משפחה יקרה ,ברוכים הבאים
לפרויקט מעלה השקד במגדל העמק
חברת ש.י.ן ישועה בע"מ מברכים אתכם על זכייתכם בהגרלה מספר 1111
ושמחים על ההזדמנות החד פעמית שנפלה בחלקכם ,להצטרף למשפחה
כדיירי פרויקט מעלה השקד ,בשכונה המערבית החדשה במגדל העמק.
החוברת שלפניכם נועדה להציג את הפרויקט ולהדריך אתכם בתהליך
רכישת הדירה במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן".

אנו מאחלים לכם חווית רכישה מוצלחת,
מהנה ובברכת בשעה טובה ברכישת דירתכם החדשה.
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על החברה
מעלה הגיא  -יוקנעם

מעלה החורש  -מגדל העמק

מעלה האלון  -מגדל העמק

מעלה ישי  -רמת ישי

חברת ש.י.ן ישועה בע"מ הוקמה בשנת  ,1986כחברה לביצוע עבודות
בניה פיתוח ועפר .החברה ממוקמת בכפר יהושע.
בחברה צוות מקצועי הכולל מנהל פרויקט ,אדריכל ,קונסטרוקטור
אשר מבצעים תכנון ,ניהול ופיקוח על עבודות הנדסה שונות ,כולל
יזום פרוייקטים עצמאיים.
החברה בעלת תקן  ISO 9001:2008קבלנים רשומים בסיווג  100ג ,5
 200ג  400 ,3ב  1ספק מאושר במשרד הביטחון  .83600566מספר
קבלן  16016ח.פ511429755 .
בשנים האחרונות בנתה ואכלסה החברה את פרויקטים :החצבים
ברמת ישי ,מעלה החורש ומעלה האלון מגדל העמק ,מעלה הגיא
יוקנעם ונמצאת בשלבי בנייה של הפרויקט מעלה הנחל בעיר.
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מעלה הנחל  -יוקנעם

על הפרויקט
העיר מגדל העמק היא אחת הערים המתפתחות ביותר בארץ בשנים האחרונות.
השילוב של שפע מקומות תעסוקה הפזורים בשלושת אזורי התעשייה "רמת גבריאל",
"א.ת .הדרומי" ו"שגיא  ,"2000החיבור לרכבת העמק והקרבה למחלף ישי המחודש
שהוא המקטע החדש של כביש .6
בנוסף להשקעה מתמדת מצד העיריה בטיפוח וחידוש הפארקים ,המוסדות והתשתיות
בעיר .מביאים את מגדל העמק לשיא פריחה וצמיחה ברמת החיים .בשכונה במערבית
החדשה מתוכננים לקום מתחם הקניות  ,BIGמוסדות חינוך ושטחים ירוקים לרווחת
תושבי השכונה והעיר.
BIG

פרויקט מעלה השקד מוקם בשכונה המערבית במגדל העמק בסמיכות למתחם ה
ולצומת היציאה מהעיר לכיוון צומת נהלל/תמרת .הפרויקט תוכנן כמתחם שלם הכולל
שני מגרשים ,על כל מגרש יבנו שני מבנים ולכל מבנה יהיו  3כניסות .בכל כניסה יוקם
לובי פרטי בעל שתי כניסות ויציאות ובכל לובי לרווחת הדיירים יותקנו שתי מעליות.
הבנייה בפרויקט מתאפיינת בבניינים  6ו  7קומות .התכנון המוקפד של הפרויקט מציע
 2ו  3דירות בכל קומה ומגוון דירות בדגמים של  5 ,4 ,3חדרים עם מרפסות לנוף הירוק
של העמק ,דירות גן ופנטהאוז מפנקות במיוחד.
השילוב של דירות גדולות במיוחד ,מיקום מנצח ונוף מרהיב מציבים רף חדש
בתחום הבנייה בעיר .הזוכים בהגרלות "מחיר למשתכן" במגדל העמק זכאים
למענק בגובה של .₪ 60,000
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פרויקט מעלה השקד | בנין  6-7קומות

מעלה השקד שילוב של דירות גדולות במיוחד ,מיקום
מנצח ונוף מרהיב מציבים רף חדש בתחום הבנייה בעיר!
*הדמיה להמחשה בלבד ט.ל.ח
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מפת אזור
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תהליך רכישת הדירה
בתוכנית "מחיר למשתכן"

