
 4. אסיפה כללית מס
 

16.1.2017 
 ז"בטבת תשע' יח



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

 ארנון

 מר מנחם וייצמן –ר העמותה "דברי פתיחה יו•

 כהןד .חברת י', ג'חגיוסף / מר שוקי כהן -דברי הקבלן•

 ח ליאור סטינוס"רו -2016ולשנת  2015חות כספיים לשנת "הצגת דו•

 ח ליאור סטינוס"רו -הצגת תקציב מול ביצוע •

 מ .ג.ל חברת אילה א"מנכ, מר רונן בן יהודה –על התנהלות הפרויקט סקירה •

 סקירה הנדסית   -     

 ז  "לו -     

   שפרוכטד אדם "עו -ביקורת המשך כהונת חברי וועד מנהל וועדת אישור •

 



 -ר לאסיפה "יופתיחה ובחירת דברי 

 שפרוכטד שותף אדם "עו



  -ר העמותה "פתיחה יודברי 

 מר מנחם וייצמן



 הצגת סטטוס הבנייה

 קבלן הפרויקט



 הוראות בטיחות באתר
 מתאמת /בלבד הקבלן נציג ובליווי בתיאום יעשו לאתר ונכנסים מבקרים•

   .דיירים שינויי

  ולקבלן מראש תיאום וללא מלווה ללא באתר לבקר מוחלט איסור קיים•

      שום תהיה לא

 .זו מהנחיה שחרג מבקר על אחריות•

 .הפעילות לשעות מעבר לאתר כניסה על מוחלט איסור קיים•

 .עקב נעלי /פתוחות ובנעליים גומי בנעלי כניסה איסור חל•

 .לילדים כניסה תותר לא•

 .בהריון נשים כניסת תותר לא•

 .לאתר חיים בעלי כניסת תותר לא•

 .בלבד הרוכשים לדירת מותרת לאתר מבקרים כניסת•

 



 הוראות בטיחות באתר
  גישה מכשולי ,גדרות ,מעקות על  להישען או/ו להרים או/ו להזיז אין•

 .ב"וכיו

 בשטח ב"וכיו דלת ,מכסה ב"וכיו לפתוח או/ו להסיר או/ו להרים אין•

 .האתר

 המלווה הנציג מפי הבטיחות והראות ההנחיות לכל להישמע הדייר על•

    .באתר הביקור בעת

 .לגביו אחריות שום תהה לא אלו מהוראות יחרוג אשר דייר•

 בהן ואין לנהוג יש שלפיהן ההנחיות מיצוי משום שדלעיל בהוראות אין•

 הנובעים אחראית והתנהגות דעת שיקול להפעלת תחליף משום

  נסתיימה שטרם בנייה באתר נכנסים או/ו מבקרים במציאות והכרוכים

 .בו והסיור בהימצאות זהירות משנה לנקיטת הקשור בכל הבנייה בו



 עדכון  -  17\01\15 6/11/16
 הנדסאי     יוסף יצחק חגג מנהל פרויקטים גורגייהערכו ותכננו  עמירם                  

 



  D1בניין



  D1בניין



   D1בניין

  שלבי ביצוע: 

 25.01.17ופירוק פיגום    וקופינגסיום אבן כולל כחלה 

 סיימנו       27/11/16סיום טייח פנים 

  יסתיים לפי התאריך       1/1/17:סיום ריצוף 

 יבוצע לפי התאריך     21/1/17: סיום עבודות צבע 

 05.02.17: דלתות כניסה 

 יבוצע לפי התאריך 10/2/17: הרכבת אלומיניום 

  מבצעים לקראת   20.11.16התחלת עבודות פיתוח  גדרות ומערכות ביוב
 30.01.17סיום איטום    25.01.17סיום עד  

    20.11.16          4התחלת התארגנות לטופס                               

 



 2Cבניין 



 2Cבניין 



 2Cבניין 
 שלבי ביצוע: 

