
 יש למלא בכתב יד ברור וקריא ולשלוח למייל 

BAPARK@AZORIM.CO.IL-HAGRALA 

                        בפרויקט מופחתלבחירת דירות בשכר דירה הגרלה  טופס הרשמה ל
"Living  אור יהודה   -בית בפארק " 

 לכבוד
 והשיכון )להלן: "המשרד"( ו/או דירה להשכיר )להלן: "החברה"( משרד הבינוי 

 :אני/ו החתום/ים מטה)להלן: "היזם"( בע"מ 1ליווינג נכסים באמצעות  

  מספר ת.ז.    שם פרטי   שם משפחה 

  מספר ת.ז.    שם פרטי   שם משפחה 

  טלפון נוסף  מס' טלפון נייד  מס' טלפון

  מיקוד  ישוב  רחוב ומס' בית 

  דואר אלקטרוני 

 HAGRALA-BAPARK@AZORIM.CO.IL למייל  ולשלוח וקריא ברור יד  בכתב למלא יש *

 :  "ב לטופס הרשמה זה המסמכים הבאיםצ** ר

   עותק של תעודת הזכאות בתוקף;  ✓

 ; (מעודכן שהספח לוודא)נא   צילום ת.ז. של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות ✓

  בטופס שהזנתם הפרטים אימות לאחר   הפרטים אינה מהווה אישור להשתתפות בהגרלהקבלת  ✓
ככל שהפרטים והמסמכים תקינים ישלח מייל  . שצירפתם והתעודות המסמכים  ייבדקו , ההרשמה

 אישור הרשמה להגרלה. 

 :כיבזאת ים /מצהיר הננו

  הרקפות   Livingבשכר דירה מופחת בפרויקט    דירה  לבחירתנרשמתי/נו ביודעין להגרלה  מצהיר כי    ו/הנני.  1
 ."(ההגרלהראשון לציון )להלן: "ב

ידוע לי כי השתתפותי בהגרלה מותנית    .. הנני/ו זכאי/ם להירשם להגרלה ובידי/נו תעודת זכאות בתוקף2
שהיא   בכך כי במועד האחרון להרשמה להגרלה    כפי  הינה  זכאותי,  והשיכון  הבינוי  משרד  בנתוני  רשומה 

 בתוקף. 

  בשכר   דירה  לשכירת  לזכאים  הגרלות  ועריכת  פרסום  נוהלי הוראות  את  והבנתי  . הנני מצהיר כי קראתי  3
 " וכי אני מתחייב לפעול על פיהם. להשכרה דיור " בפרויקט מופחת דירה

  05/03/2021  וזאת החל מיוםתיחתה  ימים מיום פ  40ההגרלה תהיה פתוחה להרשמה במשך  . ידוע לי כי  4
לאחר סגירת ההרשמה להגרלה,   .קיצור ו/או הארכת משך ההגרלה כפוף להנחיות חברת "דירה להשכיר"()

  החברה תבוצע ההגרלה בפועל על ידי    21/04/2021תועבר הרשימה לאישור חברת דירה להשכיר. בתאריך  
להשכיר דירה  חברת  להנחיות  באתר    22/04/2021  מתאריך  החל   יפורסמו  ההגרלה  תוצאות  .בהתאם 

 .SMSהזוכים, הממתינים והנרשמים שלא זכו יעודכנו באמצעות הודעות   .החברה  של האינטרנט

  לאחר שקראנו את המסמך במלואו לראיה באנו על החתום ביום ___________ 

  חתימה

   חתימה

 ** חתימה של כל הנרשמים  
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