
צעד 
ראשון 

למשפחה 
שלך 

מתחיל 
עכשיו...



זוכות וזוכים יקרים!

תהליך רכישת הדירה: 
לאחר הגעתכם למשרד המידע של פרויקט SEA LIFE עם הודעת הזכייה, יהיה עליכם לבחור את הדירה שתרצו 

לרכוש מתוך מגוון הדירות המוצע במסגרת תוכנית מחיר למשתכן וזאת בתוך 7 ימים לכל המאוחר.
סדר בחירת הדירות הינו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה ) הזוכה בעל המספר הסידורי 

הנמוך ביותר בוחר ראשון וכן הלאה (. לידיעתכם, לא ניתן לשנות את סדר בחירת יחידות הדיור.
בהגיע תורכם לבדוק את הדירה על פי המועד שייקבע לכם, יוקצו לכם 45 דקות לבחירת הדירה. ) מצורף בעמוד 
הבא טופס בחירת דירה לדוגמא ( לאחר בחירת הדירה תדרשו להגיע בתוך חמישה ימים, לכל המאוחר, לחתימה 

על הסכם המכר.

במועד בחירת הדירה וחתימת החוזה תידרש נוכחות של שני בני הזוג, יש להגיע עם תעודות זהות ופנקסי שיקים.

היה וביקשתם לוותר על הרשמתכם להגרלה, זכייתכם או מיקומכם ברשימת ההמתנה, עליכם להודיע בכתב לחברתנו.                                                                               
ההודעה תהיה במסמך מסודר וחתום על ידיעתכם בצירוף שם מלא, מספר ת.ז. ומספר טלפון ומספר זכייה סידורי. 
זוכה שחזר בו מבקשת ו / או זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו, על פי התנאים שבתקנון מחיר למשתכן תבוטל זכייתו. 

הוצאות נלוות 
במעמד חתימת הסכם המכר ישולם ע״י הקונה סך של 0.5% בצירוף מע׳׳מ או 4960 ₪ בצירוף מע״מ הנמוך מביניהם 
עבור השתתפות בהוצאותיו המשפטיות של המוכר + 7% ממחיר הדירה לב״כ המוכר, ידוע לקונה כי העו״ד אינו מייצג 
אותו, כי אם את המוכר בלבד והוא לא יטפל עבורו בכל עניין הקשור בהסכם המכר ובכלל זאת אף לא ברישום הבית 

המשותף, רישום הזכויות בממכר על שמו, רישום פרצלציה ו/או כל פעולה רישומית אחרת.

זכיתם בהזדמנות נדירה לרכוש את דירתכם הראשונה ולהיות חלק מפרויקט איכותי וייחודי 
בשכונת שחמון 6 באילת. על מנת להקל עליכם את התהליך ועל מנת שכל הנתונים והמידע 
יהיו בידכם, הכנו עבורכם חוברת הכרות עם הפרויקט ועם תהליך רכישת הדירה במסגרת 
תוכנית מחיר למשתכן. אנו מאחלים לכם בהצלחה, בשעה טובה והמון נחת בדירתכם החדשה.

תאריך: _______________________

הנדון: בחירת דירה 

אני/אנו החתום/ים מטה : 

שם משפחה ____________ שם פרטי ______________ ת.ז ________________
שם משפחה ____________ שם פרטי ______________ ת.ז ________________

כתובת _______________________ טלפון _____________________

מבקשי/ים לרכוש מהקבלן ______________ דירת מגורים בפרויקט _______________
בעיר _____________________

והננו מאשרים כי הובהר לנו כדלקמן: 

אני מצהיר ומתחייב כלהלן : 

1.הדירה אותה בחרתי/נו היא בבניין מס' ___________ דירה מס' _____ קומה _____
2.מחירה הכולל של הדירה אותה בחרתי/נו עדכני ליום בחירת הדירה הינו:

