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,זוכים יקרים

–בפארקביתבפרויקט"למשתכןמחיר"במכרזזכייתכםעלאתכםמברכתגרדנסגינדי

.דןגוששלהחדשההמגוריםשכונת

כ"ובסהדיורמתחמי4-בדירות1,142לבנותעתידהגרדנסגינדי,הפרויקטבמסגרת

.בפארקבית–החדשההמגוריםבשכונתבניינים27

אתלבחורשתוכלובכדיצריכיםאתםאותוהמידעכלאתבפניכםנציג,זובמצגת

בדרךצעדאחרצעדאתכםללוותנדאגאנחנו.בפרויקטביותרלכםהמתאימההדירה

.שלכםהחלוםלהגשמת

,אנחנו מאחלים לכם הצלחה גדולה ברכישת הדירה

גרדנסגינדי

ONCE IN A





ההכנה לפגישת בחירת  
הדירה  

קבלת זימון ומועד לבחירת דירה  

בדיקת אפשרויות מימון וזכאות 

למשכנתא  

הכנת רשימת אופציות עם הדירות 

המועדפות  

הכנת כל האסמכתאות הנדרשות 

והמסמכים הנדרשים לחתימת 

החוזה

כנס

הצגת הפרויקט  

חוברת פרויקט

מצגת עם ייעוץ 

משכנתאות

בחירת דירות

לפי סדר ההגרלה  -סדר כניסה 

חתימת חוזה במעמד בחירת  

הדירה 

דקות לבחירת הדירה  45

2,000₪תשלום בסך 

לו״ז צפוי







התכנית הממשלתית לפתרון משבר הדיור לחסרי דירה שמטרתה להקל  

.  על משפחות צעירות לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים

תכנית מחיר למשתכן

שכן  , מדובר במהפכה בשיטת השיווק של הקרקעות. למשתכןמשווקים במסלול מחיר, בכל הארץ, המיועדים לבניית דירותמגרשים

ר דירתי בהתאם "המגרשים ישווקו למי שמציע את המחיר הסופי הנמוך ביותר למ, בשיטה החדשה והמעודכנת של מחיר למשתכן

.שקבע משרד הבינוי והשיכון, למפרט איכותי מחייב של הדירות

גובה ההנחה שמקבלים במסגרת מחיר למשתכן

יחד עם המענק לרוכשים וסבסוד הפיתוח באזורים נרחבים ורכיבים נוספים צפויים להביא , ההנחות על הקרקע בכל רחבי הארץ

. ח לעומת מחיר דירה בעלת נתונים דומים כיום"ש500,000-להוזלת הדירות בכ

תקנות לאחר רכישת דירה במסגרת מחיר למשתכן

. כדי להקל על ציבור הרוכשים הסיר משרד הבינוי והשיכון את האיסור על השכרת הדירה

4שנים מיום קבלת טופס 5לא יהיה רשאי למכור את יחידת הדיור במשך , זכאי שרכש יחידת דיור במסגרת מחיר למשתכן, עם זאת

