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 אודות היזם

 .1991ד ברזאני היא חברה משפחתית ותיקה הפועלת בענף הבנייה החל משנת .קבוצת י

החברה מתמחה בתחום הבנייה  , מייסדי החברה הינם ילידי היישוב ובעלי זיקה ומחויבות להצלחת הפרויקט

 .למגורים ובתחום התשתיות והשלימה עד היום בהצלחה פרויקטים רבים

באיכות בלתי מתפשרת ותוך עמידה בלוחות , החזון המלווה את החברה מתחילת דרכה הוא בנייה ברמה גבוהה

 .ערכים אשר באו לידי ביטוי בכל הפרויקטים שהחברה ביצעה עד היום –זמנים 

 .לחברה סיווג קבלני בלתי מוגבל מטעם משרד הבינוי והשיכון לענף הבנייה והתשתיות

 .בניית הדירות למגורים נעשית עם ליווי וערבות בנקאית המבטיחים את כספי הרוכשים

 .בתחום המגורים החברה בנתה ובונה מאות יחידות דיור ברחבי הארץ עם התמקדות באזור ירושלים

בתחום התשתיות מבצעת החברה פרויקטים נרחבים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים עבור מזמיני עבודה  

 .ממשלתיים
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 בחירת הדירה –תהליך הרכישה 

 .הדירה לבחירת בהגרלה הסידורי מיקומם י”עפ הזוכים את תזמן חברתנו .1
  (ד"עו אינו אשר אחר 'ג צד לכל נוטריוני או זוג לבן רגיל) כח מיופה באמצעות או בעצמו הדירה את לבחור הזוכה על .2

 .באתר המופיע בנוסח כדין ומאומת חתום כח יפוי יציג אשר    
 .דירה לבחור זכותו את יאבד - כן יעשה לא ואם ,דירה לבחירת דקות 45 עד יוקצו לזוכה .3
  ואישור זהות תעודות ,בתוקף זכאות אישור ,זכייה הודעת :הנדרשות האסמכתאות את הזוכים יציגו ,זה במעמד .4

 .זהות תעודת
   .האינטרנט באתר המופיע בנוסח (הרשמה טופס) הדירה בחירת טופס על הרוכשים יחתמו ,הדירה בחירת במועד .5
 .שהיא סיבה מכל ,הבחירה את לשנות אפשרות תהיה לא לזוכה כי ,יודגש .6
 של בסכום הדירה תמורת חשבון על מקדמה להפקיד הזוכה יידרש הדירה בחירת טופס על החתימה עם .7

   או מרישום הסרה של במקרה יוחזר לא זה סכום ,(קרוס עם בלבד למוטב ,הנאמן או החברה לפקודת) ₪ 2,000    
   .(השיכון במשרד ,למשתכן מחיר בתקנון 11 בסעיף כמפורט) זכייה ביטול    
 .הרכישה חוזה לחתימת מועד יקבע הדירה בחירת בעת8.
 זכותכם את לבטל ש"משב רשאי יהיה "החוזה חתימת" או/ו ”הדירה בחירת“ לפגישת שנקבע ובזמן במועד הגעה אי9.

 .(השיכון במשרד ,למשתכן מחיר בתקנון 11 בסעיף כמפורט)
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 חתימת חוזה –תהליך הרכישה 

 .על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים1.

בנוסח המופיע באתר  "( לחתימת חוזה כח יפוי)" כחאשר יציג ייפוי  או על ידי מיופה כוחו/י הזוכה ו"עהחוזה ייחתם 2.

 (.ד רישיון"תעודת זהות וככל שהוא עו, להציג גם הוא הכחעל מיופה )האינטרנט כשהוא חתום ומאומת כדין 

 .י משרד הבינוי והשיכון”חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע3.
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 בין ערים מרכזיות –מיקום הפרויקט 
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דקות   15-כ•
 .מירושלים

דקות   25-כ•
 .ממודיעין



 על הישוב –הפרויקט 
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ת ִצּיֹון היא מועצה מקומית בעלת צביון פרוורי• רֶּׂ  .עירוני השוכנת על רכס בהרי ירושלים-ְמַבשֶּׂ

גובהה נע  . קילומטרים מערבית לכניסה לירושלים 6-כ, 1של כביש  צידיוהמועצה ממוקמת משני •

