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i
בקשת אישור זכאות לרכישת דירה בתוכניות מחיר

למשתכן ומחיר מטרה
שירות זה מאפשר להגיש בקשה מקוונת לאישור זכאות לרכישת דירה בתוכניות מחיר

למשתכן ומחיר מטרה.

תיאור השירות

השירות המקוון מיועד רק למקרים שבהם אין צורך לצרף מסמכים.
במקרה של משפרי דיור לא ניתן לבצע את הבקשה באופן מקוון, ולכן יש לבצע את ההרשמה בסניפי

החברות בלבד.
במצבים שבהם אי אפשר להשלים את התהליך באופן מקוון, ניתן לבצע את ההרשמה בסניפי החברות

בלבד.
אם תימצאו זכאים, יישלח אליכם האישור בדואר אלקטרוני, תוך 10 ימי עבודה.

 
שימו לב:

בשלב זה ההגרלות מיועדות לזכאים השייכים לסדרה א' בלבד, מלבד הגרלות בודדות אשר יהיו
פתוחות לכל הסדרות.

הוצאת אישורי הזכאות לסדרה ב' התחילה ביום ראשון, 4.9.2016 והסתיימה ביום ראשון, 24.9.2017
(כולל).

ההרשמה לסדרה ג', החלה ביום שני, 25.9.2017.
הגרלות לפרויקטים בתכנית מחיר מטרה מיועדות לכל הזכאים מכל הסדרות.

 

עלות השירות
₪ 187.20  

גביית התשלום מתבצעת בסוף התהליך המקוון.

הרשמה מקוונת

כדי להירשם לחצו על הקישור של החברה שבאמצעותה אתם רוצים להוציא אישור זכאות. באפשרותכם
לבחור באחת משלוש החברות ללא הבדל, ובאפשרותכם לעבור בכל עת מחברה לחברה, גם אם

התחלתם במילוי הטופס.
 

חברת אלונים

https://www.gov.il/he
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 מוקד טלפוני: 2850*
רשימת הסניפים:

אילת, אלעד, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שמש, בת ים, בני ברק, חדרה, חולון, חיפה, ירושלים,
כפר סבא, כרמיאל, לוד, נצרת עילית, נס ציונה, נתניה, עכו, עפולה, ערד, פתח תקווה, קריית ביאליק,  

קריית גת, ראשון לציון, תל אביב. 
הוצאת אישור זכאות באלונים

 
חברת מילגם

מוקד טלפוני: 6078*
רשימת הסניפים:

אשדוד, אשקלון, בת ים, חיפה, טבריה, ירושלים, נצרת, נתיבות, פתח תקווה, צפת, קריית ביאליק, קריית
שמונה, ראשון לציון, תל אביב .
הוצאת אישור זכאות במילגם

 
חברת עמידר

 מוקד טלפוני: 6266*
רשימת הסניפים:

באר שבע, דימונה, חיפה, ירושלים, מעלות, נתניה, תל אביב.
הוצאת אישור זכאות בעמידר

הוצאת אישור זכאות בסניף החברה

מה עושה מי שאינו יכול למלא את הטופס המקוון?
חברות ההרשמה ממשיכות להנפיק את האישורים גם למי שאינם יכולים או שאינם מעוניינים להשתמש

בשירות המקוון. 
לצורך הגעה לסניף עליכם לקבוע תור באמצעות המוקד הטלפוני של החברה בה בחרתם לבצע את

התהליך. 
עליכם להביא לחברה את המסמכים הדרושים לפי מצבכם המשפחתי והרפואי. 
אם מדובר בזוג, על שני בני הזוג להגיע לסניף, אך לא בהכרח באותו המועד.

 
מסמכים נדרשים לצורך הוצאת אישור זכאות בסניף החברה (ברישום לא

מקוון)
תעודת זהות (מקור + צילום), לפי הפרטים המעודכנים במרשם האוכלוסין.

זוג שנרשמו לנישואין: אישור מהרבנות על נישואין בתוך שלושה חודשים (לגבי תוכנית מחיר מטרה -
זוגות שנרשמו לנישואין אינם רשאים להוציא זכאות).

גרושים מתחת ל-10 שנים: תעודת גירושין והסכם גירושין.
משפרי דיור בתוכנית מחיר מטרה: בעלי דירה או חלק בדירה ב-10 השנים האחרונות צריכים להמציא

מסמכים אודות הנכס: חוזה רכישה  או חוזה מכירה. אם מדובר בירושה יש להמציא: צו ירושה או
צוואה וצו קיום צוואה + חוזה מכירת הנכס אם נמכרה דירת הירושה.

הורים עצמאיים (משפחות חד-הוריות): תעודת גירושין, הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין,
תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.

https://alonim-mgar.co.il/greeting.aspx
https://dira.milgam.co.il/
https://apps.amidar.co.il/get-dira/services/step/0
https://www.gov.il/he/Departments/General/contact_companies_buying
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זוג ידועים בציבור צריכים למלא טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ולחתום עליו בפני
עורך דין. 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.

נכים רתוקים בגפיים תחתונות בני 21 ומעלה, המחזיקים באישור משרד הבריאות, שהם מרותקים
לכיסאות גלגלים לצמיתות ובעלי דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 75%, צריכים להמציא אישור חתום

על ידי לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות וכן דו"ח תפקודי סיעודי עדכני (מקופת חולים). 
משרד הבינוי והשיכון מעמיד לרשותו של ציבור זה שירות ללא תשלום של איסוף מסמכים מהבית. כדי

לקבל את השירות יש ליצור קשר עם החברה שבה נפתח ההליך להוצאת אישור זכאות.

משרד הבינוי והשיכון
מערך הסיוע בדיור

*5442
חברות ההרשמה

מרכז אלונים (מגער) 2850* 
מילגם 6078* 
עמידר 6266*

למידע נוסף על חברות ההרשמה

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb017.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_construction_and_housing
tel: *5442
https://www.gov.il/he/Departments/General/contact_companies_buying
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