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יד' באב תשע"ז

סדר יום
• דברי פתיחה ובחירת יו"ר לאסיפה  -עו"ד אדם שפרוכט ,משרד עו"ד יגאל

ארנון
• סקירה הנדסית ולוחות זמנים חזויים -מר ניסים בר ,מפקח מטעם חברת
גרויסמן הבר.

• דברי הקבלן  -מר שוקי כהן ,חברת י.ד כהן
• המשך סקירה על התנהלות הפרויקט – היערכות לאכלוס ,סקירה כספית

ובחירת חניות ומחסנים -מר רונן בן יהודה ,מנכ"ל חברת אילה א.ג.מ

דברי פתיחה ובחירת יו"ר לאסיפה -
עו"ד שותף אדם שפרוכט

סקירה הנדסית ולוחות זמנים–
מר ניסים בר ,מפקח מטעם חברת גרויסמן
הבר

תהליך האכלוס
•
•

•

•
•
•

שלב א" -מסירה למפקח" -הקבלן מודיע למפקח מהן הדירות הראויות
למגורים .המפקח נכנס לכל דירה כזו ועורך פרוטוקול ליקויים.
שלב ב" -סיור טרום מסירה" -הקבלן ,לאחר תיקון הליקויים ,מזמן את
הדייר לסיור .במהלך הסיור הדייר ממלא פרוטוקול ליקויים מטעמו.
שלב ג" -מסירת חזקה לדייר" -הקבלן ,לאחר תיקון הליקויים ,לאחר
קבלת טופס  4לבניין ולאחר חשמול הדירה ,קורא לדייר לקבל חזקה.
במהלך מסירת החזקה ממלא הדייר "פרוטוקול ליקויי חזקה".
שלב ד -לאחר קבלת החזקה מתאם הקבלן עם הדייר ביצוע תיקונים
לליקויי החזקה.
פעולות של הדייר במקביל לקבלת החזקה -פנייה לחברת החשמל לפתיחת
חשבון ,תאגיד מים ,חברת גז ,בזק וכו' (הנחיות מפורטות יופצו בהמשך).
במהלך תקופת הבדק ייתן הקבלן מענה לטיפול בליקויים שיתגלו ,תוך
אבחנה בזמן התגובה בין תיקונים דחופים לבין תיקונים רגילים .בסוף
שנת הבדק ייכנס הקבלן במרוכז לדירות להשלמת כל התיקונים.

שטחים ציבוריים ומסירתם לוועד בית זמני
•
•

•

•
•

בדומה לדירות עצמן ,מתקיים תהליך דומה לגבי השטחים הציבוריים
בבניין ובמגרש.
מי שיקבל ,בכל בניין ,את השטחים הציבוריים הוא ועד הבית של הבניין.
גם לגביו יתבצע תהליך זהה (מסירה למפקח ,תיקון ליקויים ,סיור טרום
מסירה לוועד הבית ,תיקון ליקויים ,מסירת חזקה לידי ועד הבית עם
רשימת "ליקויי חזקה" ,תיקון ליקויים ,שנת בדק וכו').
לשם כך מומלץ כבר כעת שלכל בניין ימונה "ועד בית זמני" ,ולו רק
לצורך קבלת השטחים הציבוריים בשלב זה .מדובר על  2עד  3נציגים
לכל בניין.
מי שמתנדב לוועד הבית הזמני מוזמן לפנות לאילה אגמ למר שרון אברס.
בהיעדר מתנדבים בבניין  -ימונו אוטומטית שני הדיירים הראשונים
המקבלים חזקה ,כוועד הבית הזמני.

תמונות

סטטוס בניית הבתים
בניינים -8, 3, 2, 1
• מוכנות הדירות -ככלל ,הדירות מוכנות כולל כלים סניטריים ,ל"מסירה
לפיקוח".
• הדיירים יוזמנו במהלך החודש הקרוב לביצוע "סיור טרום מסירה".
• מוכנות השטחים הציבוריים בבניינים -הלובאים מצויים אחרי גמר ריצוף
וחיפוי ,עבודות גבס ומעליות .נותר להרכיב ווטרינות כניסה ולסיים את
עבודות התאורה.
• מוכנות המגרשים (פיתוח המגרש וריצוף החניות) – החניות בבניינים
 1,2,3הסתיימו ,בניין  8בביצוע .נותר עדיין השלמת תאורה ,השלמת
מעקות ומאחזי יד.

סטטוס בניית הבתים -המשך
בניינים 4,5
• הדירות מרוצפות וצבועות.
• אלומיניום מותקן.
• שטחים ציבורים (לובאים) אחרי גמר ריצוף/חיפוי (למעט לובי ראשי),
עבודות גבס ,מעליות .לפני הרכבת ווטרינות כניסה וגמר עבודות תאורה.
• מוכנות המגרשים (פיתוח המגרש וריצוף החניות) – בביצוע ריצוף חניות
ומדרכות .צפי סיום עוד שבוע ,נותר תאורה ופינישים.
• צפי ל"מסירה לפיקוח" במהלך ספטמבר.
• צפי ל"סיורי טרום מסירה" לדיירים -במהלך ספטמבר-אוקטובר.

