SIRA
עיר היין ,אשקלון

זוכים יקרים,
קבוצת גבסו מברכת אתכם על זכייתכם
בהגרלת "מחיר למשתכן" בפרויקט SIRA
עיר היין באשקלון.
במצגת זה נפרוס בפניכם את כל המידע
הדרוש לכם על מנת שתוכלו לבחור את הדירה
המתאימה לכם ביותר בפרויקט ונלווה אתכם צעד
אחר צעד בדרך לביתכם החדש.
קבוצת גבסו מאחלת לכם הצלחה רבה
בדרככם לדירתכם הראשונה והצטרפותכם
לקהל הרוכשים של קבוצת גבסו.
כשאתם רוכשים דירה מקבוצת גבסו ,אתם נהנים
מסטנדרט בנייה גבוה ,יציבות ,איכות ומסירות.

*כל התמונות והמפות הינן להמחשה ו/או בגדר הדמיה בלבד .יתכנו שינויים לרבות בעיצוב ו/או פיתוח אדריכלי לפי החלטת החברה ו/או הרשויות.
*הפיתוח הסביבתי ,תכנון השכונה ,כמות ותמהיל הדירות המתוארים אינם סופיים וכפופים לאישור ו/או שינויים לפי דרישת הרשויות המוסמכות ו/או החלטת החברה.

Welcome
פרויקט  SIRAתוכנן על ידי משרד האדריכלים סי.טי.בי אדריכלים,
ועובר בימים אלו תהליך מרתק של תכנון מוקפד וחכם ,שיעניק לדיירי
הבניינים שילוב נדיר של מרחב מחייה מרווח ,נופים פתוחים ,פרטיות
מושלמת ,תוך השתלבות במרקם חיי הקהילה של השכונה החדשה.
חללי המגורים מתוכננים להציג סלונים פתוחים שיתמזגו עם הנוף
הסובב החודר פנימה בטבעיות אלגנטית ,חדרים מרווחים לבני הבית
ומרפסות רחבות.
בכל אחת מיחידות הדיור המודרניות שייבנו בפרויקט ,ייהנו הדיירים
משקט פסטוראלי של מרחבי פארק ירוק ענק ,עם אתרים ארכיאולוגיים,
הכוללים שרידים של מפעלי יין עתיקים ומנוף נישא ופתוח אל השכונה
והעיר .בפרויקט ייבנו  414יחידות דיור בנות  4 ,3ו  5חדרים ב  11בניינים.

*הדמיה להמחשה בלבד.

היחידות בפרויקט  SIRAמתחלקות בין שני אזורים מרכזיים:
מגרש 108 ,110 ,100
 6בניינים ,בני  9קומות ובהם  36יחידות דיור בחלוקה הבאה:
קומת קרקע –  2דירות גן
קומות  4 – 1-8דירות טיפוסיות ( 2דירות –  5חדרים ,דירת  4חדרים ,דירת  3חדרים)
קומה  2 – 9דירות פנטהאוז
מגרש  10בניה מרקמית
 2בניינים ,בני  7קומות ובהם  45יחידות דיור בחלוקה הבאה:
קומת קרקע  5 -דירות גן
קומות  7 – 1-5דירות טיפוסיות ( 2דירות 3 -חד׳ 2 ,דירות 4 -חד׳ 2 ,דירות –  5חד׳ ,דירת  6חד׳)
קומה  5 – 6דירות פנטהאוז
• בכל בניין יש  3לובאים כאשר מכל לובי יש כניסה ל –  2-3דירות.
מגרשים  – 100+108הגרלה 1082
מגרשים  – 110+10הגרלה .1009
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*הדמיה להמחשה בלבד.

מיקום מנצח
פרויקט  SIRAשל קבוצת גבסו עתיד להיבנות
במיקום הטוב ביותר בשכונת עיר היין.
"עיר היין" היא שכונה חדשה שעתידה להיבנות
בשנים הקרובות בצפון-מזרח אשקלון .לכשתוקם,
היא תהיה השכונה הגדולה ביותר בעיר,
עם כ 40,000 -תושבים בשטח של  4,200דונם.
השכונה קיבלה את שמה משרידי מפעלי היין
העתיקים הנמצאים בסביבת השכונה ,כמו גם
פארק היין החדש ,שייבנה בחלק המערבי של
השכונה על שטח של  450דונם .שכונת עיר היין,
הינה שכונה חדישה ,משפחתית ומודרנית
המאופיינת בפארקים ירוקים ,מתקני משחקים ,גינות
ציבוריות ומסלולי אופניים לרווחת המשפחות ,ולצידם
יוקמו מרכזי קניות פתוחים וחדישים ,מרכז מסחריים
עם בתי קפה ,מסעדות ,בנקים ,מתחם בתי קולנוע
ועוד.