____________________ ₪ , תבוצע הצמדה נוספת ליום חתימת הסכם המכר.
3.מחיר הדירה צמוד למדד תשומות הבנייה, מדד בסיס: _____________ שפורסם ביום _____________

4. מחיר הדירה כולל מחסן ) לדירות בהן קיים מחסן ( , מרפסת, חניה
5. ידוע לנו כי אין באפשרותנו להחליף את הדירה שנבחרה מכל סיבה שהיא, אלא במקרים חריגים בלבד ובכפוף 

לאישור בכתב ומראש מאת משרד הבינוי והשיכון בלבד.
6. ידוע לנו כי על פי התקנון המופיע באתר ההרשמה להגרלות, נשלם לקבלן 2,000 ₪ במעמד בחירת הדיר. 

ידוע לנו כ סכום זה לא יושב במקרה ביטול הזכייה מכל סיבה שהיא.
7. ככל שייחתם חוזה מכר ביני/בינינו לבין הקבלן הסכום הנקוב בסעיף 6 לעיל, יהווה חלק מהתשלום הראשון. 

חתימת הרוכשים __________________   _____________________

אני הח"מ ___________________ נציג חברת הקבלן ______________ מאשר כי: 
בתאריך הנ"ל התייצבו אצלי החותמים ובחרו את דירתם בהתאם לאמור לעיל

מאשר קבלת סך 2,000 ₪ אשר יקזזו מהתשלום הראשון או לא יושבו במקרה ביטול הזכיה. 

חתימת נציג החברה _______________________



להתעורר
בכל בוקר

לנוף ים
והרי אדום...

חברת עמרם אברהם גאה להציג את SEA LIFE פרויקט המגורים החדש של רובע שחמון 6 אילת. 
בואו להכיר מקרוב את הסגנון ורמת האיכות הגבוהה של חברתנו , המהווה כרטיס הביקור שלנו 
בכל פרויקט אותו אנו ניגשים ליזום ולבצע.החל בתכנון הייחודי , בעיצוב הדירה, בפיתוח הסביבתי 
המשלים, ביחס האישי ובשירותיות הגבוהה. אנו מברכים אתכם על זכייתכם במכרז במסגרת 
התוכנית ״מחיר למשתכן״ ושמחים לצרף אתכם למשפחת הלקוחות ההולכת ומתרחבת שלנו.



ההדמיה להמחשה בלבד



ההדמיה להמחשה בלבד



ההדמיות להמחשה בלבד



ההדמיות להמחשה בלבד



ההדמיות להמחשה בלבד



ההדמיות להמחשה בלבד



ההדמיות להמחשה בלבד



ההדמיות להמחשה בלבד



ההדמיה להמחשה בלבד



ההדמיות להמחשה בלבד



ההדמיות להמחשה בלבד



ההדמיות להמחשה בלבד



ההדמיה להמחשה בלבד

הדמית שכונה



ההדמיה להמחשה בלבד



מחירון הפרויקט





טופס הרשמה



עמרם אברהם. בית מעל הכל!
חברת עמרם אברהם, מחברות הייזום והביצוע המובילות בארץ, מתמחה 

כיום בשלושה תחומים עיקריים:
פרויקטים   למגורים    -    במסגרת   זו   תכננה   ובנתה   אלפי   יח“ד   בשנים   האחרונות   בחדרה,  בנימינה ,  זכרון 
 יעקב, פרדס   חנה,   כרכור  , רעננה, אילת, גדרה, קרית מוצקין, רכסים.  בקרוב   יחל   שיווקם   של   גבעת   עדה ,  
   -    AQUA  טירת   הכרמל, נתניה, תל אביב, רמלה, אור עקיבא   ועוד .  בין   הפרויקטים   הבולטים   ניתן   למנות   את
   מגדלי   יוקרה   בשכונת   עין   הים   מערב   חדרה  |  פרויקט   צמרות    |      בית   שניידר    |    מגדלי   לב   העיר    |    מרום   תרנ״א

      GO   IN    |    שז“ר    |  הנדיב  -  חדרה    פרויקט   מנדרין  |    שכונת   הקוטג ׳ ים   מנדרין   בוטיק    |    ״הגלריה״    –    פרדס   חנה  
 –   כרכור  |  פרויקט   ויצמן    –    123   רעננה  |       פרויקט   קולוני    –    בנימינה  |  פרויקט   המייסדים    –    הזית   זכרון   יעקב . 

