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דבר ראש עיריית תל-אביב-יפו

שלכם, 

רון חולדאי, 

ראש עיריית תל-אביב-יפו

דיור בר השגה הוא כלי חברתי מהמעלה הראשונה. הוא נועד להבטיח שמירה על גיוון בערים ולאפשר לאוכלוסיות שונות, מכל 

וחיוניות  בעיר  החיות  אוכלוסיות  בעבור  גג  קורת  להבטיח  תכליתו  אלו.  לצד  אלו  לגור   - מגזר  ומכל  קבוצה  מכל  החברה,  קצוות 

לתפקודה התקין של החברה.

לתפקודה  חיוניים  ותפקיד,  מקצוע  בכל  ואישה,  איש  כל  כי  ביותר,  הכואבת  בצורה  המחישה  האחרונה  בשנה  שחווינו  המגפה 

ולכלכלתה של העיר. במציאות חיינו, רבים מדי משתכרים מעט ביחס לדיור היקר, ונאלצים לעזוב את העיר. 

יוקר הדיור והמחייה בראש סדר עדיפויותיה ומקדמת  עיריית תל-אביב-יפו היא הרשות הראשונה בישראל שהעמידה את נושא 

יצירתית,  וחשיבה  מעמיק  מחקר  בזכות  בשוק.  הדירות  מצאי  להגדלת  עירונית  להתחדשות  ותכניות  השגה  בר  לדיור  פרויקטים 

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

ואלפי דירות עוד בתכנון.

יוצא לפועל בימים אלה הפרויקט לדיור בר השגה "מיכלאנג'לו".  יפו הערבים,  במאמצינו להגדיל את היצע הדיור בעבור תושבי 

במסגרתו יוכלו אלו שיעמדו בתנאי הזכאות, להשתתף בהגרלה המזכה בזכות לרכוש דירה בבניין דירות שייבנה ברחוב מיכלאנג'לו 

במחיר מוזל ממחיר השוק. 

לאזורי  בקרבה  ומצוי  הקלה,  הרכבת  לקו  ראשיים,  תנועה  לצירי  מסמיכות  ונהנה  יפו  של  בלבה  שנמצא   - מיכלאנג'לו  פרויקט 

התיירות, המסחר והתעסוקה של יפו, יבנה על מגרש בן 900 מ"ר ויכלול 32 יחידות דיור בנות כ-65 מ"ר בממוצע, ב-5 קומות. 

לאורו מתוכננים כבר פרויקטים עתידיים ב"קדם/שם הגדולים" וב"מכבי יפו".

בעבורנו, "עיר לכולם" זו לא סיסמה – זו משימה לביצוע. 

אני גאה בעשייה העירונית ומאחל הצלחה לכל המשתתפים והמשתתפות בהגרלה!
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דבר מנכ"ל המישלמה

תושבות ותושבים יקרים, 

מצוקת הדיור ביפו היא אחד מהאתגרים המשמעותיים ביותר שאיתם אנחנו - קהילה ועירייה - מנסים להתמודד בשנים האחרונות. 

כל  עבור  מענים  לפיתוח  גדולה  חשיבות  מייחסת  היפואית,  הקהילה  וטיפוח  לשימור  הפועל  עירוני  גוף  בהיותה  ליפו,  המישלמה 

הקהילות ביפו ובהן כמובן הקהילה הערבית. מקומה של הקהילה הערבית היפואית הוא ביפו וכולנו מחויבים לעשות מאמץ עליון 

כדי לפתח פתרונות שיאפשרו זאת. 

העירייה, באמצעות המישלמה וגופי עירייה נוספים, משקיעה משאבים רבים בנושא. במקביל, אנחנו גם פועלים למול גופי המדינה 

להרחבת היצע הדירות לקהילה הערבית-יפואית. פרויקט מיכאלנג'לו הוא חלק ממימוש מדיניות זו ומאפשר לתושבות ותושבי יפו 

רכישת 28 דירות במחירים אטרקטיביים במיוחד, באזור מרכזי בעיר. 

הפרויקט נמצא בלב יפו, אזור הנמצא בתנופת פיתוח אדירה בשנים האחרונות ולא במקרה, הוא סמוך לרחובות ראשיים ולרכבת 

הקלה המתעתדת לעבור ביפו, במרחק הליכה גם מאזורי התיירות מחד וגם ממוקדי הקהילה. פרויקט זה הוא רק אחד מתוך רשימה 

ובמסגרת  יפו"  "מכבי  פרויקט  במסגרת  נוספות  לדירות  הקצאות  אליו  יצטרפו  בקרוב  הקהילה,  עבור  מתוכננים  פרויקטים  של 

פרויקטים נוספים שאותם אנחנו פועלים לפתח בשיתוף עם מנהל מקרקעי ישראל. 

אני מזמין אתכם להגיש מועמדות ומאחל בהצלחה לזכאיות והזכאים.

שלכם, 

רון חולדאי, 

ראש עיריית תל-אביב-יפו

שלכם, 

רפי שושן, 

מנכ"ל המשלמה ליפו



6

דבר מנכ"ל עזרה ובצרון

אלי גינזברג, 

מנכ"ל חברת "עזרה ובצרון"  

תושבי העיר תל אביב-יפו, ערביי יפו היקרים, 

אנו שמחים לפתוח הרשמה להגרלה ייחודית וראשונה מסוגה לרכישת דירת 3 חדרים בפרויקט מיכאלאנג'לו 15 בעיר. 

עיריית תל-אביב-יפו שמה בראש סדר העדיפות העירוני את נושא הדיור בר-ההשגה ומיישמת בפועל בשנים האחרונות תכניות 

להגדלת מספר יחידות הדיור בעבור זוגות צעירים ומשפחות. 

פרויקט מיכלאנג'לו הוא דוגמה ממשית למאמצי העירייה להגדלת היצע הדיור תוך התמקדות בבני הקהילה הערבית היפואית.

הפרויקט הזה נותן מענה לייחודיות הקיימת ביפו ולצורך להעניק פתרון למצוקת הדיור שלכם, צעירות וצעירים בני המקום. אני 

שמח שמשפחות ערביות צעירות יקבלו את הזכות לרכוש דירה משלהם בלב האזור המתחדש של יפו.

בהצלחה!