 סיימנו 20/11/16ופירוק פיגום   וקופינגאבן כולל כחלה סיום 

 סיימנו למעט קורות 20/11/16 –וחוץ סיום טייח פנים 

  סיימנו  למעט מרפסות    01/12/16:סיום ריצוף 

 31.01.17: סיום עבודות צבע 

 הותקנו 06/12/16:הרכבת דלתות כניסה 

 25.01.17: הרכבת אלומיניום 

  20.11.16התחלת עבודות פיתוח  גדרות ומערכות ביוב  
 10.02.17עובדים סיום 

    20.11.16          4התחלת התארגנות לטופס 



   C3בניין



 C3בניין 



 C3בניין 
 שלבי ביצוע: 

 סיימנו 30/11/ 16פיגום ופירוק   וקופינגסיום אבן כולל כחלה 

 סיימנו למעט קורות   25/11/16 –פנים וחוץ סיום טייח 

  סיימנו למעט מרפסות  30/11/16:סיום ריצוף 

 31.01.17: סיום עבודות צבע 

 הותקנו   15/12/16: הרכבת דלתות כניסה 

 25.01.17 : אלומיניום הרכבת 
 עובדים סיום  20.11.16עבודות פיתוח  גדרות ומערכות ביוב  התחלת

 15.01.17לקראת 

    20.11.16          4התחלת התארגנות לטופס 

 

 



 A4בניין 



 A4בניין 



 A4בניין 
 שלבי ביצוע: 
 סימנו למעט ציבורי מחסנים    24/11/16 –סיום עבודות חשמל 
ווטרקלידירות מסוימות יש לסיים את הציבורי  -סיום עבודות אינסטלציה  

 05.02.17כולל הכנות לגג  
 עובדים נעמוד   15/02/17. סיום חודשיים לאחר מכן  25/11/16התחלת אבן

 בתאריך בלי נדר
 25.01.17סיום   10/11/16 –התחלת טייח פנים 
 10.02.17: התחלת  ריצוף סיום ריצוף 
 15.02.17   30/1/17: סיום עבודות צבע 
 27.02.17: הרכבת דלתות כניסה 
 21.02.17: הרכבת אלומיניום 
 15.01.17עובדים סיום  20.11.16עבודות פיתוח  גדרות ומערכות ביוב  התחלת 
    20.11.16          4התחלת התארגנות לטופס 

 
 



 A5בניין 



 A5בניין 



 A5בניין 
 שלבי ביצוע: 

 ומחסנים לובאיםנשאר , הסתיים  –עבודות חשמל בדירות 

 ולובייםנשאר ציבורי וסולארי , הסתיימה  –אינסטלציה עבודות 

 15.02.17סיום /. 1625/10. אבן התחלת 

 25.01.17דירות  יסתיים  6סיימו  סיום  10/12/16 –פנים סיום טיח 

 09.02.17סיום ריצוף  10.01.17התחלת  ריצוף 

 27.02.17: סיום עבודות צבע 

 15.02.17:הרכבת דלתות כניסה 

 15.02.17: הרכבת אלומיניום   

  עובדים   30.12.16התחלת עבודות פיתוח  גדרות ומערכות ביוב 

    20.12.16          4התחלת התארגנות לטופס 



  A6בניין 



  A6בניין 



 A6בניין  
 שלבי ביצוע: 
 לובייםנשאר , הסתיים  –עבודות חשמל בדירות   
 ולובייםנשאר ציבורי וסולארי , הסתיימה  –עבודות אינסטלציה 
 סיכוי טוב שיסתיים בתאריך 30/02/17 –סיום  05/12/16אבן  התחלת 
 05.02.17סיום  10/12/16 –סיום טיח פנים 
 15.02.17 התחלת  ריצוף 
 28.02.17 : סיום עבודות צבע    
 15.03.17: הרכבת דלתות כניסה 
 15.03.17: הרכבת אלומיניום 
  עובדים   30.12.16התחלת עבודות פיתוח  גדרות ומערכות ביוב 
    20.12.16          4התחלת התארגנות לטופס 
  20.03.17   20/2/17:דלתות פנים  הרכבת 

