


?על מה נעבור היום

חברת קוטלר עדיקא-אודות היזם •

.תהליך הרכישה•

.הפרויקט ומיקומו•

.  הצגת הפרויקט•

.אתר האינטרנט של הפרויקט•

.עיקרי מפרט טכני•

.דגשים לקראת חתימה על ההסכם•

.דוגמאות למחירים בפרויקט•

.לוח תשלומים•

.לא לשכוח להביא לרכישה•

.שאלות ותשובות•



חברת קוטלר עדיקא–אודות היזם 

.ייזום וביצוע של מגוון פרויקטים בירושלים והסביבה, חברת בנייה ירושלמית מובילה העוסקת בתכנון❖

.אחת מחברות הבנייה הוותיקות בירושלים, שנה50-החברה פועלת כבר כ❖

2017שלמה קוטלר קיבל אות יקיר בוני העיר ירושלים לשנת . החברה בבעלות שלמה קוטלר ויצחק עדיקא❖

.על חלקו בבניין ירושלים ובחידוש תפארתה

ללא  . במהלך השנים החברה רכשה לעצמה ניסיון רב ומוניטין של הצלחות כשהיא דוגלת באיכות בניה❖

.עמידה קפדנית בלוחות זמנים והתאמה מושלמת לצרכי הלקוח, תכנון אדריכלי מתקדם, פשרות

פסגת  , מעלה אדומים, צור הדסה: בין הפרויקטים שהקימה בהצלחה. החברה בנתה אלפי יחידות דיור❖

(.מחיר למשתכן)הר חומה ורמת שלמה , גבעת משואה, בית שמש, אפרת, מודיעין, ביתר עילית, זאב

.  זהו הפרויקט השני של קוטלר עדיקא ברמת שלמה❖



בחירת דירה–תהליך הרכישה 

.הדירהלבחירתבהגרלההסידורימיקומםי”עפהזוכיםאתתזמןחברתנו.1

.באתרהמופיעבנוסחכדיןומאומתחתוםכחיפוייציגאשרכחמיופהבאמצעותאובעצמוהדירהאתלבחורהזוכהעל.2

.דירהלבחורזכותואתיאבד-כןיעשהלאואם,דירהלבחירתדקות45עדיוקצולזוכה.3

.זהותותעודותבתוקףזכאותאישור,זכייההודעת:הנדרשותהאסמכתאותאתהזוכיםיציגו,זהבמעמד.4

.האינטרנטבאתרהמופיעבנוסח(הרשמהטופס)הדירהבחירתטופסעלהרוכשיםיחתמו,הדירהבחירתבמועד.5

.שהיאסיבהמכל,הבחירהאתלשנותאפשרותתהיהלאלזוכהכי,יודגש.6

לפקודת)2,000₪שלבסכוםהדירהתמורתחשבוןעלמקדמהלהפקידהזוכהיידרשהדירהבחירתטופסעלהחתימהעם.7

.זכייהביטולאומרישוםהסרהשלבמקרהיוחזרלאזהסכום,(קרוסעםבלבדלמוטב,הנאמןאוהחברה

.הדירהבחירתלאחרמידיתואםהרכישהחוזהלחתימתמועד8.

.זכותכםאתלבטלש"משברשאייהיה"החוזהחתימת"או/ו”הדירהבחירת“לפגישתשנקבעובזמןבמועדהגעהאי9.



חתימת חוזה–תהליך הרכישה 

.הפרויקטשלהדיןעורךבמשרד,ההרשמהטופסעלהחתימהמיוםימים14-כתתבצעהחוזהחתימת•

בחירתממועדיום45לאחרולבצעההחתימהאתלדחותיהיהניתן–הקורונהבצלש"משבלהנחיותבהתאם•

.הדירה

:הנדרשיםהמסמכיםבליוויהחוזהלחתימתלהגיעהזוכיםעל•

.ספחעםזהותתעודות✓

5,895₪סךעלק'צ–ד"עוטרחתשכר✓

באתרהמופיעבנוסח"(חוזהלחתימתכחיפוי)"כחייפוייציגאשרכוחומיופהידיעלאו/והזוכהי"עייחתםהחוזה•

