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אפקפסגות Eמתחם •

מתחמים2•

Aמתחם 

בניינים  5•

.ד"יח9של 2-ד ו"יח18בניינים של 3•

.דירות בקומה טיפוסית2או 4•

דירות חצר , חדרים3,4,5דירות •

.חדרים6ופנטהאוס

.חלק מקורות וחלק פתוחות: חניות•

ההדמיה להמחשה בלבד



אפקפסגות Eמתחם •

מתחמים2•
Bמתחם 

:טיפוסי בניינים3•

( ד"יח4ד והשני בן "יח6האחד בן )בניינים B2טיפוס •

.מחוברים בקומה השנייה

.ד "יח6בניין אחד בן –B1טיפוס •

.ד "יח4בניין אחד בן –B2טיפוס •

,  חדרים עם חצר3,4דופלקסים: סוגי הדירות•

4חדרים ודירות 3דירות , חדרים עם חצר6טריפלקסים

.חדרים

.Bאין מעליות במתחם , חניון פתוח•

ההדמיה להמחשה בלבד





מחיר למשתכן–שלמה כהן –מורשת 

B-42996מתחם –טיפוסי בנין 
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סך בשקליםהחישוב%מקדם לחישוב ב ר  "שטח במסוג שטח לחישוב

 100%104.32X7,913Xר"מ104.32דירה
100%

825,484.16  ₪

₪ 30%21.62X7,913X 30%51,323.71ר"מ21.62מרפסת

--030%גינה

₪ 40%6.31X7,913X 40%19,972.41ר"מ6.31מחסן

₪ 21200%1X7,913X 200%15,826מקומות חניה 

155,143.06₪מ"מע

₪  1,067,749.3כ  "סהמ  "כולל מעללא הצמדה למדד מחיר דירה 

ר"למ₪ 7,913הצמדה למדד וללא מ "מעלא כולל מחיר זכיה במכרז 

חניה1+ ר "מ6.31מחסן + ר "מ21.62מרפסת +ר "מ104.32' חד4דירת :  לדוגמא

(114.3/108)X1,067,749.3=1,130,034₪ <-מחיר לאחר הצמדה
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כ שולם במצטבר"סהלתשלום ממחיר הדירה% מועד לתשלום

10%10%חתימת חוזה.1

10%20%ימים מחתימה  על החוזה ישולם2.45

14%34%חודשים מחתימה  על החוזה ישולם3.6

14%48%חודשים מחתימה  על החוזה ישולם4.12

14%62%חודשים מחתימה  על החוזה ישולם5.18

14%76%חודשים מחתימה  על החוזה ישולם6.24

14%90%מחתימה  על החוזה ישולםחודשים 7.30

10%100%ימים לפני מועד המסירה8.7

פירוט בשקף הבא–' נספח ד–לנספח התשלומים 3בסעיף על פי התנאים המפורטים-הקדמת תשלומים*
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מייל עיון•

קובץ מצגת•

10/10/2021

יום בחירה–בחירת דירה •

מילוי טופס בקשה•

27/10/2021
לא סופי*

–תאריך ליום הראשון **

יהיו מספר ימי בחירה חוזהחתימה על •

כשבוע מיום 
הבחירה ולא  

יום  30-יאוחר מ
לאחר מכן



:  מידע רלוונטי
תוכניות מכר•

מפרט טכני•

הסכם מכר•

פירוט תשלומים+ מחירון •

מסמכים נלווים  •

כל מידע זה כבר מוצג באתר של החברה  

WWW.COHEN1.CO.IL

עליכם לקרוא בעיון את כל המסמכים הרלוונטיים  
בטרם הגעתכם ליום הבחירה והחתימה על 

החוזה



דקות בלבד45לרשותכם יעמדו –לב שימו 

.הזמןלפני ' ד30אנא הגיעו לפחות •

.שונותחלופות 5מומלץ לבחור לפחות •

.והשיכוןאישור זכייה ממשרד הבינוי •

.הזוכיםזהות כולל ספח של תעודת צילום•

יופקד רק -₪ 2,000על סך שיק / המחאה אישית •

.במקרה של ביטול

–עותקים בשני -ד "מאומת על ידי עו–ייפוי כח רגיל •
.הזוגאם הבוחר הינו אחד משני בני 

.הזוגאם הבוחר אינו אחד משני בני –ייפוי כח נוטריוני •



לפני המועד ' ד15אנא הגיעו לחתימה לפחות •

.שנקבע

. הזוכיםתעודת זהות כולל ספח של •

.משפטיותהשתתפות בהוצאות שיק עבור •

י שני בני הזוג בלבד  "החתימה על החוזה ע•

:הבאיםלמעט המקרים 

רק אחד מבני  אם –בשני עותקים –כוח נוטריוני ייפוי 

.הזוג מגיע לחתימה




