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לבחור  , שיוכלוזכאים הזוכיםה לקביעתהגרלה במשרדי אזורים נערכה  12:30בשעה  25/03/2021ביום 

 .בראשון לציון" ליווינג הרקפותבפרויקט " מופחתבשכר דירה  ותדיר ולשכור

 

 בהגרלה נכחו האנשים הבאים: 

  :"(החברה)" מ"בע 1נג נכסים יליוונציגי 

 מר ערן ענבים, מנכל החברה

 מנהל שיווק וייזום ,מר עדי ראובני

 מר לוי שטרסלר, סמנכל כספים

 גב' נירית כהן, חשבת החברה

 מטעם היזם מפקחת על ההגרלה -גב' קרן צפת, עו"ד

 ממשרד דלויט -גב' אולה זריצקי, רו"ח

 מנהלת נכסים ותפעול -דנה פז רוסו

 אדמינסטרציהמנהלת  -איוונה ריכטמן

 מר נדב בריח, מנהל שיווק

 :בע"מלדיור ולהשכרה  דירה להשכיר החברה הממשלתיתנציגי 

 , רכזת בקרת פרויקטיםשרון דון דויטשהגב' 

 ושות' פירוןמ. ממשרד  ,צדקיה עו"ד רותם

 

 הישיבה נפתחה עם דברי המנכ"ל, מר ערן ענבים.

 נערכתההגרלה הסביר מר עדי ראובני על התהליך ועל אופן ההגרלה. בין היתר הוסבר כי  יו,בסיום דבר

סדר רנדומאלי, אשר קובעת סדר רנדומאלי על קובץ הנרשמים שנמסר ואושר על ידי  תבאמצעות פונקציי

 . ומשב"ש דירה להשכיר

דירות להשכרה במחיר  54זכאים אשר הוכיחו זכאותם. כמו כן, בהגרלה זו קיימות  678להגרלה נרשמו 

 דירות מתוכן יוקצו לבני מקום. 9מופחת, כאשר 

 

 טרם ביצוע ההגרלה נעשו הפעולות הבאות:

 נעשתה בדיקה רנדומלי לתקינות קובץ הנרשמים. .1

 החברה הצהירה כי לא ידוע לה על מקורבים שנרשמו להגרלה. .2

לחץ עורך ההגרלה בבדיקה  ם.נעשתה בדיקה ניסיונית לפונקציה הרנדומלית על פיה יבחרו הזוכי .3

כי אכן כל ערכי עמודת הפונקציה  ואושר )אשר מפעילה את הפונקציה שוב ושוב( 9Fברציפות על מקש 

 .משתנים

 תפונקצייושיטת הבחירה באמצעות  ,ואישרה את הקובץבדקה  ,שרון דון דויטש ,דירה להשכיר נציגת .4

 .אושרה על ידי דירה להשכיר בני המקום ברשימת הזוכים 9לרבות אופן שילוב  סדר רנדומאלי

 

 



 

 

 

 ופרטיהם  הזוכים זכאיםהשמות הכולל את  מסמך והונפק ,לאחר כל הבדיקות הנ"ל נערכה ההגרלה .5

 .הגרלהב כפי שעלה ,זכייתם ומספר

הזכאות של  רך פרסום תוצאות ההגרלה באתר החברה, הונפק מסמך נוסף הכולל את מספרילצו .6

 הזוכים, לצד מספר זכייתם כפי שעלה בהגרלה.

המקומות הראשונים  54מתוך  זכאים זוכים 9י דאו כוינציגי החברה תוצאות ההגרלה אושרו, לאחר ש .7

 .הינם במעמד 'בן מקום' ,(המהווים את סך הדירות להשכרה במחיר מופחת)בהגרלה 

 ., שרון דון דויטשדירה להשכירלנציגת והעתק נמסר  נחתם על ידי הח"מ, הקובץ הודפס .8

זכייתם ומספר  םזכאותאישור באתר הפרויקט יפורסם פרוטוקול זה יחד עם רשימת הזוכים לפי מספר  .9

 בפרויקט. במחיר מופחת הקובע את סדר בחירת הדירות ,במסגרת ההגרלה שעלה

 

 

 בברכה,

 קרן צפת, עו"ד

 מפקחת על ההגרלה


