 גג4ב'251פטרסון 135

2,700 &35א'682לה גרדיה 1421

1,100 &חצרקרקעשמאל3011מורדי הגטאות 1531

1,400 &חצרקרקעשמאל3412מורדי הגטאות 1631

1,500 &חצרקרקעשמאל3824מורדי הגטאות 1731
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הקדמה - יש לקרוא בעיון

פרויקט יסוד המעלה - הסבר כללי למועמדים
זכאים לגשת לפרויקט יסוד המעלה דירת 2 חדרים יחידים או זוגות נשואים/ידועים בציבור )נדרשת עמידה בתנאי הזכאות 1-6(.

הדירות בפרויקט זה הינן בבעלות עיריית תל אביב-יפו. הסכם השכירות ייחתם בין העירייה ו/או מי מטעמה לבין הזוכים. 

פרויקט יסוד המעלה 33 נמצא בשכונת נווה שאנן המתחדשת. מיקום הבניין הוא במרכז האזור המתחדש ביותר בשכונה, במרחק 

נגיעה ממתחם לבונטין ורחוב רוטשילד ובנגישות מרבית לתחבורה ציבורית ולצירי תנועה ראשיים.

הפרויקט תוכנן להוות אבן שואבת לזוגות צעירים שאוהבים את תל אביב. הדירות ממוקמות מעל קומת מסחר גדולה וחניון אוטומטי-

רובוטי מלא.

עיריית תל אביב-יפו התקשרה עם חברת לבנת הזהב )ל.ה( בע"מ בהסכם לפיו תבנה בעבור עיריית תל אביב-יפו 11 יחידות דיור. 

עיריית תל אביב-יפו החליטה כי גם דירות אלו תשמשנה לדיור בר השגה ותושכרנה באמצעות חברת עזרה ובצרון לדיירים בהתאם 

לקריטריונים של הזכאות. עשר דירות בפרויקט זה מאוכלסות ונותרה דירה נוספת לאכלוס.

פירוט הדירה המוצעת ביסוד המעלה ומחיר השכירות

מפרט טכני: בבניין מעלית, חניה, אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור, דלתות פנים איכותיות, לובי גדול ומפואר, חצר אחורית לבניין,

2 כניסות לבניין, תריס חשמלי בסלון.

דמי ניהול לחודש: 265 ₪ 

לזוכה בדירה יש אפשרות לקבל חניה תת קרקעית רובוטית בעלות חודשית: 150 ₪ בנוסף לדמי תחזוקה של 100 ₪

+ מע"מ )סה"כ 267 ₪ לחודש(. 

אכלוס הדירה: מאי 2019

שכ״דכיווניםמרפסתשטח עיקרי + ממ״ד קומהדגםמס׳ דירהמס״ד

117D2504.33,100 &צפון - מערב
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פרויקט מידטאון - הסבר כללי למועמדים
זכאים לגשת לפרויקט זוגות נשואים/ידועים בציבור או משק בית ובו ילד )נדרשת עמידה בתנאי הזכאות 1-6 או 1-7 לפרק א'(.

הדירות בפרויקט זה הינן בבעלות ו/או בניהול יזם הפרויקט. הסכם השכירות ייחתם בין היזם ו/או מי מטעמו לבין הזוכים. 

פרויקט מידטאון נמצא מתחם עירוני חדשני המשלב מגדלי מגורים, משרדים, חנויות, גלריות, מועדונים, מסעדות, בתי קפה וחיי 

רחוב תוססים במרחק הליכה ממרכזי העסקים והתרבות של תל אביב-יפו. המתחם ממוקם בסמוך למוזיאון תל אביב, לתיאטרון 

הקאמרי ולאופרה, מרחק דקות הליכה מבתי הקפה והמסעדות של קניון עזריאלי, מתחם שרונה ומכל יתר הדברים הטובים שיש לעיר 

תל אביב-יפו להציע.

כתובת הפרויקט: רחוב מנחם בגין 144 תל אביב-יפו.

ידי היזם לציבור שיזכה בהגרלה, מרביתן  במגדל המגורים של מידטאון הוקצו 34 דירות לצורכי דיור בר השגה אשר תושכרנה על 

כבר מאוכלסות על ידי זוכים מאושרים וכעת מוצעות לשכירות בדיור בר השגה 3 דירות אחרונות. המגדל היוקרתי מתנשא לגובה 50 

קומות וכולל שלל מתקנים לרווחת הדיירים, שטחים ציבוריים ועוד.

פירוט יחידות הדיור המוצעות בפרויקט מידטאון ומחירי השכירות

דמי ניהול לחודש: 434 ₪ 

עלות חניה אחת בלבד לכל דירה לחודש: 450 ₪ 

צפי לאכלוס הדירות: אוגוסט-ספטמבר 2019.

זו,  חוברת  פרסום  למועד  נכון   .2018 ביולי  שהתקיימה  מההגרלה  ההמתנה  רשימת  במיצוי  מותנה  זה  בפרויקט  הדירות  אכלוס 

רשימת ההמתנה שנותרה מונה 4 מועמדים ולהם קדימות לקבלת דירות בשכירות בפרויקט זה לפני המועמדים שיעלו בהגרלה 

הנוכחית נשוא חוברת זו.

מספר 
דירה

שטח חדריםקומהדגם
דירה 

שטח מרפסתכיוון אוויר
ממ״ד

שכ״ד

16G73715,040 &1212מזרח

32E93665,040 &1412צפון

35H93665,040 &1212דרום מזרח
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הקדמה - יש לקרוא בעיון

פרק ג׳ - תהליך ההרשמה:
מי זכאי להגיש בקשת הרשמה?

רשאים להגיש בקשת הרשמה רק מועמדים העומדים בכל תנאי הזכאות המפורטים בחוברת  .1

זו ביחס לפרויקטים השונים )עמידה בתנאי הזכאות 1-6 או 1-7 לפרק א'(. 

מועמדים שבדקו את הפרויקט, לרבות את חוזה השכירות ונספחיו, תיאור הדירות השונות,  .2

כתובת וסביבת הדירות, ועלות שכ"ד ומצאו כי הנ"ל מתאימים לצרכיהם וליכולותיהם הכלכליות.

מועמדים שהגישו את בקשת ההרשמה עד המועד האחרון, היינו עד יום  א' 7.4.19 ולא יאוחר משעה 15:00.  .3

תמצית הליך ההרשמה לפרויקט בעבור המועמדים, לפי השלבים הבאים: 

כנסו לאתר ההרשמה  tlv4less.co.il וודאו שאתם עומדים בתנאי הזכאות הנדרשים לגבי הפרויקט.  .1

עיינו ברשימת המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה.   .2

מלאו את בקשת ההרשמה המקוונת במסגרתה תתבקשו לאשר ולהתחייב באופן דיגיטלי כי הנכם עומדים בכל הקריטריונים   .3

ולצרף צילום של תעודת הזהות )להלן: "ההצהרה המקוונת"(. הזמן העומד לרשות המועמדים להגשת הבקשה דרך האתר הוא 

החל מיום א' 17.2.19 בשעה 15:00 ועד ולא יאוחר מיום א' 7.4.19 בשעה 15:00. בקשת הרשמה מקוונת אשר תיקלט אחרי 

המועד לא תשתתף בהגרלה. 

שימו לב – בשלב זה הנכם מתבקשים אך ורק למלא הצהרה מקוונת ולצרף צילום של תעודת הזהות ואין צורך להמציא את   .4

כל המסמכים הנלווים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה. 

בסיום מילוי ההצהרה המקוונת ודאו שקיבלתם מספר הרשמה שעמו תוגרל בקשת ההרשמה במסגרת ההגרלה. המספר   .5

יופיע על המסך עם סיום ההרשמה )להלן: "מספר הבקשה"( ועל המועמד לשמור את המספר ולבדוק אותו באתר ההרשמה 

לאחר ההגרלה. כל הרשמה לפרויקט מסוים מלווה בקבלת מספר ייחודי, אם מועמד נרשם לשני פרויקטים שונים- על המועמד 

לשמור את שני המספרים השונים שקיבל. תשומת ליבכם כי אם לא קיבלתם מספר בקשה, כי אז לא השלמתם את תהליך 

ההרשמה והמשמעות הינה כי לא הגשתם בקשה ואינכם רשומים להגרלה. עליכם להתחיל בתהליך מחדש ולהשלימו עד 

לקבלת מספר בקשה. קבלת מספר הבקשה הינו תנאי סף להשתתפות בהגרלה. ללא מספר בקשה לא ניתן להשתתף בהגרלה. 

מועמד שלא יהא ברשותו מספר בקשה לאימות ההרשמה לא יוכל להשתתף בהגרלה ו/או לטעון להשתתפות בהגרלה לאחר 

קיומה.

בהגרלה הנוכחית תשתתפנה שמונים וארבע )84( דירות. חמישים ושלוש )53( דירות בפרויקט גני שפירא, עשר )10( דירות   .6

בפרויקט WE, שבעה עשר )17( דירות ביד- אליהו, דירה אחת )1( ביסוד המעלה ושלוש )3( דירות במידטאון. בדיקת מסמכי 

הבקשה ובחינת זכאותם של המועמדים יבוצעו רק לגבי מועמדים שברשימת המועמדים לזכייה. 
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כמו כן, לפי שיקול דעת עזרה וביצרון, בדיקת הזכאות לפי מסמכי הבקשה תבוצע גם לגבי מועמדים שנמצאים ברשימות המתנה 

לפרויקטים. 