שלכם, 

רון חולדאי, 

ראש עיריית
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פתח דבר:

עיריית תל אביב-יפו )להלן: "העירייה"( מקדמת פרויקטים שונים לדיור בר השגה בעיר תל אביב-יפו. בפרויקט זה לדיור בר השגה במכר, 

יוכלו ערביי יפו בני הדת המוסלמית או הנוצרית העומדים בתנאים המפורטים בחוברת זאת ואשר יזכו בהגרלה, לרכוש דירה, בתנאים 

כמפורט להלן, בבניין דירות שייבנה ברחוב מיכלאנג'לו )להלן: "הפרויקט"(. 

 בהתאם לכך, מפורסמת בזאת פנייה פומבית לציבור, ובמסגרתה מזמין התאגיד העירוני "חברת עזרה ובצרון" חברה לשיכון בע"מ 

)להלן: "עזרה ובצרון"( את המועמדים העומדים בתנאי הזכאות המפורטים בחוברת זו להגיש בקשה להשתתפות בפרויקט דיור בר השגה 

המפורט להלן לרכישת יחידת דיור )להלן: "המועמדים"(.

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

 www.tlv4less.co.il )להלן: "אתר ההרשמה"( בצירוף צילום תעודת זהות.

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

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

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
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 "אתר האינטרנט": אתר האינטרנט שכתובתו www.tlv4less.co.il, בו מידע כללי על הפרויקט, הסברים, תנאי הזכאות, 

תקנון ההגרלה, נוסח חוזה הרכישה שייחתם בין הזוכים ליזם, ובו עדכונים שוטפים ושינוים ככל שיהיו. 

"חוברת המידע והרישום":

החוברות,  שתי  בין  בתרגום  סתירה  של  במקרה  הערבית.  בשפה  העתק  לה  אשר  האינטרנט  באתר  המפורסמת  זו   חוברת 

נוסח חוברת הרישום בשפה העברית גובר. 

ובצרון",  "עזרה  במשרדי  או  אביב-יפו  תל   ,110 ירושלים  שדרות  בכתובת  ליפו  המישלמה  במשרדי  מודפס  עותק  לקבל  ניתן 

בכתובת המסגר 9, תל אביב-יפו.

"המועד האחרון להרשמה להגרלה":

הגשת בקשת ההרשמה המקוונת באתר תהיה עד לתאריך 21.6.2021 בשעה 15:00 )להלן: "המועד האחרון"(. לאחר מועד זה 

לא ניתן יהיה להגיש בקשה ולהירשם להגרלה. 

ניתן להגיש את הבקשה ולהירשם להגרלה רק באופן מקוון באמצעות האתר.

פרטי קשר לשאלות, הבהרות ולסיוע בהגשת מסמכי ההגשה:

א.  מוקד מידע טלפוני בשפה העברית יעמוד לרשות הציבור בימים א' – ה' בין השעות 09:00-16:00 בטלפון 3896* שלוחה מספר 3. 

ב.   מוקד מידע טלפוני בשפה העברית ובשפה הערבית במשרדי המישלמה יעמוד לרשות הציבור בימים ראשון וחמישי בין השעות 

13:30-18:00, ביום שלישי בין השעות 09:00-13:30 וביום רביעי בין השעות 09:00-18:00, בטלפון 03-7249648.

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

מידע כללי:
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המועד הקובע – המועד בו תבחן עמידת המועמדים בתנאי הזכאות. 

פתיחת ההרשמה באתר.

המועד האחרון להגשת מסמכי בקשה ורישום להגרלה )עד השעה 15:00(. 

לנוחות המועמד להלן סיכום מועדים ולוחות זמנים:

31.3.2021

28.4.2021

21.6.2021

מובהר ומודגש כי מועמד שזכה במסגרת פרויקט דיור בר השגה במכר מטעם העירייה ומימש את זכאותו לרכוש דירה, לא יוכל 

להגיש מועמדות נוספת לפרויקט אחר, בין של מכר ובין של שכירות של דיור בר השגה של עיריית תל אביב–יפו.

בברכה,

עזרה ובצרון

עיריית תל-אביב-יפו
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פרק א׳ - תנאי הזכאות:
משק בית יוכר כזכאי לדיור בר השגה להגרלה זו בכפוף לכך שביום 31.3.2021 )להלן: "המועד הקובע"( הוא עומד בכל אחד מתנאי 

זכאות 1 עד 6 המפורטים להלן. "משק בית" – זוגות נשואים או ידועים בציבור עם ילדים או משפחה יחידנית.

מובהר כי משק בית יכול להרשם פעם אחת בלבד. לא תתאפשר הגשת הגרלה כפולה לשני בני זוג. 

תנאי ראשון - חסר דירה

כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או בעלות על חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון 

או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן". הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של 

משרד הבינוי והשיכון. ראו פירוט בנספח 1 לחוברת זו.

תנאי שני – ערבי תושב יפו

אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל, ערבי בן הדת המוסלמית או הנוצרית, שהינו תושב יפו במשך שלוש השנים 

שקדמו למועד הקובע, או היה תושב יפו במשך ארבע שנים לפחות מתוך 10 השנים שקדמו למועד הקובע.

בסעיף זה "יפו" - האזור המסומן במפה המצורפת כנספח 3.

ממרשם  מורחבת  רישום  תמצית  האוכלוסין.  ממרשם  מורחבת  רישום  תמצית  לצרף  המועמד  על  זה  בתנאי  עמידה  הוכחת  לצורך 

www.gov.il.לתשומת לב המועמדים, לאחר הבקשה באתר   – האוכלוסין ניתן לקבל באמצעות אתר השירותים והמידע הממשלתי 

ולכן מומלץ לפנות  נשלחת תמצית הרישום באמצעות דואר ישראל לכתובת המעודכנת של המועמד, דבר העלול לקחת זמן רב, 

לרשות האוכלוסין וההגירה.

מועמד יהא רשאי להוכיח תושבות ביפו גם באמצעות תשלומי ארנונה.

תנאי שלישי - הכנסות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע )31.3.2021(, לא 

עלתה על ההכנסה החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 24,234 ₪ ברוטו 

לחודש בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )נכון ליום פרסום חוברת זו(, ועד לתוספת של 10 אחוזים.

בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת, 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(. 

