


על היזם 

שלבי התהליך 

 המגוריםסביבת 

מחיר מחירון 

הסכם מכר ומפרט טכני 

מימון 

דגשים ליום בחירת הדירה 

שאלות 

 

 סדר היוםעל 



 עלינוקצת 

נסחרת בבורסה לניירות ערך  , חברה ציבורית
 1993א משנת "בת

בצמרת דירוג   DUN’S 100 מדורגת על פי
 ן היזמיות הבורסאיות"חברות הנדל

מקיימת שיתוף פעולה מלא עם המערכת  
 הבנקאית

 )5' ג(קבלן רשום בסיווג הגבוה ביותר 

 1985נוסדה בשנת ' בוני התיכון'חברת 



VISTA  
 נתניה

TOP ארנונה 
 ירושלים

SEA PARK   
 בת ים

TOP FAMILY  
 כפר סבא

TOP SPORT   
 חולון

 רחובות המדע
 רחובות

TOP VIEW  
 מודיעין

TOP אגמים 
 נתניה

 רביבים
 ראשון לציון

 המרינה
 אשדוד

TOP TOWER 
 תקווה-פתח

TOP  השרון 
 הוד השרון



 תהליך רכישת הדירה 

יום עיון 

 

יום בחירת דירה 

 

  חתימה על חוזה 



מובהר כי הפיתוח הסביבתי וכלל התשתיות הינם באחריות העיריה ובהתאם לכך  * 

 .  כפופים לשינוי

 מול פארק הטבע   –מיקום בלב שכונת מורשת

 הבוסתניםהארכיאולוגי לצד פארק 

 

 אביבלכיוון ירושלים או תל  431גישה ישירה מכביש 

 

 לשכונההסמוכה " פאתי מודיעין"תחנת רכבת 

 

ישפרו סנטר"מתחם : מוקדי מסחר ובילוי ביניהם "

 עינבומרכז 

 

גני  : מוסדות ציבור ומערכת חינוך חדשה ועדכנית

תיכוניים ומרכזים  , ילדים ובתי ספר ממלכתיים

 קהילתיים

 מגוריםסביבת 



 ד"יח 155כולל הפרויקט 

47  מחיר למשתכן 108| שוק חופשי 

4  קומות 12-15בניינים מדורגים בני 

כולל דירות גן' חד 6-ו 5, 4, 3: תמהיל דירות מגוון 

כל דירה תקבל לפחות חניה אחת 

 מחסןחלק מהדירות יקבלו 

 הפרויקטעל 



 (₪ 12,072: ר "מחיר למ)חישוב הדירה  אופן 

89.97 100%  x  12,072  x  89.97  ₪ 1,086,118 

12 30%  x  12,072  x  12   ₪ 43,460 

1 200%  x  12,072  x  1  24,144 ₪  

8.43 40%  x  12,072   x  8.43    ₪ 40,707 

       1,170,285  ₪  

 ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה, מ"המחירים כוללים מע*



 (פ נתונים מאתר מדלן"ע) שוקמחירי 

 ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה, מ"המחירים כוללים מע*

20,575  ₪ 
2,325,000 ₪ מודיעין מכבים רעות, אבני חן   

24,583  ₪ 
2,950,000 ₪ מודיעין מכבים רעות ,נופים   

25,000₪
2,000,000 ₪ מודיעין מכבים רעות, אבני חן   



 דירהתכנית 



 בנק הפועלים –ערבות בנקאית 

 2020יולי  –צפי להיתר 

 15.5.23 –מועד מסירה 

בעמוד הבא -תנאי ומועדי תשלום 

  מכרהסכם 



 ומועדי תשלוםתנאים 



 בנק הפועלים –בנק מלווה | מימון תנאי 

 054-4975604 –קלין חן אדרי 'ז



  תעודת זהות 

אישור זכייה 

תעודת זכאות בתוקף 

המחאה 

מועד הגעה 

אי הגעה 

 כחייפוי   

 בחירת דירהיום 