מרגע פרסום רשימת המספרים המועמדים לזכייה באתר ההרשמה, יתבקשו המועמדים לזכייה ו/או המועמדים ברשימת   .7

ההמתנה, ע"י נציג של עזרה ובצרון, להמציא מיידית וכמפורט מטה את המסמכים הנדרשים לטובת השלמת הליך הבדיקה. 

מועמדים אשר לא ימציאו את המסמכים הנדרשים כאמור מטה – בקשתם תיפסל וזכאותם תועבר למספר הבקשה הבא בתור כפי 

שעלה בהגרלה. 

מועמדים שמספריהם עלו בהגרלה כמספרים המועמדים לזכייה ומועמדים שמספריהם נמצאים בראש רשימת ההמתנה   .8

אשר יקבלו פנייה מנציג עזרה ובצרון, יגישו תוך עשרה )10( ימי עסקים לכל המאוחר את כל מסמכי הבקשה כמפורט להלן ובאתר 

ההרשמה לידי חברת עזרה ובצרון, רחוב המסגר 9 קומה 4, תל אביב-יפו, בתיאום מראש בטלפון 3896* שלוחה מספר 3. כמו כן 

.Tlv4less@e-b.co.il :ניתן לסרוק את המסמכים לקובץ אחד ולהגיש אותם באמצעות הדוא"ל לכתובת

הבהרות – 

מועמדים אשר מספריהם הופיעו כמועמדים לזכייה וכן אותם מועמדים מרשימת המתנה אשר התבקשו להמציא את המסמכים   •

כאמור, אשר לא יגישו את מסמכי הבקשה במועד שנקבע – תהא העיריה/עזרה ובצרון רשאית לפסול את בקשתם לפי שיקול 

דעתה הבלעדי, והם לא יוכלו לממש את זכייתם בפרויקט. 

מובהר כי המועמדים יכולים להירשם ליותר מפרויקט אחד בהגרלה )קרי, לדוגמא ניתן להגיש בקשה גם לפרויקט WE וגם לדירה   •

בגני שפירא( ולהשתתף בהגרלה בכל מסלול בנפרד. היה והמועמד יעלה בהגרלה כמספר זוכה ביותר מפרויקט אחד,  תועמד 

לזכותו האפשרות לממש את זכייתו באחד מהפרויקטים בלבד, ויהיה עליו להודיע בתוך שלושה )3( ימי עסקים מיום קבלת ההודעה 

על זכייתו, את שם הפרויקט שבו הוא בוחר על מנת לממש את זכייתו.

מועמד שהגיש בקשה בפרויקט דיור בר השגה זה או אחר מטעם עיריית תל אביב-יפו ועזרה ובצרון, עלה בהגרלה ואכלס את   •

אחת הדירות בפרויקט דיור בר השגה, גם אם לא סיים תקופת שכירות מלאה, למעשה מימש את זכאותו לדיור בר השגה בעיר 

תל אביב-יפו ולכן לא יוכל לגשת פעם נוספת לאף פרויקט של דיור בר השגה המקודם על ידי עזרה ובצרון ו/או על ידי עיריית תל 

אביב-יפו, לרבות פרויקט זה. 

פרטים להבהרות ולשאלות:

מוקד מידע טלפוני יעמוד לרשות הציבור בימים א' – ה' בין השעות 08:30 – 16:00 בטלפון 3896* שלוחה מספר 3. 

.Tlv4less@e-b.co.il באמצעות דואר אלקטרוני
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פרק ד׳ - הגרלה:
ההגרלה תיערך ביום ראשון 14.4.19. עזרה ובצרון תהיה רשאית לדחות תאריך זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בהגרלה יכללו כל המועמדים אשר הגישו את בקשת ההרשמה המקוונת באתר, וקיבלו מספר בקשה, באמצעות האתר עד המועד 

האחרון להגשת בקשות הרשמה )7.4.19(.

במעמד ההגרלה יוגרלו כל מספרי המועמדים שהגישו בקשתם כנדרש. 

כל מספר בקשה שיעלה בהגרלה ימוספר במספר סידורי בהתאם לסדר הגרלתו, דהיינו, מספר הבקשה שיוגרל ראשון ימוספר 

"1", מספר הבקשה שיוגרל שני ימוספר "2", וכן הלאה )להלן: "המספר הסידורי"(.

עם סיום ההגרלה תיווצרנה שתי רשימות:

1. רשימת המועמדים לזכייה - רשימת המועמדים שיגרילו את 53 המספרים הראשונים בפרויקט גני שפירא, 10 המספרים 

הראשונים בפרויקט WE,י17 המספרים הראשונים בדירות ביד אליהו, המספר הראשון ביסוד המעלה ו3 המספרים הראשונים 

במידטאון הינם המספרים המועמדים לזכייה, בכפוף לקיום תנאי הזכאות, ויתר התנאים לשכירת יחידת דיור כגון חתימת חוזה 

שכירות מול היזם וכיוב'.

2. רשימת המתנה – כל יתר המועמדים יכללו ברשימת ההמתנה לפי מספרם הסידורי באופן שמספר 85 יהיה הראשון ברשימת 

ההמתנה וכן הלאה. מועמדים אלה יקבלו את מקומם של המועמדים לזכייה שמסיבה זו או אחרת זכייתם לא תמומש. כך, במידה 

וחלק מהמועמדים שברשימת המועמדים לזכייה לא יימצאו זכאים לאחר בדיקת מסמכי הבקשה שלהם ו/או יוותרו על זכותם 

לשכירת דירה ו/או זכייתם לא תמושש מכל סיבה שהיא, כי אז זכותם תעבור למתמודד הבא ברשימה וכך הלאה. 

הודעות על תוצאות ההגרלה

1. עם סיום הליך ההגרלה תפורסמנה תוצאות ההגרלה באתר ההרשמה בהתאם למספרים הסידוריים. 

2. לאחר ההגרלה יחל תהליך בדיקת הזכאות כמפורט להלן.

.tlv4less.co.il 3. תוצאות ההגרלה תפורסמנה באתר האינטרנט

4. למועמדים אשר בקשתם לא זכתה בהגרלה לא תישלחנה הודעות- יש לעקוב אחר הפרסומים אודות תוצאות ההגרלה באתר 

ההרשמה הדיגיטלי.

שימו לב! מספרים שהוגרלו בהגרלה ברשימת המועמדים לזכייה לא בהכרח יהיו זכאים לשכירת יחידת דיור בפרויקטים השונים. 

רק מועמדים שנמצא שהם עומדים בכל תנאי הזכאות, הגישו את כל המסמכים כנדרש, הוכרזו כזוכים וחתמו על הסכם 

השכירות, יהיו זכאים לממש את הזכייה בשכירת יחידת דיור.
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פרק ה׳ - תקנון ההגרלה:
א. כללי

הפרויקט: העירייה פרסמה ביום א' 17.2.19 פנייה פומבית לציבור, ובמסגרתה הזמינה את המועמדים העומדים בתנאי הזכאות 

המפורטים בחוברת ההרשמה ובאתר ההרשמה להגיש מועמדותם להשתתפות בפרויקט דיור בר השגה )53 דירות בפרויקט גני 

שפירא, 10 דירות בפרויקט WE,י17 דירות ביד- אליהו, דירה 1 ביסוד המעלה ו3 דירות במידטאון( המפורט להלן לשכירת יחידת 

דיור )להלן: "הפרויקט"(.

1. ההגרלה תתקיים ביום 14.4.19. עזרה ובצרון תהיה רשאית לדחות תאריך זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. תנאי הזכאות להשתתפות וקבלת דיור בר השגה במסגרת הפרויקט, כל ההליכים הנוגעים לפרויקט וכן המסמכים אשר יידרשו 

הרישום  ובחוברת  "האתר"(  או  ההרשמה"  "אתר  )להלן:   www.tlv4less.co.il האינטרנט:  באתר  מפורטים  בהגרלה,   מהזוכים 

והמידע )להלן: "חוברת ההרשמה" או "החוברת"( הניתנת להורדה באתר זה.

3. הגשת בקשת ההרשמה המקוונת באתר תהיה החל מיום א' 17.2.19 בשעה 15:00 ועד ליום א' 7.4.19 בשעה 15:00

)להלן: "המועד האחרון"(. 

4. כל פרטי ההרשמה, ההגרלה והפרויקט מפורטים בחוברת ההרשמה ובאתר ההרשמה. תקנון זה אינו מחליף את חוברת ההרשמה 

ועל כל מועמד לקרוא היטב את כל החוברת ולבצע את האמור בה במלואו. בחוברת הסבר מפורט לגבי אופן הגשת הבקשה המקוונת.

 

ב. בדיקת זכאות המועמדים בעלי המספרים הסידוריים הזוכים

5. המועמדים אשר מספריהם הסידוריים עלו בין 53 המספרים הראשונים בפרויקט גני שפירא, 10 המספרים הראשונים בפרויקט 

חלק  וכן  במידטאון  הראשונים  המספרים  ו3  המעלה  ביסוד  הראשון  המספר  אליהו,  ביד  בדירות  הראשונים  המספרים  WE,י17 

יתבקשו  ההמתנה"(,  "רשימת  )להלן:  הזוכים  הסידוריים  המספרים  לאחר  העוקבים  הסידוריים  המספרים  בעלי  מהמועמדים 

ובצרון  עזרה  לידי  יימסרו  הנבדקות  הבקשות  הנבדקות"(.  "הבקשות  )להלן:  זכאותם  לבדיקת  הנדרשים  המסמכים  את  להמציא 

בתוך 10 ימי עסקים מיום שקיבלו הודעה על כך. המצאת הבקשות הנבדקות הינה תנאי למימוש הזכייה. מועמד שלא ימציא את 

הבקשות הנבדקות בתוך התקופה כאמור לא יהא זכאי להשתתף בפרויקט והשתתפותו תיפסל.