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

כללית וכו'( הכנסות פטורות ממס )כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות( והכנסות חד פעמיות )כגון פיצויי פיטורין, זכייה 

בהגרלות וכו'(.
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תנאי רביעי - גובה הון עצמי ונכסים

סך ההון העצמי של המועמדים הבגירים במשק הבית, במועד הקובע לא יעלה על סך של 600,000 ₪ )שש מאות אלף שקלים חדשים(.

בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן לרבות חלקים בדירת מגורים ונכסי נדל"ן שאינם דירת מגורים, כלי רכב, 

ונכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות שבחוברת זו.

תנאי חמישי - מיצוי כושר ההשתכרות

ייחשב כממצא את כושר ההשתכרות שלו, אם בשלוש השנים שלפני המועד הקובע )31.3.2021( עבד לפחות אחד  משק הבית 

הבגירים בו עשרים וארבעה )24( חודשים )לפחות( במשרה מלאה, ומתוכם שנים עשר )12( חודשי עבודה במשרה מלאה באופן רציף.

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

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

•   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.

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

מהביטוח הלאומי בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע )31.3.2021(.

תנאי שישי – "משק בית ובו ילד"

במשק הבית יש ילד אחד לפחות אשר גילו במועד הקובע )31.3.2021( מתחת לגיל 18 שנים והרשום בתעודת הזהות כילדו של 

לפחות אחד הבגירים במשק הבית. מובהר כי משק בית ובו ילד יכול שיהיה גם משפחה חד הורית עם ילד שגילו מתחת לגיל 18 שנים 

במועד הקובע )31.3.2021(.

הערה: לעיריית תל אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בקריטריונים כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.

יובהר כי העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שיפורטו להלן להוכחת העמידה בתנאי הזכאות.
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פרק ב' –

פרויקט מיכלאנג'לו 15 
הסבר כללי למועמדים

פרויקט מיכלאנג'לו ביפו לקהילה הערבית יבנה על מגרש של כ-900 מ"ר ויכלול 32 יחידות דיור ב-5 קומות. 28 יחידות דיור 
מיועדות לרכישה לזכאי דיור בר-השגה אשר יבחרו בהגרלה על פי קריטריונים שנקבעו על ידי עיריית תל-אביב-יפו.

הדירות בפרויקט יבנו בשטח ממוצע של כ-65 מ"ר והן מתוכננות לחלוקה של שלושה חדרים. בנוסף, ארבע דירות מתוך הפרויקט 
יבנו כדירות גן ותוצמדנה אליהן גינה בגדלים שונים. בבניין שתי מעליות ולובי כניסה.

רחוב מיכלאנג'לו שוכן בלב ליבה של יפו, מרחק הליכה מתוואי הרכבת הקלה וממרכזי הבילוי והמסחר של יפו.

 הבניין יבנה על ידי קבוצת משה חדיף אשר עמו התקשרה העירייה לבניית הדירות.

בתוך הדירות: ריצוף גרניט פורצלן מזוגג בכל הדירה, ארונות מטבח, שיש וחיפוי קרמיקה במטבח, כלים סניטריים, דלת ביטחון 
בכניסה לדירה ודלתות פנים איכותיות, חלונות וויטרינות ותריסי גלילה חשמליים והכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי.

http://www.hadif.co.il - למידע נוסף על קבוצת משה חדיף

כתובת:  מיכלאנג'לו 15 

חניות: מחיר הדירה כולל מקום חניה אחד.

צפי לקבלת הדירה: 30 חודשים מקבלת היתר שינויים לבניין. היתר זה צפוי להתקבל בחודש יוני 2021*. 

* מועד זה הינו הערכה בלבד ותלוי בגורמים שונים.
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טיפוס מס"ד 
מס' קומהדירה

חדרים

שטח 
עיקרי + 

ממ"ד

שטח 
מרפסת/ 

גינה
מיקום

מחיר דירה 
דיור בר 
השגה *

קדמית, 367.9749.42קרקעגן1
2,270,400 ₪ דרום-מערב

2,255,704 ₪צד, מערב365.3554.9קרקעגן2

אחורית, 364.79119.25קרקעגן3
2,757,553 ₪צפון- מערב

אחורית, 364.9286.9קרקעגן4
2,500,366 ₪צפון-מזרח

קדמית, 1367.326.01דירה5
1,579,856 ₪דרם-מערב

1,433,904 ₪צד, מערב1365.366.01דירה6

אחורית, 1364.796.01דירה7
1,478,933 ₪צפון- מערב

אחורית, 1364.496.01דירה8
1,469,525 ₪צפון- מזרח

1,433,600 ₪צד, מזרח1365.356.01דירה9

קדמית, 1364.796.01דירה10
1,499,722 ₪דרום- מזרח

קדמית, 2367.326.01דירה11
1,624,343 ₪דרום- מערב

1,475,412 ₪צד, מערב2365.366.01דירה12

אחורית, 2364.796.01דירה13
1,521,360 ₪צפון- מערב

אחורית, 2364.496.01דירה14
1,511,760 ₪צפון-מזרח

פירוט יחידות הדיור המוצעות למכירה בפרויקט לדיור בר השגה:
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טיפוס מס"ד 
מס' קומהדירה

חדרים

שטח 
עיקרי + 

ממ"ד

שטח 
מרפסת/ 

גינה
מיקום

מחיר דירה 
דיור בר 
השגה *

1,475,102 ₪צד, מזרח2365.356.01דירה15

קדמית, 2364.796.01דירה16
1,542,574 ₪דרום- מזרח

קדמית, 3367.326.01דירה17
1,657,708 ₪דרום- מערב

1,506,543 ₪צד, מערב3365.366.01דירה18

אחורית, 3364.796.01דירה19
1,553,180 ₪צפון- מערב

אחורית, 3364.496.01דירה20
1,543,436 ₪צפון-מזרח

1,506,228 ₪צד, מזרח3365.356.01דירה21

קדמית, 3364.796.01דירה22
1,574,712 ₪דרום- מזרח

קדמית, 4367.326.01דירה23
1,679,952 ₪דרום- מערב

1,527,297 ₪צד, מערב4365.366.01דירה24

אחורית, 4364.796.01דירה25
1,574,394 ₪צפון- מערב

אחורית, 4364.496.01דירה26
1,564,554 ₪צפון-מזרח

1,526,979 ₪צד, מזרח4365.356.01דירה27

קדמית, 4364.796.01דירה28
1,596,138 ₪דרום- מזרח
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תמצית מפרט הדירות: בבניין מעלית, חניה, אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור, תריס חשמלי בסלון. לבניין 2 כניסות, לובי וחצר אחורית.

