
 3. אסיפה כללית מס
 

31.12.2015 
 ו"בטבת תשע' יט



 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, כהןמר שוקי  -הקבלן ושינויי דייריםדברי •

 ד יגאל ארנון"משרד עו,  שפרוכטד אדם "עו -משפטית סקירה •

 ח ליאור סטינוס"רו -2014חות כספיים לשנת "הצגת דו•

 ח ליאור סטינוס"רו -הצגת תקציב מול ביצוע •

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

 הנדסית  סקירה  -     

 ז  "לו -     

 מנהל וועדת ביקורתוועד חברי בחירת •

 



 -ר לאסיפה "יופתיחה ובחירת דברי 

 שפרוכטד שותף אדם "עו



  -ר העמותה "פתיחה יודברי 

 מר מנחם וייצמן



 (25.7.2015)תמונות מטקס הנחת אבן הפינה 





   -הקבלן דברי 

 מר שוקי כהן



 כהן. ד.י

פרויקט  

 ,  ברחובות

 ,מבנים 3

ד "יח 30 -כ

 במבנה



 כהן. ד.י

 ד"יח 40, פרויקט נס ציונה



 כהן.ד.י

פרויקט  

 ,  באלעד

 ,מבנים 2

ד  "יח 30 -כ

 במבנה



 שינויי דיירים

  וניר חורש אילנית 'גב הינם הדיירים שינויי לתהליך הקבלן נציגי•

 .ברנץ

 ניתן בה ראשונה לפגישה דיירים 51 -כ עם הנציגים נפגשו כה עד•

 ,אדריכלות תכניות ,התהליך על הסבר :המכיל "דייר תיק"

  והמטבחים הריצופים ספקי על נתונים ,וחשמל אינסטלציה

 .הדיירים שינויי ומחירון

  החודשיים במהלך יזומנו ,הנציגים עם ישבו שטרם הדיירים יתר•

 .הקרובים

  הפגישה ממועד כחודשיים של בזמן מוקצב הדיירים שינויי תהליך•

 המחיצות ,השלד בביצוע הקבלן התקדמות לאור הפרטנית

  מפגשים 4 -3 יוקצו דייר לכל .והאינסטלציה החשמל ותשתיות

 .לצורך בהתאם

 



 המשך -שינויי דיירים
  מטבחים ,סניטריים כלים ,ריצופים ספקי כה עד נבחרו לפרויקט•

 .בהמשך ייבחר השיש ספק .פנים ודלתות

  'דקל מטבחי'ו ,(אשדוד סניף) 'מטבחים אביבי' הינם המטבחים ספקי•

 בפגישה נכחו אשר הדיירים בזימון החלו המטבחים ספקי .(יבנה סניף)

 .וניר אילנית עם ראשונה

 הדיירים .'קרמיקה טובול'ו 'קרמיקה סטודיו' הינם הריצופים ספקי •

  לטובת הביצוע להתקדמות בהתאם הקרובים בימים ידם על יזומנו

   .סניטריים וכלים אריחים בחירת

 לפרויקט הסטנדרט דלת .'חמדיה' דלתות הינו הפנים דלתות ספק•

  צבע כולל לבחירה גוונים במספר +aquadoor חמדיה' הינו שנבחרה

 .(aquadoor+ silence דגם :הורים בחדר) לבן

 



 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



 שפרוכטאדם ד "משפטית עוסקירה 

 ד יגאל ארנון"משרד עו



 - 2014הצגת דוחות כספיים 

 ח ליאור סטינוס"רו



 ח"חוות דעת רו



 הצהרת מנהלים



 2014דוח כספי 



 2014דוח כספי 



 2014דוח כספי 



 2014דוח כספי 

 



 ביאורים לדוחות הכספיים



 ביאורים לדוחות הכספיים



 ביאורים לדוחות הכספיים



 ביאורים לדוחות הכספיים



 ביאורים לדוחות הכספיים

 



 2014דוח מילולי 



 2014דוח מילולי 



 2014דוח מילולי 



 2014דוח מילולי 



 2014דוח מילולי 



 2014דוח מילולי 



 2014דוח מילולי 



 2014דוח מילולי 



 2014דוח מילולי 



  -הצגת תקציב מול ביצוע 

 ח ליאור סטינוס"רו

 