 



  A7בניין 



  A7בניין 



 A7בניין 
 שלבי ביצוע: 
 סיימנו    –סיום שלד 
   25.01.17התחלנו  סיום 10/12/16התחלת עבודות חשמל 
25.01.17התחלת עבודות אינסטלציה   
 25/3/17 –סיום     בפבראראבן התחלת 
  25.02.17ל 15/2/17 -סיום 5/1/17 –טיח פנים התחלת 
 10/3/17: ריצוף סיום    20.02.17   25/1/17:התחלת  ריצוף 
 27/3/17: סיום עבודות צבע 
 30/3/17:הרכבת דלתות כניסה 
 5/4/17: הרכבת אלומיניום 
  30.12.16התחלת עבודות פיתוח  גדרות ומערכות ביוב 
    20.12.16          4התחלת התארגנות לטופס 

 



   D8בניין 



   D8בניין 



 D8בניין 
 שלבי ביצוע: 

 20.01.17.פיגום ופירוק   וקופינגסיום אבן כולל כחלה 

  25.01.17 חוטיח .        הסתיים–טייח פנים 

 לקראת סיום למעט מרפסות-גמר ריצוף 10/10/16התחלת ריצוף 

 22.01.17: עבודות צבע סיום 

 05.02.17  : דלתות כניסה הרכבת 

 15.02.אלומיניום הרכבת  

  30.01.17התחלת עבודות פיתוח  גדרות ומערכות ביוב 

    20.12.16          4התחלת התארגנות לטופס 

 



   B9  בניין



 B9  בניין 



 B9 -בניין  
 שלבי ביצוע: 
 התחלנו סימנו  כולל ציבורי 1/12/16 –סיום עבודות חשמל 
סיימנו בדירות  10/12/16 -סיום עבודות אינסטלציה 
 עובדים ערכת סיום יעמדו 25/02/17 -סיום  25/11/16התחלת אבן 
 01.02.17סיום      30/12/16 –סינים)פניםהתחלת טייח 
 15/2/17:  התחלת  ריצוף   
 10.03.17:סיום עבודות צבע 
 1/3/17:הרכבת דלתות כניסה 
 15.03.17   10/03/17:הרכבת אלומיניום 

  3.01.17התחלת עבודות פיתוח  גדרות ומערכות ביוב 
    20.01.17          4התחלת התארגנות לטופס 

 



   B10בניין 



   B10בניין 



 B10בניין 
 שלבי ביצוע: 
 סיימנו –סיום שלד 
   דירות וקומת מחסנים סיום   6התחלנו סיימנו    20/11/16התחלת עבודות חשמל

05.02.17 
 20.01.17 התחלת עבודות אינסטלציה 
 25.01.17אבן  התחלת   
 25/01/17  –התחלת  טיח פנים   
  05.03.17 : ריצוף סיום    15.02.17ריצוף  מ   התחלת 
 20/3/17: סיום עבודות צבע 
 25/3/17:הרכבת דלתות כניסה 
 25.03.17יגיע  5/4/17: הרכבת אלומיניום 
  30.01.17התחלת עבודות פיתוח  גדרות ומערכות ביוב 
    20.02.17     4התחלת התארגנות לטופס 
 ה"בעז    30.04.17צפי לסיום כל הפרויקט 

 
 
 



 תוספות ושינוי דירים הגורמות לעיכוב

 
תשלומים עבור שינויים מול זיכויים 

  סגירת תיקי שינויים 

 צבעונית   לשליכטהגוונים 

  בחירת דלתות פנים גוונים 

 ארונות מטבח 

שיש למטבח 

 חוסר ריצוף במקלחות בשינוי דיירים 

  סגירת שינויים סופי 

 בעיות העברה אין קו מים ראשי  6בעיות בבניין 

 