*למחירים הנקובים בטבלה יתווספו הפרשי הצמדה למדד מחירי תשומות בבניה למגורים לתקופה שמיום 15.3.2021 ועד למועד 

חתימת חוזה המכר, ביחס לכל אחת מיחידות הדיור.

המרכזית  הלשכה  ידי  על  לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי  למגורים,  בבנייה  תשומות  מחירי  מדד  הבניה"-  תשומות    "מדד 

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי או אותו מדד אם יתפרסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה, לרבות כל מדד רשמי שיבוא 

הלשכה  ידי  על  המוחלף  המדד  ובין  בינו  היחס  יקבע  אחר-  מדד  יבוא  אם  לאו.  אם  ובין  נתונים  אותם  על  בנוי  יהיה  אם  בין  במקומו, 

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

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

2.  מועמדים שבדקו את הפרויקט, לרבות חוזה הרכישה ונספחיו, המפרט המצורף לחוזה הרכישה, תיאור הדירות השונות, 

ועלות הדירות ומצאו כי הנ"ל מתאימים לצרכיהם וליכולותיהם הכלכליות.

הליך ההרשמה לפרויקט

1. על מועמדים המבקשים להירשם לפרויקט, למלא את בקשת ההרשמה המקוונת באתר ההרשמה tlv4less.co.il, וזאת לאחר 

שווידאו שהם עומדים בכל תנאי הזכאות ועיינו ברשימת המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה. 

2. במסגרת ההרשמה מתבקשים המועמדים לאשר ולהתחייב כי הנם עומדים בכל הקריטריונים ולצרף צילום של תעודת הזהות 

)להלן: "ההצהרה המקוונת"(. בקשת הרשמה מקוונת אשר תיקלט אחרי המועד לא תשתתף בהגרלה. 

שימו לב – בשלב הרישום המועמדים מתבקשים אך ורק למלא הצהרה מקוונת ולצרף צילום של תעודת הזהות ואין צורך 

להמציא את כל המסמכים הנלווים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה. 

בסיום מילוי ההצהרה המקוונת ודאו שקיבלתם מספר הרשמה שעמו תוגרל בקשת ההרשמה במסגרת ההגרלה. המספר   .3

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.

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. באחריות המועמד לוודא קבלת מספר בקשה 

ושמירתו. מספרי הבקשה של המועמדים הם אלה שישתתפו בהגרלה.

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

מועמדים שמספריהם עלו בהגרלה כמספרים המועמדים לזכייה ומועמדים שמספריהם נמצאים בראש רשימת ההמתנה   .4

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. יש לסרוק את המסמכים להעלות אותם לדף אינטרנטי ייעודי שיישלח במייל ע"י עזרה וביצרון.

מועמדים אשר לא ימציאו את המסמכים הנדרשים בזמן הנדרש – בקשתם תיפסל וזכאותם תועבר למספר הבקשה הבא בתור 

כפי שעלה בהגרלה.

הבהרות –  .5

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

את אחת הדירות בפרויקט דיור בר השגה, מימש את זכאותו לדיור בר השגה בעיר תל אביב-יפו ולא יוכל לגשת פעם נוספת 

לפרויקט של דיור בר השגה, בין של מכר ובין של שכירות של דיור בר השגה של עיריית תל–אביב–יפו.
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פרק ד׳ - הגרלה:
מועד ההגרלה יפורסם באתר www.tlv4less.co.il. עזרה ובצרון תהיה רשאית לדחות את תאריך מועד ההגרלה מעת לעת 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.

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 28 המספרים הסידוריים הראשוניים המספרים המועמדים לזכייה, 

בכפוף לקיום תנאי הזכאות, ויתר התנאים לרכישת דירה כגון חתימת חוזה רכישה מול היזם וכיוב'.

2. רשימת המתנה – כל יתר המועמדים יכללו ברשימת ההמתנה לפי מספרם הסידורי באופן שמספר 29 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 לרכוש 

דירה ו/או זכייתם לא תמושש מכל סיבה שהיא, כי אז זכותם תעבור למתמודדים ברשימת ההמתנה לפי מספרם הסידורי כאמור. 

הודעות על תוצאות ההגרלה

1. עם סיום הליך ההגרלה תפורסמנה תוצאות ההגרלה באתר ההרשמה: tlv4less.co.il בהתאם למספרים הסידוריים. 

2. לאחר ההגרלה יחל תהליך בדיקת הזכאות כמפורט להלן.

3. 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 לרכוש דירה בפרויקט זה. רק מועמדים 

שעמדו בכל תנאי הזכאות, כולל הגשת כל המסמכים כנדרש, והוכרזו כזוכים יהיו זכאים לממש את הזכייה ברכישת דירה. מימוש 

הזכייה מותנה בקיום התנאים לרכישת דירה כגון חתימת חוזה הרכישה מול היזם וכיוב'.
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פרק ה׳ - בדיקת זכאות המועמדים

1. המועמדים אשר מספריהם הסידוריים עלו ברשימת המועמדים לזכייה )בהתאם למספר הדירות המוצע בהגרלה( וכן חלק 

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

להמציא את המסמכים הנדרשים לבדיקת זכאותם. יש לסרוק את המסמכים להעלות אותם לדף אינטרנטי ייעודי שיישלח במייל 

ע"י עזרה וביצרון בתוך 10 ימי עסקים מיום שקיבלו הודעה על כך. המצאת כל המסמכים הנדרשים הינה תנאי למימוש הזכייה. 

ואימות עו"ד כנדרש בהם, הינה  )כמפורט בכל אחד מהטפסים(, כשהם כוללים חתימות  2. הגשת כל מסמכי הבקשה המלאים 

באחריות המועמד והינה תנאי לבדיקת הזכאות בהמשך. 