מבנה מרקמי-מגרש  10הדמיה
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המיקום שלנו
מיקום מרכזי המשלב בין סביבה שקטה לבין גישה
מהירה ונוחה לצירי התחבורה המרכזיים ולתחבורה
הציבורית המתחדשת .השכונה נהנית מחיבור ישיר
לכבישים ראשיים ובניהם כביש .4
• דירות עם נוף לפארק
• צמוד לפארק עיר היין
• גישה נוחה לכביש 4
• גישה מהירה לתחנת רכבת אשקלון
• גישה מהירה לצומת אשקלון צפון
בסמוך לשכונה תקום תחנת רכבת חדישה שתהווה
חלק מקומפלקס תחבורתי שכולל גם תחנת
אוטובוסים מרכזית ואזורי מסחר.
סלילת כביש צפוני חדש וחיבורו לכביש 4

מבנה מרקמי-מגרש  10הדמיה
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קבוצת גבסו
בקבוצת גבסו בונים מתוך אהבה אמיתית למקצוע.
כחברה יזמית קבלנית בעלת הסיווג הקבלני הגבוה ביותר ,ג ,5-מבצעת החברה את עבודות
הבנייה בעצמה ,נמנית עם חברות הבנייה הוותיקות בארץ ,ונהנית מאיתנות פיננסית ושיתוף
פעולה צמוד עם המערכת הבנקאית לאורך כ –  60שנות פעילותה.
במהלך שנות פעילותה ,יזמה והקימה החברה אלפי יחידות דיור ומאות אלפי מ"ר של בנייה
פרטית וציבורית ברחבי הארץ ,תוך ניצול ידע רב שנים ושימוש בשיטות וטכנולוגיות מהמתק־
דמות בארץ.
חוסנה הכלכלי ,לצד האיכות ,המקצועיות ,צוות העובדים המיומן ושביעות רצונם של לקו־
חותיה ,הם שהפכו את קבוצת גבסו למותג מוביל ויציב בענף הנדל"ן ,ומאפשרים לחברה
לעמוד ברף העליון של סטנדרט הבנייה בארץ.
בעשור האחרון העמיקה החברה את פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית ,וכן בענף המ־
לונאות ,וכיום הינה אחת החברות המובילות בתחום ,כשיש באמתחתה פרוייקטים ייחודיים,
מאות יחידות דיור בבנייה ואלפי יחידות דיור נוספות בשלבי תכנון שונים.

בניינים 9 -קומות ,מגרשים 100 ,108 ,110
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תהליך הרכישה
בתכנית מחיר למשתכן
על מנת להתחיל בתהליך רכישת הדירה אנו נזמין
אתכם ,הזוכים בהגרלה ,לשמוע ולקבל מאתנו את
כל המידע על הפרויקט ועל תהליך הרכישה
במסגרת "מחיר למשתכן".
תהליך הרכישה מורכב ממספר שלבים
 .1מידע כללי
 .2ימי בחירת דירה
 .3חתימת חוזים

 1שלב ראשון – מידע כללי
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באתר החברה נמצאים כל המסמכים הדרושים לעיונכם:
• תמהיל דירות  +מחירים
• תכניות דירה
• מסלול תשלומים
• חוזה ומפרט מכר
• מסמכים נוספים
עליכם לקרוא בעיון את כל המסמכים הרלוונטיים
בטרם הגעתכם לימי הבחירה והחתימה על החוזה.
מאחר ותהליך הבחירה מתקיים לפי סדר הזכייה בהגרלה
והזמן לבחירת הדירה מוגבל ,חשוב שתגיעו מוכנים
לגבי ההעדפות שלכם.

 2שלב שני – ימי בחירת הדירה
• אנא הגיעו כ 15-דק׳ לפני המועד שנקבע לכם
• מומלץ לבחור לפחות  5חלופות לדירה המבוקשת
• בסמוך למועד בחירת הדירה מומלץ להתעדכן באתר החברה במלאי הדירות הנותר לבחירה
(מלאי הדירות מתעדכן בסוף כל יום)
• אישור זכייה  -יש להגיע עם אישור הזכייה ממשרד הבינוי והשיכון מודפס
• אישור זכאות במסגרת תכנית מחיר למשתכן -מודפס
• תעודות זהות  -יש להגיע עם תעודות זהות מקוריות כולל ספחים של הזוכה/זוכים
• המחאה על סך ( ₪ 2,000הסכום כולל מע"מ) לפקודת "אלברטו גבסו ובניו בע״מ"
יובהר כי ,סכום זה יחולט ע"י החברה ולא יוחזר לזוכה במקרה של ביטול זכייה לפני חתימת חוזה
• במקרה שאחד מבני הזוג הזוכים ,אינו יכול להגיע במועד בחירת הדירה או חתימת החוזה  -על בת או בן
הזוג השני להגיע עם *ייפוי כוח חתום ומאומת על ידי עו"ד (בשני עותקים),צילום תעודת זהות של בן או בת
הזוג שאינם נוכחים .במקרה שהזוכה או שני בני הזוג אינם יכולים להגיע ,ניתן לייפות בא כוח,
באמצעות *ייפוי כוח נוטריוני חתום בידי עורך דין שהוא נוטריון (בשני עותקים).
*נוסח ייפוי הכוח ניתן למצוא באתר

שימו

לרשותכם יעמדו
 45דקות בלבד

 3שלב שלישי – ימי חתימת חוזה
הזוכים יוזמנו לחתימת חוזה תוך  30יום מבחירת הדירה
מומלץ להגיע כ 10-דקות לפני המועד המתואם
תעודות זהות  -יש להגיע עם תעודות זהות מקוריות כולל
ספחים של הזוכה/זוכים
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המחאה על סך ( ₪ 5,849הסכום כולל מע"מ)
לפקודת "ש.פרידמן ושות׳" בגין השתתפות בהוצאות
משפטיות ע"פ דין

שימו

ניתן לחתום על חוזה
המכר ביום בחירת
הדירה

החתימה תתבצע ע"י הזוכה/ים בלבד למעט במקרים
בהם בן/בת הזוג לא נמצאים וקיים ייפוי כוח מאומת
ע"י נוטריון (נמצא באתר החברה)

תודה