אלונים  מרכז  עמידר/  לחברת  לפנות  הזכאות  ו/או  ההרשמה  מסמכי  למסירת  פנייה  נעשתה  אליהם  המועמדים  על  במקביל,   .6

מקבוצת מגער/ חברת מילגם, לטובת הנפקת תעודת זכאות / אישור מחיר למשתכן.

"הבקשות  )להלן:  ההמתנה  ברשימת  המועמדים  של  מהבקשות  וחלק  לזכייה  המועמדים  ברשימת  המועמדים  של  הבקשות   .7

הנבדקות"( יועברו לבדיקה של משרד רואה חשבון חיצוני שייבחר על ידי עזרה ובצרון )להלן: "הגורם הבודק"( לצורך בדיקת הזכאות. 
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הגורם הבודק יבדוק את כל המידע שמסרו המועמדים במסגרת הבקשה ויבחן אם המועמד עומד בתנאי הזכאות.

למועמדים  בכתב  הודעה  תישלח  וביצרון  עזרה  חברת  ו/או  העיריה  ע"י  המועמד  של  זכאותו  וקביעת  הבדיקה  הליך  השלמת  עם 

המפרטת את ההחלטה.

ההחלטות על הזוכים בהגרלה ו/או על דחיית בקשות תתקבלנה על סמך בקשות ההרשמה, הבהרות בכתב ו/או מסמכים שהוגשו 

לאחר מכן על ידי המועמדים בהתאם לדרישות עזרה ובצרון או העירייה, ועל סמך צירוף תעודת הזכאות/אישור השתתפות מחיר 

למשתכן.

הבקשות הנבדקות, אשר יימצא כי הן עומדות בכל תנאי הזכאות יכונו להלן "הבקשות התקינות".

8. מתוך הבקשות התקינות, תוקנה זכות בחירת וקבלת יחידת דיור בשכירות, רק למועמדים הזוכים, קרי, אלה שמספרם הסידורי 

הוא הנמוך ביותר )להלן "הזוכים"(, ולפי סדר רץ. כלומר, המועמד בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר את יחידת הדיור ראשון 

וכך הלאה. 

9. שאר המועמדים יישמרו ברשימת ההמתנה לפי הסדר הכרונולוגי שמספרם עלה בהגרלה וככל שתתפנה יחידת דיור לאכלוס, 

תיעשה פנייה אליהם לפי מיקומם ברשימת ההמתנה. יודגש כי גם זכייתם של מועמדים אלו מותנית בעמידה בתנאי הזכאות.

10. מועמד שהגיש בקשה בפרויקט דיור בר השגה זה או אחר מטעם עיריית תל אביב-יפו ועזרה ובצרון, עלה בהגרלה ואכלס את 

אחת הדירות בפרויקט דיור בר השגה, גם אם לא סיים תקופה מלאה, למעשה מימש את זכאותו לדיור בר השגה בעיר תל אביב-

יפו ולכן לא יוכל לגשת פעם נוספת לאף פרויקט של דיור בר השגה המקודם על ידי עזרה ובצרון ו/או על ידי עיריית תל אביב-יפו, 

לרבות פרויקט זה.

  

ג. הודעה על זכאות

11. הודעה לזוכים שנמצא שהם עומדים בתנאי הזכאות ובקשותיהן נמצאו תקינות - לזוכים תישלח הודעה על הזכייה ובה יפורט 

המשך התהליך לבחירת יחידת הדיור וחתימה על חוזה השכירות.

12. הודעה על אי עמידה בתנאי הזכאות - למועמדים נשוא הבקשות הנבדקות, אשר נמצא כי בקשתם אינה עומדת בתנאי הזכאות, 

תישלח הודעה בכתב בדבר אי עמידתם. מועמדים אלה יהיו רשאים להגיש השגה על פסילת זכאותם כפי שיפורט להלן.

המייל  לכתובת  ההודעה  שליחת  ההרשמה.  בבקשת  המועמדים  שמסרו  האלקטרוני  הדואר  לכתובת  תישלחנה  ההודעות   .13

שנמסרה תיחשב כאילו התקבלה ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעירייה ו/או לחברה לעניין זה.
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ד. תשלום פיקדון להבטחת הזכייה

14. הזוכים בפרויקטים גני שפירא, , יד אליהו ויסוד המעלה  יידרשו לשלם, עד ולא יאוחר מ-5 ימי עבודה ממועד בחירת יחידת 

הדיור, סך של 1,000 ₪ )אלף שקלים חדשים( לחשבון בנק שפרטיו: בנק דיסקונט, סניף הקריה, מס' סניף 034 , מספר חשבון: 

125444607. סכום זה ישמש להבטחת זכייתם )"פיקדון להבטחת הזכייה"(. כמו כן יתבקשו הזוכים להמציא לידי חברת עזרה 

ובצרון, עד המועד הנ"ל, אישור על כך. 

יועבר הפיקדון לידי חברת עזרה  ויסוד המעלה,  יד אליהו  גני שפירא,  15. לאחר חתימת המועמד על חוזה השכירות בפרויקטים 

ובצרון בע"מ/ עיריית תל אביב-יפו ויומר מהבטחת הזכייה למקדמה על חשבון דמי השכירות שישולמו על ידי הזוכה עבור שכירת 

יחידת דיור בגין חודש השכירות הראשון. מובהר כי הפיקדון להבטחת הזכייה לא יוחזר אלא במקרה ובו לאחר הסיור לא נשארה 

למועמד דירה המתאימה לצרכיו וזאת במידה והזוכה הודיע תוך יומיים ממועד הסיור על אי ההתאמה כאמור. 

ה. השגות על אי עמידה בתנאי הזכאות

החלטת  על  מנומקת  השגה  להגיש  רשאי  הזכאות  בתנאי  עומדת  אינה  כי  ונמצאה  נבדקה  בקשתו  כי  הודעה  שיקבל  מועמד   .16

הוועדה בתוך שלושה )3( ימים ממועד משלוח ההחלטה בדבר אי העמידה בתנאים.

17. השגות תוגשנה בכתב בלבד לוועדת ההשגות ותהיינה מנומקות.

.tlv4less@e-b.co.il  :18. כתובת דוא"ל להגשת השגה

19. החלטת ועדת ההשגות תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המועמדים בבקשת ההרשמה למועמד ותהיה סופית.

מובהר כי ועדת ההשגות אינה מוסמכת לאשר חריגה מתנאי הזכאות המפורטים בחוברת זו, אלא לבחון השגה של מועמדים על 

קביעת הגורם הבודק או העיריה/עזרה ובצרון, לפיה מועמד אינו עומד בתנאי הזכאות.

ו. סנקציות ואכיפה

אי עמידה בלוחות זמנים

20. בכל מקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בכל שלב שהוא מהשלבים הקבועים בחוברת ההרשמה, תהיה עזרה ובצרון 

רשאית, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, לפסול את בקשת ההרשמה המקוונת של המועמד ו/או הבקשה הנבדקת ו/או הבקשה 

התקינה ו/או את הזכייה ו/או לשנות את מיקומו של המועמד בסדר בחירת יחידות הדיור ולהעבירו לרשימת ההמתנה, והכל לפי 

שיקול דעתה הבלעדי.

מסירת מידע מטעה

21. בכל מקרה של מסירת מידע חלקי ו/או שגוי ו/או מטעה ו/או שאינו נכון על ידי המועמד ו/או מי מטעמו )להלן "המידע המטעה"( 

בכל שלב של ההגרלה, תהיה עזרה ובצרון רשאית, עם התגלה דבר מסירת המידע המטעה, לפסול את בקשת ההרשמה המקוונת 

של המועמד ו/או הבקשה הנבדקת ו/או הבקשה התקינהו/או את הזכייה ו/או לשלול את זכאותו של מועמד מלהשתתף בפרויקט 
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ו/או בפרויקטים עתידים של דיור בר השגה בעיר תל אביב-יפו לתקופה מסוימת ו/או לצמיתות ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר כפי 

שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות בפן הפלילי.

22. ככל שמסירת המידע המטעה תתגלה בשלב שלאחר חתימת חוזה השכירות ותפיסת החזקה ביחידת הדיור על ידי המועמד, 

תהיה רשאית חברת עזרה ובצרון ו/או עיריית תל-אביב-יפו לבטל את חוזה השכירות ולסלק את ידו של המועמד מיחידת הדיור, 

וריבית  הצמדה  הפרשי  בצירוף  חדשים(  שקלים  אלפים  )חמשת   ₪  5,000 של  בסך  מוסכם  כספי  בפיצוי  המועמד  לחייב  ובנוסף, 

בשיעור פריים + 6.5%  בגין כל חודש שבו שכר את יחידת הדיור בפועל, וזאת בנוסף לכל הסעדים העומדים לה על פי דין ועל פי 

הסכם השכירות. 

 

חזרה מהחלטה על זכאות או זכייה

23. מבלי לגרוע מזכותה של עזרה ובצרון ו/או עיריית תל אביב-יפו לפי כל דין, הן תהיינה רשאיות לבטל הודעה על זכאות, במקום 

שבו בדיקה חוזרת העלתה שהמועמד אינו עומד בתנאי הזכאות ו/או לבטל זכייתו של זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו על פי תנאי 

חוברת המידע והרישום ובלוח הזמנים הקבוע בה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מימוש זכאות למועמדים ברשימת ההמתנה

24. רשימת ההמתנה תהיה רלוונטית למשך 36 )שלושים ושישה( חודשים בלבד ממועד ההגרלה )14.4.19( או לתקופה קצרה 

יותר, שתיקבע בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של העירייה ועזרה ובצרון.

