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 :הקריטריוניםו קבוצות הזכאות

 :קבוצות הזכאות .1

  'משקי בית עם ילדים וזוגות נשואים –קבוצה א 
 

אם/אב חד הורי מועמד יחיד שהוא  אוזוגות נשואים, לרבות ידועים בציבור מועמדים יחד שהם שני 
 ( ואשר מצוי בחזקתו/ה.11עשרה )לו/לה לפחות ילד אחד מתחת לגיל שמונה 

 
  'יחידים –קבוצה ב 

 
 רווק/ה או גרוש/ה או אלמן/ה, ללא ילדים.מועמד יחיד שהוא 

 
 :זכאותהתנאי  .2

 

 הצגת תעודת זכאות של משרד השיכון )באחריות המועמד(.באמצעות : מחוסרי דיור 
 

  כפר סבאהעיר תושבי : 
 

 . לפחותהאחרונות שנתיים ההמועמד תושב העיר במשך 
 

ע"פ  אותמצית רישום ממרשם האוכלוסין עפ"י הוכחת תושבות המועמד תעשה )באחריות המועמד( 
ע"פ הצהרת המועמד יחד עם הצהרת הורה או משכיר דירה  אואישור תושבות מאת מח' הגבייה בעירייה 

יר הדירה , ואישור תושבות של ההורה או משכעל תצהיר בפני עו"ד תםחתימב אצלם מתגורר המועמד,
 .מאת מח' הגבייה בעירייה

 
 לחילופין:

 
והמועמד  ,שהוא תושב העיר במשך עשר השנים האחרונות לפחות ,המועמד הינו בן או בת של הורה

 לפחות, מתוך עשר השנים האחרונות.  תגורר בפועל בעיר במשך ארבע שניםה
 

המועמד( ע"פ הצהרת ההורה הוכחת תושבות ההורה ומגורי המועמד לפי חלופה זו תעשה )באחריות 
 , ותמצית רישום ממרשם האוכלוסין.על תצהיר בפני עו"ד תםחתימוהצהרת המועמד, ב

 
 משקי בית לפחות אחד מהם()ב 52עד  22 בן המועמד :טווח גילאים. 

 
 25עבד  )במשקי בית לפחות אחד מהם( : בשלוש השנים האחרונות המועמדמיצוי כושר השתכרות 

חודשים לפחות במשרה מלאה וברציפות )יצורפו מסמכים ותצהיר לבדיקת  12חודשים לפחות ומתוכם 
 הועדה(.

 
 

  



 דברי ההסבר:

 דברי הסבר לקריטריונים .3
 
 מחוסרי דיור  

קריטריון זה הינו קריטריון בסיסי בכל פרויקט דיור בו מוענקת הטבה למשתכנים, הן פרויקטים של 
 ברשויות המקומיות.המדינה והן פרויקטים 

בסיסיים  םלפגיעה בצרכיאף , עשוי הדבר להביא כלכלית ליכולתביחס כאשר נטל הדיור גבוה מידי 
  .'וכומזון  ,אחרים כגון: חינוך, בריאות

מחוסרי דיור לעדיפות וזאת במטרה לתת בהנחיית ראש העיר אומץ הקריטריון גם בפרויקט רוזנבלום 
 . מקרב תושבי העיר

והוא  השגה ונהלי משרד הבינוי והשיכון קריטריון זה תומך ומשרת את תכלית חוק דיור בריש לציין כי 
רכזי הערים, במיוחד על רקע עליית נובע מתוך הבנה שצריך לאפשר לבני מעמד הביניים להישאר לגור במ

 מחירי הדיור. 
 