אלונים  מרכז  עמידר/  לחברת  לפנות  הזכאות  ו/או  ההרשמה  מסמכי  למסירת  פנייה  נעשתה  אליהם  המועמדים  על  במקביל,   .3

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

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

בהגרלה, ומועמדים ברשימת ההמתנה, בהתאם לשיקול דעת העירייה. מובהר כי בחינת הזכאות תתבצע לאחר ההגרלה. 

5. 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.

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

הנבדקות"( יועברו לבדיקה של משרד רואה חשבון חיצוני שייבחר על ידי עזרה ובצרון )להלן: "הגורם הבודק"( לצורך בדיקת 

הזכאות. הגורם הבודק יבדוק את כל המידע שמסרו המועמדים במסגרת הבקשה ויבחן אם המועמד עומד בתנאי הזכאות.

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

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. 

גם מועמדים שמופיעים ברשימת ההמתנה יידרשו לשמור את מסמכי המקור ולהציגם בבוא העת כשיגיע תורם לפי הרשימה.
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8. עם השלמת הליך הבדיקה וקביעת זכאותו של המועמד ע"י העיריה ו/או חברת עזרה וביצרון תישלח הודעה בכתב למועמדים 

המפרטת את ההחלטה.

מסמכים  ו/או  בכתב  הבהרות  ההרשמה,  בקשות  סמך  על  תתקבלנה  בקשות  דחיית  על  ו/או  בהגרלה  הזוכים  על  ההחלטות   .9

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".

10. מתוך הבקשות התקינות, תוקנה זכות בחירת יחידת דיור, 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. 

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

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

הבהרה

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

ההמתנה במקום מועמד אחר( אינו זוכה ואינו זכאי להתקשר בחוזה המכר. 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"(.

הודעה על תוצאות בדיקת הזכאות 

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

המשך התהליך לבחירת יחידת הדיור וחתימה על חוזה הרכישה.

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.

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

תיחשב כאילו התקבלה ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעירייה ו/או לחברה לעניין זה.
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פרק ו׳ - בחירת יחידות הדיור והמשך חתימה על 
חוזה המכר 

1.הזוכים יוזמנו לפי מספרם הסידורי בהגרלה, להתרשם מהפרויקט ולבחור יחידת דיור, ככל שניתן, בתיאום ישיר מול יזם הפרויקט. 

זוכים שיחליטו לממש את זכאותם לרכישת יחידת דיור, יופנו אל יזם הפרויקט על מנת לחתום על חוזה לרכישת יחידת דיור )להלן: 

"חוזה המכר"( והמצאת הבטוחות הנדרשות כמפורט בו. 

2.הזוכה יידרש לסיים את הליך חתימת חוזה המכר מול היזם בתוך המועדים כפי שימסרו לו על ידי היזם. 

3. החוזה לרכישת יחידות הדיור על נספחיהם, עליהם ידרשו הזוכים לחתום, זמינים לעיון והורדה בעמוד הפרויקט באתר 

האינטרנט שכתובתו www.tlv4less.co.il, תחת הכותרת "חוזה המכר זוכה-יזם" )להלן" חוזה המכר"(.

4. מובהר להסרת ספק כי חוזה הרכישה הינו מסמך חוזי מחייב בין הזוכה ליזם בלבד וכי העיריה ו/או חברת עזרה וביצרון אינן 

מעורבות בכל הנוגע להתקשרות בחוזה הרכישה. ההתקשרות לרכישת הדירה תבוצע במישרין בין הזוכה ליזם ותחייב אך ורק 

אותם. תנאי להגשת בקשת ההרשמה הינו הסכמת המועמד כי חוזה הרכישה 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 הרכישה ו/או כל סכסוך הנובע ממנו ו/או 

בקשר עם הדירה. מובהר ומוסכם כי למועמד כל טענה ו/או דרישה נגד העירייה וחברת עזרה וביצרון בכל הקשור והנוגע לדירה, 

מפרטה, תיכנונה, עיצובה, מיקומה, אופן בנייתה, ליקויים בדירה ו/או בבנין וכל כיוצא באלה.

דגשים והערות

   זוכים שבוחרים להתקשר בחוזה הרכישה לרכישת הדירה, מתחייבים, כמפורט בחוזה הרכישה )"איסור העברת זכויות"(, שלא 

להעביר את זכויותיהם בדירה לצד שלישי לתקופה של לפחות 10 שנים ממועד קבלת טופס 4.

 מובהר ומודגש בזאת כי תאריך האכלוס המפורט במועד פרסום ההגרלה הוא תאריך טנטטיבי בלבד וכי לוחות הזמנים המפורטים 

לאיכלוס ולביצוע פרויקט הבניה ייקבעו במועד חתימת ההסכם בין היזם לקונה. מובהר כי לקונה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה 

מהעיירייה ו/או מחברת עזרה ובצרון בשל שינוי ו/או עיכוב במועדי האיכלוס.

לרכישת  הדרוש  המימון  כל  לרשותם  עומד  האם  מועמדותם  הגשת  לפני  לבחון  המועמדים  של  והבלעדית  המלאה   באחריותם 

הדירה ו/או ביכולתם לשלם את יתר התשלומים הנדרשים.

 באחריות המועמדים לבדוק בטרם הגשת בקשת ההרשמה את מפרט הדירות המפורט בחוברת זאת ואת חוזה הרכישה על כל 

נספחיו ולוודא כי אלו מתאימים לצרכיהם ולדרישותיהם. 

 מובהר כי העירייה רשאית לעדכן את המועדים לוחות הזמנים ותנאי ההגרלה המפורטים בחוברת זו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

כל שינוי ללוחות הזמנים יפורסם באתר. על המועמדים לעקוב אחר השינויים המפורסמים באתר. 
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פרק ז׳ -  כללי

השגות על אי עמידה בתנאי הזכאות 

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

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

   השגות תוגשנה בכתב בלבד לוועדת ההשגות ותהיינה מנומקות.

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

   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.

אי עמידה בלוחות זמנים

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

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

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 העירייה 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 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 ולרבות תביעה כספית של הפער בין מחיר המכירה של 

הדירה למחיר השוק בהתאם לחוות דעת שמאי מטעם העירייה. 
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חזרה מהחלטה על זכאות או זכייה

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

רשימת ההמתנה תעמוד בתוקפה עד לחתימת הסכמי המכר למכירת כל 28 הדירות. 

