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               18/10/2021 

                                                                          י"ב/חשון/תשפ"ב

 לכבוד  

 אילה טאוארס בצריפין  קבוצת רכישהחברי 

 שלום רב, 

 שראי  אפתיחת מסגרות טפחות לשם -חתימות בבנק מזרחי  הנדון:

 

בנק  בהמשך לבחיר  כי    ,  כבנק המלווה בפרויקט  מזרחי ת  טובה,  אנו שמחים לעדכן  לאחר  בשעה 

  אילה , חברת  מזרחיבנק  מאמצים מרובים ותהליך מורכב בו הושקע זמן רב מצד כל הנוגעים בדבר )

עו"ד  ,    אגם הקבוצהו   סימנהמשרד  אישר  (נציגות  ביותר    הבנק,  והמשמעותי  הבא  לשלב  לעבור 

מראש את כל    שמשלם מי גם בתהליך שהוא החתמת כל אחד ואחד מהדיירים על תיקי ההלוואות )

 יוחתם על מסמכי "תיק הון עצמי"(.  יגיע לבנק ו  שלו היחידהאומדן עלות  

בפועל   יחלו  חודש אוקטובר בסוף    הם פועלים לכך שכבר  לאור זאת, עדכנו אותנו נציגי הבנק כי  

 שלו.  המסמכי ההלווא  על  הפגישות בסניף הבנק לצורך החתמת כל דייר ודייר

)מומלץ להקדים     מגדל פז  3ז'בוטינסקי  ברחוב  (  "פזסניף " )  511בסניף    רמת גןהפגישות יתקיימו ב

 (. על מנת למצוא חניה

ששילם מראש את כל אומדן עלות  גם מי  כאמור,  )  נבקשכם להיערך בהתאם ולהגיע בנוכחות מלאה

ולשלו    היחידה "תיק הון עצמי"  על  לחתימה  הליווי    שלם את יצטרך להגיע לפגישה בבנק  עמלת 

 תעודות זהות מודגש כי יש להגיע עם    ., יש להגיע גם איתוערב/למי שאושר לווה נוסף.  (הבנקאי

 שהן מעודכנות למצב המשפחתי.כו כולל הספח)ולא רישיון נהיגה, דרכון וכו'(, 

 

 

יחתמ לא  עוד  בבנק  כל  ה  כלו  את    לא  קבוצהחברי  בפועל  הבנק  יפתח 

לעכב עלול  עניין ש  -יעמיד אשראי למימון הפרויקט  מסגרות האשראי ולא

  מצד, כך שנדרש כאמור שיתוף פעולה מלא  קבוצהלגרום נזק לאת הבניה ו

חברי הקבוצה למועדיםכלל  בנוגע  לכל הפרטים  ושי   , התגמשות  לב  מת 

 הרשומים להלן. 

 

 

במסמך שלהלן מספר דגשים חשובים לקראת החתימות בבנק. כמו כן,  

 תנאי המימון בבנק המלווה.  המפרט אתצורף נספח 

 

 נא קראו בעיון מסמך זה.  
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 :  לקראת הפגישות  מספר דגשים חשובים

  – מראש פגישותהתיאום  .1
קצה הבנק ימים מרוכזים בהם יחתימו נציגי המשכנתאות אך י על מנת להקל על התהליך, 

)הסניף סגור    . רוב הפגישות יתקיימו בשעות הבוקר וחלקן אחה"צ.קבוצההורק את חברי  

 .ביום שישי(

לצורך    על בסיס כל הקודם זוכה.  ובאחריותכםמראש    תיאום הפגישות הינו  :  שימו לב

  )לינק( לקובץ  קישור  קרוב בהודעה נפרדתאליכם ב  אנו נשלח  ה,תיאום פגיש

 .י )אנו ממתינים לקבל מהבנק את מועדי הפגישות(לשיבוץ עצמ

מתוך המועדים הפנויים    הרצוייםאת שמכם במועד ובשעה בקובץ הנ"ל  ץ  שב לעליכם  יהיה 

  - כך יהיו עבורכם יותר מועדים פנויים  מובן שככל שתקדימו להיכנס לקישורבאותו הרגע )כ

