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 קבוצת רכישה למשרדים

 

 חברי קבוצה נכבדים שלום רב,

 

 :, כמפורט להלןלעדכן אתכם במספר נושאיםומתכבדים אנו שמחים 

 

 :סטטוס הנדסי. א

)בהתאם להיתר  פוןגשת הצעות" לביצוע עבודות חפירה ודיההזמנה ללאחר פרסום " .1

, ולאחר שנוהל מו"מ מול הקבלנים אשר הגישו תקבל(עבודות חפירה ודיפון שההבנייה ל

 , (הקבלן"")להלן:  "בייס פייל"חברת  סופו של יום, ב, לביצוע העבודה הצעות, נבחרה

 .דומות שהינה חברה מבצעת מקבוצת אשטרום, לה ניסיון רב בביצוע עבודות

וי לסיים אותן פ ן וצירה והדיפועבודות החפת ביצוע בשעה טובה אאתמול  החל הקבלן .2

 ., ככל שלא יחולו עיכובים בלתי צפוייםחודשים 8 -בעוד כ

 קבלת היתר בנייה מלאהליך לתקודם המעבודות החפירה והדיפון במקביל לביצוע  .3

מטרה שר ה, כאלבחירת קבלן מבצע לעבודות אלו הליךוהתהבניינים המרתף ולבניית 

יסיים קבלן עבודות החפירה לאחר ששמיד משמע  -באתר שיהיה רצף עבודה נההי

 ת המרתף והבניינים.בנייהשני לצורך הקבלן יוכל להיכנס לעבודה  והדיפון את עבודתו

כל התנאים אף ש נציין, כיהתחילו כעת  עבודות החפירה והדיפוןובדה שהעלעניין  .4

יה ניתן ה בלןהקבוצה והקמבחינת שם הקבלן ועזה מכבר סוכמו ם והמסחריים המשפטיי

כתוצאה תחילת הביצוע במגרש עד אתמול  הבהתעכידי, חיל בעבודות באופן מלהת

המגרש  ם)הן בתחו קבמית באר יעהמקו מעבודות שונות של קבלן הפיתוח מטעם המועצה

שהתגלו לאחר ביצוע מדידות עדכניות יות, של מערכות ציבור ןקיומוהן דרכו( ובשל 

 המגרש. םבתחו

אשר יאפשר  את המגרש באופןפיתוח מטעם המועצה ן הקבללפני מספר ימים פינה  .5

" "בייס פייל קבלן הביצועאמור כ"לעלות על הקרקע", כך ש מטעם הקבוצהלן לקב

 .בשעה טובה את ביצוע העבודהאתמול התחיל 

  :בנק מלווהסטטוס . ב

 הפרויקט. כבנק המממן של  בנק מזרחי טפחותנבחר בשעה טובה כי אנו שמחים לעדכן 



 

לליווי ונות קים הגדולים בישראל שהביעו נכלבחירת בנק מלווה השתתפו הבנ הליך ה במסגרת
 הפרויקט.

 

 :("הבנק" )להלן: טפחות-מזרחיחריים שסוכמו עם בנק להלן עקרי התנאים המס

חיות ונהלי מאומדן עלות היחידה ובכפוף להנ 35%נדרש  ,ככלל – הון עצמי מינימלי .1

כל חבר של  הבנקע"י מלי הכפוף לבדיקה פרטנית יניהבנק. מדובר כמובן בהון עצמי מ

נית של נתוני חבר קבוצה זה )יתכן שבמהלך בדיקה פרט החיתום תהליךבמסגרת  קבוצה

 ש ממנו הבנק תוספת הון עצמי(.או אחר ידרו

אותה  כל ההלוואה תינתן בריבית משתנה לא צמודה )מסלול פריים( - מסלול הריבית .2

 ויקט.עון מוקדם בסיום הפרלפרוע ללא עמלת פיר ניתן

בתקופת ההקמה של הפרויקט ניתן לבחור  - קמת הפרויקט" בתקופת המתן "גרייס .3

 להחזיר ריבית בלבד )מקל על ההחזרים החודשיים של ההלוואה(.

)כיום ריבית הפריים היא  P+2.25%בשיעור שנתי של הינה ריבית ה - שיעור הריבית .4

 (. 3.85%היא כעת , משמע ריבית ההלוואה 1.6%

מאומדן עלות היחידה. להזכירכם עמלת   1% עמלה בשיעור של – עמלת ליווי בנקאי .5

ווי, שאינה חלק מאומדן עלות היחידה, תוכננה להיות משולמת על ידכם באמצעות הלי

מהון  ושמשולםהון עצמי בלבד )בדומה לשכ"ט עו"ד, שאינו חלק מאומדן עלות היחידה 

הליווי תוכנס לתקציב התאם לסיכום עם נציגי הבנק עמלת לשמחתנו, בעצמי בלבד(. 

כך שלא יהיה  ,גם על רכיב זה של העמלה הפרויקט. המשמעות היא שהבנק ייתן אשראי

 35%הכרח לשלם את כולה רק באמצעות הון עצמי, אלא רק חלק יחסי ממנה )לפחות 

 תשולם לבנק עם מימוש האשראי.כאמור בסעיף הקודם(. העמלה 

ה עמלת אי ניצול לא תגבלהסדר עם הבנק בהתאם  - ניצול אשראי-ית עמלת איאי גבי .6

 6מהבנקים גובים עמלת אי ניצול מסגרות אשראי, בהיקף שנע בין  חלק כי)נציין  אשראי

אש"ח ליחידה המשלמת במהלך הבנייה  15-אש"ח ליחידה המנצלת אשראי באופן מלא ל

 ן עצמי מלא(.מהו

יא אליכם תדריך מפורט נוצ בעוד מספר שבועות -פרטניהום חיתהליך הת להתנעתתדריך  .7

והחומרים הנדרשים מכם לשם  ם האשראי הפרטני של היחידה שלכםחיתוהליך בנוגע לת

 .כך

 :אתר אינטרנטד. 

לנוחיותכם, ניתן לצפות בהודעות, מידעונים, תמונות ואנשי קשר באתר האינטרנט של החברה 

 . www.ayala-agam.comת בבכתו

משרדים ולהיכנס לפרויקט " "פרויקטים בשיווק"ב בצד ימין למעלה בעת כניסה לאתר יש לבחור

 "Ayala Towersלהשקעה 

" את הסיסמה של סיסמה"בשדה  להזיןיש . "ע לרוכשיםמידיש ללחוץ על " בצד שמאל באמצע

 ."כניסה" ללחוץ על(, ותובאותיות גדול)יש להקליד  A4564B :ט שהיאהפרויק

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ayala-agam.com%2F&data=04%7C01%7C%7C6e06405340e14329394408d8a5a5463b%7Ca660022369694f04b93a4b6f680ab390%7C0%7C0%7C637441476577154652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=HMXvxozdKkAjz7yXudLYKC47blrbClUFgmKhIXE2blM%3D&reserved=0


 

 

 

)כולל אלו שכבר נשלחו לכם בעבר( דעונים , מי"הודעות" כותרתהודעות יופיעו בעתיד תחת 
 ."מידעונים להורדה" כותרתמופיעים תחת 

 :תמונות מהשטח. ה

 



 



 



 

 

 

 ,הבברכ                                                                                                             

 ילה אגםאברת ח


