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על סדר היום

שלבי התוכנית✓

סביבת מגורים✓

מחירון✓

חוזה ומפרט טכני✓

מימון✓

דגשים ליום בחירת דירה✓

שאלות✓



שלבי התוכנית



מיקום גאוגרפי



מפת השכונה

הפרויקט



יתרונות השכונה

חדשהע"תב✓

קירבה לים✓

פארקים וגני שעשועים✓

מגרשי ספורט✓

תחבורה ונגישות✓

מוסדות חינוך✓

מבני ציבור✓

פנאי ותעסוקה, בילוי✓

מרכז מסחרי ✓



תחבורה ונגישות



חינוך



מבני ציבור



בילוי ופנאי

4-נסיעה של כ-אצטדיון סמי עופר ✓

מ"ק3.3, דק ברכב

-קניון חיפה וגרנד קניון , קניון לב בעיר✓

רדיוס של  , ברכב' דק15נסיעה של 

מ"ק10-כ

נסיעה -טירת הכרמל , בריכת שחייה✓

מ"ק1.7, ברכב' דק5-של כ

נסיעה-מרכז התרבות והקונגרסים ✓

מ"ק4, דק ברכב7-של כ

פיצריות  , מסעדות, בתי קפה✓

בתוך השכונה

חופי הרחצה של חיפה ועתלית✓



מחיר השוק

למטר₪ 12,500:     גלי כרמל✓

למטר₪ 15,000: חיפה מערב✓

למטר₪ 15,000: רמת הנשיא✓

למטר₪ 13,500: שכונת החותרים✓

למטר₪                   6,877.26✓



סביבת המגורים



בינוי

:  בניינים8

D1, D2בניינים ( קומות6+ קרקע )קומות 6= בניינים 2

D3 -D8בניינים ( קומות8+ קרקע )קומות 8= בניינים 6

דירות110כ "סה•

מחסן וחניה לכל דירה•

חדרים5-ו4, 3: דירות•



סוגי דירות מחיר למשתכן–בינוי 

מחיר למשתכןסוגי דירות

13חדרים3דירות 

49חדרים4דירות 

48חדרים5דירות 

110כ"סה



מחירון



אופן חישוב מחירי הדירות



חדרים4תוכנית 



חוזה מכר ומפרט טכני

י משרד השיכון"אישור החוזה ע▪

תנאי ומועדי התשלום ▪

30.6.22מועד מסירה ▪

ערבות בנקאית▪

אין שינויי דיירים למעט-שינויים▪

זיכויים על פריטים

צמוד למדד תשומות הבניה  ▪

היתר▪



מימון



תנאי ומועדי תשלום

תשלומיםלוח

ימים ממועד חתימת הסכם  3י הרוכש במעמד החתימה על הסכם זה ולא יאוחר מ "ממחיר יחידת הדיור ישולם ע7%סך של 1.

.זה

.ימים ממעמד חתימת הסכם זה ובכפוף לקבלת פנקס שוברים45י הרוכש תוך "ממחיר יחידת הדיור ישולם ע20%השלמה לסך של 2.

.ממחיר יחידת הדיור10%ישולם למוכרת סך של 1.6.2020ביום 3.

.ממחיר יחידת הדיור10%ישולם למוכרת סך של 1.9.2020ביום 4.

.ממחיר יחידת הדיור10%ישולם למוכרת סך של 1.12.2020ביום 5.

.ממחיר יחידת הדיור10%ישולם למוכרת סך של 1.3.2021ביום 6.

.ממחיר יחידת הדיור10%ישולם למוכרת סך של 1.6.2021ביום 7.

.ממחיר יחידת הדיור10%ישולם למוכרת סך של 1.9.2021ביום 8.

.ממחיר יחידת הדיור10%ישולם למוכרת סך של 1.12.2021ביום 9.

.על פי הודעת החברה, ישולם למוכר עד למועד מסירת יחידת הדיור10%יתרת מחיר יחידת הדיור בסך של 10.

.דיןפיעל17%בשיעור,מ"מעכולליםל"הנהתשלומים*

הבנייהתשומותלמדדצמודיםל"הנהתשלומים**



דגשים ליום בחירת דירה

תעודת זהות✓

אישור זכייה✓

תעודת זכאות  ✓

מחיר למשתכן

ק'צ✓

מועד הגעה✓

אי הגעה✓

י  "מאומת עכחייפוי ✓

ד"עו



שאלות



!תודה על ההקשבה