אולם   בדומה להזמנת מקומות ישיבה בקולנוע דרך האינטרנט(. התהליך הינו פשוט ומהיר

   03-77050018בטלפון    ענת נורמןהגב'  טלפוני עם  קק לסיוע בעניין מוזמן ליצור קשר  דמי שיז

 שימו לב :   .054-9401945בטלפון  תום רוז או עם הגב' 

  .ייפתח לזמן מסוים ולאחר כשבוע ייסגר ללא אפשרות לשינויהקובץ  .א

לפגישה .ב להשתבץ  נדרשים  יחידות  מס'  רכשו  אשר  יחידה   נפרדת  חברים  כל  עבור 

 ( ברצף, פגישות 2-יחידות, ישתבץ ל 2)לדוגמא: חבר קבוצה אשר בבעלותו  נרכשת

 erang@ayala-agam.comלשיבוצים חריגים ניתן לפנות לערן גבע במייל :   .ג

בהתאם למסגרת שאושרה בבנק / תיקי   השלמת הון עצמי .2

    - הון עצמי מלא
  .   על כך באופן פרטני    יעודכנו  /חברים אשר אושרה להם מסגרת אשראי מוקטנת , עודכנו

  ובטרם קיום הפגישה בבנק. לנדרש מהם  על חברים אלו לבצע השלמת ההון העצמי בהתאם  

פגישתם ולא יוכלו לחתום בבנק ,    , אשר לא יבצעו את השלמת ההון העצמי במלואו    חברים  

 תבוטל !!

   - ביטוח חיים .3

בנק   למדיניות  חיים.   ,מזרחיבהתאם  ביטוח  לעשות  נדרשים  אינם  חברות  עוסקים  בעלי 

לא ניתן לבצע את הפוליסה   .מורשים לעומת זאת נדרשים לבצע ביטוח חיים באופן מלא

,  הלוואות מסחריותלבסוכנות הביטוח של הבנק משום שלסוכנות אין רישיון למכור ביטוח  

 . אלא רק להלוואות פרטיות

לאה  פוליסת ביטוח חיים מטרם הפעלת האשראי הראשונה  על פי דרישת הבנק, יש להעביר  

 האשראי.מסגרת  סכום  כלעל 
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במצב זה, בו כל סכום מסגרת האשראי מבוטח כבר מההתחלה בביטוח חיים, משולמת  

פרמיה   התקופה  לגבוהה  במהלך  לכךבו    חלופי  מצבביחס  )ובהתאם  המבוטח    - הסכום 

   .המסגרת(כל  )ולא בגין בפועל שמתבצעות מעת לעת הפרמיה( הינו רק בגין המשיכות 

לאפש מנת  משיכה  על  בכל  גדל  שסכומה  חיים  ביטוח  פוליסת  לבצע  הקבוצה  לחברי  ר 

סכומי  ל  בהתאםעריכת ביטוח  של  כזה  חלופי  פנינו לבנק בבקשה לאפשר הסדר    ,ומשיכה

על מלוא מסגרת ביטוח  )סכום הביטוח עולה עם התקדמות הפרויקט( ולא    בפועל  המשיכות 

בכפוף לכך שסוכן ביטוח הבנק הסכים לבקשתנו  .  ת קבלת המימוןהאשראי כבר בהתחל

  אחד ירכז את הנושא.

, אשר ליוותה משימה דומה בהצלחה  מר בנצי שייןשל  הביטוח  פנינו לסוכנות  בהתאם לכך,  

בעיר מודיעין,   ש  מרובה בפרויקט קודם שליווינו  למול חברת זו תעל מנת  בחן אפשרות 

האשראי ולממש את הפוליסה בחלקים  ביטוח  לבצע את החיתום בהתחלה על כל מסגרת  

מר בנצי  (.  שלוש שניםמימושי אשראי צפויים במשך    12-ע"פ מימושי האשראי בפועל )כ

 חברות ביטוח.   2  -מקיבל אישור לנושא שיין 

מספר יתרונות  סוכנות הביטוח של מר בנצי שיין  מול  חלק ניכר של חברי הקבוצה  לטיפול  

 : לראייתנו  בולטים

ביטוח אחד,  מרבית    -יעילות .   1 סוכן  ע"י  מנוהל  שמכיר את הפרויקט מקרוב. התהליך 

בעיקר  של מימוש אשראי    פעימה ממשק של הבנק בכל  היתרון בא לידי ביטוי בין היתר ב

אחד מסודר  גורם  של  מול  פעימה  בכל  שוטף  באופן  כנדרש,  מבוצע  הפוליסות  ושעבוד   ,

 מימוש אשראי. 

