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סדר יום
ליפאד "משרד עו, וינשטוק-ד אדמית כהן"עו-ר לאסיפה הכללית"בחירת יו•

מאיר

מר יעקב בכר, ר הועד"יו-דברי פתיחה•

נציג הקבלן-סטטוס בדק •

חברת הפיקוח-התייחסות לנושאי בדק•

עיוואןח אהוד "רו-2018חות כספיים ומילוליים לשנת "דו•

מר יעקב בכר, ר הועד"יו-סקירה כללית•

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

:וינשטוק-ד אדמית כהן"עו-סקירה משפטית•

סטטוס-משכנתאות בבנק שאינו בנק לאומימיחזור–

סטטוס-רישום בית משותף–

הסבר-העברת זכויות–

חבר העמותה מר קובי היקרי-בדיקת תשתיות בפרויקט•

וינשטוק-ד אדמית כהן"עו-הרחבת וועד העמותה וועדת הביקורת•



-ר לאסיפה "בחירת יו

וינשטוק-ד אדמית כהן"עו



-דברי פתיחה

מר יעקב בכר

ר ועד העמותה"יו



-סטטוס בדק

נציג הקבלן



-התייחסות לנושאי בדק שונים

נציג חברת הפיקוח



סקירת חברת הפיקוח-נושאי בדק שונים

.דירות110עד כה נחתמו  -סטטוס חתימת בעלי דירות על בדק•

.סטטוס חתימת ועדי בניינים על בדק•

(.פירוט בשקף נפרד)בעיות ביוב בפרויקט ואופן הטיפול בהן •

.בעיות רטיבות מי גשם בפרויקט ואופן הטיפול בהן•

.בפרויקט ואופן הטיפול בהן( נזילות צנרת)בעיות אינסטלציה •

.בעיות בדק אחרות•

.השלמת ציוד ואישור חוזר של יועץ הבטיחות של העמותה-כיבוי אש•



סקירת חברת הפיקוח-נושאי בדק שונים

בעיות ביוב בפרויקט
לועדההפרויקט נמסר לאחר צילומי קוים ואישור מעבדה תקינים שהוגשו •

.המקומית

תאנה )7, 3, 6בניינים -סתימות חוזרות ונשנות במערכת הביוב, לאחר מכן•

ועדי  , קבלן)פעמים רבות מגורמים שונים ביוביותהזמנת (. 30, 28, 26

(.ועד העמותה באמצעות חברת הפיקוח, בית

.האסורים להשלכה לאסלה, גילוי כמויות גדולות של מגבונים•



סקירת חברת הפיקוח-נושאי בדק שונים

בעיות ביוב בפרויקט
:של הביצוע והתכנון, ח העמותה"ע, החלטת ועד העמותה על בדיקה לעומק•

