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הרבהיששבדרךרקייהנו.וכולםלגמרהזההפרויקט
ל04יעלההמחירכאשרשגםמביניםהםמהמורות.
יהיהזהכילהםשווהיהיהזהעדייןלמ"רשקלאלף
השוק".ממחירנמוךבמחירעדיין

בקבוצהמחברשקונהמיאושנשארמיאבל
נוספות.עלויותלושיהיולדעתצריך

ששולם".ממה5404"נכון
בקבוצתחברשלבנעליושנכנסשרוכשכלומר
נוספותעלויותיהיואםלבדוקתמידצריךרכישה

המארגןזהותאתלבדוקצריךהואובראשונה"בראש
לקבוצתאחדכלעםהולכיםלאהרכישה.קבוצתשל
רגולציהשצריךהזמןכלאמרתיאניולכןרכישה

עלהשיטההרכישהקבוצותעל
וקבלןג'מבולהטיסיכוללאפייפרטייסהמארגנים.
אותוקומות.03שלמגדללבנותיכוללאשיפוצים
שלבנייןלהקיםיכוללאחובבןרכישהבקבוצותדבר

דירות".מחמשלהתחילצריךקומות
שנכנסהרוכשעלעודמההמארגןמזהותוחוץ
לבדוקרכישהקבוצתחברשלבנעליו

ליוויאכןשישהבנקמוללבררצריך"הוא
למיניהןלקרנותשפוניםמארגניםישלפרויקט.
שהריביותבכךהקבוצהעלומכבידיםלבנקבמקום
לתתהסכיםלאהבנקכיזאתכלגבוהות.יותרהרבה
הניסיוןאתבודקיםהםסלקציהעושיםהבנקיםליווי.
פרויקט".לכלמימוןנותניםולאהמארגניםשל

בסרקבוצתהאחרוניםבימיםשממשמספרקיוויתי
הברונזהמגדליבשניהרכישהקבוצתלחבריהחזירה
עלויותמהוזלתכתוצאהכסףסכומיצמרתבפארק
שלממוצעהחזרקיבלאומרהואחברבפרויקט.

שהבנייןלאחרשניםארבעוזאתשקלאלף
אוכלס.

קרהזהאיך
שנשארכךהביצועבמהלךהפרויקטאת"ייעלנו
השותפים".לכלשייךהזהוהעודףעודף

בעליקיויתינחשון

אותךשואל"אניבסר

שלשדירהלהיותיכול

תעלהבשרונהמ"ר001

באופןאזמיליון

לאשכברכאלהישטבעי

למכורורוציםמאמינים

שלהם"הזכויותאת

יצהר
איל
צילום
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