
מחיר למשתכן

1'רמת בית שמש ד
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?   על מה נעבור היום

חלוקת תיקי לקוח

נציג משרד הבינוי והשיכון

קבוצת נתיב פיתוח-היזמים  

הפרויקט  

מ "אדריכלים בעשטרנשייןלארי -האדריכלים

'  פירון ושות.משרד מ-יועצים משפטיים

מימון

שאלות ותשובות



תיק לקוח

חוברת נספחים

.109ניקוד 2016לפי מדד נובמבר -מחירוני הבניינים•

ניקוד  2019ינואר לפי מדד -( סכמה)הבניינים מחירוני •
114.

.נספחים ומפרט טכני, הסכם מכר–נספחים משפטיים •

לוח נמכר ממודד•

יתכן ויועברו נספחים נוספים בהמשך ויועלו לאתר האינטרנט

"שווה להשתכן"חוברת •

אודות היזם•

אודות הפרויקט•

תכניות דירה•

הסבר לגבי תהליך הרכישה  •

הדירהרשימת תעדוף לבחירת •

הדברים שעליכם להביא  רשימת -רשימת תיוג •
הדירהעמכם ביום רכישת 



משרד האוצר

ברוכים הבאים לכנס הסברה 

נתיב פיתוח



ברכות על זכייתכם בדירה 
במסגרת תכנית מחיר למשתכן

למימון ולרכישה   , כל המידע  הדרוש לבחירת דירה



הסבר כללי על הזכייה בתכנית מחיר למשתכן

והשיכוןנציג משרד הבינוי : מאת

תהליך בחירת הדירה•

היערכות לבחירת הדירה ולרכישתה•

מימון רכישת הדירה•

הסכם המכר ומפרט טכני •

הסבר מפורט על הפרויקט

נציג היזם: מאת

שטחי הדירות•

מחסנים וחניות, גינות, שטחי מרפסות•

מחירי הדירות•

ועוד•

בתכנית



תהליך בחירת הדירה

לכם הזוכים על היום ועל השעה לבחירת הדירות  יודיעהיזם
.לפני מועד בחירת הדירותימים לפחות9

,  בחירת הדירות תיעשה בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה
הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר  )על פי סדר עולה 

(.  וכן הלאה, ראשון

!הדירהאפשר לשנות את סדר בחירת -אי: לבשימו 

תאבדו את -ואם לא תעשו כן , דקות לבחירת דירה45יוקצו לכם עד 

.זכותכם לבחור דירה

1

2

3

3



המשך-תהליך בחירת הדירה 

4

5

6

תידרשו להפקיד מקדמה על חשבון תשלום  , במועד בחירת דירה
.2,000₪הדירה בסך של

המקדמה לא תוחזר לזוכה שבחר דירה במקרה של הסרה מרישום 
.או של ביטול זכייה

תוזמנו על ידי היזם  , לפחות ממועד בחירת הדירהימים 14
או  /עליכם להביא את כל הביטחונות ו; לחתימה על הסכם מכר

.על פי ההסכםהנדרשים המסמכים 

. מגוריםרשאי להשכירה למטרת רוכש דירת מחיר למשתכן יהיה 

שנים  5עד לאחר תום ' את הדירה לצד גרשאי למכור יהיה לא 
מיום ביצוע  שנים 7או , ממועד מסירת הדירה לפי חוזה הרכישה

(המוקדם מבניהם) ההגרלה 



היערכות לקראת רכישת הדירה  
הדירה

:  ולא פחות חשוב להכין שיעורי בית, אנו ממליצים ללמוד את התהליך

לבדוק את ההון העצמי העומד לרשותכם

להתייעץ עם הבנקים למשכנתאות כדי שתוכלו להיערך למימון הרכישה

ללמוד על הפרויקט ועל תמהיל הדירות ולהכין לעצמכם כמה אפשרויות  
בהתאם לדירות שיהיו פנויות בעת הבחירה-לבחירת הדירה 



מימון רכישת דירה
.קיימים הסדרים ייחודים למימון פרויקטים במסלול מחיר למשתכן

".מחיר למשתכן: "חיפוש–באתר בנק ישראל לפרטים נוספים יש לעיין

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/01-05-2016.aspx



שיעור המימון של המשכנתא בתכניות דיור ממשלתיות

פחות מהריבית הממוצעת על משכנתאות  0.5%הריבית על המשכנתא על פי הזכאות האישית עומדת על •

