
talib@africa-israel.com    |  03-5339171   |  03-7402558                                                    גב' טלי ברוך

בניינים 41, 42, 51, 61, 62, 71מתחמי הסביונים ראשל״צ

מחלקת שינויי דיירים  - דניה סיבוס:
OmerSA@danya-cebus.co.il  |  03-5383810  -  מחלקת שינויי דיירים                                      גב' עומר סנצ'יק

תשלומים
יש לבצע באמצעות פנקס שוברים ולהעביר את אישור השובר המשולם בפקס או בדוא"ל.

ערבויות
הסבת ערבות ומכתב החרגה כרוכים בתשלום.

חוזים
 חוזה חתום על ידינו יומצא לכם לאחר חתימת החוזה על ידכם, בכפוף לחתימתכם על ייפוי כוח בלתי חוזרים )2 העתקים(
ועל יתר המסמכים האופרטיביים הנדרשים בהתאם לחוזה ובכפוף להשלמת תשלום 15% לפחות ממחיר הדירה.

משכנתאות
התחייבות לרישום משכנתא תינתן בכפוף לתנאים מסוימים.

התחייבות שאושרה תינתן עד 10 ימים מיום בקשת התחייבות.
התחייבות לרישום המשכנתא תינתן לאחר תשלום 15% ממחיר הדירה )כולל מע״מ(.

במקרה של גרירת משכנתא, התחייבות לרישום המשכנתא תינתן רק לאחר התשלום הנ"ל, בתוספת הסכום 
המבוקש לגרירה.

עלות המסמכים )דוגמת "הסבת ערבויות"( תשולם בנפרד.

רוכשים יקרים,
בשעה טובה ומוצלחת!

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחות שכונות הסביונים. המעבר לביתכם החדש מסמל התחלה חדשה 
ומהווה הזדמנות לשינוי מבורך ומרגש. לאחר שליווינו אתכם בנאמנות ובשקיפות לכל אורך תהליך המכירה, אנו 

מתחייבים להמשיך לעמוד לשירותכם מעתה ואילך ולסייע בכל מידת הצורך.
לנוחיותכם, מצורפים פרטי ההתקשרות של נציגנו, הזמינים לתת מענה לכל בקשה ו/או שאלה ויסייעו לכם בנושאי 

כספים, ערבויות, חוזים ומשכנתאות.

נשמח לעמוד לשירותכם,
ליצירת קשר עם מחלקות נוספות בחברה: 3393*

מיד לאחר חתימת חוזה יש ליצור קשר עם מחלקת שינויי דיירים לתיאום פגישת שינויים וביצוע בחירות חומרי גמר.
אפשרויות ביצוע השינויים בדירה מוגדרות בהתאם לסטטוס הדירה עליו חתמתם ותחום במועדים וזאת בכדי 

לסיים את הבניה במועד.

-
-

חשוב לדעת

רישום הזכויות
tzipio@africa-israel.com  |  03-7402510  -  אישור והעברת זכויות, רישום הערות אזהרה      גב' ציפי אורבך
liathi@africa-israel.com  |  03-7402551  -  בירור סטטוס רישום בטאבו                          גב' ליאת הלל–גנוט

מחלקה משפטית:
vered.t@africa-israel.com  |  03-7402553  -  פניות עו"ד מטעמכם בנושאים משפטיים            גב' ורד טביב



shoshika@africa-israel.com    |  03-5339171   |  03-7402562                              גב' שושי קנדחורוב

בניינים 81, 82, 91 מתחמי הסביונים ראשל״צ

מחלקת שינויי דיירים  - דניה סיבוס:
OmerSA@danya-cebus.co.il  |  03-5383810  -  מחלקת שינויי דיירים                                      גב' עומר סנצ'יק

תשלומים
יש לבצע באמצעות פנקס שוברים ולהעביר את אישור השובר המשולם בפקס או בדוא"ל.

ערבויות
הסבת ערבות ומכתב החרגה כרוכים בתשלום.