 

 



 2016- 2015הצגת דוחות כספיים 

 ח ליאור סטינוס"רו



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות כספיים 

 



 2015דוחות מילוליים 

 



 2015דוחות מילוליים 

 



 2015דוחות מילוליים 

 



 2015דוחות מילוליים 

 



 2015דוחות מילוליים 

 



 2015דוחות מילוליים 

 



 2015דוחות מילוליים 

 



 2015דוחות מילוליים 

 



 2015דוח התאמה למס 

 



 2015דוח התאמה למס 

 



 2016דוחות כספיים 

 



 2016דוחות כספיים 

 



 2016דוחות כספיים 

 



 2016דוחות כספיים 

 



 2016דוחות כספיים 

 



 2016דוחות כספיים 

 



 2016דוחות כספיים 

 



 2016דוחות כספיים 

 



 2016כספיים  דוחות

 



 2016דוחות כספיים 

 



 2016דוחות כספיים 

 



 2016דוח מילולי 

 



 2016דוח מילולי 

 



 2016דוח מילולי 

 



 2016דוח מילולי 

 



 2016דוח מילולי 

 



 2016דוח מילולי 

 



 2016דוח מילולי 

 



 2016דוח מילולי 

 



 2016דוח התאמה למס 

 



 2016דוח התאמה למס 

 



  -הצגת תקציב מול ביצוע 

 ח ליאור סטינוס"רו

 



 תקציב מול ביצוע
 מ"כולל מע, נומינלי, ח"באש

תקציב  

דו"ח 0
תקציב דו"ח 1

ביצוע עד 

ליום 

יתרה לניצול30.12.2016

אחוז 

ביצוע

107,939110,30484,29426,010

107,939110,30484,29426,01076.42%סה"כ הכנסות

100.00%                    0           22,276                  22,276        22,276קרקע

99.99%                    1           17,706                  17,707        17,707פיתוח כללי והקמת מבני ציבור

100.00%                    1           39,982                  39,983        39,983סה"כ לקרקע מפותחת

ה
ני

 ב

53.75%           25,669           29,826                  55,495        52,104סה"כ בניה

53.75%           25,669           29,826                  55,495        52,104סה"כ בניה

96.76%                  17                512                       529             529אגרות בניה

89.90%                194             1,731                    1,925          1,925תכנון

125.59%                67-                328                       261             261דוחות שמאי,העתקות ושונות

25.68%             1,996                689                    2,685          2,605בנ"מ

54.33%                158                188                       347             347חיבורי חשמל

76.54%             2,126             6,939                    9,065          9,065שכ"ט אילה )כולל פיקוח הנדסי וכספי(

0.00%                  14                -                         14             220היטל השבחה בגין הקלות