 - תשלום פרמיה רק על האשראי שממומש ולא על מלוא מסגרת האשראי ומראש  -חיסכון.  2

 ביטוח. הת  וקיבל אישור לכך מחבר מר בנצי שייןכאמור, פנינו לבנק בנושא, ו 

סוכנות הביטוח של מר בנצי שיין. לאור זאת, אנו ממליצים לקדם את נושא הביטוח מול  

של  סוכנות  הצע את ביטוח החיים באמצעות  יחד עם זאת, ולמען הסר ספק, אין חובה לב

 .  , וכל רוכש רשאי לבצע את ביטוח החיים באמצעות כל סוכן אחרמר בנצי שיין

. מסוכנות  bshaiin@gmail.comאו במייל    3275000-054בנייד    ניתן לפנות למר בנצי שיין

 מהבנק.  הרלבנטייםהביטוח אמורים ליצור עמכם קשר עם כל קבלת הנתונים 

במידה ואתם מבצעים את הפוליסה    ובהתאם לסיכום עם בנק מזרחי,    בכם,ילתשומת ל

להכניס סעיף הודעה מראש ,  מזרחידרך סוכן אחר, נדרש לשעבד את הפוליסה לטובת בנק  

 . ולהעביר פוליסה מלאה על כל הסכום מראש ,יום במקרה של ביטול הפוליסה 30של 

 

 

mailto:bshaiin@gmail.com
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   – ת החתימה בבנקחומרים נדרשים לפגישו .4
עפ"י דרישות בנק ישראל,  עליכם להגיע לפגישה עם אישורי הכנסות עדכניים , כפי שיפורט 

להלן. הרעיון מאחורי דרישה זו הוא לאתר מצבים בהם חל שינוי בהכנסות ממועד אישור  

 אשרור ההלוואה מחדש עפ"י נתונים עדכניים שתציגו. ההלוואה, ובעצם 

 המסמכים הבאים : עם  להגיע יש

   - כל החברים* 

 . פנקס שיקים לתשלום לנוטריון א.

 .3, כמפורט בנספח  ע"י הבנק השיעבוד/המשכון רישוםדמי הכרטיס אשראי לתשלום  ב.

 - בעלי שליטה בחברה עוסק מורשה / •

 בלבד  ועדכני   מקורי  ספח +    מקורית   זהות   תעודת  עם   להגיע   המשתתפים  כל  על  -ת.ז + ספח  .1

לעדכן  נהיגה  רישיון   או  דרכון  לרבות,  תתקבל  לא  אחרת  תעודה   כל) נדרש  מישהו  אם   .

 חשוב(.  במשרד הפנים את תעודת הזהות שלו עליו לעשות זאת בדחיפות טרם ההגעה לבנק

 ! יוחתם לא ספח עדכני+  עדכנית זהות תעודת ללא שיגיע ערב/לווה –

 . (1920)במידה וטרם התקבלה יש להמציא את שומת מס  2020שומת מס  .2

רו"ח   .3 הב  –  2020-   2021אישור  לפורמט  המצורףבהתאם  אישור  נק  עד    2021,  נדרש 

מס    .  30/9/2021ל שומת  כבר  שיש  רו"ח   -2020למי  אישור  נדרש  בנוסף    2020לשנת    לא 

 לשומה. 

 .עדכניים חודשים אחרונים  3תנועות של   -דפי עו"ש מכל החשבונות הפרטיים  .4

 . למי שיש כאלו –הלוואות ומשכנתאות   עדכני של ריכוז .5

 - חברות •

 בנוסף לרשום מעלה לגבי בעלי שליטה בחברה, נדרש להביא:

במידה וטרם התקבלו, יש להגיע עם מאזן בוחן    –  2020דוחות כספיים מבוקרים לשנת   .1

