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 קבוצת רכישה למשרדים

 

 חברי קבוצה נכבדים שלום רב,

 

 :, כמפורט להלןלעדכן אתכם במספר נושאיםומתכבדים אנו שמחים 

 

 :רישויסטטוס  .א

בניית ן ולחניובניית ההתקבלו היתרי הבניה לה טובה בשעשר לכם כי באנו שמחים ל .1

 .בנייןה

 :(מבצעלבניית החניון והבניין )קבלן קבלן בחירת סטטוס  .ב

סיווג בלתי עלי לקבלנים ב צוהבניה הופ עבודותלביצוע נה להציע הצעות" "הזממסמכי  .1

 מוגבל.

 .עם הקבלנים בשטח סיור ערךנ .2

במתן הבהרות הנדסיות לקבלנים לטובת קבלת הצעות  מתמקדהעיסוק בימים אלה  .3

 ה.לביצוע העבודיר מהם מח

 : וןחפירה ודיפצוע עבודות ביסטטוס  .ג

אשטרום את " מקבוצת החל הקבלן "בייס פייל 2021בחודש ינואר , פי שעדכנו בעברכ .1
 . ביצוע עבודות החפירה ודיפון

 . 2021לוח הזמנים החוזי לביצוע העבודות הינו עד אוקטובר  .2
ים לקומת בשלב ביצוע העוגנ צאהקבלן נממתקדמות באופן שוטף ו בשטח העבודות .3

 מרתף השנייה. ה
 .  (בסוף המידעון)מצ"ב תמונה מהשטח  .4

  :תחותהליך חיתום בבנק מזרחי טפסטטוס . ד

, 3/2/2021ך לתדריך הבנקים ותהליך חיתום האשראי אשר הופץ אליכם בתאריך בהמש .1
להעביר מסמכים על מנת לקבל אישור למסגרת נדרשים חברי הקבוצה  נזכיר שוב כי כל

 ק המממן.האשראי מהבנ

או לחילופין העמדת )חברי הקבוצה לת אשראי ותיחת מסגרינים כי ללא פאנו שבים ומצי .2
הקבוצה לא יוכלו לנצל  חברי(, מראשוצמי מלא רזרבה נדרשת מהון ע + כלל אומדן העלות

 לקבלן שייבחר לבצע את הפרויקט. בוצה לא תוכל לשלםהקך וכ, מסגרות אשראי



 

 

מספר  שים, אולם עדיין קייםנם העביר את המסמכים הנדרחלק ניכר מחברי הקבוצה אמ .3
אנו . את המסמכים הנדרשים לטובת החיתום עבירומועט של חברי קבוצה שטרם ה

ול במהירות ולהשלים את החומרים לפעחברי קבוצה  מבקשים פעם נוספת מאותם
מסמכים יש לשלוח על מנת שלא לעכב את תהליך הבניה של הפרויקט. את ההחסרים 

 אים :לאחד מאנשי הקשר הב
 

 comagam-anat@ayala. –ענת נורמן 

 comagam-erang@ayala.  –ערן גבע 

 agam.com-office@ayala  –מרים דהן 

 

יוזמנו החברים לחתימה  אי לכלל חברי הקבוצה,אישור מסגרות האשרום הליך סיעם  .4
רישום הבטוחות לטובת לחתימה על המסמכים הנדרשים לאי ועל מסגרות האשרנק בב

 .ממןהבנק המ
 

מפורט לחתימה על מסגרת אנו מעריכים כי בעוד כחודשיים נפנה אליכם עם תדריך  .5
 לו"ז לשיבוץ מועדים לחתימה בבנק.לרבות האשראי הפרטנית עבור היחידה שרכשתם, 

 : סטטוס משפטיה. 

הליך הפרצלציה  כיאנו שמחים לעדכן ה, לעדכון שקיבלנו מעו"ד משה סימנ בהתאם. 1
 במקרקעין הסתיים.

גלאס  חברת ום החכירה שלשות מקרקעי ישראל בהליך ריש"ד סימנה מטפל כעת מול רעו .2
בלשכת רישום  ן,בודים לטובת הבנק ולטובתו כנאמם השעורישו )בעלת הזכויות במקרקעין(

 המקרקעין.

הרה בטאבו לכל אחד ישום הערת אזסיום הרישום כאמור לעיל, יטפלו עורכי הדין בר. לאחר 3
  מחברי הקבוצה. 

 בהליך זה בהמשך.. נעדכנכם 4

 : שיווק סטטוס  .ו

 משרד אחרונות לשיווק.יחידות  3נותרו שמחים לבשר שאנו 

 

 :מהשטחה תמונ. ז

mailto:anat@ayala-agam.com
mailto:erang@ayala-agam.com
mailto:office@ayala-agam.com


 

 

 

 ,הבברכ                                                                                                             

 ילה אגםאברת ח


