
 

1 

 

         

 

 2019, יולי 3                                                                                                                

 ט"תשע, סיון' ל          

           

 

 

 

 שלום רב, ןמודיעי –מע"ר משרדים ומסחר  חברי קבוצת הרכישה לכבוד

 אנו מתכבדים לעדכן אתכם כדלקמן:

 :קבלן מבצע .1

 ממשיך להתקדם עפ"י לוחות הזמנים של הפרויקט. "ניר ברוש"  הקבלן

בביצוע עבודות הן  הצפי והחלעל פי  עבודות עבודות השלדכל סיים את הקבלן 

של המבנה והן בביצוע עבודות הגמר בשטחים  ופיתוח חיצוני תשתיות

 מערכות )חשמל, אינסטלציה, מיזוג(.ו , מעטפת הבנייןהציבוריים של הפרויקט

 אנו נמשיך ונעדכן אתכם בהמשך ככל והעבודות יתקדמו.

 

 : ריםיאופציה לשינויי די .2

פי לוחות הזמנים הוחלט יחד עם נציגות הקבוצה  לאור אילוצי גמר הפרויקט על

"ניר ברוש" לא ייתן את שירותי עבודות גמר בקומות המשרדים.  כי הקבלן

ריצוף,  -בהתאם לכך, בעלי יחידות המשרדים ישלימו את עבודות הגמר ) כגון 

מחיצות, תקרה, מיזוג, חשמל ואינסטלציה( ביחידה/ות שרכשו לאחר קבלת 

 נכס לרשותם מהקבלן.וקבלת ה 4טופס 
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 : 4טופס  .3

של הקבלן "ניר ברוש" מידי הרשות המקומית הינו במהלך  4לקבלת טופס הצפי 

תשתיות החוץ במתחם הרחובות יהיו ש בכפוף לכך, זאת 2020חודש יוני 

 .מוכנות

ייחל הקבלן בהתארגנות לאכלוס המבנה ומסירת יחידות  4עם קבלת טופס 

 .2020מפתח הינו חודש יולי  המסחר המשרדים. הצפי לקבלת

 

 : חברת ניהול ואחזקה .4

חברת אחזקה לפרויקט וזאת  תבבחיר בתקופה זוקבוצה פועלים נציגות החברי 

תפעול ואחזקת הבניין בטרם קבלת המשרדים ל ה לחתום מולה הסכםבמטר

 .חברי הקבוצהוהמסחר לידי 

 .שתיבחרחברה בנוגע להסכם נעדכנכם המו"מ וחתימת העם סיום 

 

 : 8הוראת תשלום מס'  .5

 .2019 יוניחודש ב בוצעה 8מס' הוראת תשלום 

יתכן שינוי קל במועד מתוכננת להתבצע בספטמבר )תשלום הבאה ההוראת 

כחודש לפני המועד הנדרש תישלח אליכם הודעת . (בהתאם לתזרים המזומנים

בו תמצאו את כל המידע והפרטים  ממשרד רו"ח פריידקס תשלום פרטנית

להודיע בפורטל אתר האינטרנט  על פי הנהלים, עליכם הנדרשים לביצוע העברה.

של חברת פריידקס על אופן ביצוע התשלום, הון עצמי או מימוש אשראי. חבר 

 קבוצה שלא יעביר הודעה כנדרש, תמומש עבורו מסגרת האשראי בבנק.

 .03-6242977טלפון , יגדוראשת הקשר במשרד היא הגב' אתי אב

 

 : גביית מע"מ .6

, נדרשו כל החברים לבצע מספר חודשיםבהודעה שהועברה לחברי הקבוצה לפני 

  השלמת תשלומי מע"מ בשיקים דחויים עד לסיום הפרויקט.
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בבדיקה שערכנו עולה כי ישנם מספר חברים שטרם העבירו את הנדרש בקשר 

  למע"מ.

אינו נושא במימון עלויות המע"מ, ובמידה ולאחד אנו מזכירים כי הבנק המלווה 

  יוקפאו תשלומים לספקים ולקבלן! -הדיירים ישנה יתרה שלילית במע"מ

אי לכך, נבקש מכל החברים שטרם הסדירו את חובם בקשר למע"מ, לטפל בכך 

 מיידית.

 

 

 : תמונות מהשטח .7
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 לרשותכם לאורך כל הדרךאנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד 

 

 

 ,בברכה                                                                                                           

                                                                                                                          חברת אילה א.ג.מ נדל"ן                                                                                                             