חוזים
 חוזה חתום על ידינו יומצא לכם לאחר חתימת החוזה על ידכם, בכפוף לחתימתכם על ייפוי כוח בלתי חוזרים )2 העתקים(
ועל יתר המסמכים האופרטיביים הנדרשים בהתאם לחוזה ובכפוף להשלמת תשלום 15% לפחות ממחיר הדירה.

משכנתאות
התחייבות לרישום משכנתא תינתן בכפוף לתנאים מסוימים.

התחייבות שאושרה תינתן עד 10 ימים מיום בקשת התחייבות.
התחייבות לרישום המשכנתא תינתן לאחר תשלום 15% ממחיר הדירה )כולל מע״מ(.

במקרה של גרירת משכנתא, התחייבות לרישום המשכנתא תינתן רק לאחר התשלום הנ"ל, בתוספת הסכום 
המבוקש לגרירה.

עלות המסמכים )דוגמת "הסבת ערבויות"( תשולם בנפרד.

רוכשים יקרים,
בשעה טובה ומוצלחת!

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחות שכונות הסביונים. המעבר לביתכם החדש מסמל התחלה חדשה 
ומהווה הזדמנות לשינוי מבורך ומרגש. לאחר שליווינו אתכם בנאמנות ובשקיפות לכל אורך תהליך המכירה, אנו 

מתחייבים להמשיך לעמוד לשירותכם מעתה ואילך ולסייע בכל מידת הצורך.
לנוחיותכם, מצורפים פרטי ההתקשרות של נציגנו, הזמינים לתת מענה לכל בקשה ו/או שאלה ויסייעו לכם בנושאי 

כספים, ערבויות, חוזים ומשכנתאות.

נשמח לעמוד לשירותכם,
ליצירת קשר עם מחלקות נוספות בחברה: 3393*

מיד לאחר חתימת חוזה יש ליצור קשר עם מחלקת שינויי דיירים לתיאום פגישת שינויים וביצוע בחירות חומרי גמר.
אפשרויות ביצוע השינויים בדירה מוגדרות בהתאם לסטטוס הדירה עליו חתמתם ותחום במועדים וזאת בכדי 

לסיים את הבניה במועד.

-
-

חשוב לדעת

רישום הזכויות
tzipio@africa-israel.com  |  03-7402510  -  אישור והעברת זכויות, רישום הערות אזהרה      גב' ציפי אורבך
liathi@africa-israel.com  |  03-7402551  -  בירור סטטוס רישום בטאבו                          גב' ליאת הלל–גנוט

מחלקה משפטית:
vered.t@africa-israel.com  |  03-7402553  -  פניות עו"ד מטעמכם בנושאים משפטיים            גב' ורד טביב



odeliyas@africa-israel.com    |  03-5339171   |  03-7402538                    גב' אודליה שמאלוב-לדיוב

בניין 92 מתחמי הסביונים ראשל״צ

מחלקת שינויי דיירים  - דניה סיבוס:
OmerSA@danya-cebus.co.il  |  03-5383810  -  מחלקת שינויי דיירים                                      גב' עומר סנצ'יק

תשלומים
יש לבצע באמצעות פנקס שוברים ולהעביר את אישור השובר המשולם בפקס או בדוא"ל.

ערבויות
הסבת ערבות ומכתב החרגה כרוכים בתשלום.

חוזים
 חוזה חתום על ידינו יומצא לכם לאחר חתימת החוזה על ידכם, בכפוף לחתימתכם על ייפוי כוח בלתי חוזרים )2 העתקים(
ועל יתר המסמכים האופרטיביים הנדרשים בהתאם לחוזה ובכפוף להשלמת תשלום 15% לפחות ממחיר הדירה.

משכנתאות
התחייבות לרישום משכנתא תינתן בכפוף לתנאים מסוימים.

התחייבות שאושרה תינתן עד 10 ימים מיום בקשת התחייבות.
התחייבות לרישום המשכנתא תינתן לאחר תשלום 15% ממחיר הדירה )כולל מע״מ(.

במקרה של גרירת משכנתא, התחייבות לרישום המשכנתא תינתן רק לאחר התשלום הנ"ל, בתוספת הסכום 
המבוקש לגרירה.

עלות המסמכים )דוגמת "הסבת ערבויות"( תשולם בנפרד.