דיור  יחידות  להשכרת  ובצרון  עזרה  ו/או  העירייה  מצד  כלשהי  התחייבות  מהווה  אינו  לעיל  האמור  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 

למועמדים ברשימת ההמתנה.

ט.ל.ח
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נספח 1

נספח 1 : הנפקת תעודת זכאות ואישור השתתפות מחיר למשתכן

אישור השתתפות מחיר למשתכןתעודת זכאות

על מנת להוכיח את הקריטריון הראשון - חסר דירה - נדרש להמציא את אחד משני האישורים המפורטים להלן לדיור בר השגה 
(תעודת זכאות/אישור השתתפות מחיר למשתכן).

עליכם לבחור איזה מבין שני האישורים להנפיק על פי שיקולכם ונוחיותכם. 
יתרה מזאת, קיימות מספר חברות שמולן ניתן לבצע את תהליך ההנפקה.

חברת עזרה ובצרון בשיתוף פעולה עם חברת עמידר מנגישה את השירות לתושבים באמצעות קבלת קהל במועדים מיוחדים על מנת לזרז את ההליך.*

* כתובת סניף עמידר: רחוב השרון 17 תל-אביב-יפו, בתחנה המרכזית הישנה, בתיאום תור מבעוד מועד.

פרויקטים

זמן הוצאה

אוכלוסיית יעד

מחיר

זימון תורים

קבלת קהל
סניף השרון 17, תל-אביב-יפו

ימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:30
בימים ג' ו-ה' יש קבלת קהל אחר הצהריים

בין השעות 15:00-17:00

סניף השרון 17, תל-אביב-יפו
ימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:30

בימים ג' ו-ה' יש קבלת קהל אחר הצהריים
בין השעות 15:00-17:00

דיור בר השגה/משכנתא/אישור חסר דירה  

הגעה לסניף

כולם

₪ 70

לא קיים זימון תורים

פרויקט מחיר למשתכן

באמצעות האינטרנט / הגעה לסניף

נשואים, משפחות חד הוריות, 
רווק/ה מעל גיל 35

₪ 187

ניתן לזמן תורים (באמצעות אתר עמידר או
באמצעות פנייה טלפונית למוקד לשם תיאום תור)

טופס 1 - עמוד 1 מתוך 1
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הקדמה - יש לקרוא בעיון

מסמכים לתעודת זכאות

לצורך הנפקת תעודת זכאות ממשרד השיכון יש להציג במלואם את המסמכים המפורטים בטבלה שלהלן:

הערותהמסמך

תעודת זהות

תעודת זהות ילד

תעודת עולה או תעודת זכאות

היריון

מסמכי נישואין

תעודה הכוללת ספח מעודכן מבחינת מצב אישי ופרטי הילדים.

ילד (רווק) בין הגילאים 18-21 בעל כתובת זהה לזו של ההורים בתעודת הזהות.

נדרש ממי שעלה בעשר השנים האחרונות.
התעודה צריכה להיות על שם המבקש/ים ובמידה שהעולה נשוי (לוותיק או לעולה) יש לעדכן את

פרטי בן/בת הזוג בתעודת העולה במשרד הקליטה.

אישור מבית חולים או קופת חולים ובו רישום היריון משבוע 20.

נישואים דתיים: תעודת נישואין מהרבנות / מבית הדין השרעי / הדרוזי.
נישואים אזרחיים: תמצית רישום ממשרד הפנים ובה תאריך נישואין בצירוף תעודת הנישואין

המקורית ממקום הנישואין.
זוג שעלה כנשוי - תעודת עולה.

תעודת גירושין (*אחרונה)

גירושים דתיים: תעודת גירושין מהרבנות או מבית הדין השרעי או הדרוזי.
גירושים אזרחיים: פסק דין גירושים או התרת נישואים מבית משפט בארץ.

גירושים בחו״ל: תמצית רישום ממשרד הפנים ובה תאריך הגירושין.
עולה שעלה כגרוש ולא התגרש מאז עלייתו: תעודת עולה.

הסכם גירושין

הסכם שקיבל תוקף של פסק דין מבית הדין הרבני / שרעי / הדרוזי או מבית משפט.
באם אין הסכם גירושין: יש להציג אישור מבית הדין הרלוונטי או מבית המשפט

שלא נערך או שאבד הסכם הגירושין.
במקרה של מבקש שהתגרש יותר מפעם אחת, יש להציג את כל הסכמי הגירושין כמספר מקרי 

הגירושין (או אישורים המוכיחים שלא ניתן להציג הסכם).
גרוש/ה (ללא ילדים) לא חייב/ת להציג הסכם גירושין אם התגרש/ה לפני יותר מעשר שנים.

זוג ידועים בציבור,
לרבות זוג חד מיני

תעודת זהות וחתימה על תצהיר מול עורך דין (טופס המופק על ידי עמידר).

תעודת זהות ותעודת נישואין.זוג נשוי

נשואה בהליכי גירושין
מעל לשנה או עגונה

אישור עדכני ממקום פתיחת הליכי גירושין (בית משפט, בית דין רבני / שרעי / דרוזי)
המאשר כי התיק נפתח לפני שנה לפחות ונמצא פעיל כיום.

ביטוח לאומי
נדרש אישור ביטוח לאומי במידת הצורך

אישור על זכאות ותשלומים של קצבאות נכות כללית 75% יציבה.
נדרש אישור עדכני המעיד על קבלת קצבה בחודש הקודם למועד הגשת הבקשה.

תעודת פטירה / תמצית רישום ממשרד הפנים ובה תאריך פטירת בן הזוג.אלמנה חד הורית

טופס 2 - עמוד 1 מתוך 3
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טופס 2 - עמוד 2 מתוך 3

הטיפול בבקשת הזכאות

הערותהמסמך

תעודת זהות

תעודת זהות ילד

תעודה הכוללת ספח מעודכן מבחינת מצב אישי ופרטי הילדים.

ילד (רווק) בין הגילאים 18-21 בעל כתובת זהה לזו של ההורים בתעודת הזהות.

מסמכי נישואין

נישואים דתיים: תעודת נישואין מהרבנות / מבית הדין השרעי / הדרוזי.
נישואים אזרחיים: תמצית רישום ממשרד הפנים ובה תאריך נישואין בצירוף תעודת הנישואין

המקורית ממקום הנישואין.
זוג שעלה כנשוי - תעודת עולה.

חתימה על תצהיר מול עורך דין (טופס המופק על ידי עמידר). אם בני הזוג מחזיקים ב״תעודת זוגיות״
מטעם ארגון ״משפחה חדשה״ אין צורך לחתום פעם נוספת על הטופס בפני עורך דין אלא רק בפני

מנהל הסניף וכן להציג את התעודה ואת העתק התצהיר שנחתם בארגון ״משפחה חדשה״ מול
עורך הדין.

זוג ידועים בציבור,
לרבות זוג חד מיני

תעודת גירושין והסכם גירושין.גרושים פחות מעשר שנים

הורים עצמאיים / משפחות
חד הוריות

תעודת גירושין, הסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין, תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.

רק זכאים לתעודה יכולים לחתום על הבקשה להוצאת תעודת זכאות, וזאת מול נציג עמידר בלבד.
יש להגיע עם כל המסמכים הרלוונטים המפורטים בטבלה שלעיל.

במקרה של זוג, שני בני הזוג צריכים לחתום על הבקשה.
תעודת הזכאות מגיעה ממשרד השיכון לחברת עמידר בתוך מספר שבועות.

עלות דמי פתיחת תיק והנפקת תעודת זכאות 70 ₪.

מסמכים לטובת אישור השתתפות מחיר למשתכן

יתרונות:
   ניתן להפיק את האישור באמצעות אתר האינטרנט ולא בסניף עמידר.

   אין צורך להציג מסמכים בהנפקת אישור באמצעות האינטרנט.
   זוגות נשואים מעל גיל 35 - אין צורך להביא מסמכים פרט לתעודת זהות לצורך הנפקת האישור.

חסרונות:
   עלות הנפקת אישור מחיר למשתכן היא 187 ₪. שימו לב: התשלום הוא בעבור הטיפול בהנפקת האישור. אם יימצא בסוף התהליך שאינכם זכאים לאישור זכאות,

   לא יוחזר כספכם.
   יש אפשרות להנפיק את האישור בעמדת קבלת הקהל ברחוב השרון 17 תל-אביב-יפו, במידה ואינכם מעוניינים להשתמש בשירות המקוון. ההרשמה מותנית

   בקביעת תור. באתר ההרשמה מופיע קישור לתיאום תורים בתפריט ההגרלה - תעודת זכאות/אישור השתתפות מחיר למשתכן.
   כשמדובר בזוג, על שני הנרשמים להגיע פיזית ולהירשם. אין חובה להגיע באותו המועד.

שימו לב: מצבו האישי של מבקש הזכאות חייב להיות מעודכן במרשם האוכלוסין. למשל: זוג נשוי צריך להיות רשום כנשוי גם במרשם האוכלוסין, והרישום
בתעודת הנישואין אינו מספיק.

לצורך הנפקת תעודת זכאות ממשרד השיכון יש להציג במלואם את המסמכים המפורטים בטבלה שלהלן:

בהצלחה!

הפרטים שעליהם אתם מצהירים בעת ההרשמה צריכים להיות תואמים במדויק את הפרטים במרשם האוכלוסין.