 ותתושב 
וכן  מטרתו העיקרית של קריטריון זה הינה הישארותם של תושבים קיימים, צעירים בני העיר כפר סבא,

מתוך מטרה להעניק  חזרתם של צעירים בני העיר אשר אינם מתגוררים בה עוד, והוריהם תושבי העיר,
 להשתלב במרקם החיים העירוני.  אמיתיתלהם אפשרות 

בהנחיית ראש העיר, וכפי שנעשה בפרויקטים דומים, מבקשת העירייה לעודד ולשמר את הזיקה של 
צעירי העיר כפר סבא, אשר גדלו בכפר סבא, התחנכו בה ובחרו לקיים את מרכז חייהם בעיר ולאפשר 

 הילה בעיר. לתושבי העיר העומדים בתנאי הזכאות הזדמנות להשתלב בחיי הק
למקום מגוריו, קריטריון זה משקף מדיניות ראויה לפיה לאור הזיקה אותה מפתח תושב העיר  ,בנוסף

ראוי כי תינתן המורכבת ממכלול של קשרים משפחתיים, חברתיים, תרבותיים ולעתים אף תעסוקתיים, 
 .העדפה כלפי תושבי העיר כפר סבא

 
 טווח גילאים  

את המשפחות למעשה צירפה  האחרונות במחירי הדיור ברחבי המדינההעלייה המתמדת בשנים 
למצוא דיור הולם בקושי הצעירות ואת שוכרי הדירות מקרב המעמד הבינוני אל העשירונים התחתונים 

 במחיר סביר. 
 יםמחפשמשקיעים התופעה מהותית יותר במרכז הארץ, אך היא התרחבה גם לפריפריה, כאשר 

 . מחירי הדיוראת ומביאים בין היתר לעלייה הזדמנויות 
משפחות לשמר קושי ערים רבות מתמודדות עם הובערים הגדולות נוצר חוסר בתמהיל חברתי מגוון, 

 . בתחומן צעירות
 השוק הפרטי פונה רק לפלח צר של האוכלוסייה ולמשקיעיםבשנים האחרונות אנו עדים לתופעה בה 

 לצרכי זוגות צעירים ושוכרים. כשהן מותאמות נבנות ר יחידות דיו, ומעט בתחום הנדל"ן
לירידה בהוצאה הפנויה לשירותים אחרים כגון מביא בהתאם הנטל ההולך וגובר של עלות הדיור, 

 .תם של התושביםברווחהפגיעה ומעצים כל הזמן את בריאות, חינוך, תרבות וכיו"ב 
ו/או יחידים( לרכוש דירה ראשונה ולהפחית צעירים )משקי בית להקל על זה מטרתו כאמור קריטריון 

 .יהיבמעט את מצוקת הדיור בה מצויים אחוזים לא מועטים מפלח זה באוכלוס
 

 מיצוי כושר השתכרות 
שידו אינה משגת לרכוש דירה במרכזי הערים, בין היתר לאור קריטריון זה נועד על מנת לסייע למי 

  .וכמיטב יכולתו, מפרנס עצמו בכבוד אף שהינו עובדעל התייקרות מחירי הנדל"ן בשנים האחרונות, 
, גם אם באופן להטיל נטל על הציבור לממןהיסוד לפיה אין זה ראוי בבסיס הקריטריון עומדת הנחת 

  את מי שאינו מוכן לעבוד ללא סיבה. חלקי, 
וזאת על מנת לתת מענה  לדיור בר השגה כקריטריון לזכאותאומץ השתכרות הכושר מיצוי  קריטריון
העול הכלכלי של תשלום מרבית , אשר נושאת על כתפיה את במדינההאוכלוסייה העובדת לקבוצת 
 המיסים. 

למאבק כלכלי מתמשך, ללא אפשרות לקבל סיוע  , נידונו זוגות צעיריםבעבר, בהעדר הקריטריון
 נהנו מהטבות אלו ותורמותבדות מהמדינה לרכישת דירה, בעוד אוכלוסיות אחרות, שאינן אוכלוסיות עו

השתתפות במעגל העבודה בשנים שקדמו להגשת הבקשה יהוו תנאי בהנחיית ראש העיר נקבע, כי לכן, ו
 כרז.לצעירי כפר סבא המוצע במסף לזכאות לדיור 