 .מעל פני הים( 'שכונה ה)מטרים  810-ל( 'שכונה ח)מטרים  640בין 

-כ, שכונות 15-יחידות דיור ב 6,400-וכולל כ, דונמים  5,600-שטח השיפוט של המועצה הוא כ•

 .  תושבים 27,000

 .ס"הלמבמדד הסוציואקונומי המתפרסם על ידי  10מתוך  8הישוב מדורג •

 . מתושבי הישוב הינם אקדמאים 30%כ •

 ".גן לאומי הקסטל"ובו נמצא ', מ 799שגובהו הוא , במרכז מבשרת ציון מתנשא הר מעוז•

גבוה מהממוצע הארצי העומד על  ) ₪  11,500שכר חודשי ממוצע של שכיר בישוב עומד על •

9,670 ₪.) 

אחרי פרדס  )מבשרת ציון היא המועצה המקומית השנייה מבחינת גודל האוכלוסייה בישראל •

והיישוב השלישי  , (חוץ מירושלים)והוא היישוב הכי גדול בפרוזדור ירושלים , (כרכור-חנה

 .באוכלוסייתו במחוז ירושלים



 החינוך בישוב –הפרויקט 
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 .בארץ המובילות החינוך ממערכות אחת היא ציון במבשרת החינוך מערכת

   .יום ומעונות ילדים גני 30 , ספר בתי 9•

 .כולה החינוך במערכת תלמידים 5,500•

 התיכונים הספר מבתי לאחד נחשב , תלמידים 1,100 – הראל תיכון•

 . בארץ הטובים



 יתרונות הישוב –הפרויקט 

ברמה גבוהה אוכלוסיה. 

יישוב קהילתי. 

מועצה מקומית  . 

שירותים קהילתיים ומרכזי מסחר. 

אירועי תרבות רבים . 

פארקים חדשים . 

בתי ספר ברמה גבוהה  . 

 1קרוב לכביש. 

יישוב עירוני עם אווירה כפרית. 

שני קניונים מרכזיים. 

קרוב לירושלים. 
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 בתוך מבשרת ציון -מיקום הפרויקט  
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 קאנטרי מבשרת
 קאנטרי/ר מסחר"מ 30,000, ד"יח 32

 דיור, מסחר, תעסוקה, מרכז תחבורה
 תעסוקה/ר מסחר"מ 20,000, ד"יח150

 קניון חדש
 ר"מ 10,000

 תכנית תעסוקה החוצבים  
 ר תעסוקה"מ 20,000-30,000

 תכנית המגרסות
 ד"יח 700-כ

 תכנית החוצבים
 ד"יח 400

 תכניות בנייה ופיתוח סביב המחצבה

 שקופית זו התקבלה ממועצה המקומית מבשרת ציון



 פרוגרמה ראשונית לדיון: המחצבה
שטח המחצבה צריך להיבחן בראייה כוללת  
.  שתתבסס על ערכי הטבע והנוף הייחודיים לו

במסגרת זו ניתן לבחון פיתוח של פארק טבע נופש  
 .  ותיירות

 (דונם 109)

 (מטר 2619)

 (מטר 1529)

 (דונם 23)

 (דונם 32)

 (דונם 51)

 (דונם 27)

 (דונם 32)

 דונם 32 -שטח לספורט ופנאי 
 דונם 109 -שטח לגן לאומי 

 דונם 23 - טיבעיתשטח בריכה 
 דונם 51 - אקבטנסיבישטח לפיתוח 

 דונם 27 -שטח לפיתוח אינטנסיבי 
 דונם 32 -שטח למלונאות 

 מטר 2619 -אורך טיילת חיצונית 
 מטר 1529 -אורך טיילת פנימית 

 דונם 278 -כ שטח הפרוגרמה "סה
 דונם 126 -החוצבים  תוכניתשטח 

 מפת חצי חצי
 דונם 162 –שטח לפיתוח פרברי 

 דונם 109 –שטח לפיתוח כגן לאומי 

 שקופית זו התקבלה ממועצה המקומית מבשרת ציון



 הפרויקט
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 .התוכניות והפרטים הינם לצורכי המחשה בלבד, ידוע לקונה כי כל ההדמיות
 .  גינון וכל פרט אחר נועד לקישוט בלבד ואינו מהווה מצג של המוכר אשר ניתן להסתמך עליו, במיוחד ידוע לקונה כי פרטי הדמיה שונים

