
 תאריך:__________  

 כתב הצטרפות
    [הכנסה מס לפקודת   258' מס  תיקון  להוראות]מותאם 

  
 , מאשרת ומתחייבת בזה כדלקמן:  (החברה"להלן:" ) ח.פ ____________  ____________, אני הח"מ , 

של המקרקעין    (לרבות חכירה לדורות שטרם הסתיימה ברישום) החברה הינה הבעלים/ החוכר לדורות   .1
 להלן:  ) הידועים כחלקה __ בגוש_____  ב___ _________________ על פי הסכם מיום________ 

 . (המקרקעין""

שתחילתה במועד הפרסום ברשומות של תיקון מס'  המקרקעין נרכשו על ידי החברה במהלך התקופה   .2
 . 31.12.2033ביום סיומה (, ו 18.11.2021( )"הפקודה"לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ )להלן:  258

יושכרו למטרת מגורים בהשכרה לטווח ארוך  למגורים אשר   דירות ______על המקרקעין בנויות/ ייבנו   .3
בהתאם לשאלה האם קיימות יחידות    3'  יש למלא את ס ]:  כדלקמןלכך    ס ביח  החברה מאשרת ומצהירה בלבד, ו

 [דיור בנויות בפועל או לאו

   דיור בנויותלחברה יש יחידות   3.1

להלן:  )  משות למגוריםהמש  כי על המקרקעין בנויות ____ יחידות דיור המהוות דירות מגורים  

וכל היחידות להשכרה יושכרו למטרת מגורים בלבד,  ,  ("היחידות להשכרה"   או"יחידות הדיור"  
 (.  "תקופת ההתחייבות"להלן: )ממועד אכלוסן  ארוך לטווח בהשכרה

ארוך" משמעה השכרה של יחידת דיור למגורים שהסכם השכירות החל עליה  "השכרה לטווח   
( בפסקאות  האמור  את  לפחות  ויכלול  בכתב  )1יהיה  עד  ארוך"  4(  לטווח  "השכרה  להגדרה   )

(, דהיינו השכרה של  "החוק")להלן:  1965  –, התשכ"ה שבתוספת השישית לחוק התכנון והבניה
כוללת שלא תפחת מעשרים שנה ואשר הסכם השכירות החל עליה  יחידת דיור למגורים לתקופה  

 יהיה בכתב ויכלול ארבעה תנאים אלה לפחות: 

יחידת הדיור תשמש להשכרה לאותו אדם יחיד ובני משפחתו לתקופה שלא תפחת מחמש      (1)
לתקופות   למגורים  הדיור  יחידת  את  לשכור  ברירה  זכות  אדם  לאותו  שתינתן  ובלבד  שנים, 

וספות שיחד עם תקופת השכירות הראשונה כאמור לא יפחתו מעשר שנים במצטבר, שכירות נ
 והכול, אלא אם כן נותרה תקופה קצרה יותר עד תום תקופת ההעמדה לשכירות;

עיתיים      (2) בתשלומים  משולמים  והם  להיוון,  ניתנים  אינם  חלקם,  או  כולם  השכירות,  דמי 
ל שישה חודשים, בתנאים שייקבעו בהסכם, ככל  לתקופות קצובות שכל אחת מהן אינה עולה ע

 ; החוקשלא נקבע אחרת לפי  

דמי השכירות ומנגנון לעדכון דמי השכירות, לכל תקופת השכירות, לרבות תקופת השכירות      (3)
(; התנאים שייקבעו בהסכם לעניין זה יהיו בהתאם להוראות סעיף  1הנוספת כאמור בפסקה )

 ; שישית לחוקלתוספת ה  (3)-( ו2(, )1)א()5

השכירות,      (4) שנה ממועד תחילת  כל  בתום  לסיים את תקופת השכירות  רשאי  יהיה  השוכר 
ימים לפני תום    90ובלבד שמסר הודעה על כך לבעלים של יחידת הדיור, באופן שנקבע בהסכם,  

 שנת השכירות האמורה לפחות, או פרק זמן קצר יותר אם נקבע בהסכם; 
 

. ידוע לנו כי רק מקרקעין בעלי גבול משותף  במתחם מקרקעין רצוףצאות  כי היחידות להשכרה נמ  

   ייחשבו כ"מתחם מקרקעין רצוף" לעניין זה.

 



 

   החברה מתחייבות לבנות יחידות דיור  23. 

להלן:"  )  אשר יושכרו למטרת מגורים בלבד  מגורים  רות  די  20כי היא תבנה על המקרקעין לפחות    

שנים מיום רכישת המקרקעין, קרי    (חמש)  5אשר בנייתן תושלם עד תום  ו  ("היחידות להשכרה
, ואם תוגש לגבי המקרקעין בקשה לתוספת זכויות בתוך שנתיים ממועד  עד ליום__________

   . )שבע( שנם מיום רכישת המקרקעין, קרי עד ליום _________ 7עד תום    –הרכישה 

להשכיר   לדירה  תודיע  היא  בע"מ    – כי  ולהשכרה  לדיור  הממשלתית  ")החברה  דירה  להלן:   
ימים ממועד השלמת הבנייה.    7בכתב על השלמת הבנייה של היחידות להשכרה בתוך    ("להשכיר

 להלן.    5מובהר כי אין בחובת הודעה זו כדי לגרוע מהחובה להגיש דוח שנתי בהתאם לסעיף 

. ידוע לנו כי רק מקרקעין בעלי גבול משותף  במתחם מקרקעין רצוףכי היחידות להשכרה ייבנו      
 ייחשבו כ"מתחם מקרקעין רצוף" לעניין זה.  