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

למועמדים ברשימת ההמתנה.

תקנון 

באתר ההרשמה תקנון להגרלות הנערכות על ידי העירייה בו הוראות נוספות על המופיע בחוברת זאת. העירייה תהא רשאית לעדכן 

מעת לעת בהודעות באתר הוראות הקשורות להגרלה, לרבות תנאי האיכלוס והמגורים בפרויקט והמפורטים בחוברת זאת. 
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טפסים להוכחת עמידה 
בתנאי הזכאות
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נספח 1

אגב סיוע בשכר דירה

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) .                         

יש 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.*

פרויקט מחיר למשתכןדיור בר השגה/אישור חסר דירה

הגעה לסניף

כולם

₪ 70 מחיר

* כתובת סניף עמידר: רחוב קרליבך 7 תל-אביב-יפו.

₪ 187

לא קיים זימון תורים

סניף קרליבך 7, תל אביב-יפו

ימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:30

בימים ב' ו-ד' יש קבלת קהל אחר הצהריים

בין השעות 15:00-17:00

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

סניף קרליבך 7 תל אביב-יפו

ימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:30

בימים ב' ו-ד' יש קבלת קהל אחר הצהריים

בין השעות 15:00-17:00

באמצעות האינטרנט/ הגעה לסניף

נשואים, משפחות חד הוריות,
רווק/ה מעל גיל 35
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אגף סיוע בשכר דירה

21-18

.20

  

.

. 75%
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18-21

  

.₪ 70

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

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.

הפרטים שעליהם אתם מצהירים בעת ההרשמה צריכים להיות תואמים במדויק את הפרטים במרשם האוכלוסין.
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*2850

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

א'-ה' 08:00-13:30
ג'+ה' 15:00-17:00

לתעודת זכאות וגם לאישור
מחיר למשתכן

 08:00-13:30
15:00-17:00

10 22

*6078

39

*6266

קרליבך 7
תל אביב-יפו
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המשך פירוט המסמכים בעמוד הבא	 

להלן טבלה ובה ריכוז הטפסים והמסמכים הנוספים שעל המועמד/ת לצרף לבקשת ההרשמה, להוכחת עמידתו בתנאי הזכאות:

הערות והסבריםהמסמכים להגשה

פרטים אישיים 

פרטים אישיים של המועמד – טופס מס’ 11

2
צילום תעודת זהות בתוקף של כל הבגירים במשק הבית כולל צילום 

מלא של הספח.
לצירוף ע"י המועמד/ת

תצהיר משפחה יחידנית- טופס מס' 32

4חסר דירה

תעודת זכאות או אישור השתתפות מחיר למשתכן ממשרד הבינוי 
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.

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 

ערבי תושב יפו -

הוכחת תושבות ביפו 
והוכחת הלאום והדת

5
תמצית רישום מורחבת ממרשם האוכלוסין במשרד הפנים הכוללת 

את: )1( הלאום )2( הדת )3( כתובות קודמות.

ניתן להנפיק מסמך זה בבניין קריית 
הממשלה ברחוב מנחם בגין 521 

בקומת הכניסה למשרד הפנים. יש 
להצטייד בתעודת זהות

ערבי תושב יפו -
חלופה להוכחת 

תושבות ביפו
*יש לצרף אישורי 

ארנונה במידה 
ולא ניתן להוכיח 

את המגורים ביפו 
באמצעות תמצית 

הרישום ממשרד 
הפנים

6

חשבונות ארנונה ו/או אישור אגף לחיובי ארנונה בעיריית תל 
אביב-יפו, על שם אחד הבגירים במשק הבית, המתייחס ל 3- שנים 
אחרונות לפני המועד הקובע או 4 שנים בעשר )01( השנים שקדמו 

למועד הקובע, הוא בתחומי יפו )"אישור ארנונה"(.

ניתן לפנות למחלקת הארנונה 
במוקדי השירות הטלפוני במספר 

*3013

מגורים בתל-אביב-יפו בדירה עם 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 את פרטי המגורים 

בתקופה כאמור.
                 תצהיר בדבר הוכחת מגורים – טופס 3
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הערות והסבריםהמסמכים להגשה

הכנסות ומיצוי כושר 
השתכרות

פירוט מקורות הכנסה - טופס מס' 74
בנוסף לטופס, על המועמד לצרף

אישורים ומסמכים נוספים )כמפורט 
בטופס 4(.

גובה הון עצמי
ונכסים

דין וחשבון מקוצר על נכסים – טופס מס‘ 85
בנוסף לטופס, על המועמד לצרף

אישורים ומסמכים נוספים )כמפורט
בטופס 5(.

מסמכים כלליים
9

10

תצהיר מועמד –  טופס מס' 6

כתב הסכמה וויתור על סודיות - טופס מס’ 7

הערות:

עזרה ובצרון ו/או עיריית תל-אביב-יפו, רשאית לבקש מהמועמד/ת להמציא כל מסמך נוסף אשר יידרש.	 
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שמות, תאריכי לידה ומס' תעודות זהות של ילדיך וילדי בן/בת הזוג עד גיל 18 המתגוררים עמכם

כלי תחבורה - צרף תעודת רישוי

פרטי המועמד/ת המורה

שם פרטי

טלפון בביתמיקודמס' דירהמס' ביתרחובישוב

טלפון נייד (בן/בת הזוג) טלפון נייד (מועמד/ת)

דוא"ל (בן/בת הזוג)

טלפון נייד (בן/בת הזוג) טלפון נייד (מועמד/ת)

דוא"ל (מועמד/ת)

• תושבות בתל אביב בין התאריכים:_________________
• גיל : _______ שנים

• לאום : _______
• דת : _______

• סך ההון העצמי שברשותי נכון למועד הקובע כמפורט 
  בטופס מס' 5 לחוברת זו הינו:_______ש"ח

• אף פעם לא הייתה דירה בבעלותי                                    נכון/לא נכון                       
• שכיר/ה במשרה מלאה                                                               כן/לא
• עצמאי/ת במשרה מלאה                                                             כן/לא
• שכיר/ה ועצמאי/ת                                                                      כן/לא
• משק הבית שלי כולל אותי ואת_______________________
• גיל הילדים ___________________________________

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם משפחה קודםשם משפחה

מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) תאריך לידהשם

פרטי בן/בת הזוג

כתובת מגורים- כפי שמופיעה בתעודת זהות

תאריך לידהמס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)שם משפחה קודםשם משפחהשם פרטי

מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) תאריך לידהשם

מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) תאריך לידהשם

מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) תאריך לידהשם

מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) תאריך לידהשם

 

1
 פרטים אישיים של המועמד/ת
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/     /    

תצהיר משפחה יחידנית 
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תצהיר על מגורים ביפו
טופס 3

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

לצורך הוכחת מגורים ביפו יש לפרט את כתובת המגורים במהלך 3 שנים רצופות שלפני המועד הקובע (31.3.2021) או 4 מתוך 
10 השנים שלפני המועד הקובע (31.3.2021), וכן לצרף תמצית רישום מורחבת ממרשם האוכלוסין או לחילופין יש לצרף אישור 

ארנונה על שמך לכל כתובת מגורים.