בהתאם לתקופת ההחזר שבחר  , 3.0%-אך לא יותר מ, צמודות מדד כפי שבנק ישראל מפרסם מדי חודש

.הלווה

.  נקודות ויותר599המשכנתא לזכאים תינתן לכל מי שצברו •

כך  , יותרככל שהניקוד המצטבר גבוה.בהתאם לשיטת ניקודחסרי דירה מחושב גובה המשכנתא לזכאים •

מספר , מספר שנות נישואין: הניקוד הבסיסי מורכב מנקודות הנצברות לפי . סכום המשכנתא גבוה יותר
רתוקים לכיסא / 75%לנכים .תינתן תוספת סיוע בגין שרות צבאי, בנוסף. ילדים ומספר אחים ואחיות

.מומלץ לבקר באתר משרד הבינוי והשיכון. גלגלים תינתן תוספת ניקוד

http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/siyua_lemishpachot_ vatikot.aspx

ויוכלו גם לקצר את תקופת ההחזר וליהנות מריבית  , שנה30הזכאים יוכלו לקבל משכנתא לתקופה של •

.שנים10-אך לא פחות מ, נמוכה יותר

.מהבנקים למשכנתאותכדי לקבל את המשכנתא עליכם לפנות לאחד •

http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/siyua_lemishpachot_vatikot.aspx


הסכם המכר

על ידי משרד הבינוי  נבדק ומאושר חוזה המכר •

בכל האמור לעמידה בחוק המכר דירות  , והשיכון

. ובתנאי המכרז

תנאי המכרז כוללים את התחייבות הקבלן לגודלי •

מול משרד הבינוי  וללוח הזמנים למפרט הטכני , הדירות

.  והשיכון שאותו אוכף המשרד



המפרט הטכני של דירת מחיר למשתכן

משרד הבינוי והשיכון הגדיר מפרט איכותי ומחייב לבניית  

.הדירה שלכם

רוכש הדירה רשאי לוותר על פריט מבין הפרטים הכלולים במפרט 

:והמפורטים להלן תמורת קבלת זיכוי כספי, המחייב

ארון מטבח•

(במפרטמופיע אם )ארון אמבטיה •

(מקלחת, אמבטיה, כיור)סוללות למים •
נקודות טלפון, תקעבית , נקודות מאור•

www.dira.gov.il/odot/Pages/mifrat.aspx

http://www.dira.gov.il/odot/Pages/mifrat.aspx


ויתור על זכייה

יימחקובקשות הרשמה נוספות של הזוכה . זוכה יהיה זכאי לרכוש דירה אחת בלבד•

ולא יאושרו לרישום  , מרשימות ההגרלה ליחידות דיור אשר טרם הוגרלו ורשימות ההמתנה

.נוסף

באמצעות אתר הרישום באזור  יעשה זאת , זכייתו בהגרלהעל לוותר זוכה המבקש•

www.dira.moch.gov.il.  האישי
הרשמתכם בפרויקטים אחרים אליהם הייתם רשומים טרם זכייתכם בפרויקט  , לשימת לבכם

.זה לא תוחזר

אם הזוכה יוותר על זכייתו . פעמיים בלבדיהיה רשאי לוותר על זכייתו ' זוכה מסדרה א•

(24/9-נסגרה ב.)'ויועבר לסדרה ב' יימחק הזוכה מסדרה א, בפעם השלישית

. ימים מיום קבלת הודעת הוויתור10ביטול זכייתו של זוכה בהגרלה יבוצע עד •

http://www.dira.moch.gov.il/


פיקוח ובקרה

בכל שאלה ניתן לפנות למערכת פניות  
//:httpsהציבור

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlf

orm.aspx?formtype=ContactUs@moch.gov.il://

בית דגן 5מנחם בגין ' שד, אמות פארק טק

03-7479100: מספר טלפון

אשד טל  חברת -פרטי קשר עם מנהלת התכנית 
מ"אסף ניהול פרויקטים בע

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formtype=ContactUs@moch.gov.il




