


מפת הפרוייקטים מפת הפרוייקטים 

א. ברקן על המפהא. ברקן על המפה
חברת א. ברקן מבטאת את השאיפה לשלמות בכל תחומי העיסוק חברת א. ברקן מבטאת את השאיפה לשלמות בכל תחומי העיסוק 

הקבלני. לאורך השנים החברה פועלת במגוון תחומים:הקבלני. לאורך השנים החברה פועלת במגוון תחומים:

ייזום ובנייה של פרויקטים איכותיים למגורים. הקמת מבני ציבור בהם ייזום ובנייה של פרויקטים איכותיים למגורים. הקמת מבני ציבור בהם 
מוסדות חינוך, מוסדות דת ומרכזים מסחריים. בניית בניינים למגזר מוסדות חינוך, מוסדות דת ומרכזים מסחריים. בניית בניינים למגזר 
העסקי, עם התמחות במשרדים לתעשיית ההייטק. שיקום ושחזור העסקי, עם התמחות במשרדים לתעשיית ההייטק. שיקום ושחזור 

של מבנים בעלי ערך היסטורי שנועדו לשימור. ניהול פרויקטים נדל"ניים של מבנים בעלי ערך היסטורי שנועדו לשימור. ניהול פרויקטים נדל"ניים 
עבור יזמים וגופים שונים. בנוסף לתג האיכות המלווה את הפרויקטים עבור יזמים וגופים שונים. בנוסף לתג האיכות המלווה את הפרויקטים 

של החברה, נהנית החברה מהון אנושי, איכותי ומקצועי. החברה של החברה, נהנית החברה מהון אנושי, איכותי ומקצועי. החברה 
מעסיקה צוות של מהנדסים ומנהלי עבודה מוסמכים, מיומנים ועתירי מעסיקה צוות של מהנדסים ומנהלי עבודה מוסמכים, מיומנים ועתירי 

ניסיון בכל אחד מאתרי הבנייה. צוות זה מתמחה בניהול ובביצוע ניסיון בכל אחד מאתרי הבנייה. צוות זה מתמחה בניהול ובביצוע 
פרויקטים רחבי היקף, בסטנדרט הבנייה הגבוה ביותר.פרויקטים רחבי היקף, בסטנדרט הבנייה הגבוה ביותר.

החברה פועלת מתוך האמונה כי כל לקוח הוא חבר במשפחה החברה פועלת מתוך האמונה כי כל לקוח הוא חבר במשפחה 
המורחבת של א. ברקן ולכל לקוח מגיע הטוב ביותר. מחויבות החברה המורחבת של א. ברקן ולכל לקוח מגיע הטוב ביותר. מחויבות החברה 

ללקוחותיה מתבטאת בהקפדה על בנייה איכותית ביותר, עמידה ללקוחותיה מתבטאת בהקפדה על בנייה איכותית ביותר, עמידה 
בלוחות הזמנים, יושרה לכל אורך הדרך וכמובן במסירות ובקשר בלוחות הזמנים, יושרה לכל אורך הדרך וכמובן במסירות ובקשר 

העקבי עם לקוחות החברה, כיאה לקרובי משפחה.העקבי עם לקוחות החברה, כיאה לקרובי משפחה.

לכל אורך ההתקשרות מתלווה תחושה חמה של קהילתיות לכל אורך ההתקשרות מתלווה תחושה חמה של קהילתיות 
ומשפחתיות. לא בכדי ניתן למצוא לקוחות אשר רוכשים  את דירתם ומשפחתיות. לא בכדי ניתן למצוא לקוחות אשר רוכשים  את דירתם 

השניה והשלישית  מא. ברקן  ונהנים מהשירות והליווי הצמוד של השניה והשלישית  מא. ברקן  ונהנים מהשירות והליווי הצמוד של 
החברה לאורך שנים.החברה לאורך שנים.
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מפת הפרוייקטים מפת הפרוייקטים 
של חברת א.ברקןשל חברת א.ברקן



בגלל החלום
להתעורר בכל בוקר ולהסתכל החוצה ולחייך.  

לגור ב"ברקן באריאל", זה להרגיש שהשמש מחייכת אליכם בחזרה. 
ליהנות מאיכות חיים מושלמת בבית בדיוק כמו שרציתם, ולדעת 

שעשיתם את ההחלטה הנכונה.

בזכות הנוחות
לגור במקום שהכל קרוב, זה הכי טוב. לעבור ל"ברקן באריאל" 

זה לעבור לשכונה שיש בה כל מה שהמשפחה שלך צריכה, ממש 
במרחק הליכה- מסגרות חינוכיות מתקדמות, אזורי מסחר ושירותים 

קהילתיים וכמובן, ריאות ירוקות היוצרים יחד חווית המגורים חלומית.