, יחד עם מאזן בוחן עדכני של אורכה להגשת הדוחות מרו"ח שלכם  ואישור  2020שנת  של  

 . , עד לתאריך שאינו מאוחר משבועיים טרם יום החתימה בבנק2021שנת 

 . עדכניים חודשים אחרונים  3תנועות של   -דפי עו"ש מכל חשבונות החברה  .2

 למקור ע"י עו"ד + תאריך אימות  "מתאים" עם חותמת  – ותקנוןתזכיר  .3

 ע"י עו"ד + תאריך אימות  "מתאים למקור "עם חותמת  – תעודת התאגדות .4

 המתאימה במדויק לשם החברה בתעודת ההתאגדות.  -להגיע עם חותמת חברה .5

  סימנהמשרד עו"ד    –   עותקים מקוריים(  5)  פרוטוקול חברה רוכשת/לווה נוספת/ערבה .6

עליו   ישלח מראש לכל אחד מהרוכשים )שהם חברות( פרוטוקול מוכן, שעליכם לחתום 

 בפני עו"ד מטעמכם. 

חיים    בבנק   הפגישה   במהלך   • ביטוח  לקבל בהמשך  בלבד(  מורשים  )מעוסקים  יבקש מכם הבנק 
  הלווים  עם  קשר  יתחילו ביצירת    של בנצי שיין  הביטוח  סוכנות  נציגיבתקופה הקרובה    להלוואה.
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ניתן לפנות    .אבנוש  עימם  פעולה  שיתוף  נבקש.  בריאותי  שאלוןמילוי    לטובתשהם עוסקים מורשים  

 bshaiin@gmail.comאו במייל  054-3275000שיין בנייד  למר בנצי

 

  לעכב  לאש  מנת  על  וזאת,  חניה  ובמציאת  בפקקים   התחשבות  תוך   בזמן  הגעה  על  להקפיד  נבקש  •

 . אחריכם החותמים את

, תחנת  מומלץ להגיע באמצעות רכבת ישראלחניון יהלום, חניון הרכבת.    -חניונים בסביבת הבנק•

 .מרכז נמצאת במרחק הליכה מהבנק סבידור

 . ה וחציכשע  – הצפוי הפגישה משך•

 

 לאנשי הקשר הבאים :ככל שיש שאלות בנושא ניתן לפנות 

 03-7705006  -ערן גבע 

 03-7705018 – ענת נורמן 

 054-9401945  –תום רוז 

  כל החתמת  מטרתנו משותפת והיא לסיים את    .נא היערכותכם בהתאם

ומהירההתיקים   יעילה  מסגרות  בצורה  פתיחת  את  לאפשר  מנת  על   ,

 . האשראי ומימון הפרויקט 

דייר אשר יגיע ללא   .נבקש שיתוף פעולה מלא בנושא

באיחור   ,המקוריים  המסמכים יגיע  אשר  דייר  או 

לפגישה, או דייר אשר יגיע ללא הלווה הנוסף או ללא 

 לא יוכל לחתום והפגישה תידחה!  בעלי הזכויות,  כל

 בברכה, 

 חברת אילה אגם 

 

 

 

 

 נספחים: 

 תנאי ההלוואה בבנק המלווה   -1נספח 

 הוראת קבע לתשלום רכיב המע"מ   -2נספח 

 הסבר לגבי הטיפול המשפטי הנדרש בהלוואה   –  3נספח 
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 בבנק המלווה ההלוואה: תנאי  1 נספח

 המסחריים שסוכמו עם בנק לאומי: קרי התנאים  ילהלן ע

מינימלי   .1 עצמי  בבנק    –הון  שאושרה  למסגרת  בהתאם  נקבע  רוכש  כל  של  העצמי  ההון 

עצמיהמלווה.   הון  בהשלמת  נדרשים  אשר  רוכשים  הידועה    ישנם  למסגרת  בכפוף  וזאת 

של נתוני    סופיתבמהלך בדיקה  כי  ייתכן    -.  שימו לבהעלות הידועבבנק ובהתאם לאומדן  

 הרוכשים ידרוש הבנק תוספת הון עצמי בהתאם לשיקול דעתו. 

עמלת הליווי תתווסף לאומדן העלות שלכם כחלק  .  מעלות היחידה  1%  – עמלת ליווי בנקאי   .2

נציין, כי לעניין זה    מתקציב הפרויקט ותשולם לבנק במרוכז, לאחר תחילת הליווי הבנקאי.