:בדיקת הביצוע•

צילומים ברמה גבוהה לפי הנחיית  + שטיפת קוים -(28+30תאנה )3+7בניינים –

בהתאם לכך הוצאה הנחיית פיקוח עליון של יועצת . ח מעבדה"דו+ ' האינסיועצת 

חברת הפיקוח הנחתה את הקבלן  . מהקויםהאינסטלציה לביצוע תיקונים פיזיים בחלק 

.לבצע

לגבי חלק . הקבלן החל בביצוע חלק מהתיקונים תוך פתיחה פיזית של הרחוב הפנימי–

.מומחה נגדיתד"חוומההנחיות מתכוון להביא 

.  ותיקון הצנרתמהקויםפתיחה פיזית של חלק , לאור ממצאי צילום-6בניין –

צילומים ( + לצורך בדיקה)הועד אישר ביצוע שטיפת קוים -שאר בנייני הפרויקט–

.יבוצע בימים הקרובים. ח מעבדה"דו+ ברמה גבוהה

, של העמותה תוציא הנחיות ביצוע תיקונים ככל שיידרש לפי התוצאות' האינסיועצת –

.להתייחסות הקבלן

בשונה  )פנייה לשני מתכננים חיצוניים לבדיקת התוכניות : בדיקת התכנון•

(.מבדיקת הביצוע



סקירת חברת הפיקוח-נושאי בדק שונים

בעיות ביוב בפרויקט

כמות 

מגבונים  

גדולה



סקירת חברת הפיקוח-נושאי בדק שונים

בעיות ביוב בפרויקט

פתיחה  

פיזית של 

הרחוב  
–הפנימי 

3בניין 

28תאנה 



סקירת חברת הפיקוח-נושאי בדק שונים

בעיות ביוב בפרויקט
26תאנה , 6בניין -פתיחה פיזית של שוחות בגינה



2018ח כספי ומילולי לשנת "הצגת דו

עיוואןח אהוד "רו



-סקירה כספית

מ.ג.א-ל אילה"מנכ, רונן בן יהודה



עודפים חזויים בקופת העמותה

אמור לרדת  . בגין ערבויות למשרד השיכוןח"אש1,231-כרגע משועבד מזה סכום של כ* 

.בלבדח"אש81-לכבזמן הקרוב 

.לפי הניקוד בפרויקט-היתרה. יחולקו כפיצויים בגין איחור במסירהח"אש370מזה ** 

הערותאש"חהכנסות שהתקבלו

כולל מס רכישה 111,218הכנסות מדיירים

בגין איחור במסירה       370הכנסות מהקבלן

 111,588סה"כ הכנסות 

הוצאות ששולמו עד כה

כולל 3 משח לרייסדור  21,066קרקע

כולל הצמדה ותוספות מאושרות  73,984בנייה

כולל מס רכישה  14,066אחרות

 109,116סה"כ הוצאות עד כה

כחצי מזה- ערבויות    2,473יתרה בקופה

הערכה כולל רזרבה       200הוצאות עתידיות

לחלוקה בין החברים**  2,273עודף צפוי בעתיד



(מ"בנ)פירוט השימוש ברזרבה 
1,387שלסכוםממנונוצלכהעד.ח"אש3,324עלעמדהרזרבהתקציב•

.ח"אש

:כהעדמ"הבנבסעיףהעיקריהשימוש•

.ח"אש1,132-לקבלןששולמוהצמדההפרשי•

.ח"אש190-רייסדורמשפטבהוצאותהעמותהחלק•

.ח"אש65-תקציביסעיףהיהשלא/הועדהחלטתלפישונותהוצאות•



ערבויות העמותה למשרד השיכון
למשרדשהופנוומשונותשונות,חוזרותדרישותבגללרבזמןנסחבהתהליך•

חברתלשמחתנו.השיכוןמשרדמטעםהבקרהמחברתמאיר-ליפאד"עו

בכלעמדהשהעמותה,ויסודיתדקדקניתבדיקהשלבסופה,אישרההבקרה

.הנדרשותהדרישות

כיוקבעבדקהשיכוןמשרד.בוטלה-ח"אש200-מחירלהבטחתערבות•

יצויין)זהלענייןהשיכוןמשרדשקבעהמקסימוםבמחיריעמדההעמותה

.!!(השיכוןמשרדמדרישת11%-בכנמוךאףשהמחיר

.בוטלה-ח"אש85-ל"לקקהעמותהערבות•

להפחיתעקרוניתאישרהשיכוןמשרד-ח"אש910-ביצועערבות•

שלהפחתהכלומר,ח"אש910-מ90%הפחתת)הביצועמערבות90%

תבוטלהערבותיתרת.כחודשבתוךהערבותהפחתתצפי.(ח"אש819-כ

.בעתידמשותפיםבתיםרישוםלאחררק

משרדמטעםהמנהלתלחברהפנייהנערכה-ח"אש321-נזקיםערבות•

.חודשיים-כחודשבתוךלביטולההצפי.לבטלהחרישולעירייתהשיכון



2018סיכום חשבון סופי עם הקבלן מאוגוסט 
.לאומיבבנקמשכנתאותמחזורלצורךבזמנונדרשהסיכום•

.3%-2%עדשלהבנייהלחוזהמעברחריגותתוספותשכיחבענף•

.(1.2%-כ)ח"אש900-כשלכספיותדרישותהגישהקבלן•

.במסירהאיחוריםעלבדגש,משלהכספיותדרישותהגישההעמותה•

איחורבפיצויילשאתצריךלאהואחוזיתמבחינה,הקבלןלטענת•

לושאושרהסיוםמועד)31.12.17-באחרון4טופסשהמציאכיוון

זמןהתעכבההחשמלשחברתוכיוון(הפיקוחחברתי"עכןלפניעוד

.הדירותבחישמולרב

חברתבליוויהעמותהועדנציגילביןהקבלןביןמ"מותהליךלאחר•

חברתאישורלאחר,העמותהעםהקבלןחתם,אגמואילההפיקוח

לתוספותדרישותמרביתעלמוותרהואלפיוהסכםעל,הפיקוח

.ח"אש370שלבסכוםאיחוריםבגיןהעמותהאתמפצהוגםכספיות



ח"אש370-אופן חלוקת פיצויי האיחור
.הקבלןמחשבוןשקוזזח"אש370שלסכוםחלוקתאופןעלהחליטהועד•