אישור השתתפות ״מחיר למשתכן״ מהווה אישור תקף להוכחה כי המועמד חסר דירה ולטובת פרויקט דיור בר השגה בתל-אביב-יפו.
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אלונים

טלפון

שעות פעילות
סניף תל-אביב-יפו

*2850

א׳ - ה׳    08:00-13:30
ב׳ + ד׳    15:00-17:00

א׳ - ה׳    08:00-13:30
ב׳ + ד׳    15:00-17:00

כתובת הסניף
בתל-אביב-יפו

סעדיה גאון 22 קומה 10
תל-אביב-יפו

מילגם

*6078

שאול המלך 39
תל-אביב-יפו

עמידר

*6266

א׳ - ה׳    08:00-13:30
ג׳ + ה׳    15:00-17:00

גם לתעודת זכאות וגם
לאישור מחיר למשתכן

השרון 17
תל-אביב-יפו

   יש להיכנס לאתר הרלוונטי ולתאם תור באמצעות מערכת זימון התורים.
   לא לשכוח להצטייד בתעודת זהות, תעודת נשואין/גירושים.

פרטי התקשרות עם החברות לצורך הנפקת תעודת זכאות:

טופס 2 - עמוד 3 מתוך 3
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להלן טבלה ובה ריכוז הטפסים והמסמכים הנוספים שעל המועמד לצרף לבקשת ההרשמה, להוכחת עמידתו בתנאי הזכאות:

הערות והסבריםהמסמכים להגשה

פרטים 
אישיים 

פרטים אישיים של המועמד – טופס מס‘ 11
צילום נאמן למקור של תעודת הזהות התקפה, של כל הבגירים 2

במשק הבית כולל ספח ובו פרטי כל הילדים.
לצירוף ע"י המועמד.

נדרש אישור עורך דין כי הצילום נאמן 
למקור.

לצירוף על ידי מועמד שהינו משפחה תצהיר משפחה חד הורית – טופס מס‘ 32
חד הורית.

תעודת זכאות או אישור השתתפות מחיר למשתכן ממשרד הבינוי 4חסר דירה
והשיכון לגבי כל אחד מהבגירים במשק הבית (למען הסר ספק, לא 

נדרשת תעודת זכאות עבור ילדים בגירים).

מועמדים אשר בקשתם לתעודת זכאות הועברה לטיפול של ועדת 
חריגים, יצרפו אישור מחברת עמידר או מלגם או אלונים על כך.

לצירוף על ידי המועמד.
ניתן להוציא תעודת זכאות באמצעות 

חברת עמידר  החברה הלאומית 
לשיכון בישראל בע"מ ("עמידר") או 

מלגם או אלונים בקביעת תור בתאום 
מראש. 

התנאים, הדרישות והמסמכים 
הנדרשים להנפקת תעודת זכאות 

מפורטים בחוברת המידע (נספח 1) 
ובאתר ההרשמה 

תושב 
תל-אביב-יפו

מקור ו/או העתק נאמן למקור של תמצית רישום מורחבת ממרשם 5
האוכלוסין במשרד הפנים הכוללת כתובות קודמות ביחס לאחד 

הבגירים לפחות במשק הבית.

לצירוף על ידי המועמד. 
ניתן להנפיק מסמך זה בבניין קריית 

הממשלה ברחוב מנחם בגין 125 
בקומת הכניסה למשרד הפנים. יש 

להצטייד בתעודת זהות.

לחילופין סעיף 5, חשבונות ארנונה ו/או אישור אגף לחיובי ארנונה בעיריית6
המתייחס ל-3 שנים  תל אביב-יפו, על שם אחד הבגירים במשק הבית, 
אחרונות לפני המועד הקובע (31/12/2018) או 4 שנים לא בהכרח 
רצופות מתוך עשר (10) השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע, 
(31/12/2018), הוא בתחומי העיר תל אביב-יפו ("אישור ארנונה").

במידה ולא ניתן להוציא אישור ארנונה ע"ש לפחות אחד מהבגירים 
במשק הבית, יש לפעול כמפורט להלן:

מגורים בשכירות:
על המועמד לצרף את המסמכים הבאים: 

(1)  חוזי שכירות על שם לפחות אחד הבגירים במשק הבית 
ביחס לדירה בתל-אביב-יפו, לתקופה של 3 שנים רצופות או 

4 מתוך 10 השנים שלפני המועד הקובע לחילופין, ניתן לצרף 
חשבונות חשמל או מים. 

(2) הצהרה, חתומה בפני עורך דין, של המשכיר, המאשרת כי 
לפחות אחד הבגירים במשק הבית שכר ממנו דירה בתל-אביב-יפו 

בתקופה האמורה.
מגורים בתל-אביב-יפו בדירה שבבעלות הורי אחד הבגירים במשק 

הבית:
יש לצרף את כל המסמכים הבאים :

(1)  אישור ארנונה על שם לפחות אחד מהורי אחד הבגירים 
במשק הבית ("ההורה"); 

(2)  הצהרה, חתומה בפני עו״ד, חתומה על ידי ההורה ולפחות 
אחד הבגירים במשק הבית, המאשרת מגורים בתל-אביב-יפו 

בתקופה כאמור.
תצהיר בדבר הוכחת מגורים - טופס 3

 

לצירוף על ידי המועמד.
מוקד קבלת קהל, עיריית תל-אביב-יפו, 

אבן גבירול 69.

נספח 2: טפסי הרשמה להגרלה
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הערות והסבריםהמסמכים להגשה

לא נדרשים מסמכים נוספים מעבר לנדרש תחת הכותרת גיל המועמד
”פרטים אישיים“

הכנסות 
ומיצוי כושר 

השתכרות

בנוסף לטופס, על המועמד לצרף פירוט מקורות הכנסה - טופס מס' 74
אישורים ומסמכים נוספים (כמפורט 

בטופס 4).
גובה הון עצמי 

ונכסים
בנוסף לטופס, על המועמד לצרף דין וחשבון מקוצר על נכסים – טופס מס‘ 95

אישורים ומסמכים נוספים (כמפורט 
בטופס 5). יש לחתום על תצהיר בפני 

עו"ד.
במקרה שהילד נמצא במשמורת אחד הבגירים במשק הבית על פי 10תא משפחתי

פסק דין – יש לצרף את פסק הדין. 
מסמכים 

כלליים
תצהיר מועמד – 11

טופס מס' 6
יש לחתום על התצהיר בפני עו"ד. 

יש לחתום על תצהיר בפני עו"ד.כתב הסכמה וויתור על סודיות - טופס מס‘ 127

הערות:

עזרה ובצרון ו/או עיריית תל-אביב-יפו, רשאית לבקש מהמועמד להמציא כל מסמך נוסף אשר יידרש.• 
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אני גר בתל-אביב-יפו בין התארכים:  

₪ ברוטו הכנסת משק הבית שלי היא   

שנים אני בן  

ההון העצמי שברשותי הינו 

יש לי ילדים בגילאים
כן/ לא אף פעם לא הייתה לי דירה בבעלותי   
כן/ לא אני עובד במשרה מלאה כשכיר    
כן/ לא אני עובד במשרה מלאה כעצמאי   
כן/ לא אני עובד גם כשכיר וגם כעצמאי   

משק הבית שלי כולל אותי ואת

טופס 1 - עמוד 1 מתוך 1

פרטים אישיים של המועמד/ת
טופס 1

פרטי המועמד/ת
תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם פרטי שם משפחה קודםשם משפחה

1 9

פרטי בן/בת הזוג
תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם פרטי שם משפחה קודםשם משפחה

שמות, תאריכי לידה ומספר תעודות זהות של ילדיך וילדי בן זוגך, שגילם עד 18 המתגוררים עמכם
שם

כתובת מגורים - כפי שמופיעה בתעודת הזהות

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם

1 9

ישוב

טלפון בעבודה (מועמד/ת)

מיקודמס' דירהמס' ביתרחוב

טלפון סלולארי (מועמד/ת)טלפון בעבודה (בן/בת הזוג)

דוא"ל (בן/בת הזוג)דוא"ל (מועמד/ת)

טלפון סלולארי (בן/בת הזוג)

טלפון בבית
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טופס 2 - עמוד 1 מתוך 1

תצהיר הורים יחידים
טופס 2

אני הח"מ:
מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם פרטי כתובתשם משפחה

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 
בזאת כדלקמן:

הנני אזרח ישראל ובחזקתי ילד שגילו במועד הקובע אינו עולה על 12 שנים ואשר גר עימי בקביעות.   .1  

מתקיים בי אחד מאלה (סמן  בסעיף הרלוונטי)  .2  

 אינני נשוי/ה ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגי;

 הנני נשוי ומתקיים בי האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג) , ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן   
זוגי (סמן  בתת הסעיף הרלונטי);

 (א) חי/ה בנפרד מבן זוגי תקופה של שנתיים לפחות ופתחתי בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין 
ופעלתי במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;

 (ב) אני עגונה, כמשמעות המונח בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995;

 (ג) אני חיה בנפרד מבן זוגי, שהיתי במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר 
מקשר  להשתחרר  דין  פי  על  בהליך  פתחה  כאמור,  במקלט  לשהותי  הראשון  ביום  שתחילתה  חודשים   (12)
הליך  מפתיחת  פטורה  תהא  (אישה  לפחות;  חודשים   (6) שישה  במשך  זה  הליך  במסגרת  ופעלתי  הנישואין 

כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדיה);

אני עולה חדש שנמצא/ת בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגי לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה   
ובתנאי שאין לי בן זוג אחר.