.מביניהםלפי המוקדם , שנים ממועד זכיית הקונה בהגרלה7לדירה או עד חלוף 

מחיר למשתכן 



:פרויקטים במסגרת מחיר למשתכן

מצליח , גרדנסגינדי 

ראש העין, אפקפסגות , גינדי בייסיק

נאות שמיר, יבנה הירוקה, גינדי בייסיק

אור יהודה , בית בפארק, גינדי בייסיק

פרויקטישכונת המגורים החדשה בית בפארק הינה פרויקט נוסף במסגרת 

ומטרתם לספק מענה " מחיר למשתכן"גינדי בייסיק המותאמים לתכנית 

.  לדירות איכותיות במסגרת תכנית זו

בית בפארק



-החזקות גינדי

ן"חברת הנדל

המובילה בישראל 

–החזקותגינדי

היזם 

שנתיים ברציפות  

נבחרה כחברת ייזום  

ן המובילה  "הנדל

BDIבישראל לפי











איזון מושלם בין החיים בסביבה פסטורלית לנגישות 

הבילויים והקניות , וקרבה למרכזי התעסוקה

דקות בלבד נסיעה 10השכונה נמצאת במרחק של 

לתל אביב 

: נגישות מהירה לעורקי התחבורה הראשיים

412-ו461מצפון לכביש 

4ממזרח לכביש 

: הקו הסגול–רכבת קלה 

שתי תחנות עתידיות להיות ממוקמות לאורך 

בסמיכות לפרויקט-461כביש 

:  במרחק נסיעה קצר

אפשרויות תעסוקה רבות בלב גוש דן

אפשרויות בילוי ופנאי במתחמי קניות עתידיים  

בשכונה ובסביבה  

דרכי גישה 













ר  "למ₪ 20,500–החל מ גינדי בית בפארק 

ר  "למ₪ 13,014מחיר למשתכן 









או/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.החברהבאחריותאינווהעמדתםגובהם,רקלאאך,לרבות,השכניםבמגרשיםהבנייניםתכנון.להשתנותעשויבמגרשהבנייניםהעמדתאו/ומיקום.בלבדלהמחשהההדמיה

.לחברההרוכשביןשייחתםהמכרהסכםורקאךיחייבהחברהאת.סופיאינולחניוןהירידהרמפתמיקום.החברהבאחריותאינוהציבורמוסדות

'מתחם ד



או/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.החברהבאחריותאינווהעמדתםגובהם,רקלאאך,לרבות,השכניםבמגרשיםהבנייניםתכנון.להשתנותעשויבמגרשהבנייניםהעמדתאו/ומיקום.בלבדלהמחשהההדמיה

.לחברההרוכשביןשייחתםהמכרהסכםורקאךיחייבהחברהאת.סופיאינולחניוןהירידהרמפתמיקום.החברהבאחריותאינוהציבורמוסדות

'מתחם ד



או/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.החברהבאחריותאינווהעמדתםגובהם,רקלאאך,לרבות,השכניםבמגרשיםהבנייניםתכנון.להשתנותעשויבמגרשהבנייניםהעמדתאו/ומיקום.בלבדלהמחשהההדמיה

.לחברההרוכשביןשייחתםהמכרהסכםורקאךיחייבהחברהאת.סופיאינולחניוןהירידהרמפתמיקום.החברהבאחריותאינוהציבורמוסדות

'מתחם ד



או/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.החברהבאחריותאינווהעמדתםגובהם,רקלאאך,לרבות,השכניםבמגרשיםהבנייניםתכנון.להשתנותעשויבמגרשהבנייניםהעמדתאו/ומיקום.בלבדלהמחשהההדמיה

.לחברההרוכשביןשייחתםהמכרהסכםורקאךיחייבהחברהאת.סופיאינולחניוןהירידהרמפתמיקום.החברהבאחריותאינוהציבורמוסדות

'מתחם ד



או/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.החברהבאחריותאינווהעמדתםגובהם,רקלאאך,לרבות,השכניםבמגרשיםהבנייניםתכנון.להשתנותעשויבמגרשהבנייניםהעמדתאו/ומיקום.בלבדלהמחשהההדמיה

.לחברההרוכשביןשייחתםהמכרהסכםורקאךיחייבהחברהאת.סופיאינולחניוןהירידהרמפתמיקום.החברהבאחריותאינוהציבורמוסדות

'מתחם ד



או/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.החברהבאחריותאינווהעמדתםגובהם,רקלאאך,לרבות,השכניםבמגרשיםהבנייניםתכנון.להשתנותעשויבמגרשהבנייניםהעמדתאו/ומיקום.בלבדלהמחשהההדמיה

.לחברההרוכשביןשייחתםהמכרהסכםורקאךיחייבהחברהאת.סופיאינולחניוןהירידהרמפתמיקום.החברהבאחריותאינוהציבורמוסדות