*"יפו"- כמפורט במפה המצורפת כנספח 3. 

(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:

1. במהלך התקופות המפורטות התגוררתי בכתובות המגורים שלהלן:  

2. במהלך התקופה המפורטת מעלה לא התגוררתי, לא שכרתי ולא הייתה בחזקתי דירת מגורים אחרת. 

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
פירוט המסמך שצורף כהוכחה 

(מרשם אוכלוסין/ארנונה/תצהיר מגורים אצל ההורים)

תאריךמאשר התצהיר

תאריךחתימת עורך הדיןשם מלא

תצהיר הורים

/   /

/   /

/   /
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פירוט מקורות הכנסה
טופס 4

פרטי מצב משפחתי

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

שם פרטי ומשפחה של המועמד

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

סה"כ

בן/בת הזוגהמועמד

31.3.2019-31.3.2020 31.3.2020-31.3.202131.3.2018-31.3.201931.3.2019-31.3.2020 31.3.2020-31.3.202131.3.2018-31.3.2019

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 שלפני המועד הקובע 31.3.2021.

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
יש לצרף אישור רו"ח או שומת מס לגבי ההכנסה החייבת (רווח) 
כולל שכר אומנים, מרצים, סופרים וכו'. אם התיק נפתח או נסגר 
יש   (31.3.2021) הקובע  המועד  שלפני  השנים  שלוש  במהלך 
להמציא אישור מרואה חשבון או ממס הכנסה על מועד פתיחת 

/ סגירת התיק 

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

משכורת
לצרף טופס 106 לכל שנה או תלושי שכר

הכנסות מדמי שכירות
יש לצרף 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
יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי

יש לצרף  אישור הגורם המשלם, כגון - 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
יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי

תיאור
פרט את סך ההכנסות השנתיות
של מכל סעיף לכל שנה בנפרד

פירוט מקורות הכנסה
טופס 4

פרטי מצב משפחתי

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

שם פרטי ומשפחה של המועמד

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

סה"כ

בן/בת הזוגהמועמד

31.3.2019-31.3.2020 31.3.2020-31.3.202131.3.2018-31.3.201931.3.2019-31.3.2020 31.3.2020-31.3.202131.3.2018-31.3.2019

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 שלפני המועד הקובע 31.3.2021.

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
יש לצרף אישור רו"ח או שומת מס לגבי ההכנסה החייבת (רווח) 
כולל שכר אומנים, מרצים, סופרים וכו'. אם התיק נפתח או נסגר 
יש   (31.3.2021) הקובע  המועד  שלפני  השנים  שלוש  במהלך 
להמציא אישור מרואה חשבון או ממס הכנסה על מועד פתיחת 

/ סגירת התיק 

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

משכורת
לצרף טופס 106 לכל שנה או תלושי שכר

הכנסות מדמי שכירות
יש לצרף 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
יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי

יש לצרף  אישור הגורם המשלם, כגון - 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
יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי

תיאור
פרט את סך ההכנסות השנתיות
של מכל סעיף לכל שנה בנפרד
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דין וחשבון מקוצר על נכסים

טופס 5

דבר הסבר למילוי הטופס

1.מבוא:

1.1  לפניך דברי הסבר כלליים שיסייעו בידיך במילוי הטופס.

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

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

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

1.5  במחיר העלות המוצהר, יש לכלול כול השקעה נוספת בקשר לנכס כגון: שכ"ט עו"ד, תיווך, הוצאות הובלה, מס 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.

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

1.7  אם המקום בטופס אינו מספיק לרישום הפרטים, או אם יש צורך בהמצאת פרטים ופירוטים נוספים, יש לצרף גיליונות נוספים
          (במקור והעתק) ולאשרם בחתימתך. יש לרשום 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, יש לרשום
          הנכס בשורה פנויה שבטופס. 

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

דין וחשבון מקוצר על נכסים ליום 31.3.2021  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 רכישהשיעור בעל הנכסכתובת/גוש חלקהתאור הנכס

סה"כ    (א)

שווי נוכחיעלות רכישה

מס' תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) כתובתשם משפחה
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יש לפרט כלי רכב פרטיים (לא מסחריים) בבעלות המועמד/ת ו/או בת/בן הזוג לרבות רכבים פרטיים בבעלות חברה שבשליטת המועמד/ת ו/או בת/בן 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 

(יש לפרט את שמות השותפים הנוספים בחשבון 
במידה ואינך הבעלים היחיד/ה)

(לפי אישור הבנק, נא לצרף "אישור יתרה" 
ל- 31.3.2021)

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/ת

סה"כ    (ה)

יתרת החוב למועד הקובע
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הון מושקע בעסקים
השקעה בעסק פרטי 

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 מקור על ידי רואה חשבון ליום 31.3.2021

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  31.3.2021

ג. השקעה בחברות

סכום ההשקעהתאריך המאזןשם החברה וכתובתה
שיעור אחזקתך
מסך כל המניות

סה"כ    (ח)

הלוואות לחברה ותשלומים
למניות שטרם הוקצו (₪)

סה"כ גובה הון עצמי ונכסים הנו סכום כל סכומי הטבלאות.



37

/     /    

הצהרות מגישי הדו"ח

אני מצהיר/ה בזאת על שלמות ונכונות הפרטים לעיל. 