ידוע לי כי תצהירי זה ניתן במסגרת בקשה להכיר בזכאותי לדיור בר השגה;  .3  

ידוע לי כי עיריית תל-אביב-יפו ו/או עזרה ובצרון רשאים לבדוק נכונות פרטי הצהרתי זו וכי במידה ויתברר שאינם נכונים   .4  
ומדויקים, תהיה העירייה רשאית לתבוע החזרת כספים שנתנו לי שלא כדין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

הנני מצהיר/ה כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.   .5  

אני הח"מ עו"ד _________________ כתובת: _____________________________מאשר בזה כי ביום___________ 

הופיע בפני ________________ שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת 

כולה ואת האמת בלבד, וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל, וחתם עליה בפני.

תאריךחתימה

תאריךשם + חותמת

תאריךחתימהשם מלא

למילוי ע"י עו"ד

בן/בת הזוג
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טופס 3 - עמוד 1 מתוך 2

תצהיר הוכחת מגורים בעיר תל-אביב-יפו 
טופס 3

אני הח"מ:
מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם פרטי כתובתשם משפחה

לצורך הוכחת מגורים בעיר תל-אביב-יפו אפרט את כתובת המגורים במהלך במהלך 3 שנים רצופות שלפני המועד הקובע או 4 
מתוך 10 השנים שלפני המועד הקובע. (לכל כתובת יש לצרף תמצית רישום מורחבת ממרשם האוכלוסין או לחילופין אישור ארנונה. 
היה ואין ברשות המועמד תמצית רישום או אישור ארנונה, יצרף העתק מחוזה השכירות או העתק מחשבונות חשמל או מים. היה והמועמד 

גר בבית הוריו, יחתמו ההורים על התצהיר המפורט להלן וכן יצרפו אישור ארנונה).

(להלן: "המצהיר") לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, הנני מצהיר/ה 
בזאת בכתב כדלקמן:

זהו שמי, זאת חתימתי, וכל הצהרותי כפי שניתנו בגוף התצהיר ו/או בחלק מחלקיו, הינן אמת לאמיתה.

אני מר/ גב' ______________ בעלת ת.ז: _________________ מרחוב:________________________________

, וזאת למשך ________ חודשים/  מצהיר/ה בזאת כי המצהיר התגורר/ה בכתובת ___________________ בתל-אביב-יפו 

שנים מתאריך ___________________ עד תאריך ___________________.

הנני מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיעו בפני עורך דין ______________ מר/גברת  _____________ ("המצהיר") 

אשר הזדהה לפני לפי מס' זהות____________ ומר / גב' ___________ ("הוריו של המועמד ו/או המשכיר") אשר הזדהה לפני 

לפי מס' זהות_____________ ולאחר שהוזהרו כי כל הצהרותיהם, בגוף התצהיר ו/או בחלק מחלקיו, חייבות להיות אמת שאם לא 

כן יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישרו את נכונות ההצהרות וחתמו עליה.

תאריךחתימת המצהיר

תקופת המגוריםכתובת מגורים
אישור ארנונה

(סמן     אם צירפת)
חתימת המשכיר/

אימות חתימה ע"י עו"ד חתימת ההורים + חתימת צד שלישי

תאריךמאשר התצהיר

חותמתחתימת עורך הדיןתאריך

תצהיר הורים
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טופס 4 - עמוד 1 מתוך 1

פירוט מקורות הכנסה
טופס 4

פרטי מצב משפחתי

מקור ההכנסה מהארץ ומחו"ל- של המועמד ובן/ בת הזוג:

שם פרטי ומשפחה של המועמד

תיאור

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

סה"כ

בן/בת הזוגהמועמד

31.12.16-31.12.17 31.12.17-31.12.1831.12.15-31.12.1631.12.16-31.12.17 31.12.17-31.12.1831.12.15-31.12.16

מצב משפחתי

 סטודנט/ית אלמן/ה גרוש/ה רווק/ה משפחה חד-הורית ידועים בציבור זוג נשוי מתאריך

מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם פרטי ומשפחה של בן/בת הזוג מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)

יש לפרט הכנסות משק הבית (המועמד ובן/בת הזוג) מכל המקורות להלן, מהארץ ומחו"ל בשלוש השנים לפני 31/12/2018.
חשבון בנק: יש לצרף צילומים של דפי חשבון מכל חשבונות הבנקים של המועמד ובן/ בת הזוג בשנה שקדמה למועד הקובע.

. - במידה ואין הכנסות בחלק מהקריטריונים סמנו

הכנסה חייבת (רווח) מעסק או משלח יד
החייבת  ההכנסה  לגבי  מס  שומת  או  רו"ח  אישור  צרף 
(רווח) כולל שכר אומנים, מרצים, סופרים וכו'. אם התיק 
המועד  שלפני  השנים  שלוש  במהלך  נסגר  או  נפתח 
הקובע (קרי, 31.12.18) יש להמציא אישור מרואה חשבון 

או ממס הכנסה על מועד פתיחת / סגירת התיק

הכנסה מדיבידנדים
צרף אישור רו"ח או שומת מס לגבי ההכנסה החייבת

משכורת
לצרף טופס 106 לכל שנה או תלושי שכר

הכנסות מדמי שכירות
צרף חוזה שכירות

רווחים מניירות ערך בארץ ובחו"ל
לגבי השקעות בניירות ערך שבוצעו דרך בנקים בארץ – 

טופס 867 (מונפק ע"י הבנק)
לגבי השקעות בניירות ערך שבוצעו דרך בנקים בחו"ל – 

אישור הבנק דרכו בוצעו ההשקעות

דמי אבטלה
צרף אישור מביטוח לאומי, כולל פירוט סכומים ששולמו

צרף אישור הגורם המשלם  - חברת ביטוח או מהמוסד 
לביטוח לאומי

שמירת  לידה,  דמי   - שכר  מחליפות  גמלאות 
הריון, מילואים, אבדן כושר עבודה, נכות מעבודה

מזונות מבן זוג ו/או מהמוסד לביטוח לאומי
צרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי
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טופס 5 - עמוד 1 מתוך 4

דין וחשבון מקוצר על נכסים
טופס 5

דברי הסבר למילוי הטופס

מבוא:  .1

לפניך דברי הסבר כלליים שיסייעו בידיך במילוי הטופס.  1.1  

או העתק של המסמך.  צילום  זו. הנך רשאי לצרף  עליך לצרף מסמכים לאימות הפרטים הרשומים בהצהרה   1.2  
במידה וצרפת העתק עליו להיות מאושר ע"י עו"ד.

בטופס זה עליך לכלול את הרכוש וההתחייבות שלך ושל בן/בת זוגך.    1.3  

מלא נא בדייקנות את הפרטים המבוקשים בטופס לפי סדר הסעיפים, אם בסעיף מסוים אין לך מה להצהיר, ציין   1.4  
את המילה "אין" באותו סעיף.

במחיר העלות המוצהר, יש לכלול כול השקעה נוספת בקשר לנכס כגון: שכ"ט עו"ד, תיווך, הוצאות הובלה, מס   1.5  
רכישה וכד'. אם נעשו שיפורים או השבחות בנכס, יש להוסיפם לעלות הנכס.

עלות נכס שנרכש בתשלומים הינה סך התשלומים ששולמו, כולל הצמדה וריבית. עלות נכס שנרכש בתשלומים 
ושהתמורה בגינו טרם שולמה במלואה, תירשם במחיר הכולל של הנכס כולל ריבית והצמדה. החוב שטרם שולם 

יירשם בנפרד כהתחייבות.

סכם את הסכומים כמבוקש בטופס, בשני הטורים, סכום השקעה ושווי .  1.6  

אם המקום בטופס אינו מספיק לרישום הפרטים, או אם יש צורך בהמצאת פרטים ופירוטים נוספים, צרף גיליונות   1.7  
נוספים (במקור והעתק) ואשרם בחתימתך. רשום בשורה המתאימה בטופס המצורף "נספח X" (תן אות נפרדת 
לכל נספח) וציין על גבי הנספח לאיזו שורה בטופס מתייחס הנספח. אם אין בטופס שורה מתאימה המתארת את 

הנכס, רשום הנכס בשורה פנויה שבטופס.

העירייה תהיה רשאית להעריך את השווי הנוכחי של הנכסים שציינת.  1.8  

דין וחשבון מקוצר על נכסים ליום  31/12/2018  בש"ח.

פרטי המועמד

מגרשים, חנויות, משרדים או נכסים אחרים שאינם דירות מגורים, הרשומים על שם המועמד ו/או בן/בת הזוג או שהמועמד ו/או בן/בת הזוג זכאים להירשם 
כבעליהם או כחוכרם.

נכסי מקרקעין

שם פרטי

תאריך רכישהכתובת/גוש חלקהתאור הנכס

סה"כ    (א)

שווי נוכחיעלות רכישה

מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) כתובתשם משפחה

טפסי הרשמה להגרלה
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יש לפרט כלי רכב פרטיים (לא מסחריים) בבעלות המועמד ו/או בן בת הזוג לרבות רכבים פרטיים בבעלות חברה שבשליטת המועמד ו/או בן/בת הזוג.