'מתחם ד



או/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.החברהבאחריותאינווהעמדתםגובהם,רקלאאך,לרבות,השכניםבמגרשיםהבנייניםתכנון.להשתנותעשויבמגרשהבנייניםהעמדתאו/ומיקום.בלבדלהמחשהההדמיה

.לחברההרוכשביןשייחתםהמכרהסכםורקאךיחייבהחברהאת.סופיאינולחניוןהירידהרמפתמיקום.החברהבאחריותאינוהציבורמוסדות

'מתחם ד



או/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.החברהבאחריותאינווהעמדתםגובהם,רקלאאך,לרבות,השכניםבמגרשיםהבנייניםתכנון.להשתנותעשויבמגרשהבנייניםהעמדתאו/ומיקום.בלבדלהמחשהההדמיה

.לחברההרוכשביןשייחתםהמכרהסכםורקאךיחייבהחברהאת.סופיאינולחניוןהירידהרמפתמיקום.החברהבאחריותאינוהציבורמוסדות

'מתחם ד







'מתחם ד

.החברהבאחריותאינוהציבורמוסדרותאו/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.בלבדלהמחשהההדמיה



מלאי דירות

חדרים3דירות 

חדרים4דירות 

חדרים5דירות 

חדרים6דירות 

61

75

1

95

תכניות דירה



Aבנין טיפוס 
27, 26, 24בניינים 



Bבנין טיפוס 
25, 23בניינים 



MKAדגם | מרתף +' חד6דירת גן  

23בניין 
ר "מ201.69–שטח הדירה 

ר"מ157.46–שטח חצר פרטית 



Dדגם ' | חד6דירת 

24,26,27בניינים 
ר"מ16.91–שטח מרפסת / ר "מ159.22–שטח הדירה 



DXדגם ' | חד6דופלקס 

24,26,27בניינים 
ר"מ80.36–שטח מרפסת / ר "מ181.2–שטח הדירה 



חדרים4סלון דירת 

בלבדלהמחשהההדמייה



חדרים4סלון דירת 

בלבדלהמחשהההדמייה



חדרים4מרפסת דירת 

בלבדלהמחשהההדמייה



חדרים6סלון דירת 

בלבדלהמחשהההדמייה



חדרים6מטבח דירת 

בלבדלהמחשהההדמייה



חדרים6מרפסת דירת 

בלבדלהמחשהההדמייה



HOME
.החברהבאחריותאינוהציבורמוסדרותאו/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.בלבדלהמחשהההדמיה



