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לכבודחבריעמותתאפיקימודיעיןשלוםוברכה .
לפניכםמספרעדכונים .

 .1תכנון ורישוי:
בחודשים האחרונים פעלנו על מנת לקדם את קבלת והוצאת ההיתרים לפרויקט כאשר נדרשנו
לאשורהפרויקטבשנישלבים(מולמשרדהשיכוןומולהוועדההמקומית). 
אנונמצאיםלקראתקבלתהאישוריםהאחרוניםהנדרשיםלהיתר.נותרומספרבודדשלאישורים
שעלינולהמציא,כמואישורכיבויאשואישוררשותמקרקעיישראל,ובנוסףמספראישוריםשעל
הקבלןהמבצעשייבחרלהמציא.אישוריםאלהצפוייםלהתקבלבמהלךחודשיוני 2015ובסיומם
צפוילהתקבלהיתרהבניההסופילקראתסוףיוני.2015

.2

מכרז לבחירת קבלן מבצע:

מכרזהקבלניםהופץלקבלניםבחודשמרץ.2015בתחילתחודשמאיהוגשולידנומספרהצעותע"י
קבלנים המעוניינים בביצוע הפרויקט .בימים אלה מתנהל משא ומתן עם הקבלנים המציעים,
בהובלתנציגיםמהוועדהמנהל,כךשבסוףתהליךהמו"מיבחרהוועד המנהל אתהקבלןהמבצע.
בחירהזוכפופהלאישורהבנקהמלווה.צפילבחירתהקבלןוחתימהעלחוזהעימובמהלךחודש
יולי.2015




 .3יחידות "שבס" :
שיווקשלבב'(יחידותה"שבס",דהיינו21יח"ד)נמצעבעיצומו.העברתהמסמכיםהנדרשיםלבנק
המלווה ואישור החברים החדשים ע"י הבנק המלווה מתבצע במקביל להליך שחל לגבי חברי
העמותה של  107יחה"ד הראשונות .סיום השיווק ואישור חברי העמותה החדשים ע"י הבנק
המלווההינםתנאילהעמדתהמימוןמהבנק.תוכלוכמובןלהפנותלגורםהמשווק"חרישהירוקה"
מכריםהמתענייניםבהצטרפותלפרויקט .

 .4השלמת טפסים נדרשים לבנק מלווה :
כפי שצוין במידעון האחרון הוחלט ע"י ועד העמותה לבחור בבנק לאומי  כבנק המלווה של
הפרויקט .בהמשך לשליחת התדריך המפורט לגבי ההצעה הנבחרת בו פורט תהליך האישור,
השלמתההוןהעצמיהנדרשותנאיההלוואה(ריביותועמלות)נתבקשתםלהעבירמסמכיםוטפסים
נדרשים .
לצערנו , חלק מחברי העמותה טרם השלימו את כלל החומרים הנדרשים לצורך הכנת תיקי
האשראילבדיקהבבנקהמממן (כזכורהחומריםהתבקשולהתקבלעדאמצעאפריל) -ענייןשיצר
כבר עכשיו עיכוב בלוח הזמנים של הפרוייקט והודעה של הבנק אלינו על דחיית המועד החזוי
לפתיחתתיקיההלוואותלחודשספטמבר .נעשהמאמץלקבלאתכלהחומריםמכלהחבריםעל
מנתלאפשראוליהקדמהשלמועדיפתיחתהתיקיםבבנק,ככלשהעומסבבנקיאפשרזאת(כרגע
מסתמןשלא).חשובלצייןכילאחראישוריםהחבריםנקבלמהבנקמועדיםמרוכזיםלהחתמהוכי
כלאחדואחדמהחבריםיצטרךלהגיעפיזיתלבנקולהתאיםאתעצמוללוחהזמנים.שימו לב ,מי
שיודע שישהה תקופה ארוכה בחו"ל צריך יהיה לדאוג מראש לפרוצדורה שונה ,הכוללת מיופה
כוח מטעמו .למי שהנושא רלבנטי -נא לפנות אלינו בנושא בהקדם.
אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בהקדם בהשלמת אותם החומרים אשר התבקשתם
להעביר.אנו מדגישים ,כלפי מי שטרם העבירו את המסמכים ,כי אי העברת המסמכים והחומר
הנדרש בהקדם עלול לגרור עיכוב נוסף של לוחות הזמנים ומהווה הפרה של התחייבויותיכם
כחברי עמותה.