מתחמי   מסחר  /  נכסים   מניבים    -  בבעלות   החברה   מתחמי   קניות ,  מסחר   ומשרדים   בחדרה :  
  A   CENTER מתחם קניות ומסחר | ״בית עמרם אברהם״ בניין משרדים בו שוכן מטה החברה   ובנוסף   שני  

 בתי   חולים   סיעודיים . 

התחדשות   עירונית    -    החברה   שותפה   כיום   במספר   מיזמי   התחדשות   עירונית   בחדרה   ,  זכרון   יעקב, טירת  
 הכרמל, תל אביב   בסך   כולל   של   אלפי   יח״ד .  הקו   הייחודי ,  העיצוב   המוקפד   והתכנון   המתקדם   מהווים   את  

 השלד   בכל   פרויקט   אליו   ניגשת   החברה   לתכנן   ולבצע . 

בואו   להכיר   מקרוב   את   האיכות   והסגנון   ,  הליווי   האישי   ,  היחס   המשפחתי ,  הנסיון   המקצועי ,  העמידה   בלוחות  
 הזמנים   והמוניטין   אשר   הם   בעבורך   הביטחון   שבחרת   נכון . 

הסטנדרט   שלנו   משנה   את   איכות   החיים   שלכם  
בחלק   מתוכנית   ”מחיר   למשתכן“   נערכה   חברת   עמרם   אברהם   לספק   את   התכנון   הטוב   ביותר   ברמת   הביצוע  
 האיכותית   והגבוהה   ביותר .  סטנדרט   הבניה   והמפרט   הניתן   ע“י   משרד   הבינוי   והשיכון   אמנם   אינו   ניתן   לשינוי  
 ,אך   הביצוע ,  היחס   האישי   והליווי   של   צוות   חברתנו   מיום   זכייתכם   במכרז   ועד   קבלת   המפתח–הם   הרבה  

 מעבר   לסטנדרט   המוצע   במסגרת   התוכנית . 



AQUA  AQUA 2 חדרה  על הים ) 700 יח״ד(

AQUA PRIME

  AQUA VIEW

AQUA SEA PARK

ההדמיות להמחשה בלבד



GO IN – מזרח העיר, בצמוד לבית אליעזר : 103 יח״ד 

SOHO – מזרח העיר, בין הרחובות צה״ל וארלוזורוב – 132 יח״ד 

מרום תרנ״א – מרכז העיר, 35 יח״ד 

ההדמיות להמחשה בלבד



פרויקט B TARNA – 22 יח״ד פרויקט מנדרין בוטיק פרדס חנה – 12 יח״ד 

פרויקט סימפוני קרית מוצקין – 130 יח״ד פרויקט מנדרין פרדס חנה – 52 יח״ד

ההדמיות להמחשה בלבד



בבעלות החברה מתחמי קניות, מסחר ומשרדים בחדרה
 מתחם A DESIGN המרכז החדש לעיצוב הבית- נמצא בשלבי תכנון מתקדם  | A CENTER נפתח בשנת 2015

ם ה ר ב א ם  ר מ ע ת  צ ו ב ק מ

CENTER

ההדמיות להמחשה בלבד

בית אבות | גבעת אולגה

מתחמי דיור מוגן, פנאי ומסחר

בית אבות | חדרה



לקחת את המשפחה
                 צעד אחד קדימה...