שלב 1

שלב 2

קבלת הודעת זכייה
ממשרד השיכון

קבלת הודעה זכייה
מחברתנו

שלב 3
בחירת דירה
בחירת דירתכם לפי
מיקומכם בהגרלה
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שלב 4
חתימת החוזה
לאחר בחירת הדירה
תזמן החברה תוך ועד
 14ימים קלנדריים ,את
הדיירים לחתימת חוזה
הרכישה.
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שלב בחירת דירה
כל מה שחשוב לדעת!
בשלב זה על הרוכשים לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצו לרכוש במסגרת הפרויקט ובהתאם למיקומם בהגרלה.
מומלץ כי בטרם הגעתכם לפגישת בחירת הדירה ,הכינו מראש :אישור עקרוני לקבלת משכנתא על פי יכולתכם,
רשימת עדיפויות לסוג/דגם/גודל הדירה/קומה בהתאם למיקומכם בהגרלה .מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם
החברה להבטיח דירה זו או אחרת .הנ"ל כפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

הפעילות ביום בחירת הדירות
הזוכים אשר יקבלו הודעה בדבר הזכיה יוזמנו לכנס בחירת הדירות .הגעת הזוכים למשרד המכירות ע"פ המועד,
במיקום ובשעה שיקבעו בהודעת הזימון לבחירת הדירה .במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות ביחס
לרכישת הדירה .כגון :הודעת זכייה ,אישור זכאות ותעודת זהות (לא רישיון נהיגה) ושיק על כך  ₪ 2,000דמי הרשמה.
במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה וקביעת לוח התשלומים .טופס בחירת הדירה יהווה אסמכתא
להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את בחירתו .אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת
"בחירת הדירה" עשויה לבטל את זכותכם לבחירת דירה ע"פ החלטת משרד הבינוי והשיכון .מודגש שבמעמד בחירת
הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה .החברה תפנה לכל זוכה (טלפונית /באמצעות
דוא"ל) על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה.

פעילות הדיירים
ראשית תערך פגישה אישית עם נציגי החברה ,כאשר לכל דייר יוקצו  45דקות לצורך קבלת ההחלטה ובחירת
הדירה .בכל אחד מהמקרים הבאים נדרש הדייר להגיע עם ייפוי כוח (נוטריוני) – אם רק אחד/ת מבני הזוג מגיעים
חייב ייפוי כוח מאומת ע"י עו"ד ע"פ נוסח החברה או אם שני בני הזוג לא יכולים להגיע ומעוניינים לשלוח נציג (אח/
אחות /אבא /אמא /חבר) הנציג יגיע עם ייפוי כוח נוטריוני בלבד ע"פ נוסח החברה .מודגש כי אין התחייבות כלשהי
מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת .הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
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שלב חתימת החוזה
לאחר בחירת הדירה תזמן החברה תוך ועד  30ימים קלנדריים ,את הדיירים לחתימת חוזה הרכישה .על הזוכים להגיע ליום
בחירת הדירות ( וכן למועד חתימת החוזה ככל שלא ייחתם במועד בחירת הדירות) בליווי המסמכים הנדרשים ע"פ הנחיות
משרד הבינוי והשיכון כגון :אישור זכייה ,תעודת זהות ,ופנקס צ'קים על שם הזוכה.
מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימת החוזה בלבד .מובהר כי חוזה מכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע"י משרד הבינוי
והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי נוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי .לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים
הנדרשים כאן לעיון.