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

תקציב דו"ח 1 
ביצוע עד 

יתרה לניצולליום 1.12.15

אחוז 

ביצוע

110,30454,42055,884

110,30454,42055,88449.34%סה"כ הכנסות

100.00%                    0           22,276                  22,276קרקע

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

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

ה
ני

 ב

1.80%           54,495             1,000                  55,495סה"כ בניה

1.80%           54,495             1,000                  55,495סה"כ בניה

86.39%                  72                457                       529אגרות בניה

77.60%                431             1,494                    1,925תכנון

69.27%                  80                181                       261דוחות שמאי,העתקות ושונות

0.00%             2,685                -                    2,685בנ"מ

0.00%                347                -                       347חיבורי חשמל

50.83%             4,458             4,608                    9,065שכ"ט אילה )כולל פיקוח הנדסי וכספי(

0.00%                  14                -                         14היטל השבחה בגין הקלות

                -                -                       -תשלום משווק

                16-                  16                       -הוצאות מימון

              819-                819                       -ערבות ביצוע

              231-                0231ערבות נזקים

14,8267,8057,02152.64%סה"כ שונות

110,30448,78661,51744.23%

05,634סה"כ הפרש 

ת
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וצ
ה
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ת
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שו

סה''כ הוצאות

הכנסות יח"ד



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



 תמונות מהשטח



 





 אבני דרך מרכזיות שבוצעו

והפיתוח הקרקע רכישת השלמת. 

וצוות פיקוח חברת :היועצים כל עם התקשרויות  

 .המתכננים

לבתים המפורט התכנון השלמת -תכנון. 

בנייה היתרי קבלת. 

ראשוני מימון והעמדת מלווה בנק עם התקשרות. 

עבודה התחלת צו ומתן מבצע קבלן עם התקשרות. 

הצמוד והפיתוח הבנייה ביצוע תחילת. 

 



 סטטוס ביצוע
א בבקומה דים"וממ מעטפת קירות בביצוע -1 מגרש' 

א בקומה התקרה ליציקת הכנות -2 מגרש' 

א קומה תקרת יציקת לאחר -3 מגרש' 

מרתף קומת תקרת ליציקת ההכנות סיום לקראת -4 מגרש 

א בקומה דים"וממ מעטפת קירות בביצוע -5 מגרש' 

א בקומה דים"וממ מעטפת קירות בביצוע -6 מגרש'   

יסודות יציקת גמר -7 מגרש 

א קומה תקרת ליציקת הכנות -8 מגרש' 

התקרה ליציקת והכנות מרתף קירות יציקת לאחר-9 מגרש 

הבא בשבוע יסודות קידוחי לתחילת צפי -10 מגרש 

 

 



ד"יח דגמי של ראשוני תכנון בוצע. 

הדיור יחידות של ומפורט סופי תכנון לשם ,המתכננים צוות נבחר,  
 וחיבור תנועה ,המגרש פיתוח כולל ,כולו והמתחם הבניינים
 .תשתיות

הבינוי משרד של הליווי לוועדת הנדרשות התוכניות הוגשו,  
 אישור וקבלת ע"התב של הרפרנטים מול סבבים מספר עריכת

 .הליווי מוועדת סופי

לוועדת להיתרים הבקשות הוגשו הליווי וועדת אישור לאחר  
  הנדרשים והתנאים הפרוטוקול קבלת לאחר .המקומית הרישוי
  הנדרשים האישורים לקבלת היועצים עם פעלנו ,ההיתר לקבלת

 מקרקעי מנהל ,עתיקות ,כבלים ,כיבוי ,בזק ,חשמל חברת :כגון)
 .(ועוד ישראל

בנייה לזכויות מודיעין עיריית של ע"מתב שנבעו עיכובים לאחר  
 .לבנייה ההיתר 10.5.15 ביום התקבל במרפסות

 

 אבני דרך מרכזיות בציר הרישוי ההנדסי



מכרז הוצאת לטובת וסופי מפורט מתקדם תכנון בוצע. 

5ג בסיווג קבלנים 60 -לכ מכרז מסמכי הופצו. 