 . וכומפרט , את המוכרת יחייבו מסמכי החוזה אשר יחתמו בין הצדדים אשר יכללו בין היתר תכניות מכר בכפוף לקבלת היתר בניה 
 .קרמיקה וכל ציפוי אחר,טיח ,המידות בתוכניות הינם לפני חיפוי אבן 



 תכנית העמדה –הפרויקט 

14 

מגרשים המיועדים  *
למבנה ציבור אינם  

 .באחריות החברה
 .מבנה קיים** 

 שדרות החוצבים

* 
** 

* 

 .התוכניות והפרטים הינם לצורכי המחשה בלבד, ידוע לקונה כי כל ההדמיות
 .  גינון וכל פרט אחר נועד לקישוט בלבד ואינו מהווה מצג של המוכר אשר ניתן להסתמך עליו, במיוחד ידוע לקונה כי פרטי הדמיה שונים

 . וכומפרט , את המוכרת יחייבו מסמכי החוזה אשר יחתמו בין הצדדים אשר יכללו בין היתר תכניות מכר בכפוף לקבלת היתר בניה 
 .קרמיקה וכל ציפוי אחר,טיח ,המידות בתוכניות הינם לפני חיפוי אבן 



 .דירות 277בניינים ובהם  10ברזאני מבשרת החדשה בפרויקט •

 .שאר הדירות עם מרפסת, מהן דירת גן אחת, חדרים 3דירות  83•

 .שאר הדירות עם מרפסת, דירות גן 5מהן , חדרים 4דירות  84•

 .שאר הדירות עם מרפסת, דירות גן 22מהן , חדרים 5דירות  93•

 .כולן דירות פנטהאוז עם מרפסת, חדרים 6דירות  17•

 .מספור הדירות כולל מספר בניין ומספר דירה באותו הבניין•

 נתונים כללים על הפרויקט
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 .התקבל היתר בנייה•

 .עדכון יותר פרטני מפורסם באתר האינטרנט , החלו עבודות בשלושת המגרשים•

הינו   203-ו 202מועד סיום הבניה ומסירת הדירות למגרשים : מועד האכלוס•

 .והכל בכפוף לדחיות הקבועות בהסכם 30.04.2021- 204ומגרש  31.01.2021

 הערכת זמני היתר ומועד אכלוס
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 תכנית פיתוח סביבה
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 7,8,9בניינים  - 202מגרש  –חתך טיפוסי 
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 11,12בניינים  - 203מגרש  –חתך טיפוסי 
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 16בניין  - 204מגרש  -חתך טיפוסי 
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 חדרים 4-ו 3קומה טיפוסית דירות 

התוכניות אשר יחייבו את הצדדים הינן התוכניות אשר יצורפו להסכם המכר . ובאתר האינטרנט הן להמחשה בלבד, התכניות במצגת*  21
 .ידוע לקונה כי טרם ניתן היתר בניה לביצוע הפרויקט ולכן יתכן שינוי בתכניות כאמור בהסכם המכר. וכפופות לאמור בהסכם המכר



 חדרים 3דירת  – C1טיפוס 

התוכניות אשר יחייבו את הצדדים הינן התוכניות אשר  . ובאתר האינטרנט הן להמחשה בלבד, התכניות במצגת* 
ידוע לקונה כי טרם ניתן היתר בניה לביצוע הפרויקט ולכן  . יצורפו להסכם המכר וכפופות לאמור בהסכם המכר

 .יתכן שינוי בתכניות כאמור בהסכם המכר
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 חדרים 4דירת  – D1טיפוס 
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התוכניות אשר יחייבו את הצדדים הינן התוכניות אשר  . ובאתר האינטרנט הן להמחשה בלבד, התכניות במצגת* 

ידוע לקונה כי טרם ניתן היתר בניה לביצוע הפרויקט ולכן  . יצורפו להסכם המכר וכפופות לאמור בהסכם המכר
 .יתכן שינוי בתכניות כאמור בהסכם המכר



 חדרים 4דירת גן  – D4טיפוס 
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התוכניות אשר יחייבו את הצדדים הינן התוכניות אשר  . ובאתר האינטרנט הן להמחשה בלבד, התכניות במצגת* 

ידוע לקונה כי טרם ניתן היתר בניה לביצוע הפרויקט ולכן  . יצורפו להסכם המכר וכפופות לאמור בהסכם המכר
 .יתכן שינוי בתכניות כאמור בהסכם המכר



