מידעון חודש ספטמבר
26/08/2019
כ"ה אב ,תשע"ט

לכבוד חברי פרויקט גינות החורש
שלום רב,
אנו מתכבדים לעדכן אתכם כדלקמן:

 .1הבנייה בשטח
הקבלן ,חברת "א .ג'ברין בע"מ"  ,החל בעבודות ביצוע הפרויקט לפני כ  4חודשים.
המועד החוזי לסיום העבודות וקבלת טופס  ,4כולל חודשיים גרייס ,הינו יוני .2021
הקבלן סיים את ביצוע עבודות העפר בכל המגרשים והתחיל בביצוע עבודות הביסוס
והשלד.
הקבלן סיים את עבודות הביסוס בכלל המגרשים ומתקדם בביצוע יציקות ריצפות
ראשונות במגרשים.
בחמישה מגרשים סיים הקבלן את ביצוע מעטפת הקומה הראשונה ואף החל ביציקת
תקרות ראשונות.
הצפי לסיום עבודות השלד בכלל המגרשים הינו במהלך הרבעון הראשון של שנת
.2020
במהלך החודשיים הקרובים הקבלן יחל במקביל לכך בביצוע עבודות החשמל
והאינסטלציה ,הכנות למערכת מיזוג אוויר וכן בעבודת הגמר ,טיח ,ריצוף וכו'.

 .2תהליך שינויים אדריכליים ע"י דיירים ("שינויי דיירים")
תהליך שינויי הדיירים נמצא בשלבים מתקדמים מאוד .מי שטרם העביר ו/או חתם
על שינויים ותוכניות מול מתאמת שינויי הדיירים ,גב' לובנא ג'ברין ,מתבקש לעשות
זאת עד ליום שישי כט' אב תשע"ט  .30/08/2019מי שלא יסיים את האמור לעיל עד
לאותו המועד לא יוכל לבצע שינויי דיירים לאחר מכן והיחידה תיבנה בהתאם למפרט
ולתוכניות הסטנדרטיות.
הגב' לובנא ג'ברין יצרה עמכם בהמשך קשר טלפוני בנושא ואף זימנה אתכם לפגישה
פרונטלית ,במהלכה קיבלתם את המידע הנדרש להמשך התהליך ,הסברים ומענה על
שאלות ואף התקבלו בקשות לביצוע שינויים אדריכלים וביצוע הזמנות מול ספקי
הפרויקט.
מי שטרם בחר והעביר ההזמנה מהספקים השונים -ספקי ריצוף ,חיפוי וכלים
סניטריים ,ספקי מטבחים ,ספק שיש וספק דלתות פנים ,נדרש לעשות זאת עד ליום
שישי כט' אב תשע"ט  30/08/2019ולעמוד בקשר מול מתאמת שינויי הדיירים
ולעדכן אותה בכל הזמנה שסגרתם .יודגש בזאת שבאחריותכם לעדכן את גב' לובנא
ג'ברין בנושא.
דרכי התקשרות ללובנא:
דוא"ל lubna.tj@hotmail.com
טלפון –  04-6575384שלוחה 1

 .3הודעת תשלום קרובה (גביית כספים מחברי הקבוצה)
הודעת התשלום הפרטנית תצא אליכם בימים הקרובים ,לתשלום שעליכם לבצע עד
 ,26/09/2019כ"ו באלול תשע"ט .תשלום זה ניתן יהיה כבר לבצע ממסגרת האשראי
שפתחתם בבנק מזרחי טפחות ,אולם למעוניינים בכך ניתנת האפשרות (כמו בכל
תשלום עתידי) לבחור לשלם מהון עצמי את התשלום כולו או חלק ממנו ,באמצעות
הודעה מראש (מי שלא מודיע כיצד ישלם ,ימומש לו התשלום ממסגרת האשראי).

פרטים לגבי סכום התשלום ,אופן מתן ההודעה ומועדים רלבנטיים ימסרו בהודעת
התשלום הפרטנית ,שכאמור תופץ לכם בימים הקרובים.

 .4מימוש אשראי ראשוני ע"י הבנק המממן
אנו עומדים בפני מימוש האשראי הראשון בפרויקט ע"י בנק מזרחי -טפחות .נציגי
הבנק מסיימים לערוך בקרה לפני מימוש האשראי ונערכים לביצוע מימוש האשראי
הראשוני (להזכירכם כל יח"ד נדרשת לממש אשראי בסך של  30אש"ח במועד
המימוש הראשון .סכום זה הינו בנוסף לסכום שישולם במסגרת הודעת התשלום
שהוזכרה בסעיף הקודם) .כחלק מהליך הבקרה חלק מחברי הקבוצה נדרשים
להשלים או להוסיף חומרים ע"פ דרישות הבנק .נודה לשיתוף פעולה מהיר מצד
אותם חברי קבוצה ,על מנת שנוכל לממש את האשראי בהקדם ובהתאם לבצע
תשלומים לקבלן.

 .5תמונות מהשטח

אנו הח"מ שמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך,
בברכה,

חגי אולמן ,עו"ד
המנהל המיוחד לפרויקט 'לעבדך באמת'

אילה א.ג.מ יעוץ נדל"ן בע"מ
חברת הניהול