צו לשלם את כל העמלה מהון עצמי, אלא שמסגרת יתרון מימוני עבורכם, כיוון שלא תאל

 האשראי מתייחסת גם אליה.

צמודה    .שנתי(  %3.85)כיום    P+.%522  –ריבית   .3 לא  בריבית משתנה  תינתן  כל ההלוואה 

מוקדם   ,)פריים( פירעון  עמלת  ללא  לפרוע  ניתן  ההיוון(  אותה  הפרויקט.   )עמלת  בסיום 

 יהיה בשיטה של תשלום ריבית בלבד.  החודשי לבנק ההחזרבתקופת ההקמה 

ההלוואה   .4 תקופת  הלווה     -משך  בגיל  ותלוי  אינדיבידואלי  הוא  ההלוואה  תקופת  משך 

ל בגרייס  תינתן  ההלוואה  הבנק.   ע"י  נקבעים  אשר  נוספים  חודשים   36  -ובפרמטרים 

מייד בסיום הגרייס, החזרי ההלוואה החודשיים יהיו  )תשלומי ריבית בלבד בתקופה זו(.  

 בשיטת "שפיצר", משמע קרן+ ריבית. 

כלל היחידות בפרויקט אשר תוקצה להם מסגרת אשראי יידרשו   -מימוש אשראי ראשוני  .5

המימוש הנ"ל נועד    אלף ₪.  50בעת המימוש הראשוני לבצע מימוש אשראי מינימלי של  

 . לצורך תפעולי של האשראי

  30של  הבנק קבע סף מימוש אשראי מינימלי  –  י בכל משיכה מימוש מינימלי של אשרא .6

ופץ אליכם הוראת תשלום פרטנית בה  ת . אחת לרבעון  אשראיפעימת מימוש  בכל    .אלף ₪

ה  ידרשות התשלום  את  לממן  כיצד  או    האם  -מבוקשלהחליט  עצמי  הון  אם ממקורות 

מימוש    -למי שיבחר להשתמש במסגרת האשראי  .  לכם כאמור  פתחיממסגרת האשראי שת

 האשראי המינימלי הינו בסכום כאמור. 

אופן מלא כל תקופת הבניה לטובת הבנק המממן. לא הנכס יהיה משועבד ב  –שעבוד הנכס   .7

 ניתן לקחת הלוואות על חשבון הנכס מבנק אחר במהלך הפרויקט. 
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 : הוראת קבע לתשלום מע"מ 2נספח 

 . נעדכן כאשר תידרשו לטפל בנושא מזרחיהנושא כרגע בטיפול מול בנק  - לידיעה בלבדנספח זה 

תקציב   עפ"י  התשלומים  למימון  נועדה  המלווה  בבנק  לרשותכם  שתועמד  האשראי  מסגרת 

 תשלומי המע"מ  יבוצעו מהון עצמי בלבד. הפרויקט, ללא מע"מ. 

על מנת להקל על הליך גביית המע"מ במהלך הפרויקט, חברי הקבוצה נדרשים לחתום על טופס  

 הוראת קבע לחיוב חשבון . 

, בהתאם לחשבוניות  חודשיים/ ותבוצע אחת לחודש כל תקופת הביצוע    גביית המע"מ תיפרס למשך  

 שיתקבלו בפועל מהקבלן ומהספקים. 

 

 לרשותכם שתי אפשרויות להקמת הוראת הקבע : בבוא העת תעמוד 

שלכם .1 הבנק  אתר  מוסד    -באמצעות  קוד  להזין  ללא  XXXXיש  כללית  הרשאה  לתת  יש   ,

 ביצוע הפעולה .לשלוח אלינו בסיום אסמכתא על  הגבלות .

 להלן דגשים למילוי המסמך :    – טופס ייעודי להוראות קבעבאמצעות חתימה על  .2

 . XXXXקוד מוסד  .א

 לסמן "הרשאה כללית ללא הגבלות".   .ב

 למלא פרטים אישיים באמצע העמוד. .ג

 לחתום בתחתית העמוד ולהחתים את הבנק שלכם על המסמך. .ד

 לשלוח אלינו את המסמך בסיום.  .ה

 

זו  1לפי סעיף  צע את הוראת הקבע  אנו ממליצים לב ואינה מצריכה  . שיטה  ונוחה לביצוע  קלה 

 התעסקות מול הבנק שלכם. 