 חדרים 5דירת  –E12 טיפוס 
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התוכניות אשר יחייבו את הצדדים הינן התוכניות אשר  . ובאתר האינטרנט הן להמחשה בלבד, התכניות במצגת* 

ידוע לקונה כי טרם ניתן היתר בניה לביצוע הפרויקט ולכן  . יצורפו להסכם המכר וכפופות לאמור בהסכם המכר
 .יתכן שינוי בתכניות כאמור בהסכם המכר



 חדרים 5דירת  –E13 טיפוס 
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התוכניות אשר יחייבו את הצדדים הינן התוכניות אשר  . ובאתר האינטרנט הן להמחשה בלבד, התכניות במצגת* 

ידוע לקונה כי טרם ניתן היתר בניה לביצוע הפרויקט ולכן  . יצורפו להסכם המכר וכפופות לאמור בהסכם המכר
 .יתכן שינוי בתכניות כאמור בהסכם המכר



 חדרים 6דירת  –F1 טיפוס 
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התוכניות אשר יחייבו את הצדדים הינן התוכניות אשר  . ובאתר האינטרנט הן להמחשה בלבד, התכניות במצגת* 

ידוע לקונה כי טרם ניתן היתר בניה לביצוע הפרויקט ולכן  . יצורפו להסכם המכר וכפופות לאמור בהסכם המכר
 .יתכן שינוי בתכניות כאמור בהסכם המכר



 חדרים 6דירת  –F3 טיפוס 
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התוכניות אשר יחייבו את הצדדים הינן התוכניות אשר  . ובאתר האינטרנט הן להמחשה בלבד, התכניות במצגת* 

ידוע לקונה כי טרם ניתן היתר בניה לביצוע הפרויקט ולכן  . יצורפו להסכם המכר וכפופות לאמור בהסכם המכר
 .יתכן שינוי בתכניות כאמור בהסכם המכר



 :חיפויים/ריצוף1.
 .במספר גוונים לבחירת הקונה 60X60 /45X45 /33X33אריח תקני במידות  –ריצוף •
 .במספר גוונים לבחירת הקונה 25X33  /60X30אריח תקני במידות  –חיפוי •

 :ארונות מטבח2.
 (.בהתאם לגודל הדירה. )א"מ 2.5 – 6 -באורך של כ' ארון מטבח תחתון מגוף סנדוויץ•
 .במספר גוונים לבחירת הקונה פורמיקהחזיתות •

 :ארון חדר אמבטיה 3.
 .מ כולל כיור ומשטח"ס 80 -ארון תלוי או מונח באורך של כ•

 :דלת כניסה 4.
 .תקנית בריחיתדלת כניסה רב •

   :דלתות פנים5.
 .ציפוי מתחלף במספר גוונים לבחירת הלקוח/פורמיקהדלת פנים תקנית גמר •

 
 

 עיקרי מפרט טכני
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 .חלונות אלומיניום עם זיגוג כפול ברוב פתחי החלונות6.

 .רדיאטורים חשמליים7.

 .הכנה למזגן8.

 .עוקבות 2או  1חניה 9.

 .4מחסן לכל הדירות למעט 10.

 עיקרי מפרט טכני
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 עיקרי מפרט טכני

 .  להסכם המכר, כל האמור הינו כפוף למפרט הטכני*
 .את המוכרת יחייבו תכנית המכר לאחר קבלת היתר בנייה בלבד
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 דגשים לקראת חתימת הסכם

 :על מנת להקל עליכם להתמצא בתהליך הרכישה אנחנו מבקשים להביא בפניכם את עיקרי התהליך
 –יהיה עליכם לחתום על הסכם מכר , בחרתם לממש את זכותכם ובחרתם דירה, לאחר שעליתם בהגרלה1.

 .תאבדו את זכותכם, נדגיש כי ללא חתימה מלאה על מסמכי ההסכם
כך למשל במקרה שהדירה מיועדת להיות  . על ההסכם צריכים לחתום כל הבעלים העתידיים של הדירה2.

 .בת הזוג בלבד/לא ניתן להסתפק בחתימת בן -בבעלות זוג 
ככל שבוצע  –נשואה  אשהדגש על שינוי שם של )בעת החתימה יש להציג תעודת זהות שפרטיה מעודכנים 3.

 (.שינוי כאמור
 :במעמד החתימה על ההסכם יהיה עליכם לחתום גם על נספחיו הכוללים בין היתר4.
  

