ספח ט ' – כת ב התחייבות לטובת משרד הביוי
כתב התחייבות
_____________ ,ת.ז______________ .
אי/א ו ה חתומים מט ה:
_____________  ,ת.ז______________ .
ח תמתי/ו על "ה סכם  -דירת מחיר למשתכן" בפרויקט "ת יב ב שדרה" ) להלן  " :דירת
מ חיר למשתכן "( עם המוכר  ,ע רד א פיקי דל"ן בע"מ )להלן בכתב התחייבות זה:
" המוכר "(  .ידוע לי/לו שהדירה הרכשת כאמור היה דירה המכרת על ידי המוכר
כדירת מ חיר למשתכן ,כה גדרת מוח זה במכרז בו זכה המוכר )לה ל ן " :המכרז "( ,על
הכללים הקבועים בו ל עיי ן דירה כאמור ,לרבות כללים המתייחסים לרוכש הדירה .
לפיכך ,מוסכם עלי/ו כי רכיש ת הדירה על י די/ו תהא כפופה ל מילוי התאים
וההת חייבויות המפורט ים להלן:
.1
א  .אי/או מצהיר/ים כי אי/או "חסר /י דירה" כהגדרת מוח ז ה במסמכי המכרז
והמצ"ב כספח לכתב התחייבות זה  ,וכי אי /או מחז יק/ים באישור הזכאות הדרש
על פי המכרז לצו רך רכישת דירת מחיר למשתכן.
כמ ו כן ,חתמו על תצהיר "חסר קרק ע ביעוד מגורים" ,ב וסח המצ"ב.
ב  .אי/או מתחייב/ים בזאת שלא למכו ר את דירת מחיר למשתכן ,החל מיום ר כי שתה
ועד חלוף  5שים מיום קבלת טופס  4לדירה או עד ח לוף  7שים ממועד ביצוע ה הגרלה
)בעקבותיה רכשה יחידת הדיור(  ,לפי המוקדם מביהם .
כמו כן ,אי /או מתחייב/ים בזא ת שלא לחתום לפי תום חמש/שבע השים האמורות,
על כל הסכם לפיו ה זכויות בדירת מ חיר למשתכן יועברו ל אח ר תום חמש/שבע ה שים
ה"ל.

.2

התחייבות זו וזכויות משר ד הב יוי ו /או רשות מקרקע י ישראל ,כאמור לא יחולו
במקר ה של מימוש דירת מחיר למשתכן ע ל ידי בק שי עיק לו הלוואה ה מובטחת
במשכתא בד ירת מחיר למשתכן ,בסיבות של אי פרעון ההלוואה על ידו לבק.

.3
א  .הי/ו מבקש/ים ו מסכים/ים כי לט ו בת המשרד ו/או מדית ישראל  ,תרשם הער ת
אז הרה ב לש כת רישום המקר קעין בגין התחייבות להימע מע שיית עסקה בדירת מחיר
למשתכן ע ל פי כתב התח ייבותי/ו זו.

ב  .י דוע לי/ו ואי/ו מסכים/ים כי ככל שאפר/פר התחייבויותיי/התחיי בויותיו זו,
א חויב/חויב בתשלום ב סך  ₪ 450,000למש ר ד הביוי .

_______________

____ _______ ____

שם:

שם:

אישור
הריי ל אשר כי ביום ____ _ הופיע/ו בפ י ,עו"ד ____ __  ,בכתובת ______ ___
מר/גב' ______ ____  ,ת.ז _ _________ .ו  -מר/גב' __________ ,ת.ז.
_________ _ המוכר/ים לי באופ ן א ישי ולאחר שהוז ה ר/ו כי עליו/הם להצהיר את
האמת ,וכי יהיה  /ו צפוי  /ים לעושים ה קבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן ,אישר/ו את
כוות הצהרתו/ם דל עיל וחתם/מו עליה בפי.
_________ ________
עו"ד

ספח לכתב התח ייבות – הגדרת "ח סר דירה "
קריטריוים לקבלת זכאות לחסר דירה
חסר ד ירה
יחיד או תא משפ חתי בהתאם למפורט להלן שאין ו לא היו לו ו/או למי מיחיד יו
) " יחידיו" – יחיד או בן זוג  ,לפי העיין ,וילדיהם ש טרם מלאו להם  21ולמעט ילד
שוי ומתגור ר ים עימם דרך קבע ומ צאים בחזקתם(  ,זכויות כלשהן בדי רה או ב חלק
מדירה  6שים קודם ל הגשת הבקשה להפ קת תעודת זכאות כמפור ט להלן:


בעלות  /חכירה  /חכי רה לדורות  /שכירות שחל ע ליה חוק הגת ה דייר ,וסח משול ב,
תשל"ב . 1972 -



זכות ע ל פי חוזה לבעלות  /חכירה  /חכירה לדורו ת או בכל דרך אחרת ) כגון:
ירושה/מת ה/אמ ות וכיו"ב ( .לעי ין זה ,זכות על פי ירושה כוללת גם מ צב ב ו המבקש
הסתלק מעיזבו ן.



