
 תאריך:__________

  הצטרפות כתב
 

 :(, מאשרת ומתחייבת בזה כדלקמןהחברה")להלן: "ח.פ. ____________  ____________, הח"מ,  יאנ

עין של המקרק)לרבות חכירה לדורות שטרם הסתיימה ברישום( הבעלים/ החוכר לדורות  החברה הינה .1

: )להלן____ על פי הסכם מיום________ _____________ב ___ הידועים כחלקה __ בגוש _____
 (."המקרקעין"

לפקודת מס  2א64בסעיף ה ותהמקרקעין נרכשו על ידי החברה במהלך התקופה הקובעת כמשמע .2

 7.6.2016, דהיינו במהלך תקופה של שבע שנים שתחילתה ביום ("הפקודה"הכנסה ]נוסח חדש[ )להלן: 
 . 6.6.2023וסיומה ביום 

 ם לשאלה האם קיימות יחידות דיור בנויות בפועל או לאו[בהתא 3]יש למלא את ס'  החברה מאשרת ומצהירה: .3

 לחברה יש יחידות דיור בנויות 3.1

  1סעיף על המקרקעין בנויות ____ יחידות דיור המהוות דירות מגורים כמשמעותן בכי 

(, וכל "היחידות להשכרה")להלן:  1963-חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"גל
לפחות )עשרים( שנים  20רת מגורים בלבד, למשך תקופה של היחידות להשכרה יושכרו למט

 (."תקופת ההתחייבות"ממועד אכלוסן )להלן: 

  ידוע לנו כי רק מקרקעין בעלי גבול במתחם מקרקעין רצוףהיחידות להשכרה נמצאות כי .
פיזי משותף או מקרקעין המשיקים זה לזה וההשקה מופרעת על ידי שטח פתוח צר, בן 

 או על ידי כביש שכונתי צר ייחשבו כ"מתחם מקרקעין רצוף" לעניין זה. מטרים ספורים

 החברה מתחייבות לבנות יחידות דיור 3.2

  חוק ל 1סעיף , כמשמעותן ביחידות דיור למגורים 20כי היא תבנה על המקרקעין לפחות
(, אשר בנייתן היחידות להשכרה")להלן: " 1963-)שבח ורכישה(, התשכ"ג מיסוי מקרקעין

 . ____, קרי עד ליום______רכישת המקרקעין)חמש( שנים מיום  5עד תום  תושלם

 דירה החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ )להלן:  –דירה להשכיר כי היא תודיע ל"

ימים ממועד השלמת  7בכתב על השלמת הבנייה של היחידות להשכרה בתוך  (להשכיר"
וע מהחובה להגיש דוח שנתי בהתאם לסעיף הבנייה. מובהר כי אין בחובת הודעה זו כדי לגר

 להלן. 5

  ידוע לנו כי רק מקרקעין בעלי גבול פיזי במתחם מקרקעין רצוף ייבנוהיחידות להשכרה כי .
משותף או מקרקעין המשיקים זה לזה וההשקה מופרעת על ידי שטח פתוח צר, בן מטרים 

 יחשבו כ"מתחם מקרקעין רצוף" לעניין זה.ספורים או על ידי כביש שכונתי צר י

  עשרים( שנים  20כי כל היחידות להשכרה יושכרו למטרת מגורים בלבד, למשך תקופה של(
 (."תקופת ההתחייבות")להלן:  גמר בנייתןממועד לפחות 

יושכרו לתקופה להשכרה היחידות כל בכל רגע נתון במהלך תקופת ההתחייבות, כי ו מתחייבים הרינ .4
  פחת משנה.שלא ת

פעילות החברה בכל במהלך תקופת ההתחייבות, ממועד החתימה על כתב הצטרפות זה וכי  נוידוע ל .5

 החברה. להשכיר לביקורת של רשות המיסים ושל דירה כפופה הנוגע לשימוש ביחידות להשכרה



 תאריך:__________

ציג ביחידות להשכרה בכל עת ולהבמקרקעין ולבקר  רשות המיסים ולדירה להשכירל לאפשר תמתחייב
 לפי דרישתם. הנוגע ליחידות להשכרה מסמך ו/או מידע חוזה שכירות ו/או להם כל 

 בינואר בכל 31 יאוחר מיוםהחברה לא תגיש במהלך תקופת ההתחייבות, כי  אנו מתחייביםכמו כן, 

מסור דיווחים נכן על ידי דירה להשכיר ו שייקבעבנוסח שנה הקודמת, ביחס לדוח שנתי  שנה קלנדארית
 .ו/או רשות המיסים של דירה להשכיר ןפן שוטף לפי דרישתבאו

 2א64כי אישור של דירה להשכיר לפיו כל היחידות להשכרה מושכרות למגורים כאמור בסעיף  נוידוע ל .6

ובכפוף לכך שהחברה הגישה  ,בשנת המס העוקבת 31.3ליום עד בעבור שנת המס שחלפה יינתן  לפקודה
)לרבות תנאים שיתווספו לפקודה ויהיו  הפקודהא עמדה בכל תנאי את הדו"ח השנתי במועדו וכי הי

 וכתב הצטרפות זה. בתוקף באותה העת(

ו/או של כתב הצטרפות זה ו/או של  הפקודהכי הפרה של אילו מן הדרישות ו/או התנאים של  נוידוע ל .7
נקציות או לס/ו הפקודהההטבות שמגיעות לחברה לפי דרישות דירה להשכיר תוביל לשלילת  יתר

 נוספות בהתאם לכל דין. 

 ולראיה באתי על החתום:
 
  

 חתימה 
 

 

 אישור

מאשר בזה כי ביום ___ בחודש ____ שנת מ.ר. ____________, אני הח"מ, עו"ד______________, 

 _______שמספרה ת.ז.  ת/________ נושא גב'/דלעיל מר כתב ההתחייבותבפני על  מו___________ חת

שהסברתי  לאחרהמורשה לחתום בשם החברה ולחייבה, , _______שמספרה ת.ז.  ת/____ נושא____ גב'/מר

     המשפטיות. ותוצאותיו את משמעויותיווכתב ההתחייבות את מהות  םה/לו

    

_____________________ 

 , עו"ד_________