 .5לוח תשלומים חזוי :
לוח תשלומים חזוי לשלב ביצוע הפרויקט יופץ אליכם באמצעות משרד רו"ח פריידקס ,וזאת
לאחר שייסגר החוזה למול הקבלן המבצע הנבחר בו ,בין היתר ,ייקבעו שלבי התשלום לקבלן
המבצע .

 .6אישור העברת זכויות:
נושאהשלמתרישוםהזכויותברשותמקרקעיישראלהינובטיפולמשרדעורכיהדין -משרדליפא
מאיר .

 .7חניות:
במסגרת הסכם ההצטרפות מגיעה לכל דייר חניה אחת ,הכלולה באומדן המחיר ואינה מחייבת
תוספת תשלום .כמו כן יוצעו חניות נוספות למכירה בתוספת תשלום בהתאם להחלטות שיקבל
הוועדהמנהלולהודעהשתצאבעניין. 
הליךשיבוץהחניותומכירתהחניותהנוספות יתחילרקלאחרקבלתהיתרבנייהסופיושיוךכלל
128יחידותהדיורכוללה"שבס".עלכךתצאהודעהמסודרתבהמשך .
יחדזאת,ועלמנתלהתחיללהיערךלתהליך,נבקשמחבריםאשרישלהםנכותמאושרתעלפידין,
והמעוניינים כיהוועדהמנהליביאבחשבוןאתנכותםזובמסגרתתהליךבחירתהחניות ,להעביר
למשרדינומכתבמפורטמגובהבמסמכיםואישוריםרלוונטייםבמייל/פקסלשרוןאברס :
כתובתדו"אל-Sharon@ayala-agam.com,מס'פקס– 03-6955771
אתהבקשהישלהעבירעדלתאריךה.01/08/15הבקשותתוצגנהבישיבתוועדהעמותהואנונקפיד
לשמור על פרטיות וחיסיון רפואי של הפונים .חברי הוועד ידונו בכל בקשה ובקשה והודעות על
החלטותהועדבענייניםאלהתועברנהלפונים .



 .8אפשרות לפנייה במייל לחברי הוועד המנהל:
הוועדהמנהלשלהפרויקטפתחחשבוןמיילמיוחד,אליואתםיכוליםלפנות.כתובתהמיילהינה:
 afikei.modiin@gmail.com

 .9אתר אינטרנט -אילה א.ג.מ
בתקופההאחרונהעבדנועלשיפורושדרוגאתרהאינטרנטשלחברתאילהא.ג.מ.
אנושמחיםלבשרלכםכימעתהואילךתוכלולהיכנסלאתרולבחוראתהפרויקטשלכםבותמצאו
מידערלוונטיועדכניאודותהתקדמותהפרויקט,מידעוניםואנשיקשררלוונטיים .
מעתהואילךמידעוניםיועלולאתרבלבד(לאישלחובמייל) .
אנומקוויםכיתפיקותועלתמאתרהאינטרנט .
להלןסיסמאלפרויקט- AM0201
במקרה של שאלות והבהרות ,הנכם מוזמנים לפנות לגב' לימור טוביש ממשרדנו בטלפון 03-
7705001ו/אובכתובתדוא"ל .office@ayala-agam.com


לנוחותכםמצ"במצגתעםהוראותכניסהלאתר .
אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,
וועד העמותה ואילה א.ג.מ