!בהצלחה



קבוצת נתיב פיתוח

ושיווק ומכירה של יחידות דיור , ביצוע, פיתוח, תכנון, ן העוסקת ביזום"הינה חברת נדלקבוצת נתיב •
.  משרדים ושטחי מסחר, למגורים

תוך , נבנו ואוכלסו בהצלחה, לזכות החברה נזקפים עשרות פרויקטים ואלפי יחידות דיור בארץ ששווקו•
.תכנון וביצוע, שירות, מקצועיות, הקפדה על סטנדרט גבוה של אמינות

, חריש, חיפה, רמלה קריית ים, רחובות: ד בערים"יח1,800-בונה עבורכם כקבוצת נתיב כיום •
.בית שמש ועוד פרויקטים רבים הנמצאים בשלבים שונים של תכנון בניה ואכלוס, מודיעין

קבוצת נתיב  , 1990מאז , בבית שמשהינה אחת החברות הבולטות והפעילות ביותר , קבוצת נתיב•
יוזמת ומבצעת את הפרויקטים האיכותיים והמבוקשים , נוטלת חלק בהתפתחותה של העיר בית שמש

!  ר"ד ושטחי מסחר בהיקף אלפי מ"יח1,000עם למעלה מ , במיקומים הטובים ביותר בעיר, ביותר

על היזם



על היזם

"VIEW",מאוכלס, ד"יח 100, רחובות

,  רמלה, "סול"

,  ד"יח72

מאוכלס

מאוכלס, ד"יח145, קרית ים, "נתיב ים"
נצרת  , הר יונה, "אחוזת נתיב"

מאוכלס, ד"יח173, עילית



להגשים חלום של איכות חיים–נתיב בשדרה 

רמת בית  נתיב בשדרה בשכונת להקים את פרויקט גאה קבוצת נתיב •

במערב העיר מול  החדשה והמתפתחת , השכונה הצעירה-שמש ד׳ 
.קאייפה ועמק האלהתל ,הנוף המרהיב של נחל ירמות

6-8בניינים בני 10-ד ב"יח281יכלול , המגורים החדשמתחם •
(ד מוקצות למחיר למשתכן"יח173).חלקם מדורגים, קומות

3-6בנות הדירות מגוון וכולל דירות גדולות ומרווחות במיוחד תמהיל •
.מרהיביםדירות גן ופנטהאוזים , חדרים

על הפרויקט



רמת בית שמש–בית שמש 



נגישות-בית שמש 

במחלף  , 1לכביש וכן יישובים נוספים במועצה אזורית מטה יהודההמקשר את בית שמש , 38כביש •

.שער הגיא

.ומטרופולין תל אביבמחלף חולוןוביןהמחבר בין צומת שמשון הסמוך לאשתאול, 44כביש •

חלקם  )בבית שמש פועלים מספר קווים עירוניים וקווים בין עירוניים לערים שונות -תחבורה ציבורית •

.(המיועדים לאלו שאינם מסתפקים ברמת המהדרין של אגד, קווי מהדרין וחלקם קווים פרטיים