כלי תחבורה - צרף תעודת רישוי

תוצרתשנת ייצורסוג

סה"כ    (ג)

מחיר מחירון מוכר כגון מחירון יד 2,
יצחק לוי ודומיהם (הערכת שווי)

חשבונות בנק (בארץ ובחו"ל)
שם הבנק והסניףשם בעל החשבון

סה"כ    (ב)

סכום 
בחשבון  הנוספים  השותפים  שמות  את  (פרט 

במידה ואינך בעלים יחיד)
ל-  יתרה"  "אישור  לצרף  נא  הבנק,  אישור  (לפי 

(31/12/18

השקעות בניירות ערך (בארץ ובחו"ל) צרף אישור הבנק
מס' חשבוןשם הבנק

סה"כ    (ד)

שווי ניירות הערך  (לפי אישור הבנק)

התחייבויות למוסד פיננסי מוכר (הלוואות) צרף אישור (לדוגמא בנקים, חברות אשראי, חברות ביטוח, ליסינג וכו')
מהות החובשם הזכאי

סה"כ    (ה)

(1)  סה"כ  (א + ב + ג + ד + ה)

יתרת החוב למועד הקובע

המשך - טופס 5 - עמוד 2 מתוך 4
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הון מושקע בעסקים
השקעה בעסק פרטי / השקעה בשותפות / השקעה בתאגידים

מזומנים, חשבונות בנק, מכונות, ציוד, מכשירים וריהוט, זכות ראויה או מוחזקת, מוניטין, תשלומים על חשבון רכישת רכוש קבוע, רכב, ציוד כבד, רכוש קבוע אחר, 
מלאי, שטרות והמחאות מעותדות, חייבים ולקוחות, רכוש שוטף אחר, השקעה בעסקים אחרים שלא נערך בהם מאזן.

א. רכוש והתחייבויות בעסק בו לא נערך מאזן

מהות הנכס (פרט מהו סוג הנכס)

סה"כ (1)

עלות/יתרה (₪)

מהות ההתחייבות (פרט מהו סוג ההתחייבות)

ספקים וזכאים

שטרות לפירעון

הלוואות

סה"כ (2)

סך הכל הון נקי בעסק (1 פחות 2) בש"ח    (ו)

עלות/יתרה (₪)

נא לצרף דו"ח כספי סקור על ידי רואה חשבון ליום 31 לדצמבר 2018.
השקעה בעסק פרטי או בשותפות.

ב. רכוש והתחייבויות בעסק בו נערך מאזן

שם וכתובת העסק (נא לציין בשורות התחתונות)

סה"כ    (ז)

יתרת חשבון ההון, העו"ש וההלוואות לעסק (₪) 

נא לצרף דו"ח כספי סקור על ידי רואה חשבון ליום 31 לדצמבר 2018.

ג. השקעה בחברות

שיעור אחזקתךסכום ההשקעהתאריך המאזןשם החברה וכתובתה
מסך כל המניות

סה"כ    (ח)

הלוואות לחברה ותשלומים
למניות שטרם הוקצו (₪)

סה"כ הון (סכום כול סכומי הטבלאות מינוס סכום טבלת ההתחיבויות):   (1) + (2)

(2)  סה"כ הון מושקע בעסקים  (ו + ז + ח)

המשך - טופס 5 - עמוד 3 מתוך 4

טפסי הרשמה להגרלה
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הצהרות מגישי הדו"ח

אני מצהיר בזאת על שלמות ונכונות הפרטים לעיל. 

ידוע לי ואני מסכים כי דו"ח זה עשוי להימסר לרשויות סטטוטוריות שונות כגון רשות המסים ו/או ביטוח לאומי.

ידוע לי כי מסירת דוח לא מלא, חסר או כוזב עלול להוות עברה על-פי פקודת מס הכנסה ו/או חוק מס ערך מוסף ו/או חוק הביטוח 
הלאומי וכל דין. 

בחותמי על דוח זה, לאחר בדיקתו על ידי, הנני מצהיר כי מלוא האחריות עבור תוכנם חלה עלי בלבד, אף אם נעזרתי באחר על מנת 
למלאו. 

ידוע לי כי המידע הנ"ל נדרש לצורך בדיקת הזכאות להיכלל בהטבות לדיור בר השגה וכי על בסיסו תתקבל ההחלטה בדבר 
זכאותי.

ידוע לי כי העירייה תקיים בדיקות בדבר נכונות האמור בדוח זה וכי במידה והפרטים שמסרתי אינם שלמים או נכונים זכאותי לדיור 
מטעם העירייה תישלל לצמיתות וזאת בנוסף לעונשים האמורים בכל דין, לרבות העמדה לדין בשל קבלת דבר במרמה.

הנני מאשר בחתימתי על הצהרה זו את האמור בדו"ח ואת הבנתי ואישורי לדברים לעיל.

האם עד המועד הקובע (31.12.2018) הינך מנהל תביעות כלשהן שייתכן ותפקנה הטבות כלכליות בעתיד (מזונות, ירושה וכו'?)............ כן/לא

אם כן, פרט:

האם הינך משמש מיופה כח/ אפוטרופוס , נהנה או בעל זכות חתימה בחשבונות בנק נוספים לגבי רכוש שאינו בבעלותך?............. כן/ לא

אם כן, פרט וצרף אסמכתאות.

יפוי כח

מידע נוסף

במידה וחלו שינויים בכול האמור לעיל, לאחר ה- 31/12/2018, נא פרט.

האם יש רכוש בשליטתך המפיק לך טובות הנאה ושאינו בבעלותך? נא פרט.

תאריךשם וחתימהשם וחתימה

אישור חתימה על התצהיר ע"י עו"ד

הנני מאשר כי ביום ___________התייצבו בפני _________________, עו"ד/רו"ח מרחוב _____________________, 

_______________ ת.ז. ______________ ו-______________ ת.ז. __________________ ולאחר שהזהרתים כי 

עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן , אישרו את נכונות הצהרתם לעיל וחתמו עליה בפניי.

תאריךשם + חותמת

המשך - טופס 5 - עמוד 4 מתוך 4
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הקדמה - יש לקרוא בעיון

טפסי הרשמה להגרלה
טופס 6 - עמוד 1 מתוך 2

הצהרת מועמד
טופס 6

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את חוברת המידע וטפסי ההרשמה, לרבות, תנאי ההרשמה, תנאי הזכאות, הנספחים, 
נוסח חוזה השכירות, אופן ביצוע ההגרלה ואופן בחירת יחידת דיור, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה 

צפויים לעונשים הקבועים בחוק מצהירים בזאת בכתב כדלקמן:

תצהיר זה ניתן על ידנו במסגרת בקשת הרשמה אשר הוגשה על ידנו לבחינת זכאותנו לדיור בר השגה בפרויקט גני שפירא   .1
             (טורי הזהב 17, תל אביב-יפו), בפרויקט WE (מנחם בגין 150, תל אביב-יפו), בדירות ביד אליהו בתל אביב-יפו, בפרויקט יסוד 

               המעלה (33-35 תל אביב-יפו) ופרויקט מידטאון (מנחם בגין 144, תל אביב-יפו).

כי בדקנו, לפני הגשת הצעתנו זו, את הפרויקט וסביבתו, את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על בקשת   .2
ההרשמה ו/או התחייבויותינו וכי אין ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בעניין ואנו מוותרים בזאת מראש על 

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

כי אנו עומדים בכל תנאי הזכאות המפורטים בחוברת ההרשמה וכי בקשת ההרשמה שהוגשה על ידנו עונה על כל הדרישות   .3
המפורטות, וכי אנו מקבלים על עצמנו לעמוד בכל התנאים שבחוברות. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מצהירים כי:  .4

אנו חסרי דירה, וזכאים לתעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון (כלומר – אין ולא היו לנו, לאחר 1/6/71, בנפרד או   4.1
במשותף עם אחרים, זכויות כלשהן בדירה ו/או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה).

לפחות אחד מאתנו אזרח ישראלי ותושב תל-אביב-יפו מתגורר בתל-אביב-יפו 3 שנים רצופות שלפני המועד     4.2
הקובע או 4 מתוך 10 השנים שלפני המועד הקובע.  

גילו של לפחות אחד מאתנו, לא יעלה על 45 שנים או לחילופין במשק הבית יש ילד שגילו אינו עולה על גיל 12 שנים    4.3
ורשום בתעודת הזהות שלנו.   

המועמד מצהיר בזאת כי אינו מקבל בשלוש השנים אחרונות מהמועד הקובע (31.12.2015-31.12.2018) הבטחת     4.4
הכנסה מביטוח לאומי.  

כי כל הפרטים שמסרנו לעיל לצורך ההרשמה כמו גם המסמכים שצרפנו לבקשת ההרשמה, הנם מלאים ומדויקים וכי צרפנו   .5
את כל המסמכים הרלוונטיים לבדיקת עמידתנו בתנאי הזכאות וכי לא הסתרנו ו/או השמטנו ביודעין מידע ו/או מסמכים ו/או 

אישורים ו/או נתונים הרלוונטיים לבדיקת עמידתנו בתנאי הזכאות.

מאחר וידוע לנו, כי נכונות ודיוק הפרטים שמסרנו וההצהרות שחתמנו מהווים תנאי מוקדם יסודי ועיקרי בכל הקשור להרשמה   .6
ולהגרלה, אתם רשאים לערוך אימות ובדיקה של כל הפרטים וההצהרות שנמסרו על ידינו ואם יתבהר כי הפרטים או חלק מהם 

אינם נכונים, אזי תהיו רשאים לנקוט כנגדנו בכל הסעדים העומדים לכם לפי דין ו/או הסכם ו/או הקבועים כאמור בחוברת זו.

ידוע לנו כי הרשמתנו כמועמדים להגרלה, אינה מקנה לנו כל זכות לשכירת יחידת דיור, אלא אך ורק את הזכות להיכלל בין   .7
המועמדים להגרלה.

ידוע לנו כי נהיה זכאים להתקשר בחוזה השכירות, רק אם בקשת ההרשמה שלנו תמצא מלאה ותקינה ונקבל הודעת זכיה     .8
בהתאם.   

ידוע לנו כי במידה ותפסל מועמדותנו ו/או לא נזכה בהגרלה ו/או נוותר על זכותנו, יקודם בסדר הרשימה זוכה אחר ו/או מועמד   .9
מרשימת ההמתנה, ולא תהיינה לנו טענות כלפיכם ו/או כלפי כל גורם אחר בקשר לכל האמור.