פריסת התשלומים:
א .עם חתימת החוזה ישלם הקונה באמצעות פנקס שוברים  7%ממחיר הדירה ,בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה .ככל
שבמועד תשלום זה טרם הונפק לרוכש פנקס שוברים על ידי הבנק המלווה ,ישולם תשלום זה תוך  10ימים מיום הודעת
המוכר לקונה על הנפקת פנקס השוברים  ,יובהר כי עד לביצוע התשלום בפועל לא תתבצע הצמדה כלל.
ב .תוך  45ימים מיום חתימת הסכם זה ישלם הקונה באמצעות פנקס שוברים סך נוסף השיעור 13%נוספים ממחיר הדירה
בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה _(המהווים השלמ ה ל תשלום מצטבר של  20%ממחיר הדירה).
ג .הקונה ישלם באמצעות פנקס שוברים  14%נוספים ממחיר הדירה בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה עד ולא יאוחר
מ –  6חודשים מחתימת הסכם המכר (המהווים השלמ ה לתשלום מצטבר של  34%ממחיר הדירה).
ד .הקונה ישלם באמצעות פנקס שוברים  14%נוספים ממחיר הדירה בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה עד ולא יאוחר
מ –  12חודשים מחתימת הסכם המכר (המהווים הש למה לתשלום מצטבר של  48%ממחיר הדירה).
ה .הקונה ישלם באמצעות פנקס שוברים  14%נוספים ממחיר הדירה בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה עד ולא יאוחר
מ –  18חודשים מחתימת הסכם המכר (המהווים השלמה לתשלום מצטבר של  62%ממחיר הדירה).
ו .הקונה ישלם באמצעות פנקס שוברים  14%נוספים ממחיר הדירה בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה עד ולא יאוחר
מ –  24חודשים מחתימת הסכם המכר (המהווים השלמה לתשלום מצטבר של  76%ממחיר הדירה).
ז .הקונה ישלם באמצעות פנקס שוברים  14%נוספים ממחיר הדירה בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה עד ולא יאוחר
מ –  30חודשים מחתימת הסכם המכר (המהווים השלמה לתשלום מצטבר של  90%ממחיר הדירה).
ח .חמישה ימי עסקים טרם המסירה ישלם הקונה באמצעות פנקס שוברים את  10%הנותרים ממחיר הדירה בתוספת
הצמדה למדד תשומות הבניה.
ט .ככל שבמועד התשלום השני (סעיף .5ב .לעיל) לא נמסר לקונים פנקס השוברים ,ישולם תשלום זה תוך  10ימי עסקים
מיום קבלת פנקס השוברים .מוסכם ,כי ככל שבחלוף  60ימים מהיום שנועד לביצוע התשלום כאמור לא יומצא פנקס
השוברים לקונים לא יישא תשלום זה הצמדה בגין התקופה שתחל בחלוף  60יום מהמועד הקבוע לביצוע התשלום השני
ועד לחלוף  10ימי עסקים מיום קבלת פנקס.
*למסמך המלא :נספח ג' להסכם המכר ,פירוט התמורה ,מועדים ותנאי תשלום מפורטים יש לקרוא בעמוד 28

עיקרי מפרט טכני
לובי מפואר ומעוצב
דירות גדולות ומרווחות עם דגש על נוחות ופרטיות
מרפסת שמש בכל דירה
מרפסת שירות בכל דירה
מחסן וחניה לכל דירה
חלונות אלומניום עם זיגוג כפול בנוסף לרשת
תריסים חשמליים למעט חדרים רטובים וממ"ד
ריצוף גרניט פורצלן  60/60ס"מ בנוסף אופציה לדגם נבחר  80/80ס"מ
ארון אמבטיה ,מראה כיור אינטגרלי  80או  100ס"מ
הכנות למזגן מיני מרכזי
מטבח שייש וכיור בהתקנה שטוחה
חיבור חשמל תלת פאזי

הוצאות נלוות:
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 +סך של  0.5%מהמחיר הכולל של הדירה  +מע"מ או סך של  + ₪ 5,000מע"מ (הנמוך
מבניהם) ,ישולמו ישירות לעו"ד החברה בגין הוצאות משפטיות.
 +מס הרכישה החל על העסקה נשוא הסכם זה.
 +פיקדון לתאגיד המים העירוני בגין התקנת מונה מים.
 +תשלום בגין התקנת מונה גזו/או פיקדון לחברת הגז.
 +הצמדות בגין מדד תשומות הבנייה ע"פ החוק.
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תוכניות הדירות
תוכנית דירה  3חדרים
שטח דירה83.5 :
שטח מרפסת12.1 :
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מגרש וכניסהA 495 :
מתאים לדירות :דירה  | 5דירה  | 8דירה  | 11דירה  | 14דירה 17

