
16.10.2019

1/1

אישור זכאות לסיוע ברכישת דירה

תאריך:01/02/2019

לכבוד, 
מנחם פרץ הרץ
מרים גיטל הרץ

שלום רב, 
ברכותינו. נמצאת זכאי לסיוע ברכישת דירה. סיימת את השלב הראשון בדרך לדירה משלך. 

הזכאות בתוקף כל עוד לא יימצאו שינויים בנתונים המשפיעים על הזכאות.
משרד הבינוי והשיכון שומר לעצמו את הזכות לבדוק את אמתות ההצהרות מדי תקופה ולבקש ממך הצהרה מעודכנת ובהתאם לכל שינוי שמשפיע כאמור לעצור את

הזכאות 

אתה זכאי להשתתף בתכניות האלה:
* מחיר למשתכן לסדרה לא רלוונטי * כמשפר דיור 

בתכנית מחיר למשתכן נמצאת זכאי להשתתף בהגרלה כ''בן מקום'' במקומות האלה:
ירושלים

בדיקת בן מקום מתעדכנת אוטומטית בכל שנה אלא אם בוצעה פניה יזומה לחברת ההרשמה לביצוע חישוב טרם חלוף שנה.

הגדרתך כבן מקום במקומות האלה אינה שוללת ממך את זכותך להירשם להגרלות גם במקומות אחרים, אלא רק מגדילה את סיכויי הזכייה שלך במקומות האלה.

גם אם לא נמצאו שום יישובים שבהם אתה זכאי להשתתף בהגרלות בתכנית מחיר למשתכן כבן מקום, תוכל להירשם להגרלות בתכנית.

 .www.dira.moch.gov.il אנו מזמינים אותך להירשם להגרלות לפרויקטים המתפרסמות באתר ההרשמה להגרלות בכתובת

הפרטים שישמשו אותך בכניסה לאתר ההרשמה להגרלות הם:
מספר זהות 218362804   313517468

סיסמה:  8910348   בכניסתך הראשונה לאתר תידרש לבחור סיסמה חדשה שתשמש אותך באתר ההרשמה להגרלות.

הפרטים שמסרת לצורך יצירת קשר עמך הם: 
  mirif101@gmail.com :דוא"ל

מספר טלפון: 7696347 052
תוכל לצפות בהם ולעדכן אותם בעת כניסה לאתר וכן באזור האישי שלך. 

מספר הנרשם שלך באתר הוא 190892 . מספר זה ישמש אותך לצורך זיהויך כאשר יתפרסמו תוצאות ההגרלה. הוא אינו משמש לצורך כניסה לאתר. 

נעמוד לרשותך לכל אורך התהליך.

אנו מאחלים לך הצלחה,
משרד הבינוי והשיכון 

חשוב לדעת:
1.    ניתן להירשם רק לפרויקטים הכלולים בזכאות שאושרה.

2.    יש להקפיד ולהירשם להגרלה רק במועדים שיפורסמו.
3.    מספר הטלפון וכתובת דואר האלקטרוני שציינת ישמשו את המשרד לכל ההודעות העתידיות הקשורות להרשמתך לפרויקטים, לתוצאות ההגרלות לפרויקטים

שאליהם תירשם ולהנחיות לאחר זכייה. יש לוודא זמינות עתידית באמצעי תקשורת אלה, ובמידת הצורך לעדכן את הפרטים באמצעות האתר.

* אין להשיב לדוא"ל זה.
** מכתב זה מובא בלשון יחיד מטעמי נוחות, אך מכוון לכל נמען או נמענים באשר הם.

*** הודעה זו תקפה רק אם הכתוב בה תואם את המידע הנמצא במערכות המחשוב של משרד הבינוי והשיכון. 
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