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הנחיות להנפקת אישור להשתתפות בהגרלה לתוכנית "מחיר מטרה"

ג.א.נ,.
על מנת להקל את תהליך הרישום ולמנוע אי הבנות ,יש לפעול בהתאם להנחיות ,עפ"י השלבים
שלהלן:
 .1שלב א'  -הצטיידות במסמכים המפורטים (ראה נספח א').
(יש להגיע לסניף עם מסמכי מקור  +העתק מצולם של המסמכים)
 .2שלב ב'  -מילוי שאלון פרטים אישיים (ראה נספח ב').
(יש להגיע לסניף עם השאלון שכל פרטיו מלאים)
 .3שלב ג'  -זימון תור לאחד מסניפי מילגם לצורך הצגת המסמכים וקבלת אישור זכאות.
לא ניתן לקבל שירות בסניף ללא זימון תור מראש
במקרה של זוג  -חובה ששני בני הזוג יגיעו לסניף
כדי להקל עליכם ולקצר את זמן הטיפול בסניף ,באפשרותכם לשלוח אלינו את כל המסמכים
והמידע לכתובת  matara@milgam.co.ilאו לפקס .0733800867
(יש להגיע לסניף עם מסמכי מקור  +העתק מצולם של המסמכים גם במקרה של משלוח המסמכים מראש)

לאחר קבלת המסמכים ,נציגנו יתקשרו אליכם לתיאום תור לאחד מסניפי מילגם ,לצורך הזדהות
בלבד וקבלת אישור השתתפות להגרלה( .יש להעביר את כל המסמכים סרוקים בקובץ אחד ועפ"י ההנחיות).


קבלת אישור זכאות ,מותנית בתשלום אגרה בסך ( ₪ 240במוזמן או בכ .אשראי).

או שבאפשרותכם לתאם תור  /שינוי תור בכתובת שלהלן ,ולהגיע לסניף עם כל המסמכים:
 https://myvisit.com/#!/home/provider/17?serviceTypeId=0או בסלולרי ביישומון (אפליקציה)myvisit :
(בחיפוש בגוגל יש להקיש :מילגם )myvisit
ככל שיש בעיה בשעות פתיחה או מיקום הסניף הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשרmatara@milgam.co.il :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*רק לאחר השלמת כול השלבים לעיל ,ניתן יהיה לבחון את זכאותך לקבלת אישור זכאות.
*אישור הזכאות נקבע על ידי ועל-פי נהלי משרד הבינוי והשיכון בלבד ,לאחר הצגת המסמכים והמידע וקליטתם במערכת הממוחשבת של
משרד הבינוי והשיכון .במקרים חריגים ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים.
*אישור השתתפות יימסר ללקוח מיד לאחר סיום הטיפול ובמקרים חריגים הטיפול בבקשה יארך עד  21ימי עבודה.

נספח א'

רשימת המסמכים:


תעודת זהות וספח עדכני (במקרה של זוג – ת.ז .וספח של שני בני הזוג ).

*יש להמציא את המסמכים שלהלן ,בהתאם לקטגוריה הרלבנטית של מבקש/ת השירות.


זוג נשוי -יש להמציא ספח ת.ז .הכולל רישום של מצב אישי מעודכן כנשוי או
תעודת נישואים מטעם משרד הדתות  /רבנות או אישור נישואין לזוג שאינו נשוי
בנישואים דתיים ,זוג שעלה לארץ כנשוי יציג תעודת עולה.



ידועים בציבור -יידרש להציג "תעודת זוגיות" המונפקת ע"י ארגון "משפחה חדשה"
או למלא הצהרה חתומה ע"י עו"ד.
(מצ"ב טופס כנספח ד' .לחתימת עו"ד .לא יתקבל נוסח אחר .יש להביא טופס
חתום)



חד הורה גרוש -תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין או
תעודת עולה במעמד גרוש.
(בנוסף יש למלא הצהרה של משפחה חד הורית בהתאם לטופס המצ"ב כנספח ג'.
לא יתקבל נוסח אחר .יש להביא טופס חתום).