                -                -                       -             900תשלום משווק

                27-                  27                       -הוצאות מימון

              845-                845                       -              -ערבות ביצוע

              231-                00231ערבות נזקים

15,85214,82611,4893,33677.50%סה"כ שונות

107,939110,30481,29729,00773.70%

2,997סה"כ הפרש 

הכנסות יח"ד

ת
או

וצ
ה

קע
קר

 
ת

נו
שו

סה''כ הוצאות



 –סקירה על התנהלות הפרויקט 
   מ.ג.אל חברת אילה "מנכ, מר רונן בן יהודה 



 סטטוס הנדסי

  -8, 3, 2, 1בניינים 

  למעט שורה )גמר אבן חוץ , (למעט מרפסות)מחופות /מרוצפותהדירות •

 (.במרפסות וקופינגראשונה 

   למעט כניסות  , חיפוי/אחרי גמר ריצוף( לובאים)ציבורים שטחים •

 .8Dולמעט בנין ראשיות      

  ,  מעליות, מטבחים, דלתות פנים, דלתות כניסה, נותר התקנת אלומיניום     

 .בחודשים הקרובים -מעקות מרפסות, מסתורי כביסה     

 לקראת תחילת עבודות פיתוח בחוץ לרבות תשתיות חוץ •

 .17לקראת מרץ  -בדירות  צפי לביקורות ראשוניות של המפקח •



 1בניין 

 2בניין 

 3בניין 

 8בניין 



 המשך -סטטוס הנדסי
 -9, 6, 5, 4בנינים 

 .בשלבי התחלה-6Aבנין , הדירות בשלבי סיום טיח פנים•

 .צפי סיום עוד כחודש וחצי -המבנים בשלבי חיפוי חוץ•

 .דירות 4רוצפו , 5Aבבניין -המבנים לקראת תחילת ביצוע ריצוף דירות•

 .2017אפריל  -צפי לגמר דירות ותחילת סיור מפקח•

 

 9בניין  6בניין  5, 4בניין 



 המשך -סטטוס הנדסי
 -10, 7בנינים •

 .הקבלן סיים עבודות שלד•

 .ואינסטלציה והכנות לטיח בדירותמבוצעות מערכות חשמל •

 .17צפי לסיום אפריל  -לקראת תחילת עבודות טיח פנים ואבן חוץ•

 .2017מאי  -דלתות, אלומיניום, צפי לסיום עבודות ריצוף•

 .2017יוני  -צפי לגמר מבנים ותחילת סיור מפקח•

 

 

 

 10בניין  7בניין 



 משוער לפי חברת הפיקוח -ז גמר ביצוע"צפי לו
 4צפי גמר ביצוע לקבלת ט בנין

 17צפי גמר חודש יוני   1

 17 צפי גמר חודש יוני 2

 17צפי גמר חודש יוני  3

 

 17 צפי גמר אוגוסט 4

 17 צפי גמר אוגוסט 5

 17צפי גמר אוגוסט  6

 17צפי גמר אוקטובר  7

 17צפי גמר יוני  8

 17אוגוסט  צפי גמר 9

 17 צפי גמר אוקטובר 10

ואכלוס הבתים מותנים הן במוכנות גמר ביצוע הבתים על ידי הקבלן והן בביצוע  4קבלת ט

לעבודה   ש"משהבכניסת קבלן . 4לפחות חודש לפני קבלת ט, משהבשהתשתיות ברחובות על ידי 

 .2017צפי לסיומם אמצע מרץ  -ופילריםביצוע קירות הפיתוח -מותנית במוכנות השטח 



כפי שהוצג באסיפה הקודמת   -לפרויקטז "לו

31.12.15 
 

 זכייה        •

 בחירת יועצים •

 תכנון ראשוני•

 ועדת ליווי•

 תכנון מפורט•

 1:250 מ"קנהיתר בניה •

 1:100 מ"קנהיתר בניה •

 ש"ממשהבקבלת שטח •

 מכרז קבלני•

 ביצוע•

 וחשמול 4קבלת טופס •

 אכלוס  •

06/15 04/17 

05/17 

05-06/17 

29/9/13 

 2013' נוב

11/13 

12/13 02/14 

07/14 

01/14 

03/14 

10/14 05/15 

05/15 

10/14 

02/14 

10/14 03/15 



 לפרויקטעדכני ז "לו
 

 זכייה        •

 בחירת יועצים •

 תכנון ראשוני•

 ועדת ליווי•

 תכנון מפורט•

 1:250 מ"קנהיתר בניה •

 1:100 מ"קנהיתר בניה •

 ש"ממשהבקבלת שטח •

 מכרז קבלני•

 ביצוע•

 וחשמול 4קבלת טופס •

 אכלוס  •

06/15 06/17 

06/17 

07-10/17 

29/9/13 

 2013' נוב

11/13 

12/13 02/14 

07/14 

01/14 

03/14 

10/14 05/15 

05/15 

10/14 

02/14 

10/14 03/15 



אישור המשך כהונת חברי וועד מנהל  

 וועדת ביקורת

 

 שפרוכטד אדם "עו

 

 