פוטנציאליים קבלנים עם בשטח סיור נערך. 

מ"מו צוות מונה .קבלנים 9 -מ ראשוניות הצעות התקבלו  
 .הפיקוח וחברת אגמ אילה לצד הוועד מטעם

הקבלנים עם ראשונות בירור פגישות י"ע נערכו. 

סבבים במספר הקבלנים עם מסחרי מ"מו נערך. 

ולקביעת לאישור הבנק לבדיקת הועבר הנבחר הקבלן  
 .הבטוחות הרכב

צו ניתן .ההסכם ונחתם החוזה נוסח על מ"המו הושלם  
 .25.5.15 -ב עבודה התחלת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבני דרך מרכזיות בציר בחירת הקבלן המבצע



(אפס דוח) שמאי ח"דו הוכן .העמותה מחברי ראשוני עצמי הון נגבה 

 כבנק לאומי בבנק בחר הועד .הצעות לקבלת לבנקים פנייה ונערכה

 .המלווה

לאחר חלקם) כולם את ואישר העמותה מחברי ואחד אחד כל בדק הבנק 

 .(פרטניים פתרונות מציאת

נדרש עצמי הון השלמת נעשתה הקבלן בחירת לאחר. 

בבנק ההלוואה מסמכי על חתם העמותה מחברי אחד כל. 

לבנק הנדרשים (העמותה ברמת) והמסמכים הבטוחות כל השלמת לאחר, 

 .ד"ליח ₪ 5,000 בסך ראשוני אשראי הבנק העמיד

לשבוע כידוע מתוכננת הקרובה הכספים גביית .חזוי תשלומים לוח הופץ  

 לתזרים בהתאם שינויים יתכנו אך רבעון מדי לגבות מתוכנן ,ככלל .הבא

 .העמותה של המזומנים

י"ע הריבית נגבית ממנו בלאומי הפרטי בחשבון יתרה לקיום לב לשים יש 

 .הבנק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבני דרך מרכזיות בציר מימון הפרויקט



 ז מתוכנן לפרויקט"לו
 2013נובמבר  -כפי שהוצג באסיפה הראשונה

 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  •

03/15 03/17 

04/17 

04-05/17 

29/9/13 

 2013' נוב

11/13 

12/13 02/14 

07/14 

01/14 

03/14 

10/14 02/15 

02/15 

10/14 

02/14 

10/14 02/15 



 זכיה        •

 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  •

 19.11.2013 -כפי שהוצג באסיפה כללית קודמת בתאריך ה*                 

 

29/9/13 

 2013' נוב

11/13 

12/13 

02/14 07/14 

03/14 10/14 

10/14 03/15 

02/15 

10/14 03/15 

04/15 04/17 

04/17 

 05/17 -החל מ 

01/14 

02/14 

 *02/15 

 *02/15 

 *03/15  *03/17 

 *04-05/17 

 ז מתוכנן לפרויקט"לו
 2014דצמבר –כפי שהוצג באסיפה השנייה 



 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 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 



 בחירת חברי וועד מנהל וועדת ביקורת

 

 



 לבחירהתדריך 

 
 .בלבד 7מועמדים יש לסמן  10מתוך •

 .מותר למועמד לבחור את עצמו•

 .את טפסי ההצבעה יש למסור בסוף האסיפה לנאמן•

ובמידה ויש תיקו  , ד יבדקו את התוצאות"משרד עו•

 .8 -ו  7תערך הגרלה בין מקום 

 .ד יפרסם את התוצאות"משרד עו•

יהיו חברי   9 -וה  8 -למקום ההמועמדים שיגיעו •

 .הביקורתוועדת 



 מועמדים  

 '  ב-'המועמדים רשומים לפי סדר א

 'ב-'פ סדר הא"וכן יעלו להציג את עצמם ע

 

 דוד                         טרגין -בלומנטל נתנאל                        -

 מלכה לירז -כפיר                           גולדהמר-

 פינקלשטיין ניר -ויצמן מנחם                              -

 איציק שאולזון -חורי הדס                                 -

 אתי  שי  -טובי דבורה                              -

 

 

 

 

 

 

 