מרפסת שמש עם מפתח יציאה מהסלון הכוללת מעקות  •

אלומיניום ומעקה בנוי משולבים בזכוכית  

מעברים , מטבח, מ בחדר דיור"ס60*60ריצוף גרניט פורצלן •

ובחדרי השינה

ריצוף גרניט פורצלן וחדר רחצה : חדר שינה הורים הכולל•

נפרד

דלת בטחון בכניסה לדירה •

כולל  )מספר גוונים לבחירה , פלקסבורדדלתות פנים עם מילוי •

(גוון לבן 

מטבחים עם ארונות תחתונים והכנה למדיח כלים •

מספר גוונים , משטח עבודה במטבח אבן קיסר או שווה ערך•

*לבחירה

חיפוי קרמיקה או גרניט פורצלן במטבח מעל משטח העבודה•

בהתקנה שטוחה  סיליקוורץכיור מטבח נירוסטה או •

חלונות אלומיניום קליל או שווה ערך בעלי זיגוג כפול•

ניקוז ונקודת חשמל, צנרת גז: הכנה למיזוג אוויר הכוללת•

אינטרקום בחדר הדיור•

אינטרקום שמע בחדר הורים•

3x25חשמל תלת פאזי •

מונובלוקאסלות •

חיפוי קירות וריצוף בגרניט פורצלן או בקרמיקה בחדרי הרחצה  •

מספר גוונים לבחירה , מטר2-והשירותים עד לגובה  של כ

ארון אמבטיה עם משטח אינטגראלי בחדר רחצה ראשי•

*מעוצבים בציפוי כרום ניקל ( מערבל)ברזי מיקסר •

הכנה לתנור חימום בחדרי הרחצה  •

ד "נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדרי השינה ובממ•

מפסק תאורה מחליף בחדר הורים ובמסדרון•

מפרט טכני

בית בפארק –עיקרי מפרט 

י בחירת אדריכל"חיפוי בניין בשילוב אבן עפ•

חניה לכל דירה•

לובי ראשי מעוצב•

מעליות איכותיות  2•

אלומיניום מזוגג-דלת הכניסה ללובי בבניין •

מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה•

בניין                   –מפרט טכני  מפרט טכני

חלקיהיוולאהצעהאומצגמהוויםאינםאלומפרטעיקרי.החברהאתיחייבובלבדוהםמכרותכניותטכנימפרטמצורפיםהמכרלחוזה.הצדדיםביןשייחתםוהחוזהההתקשרותמתנאיחלקאינםאלומפרטעיקרי

ח.ל.ט.ערךבשווהמותגלהחליףרשאיתהחברה.סופילאהמותגיםשמות*.הצדדיםביןוההתקשרותההסכםמתנאי



מפרט מכר



הסכם מכר



טופס בחירת דירה



הצגת הפרויקט 

מפגש זוכים 

קבלת כל המידע על הפרויקט

תהליכי הרכישה  

קבלת חוברת פרויקט

לקראת יום הבחירה  

הכנת רשימת אופציות לדירות

בדיקת מימון וזכאות למשכנתא

זימון ליום הבחירה  

הזימון בהתאם למיקום זכייתכם 

בהגרלה 

הודעת זימון זו תועבר אליכם  

SMSבמייל ובהודעת 

תהליך רכישת הדירה



חתימת חוזה+ יום הבחירה 



באפשרותכם לחתום על החוזה כבר במעמד בחירת הדירה

יום ממועד בחירת הדירה  14-חתימת החוזה תתבצע לא יאוחר מ 

י אישור ובדיקת משרד הבינוי והשיכון  "חוזה המכר ונספחיו עפ

4שנים מטופס 5איסור מכירה של הדירה לצד שלישי למשך 
שנים ממועד הזכייה בהגרלה7או 

חתימה על כתב התחייבות לעמידה בתנאי הרכישה 

מסמכים הדרושים למעמד חתימת החוזה  

מבני הזוג2או 1נוטריוני במקרה של אי נוכחות כחייפוי 

חתימת החוזה



הצעות.בלבדהמחשהלצורךהינורעיוניותותכניותדירהתכניות,סטיילינגאביזרי,פרקט,במרפסתעץדק,ריהוט,מימדים,מידות,הדמיות,תמונותלרבותהפרויקטשלהציבורייםלשטחיםביחסוהןלדירותביחסהן,זובמצגתהמוצגכל
אינוהציבורמוסדותאו/והציבורשטחיאו/ופים"השצביצועאו/ותכנון.(נספחיועלהמכרהסכםלהוראותבכפוףהכל)החברהאתמחייבותאינן,בלבדהפוטנציאלוהמחשתהתרשמותלצורךהינןוהתגמיריםהגלםחומריבחירת,העיצוב
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יוצמדובמצגתהמפורסמיםהדירותמחירי.החברהאתיחייבובלבדוהםמכרותכניותטכנימפרטיצורפוהרוכשלביןהחברהביןשייחתםהמכרלחוזה.החברהבאחריותאינויהודהאורוהעיר"בפארקבביתהחייםאיכות"לענייןזובמצגת
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www.gindibasic.co.il:בכתובתהפרויקטבאתרולהתעדכןלהקפידעליכםולפיכךלעתהרוכש

בהצלחה