מועד)31.12.17לאחרבדירהחזקהשקיבלולדייריםישולםהפיצוי•
.(בפרויקטאחרון4טופסקבלתומועדהפיקוחי"עלקבלןבזמנושאושר

:הבאיםלפרמטריםבהתאםיהיההפרטניהסכום•

יותרגבוההפיצוייותרמאוחרשהמועדככל-בדירהחזקהמסירתמועד•
.(הבנייןבאותוהממוצעהמסירהמועדלאחריום60שלתיקרהעד)

פיצוי:לדוגמא)יותרגבוההיומיהפיצוייותרשגבוהככל-הדירהערך•
.(חדרים4לדירתיומימפיצויגבוהיהיהגןלדירתיומי

עםיאוחדהאיחורפיצויכיהחליטהועד-לדייריםהפיצויתשלוםמועד•
,כךלגבילכשיוחלט,עודפיםתשלומישל"הראשונההפעימה"תשלום

.השיכוןלמשרדהביצועמערבות90%שחרורלפנילאמקרהובכל

:לדייריםהתשלומיםלביצועתנאים•

משרדי"עשיוכןטופסעלהחברחתימת-פרטניתשלוםלקבלתתנאי•
.העמותהשלעתידילפירוקכהכנה,מאיר-ליפאד"עו

שהתשלומיםהחליטהועד-במרוכזהתשלומיםביצועלשחרורתנאי•
למירקישולם.חתומיםטפסיםמינימוםהצטברותלאחריבוצעו

.שיחתום



אגמתפקיד חברת אילה 
הינה גורם מייעץ לוועד העמותה לגבי מכלול מפורט מאד של אגמאילה •