.(רישיוןד"עושהואוככלזהותתעודת,הואגםלהציגהכחמיופהעל)כדיןומאומתחתוםכשהואהאינטרנט

.!בחוזהשינוייםאין–והשיכוןהבינוימשרדי”עואושרונבדקוונספחיוהמכרחוזה•



על רמת שלמה

לדיורמענהלתתונועדה,יעריעקבהאדריכלשלתוכניתפיעל90-השנותבסוףנוסדההשכונה•

.בירושליםהחרדיבמגזר

.הירושלמיבנוףהשכונהשילובעלדגששימתתוךתוכננההשכונה•

השכונהלבין,מערבבצפוןאלוןרמותהשכונהביןהמפרידההרעלהעירבצפוןממוקמתהשכונה•

.מזרחבצפוןשועפאטהערבית

.היםפנימעלמטרים690-810ביןשלבגובהממוקמתהשכונה•

.תושבים17,000-כבשכונהמתגוררים2017לשנתנכון•

.לרובכנסתובתיספרבתי,תורנייםמוסדותקיימיםבשכונה•



יתרונותיה של רמת שלמה

.גבוההברמהחרדיתאוכלוסיה✓

.(443וכביש1כביש)מהעירליציאהמצוינתנגישות✓

.העירלמרכזמצוינתנגישות✓

.חדשיםפארקים✓

.לרובתורהומוסדותספרבתי✓

.כנסתבתי✓

.נשימהעוצרנוף✓



מיקום הפרויקט



מבט על חזית הפרויקט



מבט לכיוון שכונת רמות ודרך בגין



4-5מבט על בניינים 



1-3מבט על בניינים 



2-3מבט על בניינים 



1-3מבט על בניינים 



2מבט על עורף בניין 



נתונים כלליים על הפרויקט

.דירות96בניינים ובהם 5–" משכנות שלמה"בפרויקט ❖

:על פי התמהיל הבא. הן דירות הנמכרות במסגרת המחיר למשתכן, מהן77❖

.חדרים עם מרפסת או גינה3דירות 29-

.חדרים כולן עם מרפסת או גינה4דירות 24-

.חלקן גם עם גינה, חדרים כולן עם מרפסת5דירות 24-

(.אחת לפחות)לכל הדירות מחסן וחניה ❖

.המחסנים והחניות פזורים בקומת התחתונה של כל בניין❖



(1-3בניינים )22תכנית פיתוח סביבה מגרש 



(4-5בניינים )23תכנית פיתוח סביבה מגרש 



22קומת חניות ומחסנים מגרש 



23קומת חניות ומחסנים מגרש 



הצגת אתר האינטרנט

עדיקא-קוטלר–משכנות שלמה 
הקליקו לכניסה לאתר

https://r-shlomo.mishtacken.co.il/


עיקרי מפרט טכני

:חיפויים/ריצוף1.
.במספר גוונים לבחירה60X60/45X45/33X33אריח תקני במידות –ריצוף 

.במספר גוונים לבחירת הקונה25X33 /60X30אריח תקני במידות –חיפוי 

:ארונות מטבח2.

.במספר גוונים לבחירהפורמיקהוחזיתות ' ארון מטבח תחתון מגוף סנדוויץ

:ארון חדר אמבטיה3.

.פורמיקהמ בציפוי "ס80, תלוי או מונח, טרספהאו ' ארון תחתון סנדוויץ

:דלת כניסה4.

.תקניתבריחיתדלת כניסה רב 

:דלתות פנים5.

.ציפוי מתחלף במספר גוונים לבחירת הלקוח/פורמיקהדלת פנים תקנית גמר 

:קירור בדירה/ מתקני חימום 6.

.תבוצע הכנה למזגן בהתאם לדרישות המפרט של משרד השיכון

.חדר השינה וחדר האמבטיה, חשמליים בחדר המגוריםקונבקטורים

.שאושר על ידי משרד השיכון באתר האינטרנט של הפרויקט–מפרט מלא 



הערכת זמני היתר ומועד אכלוס

.התקבל היתר חפירה והתחילו עבודות בשטח❖

.התקבל היתר בנייה❖

:ומסירת הדירותאכלוס ❖

31.3.2023בתאריך יימסר22מגרש-

30.3.2023יימסר בתאריך 23מגרש -



ליווי בנקאי והבטחת כספי הקונה

(דירות)המכרחוקלפיבנקאיתבערבותמובטחיםהקונהכספיכל,חוקפיעל1.