חד הורה אלמן -תעודת פטירה של בן הזוג (עולה בסטטוס אלמן יציג תעודת
עולה).
(בנוסף יש למלא הצהרה של משפחה חד הורית בהתאם לטופס המצ"ב כנספח ג'.
לא יתקבל נוסח אחר .יש להביא טופס חתום).
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חד הורית רווקה -ספח ת.ז בו רשום ילד אחד לפחות מתחת לגיל  ,18במקרה של
ילד מעל גיל  18ומתחת לגיל  21יש להציג ת.ז וספח עדכני של הילד.
(בנוסף יש למלא הצהרה של משפחה חד הורית בהתאם לטופס המצ"ב כנספח ג'.
לא יתקבל נוסח אחר .יש להביא טופס חתום).



יחיד גרוש -תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פס"ד (נשוי בהליכי
גירושין יציג :תעודת נישואין ,אישור עדכני על פתיחת תיק גירושין ,פרוטוקול דיון
אחרון ואישור מגורים בנפרד).



יחיד אלמן -תעודת פטירה של בן הזוג ( עולה בסטטוס אלמן יציג תעודת עולה).

בנוסף לרשימת המסמכים ,יש להמציא מסמכים אודות דירה בעבר או בהווה:






דיירים בשכירות חברה מאכלסת -חוזה שכירות ,אישור החברה המאכלסת על סוג
השכירות ,תאריך אכלוס ,תאריך החזרה (למי שהחזיר דירה) ,כתובת הדירה
והשטח במ"ר.
מי שמכר דירה בעבר  -חוזה מכירת דירה (מי שאין ברשותו חוזה יש להמציא
אישור ממס רכוש על מכירת דירה ומועד המכירה ,או אישור מלשכת רישום
המקרקעין או אישור חברה משכנת על מכירת דירה).
מי שכיום יש בבעלותו דירה – חוזה רכישת דירה (מי שאין ברשותו חוזה יש
להמציא ואישור ממס רכוש על רכישת דירה).

נספח ב'
שאלון לפרויקט מחיר מטרה ( -חובה למלא מראש ולמסור בסניף)
פרטי הפונים
פרטי מבקש 2
שם משפחה ,שם פרטי
מספר זהות
מין
תאריך לידה
מצב אישי ,תאריך
שינוי מצב אישי
כתובת
טלפון

פרטי מבקש1
שם משפחה ,שם פרטי
מספר זהות ( 9ספרות)
מין
תאריך לידה
מצב אישי ,תאריך
שינוי מצב אישי
כתובת
טלפון
כתובת דוא"ל

פרטי ילד אחד עד גיל 21
שם משפחה ופרטי

מספר זהות

מין
ז/נ

תאריך לידה

מסמכים מצורפים -נא לסמן " "Vליד כל מסמך המצורף לשאלון
תעודת זהות עם ספח מעודכן לפונה1
תעודת זהות עם ספח עדכני למבקש 2
תעודת נישואין
תעודת גירושין
תעודת פטירה
תעודת עולה
הצהרת ידועים בציבור
תעודת זוגיות
מסמכים הקשורים להליך הגירושין
חוזה מכירת דירה
חוזה רכישת דירה
אישור מס רכוש
מסמך לגבי דירה בשיכון הציבורי
תעודת זהות לילד מעל גיל 18

חתימת פונה 1
תאריך

חתימת פונה 2

מצב אישי

נספח ג'

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מינהל לסיוע בדיור
תצהיר משפחה חד הורית :
לכבוד
משרד הבינוי והשיכון
הצהרה של משפחה חד הורית  -מגורים לבד
(מגורים ללא ידוע/ה בציבור)
אני ____________ מס' זהות _____________ המתגורר/ת בכתובת ____________
מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר/ת עם ילדי ללא ידוע/ה בציבור .אין איש המתגורר עמי
בדירה אחת או המנהל עמי משק בית משותף.
ידוע לי כי משרד הבינוי והשיכון מבצע בדיקות וחקירות לאימות הצהרות בדבר מגורים
ללא ידוע/ה בציבור.
כן ידוע לי כי באם יתברר כי הצהרתי זו אינה נכונה אאבד זכותי לסיוע כמשפחה חד-
הורית.
ידוע לי כי מגורים משותפים עם ידוע/ה בציבור פוסלים זכותי על פי החוק לסיוע
כמשפחה חד-הורית.
___________________
תאריך

____________________
חתימה

אישור הפקיד
אני הח"מ מאשר בזאת כי החתום מעלה זיהה עצמו בפני על-פי תעודת
זהות וחתם בפני לאחר שהבהרתי לו את תוכן הכתוב.

_______________
שם הפקיד
__________________
תאריך

_______________
חתימת הפקיד

_____________
המוסד

נספח ד'