בגלל המיקום
הכירו את פרויקט "ברקן באריאל", פרויקט מגורים חדש הנבנה 

במרכזה של שכונת "אריאל דרום" החדשה. השכונה קרובה 
לעורק התנועה המרכזי של העיר, המאפשר לכם גישה נוחה 

וקלה לבית החדש שלכם.
הפרויקט נמצא בסמוך לכל השירותים שהשכונה מציעה – 

בתי ספר, גני ילדים, פארקים ירוקים ושאר השירותים הציבוריים.
פרויקט "ברקן באריאל" שוכן פחות מ-20 דק מראש העין, 

כפר סבא, פתח תקווה, רעננה, גבעת שמואל כך תמיד תישארו 
קרובים למה שאתם מכירים ואוהבים.

בזכות המגוון
פרויקט המגורים "ברקן באריאל" מאופיין בשילוב של בנייני בוטיק 

ובתים פרטיים ומציע אפשרויות עבור כל סוגי המשפחות.

הפרויקט מציע תמהיל דירות רחב מאוד, 
החל מדירות 4,5 6 חד', דירות גן.



השכונה - מבט ממעוף הציפורהשכונה - מבט ממעוף הציפור

תרשים סביבה של השכונהתרשים סביבה של השכונה





הבנייניםהבניינים
A1A1 דגם דגם



הבנייניםהבניינים
AA דגם דגם



שלבי התהליךשלבי התהליך



ההגרלה, אופן בחירת הדירה והליך הרכישהההגרלה, אופן בחירת הדירה והליך הרכישה
נעשה בפיקוח משרד הבינוי והשיכון.נעשה בפיקוח משרד הבינוי והשיכון.

כל ההליך מלווה על ידי נציגי משרד השיכוןכל ההליך מלווה על ידי נציגי משרד השיכון
גם החברה וגם אתם הזוכים כפופים ומחויביםגם החברה וגם אתם הזוכים כפופים ומחויבים

לפעול על פי ההוראות של משרד השיכוןלפעול על פי ההוראות של משרד השיכון

הליך הרכישההליך הרכישה



חוזה המכר, מפרטי המכר וכל המסמכים עליהם חוזה המכר, מפרטי המכר וכל המסמכים עליהם 
תידרשו לחתום במסגרת ההליך נבדקו בקפידה תידרשו לחתום במסגרת ההליך נבדקו בקפידה 

ואושרו על ידי משרד הבינוי והשיכון. ואושרו על ידי משרד הבינוי והשיכון. 

באתר האינטרנט של הפרויקטבאתר האינטרנט של הפרויקט
ניתן למצוא את המסמכים הבאים:ניתן למצוא את המסמכים הבאים:

תוכניות דירה/בניין, תכנית הפיתוח והחניות, מחירון, תוכניות דירה/בניין, תכנית הפיתוח והחניות, מחירון, 
מסלול תשלומים, חוזה מכר, המפרט ונספחיו.מסלול תשלומים, חוזה מכר, המפרט ונספחיו.

החוזה ונספחיוהחוזה ונספחיו



לבחירתכם דירות לבחירתכם דירות 33, , 44, , 55, , 66 חדרים ודירות גן   חדרים ודירות גן  

תמהיל הדירות על הצמדותיהן מפורט בנספח גתמהיל הדירות על הצמדותיהן מפורט בנספח ג44

מועד איכלוס: מועד איכלוס: 12.10.202412.10.2024  



 המחיר שנקבע במכרז –  המחיר שנקבע במכרז – 10,00010,000 שח כולל מע"מ  שח כולל מע"מ 
)דוגמא להמחשה(.)דוגמא להמחשה(.

המחירים יוצמדו למדד תשומות הבניה מהיום בו המחירים יוצמדו למדד תשומות הבניה מהיום בו 
התקבל היתר הבנייה.התקבל היתר הבנייה.

  

כיצד מחושב מחיר הדירה?כיצד מחושב מחיר הדירה?

ממועד זה, יוצמד מחיר הדירה בהתאם ממועד זה, יוצמד מחיר הדירה בהתאם 
להוראות הסכם המכר.להוראות הסכם המכר.