רוכשים יקרים,
בשעה טובה ומוצלחת!

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחות שכונות הסביונים. המעבר לביתכם החדש מסמל התחלה חדשה 
ומהווה הזדמנות לשינוי מבורך ומרגש. לאחר שליווינו אתכם בנאמנות ובשקיפות לכל אורך תהליך המכירה, אנו 

מתחייבים להמשיך לעמוד לשירותכם מעתה ואילך ולסייע בכל מידת הצורך.
לנוחיותכם, מצורפים פרטי ההתקשרות של נציגנו, הזמינים לתת מענה לכל בקשה ו/או שאלה ויסייעו לכם בנושאי 

כספים, ערבויות, חוזים ומשכנתאות.

נשמח לעמוד לשירותכם,
ליצירת קשר עם מחלקות נוספות בחברה: 3393*

מיד לאחר חתימת חוזה יש ליצור קשר עם מחלקת שינויי דיירים לתיאום פגישת שינויים וביצוע בחירות חומרי גמר.
אפשרויות ביצוע השינויים בדירה מוגדרות בהתאם לסטטוס הדירה עליו חתמתם ותחום במועדים וזאת בכדי 

לסיים את הבניה במועד.

-
-

חשוב לדעת

רישום הזכויות
tzipio@africa-israel.com  |  03-7402510  -  אישור והעברת זכויות, רישום הערות אזהרה      גב' ציפי אורבך
liathi@africa-israel.com  |  03-7402551  -  בירור סטטוס רישום בטאבו                          גב' ליאת הלל–גנוט

מחלקה משפטית:
vered.t@africa-israel.com  |  03-7402553  -  פניות עו"ד מטעמכם בנושאים משפטיים            גב' ורד טביב



odeliyas@africa-israel.com    |  03-5339171   |  03-7402538                    גב' אודליה שמאלוב-לדיוב

נשמח לעמוד לשירותכם,
ליצירת קשר עם מחלקות נוספות בחברה: 3393*

בניין 292

תשלומים
יש לבצע באמצעות פנקס שוברים ולהעביר את אישור השובר המשולם בפקס או בדוא"ל.

ערבויות
הסבת ערבות ומכתב החרגה כרוכים בתשלום.

חוזים
 חוזה חתום על ידינו יומצא לכם לאחר חתימת החוזה על ידכם, בכפוף לחתימתכם על ייפוי כוח בלתי חוזרים )2 העתקים(
ועל יתר המסמכים האופרטיביים הנדרשים בהתאם לחוזה ובכפוף להשלמת תשלום 15% לפחות ממחיר הדירה.

משכנתאות
התחייבות לרישום משכנתא תינתן בכפוף לתנאים מסוימים.

התחייבות שאושרה תינתן עד 10 ימים מיום בקשת התחייבות.
התחייבות לרישום המשכנתא תינתן לאחר תשלום 15% ממחיר הדירה )כולל מע״מ(.

במקרה של גרירת משכנתא, התחייבות לרישום המשכנתא תינתן רק לאחר התשלום הנ"ל, בתוספת הסכום 
המבוקש לגרירה.

עלות המסמכים )דוגמת "הסבת ערבויות"( תשולם בנפרד.

רוכשים יקרים,
בשעה טובה ומוצלחת!

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחות שכונות הסביונים. המעבר לביתכם החדש מסמל התחלה חדשה 
ומהווה הזדמנות לשינוי מבורך ומרגש. לאחר שליווינו אתכם בנאמנות ובשקיפות לכל אורך תהליך המכירה, אנו 

מתחייבים להמשיך לעמוד לשירותכם מעתה ואילך ולסייע בכל מידת הצורך.
לנוחיותכם, מצורפים פרטי ההתקשרות של נציגנו, הזמינים לתת מענה לכל בקשה ו/או שאלה ויסייעו לכם בנושאי 

כספים, ערבויות, חוזים ומשכנתאות.

מיד לאחר חתימת חוזה יש ליצור קשר עם מחלקת שינויי דיירים לתיאום פגישת שינויים וביצוע בחירות חומרי גמר.
אפשרויות ביצוע השינויים בדירה מוגדרות בהתאם לסטטוס הדירה עליו חתמתם ותחום במועדים וזאת בכדי 

לסיים את הבניה במועד.

