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 "טופס הרשמה לשכירת דירה בפרויקט "דיור להשכרה למגורים

 
    

  _______________תאריך        ,לכבוד
 משרד הבינוי והשיכון 

 באמצעות חברת _______________

 החתום/ים מטה:אני/ו 

 מ.ז _______________  ______________ שם פרטי______________ שם משפחה .1

 מ.ז _______________  ______________ שם פרטי______________ שם משפחה .2

 מצהירים כי:

 _______________נרשמתי/נו ביודעין להגרלה בעיר  .א

 סדר העדיפויות להקצאת הדירות בפרויקט והכללים:  /לנוידוע לי .ב

 מסלולים:  2-הרישום להגרלה ייעשה ב

 סלול אמ

 

 זכאים העונים לכל הכללים הבאים: 

זכאים למסלול זה משפחה )כולל זוגות נשואים/בברית הזוגיות עם/בלי ילדים, משפחה  -

ם( או יחיד מעל גיל שבראשה עומד הורה עצמאי וזוג שנרשם לנישואין בתוך שלושה חודשי

חסרי דירה ששכרם הממוצע אינו עולה על כפל השכר הממוצע במשק נכון לספטמבר  90

 ₪(. 13,001סכום כולל של  2012

 בנוהל זה. 2.1לזכאים במסלול זה תהיה בדיקת "ניקוד" לפי הכללים המפורטים בסעיף  -

 בלבד.בתום תהליך ההרשמה יתבצעו תהליכי הקצאה והגרלה למסלול א'  -

כאמור תינתן עדיפות מוחלטת בהקצאה ובהגרלה לזכאי מסלול א' אם יישארו דירות  -

 לאחר ההקצאה וההגרלה למסלול א' יתרת הדירות תועבר להגרלה לנרשמים במסלול ב'.

 מסלול ב

מסלול זה מתקיים בהתאם לקריטריונים של תכנית מחיר למשתכן במתכונת החדשה )ללא מבחן 

 עדיפות לבני מקום. הכנסות(. לא תינתן
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 הקצאת דירות מסלול א':

 תינתן עדיפות מוחלטת בהקצאה לנכים רתוקים לכיסאות גלגלים עפ"י אישור משרד הבריאות.

 בהתאם למפורט לעיל: הוקצת ,לנכים רתוקים לכיסא גלגלים יתרת הדירות שלא הוקצתה

 .או משפחות ללא ילדים 90ליחיד מעל גיל  –מהדירות  20%

 למשפחות בעלות ילד אחד או שניים. –מהדירות  92%

 ילדים ומעלה. 9למשפחות בעלות  –מהדירות  10%

 בכל קבוצה ימוינו הזכאים לפי הניקוד שצברו מהניקוד הגבוה ביותר עד הנמוך ביותר.

דיירי הדיור הציבורי או בתי דיור גיל הזהב או במקבצי דיור מטעם משרד הקליטה לא יהיו 

 זכאים.

 

 ולפי סדר תוצאות ההגרלה/הקצאה.הדירות יוקצו לנרשמים לפי מספר הנקודות שצברו 

בין מספר זכאים בעלי אותו ניקוד תיערך הגרלה. הראשון שיזכה בהגרלה/הקצאה יבחר ראשון 

בהתאם למיקום זכייתו  תיעשהולאחר מכן הבא בתור. בחירת הדירות  ,את הדירה

 ה/הגרלה.אבהקצ

 ת לנרשמים במסלול א'.תינתן עדיפות מוחלט

 

 הקצאת דירות מסלול ב'

יועברו  ,במידה ולא יהיו מספיק נרשמים במסלול א' ויישארו דירות להגרלה יתרת הדירות אלה

 להגרלה לנרשמים במסלול ב' ללא הקצאת דירות וללא דירוג לפי ניקוד. הדירות שנותרו

 

 מאגר 

ואם אחד מהזוכים לא  ,1.3.2011שנתיים עד כללו במאגר למשך יכלל הנרשמים שלא זכו בהגרלה י

במהלך תקופת המגורים, הדירה תוצע למוגרלים הבאים לפי  דירה יממש את זכאותו או שתתפנה

סדר רשימת המוגרלים בעת ביצוע ההקצאה/ההגרלה. עדיפות מוחלטת תינתן למוגרלי מסלול א', 

פתח יות ,המאגר הקייםבוטל י 1.3.2011זכאות באותה עת. לאחר הובתנאי שלא השתנו תנאי 

 צא באותה עת.הרשמה חדשה בהתאם לפרסום שי  

 
 2חתימת נרשם      1חתימת נרשם 

 
       _______________                                   _______________ 

 
 

 חותמת החברה     שם הפקיד המטפל        
 