כי קראנו את נוסח חוזה השכירות שצורף לחוברת המידע וכי נוסחו מקובל עלינו, ואנו מתחייבים כי במידה ובקשתנו תוכרז   .10
כזוכה, נחתום על חוזה השכירות בנוסח שצורף לחוברת המידע. 

אנו מצהירים בזאת, כי ככל שנמצא זכאים לדיור בר השגה בפרויקט, נתגורר בדירה בעצמנו ולא נשכיר אותה לאחר, לא נעביר    .11
לאחר ולא נאפשר שימוש בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג' כלשהו.  

אנו מתחייבים להודיע בכתב לעזרה ובצרון, תוך 48 שעות, על כל שינוי בפרטים האישיים שנמסרו על ידנו כולל שינוי כתובת   .12
וטלפון, וזאת עד למועד החתימה על חוזה השכירות.

כל הודעה אשר תשלח מטעם עיריית תל-אביב-יפו ו/או עזרה ובצרון במכתב רשום לפי הכתובת שנמסרה על ידנו, תחשב   .13
כהודעה שנתקבלה תוך 48 שעות ממועד המשלוח מבית דואר בישראל ומיד, אם נמסרה ביד.

הרינו מצהירים כי זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת.  .14
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אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את חוברת המידע וטפסי ההרשמה, לרבות, תנאי ההרשמה, תנאי הזכאות, הנספחים, 
נוסח חוזה השכירות, אופן ביצוע ההגרלה ואופן בחירת יחידת דיור, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה 

צפויים לעונשים הקבועים בחוק מצהירים בזאת בכתב כדלקמן:

תצהיר זה ניתן על ידנו במסגרת בקשת הרשמה אשר הוגשה על ידנו לבחינת זכאותנו לדיור בר השגה בפרויקט גני שפירא   .1
             (טורי הזהב 17, תל אביב-יפו), בפרויקט WE (מנחם בגין 150, תל אביב-יפו), בדירות ביד אליהו בתל אביב-יפו, בפרויקט יסוד 

               המעלה (33-35 תל אביב-יפו) ופרויקט מידטאון (מנחם בגין 144, תל אביב-יפו).

כי בדקנו, לפני הגשת הצעתנו זו, את הפרויקט וסביבתו, את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על בקשת   .2
ההרשמה ו/או התחייבויותינו וכי אין ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בעניין ואנו מוותרים בזאת מראש על 

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

כי אנו עומדים בכל תנאי הזכאות המפורטים בחוברת ההרשמה וכי בקשת ההרשמה שהוגשה על ידנו עונה על כל הדרישות   .3
המפורטות, וכי אנו מקבלים על עצמנו לעמוד בכל התנאים שבחוברות. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מצהירים כי:  .4

אנו חסרי דירה, וזכאים לתעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון (כלומר – אין ולא היו לנו, לאחר 1/6/71, בנפרד או   4.1
במשותף עם אחרים, זכויות כלשהן בדירה ו/או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה).

לפחות אחד מאתנו אזרח ישראלי ותושב תל-אביב-יפו מתגורר בתל-אביב-יפו 3 שנים רצופות שלפני המועד     4.2
הקובע או 4 מתוך 10 השנים שלפני המועד הקובע.  

גילו של לפחות אחד מאתנו, לא יעלה על 45 שנים או לחילופין במשק הבית יש ילד שגילו אינו עולה על גיל 12 שנים    4.3
ורשום בתעודת הזהות שלנו.   

המועמד מצהיר בזאת כי אינו מקבל בשלוש השנים אחרונות מהמועד הקובע (31.12.2015-31.12.2018) הבטחת     4.4
הכנסה מביטוח לאומי.  

כי כל הפרטים שמסרנו לעיל לצורך ההרשמה כמו גם המסמכים שצרפנו לבקשת ההרשמה, הנם מלאים ומדויקים וכי צרפנו   .5
את כל המסמכים הרלוונטיים לבדיקת עמידתנו בתנאי הזכאות וכי לא הסתרנו ו/או השמטנו ביודעין מידע ו/או מסמכים ו/או 

אישורים ו/או נתונים הרלוונטיים לבדיקת עמידתנו בתנאי הזכאות.

מאחר וידוע לנו, כי נכונות ודיוק הפרטים שמסרנו וההצהרות שחתמנו מהווים תנאי מוקדם יסודי ועיקרי בכל הקשור להרשמה   .6
ולהגרלה, אתם רשאים לערוך אימות ובדיקה של כל הפרטים וההצהרות שנמסרו על ידינו ואם יתבהר כי הפרטים או חלק מהם 

אינם נכונים, אזי תהיו רשאים לנקוט כנגדנו בכל הסעדים העומדים לכם לפי דין ו/או הסכם ו/או הקבועים כאמור בחוברת זו.

ידוע לנו כי הרשמתנו כמועמדים להגרלה, אינה מקנה לנו כל זכות לשכירת יחידת דיור, אלא אך ורק את הזכות להיכלל בין   .7
המועמדים להגרלה.

ידוע לנו כי נהיה זכאים להתקשר בחוזה השכירות, רק אם בקשת ההרשמה שלנו תמצא מלאה ותקינה ונקבל הודעת זכיה     .8
בהתאם.   

ידוע לנו כי במידה ותפסל מועמדותנו ו/או לא נזכה בהגרלה ו/או נוותר על זכותנו, יקודם בסדר הרשימה זוכה אחר ו/או מועמד   .9
מרשימת ההמתנה, ולא תהיינה לנו טענות כלפיכם ו/או כלפי כל גורם אחר בקשר לכל האמור.

כי קראנו את נוסח חוזה השכירות שצורף לחוברת המידע וכי נוסחו מקובל עלינו, ואנו מתחייבים כי במידה ובקשתנו תוכרז   .10
כזוכה, נחתום על חוזה השכירות בנוסח שצורף לחוברת המידע. 

אנו מצהירים בזאת, כי ככל שנמצא זכאים לדיור בר השגה בפרויקט, נתגורר בדירה בעצמנו ולא נשכיר אותה לאחר, לא נעביר    .11
לאחר ולא נאפשר שימוש בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג' כלשהו.  

אנו מתחייבים להודיע בכתב לעזרה ובצרון, תוך 48 שעות, על כל שינוי בפרטים האישיים שנמסרו על ידנו כולל שינוי כתובת   .12
וטלפון, וזאת עד למועד החתימה על חוזה השכירות.

המשך - טופס 6 - עמוד 2 מתוך 2

תאריךחתימהמס' ת.ז.שם מלא

תאריךחתימהמס' ת.ז.שם מלא

חתימת המצהירים

אישור חתימה על התצהיר ע"י עו"ד

בפני _________________, המועמד מרחוב _____________________,  ביום ___________התייצב  כי  הנני מאשר 

________________________ ת.ז. ___________________ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהא צפוי 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן , אישר את נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

תאריךשם + חותמת

אישור חתימה על התצהיר ע"י עו"ד

בפני _________________, המועמד מרחוב _____________________,  ביום ___________התייצב  כי  הנני מאשר 

________________________ ת.ז. ___________________ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהא צפוי 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן , אישר את נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

תאריךשם + חותמת

כל הודעה אשר תשלח מטעם עיריית תל-אביב-יפו ו/או עזרה ובצרון במכתב רשום לפי הכתובת שנמסרה על ידנו, תחשב   .13
כהודעה שנתקבלה תוך 48 שעות ממועד המשלוח מבית דואר בישראל ומיד, אם נמסרה ביד.

הרינו מצהירים כי זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת.  .14
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הקדמה - יש לקרוא בעיון

טפסי הרשמה להגרלה

טופס 7 - עמוד 1 מתוך 1

כתב הסכמה ויתור על סודיות
טופס 7

אני הח"מ __________________________________ מספר תעודת זהות _____________________________ 
מוותר בזאת על סודיות מידע ומסמכים בדבר נכסיי ומקורות הכנסתי, מעמדי האישי וכל מידע אחר המצוי בידי כל גורם. אני מסכים 
ונותן רשות לכל אדם או גוף כלשהו, פרטי או ציבורי, למסור לעיריית תל-אביב-יפו ו/או למי מטעמה, כל מידע או מסמך בדבר מצבי 

המשפחתי, נכסי או מקורות הכנסתי, לשם בדיקת זכאותי לדיור בר השגה.

תאריךחתימהמס' ת.ז.שם מלא

אני הח"מ __________________________________ מספר תעודת זהות _____________________________ 
מוותר בזאת על סודיות מידע ומסמכים בדבר נכסיי ומקורות הכנסתי, מעמדי האישי וכל מידע אחר המצוי בידי כל גורם. אני מסכים 
ונותן רשות לכל אדם או גוף כלשהו, פרטי או ציבורי, למסור לעיריית תל-אביב-יפו ו/או למי מטעמה, כל מידע או מסמך בדבר מצבי 

המשפחתי, נכסי או מקורות הכנסתי, לשם בדיקת זכאותי לדיור בר השגה.

תאריךחתימהמס' ת.ז.שם מלא

אני הח"מ עו"ד _________________ כתובת: _____________________________מאשר בזה כי ביום___________ 

הופיע בפני ________________ שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. ________________ לאחר שהבין את האמור בכתב סודיות זה.

תאריךשם + חותמת

למילוי ע"י עו"ד
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03-7910344 פקס:     *3896  : ן טלפו
עזרה ובצרון, בית אמפא   המסגר 9, ת"א 67776