סטטוס בניית הבתים -המשך
בניינים 6,7
• לפני צבע.
• התקנות אלומיניום אמורות להתבצע בסוף חודש אוגוסט.
• השלמת ריצוף מרפסות בחודש הקרוב.
• שטחים ציבורים (לובאים) אחרי גמר ריצוף/חיפוי (למעט לובי ראשי),
עבודות גבס ,מעליות .לפני הרכבת ווטרינות כניסה וגמר עבודות תאורה.
• מוכנות המגרשים (פיתוח המגרש וריצוף החניות) –לקראת ביצוע
תשתיות חוץ ושכבות מצעים לפני ריצוף .תחילת ריצוף מתוכנן לקראת ה
 20לחודש.
• צפי ל"מסירה לפיקוח" במהלך ספטמבר.
• צפי ל"סיורי טרום מסירה" לדיירים -במהלך ספטמבר-אוקטובר.

סטטוס הנדסי
בניינים 9,10
• הדירות מרוצפות.
• צבע -יד ראשונה בניין  .9בניין  10לפני צבע.
• התקנות אלומיניום מתוכננות לתחילת חודש ספטמבר .השלמת ריצוף
מרפסות עד סוף חודש אוגוסט.
• שטחים ציבורים (לובאים)  -אחרי גמר ריצוף בניינים  9,10וחיפוי בבניין
(10למעט לובי ראשי) ,מעליות .עבודות גבס יחלו בימים הקרובים ,לפני
הרכבת ווטרינות כניסה וגמר עבודות תאורה.
• מוכנות המגרשים (פיתוח המגרש וריצוף החניות) – בעבודות תשתיות
ביוב וניקוז חוץ ,צפי לסיום עוד כשבועים .תחילת עבודות מצעים וריצוף
לקראת סוף חודש אוגוסט וסיום לקראת סוף ספטמבר.
• צפי ל"מסירה לפיקוח" במהלך ספטמבר.
• צפי ל"סיורי טרום מסירה" לדיירים -במהלך אוקטובר.

עבודות פיתוח ציבורי של משרד השיכון
•
•
•

•

•
•

קבלני משרד השיכון נדרשים בביצוע השלמת פיתוח חיצוני (אספלט ,מדרכות,
תאורה ,גינון).
לאחר ביצוע עבודות פיתוח ותשתית שלב א' מסר משרד השיכון ,עם תחילת הבנייה,
את השטח הציבורי לשימוש קבלן העמותה י.ד כהן.
משרד השיכון קיבל לחזקתו בחזרה את השטח הציבורי ביום  26ביולי  ,2017זאת זמן
קצר לאחר שכל התנאים לקבלת השטח לידיו מולאו :סיום עבודות תשתיות של חברת
בזק ,חברת חשמל ,הוט ,הכנת קירות הפיתוח הגובלים בכבישים (עבודה שהתבצעה
ע"י קבלן העמותה י.ד כהן) ,בדיקת קוי ביוב באמצעות צילום ,תיקון ליקויים וניקוי
השטח.
קבלן מטעם משרד השיכון מתוכנן להיכנס בתקופה הקרובה להשלמת הפיתוח האמור
לעיל (מדרכות ,תאורה ,אספלט ,גינון) וזאת לאחר השלמת עבודות אחרות שהתחייב
להם (גנים ובתי ספר).
לדברי נציגי משרד השיכון ,הצפי לסיום עבודות הקבלן מטעמם הוא חודש אוקטובר.
סיום עבודות הפיתוח הציבורי מהוות תנאי לקבלת טופס  4מעיריית מודיעין.

תנאים לאכלוס
• על מנת לקבל חזקה (מפתח) בדירה נדרשת השלמת הפעולות הבאות:
– מוכנות הדירה והיותה ראויה למגורים (גם אם יש בה "ליקויי חזקה"-
ליקויים שאינם מונעים שימוש סביר בדירה למגורים ,הנרשמים
בפרוטוקול מסירת החזקה מול כל דייר).
– חשמול הדירה ע"י חברת החשמל (תנאי לכך :קבלת טופס  4לבניין;
התהליך אורך כשבועיים-שלושה לאחר קבלת טופס .)4
– קבלת טופס  4לבניין .התנאים המרכזיים לכך הם:
• סיום הפיתוח הציבורי ע"י משרד השיכון (צפי :אוקטובר).
• מוכנות הבניינים והדירות ברמה המספקת את העירייה.
• המצאת כל האישורים הנדרשים (כגון :אישור כיבוי אש ,אישור
פיקוד העורף לתקינות ממ"דים ,אישורי מעבדות ועוד עשרות
אישורים שונים) .חלק מהאישורים ניתן לקבל רק לאחר סיום
עבודות הפיתוח הציבורי ע"י משרד השיכון (כיבוי אש ,עירייה).