הוצאות משפטיותהוצאות משפטיות
שכ"ט עורכי דין בסך שכ"ט עורכי דין בסך 5,8495,849 כולל מע"מ כולל מע"מ
או חצי אחוז + מע"מ ממחיר הדירה או חצי אחוז + מע"מ ממחיר הדירה 

ביום ההסכם הנמוך מבניהם.ביום ההסכם הנמוך מבניהם.
בגין השתתפות בהוצאות משפטיות הכרוכות ברישום בגין השתתפות בהוצאות משפטיות הכרוכות ברישום 

הבניין כבית משותף ורישום זכויות הקונה בדירה הבניין כבית משותף ורישום זכויות הקונה בדירה 
בלשכת רישום המקרקעין.בלשכת רישום המקרקעין.

סכום זה ישולם ביום חתימת החוזהסכום זה ישולם ביום חתימת החוזה
ישירות לעורכי הדין שמייצגים את החברה בלבד.ישירות לעורכי הדין שמייצגים את החברה בלבד.

הוצאות נוספותהוצאות נוספות



הפרויקט מלווה ע"י בנק ירושלים בע"מ הפרויקט מלווה ע"י בנק ירושלים בע"מ 
וחברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, וחברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, 

אשר ינפיקו 'פוליסות ביטוח' בגין כל תשלום שתבצעו אשר ינפיקו 'פוליסות ביטוח' בגין כל תשלום שתבצעו 
באמצעות פנקס השוברים שיימסר לכם במעמד חתימת החוזה, באמצעות פנקס השוברים שיימסר לכם במעמד חתימת החוזה, 

והכל בהתאם להוראות חוק המכר )דירות( והכל בהתאם להוראות חוק המכר )דירות( 
)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( התשל"ה- )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( התשל"ה- 19741974. . 

בטוחה על פי חוק המכרבטוחה על פי חוק המכר



על כל זוכה לבדוק מול בנק למשכנתאותעל כל זוכה לבדוק מול בנק למשכנתאות
לגבי היכולת התקציבית שלו לרכוש דירהלגבי היכולת התקציבית שלו לרכוש דירה

  
בעיקרון אתם זכאים לקבל משכנתאבעיקרון אתם זכאים לקבל משכנתא

בשיעור גבוה יותר ממשכנתאות רגילות אחרות.בשיעור גבוה יותר ממשכנתאות רגילות אחרות.

ואולם חשוב לברר מבעוד מועד עם הבנק מהו גובה ואולם חשוב לברר מבעוד מועד עם הבנק מהו גובה 
המשכנתא שתוכלו לקבל מהם ויתר התנאים כך שבמועד בחירתהמשכנתא שתוכלו לקבל מהם ויתר התנאים כך שבמועד בחירת

הדירה יהיה לכם אישור עקרוני למשכנתא. הדירה יהיה לכם אישור עקרוני למשכנתא. 

משכנתאמשכנתא



בימים הקרובים נודיע לכם על מועד הפגישה בימים הקרובים נודיע לכם על מועד הפגישה 
לבחירת דירה, מתוך היחידות המוצעות לכםלבחירת דירה, מתוך היחידות המוצעות לכם

סדר בחירת הדירות אינו ניתן לשינוי.סדר בחירת הדירות אינו ניתן לשינוי.

לזוכים יוקצו עד לזוכים יוקצו עד 4545 דקות לצורך בחירת הדירה משעת זימונם. דקות לצורך בחירת הדירה משעת זימונם.
אי הגעה במועד או אי בחירת דירה בתוך אי הגעה במועד או אי בחירת דירה בתוך 4545 דקות,  דקות, 
משמעותם אבדן הזכות לבחור דירה בפרויקט הזה.משמעותם אבדן הזכות לבחור דירה בפרויקט הזה.

זכאי שיבחר דירה, יידרש להפקיד שיק בטחון לפקודת החברה זכאי שיבחר דירה, יידרש להפקיד שיק בטחון לפקודת החברה 
ע"ס ע"ס 2,0002,000 ₪, אשר ייפרע במקרה שבו תתבטל זכייתכם ו/או  ₪, אשר ייפרע במקרה שבו תתבטל זכייתכם ו/או 

לא תחתמו על חוזה המכר במועד לאחר בחירת הדירה, לא תחתמו על חוזה המכר במועד לאחר בחירת הדירה, 
לא יתאפשר שינוי או החלפה לדירה אחרת.לא יתאפשר שינוי או החלפה לדירה אחרת.

אלא באישור בכתב מאת משהב"ש.

מועד הבחירהמועד הבחירה



  
לאחר בחירת הדירה, יתואם במשרדי עורכי הדין של החברהלאחר בחירת הדירה, יתואם במשרדי עורכי הדין של החברה

מועד לחתימת הסכם מכר עד מועד לחתימת הסכם מכר עד 3030 ימים ממועד הבחירה. ימים ממועד הבחירה.

