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  מתחם זרובבל הרצליה 204אל: יחידי הבעלים מבנן 

  

  זרובבל הרצליה 204ניציגות פרוייקט מאת: 

  

  

  מכובדינו,

ברצוננו לעדכנכם בקצרה במכתב זה אודות ההתקדמות בפרויקט, שכן ישנם עדכונים המופיעים  

  ן שוטף.בפורטל הדיירים, אך יש לנו הרושם כי לא כולכם מתעדכנים בו באופ

קבלנים המתאימים  14 -לאחרונה יצאנו עם מכרז לבחירת הקבלן המבצע של הפרויקט. פנינו לכ

ן זה משקף את המצב משק הבניה בארץ, וצעות מארבעה קבלנים בלבד. (נתלבניית הבניין, וקיבלנו ה

ת על עצמם אחריות לבניית כל חשכן קבלנים עמוסים בעבודות עקב תנופת הבניה, ולא מוכנים לק

  בניין).

בימים אלו אנו מבצעים סבב פגישות התרשמות עם הקבלנים שהציעו את עצמם לבניית הפרויקט, 

לבחור את הקבלן המתאים מבחינתנו. מעבר לבחינת הצעת המחיר של כל  ובוחנים אותם על מנת

 טיב הביצוע  קבלן, אנו נבדוק בין היתר את איתנותו הפיננסית, יכולותיו להעמיד ערבויות מספקות וכן

  קודמים שבוצעו על ידו. בפרויקטים

יונה לשלם אגרות ישנה חשיבות על - במקביל, קיבלה הנציגות דרישה לתשלום אגרות להיתר הבניה

שכן אי תשלום יחזיר אותנו חזרה לוועדה המקומית אשר תדרוש שינויים  2015סוף נובמבר אלו עד 

  תכנוניים בבניין ונתעכב עוד חודשים רבים עד תחילת הבניה.

מכיוון שטרם נפתחו כל תיקי הליווי לכל אחד מהשותפים בפרויקט על ידי הבנק (אנו מקווים שבחודש 

  תהליך זה) אנו נדרשים לשלם את אגרות ההיתר מהון עצמי.הקרוב יחל 

אנו ננסה לפעול מול הבנק המלווה להחזר הכספים ששולמו לטובת היתר הבניה במידה ומישהו 

מהשותפים מעוניין לנצל את מלוא מסגרת האשראי. בכל מקרה החזר כזה יכול להתבצע רק לאחר 

  השלמת כל הליכי קבלת הליווי הבנקאי ובמועד משיכת הכספים הראשונה מהבנק המלווה.

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להעביר את התשלום שנדרש כל אחד ואחת מכם על ידי יורם מרגי 

  .2015לנובמבר  19(המנהלים הפיננסים ושמאי הפרויקט) בהקדם ולא יאוחר מיום וטל נייר 

  מצורפת להלן טבלה עם הסכום שכל שותף מתבקש להעביר.

  !ולמנוע נזק לכולנו במועדו ולא לעכב את הפרויקט בשל אי תשלום ראנו חייבים לשלם את השוב
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  בתודה מראש,

זרובבל הרצליה 204 נציגות פרוייקט  

  

  

  

  

  

  

119,653 4.351%₪צפ'-מע'-דר'1(ק"ק)5דירת גןסיכל אריק ושירה1

113,823 4.139%₪צפ'-מז'-דר'1(ק"ק)5דירת גןיוסף נגל2

67,760 2.464%₪צפ'-מע'-דר'42דירהבנדר רונה3

66,440 2.416%₪צפ'-מז'-דר'42דירהוינברגר רות וראובן4

66,440 2.416%₪דר'-מז'42דירהישראל יעקובוב5

68,310 2.484%₪צפ'-מע'-דר'43דירהיוסף נגל6

66,990 2.436%₪צפ'-מז'-דר'43דירהאליעזר לפקיפקר ומרים אוזן7

66,990 2.436%₪דר'-מז'43דירהגולדמן ישעיהו ודניס8

68,888 2.505%₪צפ'-מע'-דר'44דירהגרטן יעקב וליאורה9

67,513 2.455%₪צפ'-מז'-דר'44דירהבביוב אייל וסיגל10

67,513 2.455%₪דר'-מז'44דירהששון שחמון11

68,888 2.505%₪מע'-דר'44דירהיונה שרעבי 12

69,438 2.525%₪צפ'-מע'-דר'45דירהעמיחי ודורית לוי13

68,063 2.475%₪צפ'-מז'-דר'45דירהששון שחמון14

68,063 2.475%₪דר'-מז'45דירהרייסמן, ישינובסקי15

69,438 2.525%₪מע'-דר'45דירהברק אלון16

84,480 3.072%₪צפ'-מע'-דר'56דירהעוזי ואביבה רבי 17

82,803 3.011%₪צפ'-מז'-דר'56דירהיהונתן כהן ניסן18

68,613 2.495%₪דר'-מז'46דירהשנק אורית וניר19

69,988 2.545%₪מע'-דר'46דירהזקס שרגא20

85,140 3.096%₪צפ'-מע'-דר'57דירהישינבוסקי אבי21

73,948 2.689%₪צפ'-מז'-דר'4.57דירהצ'רני ציונית וישראל22

83,463 3.035%₪דר'-מז'57דירהבן כליפא דוד וברונפמן אירן23

85,140 3.096%₪מע'-דר'57דירהאוזן אליהו24

90,145 3.278%₪צפ'-מע'-דר'58דירהזקס שרגא25

88,385 3.214%₪צפ'-מז'-דר'58דירהעידן עמיר26

88,385 3.214%₪דר'-מז'58דירהשולמית ויעקב עמיר27

90,145 3.278%₪מע'-דר'58דירהאלעד עמיר28

98,560 3.584%₪צפ'-מע'-דר'59מ. פנטהאוזמינה רייסמן29

96,635 3.514%₪צפ'-מז'-דר'59מ. פנטהאוזיפה בן דוד30

119,488 4.345%₪מז'-דר'-מע'59פנטהאוז תחתוןשחמון ששון31

129,003 4.691%₪צפ'-מז'-דר'510פנטהאוזאופיר ולימור רוסין32

131,478 4.781%₪צפ'-מע'-דר'510פנטהאוזבביוב אייל וסיגל33

2,750,000 100.000%₪סה"כ

דרישת תשלום לאגרות והיטלים 

ע "ס 2,750,000 ₪
שווי יחסי לדירה בפרוייקט כיווני אויר

מספר 

דירה

שם הדייר
קומה

מס' 

חדרים
טיפוס דירה


