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לכבודחבריעמותתאפיקימודיעין 
שלוםוברכה ,

הנדון :עמותת אפיקי מודיעין בחריש – מחזור משכנתאות וסיכום עם הקבלן
מחזורמשכנתאות
 .1אנחנושמחיםלעדכןכילאחרעבודהרבהומאמציםמרוביםשלנציגיועדהעמותה,חברת
הפיקוח ,עורכי הדין של העמותה ,וחברת אילה אגמ ,נערך סיכום חשבון סופי כספי עם
הקבלן  אשר מאפשר את קידום מחזור המשכנתאות .עיקרי הסיכום של ועד העמותה עם
הקבלן ,אשר חלק מרכזי מהם הינו שהעמותה מקבלת פיצויי איחור מהקבלן ,מצוינים
בהמשךהמסמך,ולהערכתנומהוויםהישגיפהלעמותהולחבריה.
 .2נצייןכיבעיתוי הנוכחי ניתן למחזר משכנתאות אך ורק בבנק לאומיוזאתבריביותלפיתנאי
השוק (ולא בריביות של עמותה/קבוצת רכישה אותם אתם משלמים ,שהם כידוע גבוהות
יותר).
 .3משרד עו"ד ליפא מאיר ממשיך לטפל בכל הנושאים המשפטיים והרישומיים הנדרשים על
מנתלאפשר בהמשךביצועמחזורמשכנתאותבכלבנק,ע"פתנאיהשוק .אנונוציאאליכם
הודעהמסודרתכאשרניתןיהיהלבצעמחזורמשכנתאותבכלהבנקים,ולארקבבנקלאומי.
 .4להזכירכם ,בסוף שנת  2015בוצע מימוש האשראי הראשון בפרויקט ,למי שפתח מסגרת
אשראי ,בסכום מינימלי של  5,000 ₪במסלול הבוליט .לתשומת ליבכם בתאריך 31/12/18
יגיע מועד הפירעון של ההלוואה הראשונית וכלל התשלום הקרן ( ₪ 5,000לפחות כאמור)
בנוסף לריבית החודשית ירד מחשבונכם.חבריעמותהשימחזרומשכנתאלפניהמועדהנקוב
לאיידרשוכמובןלפרועשובאתהסכום. אנימעריכיםשעודלפניכןניתןיהיהלמחזרבכל

הבנקים ולארקבבנקלאומי,כךשכלחבריכוללבדוק ולהחליטהאםלמחזרעכשיובבנק
לאומי,אולהמתיןלאפשרותלמחזרבכלבנקאחרשירצה.
 .5חבריעמותההמעונייניםבמחזורהלוואותיהםבבנקלאומי,כוללהגדלתסכוםהאשראיאם
הםנדרשיםלכך,יכולים לפנות למוקד הישיר של בנק לאומי בטלפון .*3200אתהזיהוי
הראשוניניתןלעשותבאמצעותמספרת.ז.
 .6חבריעמותהאשרלאניצלוכללמסגרתאשראיבבנקלאומי,אושכברפרעואותה,מוזמנים
לפנות לבנק לאומי בטלפון  *6062לשם קבלת מכתב החרגה (מכתב המאשר כי המשכנתא
הכללית של בנק לאומי לא חלה עליו) .בעיתוי הנוכחי לא ניתן לקבל משכנתא מבנק אחר
באמצעותמכתבהחרגהזה. 
 .7נציין כי אפשרות מחזור המשכנתאות בבנק לאומי היא "טרייה" מהימים האחרונים ,ולכן
יתכןוחלקממערכותהמידעבבנקטרםעודכנו.לפיכך,אםאתםנתקליםבתשובהשלנציגי
הבנקכיהפרויקטנמצאבניהולשלמחלקתקבוצותהרכישה,רצוילהפנותאותםלאישקשר
שמטפלבפרויקט(הםאמוריםלדעתכיצדלפנותאליובמערכתהמידעשברשותם).

עיקריהסיכוםשלועדהעמותהעםהקבלן
 .8כללי - כמובכלפרויקט,עםסיומונערכתהתחשבנותכספיתסופיתעםהקבלן,כאשרבענף
שכיחשישתוספותכספיותהמגיעותלקבלןהמבצע,מסיבותשונות,בשיעוריםשלעד2%-
 3%מעלות הבנייה .כפי שהוצג בעבר מספר פעמים באסיפות הכלליות של העמותה מכיל
תקציבהפרויקט,אשרנקבעע"יהשמאיואושרע"יבנקלאומי,סעיףשלרזרבהתקציבית
בשיעורשל5%מעלויותהבנייה.
 .9במסגרת ההתחשבנות הסופית עם הקבלן ,הגיש הקבלן לחברת הפיקוח דרישה כספית
לתוספות כספיות בהיקף כולל של כ - 900אש"ח (כ - 1.2%מעלות הבנייה) .מאידך הגישה
העמותהדרישותכספיותאחרותשעיקרןאיחוריםבמסירתיחידותהדיור,וטענותיהעימה.
מנגד טען הקבלן להצדקה באיחורים מסיבות שונות לגישתו שביניהן :מחויבותו החוזית
(בהיבטהפיצויים)למועדלקבלתטופס 4ותעודתגמרמהרשויותולאלמסירתחזקהלאחר
חישמול הדירות; פרק זמן ארוך ובלתי סביר שלקח לחברת החשמל לחשמל את הדירות
בחריש בכלל ובפרויקט בפרט; שינויי דיירים בדירות שכנגדם חתמו הדיירים לא רק על
תוספתכספיתפרטניתלקבלן,אלאגםעלהסכמתםלתוספתזמניםבמסירתהדירה לאחר
קבלת טופס  4ותעודת גמר מהרשות המקומית; איחורים הנובעים מתיאומים עם דיירים
להגעהלמסירתחזקהכאשרהדירהראויהלמגורים;גובהשכ"דחודשיבפועלבחרישהנמוך
בכמחציתמסכוםהפיצויהחודשיהקבועבחוזה,וטענותנוספות.
 .10סיכומושלהחשבוןהסופי,הינוהכרהשלחברתהפיקוחרקבחלקמדרישותיוהכספיותשל
הקבלן לתוספות כספיות ,והכרה רק בחלק מתקופת האיחורים ככזו המזכה את הקבלן

בהארכתלוחזמניםמאושרת.לאחרמו"מ הסכיםהקבלן לחתוםעלכתבויתור הדדימול
העמותה,אשרמתייחסלנושאהדרישותהכספיות.מודגשכיהויתוראינוחלעלשאררכיבי
החוזהשלהעמותהמולו,כגוןבנושאיטיבהעבודה,בדקואחריות.להערכתנו ,הסיכום אליו
הגיע ועד העמותה עם הקבלן הינו סיכום מצוין המהווה הישג יפה לעמותה.
 .11הסיכום עם הקבלן ,מלבד סלילת הדרך למחזור משכנתאות כאמור ,כולל בתוכו רכיב של
פיצויים בגין איחורים בסכום כולל של כ - 370אש"ח ,שהעמותה מקזזת מהקבלן .כמו כן
תחייב את העמותה את מי מחבריה בגין חשבונות חשמל המיוחסים להם .ועד העמותה
יחליטבאיזהאופןיחולקופיצוייםאלוביןחבריהעמותהובאיזהעיתוי,ועלכךתצאהודעה
נפרדת .


בברכה,
אילה א.ג.מ יעוץ נדל"ן בע"מ