.בית שמש מחוברת לרשת הארצית של רכבת ישראל התחנה ממוקמת בצפון העיר–רכבת ישראל •



תעסוקה-בית שמש 

אזור  ,אזור התעשייה הצפוני: בבית שמש יש שלושה אזורי תעשייה•

המרכזים מגוון מקומות  , המערביואזור התעשייה , הר־טובתעשייה

.עבודה ומגוון מקורות תעסוקה

.מספר קניונים שהוקמו בעיר אף הם מהווים מקורות תעסוקה מגוונים•

הנמצא במרכז השכונות החדשות רמות  ( מרכז עסקים ראשי)ר "המע•

במקום יבנו עשרות אלפי מטרים  . נמצאת בימים אלו בהקמה, בית שמש

.של שטחי מסחר ומשרדים



רמת בית שמש–בית שמש 

.  המרוחקת מהשכונות האחרות, גדולה מאוד בדרום העירשכונה •

המכונות רמת  , בת נפרדות-והיא מורכבת מכמה שכונות1997נוסדה בשנתהשכונה •

.'ורמת בית שמש ד' רמת בית שמש ג', רמת בית שמש ב', בית שמש א

,  בהתאמה לגבעות הטבעיות של האתר, י אדריכלים שונים"השכונות השונות תוכננו ע•

.  פתוחיםכאשר ביניהן שטחים 

.  להונחלים מסביבה ובסמוך רחבים פארקים , פתוחיםהשכונה נהנית משטחים ירוקים •



'רמת בית שמש א

'רמת בית שמש ב

'רמת בית שמש ג

'רמת בית שמש ד

רמת בית שמש–בית שמש 

בית שמש הותיקה

38כביש 



',  דמוקמת בימים אלו שכונה חרדית רמת בית שמש ' בצמוד לרמת בית שמש ג•

.  ד"יח8,000-שתכלול מספר רובעים עם למעלה משכונה 

לכביש  , גישה מהירה לצירי התנועה החדשים, אדירהמתנופת פיתוח האזור נהנה •

.  הרכבתולתחנת 38

השכונה החדשה שירותים חיוניים ומוקדי תעסוקה המותאמים לציבור  בקרבת •

.מרכז רפואי ועוד, מרכזי קניות, מוסדות חינוך, החרדי

'רמת בית שמש ד–בית שמש 



מיקום  
הפרויקט

רמת בית שמש  

'מתחם ד

'רמת בית שמש ד–בית שמש 



נתיב בשדרה

,  הושם דגש על חללי מגורים מרווחים–מיוחדת למשפחות מתחם מגורים שתוכנן בהתאמה הינו נתיב בשדרה •

תכנון יעיל  , תוך הקפדה על מפרט טכני איכותי, יחידת הורים מפנקת ומרפסות ענק, גדול ופונקציונאלימטבח 

.ונוחות בחלל הבית

.גבוההמפוארים לאיכות חיים ברמה גן ופנטהאוזים דירות , גדולות ומרווחות במיוחד' חד3-6דירות , לבחירתכם•

גינות , ירוקים בסביבת הבנייניםמרחבים הכוללת , מחוויית מגורים מיוחדת במינהייהנו נתיב בשדרה דיירי •

 .לאיכות חיים מושלמתהתורמים פינות ישיבה מוצלות ושטחי פנאי למשפחה , שעשועים לילדים

גינות שעשועים ופארק עתיקות  , בסמוך לפארקים רחבי ידיים, יוקם מול עמק האלה ומעל נחל ירמותהפרויקט •