קביעת הפגישה לחתימה על ההסכם תיקבע במעמד בחירת הדירה.קביעת הפגישה לחתימה על ההסכם תיקבע במעמד בחירת הדירה.
אין לעזוב את מקום כנס הבחירה ביום בחירת הדירה  אין לעזוב את מקום כנס הבחירה ביום בחירת הדירה  

מבלי לקבל מועד לחתימה על הסכם המכר.מבלי לקבל מועד לחתימה על הסכם המכר.

אי הגעה במועד שנקבע לחתימה על הסכם המכר, בלי לקבל אישוראי הגעה במועד שנקבע לחתימה על הסכם המכר, בלי לקבל אישור
בכתב מאת החברה או מי מטעמה על דחיית מועד, משמעותה, ביטולבכתב מאת החברה או מי מטעמה על דחיית מועד, משמעותה, ביטול

הבחירה ואבדן הזכות לרכישת דירה בפרויקט הבחירה ואבדן הזכות לרכישת דירה בפרויקט 
במקרה זה לא יוחזרו במקרה זה לא יוחזרו 2,0002,000 השקלים ששולמו בעת הבחירה. השקלים ששולמו בעת הבחירה.

הסכם המכרהסכם המכר



גם המפרט הטכני נבדק בקפידהגם המפרט הטכני נבדק בקפידה
ואושר על ידי משרד הבינוי והשיכוןואושר על ידי משרד הבינוי והשיכון

הקבלן יזמין אתכם לבחור בין מגוון הדוגמאותהקבלן יזמין אתכם לבחור בין מגוון הדוגמאות
והגוונים של חלק מהפריטים המופיעים במפרט המכר והגוונים של חלק מהפריטים המופיעים במפרט המכר 

המפרט הטכניהמפרט הטכני



  הגבלות הגבלות 
מכירת הדירה מותרתמכירת הדירה מותרת

רק אחרי רק אחרי 77 שנים ממועד ההגרלה בה זכיתם שנים ממועד ההגרלה בה זכיתם
 או אחרי  או אחרי 55 שנים מיום קבלת טופס  שנים מיום קבלת טופס 44 המוקדם מבניהם. המוקדם מבניהם.

בגין התחייבותכם דלעיל שלא למכור את הדירה תרשם הערה בגין התחייבותכם דלעיל שלא למכור את הדירה תרשם הערה 
לטובת משהב"ש הן בספרי החברה והן בפנקסי המקרקעין לטובת משהב"ש הן בספרי החברה והן בפנקסי המקרקעין 

)לכשיתאפשר הדבר(. לא ניתן לבצע שינויים בדירה עד למועד )לכשיתאפשר הדבר(. לא ניתן לבצע שינויים בדירה עד למועד 
האכלוס, פרט לויתור על מספר פריטים כמפורט במכרז, ופרט האכלוס, פרט לויתור על מספר פריטים כמפורט במכרז, ופרט 

לבחירת פריטים שלגביהם ישנה זכות בחירה )כגון ריצוף(. לבחירת פריטים שלגביהם ישנה זכות בחירה )כגון ריצוף(. 
למען הזהירות יצוין, כי לאחר מסירת החזקה בדירה תוכלו לבצעלמען הזהירות יצוין, כי לאחר מסירת החזקה בדירה תוכלו לבצע

שינויים בדירה, בכפוף לכל דין"שינויים בדירה, בכפוף לכל דין"



שינויי דיירים וזיכוייםשינויי דיירים וזיכויים
  

זיכויים אפשר יהיה לקבל רק על הפריטים הבאים:זיכויים אפשר יהיה לקבל רק על הפריטים הבאים:

• ארון מטבח )כולל שיש, כיור וברז(• ארון מטבח )כולל שיש, כיור וברז(
• ארון אמבטיה )כולל סוללת מים, וכיור(• ארון אמבטיה )כולל סוללת מים, וכיור(

• נקודת מאור, בית תקע וטלפון.• נקודת מאור, בית תקע וטלפון.

רוכש דירה יהיה רשאי לוותר על פריטרוכש דירה יהיה רשאי לוותר על פריט
מבין הפריטים הרשומים לעיל, הכלולים במפרטמבין הפריטים הרשומים לעיל, הכלולים במפרט

כנגד קבלת זיכוי כספי בסכומים הקבועים במפרט.כנגד קבלת זיכוי כספי בסכומים הקבועים במפרט.