תוכנית דירה  3חדרים
שטח דירה78.5 :
שטח מרפסת12.1 :

מגרש וכניסהA 494 :
מתאים לדירות :דירה  | 5דירה  | 8דירה  | 11דירה  | 14דירה 17
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תוכנית דירה  4חדרים
שטח דירה107.2 :
שטח מרפסת12.9 :
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מגרש וכניסהA 495 :
מתאים לדירות :דירה  | 4דירה  | 7דירה  | 10דירה  | 13דירה 16

תוכנית דירה  4חדרים
שטח דירה120.1 :
שטח מרפסת12.9 :

מגרש וכניסהA 494 :
מתאים לדירות :דירה  | 4דירה  | 7דירה  | 10דירה  | 13דירה 16
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תוכנית דירה  4חדרים
שטח דירה115.6 :
שטח מרפסת12.9 :

מגרש וכניסהA 494 | A 495 :
מתאים לדירות :דירה  | 6דירה  | 9דירה  | 12דירה  | 15דירה 18

תוכנית דירה  5חדרים
מגרש וכניסהB 494 | B 495 :
מתאים לדירות :דירה  | 3דירה  | 5דירה  | 7דירה  | 9דירה 11

שטח דירה125.9 :
שטח מרפסת13.9 :

מרפסת
300 / 435

מטבח
370 / 330

ח .מגורים
560 / 525

מעבה

ח .שינה
360 / 440

ח .רחצה
170 / 190

170 / 110

כניסה

דוד

ח .שירות
230 / 130

ח .רחצה
230 / 180

ח .שינה
320 / 290

ח .שינה
400 / 310
ח .שינה
360 / 280
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תוכנית דירה  4חדרים

תוכנית דירה  5חדרים
מגרש וכניסהB 494 | B 495 :
מתאים לדירות :דירה  | 4דירה  | 6דירה  | 8דירה  | 10דירה 12

שטח דירה126.4 :
שטח מרפסת13.9 :

מרפסת
300 / 435

שטח דירה105.5 :
שטח מרפסת11.4 :

מגרש וכניסהC 494 | C 495 :
מתאים לדירות :דירה  | 5דירה  | 8דירה  | 11דירה 14

מרפסת
200 / 520

מטבח
370 / 330

ח .שינה
320 / 290

ח .שינה
300 / 315
ח .שינה
445 / 345

ח .מגורים
450 / 540

ח .שינה
360 / 440

170 / 110

ח .רחצה
170 / 190

מטבח
350 / 310

מעבה

ח .מגורים
560 / 525

כניסה

ח .שירות
190 / 160

ח .רחצה
190 / 220

ח .רחצה
190 / 165

דוד

כניסה
ח .רחצה
230 / 180

מעבה

דוד

ח .שירות
230 / 130

ח .שינה
320 / 290

ח .שינה
420 / 280
ח .שינה
360 / 280
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תוכנית דירה  4חדרים

תוכנית דירה  5חדרים
מגרש וכניסהC 494 | C 495 :
מתאים לדירות :דירה  | 4דירה  | 7דירה  | 10דירה 13

שטח דירה125.6 :
שטח מרפסת14.1 :

מגרש וכניסהC 494 | C 495 :
מתאים לדירות :דירה  | 6דירה  | 9דירה  | 12דירה * | 15דירה 18

שטח דירה111.49 :
שטח מרפסת11.76 :

*דירה  18נמכרת במחיר למשתכן בבניין  C 494בלבד.

ח .שירות
165 / 170

כניסה

מרפסת
300 / 435

מעבה
דוד

מטבח
370 / 330

ח .רחצה
190 / 255

ח .רחצה
185 /180

ח .שינה
295 / 430

מטבח
335 / 340

ח .שינה
360 / 440

ח .מגורים
560 / 525

מרפסת
300 / 365

מעבה

170 / 110

ח .רחצה
170 / 190

ח .מגורים
340 / 505

ח .שינה
310 / 315

ח .שינה
300 / 310

כניסה

דוד

ח .רחצה
230 / 180

ח .שירות
230 / 130

ח .שינה
320 / 290

ח .שינה
420 / 280
ח .שינה
360 / 280

24

25

טבלה ג׳ 4

26

27

נספח ג׳ להסכם המכר

28

29

30