.(דירותרוכשישלהשקעותהבטחת)

.טפחותמזרחיהואהפרויקטשלהמלווההבנק2.

הדירהפרטייופיעובפנקס.לתשלוםשובריםפנקסרוכשלכלינפיקהבנק3.

.הנרכשת

.השובריםפנקסבאמצעותורקאךהרוכשי"עיבוצעלחברהתשלוםכל4.



מס רכישה

.  בהתאם לעדכונים האחרונים בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס, להלן יפורטו מדרגות מס רכישה ברכישת דירת מגורים

:2021בינואר 15בינואר ועד 16מיום 

לא ישולם מס: 1,744,505₪על חלק השווי שעד –

3.5%–₪ 2,069,205–₪ 1,744,505על חלק השווי שבין –

5%–5,338,290₪–₪ 2,069,205על חלק השווי שבין –

:1,800,000₪בסך של ( כהגדרתה בחוק)רכישת דירת מגורים יחידה : לדוגמא

לא ישולם מס-₪ 1,744,505על חלק השווי שעד –

.  1,943₪= 3.5%–₪ 1,800,000–₪ 1,744,505על חלק השווי שבין –

.  1,943₪–כ מס רכישה לתשלום "סה



אופן חישוב מחיר דירה

:מחיר כל דירה חושב לפי חיבור הפרמטרים הבאים

(מ"כולל מע)₪ 12,841.92–ר "מחיר זכייה למ

.ר"מחיר הזכייה למX( פלדלת)שטח הדירה •

:גינה יחושב באופן הבא/ שטח מרפסת •

.ר"ממחיר הזכייה למX30%ר "מ30עד לשטח של -

.ר"ממחיר הזכייה למX20%ר "מ60-ר ועד ל"מ31בגין השטח שבין -

.ר"ממחיר הזכייה למX10%ר "מ120-ר ועד ל"מ61בגין השטח שבין -

.ר לא תחול גבייה"מ121בגין השטח שמעל -

.ר"ממחיר הזכייה למX40%שטח מחסן •

.X2ר "מחיר הזכייה למXמספר החניות •

'20מדד אוקטובר -מקבלת היתר בנייה מדד תשומות הבניה החל מוצמד למחירי הדירות 



לוח פריסת תשלומים

ביום החתימה על הסכם המכר7%➢

.על ההסכםיום מיום החתימה45ישולמו תוך 13%➢

.חודשים מיום החתימה על ההסכם4ישולמו תוך 14%➢

.חודשים מיום החתימה על ההסכם8ישולמו תוך 14%➢

.חודשים מיום החתימה על ההסכם12ישולמו תוך 14%➢

.חודשים מיום החתימה על ההסכם61ישולמו תוך 14%➢

.חודשים מיום החתימה על ההסכם20ישולמו תוך 14%➢

.יום לפני מועד המסירה7ישולמו 10%➢



מה קורה מכאן

.בימים הקרובים תקבלו הזמנה לבחירת דירה בה יופיעו תאריך ושעה מדויקים•

מומלץ לעיין באתר האינטרנט  , לכן, ומציג אילו דירות פנויות ואילו דירות נבחרו, אתר האינטרנט מתעדכן כל הזמן•

.לעיתים תכופות ולהכין מספר חלופות המתאימות לכם

.חשוב לגשת לבנק ולהתחיל את התהליך לקבלת אישור עקרוני למשכנתא•

.ניפגש במועד שנקבע וביחד נבחר את הדירה המתאימה ביותר בשבילכם•

.תקבלו הזמנה לחתימת חוזה בה יופיעו תאריך ושעה מדויקים, ולאחר שבחרתם את דירתכם" בחירת הדירה"במעמד •

.ניפגש במועד שנקבע לחתימת חוזה•



לא לשכוח להביא לבחירת דירה

.תעודות זהות•

.צילום תעודות הזהות כולל ספח•

.אישור זכאות בתוקף•

.אישור זכייה•

.2,000₪ק על סך 'צ•

(.במידה והזוכה אינו מתייצב בעצמו)כחייפויי •

.מומלץ לעקוב אחר מלאי הדירות הפנויות באתר האינטרנט ולהכין מספר חלופות לבחירה•



סוף דבר

בזאת סיימנו

☺ובהצלחה תודה רבה