זכויות בחלה או במשק עזר על פי חוזה או בכל דרך א חרת כאמור לע יל .



זכויות בדיר ה בשלבי ביה.
וכן יחיד או תא משפחתי שלא קיבלו כל סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מעק  /פיצויי
פיויי ם או די רה בשיכון ציבורי מהמדיה או מטעמה ,למעט מעק השתתפ ות ב שכ ר
דירה ולמעט סיוע לשיפור תאי הדיור למוגבלים ב יידותם.
זכאי :
אזרח ישר אל ,כמפורט ל הל ן:
יחידים
.1

רווק /ה ,גרוש/ה ,אלמן/ה ,מגי ל  35ומעלה.

.2

כה בן  21ומעלה שהוכר ככה גפיים תחתוות לצמי תות ,המחזיק אי שור
משר ד הבריאות שהיו מרותק לכיסא גלגלים לצמיתות ובעל דר גת  כו ת
לצמיתות בשיעור  75%או יותר.
תא משפחתי

.1

זוג ש וי או זוג ידוע בציבור המ קיים משק בית משותף ,עם או בלי ילדים
)ללא הגבלת גיל(.

.2

זוגות שרשמו לישואין ועומדים להישא תוך  3חודשים מיום ה גשת הבקשה
להפ קת תעוד ת זכאות.

.3

הורה עצ מאי )חד הורי/ת( עם ילד אחד לפחות ש הוא רו וק וטרם מלאו לו 21
שה ,המתגורר עמו דרך קבע ו מצא בחזקתו ,ובכלל זה הור ה עצמאי ש היה
בעל זכויות של עד  50%בדירה שמכרה בעקבו ת גירושים או במהלך הישואין
)קודם לגיר ושין( ולא היו לא זכ ויות וספות בה תאם להג דרות לעיל ב  6 -ש ים
שקדמו למועד הגשת הבקשה.
בוסף ל עמיד ה בקריטריוים לעיל ,וכתאי לקבלת תעודת הזכאות ,ע ל
המבקש תעודת זכאות  ,לחת ום על התצהיר שלהלן בדבר היעדר זכויות
בקרקע המיועדת ל מגורים.

ספח ט – 1תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים
תצהיר  -חסר קרקע ביעוד מגורים
הריי מצהיר ,כי אין לי ו/או לתא משפחתי ו/או למי מיחידיו )״יחידיו״  -יחיד או בן זוג ,לפי העיין,
וילדיהם שטרם מלאו להם  21ולמעט ילד שוי ומתגוררים עימם דרך קבע ומצאים בחזקתם(,
זכויות )בחלק שעולה על שליש( בקרקע המיועדת למגורים ,כמפורט להלן:
בעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגת הדייר ,וסח משולב ,תשל״ב-
.1972
זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה לבעלות/לחכירה/לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת )כגון
ירושה/מתה/אמות וכיו״ב(.
-

זכויות בחלה או במשק עזר על פי חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעיל.

הגדרות:
תא משפחתי:
-

זוג שוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף ,עם או בלי ילדים )ללא הגבלת גיל(.
זוגות שרשמו לישואין ועומדים להישא תוך  3חודשים מיום הגשת הבקשה להפקת תעודת
זכאות של משרד הביוי.

-

הורה עצמאי )חד הורי/ת( עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו  21שה ,המתגורר
עמו דרך קבע ומצא בחזקתו ,ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד 50% -בדירה
שמכרה בעקבות גירושין או במהלך הישואין )קודם לגירושין( ולא היו לו זכויות וספות
בהתאם להגדרות לעיל ב 6 -שים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
__________________________

__________________________

אישור:
אי הח״מ _________,עו״ד ,מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפי מר/גב׳_________
ת.ז _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את
האמת וכי אם לא יעשה כן אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,אישר/ה את כוות הצהרתו/ה
דלעיל וחתם עליה בפי.
________________
שם מלא של עורך הדין

__________
מס' רישיון

__________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

אישור:
אי הח״מ__________ ,עו״ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפי מר/גב׳ _________
ת.ז ___________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את
האמת וכי אם לא יעשה כן אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,אישר/ה את כוות הצהרתו/ה
דלעיל וחתם עליה בפי.
________________
שם מלא של עורך הדין

__________
מס' רישיון

__________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