 .מפרט טכני•
 .תכניות סופיות•
 .ד של החברה שיאפשר להם לבצע את הרישומים המתחייבים מההסכם"בלתי חוזר לעוה כח יפוי•
 .שנים 5לא למכור את הדירה  ש"למשבהתחייבות ותצהיר •
 .בקשה לרישום הערת אזהרה•
 .הצהרה והתחייבות בדבר הבנק המלווה•
 .טופס דיווח לרשויות המס•
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 דגשים לקראת חתימת הסכם  

 תשלום באמצעות השוברים  . מהתמורה באמצעות פנקס השוברים 10%במעמד החתימה יהיה עליכם לשלם 1.
 .יבטיח הגנה על כספכם      
 .את יתרת התשלומים יהיה עליכם לשלם בהתאם לאמור בנספח התשלומים של הסכם       

 .אסור לכם לשלם תשלום כלשהו לחברה ללא פנקס השוברים.   2
 .מ"כולל מע₪  5,803ד של החברה סך "במועד החתימה יהיה עליכם לשלם לעוה.   3
 שנים  ממועד   5לפי תנאי הזכייה בהגרלת משרד הבינוי והשיכון נאסר עליכם למכור את הדירה במהלך 4.

 הערה בחברה המשכנת  תרשםמסירת הדירה ותדרשו לחתום על כתב התחייבות ותצהיר בעניין וכן       
 .  ובהמשך אף בלשכת רישום המקרקעין      

 .כנגד כל תשלום תהיו זכאים לערבות בנקאית לפי חוק המכר דירות5.
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 ליווי בנקאי והבטחת כספי הקונה
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  חוק לפי בנקאית בערבות מובטחים הקונה כספי כל חוק פי על1.
 .(דירות רוכשי של השקעות הבטחת) (דירות) המכר

  
  הפרויקט את מלווה אשר המזרחי בנק עם התקשרה החברה2.

 .הערבויות את וינפיק
  

 .הנרכשת הדירה פרטי יופיעו בו שוברים פנקס יקבל רוכש כל3.
  

  פנקס באמצעות ורק אך הרוכש י"ע יבוצע לחברה תשלום כל4.
 .השוברים

  
 הבנק עם בקשר שינויים נספח על לחתום יהיה רוכש כל על5.

 .הבנק י"ע שנקבע כפי בנוסח המלווה לבנק והתחייבות המלווה



 מימון הרכישה

.  'משכנתא' –בעצמו ועל אחריותו את זכאותו להלוואה מובטחת בשעבוד הנכס  מראשעל הקונה לברר 1.

 .מומלץ לעשות את הברורים עוד לפני חתימת החוזה

מסוג   פרוייקט, הפרוייקטאו עצם היות /כי עצם זכייתכם בהגרלת משרד הבינוי והשיכון ו, נבקש להבהיר2.

 .מחיר למשתכן אין בהם כדי להבטיח את זכותכם למשכנתא

 .אי קבלת משכנתא לא תשחרר אתכם מהתחייבויותיכם לפי הסכם הרכישה לתשלום מלוא התמורה3.

 .הקונה יבחר בנק שיעמיד לו את המשכנתא בעצמו ועל אחריותו4.

מהונו העצמי של הקונה תהייה החברה מוכנה לחתום על  , 10%  רק  לאחר שהרוכש ישלם לפחות5.

 .כאמור בהסכם –מסמכים מתאימים לבנק של הקונה 

או נוטריון על מסמכים שונים בעצמו ועל חשבונו ללא מעורבות  /ד ו"על הקונה יהיה לחתום לבנק בפני עו6.

 .או אחריות של החברה בלוח זמנים שיאפשר לו לעמוד בתשלומים האמורים בהסכם
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 מס רכישה

 .ככל שחל –יום ממועד רכישת הדירה יהיה עליכם לשלם את מס הרכישה בגינה  30-תוך כ1.

 .ד על טופס דיווח לרשויות המס על העסקה"במעמד חתימת ההסכם תחתמו בפני עו2.

 .האחריות על נכונות הפרטים בטופס מוטלת עליכם3.

או פטור כלשהו יהיה עליכם לטפל בכך בעצמכם מול רשויות  /או דחיית תשלום ו/ככל שתבקשו הנחות ו4.