שנים    (עשרים)  20כל היחידות להשכרה יושכרו למטרת מגורים בלבד, למשך תקופה של    כי    
 .  ("תקופת ההתחייבותלהלן: " )ממועד גמר בנייתן  ארוך  לטווח בהשכרה לפחות 

"השכרה לטווח ארוך" משמעה השכרה של יחידת דיור למגורים שהסכם השכירות החל עליה  
בפסק האמור  את  לפחות  ויכלול  בכתב  )יהיה  )1אות  עד  ארוך"  4(  לטווח  "השכרה  להגדרה   )

(, דהיינו השכרה של  "החוק")להלן:  1965  –שבתוספת השישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 
יחידת דיור למגורים לתקופה כוללת שלא תפחת מעשרים שנה ואשר הסכם השכירות החל עליה  

 יהיה בכתב ויכלול ארבעה תנאים אלה לפחות: 

יחידת הדיור תשמש להשכרה לאותו אדם יחיד ובני משפחתו לתקופה שלא תפחת מחמש      (1)
לתקופות   למגורים  הדיור  יחידת  את  לשכור  ברירה  זכות  אדם  לאותו  שתינתן  ובלבד  שנים, 
שכירות נוספות שיחד עם תקופת השכירות הראשונה כאמור לא יפחתו מעשר שנים במצטבר, 

 צרה יותר עד תום תקופת ההעמדה לשכירות;והכול, אלא אם כן נותרה תקופה ק

עיתיים      (2) בתשלומים  משולמים  והם  להיוון,  ניתנים  אינם  חלקם,  או  כולם  השכירות,  דמי 
לתקופות קצובות שכל אחת מהן אינה עולה על שישה חודשים, בתנאים שייקבעו בהסכם, ככל  

 ; החוקשלא נקבע אחרת לפי  

קופת השכירות  דמי השכירות ומנגנון לעדכון דמי השכירות, לכל תקופת השכירות, לרבות ת    (3)
(; התנאים שייקבעו בהסכם לעניין זה יהיו בהתאם להוראות סעיף  1הנוספת כאמור בפסקה )

 ; לתוספת השישית לחוק  (3)-( ו2(, )1)א()5

השכירות,      (4) שנה ממועד תחילת  כל  בתום  לסיים את תקופת השכירות  רשאי  יהיה  השוכר 
ימים לפני תום    90אופן שנקבע בהסכם,  ובלבד שמסר הודעה על כך לבעלים של יחידת הדיור, ב

 שנת השכירות האמורה לפחות, או פרק זמן קצר יותר אם נקבע בהסכם; 
 

פעילות החברה בכל הנוגע    ,ידוע לנו כי ממועד החתימה על כתב הצטרפות זה ובמהלך תקופת ההתחייבות .4
ה להשכיר.  דירה  ושל  המיסים  רשות  של  לביקורת  כפופה  להשכרה  ביחידות  מתחייבת  לשימוש  חברה 

לאפשר לרשות המיסים ולדירה להשכיר לבקר במקרקעין וביחידות להשכרה בכל עת ולהציג להם כל  
 חוזה שכירות ו/או מסמך ו/או מידע הנוגע ליחידות להשכרה לפי דרישתם .  

בינואר בכל שנה    31תגיש החברה לא יאוחר מיום    , כמו כן ,אנו מתחייבים כי במהלך תקופת ההתחייבות
נדארית דוח שנתי ביחס לשנה הקודמת ,בנוסח שייקבע על ידי דירה להשכיר וכן נמסור דיווחים באופן  קל

 שוטף לפי דרישתן של דירה להשכיר ו/או רשות המיסים. 

  2א 64ידוע לנו כי אישור של דירה להשכיר לפיו כל היחידות להשכרה מושכרות למגורים כאמור בסעיף   .4
שחלפה   המס  שנת  בעבור  ליום  לפקודה  עד  מרס    31יינתן  לכך  בחודש  ובכפוף  העוקבת,  המס  בשנת 

לרבות תנאים שיתווספו  )שהחברה הגישה את הדו"ח השנתי במועדו וכי היא עמדה בכל תנאי הפקודה  
 וכתב הצטרפות זה.   (לפקודה ויהיו בתוקף באותה העת

 

 



תב הצטרפות זה ו/או של  ידוע לנו כי הפרה של אילו מן הדרישות ו/או התנאים של הפקודה ו/או של כ .5
יתר דרישות דירה להשכיר תוביל לשלילת ההטבות שמגיעות לחברה לפי הפקודה ו/או לסנקציות נוספות  

 בהתאם לכל דין.  

 
 
 

 ולראיה באתי על החתום:  

  

    

 
 חתימה    
  

  

   אישור

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

.שמספרה _______   ת.ז  נושא/ת  בפני על כתב ההתחייבות דלעיל מר/גב' ________  ___________ חתמו 

מר/גב' ________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _______, המורשה לחתום בשם החברה ולחייבה ,לאחר שהסברתי  

 ואת משמעויותיו ותוצאותיו המשפטיות.       לו/הם את מהות כתב ההתחייבות 

       

 _____________________ 

 _________, עו"ד  