.ארכיאולוגייםהכולל תלים ואתרים 



נתיב בשדרה



.....החלו העבודות בשטח–נתיב בשדרה 



.....החלו העבודות בשטח–נתיב בשדרה 



.....החלו העבודות בשטח–נתיב בשדרה 



.....החלו העבודות בשטח–נתיב בשדרה 



נתיב  
בשדרה

אדריכל  
הפרויקט



נתיב  
בשדרה

אדריכל  
הפרויקט



מבט מצפון–נתיב בשדרה 

ההדמיה להמחשה בלבד

בית ספר אזורי 

וגן ילדים

1

3

2

4
5 6

7
8

9
10

בית ספר שכונתי

בית כנסת

שטח טבעי לשימור



תשריט–נתיב בשדרה 



תשריט–נתיב בשדרה 



תכנית סביבה–נתיב בשדרה 



תכנית סביבה–נתיב בשדרה 



העמדה כללית–נתיב בשדרה 



העמדה כללית–נתיב בשדרה 



סכמות–נתיב בשדרה 



42043מתחם –נתיב בשדרה 



42043מתחם –נתיב בשדרה 



42043מתחם –נתיב בשדרה 



42043מתחם –נתיב בשדרה 



העמדה עליון42043מתחם –נתיב בשדרה 



העמדה תחתון42043מתחם –נתיב בשדרה 



העמדה טיפוסית42043מתחם –נתיב בשדרה 



42040מתחם –נתיב בשדרה 

5בנין 

6בנין 

7בנין  8בנין 

9בנין 

10בנין 



העמדה תחתון42040מתחם –נתיב בשדרה 



העמדה עליון42040מתחם –נתיב בשדרה 



העמדה טיפוסית42040מתחם –נתיב בשדרה 



26Hטיפוס –נתיב בשדרה 



כניסה תחתונה26Hטיפוס –נתיב בשדרה 



קרקע כניסה תחתונה26Hטיפוס –נתיב בשדרה 



1קומה טיפוסית 26Hטיפוס –נתיב בשדרה 



2קומה טיפוסית 26Hטיפוס –נתיב בשדרה 



3קומה טיפוסית 26Hטיפוס –נתיב בשדרה 



קומת פנטהאוז26Hטיפוס –נתיב בשדרה 



קומת פנטהאוז26Hטיפוס –נתיב בשדרה 



32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



קומה תחתונה מסחר32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



קומת קרקע32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



קומת קרקע32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



קומת קרקע32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



1קומה 32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



1קומה טיפוסית 32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



2קומה טיפוסית 32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



3קומה טיפוסית 32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



4קומה טיפוסית 32HSטיפוס –נתיב בשדרה 



27PSטיפוס –נתיב בשדרה 



קומת מסחר27PSטיפוס –נתיב בשדרה 



קומת קרקע כניסה עליונה27PSטיפוס –נתיב בשדרה 



1קומה טיפוסית 27PSטיפוס –נתיב בשדרה 



2קומה טיפוסית 27PSטיפוס –נתיב בשדרה 



1קומת פנטהאוז 27PSטיפוס –נתיב בשדרה 



2קומת פנטהאוז 27PSטיפוס –נתיב בשדרה 



27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



העמדה תחתון27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



קומה תחתונה מסחר27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



כניסה-קומת קרקע 27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



1קומה טיפוסית 27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



2קומה טיפוסית 27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



3קומה טיפוסית 27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



4קומה טיפוסית 27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



1קומת פנטהוז 27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



2קומת פנטהוז 27-28HSטיפוס –נתיב בשדרה 



נתיב בשדרה  

תוכניות דירה



תוכניות דירה–נתיב בשדרה 

דוגמא לתוכנית דירה
–לתשומת לב **** 

שטחי , כיווני הדירה

המרפסות ושטחי 

החצרות משתנים מדירה  

לדירה ויש להתייחס  

לכיוונים ולשטחים כפי  

4'שמופיעים במחירון ג



תוכניות דירה–נתיב בשדרה 

דוגמא לתוכנית דירה
–לתשומת לב **** 

שטחי , כיווני הדירה

המרפסות ושטחי 

החצרות משתנים מדירה  

לדירה ויש להתייחס  

לכיוונים ולשטחים כפי  

4'שמופיעים במחירון ג



תוכניות דירה–נתיב בשדרה 

דוגמא לתוכנית דירה
–לתשומת לב **** 

שטחי , כיווני הדירה

המרפסות ושטחי 

החצרות משתנים מדירה  

לדירה ויש להתייחס  

לכיוונים ולשטחים כפי  

4'שמופיעים במחירון ג



תוכניות דירה–נתיב בשדרה 

דוגמא לתוכנית דירה
–לתשומת לב **** 

שטחי , כיווני הדירה

המרפסות ושטחי 

החצרות משתנים מדירה  

לדירה ויש להתייחס  

לכיוונים ולשטחים כפי  

4'שמופיעים במחירון ג



תוכניות דירה–נתיב בשדרה 

דוגמא לתוכנית דירה
–לתשומת לב **** 

שטחי , כיווני הדירה

המרפסות ושטחי 

החצרות משתנים מדירה  

לדירה ויש להתייחס  

לכיוונים ולשטחים כפי  

4'שמופיעים במחירון ג



תוכניות דירה–נתיב בשדרה 

דוגמא לתוכנית דירה
–לתשומת לב **** 

שטחי , כיווני הדירה

המרפסות ושטחי 

החצרות משתנים מדירה  

לדירה ויש להתייחס  

לכיוונים ולשטחים כפי  

4'שמופיעים במחירון ג



שלב נוכחי כנס הצגת הפרויקט לזוכיםשלבי התהליך

-לאחר הכנס

.התאום יתבצע לפי סדר הזכייה(. במידה ולא קבלתם בבקשה לגשת לקבלה)כל זוכה יקבל זימון עם תאריך ושעה 

.דירות מועדפות10עליכם להכין מבעוד מועד רשימת , עד הפגישה

.  סדר הזימון לפגישת הרכישה יקבע על פי סדר עולה של תוצאות הזכייה

. לתשומת לבכם כל התקשרות בנוגע לתהליך תעשה באמצעות כתובת המייל שמסרתם בעת הרישום

.אנא דאגו להיות זמינים לקבלת המיילים

יזומן ראשון1הזוכה שמספרו 

...וכך הלאה, יזומן שני2הזוכה שמספרו 

באתר האינטרנט של החברה בכתובת בכל רגע נתון ניתן להתעדכן אודות מלאי הדירות הפנוי לרכישה בפרויקט 

https://www.lamishtaken-nativ.co.il.