לוח זמנים חזוי עדכני לאכלוס
בניינים :8 ,3 ,2 ,1
• מסירה לפיקוח -ככלל ,הדירות מוכנות ,כולל כלים סניטריים ,ל"מסירה
לפיקוח".
• צפי סיורי טרום מסירה לדיירים -במהלך החודש הקרוב.
בניינים :7 ,6 ,5 ,4
• צפי מסירה לפיקוח -ספטמבר.
• צפי סיורי טרום מסירה לדיירים -במהלך המחצית השנייה של ספטמבר.
בניינים :10 ,9
• צפי מסירה לפיקוח -במהלך המחצית השנייה של ספטמבר.
• צפי סיורי טרום מסירה לדיירים -במהלך המחצית הראשונה של אוקטובר.
צפי לאכלוס הדירות ,לאחר קבלת טופס  4וחישמול הדירות -נובמבר
מותנה בין היתר בסיום עבודות הפיתוח של משרד השיכון באוקטובר

דבר הקבלן
מר שוקי כהן ,חברת י.ד כהן

סקירה כספית -תזרים המזומנים עד כה
• עד כה נגבה מהחברים סכום כולל של כ 98.6 -מש"ח (מיליוני  ,)₪שהם
כ 89% -מההכנסות לפי דו"ח  1של השמאי.
• עד כה שולמו הוצאות בסכום כולל של כ 95.1 -מש"ח ,שהם כ86% -
מההוצאות .להלן התפלגות התשלומים העיקריים עד כה:
– לקרקע ופיתוח -כ 40.0 -מש"ח.
– לבנייה -כ 43.5 -מש"ח.
– לניהול הנדסי ,שיווק ,פיקוח ושירותי יעוץ – כ 6.9 -מש"ח.
– לתכנון ,היטלים ,אגרות בנייה ,הצמדות ושונות  -כ 4.7 -מש"ח.
• מתוך היתרה בקופה ,בסך של כ 3.6 -מש"ח ,משועבד סכום של כ1.1 -
מש"ח כבטוחה לטובת ערבויות בנקאיות שהוצאו לטובת משרד הבינוי ,כך
שהיתרה הפנויה ב"קופה" עומדת נכון לעכשיו על כ 2.5 -מש"ח.

סקירה כספית -גביית מדדים לקופת העמותה
•

•

•
•

בסמוך לתחילת הבנייה (מסמך פרטני של רו"ח פריידקס לחברי העמותה
מיום  )14.6.15נמסר שאומדן עלות יחה"ד אינו כולל תוספת בגין עלייה
עתידית במדד תשומות הבנייה ,וכי התוספת בגין המדדים תיגבה מהדיירים
לקופה המשותפת בעתיד ,ויתכן גם שמהון עצמי.
בשל יתרות קיימות בתקציב ,ותוך הבאה בחשבון של תזרים המזומנים,
החליט הוועד המנהל לגבות רק חלק מסכום המדדים (לגבות בממוצע כ9 -
אש"ח ליח"ד ,כל אחד בהתאם לניקוד היחסי שלו).
מכתבים פרטניים נשלחו לחברים.
הסכום יתווסף לאומדן עלות יחה"ד וייגבה בהמשך עד האכלוס (ניתן גם
מיתרות לא מנוצלות במסגרת האשראי למי שלא מימש עד כה את מלוא
זכאותו לשימוש במסגרת בתשלומים העיתיים לעמותה).

חניות ומחסנים
• לפי הסכם עמותה-משתכן כל דייר זכאי למחסן ולחניה אחת במסגרת
אומדן עלות יחה"ד.
• הועד החליט להקצות ,במסגרת אומדן העלות ,שני מקומות חניה לכל
דייר .בחלק מהמגרשים אין כפל מקומות חניה ,כך שיהיו דיירים
שיקבלו רק חניה אחת וזיכוי כספי של ( ₪ 10,000הסכום נקבע
בהתאם לאומדן עלות הקמה) ,עם שחרור ערבויות העמותה למשרד
השיכון.

חניות ומחסנים -תהליך הבחירה בהתאם להחלטת
הועד
•
•
•
•
•
•
•

בכל בניין התהליך בנפרד במקביל לבניינים האחרים.
שלב טרומי -הקצאת חניית נכים (אם יש כזו בבניין) לנכה ,אם מעוניין בה.
סבב ראשון -בחירת חניה אחת ומחסן לפי סדר אומדני העלות (מחסן שצמוד
לחניה חובה לבחור כמיקשה אחת) .ניתן לבחור חניה טורית ,אם יש פנויה
בבניין.
סבב שני -בחירת החניה השנייה למי שרלבנטי ,שוב לפי סדר אומדני העלות
בבניין.
תיגבה תוספת בגין קירוי/רוחב בהתאם לאומדן שווי שקבע שמאי העמותה.
בחלק מהבניינים תהיינה התאמות (למשל לאחר בחירת חצי מהחניות
הבודדות ,תוקפא המחצית השנייה לסבב השני שלהם).
פנייה תיערך על ידינו לכל אחד לפי תורו בבניין כאמור.

