
מחיר למשתכן

ברמלה מערבשבירורמי 

1300הגרלה 

שנהנית מכל  , מדובר בשכונה גדולה במערב רמלה: השכונה

כוללת שימושים מעורבים של מסחר . השירותים הקהילתיים

.ותעסוקה לאורך השדרה הראשית

, 200השכונה גובלת לכל אורכה מצד מערב בכביש : נגישות

שבנייתו החלה על ידי חברת , המהווה ציר תחבורתי חדש

יאפשר שתי כניסות  200כביש , על פי התכנון. נתיבי איילון

,  ורחוב הזית431ויציאות נוספות לעיר ממערב ויתחבר לכביש 

.שישחרר עומסי תנועה בכניסות וביציאות מהעיר

מתחמי , ס"מתנ, בתי ספר, נבנים גני ילדים: קהילה וחינוך

שישרתו את השכונה  , ריאות ירוקות ופארק גדול, ספורט

.את תושבי השכונות הסמוכות והעיר כולה, החדשה



רמלה מערב-תיאור הפרויקט

.  מחיר למשתכןדיור ' יח291דיור מתוכן ' יח438כ "בניינים סה15יבנו בפרויקט 

.מגרשים ושטחי מסחר ומשרדים בקומת קרקע6הפרויקט כולל 

(גג+ קומות 5)ד "יח36בניינים בעלי 101-3מגרש 

(גג+ קומות 5)ד "יח30-ו28בניינים 106-2מגרש 

(גג+ קומות 5)ד "יח36בניינים בעלי 103-3מגרש 

(גג+ קומות 5)ד "יח36בניינים בעלי 2–104מגרש 

(  גג+ קומות 5+ קומת מסחר )ד "יח24בנין 1ד "יח17בניינים בעלי 303-2מגרש 

(  גג+ קומות 5+ קומת מסחר )ד "יח17בניינים בעלי 2–304מגרש 

3,4,4.5,5,6,2.5,דירות –לבחירתכם

29.2-2024-מועד אכלוס 

משתכן ביחידותכמות חדרים
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שכונת רמלה מערב

מפת העמדה של הבניינים



בתבעהפרויקט מיקום 
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303מגרש 
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303מגרש 
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106מגרש 
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103מגרש 



,זוכים יקרים
.יש להגיע לבחירת הדירה בתאריך ובשעה שנקבעה לכם לפי סדר מיקומכם בהגרלה

.אליה תזומנו על פי סדר תוצאות ההגרלה, בחירת הדירה תעשה בפגישה אישית
(.תקבלו הזמנה במייל. )ועד סופה יהיה עליכם לבחור את הדירה שתרכשו, דקות45אורך הפגישה הוא עד 

שכן ייתכן והדירה בה , מומלץ להכין מראש רשימת עדיפויות למספר דירות בהתאם למיקומכם בהגרלה•
.תהיו מעוניינים תבחר על ידי זוכה שקדם לכם ברשימה

.יש לחתום על הסכם המכר ונספחיו, לאחר בחירת הדירה•
(  קלנדרים)יום 30-ובכל מקרה עד ולא יאוחר מ, ניתן לחתום על הסכם המכר מיד לאחר בחירת הדירה•

.ממועד בחירת הדירה
תביא לביטול  כלעילאי חתימה על הסכם המכר בתוך התקופה , בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון•

.זכייתכם
אישור  + אישור זכייה מודפס + ספח של שני בני הזוג הרשומים + ז .נדרש להגיע לבחירת דירה עם ת•

.ח"ש2,000ס "ק רצינות ע'צ+הארכת תוקף זכאות מודפס /זכאות בתוקף
בהודעות  -באזור האישי-את אישור הזכייה ותוקף הזכאות ניתן למצוא באתר של משרד השיכון•

.במייל/שלי
י בן הזוג בצירוף "חתום עכחבמידה ואחד מבני הזוג אינו יכול להגיע לבחירת הדירה  יש להמציא ייפוי •

.ספח מקורים+ ז .ת+ ד"י עו"אימות חתימה ע
ספח  + ז .נוטריוני לנציג מטעמכם בצירוף תכחבמידה ושני בני הזוג אינם יכולים להגיע יש להמציא ייפוי •

.מקורים של שני בני הזוג
לפנייה לחברת הבקרה אשד טל אסף•

03-7479100: מוקד טלפוני

הנחיות לבחירת דירה  



3רפפורט ' רח:  משרד מכירות

1קומה –קניון כפר סבא הירוקה 

09-7755525

sisi@rshbiro.com

www.ramishbiro.com