 .המס

 .בעצמו ובאחריותו, אם זכאי להם, גובהו והנחות, על הרוכש לבדוק את עניין חייבות המס*
 .לחץ כאן, באתר האינטרנט של רשות המיסים יש מחשבון מס רכישה**
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 מס רכישה

 .בעצמו ובאחריותו, אם זכאי להם, גובהו והנחות, על הרוכש לבדוק את עניין חייבות המס*
 .לחץ כאן, באתר האינטרנט של רשות המיסים יש מחשבון מס רכישה**
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 חישוב מחיר הדירה
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 :חיבור כל הפרמטרים הבאיםמחיר כל דירה חושב לפי 

 .ר"מחיר הזכייה למ X( פלדלת)שטח הדירה •

 .X 0.3ר "מחיר הזכייה למ Xגינה / שטח מרפסת •

 .X 0.4ר "מחיר הזכייה למ X  שטח מחסן•

 .X 2ר "מחיר הזכייה למ Xמספר החניות •

 



 זיכויים

או במפרט למעט קבלת  /או בתכנון ו/לפי ההוראות ההסכם לא ניתן לבצע שינויים בדירה ו
 :לפי הפרוט הבא זיכויים 

  
 ₪  6000 ארון מטבח קומפלט•
 ₪  1000 ארון אמבטיה קומפלט•
 ליחידה₪  200-270  סוללות למים  •
 'ליח₪  50 נקודות חשמל למיניהם•

 
ל לא תתאפשר לו התקנה של מוצרים אחרים אלא לאחר קבלת  "דייר אשר יבחר בזיכויים הנ

 .  על חשבונו ובאחריותו, הדירה והכל בעצמו
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 203-ו 202מגרש  –לוח תשלומים 
 
 

בנוסף  . ישולם במועד חתימת הסכם לחשבון הליווי באמצעות שובר התשלומים 10%-סך השווה ל•
 .  ד במועד זה"ישולם שכר טרחת עו,  לתשלום זה

 . ימים ממועד חתימת הסכם זה  30מהתמורה ישולם  5% -סך השווה ל•
 .  חודשים מיום חתימת הסכם זה 5מהתמורה ישולם  15% -סך השווה ל •
 .  חודשים מיום חתימת הסכם זה 11ישולם  20% -סך השווה ל•
 .  חודשים מיום חתימת הסכם זה 17ישולם  10% -סך השווה ל•
 .חודשים מיום חתימת הסכם זה 22ישולם  10% -סך השווה ל•
 .  15.10.2020חודשים מיום חתימת הסכם זה ולא יאוחר מיום  25ישולם  10% -סך השווה ל•
 .  15.12.2020חודשים מיום חתימת הסכם זה ולא יאוחר מיום  27ישולם  10% -סך השווה ל•
 .ימים לפני מועד במסירה 7היתרה תשולם •
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 לא לשכוח להביא לבחירת הדירה

 .תעודות זהות•
 

 .צילום תעודות הזהות כולל ספח•
 

 .אישור זכאות בתוקף•
 

 .אישור זכייה•
 

 (.במידה והזוכה אינו מתייצב בעצמו)רגיל או נוטריוני  כחייפויי •
 

 .₪ 2,000ק על סך 'צ•
 

מומלץ לעקוב אחר מלאי הדירות הפנויות באתר האינטרנט ולהכין מספר חלופות  •
 .לבחירה
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 .בימים הקרובים תקבלו הזמנה לבחירת דירה בה יופיעו תאריך ושעה מדויקים•

,  לכן, ומציג אילו דירות פנויות ואילו דירות נבחרו, אתר האינטרנט מתעדכן כל הזמן•

 .דירות המתאימות לכם 10מומלץ לעיין באתר האינטרנט לעיתים תכופות ולהכין לפחות 

 .חשוב לגשת לבנק ולהתחיל את התהליך לקבלת אישור עקרוני למשכנתא•

 .ניפגש במועד שנקבע וביחד נבחר את הדירה המתאימה ביותר בשבילכם•

תקבלו הזמנה לחתימת חוזה בה , ולאחר שבחרתם את דירתכם" בחירת הדירה"במעמד •

 .יופיעו תאריך ושעה מדויקים

 .ניפגש במועד שנקבע לחתימת חוזה•

 ?מה קורה עכשיו



 שאלות ותשובות
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 .בזאת סיימנו•

 !תודה רבה על ההקשבה ובהצלחה•

 סוף דבר
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