-
-

מתחמי הסביונים ראשל״צ

חשוב לדעת

רישום הזכויות
tzipio@africa-israel.com  |  03-7402510  -  אישור והעברת זכויות, רישום הערות אזהרה      גב' ציפי אורבך
liathi@africa-israel.com  |  03-7402551  -  בירור סטטוס רישום בטאבו                          גב' ליאת הלל–גנוט

מחלקה משפטית:
vered.t@africa-israel.com  |  03-7402553  -  פניות עו"ד מטעמכם בנושאים משפטיים            גב' ורד טביב

מחלקת שינויי דיירים  - דניה סיבוס:
LironMA@danya-cebus.co.il  |  03-5383810  -   מחלקת שינויי דיירים                                      מר לירון מגן



תשלומים
יש לבצע באמצעות פנקס שוברים ולהעביר את אישור השובר המשולם בפקס או בדוא"ל.

ערבויות
הסבת ערבות ומכתב החרגה כרוכים בתשלום.

חוזים
 חוזה חתום על ידינו יומצא לכם לאחר חתימת החוזה על ידכם, בכפוף לחתימתכם על ייפוי כוח בלתי חוזרים )2 העתקים(
ועל יתר המסמכים האופרטיביים הנדרשים בהתאם לחוזה ובכפוף להשלמת תשלום 15% לפחות ממחיר הדירה.

משכנתאות
התחייבות לרישום משכנתא תינתן בכפוף לתנאים מסוימים.

התחייבות שאושרה תינתן עד 10 ימים מיום בקשת התחייבות.
התחייבות לרישום המשכנתא תינתן לאחר תשלום 15% ממחיר הדירה )כולל מע״מ(.

במקרה של גרירת משכנתא, התחייבות לרישום המשכנתא תינתן רק לאחר התשלום הנ"ל, בתוספת הסכום 
המבוקש לגרירה.

עלות המסמכים )דוגמת "הסבת ערבויות"( תשולם בנפרד.

רוכשים יקרים,
בשעה טובה ומוצלחת!

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחות שכונות הסביונים. המעבר לביתכם החדש מסמל התחלה חדשה 
ומהווה הזדמנות לשינוי מבורך ומרגש. לאחר שליווינו אתכם בנאמנות ובשקיפות לכל אורך תהליך המכירה, אנו 

מתחייבים להמשיך לעמוד לשירותכם מעתה ואילך ולסייע בכל מידת הצורך.
לנוחיותכם, מצורפים פרטי ההתקשרות של נציגנו, הזמינים לתת מענה לכל בקשה ו/או שאלה ויסייעו לכם בנושאי 

כספים, ערבויות, חוזים ומשכנתאות.

galit@africa-israel.com    |  03-5339171   |  03-7402536                                             גב' גלית קרנגל

נשמח לעמוד לשירותכם,
ליצירת קשר עם מחלקות נוספות בחברה: 3393*

מיד לאחר חתימת חוזה יש ליצור קשר עם מחלקת שינויי דיירים לתיאום פגישת שינויים וביצוע בחירות חומרי גמר.
אפשרויות ביצוע השינויים בדירה מוגדרות בהתאם לסטטוס הדירה עליו חתמתם ותחום במועדים וזאת בכדי 

לסיים את הבניה במועד.

-
-

מתחמי הסביונים ראשל״צ

חשוב לדעת

בניינים 291, 301

רישום הזכויות
tzipio@africa-israel.com  |  03-7402510  -  אישור והעברת זכויות, רישום הערות אזהרה      גב' ציפי אורבך
liathi@africa-israel.com  |  03-7402551  -  בירור סטטוס רישום בטאבו                          גב' ליאת הלל–גנוט

מחלקה משפטית:
vered.t@africa-israel.com  |  03-7402553  -  פניות עו"ד מטעמכם בנושאים משפטיים            גב' ורד טביב

מחלקת שינויי דיירים  - דניה סיבוס:
LironMA@danya-cebus.co.il  |  03-5383810  -   מחלקת שינויי דיירים                                      מר לירון מגן