 כאמור, בעיתוי הנוכחי אינכם נדרשים עדיין להקים הוראת קבע ונעדכן אתכם בבוא העת.
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  –  : נוטריון / רשם חברות / רשם משכונות 3נספח 

 - פוי כח נוטריוניים יי .א

אשר   עבור כל יחידה  פוי כחי כחלק מפתיחת תיק האשראי, הנכם נדרשים לחתום על שני י

 .  רכשתם בפרויקט

 . ייפוי כוח לטובת הבנק )יימסר לכם פיזית ע"י פקיד הבנק במועד החתימה(  -האחד -

 פוי כח כללי הנמצא אצל משרד עו"ד סימנה(.ינציגות הקבוצה )יייפוי כוח לטובת  - השני -

 

 עו"ד נוטריון יהודית שחם ממשרד עו"ד סימנה.    פוי הכח תיאמנו עםילצורך החתימה על י 

פוי יפוי הכוח אצל הנוטריון הנ"ל שכן י ייודגש כי כל חברי הקבוצה חייבים לחתום על י

לכלל חברי הקבוצה ויכול להיחתם רק אצל אותו הכוח הקבוצתי הינו ייפוי כוח משותף  

 . נוטריון

נוטריוני כח  יפוי  לפי    -עלות  הנוטריון  בתקנות  הקבועות  האגרות  פי  על  פרטנית  תיקבע 

 לדוגמא :  .הרכב החותמים ומספר העותקים

 ₪ )כולל מע"מ(  386 - פוי הכוחיעל שני י  עלויות חותם יחיד )פרטי(

 ₪ )כולל מע"מ(.   540  –שני חותמים )פרטיים( 

וכו'   רביעי  שלישי,  של חותם  הכוח    –)במקרה  מיפויי  כל אחד  בגין  נוסף  חותם  כל  עבור 

 ₪ כולל מע"מ(.  77ישולמו 

 חברה: עלויות 

₪ עבור כל חותם בכל אחד מיפויי    77בחברה יש להוסיף    "חותם בשם זולתו"במקרה של  

 .בנוסף לאמור לעיל כוח עבור כל חותם, בנוסף לאמור לעיל  פוייהכוח , דהיינו : לכל י 

 ₪ )כולל מע"מ(. 540מורשה חתימה יחיד בחברה:  - לדוג' 

  

 אנו ננסה לעשות כל מאמץ לתאם את הנוטריונית שתגיע למעמד החתימה בבנק.  

בפני הנוטריון, לאחר חתימתכם   פוי הכח יעל מנת לחתום על שני י ככל שהדבר לא יתאפשר,  

מול לתאם  עליכם  יהיה  שחם    בבנק,  יהודית  נוטריון  וכמובן    03-5229091בטלפון    עו"ד 

 פוי הכח שתקבלו בבנק כאמור. ילהגיע אליה עם טופס י

 : שעבוד ברשם החברות )רלבנטי לחברות בלבד( .ב

באופן מקוון.  רישום השעבוד לטובת הבנק אצל רשם החברות יתבצע על ידי נציגי הבנק  

 התשלום עבור הרישום יבוצע בכרטיס אשראי בלבד.-שימו לב  

השעבוד   רישום  לאחר  חברה  תשולם   – נסח  )אגרה  הקבוצה  של  עו"ד  ידי  על  יטופל 

 מחשבון הנאמנות של הקבוצה(.

  :בלבד(  עוסקים מורשים/רישום משכון ברשם המשכונות )רלבנטי לרוכשים פרטיים .ג

נציגי הבנק באופן  ידי  רישום המשכון לטובת הבנק אצל רשם המשכונות יתבצע על 

 התשלום עבור הרישום יבוצע בכרטיס אשראי בלבד. -שימו לב  מקוון. 

 

 ₪.  190 –אגרת רישום משכון נכון למועד זה 

          תשולם מחשבון הנאמנות    ה יטופל על ידי עו"ד של הקבוצה )אגר  -דוח עיון רשם המשכונות                

 הקבוצה(.   של 