דיווחים לרשויותדיווחים לרשויות
  

יש לדווח לרשויות המס בתוך יש לדווח לרשויות המס בתוך 3030 ימים ממועד חתימת ההסכם  ימים ממועד חתימת ההסכם 
ולשלם בתוך ולשלם בתוך 6060 ימים ממועד ההסכם את מס הרכישה )ככל שחל( ימים ממועד ההסכם את מס הרכישה )ככל שחל(

על חלק השווי שעד על חלק השווי שעד 1,747,8651,747,865 ₪ – לא ישולם מס ₪ – לא ישולם מס
  

השומה העצמית לתשלום מס רכישה בגין השומה העצמית לתשלום מס רכישה בגין 
רכישת דירתכם בהתאם לנתונים שתמסרו תדווח על ידי החברה.רכישת דירתכם בהתאם לנתונים שתמסרו תדווח על ידי החברה.

ככל ובכוונתכם להגיש לרשות המיסים בקשה לפטור 
)פרט לכך שמדובר בדירתכם היחידה( כגון – פטור שניתן ל'נכה', 'נפגע' 
ומשפחות חיילים שנספו' )כהגדרת מונחים אלה בתקנות מס רכישה(, 

אזי יש להמציא למעמד חתימת חוזה המכר אסמכתאות התומכות 
בבקשת הפטור )אישורים מביטוח לאומי, משרד הבטחון וכיו"ב(.



הודעת וויתורהודעת וויתור
  

זוכה המבקש לוותר על זכייתו בפרויקט זוכה המבקש לוותר על זכייתו בפרויקט 
מתבקש לבצע את הוויתורמתבקש לבצע את הוויתור

דרך האזור האישי שלודרך האזור האישי שלו
במערכת ההרשמה להגרלותבמערכת ההרשמה להגרלות



מה להביא ביום הבחירה?מה להביא ביום הבחירה?
  

11.. תעודת זהות + ספח )של כל אחד מבני הזוג(. תעודת זהות + ספח )של כל אחד מבני הזוג(.
22.. הודעה על זכייה שנשלחה אליכם ממשרד השיכון )מודפס(. הודעה על זכייה שנשלחה אליכם ממשרד השיכון )מודפס(.

33.. אישור זכאות + הארכת תוקף אישור הזכאות האחרון )מודפס(. אישור זכאות + הארכת תוקף אישור הזכאות האחרון )מודפס(.
44.. אמצעי תשלום -  פנקס שיקים. אמצעי תשלום -  פנקס שיקים.

55.. ייפוי כוח רגיל חתום ע"י עו"ד במידה ומגיע רק אחד מבני הזוג. ייפוי כוח רגיל חתום ע"י עו"ד במידה ומגיע רק אחד מבני הזוג.
או ייפוי כוח נוטריוני לצד ג' במידה ושני בני הזוג לא מגיעים לבחירה.או ייפוי כוח נוטריוני לצד ג' במידה ושני בני הזוג לא מגיעים לבחירה.



מה להביא ליום חתימת החוזהמה להביא ליום חתימת החוזה

11.. ת"ז +ספח ת"ז +ספח

22.. הודעה על זכיה... הודעה על זכיה...

33.. אישור זכאות... אישור זכאות...

44.. שיק לפקודת עו"ד ניסן מגיורא )ב"כ החברה( עבור ההוצאות המשפטיות שיק לפקודת עו"ד ניסן מגיורא )ב"כ החברה( עבור ההוצאות המשפטיות
   )הסכום יושלם במעמד חתימת החוזה(   )הסכום יושלם במעמד חתימת החוזה(

55.. ככל והחוזה יחתם ע"י מיופה כוח )לרבות מיופה כוח שהינו אחד  ככל והחוזה יחתם ע"י מיופה כוח )לרבות מיופה כוח שהינו אחד 
   מבני הזוג שחותמים על החוזה(:   מבני הזוג שחותמים על החוזה(:

** יש להמציא יפוי כוח חתום ע"י הקונה שלא מגיע, אשר יחתם בפני נוטריון. יש להמציא יפוי כוח חתום ע"י הקונה שלא מגיע, אשר יחתם בפני נוטריון.
   נוסח של יפוי כוח ניתן לקבל מהחברה/ב"כ החברה".   נוסח של יפוי כוח ניתן לקבל מהחברה/ב"כ החברה".

* * טופס דיווח לרשות המיסים כשהוא חתום ע"י הקונה שלא מגיע, ומאומתטופס דיווח לרשות המיסים כשהוא חתום ע"י הקונה שלא מגיע, ומאומת
   ע"י עו"ד.  נוסח של הטופס הנ"ל ניתן לקבל מהחברה/ב"כ החברה"   ע"י עו"ד.  נוסח של הטופס הנ"ל ניתן לקבל מהחברה/ב"כ החברה"

  







תודה רבה לכם :-(תודה רבה לכם :-(