ידוע לי ואני מסכימ/ה 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/ה 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/ת בחתימתי על הצהרה זו את האמור בדו"ח ואת הבנתי ואישורי לדברים לעיל.

האם עד המועד הקובע (31.3.2021) הינך מנהל תביעות כלשהן שייתכן ותפקנה הטבות כלכליות בעתיד (מזונות, ירושה 

וכו'?)............ כן/לא

אם כן, נא לפרט: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________                             

מידע נוסף

יפוי כח

האם הינך משמש/ת מיופה כח/ אפוטרופוס , נהנה או בעל זכות חתימה בחשבונות בנק נוספים לגבי רכוש שאינו 

בבעלותך?............. כן/ לא             

אם כן, נא לפרט וצרף אסמכתאות  _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

במידה וחלו שינויים בכול האמור לעיל, לאחר ה- 31.3.2021, נא פרט ______________________________  
                                 ___________________________________________________________________________

תאריךשם וחתימהשם וחתימה

יפוי כוח
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42

2 2 6

/    /

/    /

חתימת המועמד/ת

טופס 6
הצהרת מועמד/ת

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את חוברת המידע וטפסי ההרשמה, לרבות, תנאי ההרשמה, תנאי הזכאות, 
הנספחים, נוסח חוזה המכר, 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:

1. תצהיר זה ניתן על ידנו במסגרת בקשת הרשמה אשר הוגשה על ידנו לבחינת זכאותנו לדיור בר השגה של עיריית תל אביב-יפו.

2. כי בדקנו, לפני הגשת הצעתנו זו, את הפרויקט וסביבתו, את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על בקשת 
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.

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

4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מצהירים כי:

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

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

4.3. גילו של לפחות אחד מאתנו, לא יעלה על 45 שנים. לחליפין, יש לנו ילד אחד לפחות שגילו מתחת לגיל 18 שנים במועד הקובע 
 .(31.3.2021)

4.4. המועמד מצהיר בזאת כי אינו מקבל בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע (31.3.2018-31.3.2021) הבטחת הכנסה מביטוח לאומי. 

5. כי כל הפרטים שמסרנו לעיל לצורך ההרשמה כמו גם המסמכים שצרפנו לבקשת ההרשמה, הנם מלאים ומדויקים וכי צרפנו 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.

6. מאחר וידוע לנו, כי נכונות ודיוק הפרטים שמסרנו וההצהרות שחתמנו מהווים תנאי מוקדם יסודי ועיקרי בכל הקשור להרשמה 
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.

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

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

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

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

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

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

13. הרינו מצהירים כי זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת.
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מוותר/ת בזאת על סודיות מידע ומסמכים בדבר נכסיי ומקורות הכנסתי, מעמדי האישי וכל מידע אחר המצוי בידי כל גורם. 

אני מסכימ/ה ונותנ/ת 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 למורות ומורים בתל אביב-יפו.  

מוותר/ת בזאת על סודיות מידע ומסמכים בדבר נכסיי ומקורות הכנסתי, מעמדי האישי וכל מידע אחר המצוי בידי כל גורם. 

אני מסכימ/ה ונותנ/ת 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 למורות ומורים בתל אביב-יפו.  
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05 הצד הזוגי בלבד- מרחוב אילת 2 ועד רחוב אילת 60.
דרך יפו, הצד הזוגי בלבד- מדרך יפו 2 ועד דרך יפו 32.
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 נספח 3

הגדרת איזור יפו

722

731

732

742

743

744

715 - המקטע של שדרות ירושלים- מרזיאל 1 ועד לשדרות ירושלים 1, הצד הזוגי והאי הזוגי.

712 - המקטע של רחוב אילת, הצד הזוגי בלבד- מרחוב אילת 2 ועד רחוב אילת 60. 

811 ו-823 -     המקטע של דרך יפו, הצד הזוגי בלבד- מדרך יפו 2 ועד דרך יפו 32.
                         רחוב הרצל הצד הזוגי בלבד- מרחוב הרצל 28 ועד רחוב הרצל 188 א'

                         המקטע של דרך קיבוץ גלויות- מקיבוץ גלויות 1 ועד קיבוץ גלויות 55.

745-    המקטע של דרך בן צבי מהצומת עם רחוב הרצל ועד הצומת עם רחוב תל גיבורים, הצד הזוגי בלבד-
             מדרך בן צבי 54 ועד דרך בן צבי 80/תל גיבורים 2 בן צבי 80/תל גיבורים 2  

             המקטע של רחוב תל גיבורים, הצד הזוגי בלבד- מתל גיבורים 2 ועד תל גיבורים 12 א' (הצומת עם רחוב הלוחמים).

להלן הגדרת אזור יפו לפי המפה המצורפת הכוללת את תתי הרובעים הבאים:
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 נספח 3

הגדרת איזור יפו

722

731

732

742

743

744

715 - המקטע של שדרות ירושלים- מרזיאל 1 ועד לשדרות ירושלים 1, הצד הזוגי והאי הזוגי.

712 - המקטע של רחוב אילת, הצד הזוגי בלבד- מרחוב אילת 2 ועד רחוב אילת 60. 

811 ו-823 -     המקטע של דרך יפו, הצד הזוגי בלבד- מדרך יפו 2 ועד דרך יפו 32.
                         רחוב הרצל הצד הזוגי בלבד- מרחוב הרצל 28 ועד רחוב הרצל 188 א'

                         המקטע של דרך קיבוץ גלויות- מקיבוץ גלויות 1 ועד קיבוץ גלויות 55.

745-    המקטע של דרך בן צבי מהצומת עם רחוב הרצל ועד הצומת עם רחוב תל גיבורים, הצד הזוגי בלבד-
             מדרך בן צבי 54 ועד דרך בן צבי 80/תל גיבורים 2 בן צבי 80/תל גיבורים 2  

             המקטע של רחוב תל גיבורים, הצד הזוגי בלבד- מתל גיבורים 2 ועד תל גיבורים 12 א' (הצומת עם רחוב הלוחמים).

להלן הגדרת אזור יפו לפי המפה המצורפת הכוללת את תתי הרובעים הבאים:



42

0 3 - 7 9 1 0 3 4 4  : ס ק פ   *3 8 9 6  : ן ו פ ל ט
עזרה ובצרון, בית אמפא  המסגר 9, ת"א 67776