השלב הבא-הדירה וחתימת החוזהבחירת שלבי התהליך

.  דקות בלבד45-תהליך המוגבל ל-מעמד החתימה הינו לבחירת הדירה וחתימה על החוזה בלבד

:  במעמד זה יהיה עליכם להציג מראש את האישורים מראש הנדרשים לרבות

הודעת זכייה. 1
כולל ספחצילום תעודת הזהות +תעודת זהות . 2
אישור זכאות בתוקף. 3
(במידה ונדרשים)ייפויי כוח . 4

!!!!(  לא יתקבל מזומ ולא העברה בנקאית)קים 'פנקס צ. 5

.  בחירת הדירות תיעשה בהתאם למלאי הדירות הפנוי במועד בחירת הדירה•

.גם אם יהיו ביטולים של זוכים שבחרו דירה לפניכם, לא יהיה ניתן לשנות את הבחירה

.זימונים לפגישות האישיות לבחירת הדירה נמסרו לכם עתה•

.חשוב לדעת כי החוזה ומפרט המכר אושרו על ידי משרד השיכון וחברת הבקרה ולא ניתנים לשינוי•

.תבטל את זכותכם לבחירת דירה" בחירת הדירה וחתימת החוזה"אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת •

.לפגישה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון•



יפויי כוחשלבי התהליך

חתימה על טופס בחירת הדירה

.בהגרלה הם אלה שיתייצבו למעמד בחירת הדירההזוכים 

.בכתבבמידה ואחד מבני הזוג לא מגיע השני ייפה כוחו •

.יש להמציא ייפוי כוח נוטריוני, אדם שזכה לבד לא מגיע לחתימה\במידה ואף אחד מבני הזוג •

(ניתן להוריד את נוסח ייפוי הכוח מאתר הפרויקט)

על חוזהחתימת 

.לחתום על חוזה במעמד בחירת הדירהניתן 

.בהגרלה הם אלה שיתייצבו למעמד בחירת הדירההזוכים 

ניתן )נוטריונייש להמציא ייפוי כוח , אדם שזכה לבד לא מגיע לחתימה/במידה ואחד מבני הזוג•
(להוריד את נוסח ייפוי הכוח מאתר הפרויקט

מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה  

ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום  "הנ. זו או אחרת

בהגרלההזוכה 



רשימת תעדוף לבחירת דירהשלבי התהליך



המשךשלבי התהליך

רשימת תיוג לרוכש
!מזכירים לכם לא לשכוח להביא אתכם ביום הרכישה

.  תעודת זהות1.

.כולל ספחצילום תעודת זהות 2.

.אישור זכאות בתוקף3.

.אישור זכייה4.

!!!לא יתקבל מזומן ולא העברה בנקאית)קים 'פנקס צ5.

(.  במידה ונדרשים)ייפויי כוח 6.



הסכם המכר

נוסח ההסכם

;נכתב בהתאם להוראות רשות מקרקעי ישראל•

;אושר על ידי משרד הבינוי והשיכון•

;לא ניתן לבצע שינויים ותוספות פרטניים•

:כפוף ובהתאם לחוקים

פיצויים  , רישום זכויות, אחריות לליקויים-1973–ג "תשל, (דירות)חוק המכר •
.במקרה של איחור במסירה

–1974–ה "תשל, (הבטחת השקעות של רוכשי דירות( )דירות)חוק המכר •
.בטוחות בגין התשלומים



