משרד הבינוי והשיכון
אגף אכלוס
נספח ג' בנוהל 88484
תאריך________________ :
לכבוד
משרד הבינוי והשיכון ו/או חברת ____________

הנדון :כתב התחייבות למבצעי סיוע בשכר דירה לפי חוזה
.

.1
מספר זהות

שם פרטי

שם משפחה

.

.2
מספר זהות

שם פרטי

שם משפחה

כתובת מגורים נוכחית :

.
רחוב

בית

שכונה

ישוב

מיקוד

אצל משפחה

מספרי טלפון של הזכאים :
_________ ___________
_________
משעה

___________
עד שעה

סמל ישוב

.
.
מספר הטלפון כולל קידומת

הואיל ופנינו אל ספק סיוע בשכר דירה ובקשנו לקבל סיוע מכספי הסיוע הממשלתי לתשלום
שכר הדירה בהתאם לתנאים שנקבעו לצורך זה על ידי משרד הבינוי והשיכון ,לצורך שכירת דירה
למגורים לרבות כל דירה אחרת שנשכור למגורים בעתיד בתקופת קבלת הסיוע ממשרד הבינוי
והשיכון (להלן – הדירה).
אנו הח"מ מבקשים בזאת שהתשלומים המגיעים לנו ממשרד הבינוי והשיכון (להלן :המשרד)
יועברו ישירות לחשבון שפרטיו מצוינים מטה ( להלן :החשבון).
הרינו מצהירים בזה שכל תשלום שיועבר לחשבון ע"י המשרד יחשב כאילו שולם לנו ישירות
וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידנו.
 פרטי חשבון בבנק מסחרי אליו יועבר הסיוע בשכר הדירה:

משרד הבינוי והשיכון
אגף אכלוס
חשבון על שם_________________________ ושייך ל_______________
.
סמל סניף

סמל בנק

שם בנק וסניף

מספר חשבון

 לחלופין אנו מבקשים לקבל את הכספי הסיוע בשיק.
לפיכך אנו מאשרים ,מצהירים ומתחייבים כדלקמן ,למשך כל תקופת קבלת הסיוע ממשרד
הבינוי והשיכון :
היננו מתירים לסמנכ"ל בכיר לאכלוס או מי שהוסמך על ידו להשיג או לבדוק נתונים הקשורים
לבקשתנו במאגרי המידע במוסד לביטוח לאומי .
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8
.9
.18
.11
.12
.13

כל האמור במבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
הדירה4ות אותה4ן אנו שוכרים4נשכיר לא שייכת4ות לאבי4אימי ,בני 4בתי ,חתני4כלתי  ,בן4בת
זוגי לשעבר או לידוע4ה בציבור שלי.
אנו מתחייבים להתגורר בדירה4ות דרך קבע וברציפות במשך כל תקופת השכירות.
אנו מתחייבים להודיע מיידית בכתב על כל שינוי בכתובת מגורים.
אנו מצהירים כי שכרנו4נשכור את הדירה4ות למטרת מגורים בלבד ואנו מתחייבים להשתמש
בכספי הסיוע רק לצורך תשלום שכר הדירה ולא למטרה אחרת.
בדירה אותה אנו שוכרים (נא לסמן אחד מהסעיפים):
 אנו מתגוררים לבד.
 אנו מתגוררים עם אחרים שהינם אב4אם ,בן4בת ,חתן4כלה ,בן4בת זוג לשעבר.
 אנו מתגוררים עם אחרים שאינם אב4אם ,בן4בת ,חתן4כלה ,בן4בת זוג לשעבר.
הדירה4ות אותה4ן אנחנו שוכרים :אינה4ן דירה בדמי מפתח ,אינה4ן דירה בשכירות מחברה
מאכלסת ,אינה4ן דיור מוגן לקשישים או מרכז קליטה,אינה4ן דירת שרות ,אינה4ן מושכרת
מגורם המקבל תמיכה שוטפת ציבורית או ממשלתית ,ואינה4ן במסגרת של דיור מוגן
לקשישים.
והיה ויתברר ,כי הפרנו תנאי מהתנאים הקבועים בסעיפים  ,2,3,4,6לעיל ו4או יתברר כי
הסיוע כולו או חלקו אינו מגיע לנו ,אנו מתחייבים להחזיר מיד לחברת
___________________ו4או למשרד הבינוי והשיכון לפי דרישה ראשונה את סכום
הסיוע הנ"ל  ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית צמודה בשיעור שנתי
של  5.5%שתחושב החל מיום מתן כספי הסיוע ועד להחזרתם בפועל .במקרים של פיגורים
בהחזרת כספי הסיוע עפ"י דרישת חברת __________________ו4או משרד הבינוי והשיכון
כאמור לעיל ,יחושבו חיובי הריבית כך שהריבית תצורף לקרן בסוף כל חודש וחודש ותחשב
לקרן לצורך חישובי הריבית המלאה.
אם יתברר כי הסיוע כולו או חלקו אינו מגיע לנו עקב טעות שאינה תלויה בנו ,אנו מתחייבים
להחזיר מיד לחברת ______________ו4או למשרד הבינוי והשיכון לפי דרישה ראשונה את
סכום הסיוע הנ"ל.
ידוע לנו כי אם לא נחזיר את כספי הסיוע כאמור בסעיף  ,7משרד הבינוי והשיכון ימנע מאתנו
סיוע בדיור ואף יגיש תלונה במשטרה בגין קבלת דבר במרמה.
בכתב זה לשון רבים כוללת יחיד ולשון מין זכר כוללת מין נקבה.
לאחר שהוזהרנו מצהירים בזה ,שכל הפרטים שמסרנו ורשמנו לעיל ,וכל הפרטים המצויים
בתעודות ובמסמכים שצירפנו הם אמת .ידוע לנו שאם ימצא שאינם אמת נהיה צפויים
לעונשים הקבועים בחוק.
ידוע לנו כי אם הצהרתינו זו אינה אמת באחד או יותר מהסעיפים הנ"ל ,נאבד זכותנו לסיוע
ונהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק.
ידוע לנו כי עלינו להודיע על כל שינוי שיחול בפרטים שמסרנו .אנו מצהירים כי הובא
לידיעתנו כי שינוי בפרטים הגורעים מזכאותנו מבטלים את זכאותנו גם אם בידינו תעודה
תקפה.

ולראיה באנו על החתום הזכאים:

משרד הבינוי והשיכון
אגף אכלוס
שם

שם משפחה

מס' זהות

חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי הנ"ל חתמו על טופס זה בפני לאחר שקראו את נוסחו ולאחר שהסברתי
להם את תוכנו.
____________________
שם מלא

__________ ________________________________
חתימה וחותמת של ספק סיוע בשכר דירה
תפקיד

