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  לכבוד
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  קבוצות רכישה: הנדון

  

  מבוא

בנייה עצמית באמצעות קבוצות רכישה של קונים התקיימה משך תקופה ארוכה בשולי פעילות  .1

לרכוש קרקע קבוצת אנשים על מנת התארגנות של  לעניין זה קבוצת רכישה היא .לדיורהאשראי 

 .לרבות באמצעות עמותה, ההתארגנות יכולה להיעשות באופנים שונים . מגוריםפרויקטלבנות ו

עד כדי הפיכתה לרכיב מהותי ,  של קבוצות רכישהפעילותההיקפי  בגידול משמעותיחל לאחרונה  .2

 . למגוריםחלות הבניההתשל בתחום  מאוד

השפעת . משמעותייםויתרונות מיסוי , שילוב של חיסכון בעלויותמבעיקרו   נבעל"הנגידול ה .3

. בתחום "מארגנים" של תמרוץ ו,גורמים אלו הואצה בשל הגדלת המודעות הציבורית לפעילות

פיקוחית ההמגבלה  כגון ,ענף הבנייהלייחודיים תרמו לגידול פרמטרים מקרו כלכליים , בנוסף

איתנות פיננסית של היעדר החשש מו ,היצע מצומצם של קרקעות זמינות לבנייה, הענףבמימון 

 .חברות הבנייה

 סיכונים בפעילות

 ך כרוקבוצות רכישהאשראי שנלקח במסגרת , בהשוואה לרכישת דירה מקבלןבצד היתרונות  .4

 הקבוצה והן לחברי  הן,"סטנדרטי"סיכון בהעמדת אשראי לדיור ל מעבר נוספיםבסיכונים 

 החריג הגידולהאמור בסעיף זה מקבל משנה תוקף נוכח  . פעילות זאתלתאגיד הבנקאי המממן

,  הוכחהטרםשכשירותם העסקית , מארגניםכניסה לתחום של  ,כמפורט לעיל ,בהיקפי הפעילות

 . בתקופה של ירידה במחירי הדיורמהותייםלכשלים בנוגע ונוכח היעדר ניסיון מספיק 

 פוטנציאל בשל  לפגיעה מהותית באיכות האשראי ובמוניטין הבנקחששיוצרים כונים אלו סי .5

 :גורמי סיכון המפורטים להלןמספר  או שילוב של ,אחדגורם סיכון התממשות 

של חלק מחברי הקבוצה בשל קשיים פיננסיים או בשל שיקולים  עצירת תשלומים .5.1

 .הפוגעת בתזרים המזומנים של הפרויקט, אחרים

 . גורמים לעיכובים מהותייםאשר, כסוכים ומחלוקות בתוך הקבוצהס .5.2

רשות הבדיקות בבמיוחד לאור ,  למעמד המס של העסקהנוגעאי ודאויות אפשריות ב .5.3

 .נאותות ההקלות במסל יחסב יםסימה

 .מארגניםהו חלק מהנציגים בשל חוסר ניסיון של ,שארבין , ייקור עלויות מעבר למתוכנן .5.4



  

 

 

תפקידו של הרוכשים את  בשל אי הבנת ,במקרה של כשל בפרויקטנק לבסיכון מוניטין  .5.5

 ערבות העדרסיכון זה עלול להחמיר בשל . מלווה את הפרויקטהנחזה בעיניהם כהבנק 

  . להבטחת ההשקעה של הרוכשים במקרה כאמור,מקובל ברכישה מקבלנים כ ,בנקאית

  סיווג אשראי לקבוצת רכישה

 האשראילאור הייחודיות של עסקאות אלו מצאתי לנכון להבהיר את עמדתנו באשר לסיווג  .6

 :והלימות ההוןסיווג ענפי , מגבלת חבותין ילענ

 :בהליך הבנייה ועד להשלמתו .6.1

 עשר בנותהמיועדת ל, לקבוצת רכישה שהועמד )מאזני וחוץ מאזני (אשראי .6.1.1

קבוצת הרכישה תסווג  (ן"הנדל  בענףשל תאגיד חבותכיסווג  ,יחידות דיור ומעלה

נתקיים קשר מהותי בין קבוצות  ).רשמיגם אם לא התאגדה באופן , "תאגיד"כ

 ".קבוצת לווים"ייכלל סך האשראי המתייחס ב, רכישה שונות

 הוןה הלימות חישוב  ב100%בשיעור ל "ישוקלל האשראי הנ, בהתאמה לאמור .6.1.2

 וכן להוראת 311' ין מסהאמור בסעיף זה מתייחס להוראת ניהול בנקאי תק(

 .)מסגרת עבודה למדידה והלימות הון - השעה

 :לאחר מסירת המפתח לרוכשיםבתום הבנייה ו .6.2

ויטופל , "אשראי לדיור"יסווג האשראי לחברי הקבוצה כ, בהיעדר נסיבות חריגות

 .בהתאם בהוראות השונות

במסגרת זאת  .ה של קבוצת רכישיםפרויקטאשראי להתאגיד הבנקאי יקבע נהלים לטיפול ב .7

 והן , יחידלכושר ההחזר של לווה הן בהתייחס ,סיכון האשראיייקבעו הפרמטרים לבחינת 

 .של הפרויקטהשונים בהתייחס לסיכונים 

יילקחו  ,בנוסף לפרמטרים המקובלים לבחינת כושר החזר של לווה המקבל אשראי לדיור

 :לדוגמא. כישהלאשראי לקבוצות ראו אופייניים   ייחודייםפרמטריםבחשבון 

 ).ריבית+ קרן " (מלא"בהתייחס להחזר  ייבחן, GRACE עם הלוואות כושר החזר של .7.1

 על כושר של עלויות נוספות בשל התייקרויות ועיכובים בפרויקטאפשריות השלכות  .7.2

 .ההחזר

 תחילה

 .2010 ביוני 30יום הדוחות לולא יאוחר מ, האמור במכתב זה ייושם בהקדם האפשרי .8

    

  ר הוראות מעב

רוג ממגבלות הריכוזיות לחבות ענפית יחתאגיד בנקאי אשר כתוצאה מיישום האמור במכתב זה  .9

יפנה למפקח על הבנקים לקבלת הוראות ) 315הוראת ניהול בנקאי תקין (ן "בענף הבינוי והנדל

   .מעבר  בנוגע לחבות החריגה
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