חישוב התמורה

מקדמים Xסכום הזכייה–אופן חישוב התמורה 

100%מקדם Xשטח דירה •

40%מקדם  Xגינה / שטח מרפסת•

40%מקדם Xמחסן •

X 200%כל מקום חניה •



חישוב התמורה

:לדוגמא
H3דגם , 4קומה , חדרים3,  1בבניין מספר 16' דירה מס

חניה אחת+ 6.61מחסן בשטח + 36.83מרפסת + 79.14–שטח הדירה 

(42043למתחם )ר "למ₪ 8,721.18–מחיר זכיה של היזם 

:לדוגמא
H3דגם , 4קומה , חדרים3,  1בבניין מספר 16' דירה מס

79.14X8,721.18                =690,194.18שטח הדירה 

36.83X0.4X8,721.18   =128,480.42–שטח מרפסת 

6.61X0.4X8,721.18       =23,058.80–שטח מחסן 

X8,721.18                 =17,442.36ר "מ2–חניה אחת 

=========

ח"ש859,176כ"סה



חלוקת התמורה

;במעמד החתימהמשולם בתוספת הפרשי הצמדה מהתמורה 7%בשיעור , תשלום ראשון•

;ימים ממועד החתימה45בתוך משולם בתוספת הפרשי הצמדהמהתמורה13%בשיעור , תשלום שני•

מועדי התשלום , בתשלומים רבעוניים בפריסה שווהמהתמורה בתוספת הפרשי הצמדה  ישולם 70%•

.  י ובהתאם למועד חתימת ההסכם"יקבעו עפ

.לקראת המסירהמשולם בתוספת הפרשי הצמדהמהתמורה10%בשיעור , תשלום אחרון•



חלוקת התמורה

לאחר הצמדהח "ש898,588–מחיר הממכר 

הון עצמיח "ש62,901–במעמד החתימה 7%

בתוספת הפרשי הצמדהח "ש116,816–יום ממועד החתימה 13%45

ח בתוספת הפרשי "ש629,012–חודשים בפריסה שווה 3בתשלומים רבעוניים כל 70%
(כמות התשלומים תלויה במועד חתימת ההסכם)הצמדה של כל תשלום ותשלום 

ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה"ש89,859–לקראת המסירה 10%

לדוגמא

ח"ש4-859,176'דירה שמחירה במחירון ג

2016מדד נובמבר 109מדד הבסיס של הזכיה הינו 

15.02.2019שפורסם ביום 2019מדד ינואר 114המדד הנוכחי הינו 

ח"ש898,588מחירה העדכני של הדירה הינו , לאחר חישוב מדד



הצמדה למדד

;מדד תשומות הבניה אשר בתוקף במועד חתימת בקשת הרכישה-מדד הבסיס•

;המדד שידוע במועד כל תשלום-המדד לחישוב התשלום•

;דרישת התשלום שתתקבל תציג את סך התשלום לאחר ההצמדה•

;ניתן לבצע חישוב באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה•

:אופן חישוב מדד לכל תשלום ותשלום

סכום התשלום כפי 

שמופיע בהסכם

מדד הבסיס
X

מדד אחרון ידוע  

במועד ביצוע  

התשלום

= סכום לתשלום



אופן ביצוע התשלומים

;פנקס השובריםהתשלומים יבוצעו רק באמצעות •

;ניתן לתשלום בכל בנק שיש לקונה חשבון•

;התשלום יעבור אוטומטית אך ורק לחשבון הליווי בבנק המלווה•

.מהבנק המלווהבטוחהכנגד כל תשלום יקבל הרוכש •



תשלומים נוספים

בהתאם  , 5%-3.5%והיתרה חייבת בשיעור של ₪ 1,696,750פטור עד לסכום של -מס רכישה •

:  למדרגות המס

:דוגמא

.1,750,000₪–( שווי עסקה)מחיר דירה •

מס רכישה₪ 1,863.75[ = 3.5%* 53,250[ + ]0%* 1,696,750]–חישוב •

;ממועד החתימה על ההסכם ולהעביר העתק לחברהיום60תוך יש לשלם מס רכישה •

עלויות דיווח למיסוי מקרקעין•

נא  ); שישולם בחתימה( מ"ח כולל מע"ש5,803)מ "בתוספת מע₪ 4,960בסך של -ד "ט עו"שכ•

(להצטייד בפנקס שיקים ביום חתימת החוזה



תודה רבה