סמכויות קבלת החלטות והתקשרויות הינן בידי  . פעילויות להקמת הפרויקט

.אגמועד העמותה ולא בידי אילה 

עם -הרציונאל. 4הסתיימו פורמלית עם קבלת טופס אגמשירותי אילה •

קבלת הדירות יש לכל דייר תשתית רלבנטית מספקת שאינה מצריכה קבלת  

חוזה ישיר עם קבלן הבנייה עם אחריות  ; דירה: אגמשירות נוסף מאילה 

ד המטפל בנושאי רישום  "משרד עו; ישירה שלו לגבי טיב הבנייה ובדק

.'וכומחזור משכנתאות , רישום בית משותף, זכויות

לאחר קבלת הדירות נהנים חברי העמותה משני יתרונות  -יתירה מזו•

:שאין לדיירים הרוכשים דירה מקבלן, מרכזיים

.המפקחת על שנת הבדק( שטרן-גוברין-וקסמן)חברת ניהול ופיקוח •

.ערבות בדק של הקבלן לטובת העמותה•



ערבות בדק של הקבלן לעמותה
בסכוםהעמותהלטובתבדקערבות,לחוזהבהתאם,העמידהקבלןהתהליך•

.22.5.19ליוםעדח"אש1,548של

מנפיקלבנקמאיר-ליפאד"עומשרדהגיש,והקבלןהעמותהועדעםבתיאום•

חודשים4-בהערבותתוקףאתהמאריךמכתבהקבלןמטעםהערבות

.נוספים



רייסדורהתביעה נגד חברת 
,בחרישלמכרזיםמלגשתמנועיהיהרייסדורלפיהש"משבהחלטתבעקבות•

ועד.ח"שמיליון3-בהקרקעמחיראת2015בתחילתרייסדורהעלה

אתלעכבשלאמנתעלהסכוםאת,מחאהתחת,לשלםבזמנוהחליטהעמותה

.רייסדורכנגדכספיתתביעההעמותההגישהובמקבילהפרויקט

,ח"מש1.2-בבפרויקטטרחתהשכראתלהפחיתנאותהאגםאילהחברת•

.(40%)מאידךובתוצאותיהמחדהתביעהבעלויותהשתתפותתוך

הסתייםהגישורהליך.גישורלהליךרייסדורואתהעמותהאתהיפנהש"ביהמ•

ההליךממשיךלפיכך.הצדדיםשניביןגדוליםפעריםעם,פשרהללא

.בקרובצפויש"בבימנוסףדיון.המשפטבביתהמשפטי

(מגשרט"שכ,מומחיםד"חוו,ש"בימאגרות,ד"עוט"שכ)המשפטהוצאות•

ואילהח"אש190-כהעמותהמימנהמזה,ח"אש320-בכהסתכמוכהעד

.ח"אש130-כאגמ



-סקירה משפטית

וינשטוק-ד אדמית כהן"עו



סקירה-משכנתאות בכל בנקמיחזור
לרשום בטאבו את חוזה החכירה בין העמותה לבין רשות מקרקעי -פעולה ראשונה

(:י"רמ)ישראל 

.קבלת אישור חברת הבקרה מטעם משרד השיכון-בוצע-שלב א

להנפקת חוזה  י"לרמקבלת אישור משרד השיכון -בוצע-שלב ב

.חכירה

.י"מרמקבלת חוזה חכירה לא חתום -בוצע-שלב ג

.החתימה של העמותה על החוזהמורשיהחתמת -בוצע-שלב ד

.י"לרמי העמותה "הגשת חוזה החכירה החתום ע-בוצע-שלב ה

חוזה  . י"רמי "קבלת חוזה החכירה החתום גם ע-בוצע-שלב ו

.13.5.19-התקבל היוםהחכירה החתום 

אמור  . רישום חוזה החכירה החתום בטאבו-טרם בוצע-שלב ז 

אמור לקבל אישור הועדה לתכנון  )להתבצע בימים הקרובים 

(.  אישור מהעירייה התקבל. ובנייה על היעדר חובות



המשך-סקירה-משכנתאות בכל בנקמיחזור
:לרשום בטאבו את המשכנתא הכללית לטובת בנק לאומי-פעולה שנייה 

.י בנק לאומי"קבלת שטרי משכנתא חתומים ע-בוצע-שלב א

חתימה של העמותה על  מורשיהחתמת שני -בוצע-שלב ב

.השטרות

-לאור קבלה היום של חוזה החכירה החתום-טרם בוצע-שלב ג

מאיר יטפל מיד עם קבלת אישור היעדר חובות  ליפאמשרד 

מודגש כי לא ניתן להגיש  . בימים הקרובים מהועדה לתכנון ובנייה

.לטאבו לפני כן

לרשום בטאבו הערות אזהרה פרטניות לטובת כל אחד ואחד מחברי -פעולה שלישית 

:העמותה

המתין לקבלה היום של חוזה החכירה החתום  -טרם בוצע

.מודגש כי לא ניתן להגיש לטאבו לפני כן. י"מרמ



המשך-סקירה-משכנתאות בכל בנקמיחזור
:הפצת תדריך לחברים למחזורי משכנתא בכל בנק-פעולה רביעית 

,  ד"מחזור המשכנתא כרוך בקבלת אישורי זכויות ממשרד עוה

.תשלום אגרות ועוד

לרשום בטאבו הערות אזהרה פרטניות לטובת בנק לאומי בגין כל מי  -פעולה חמישית 

(:לא מונע מחזור משכנתא בבנק אחר)שיש לו משכנתא בבנק לאומי 

קבלת מסמכי הערות האזהרה מבנק לאומי  -טרם בוצע-שלב א

(.רישום משכנתא כללית וחוזה חכירה בטאבו-תנאי מקדים)

מאיר  ליפאמשרד . ל"הרישום בטאבו של הנ-טרם בוצע-שלב ב

.   יטפל מיד אחרי שיקבל את מסמכי הערות האזהרה מבנק לאומי

כמו כן הפעולה  . מודגש כי לא ניתן להגיש לטאבו לפני כן

(משכנתאותלמיחזורלא קשור )סטטוס -רישום בית משותף*

הסבר-העברת זכויות בדירה *



-בדיקת תשתיות הפרויקט

חבר העמותה מר קובי היקרי



-הרחבת וועד העמותה וועדת ביקורת

וינשטוק-ד אדמית כהן"עו



הרחבת הוועד וועדת הביקורת

יעקב  , שושי ארביב, אליהורוית(: ב-לפי סדר א)חברי הועד הקיימים הם •

.יפתח שטיין, עוזניעמוס , מנואל בר גיל, ר הועד"יו–בכר 

.אדיר פרידמן: חבר ועדת הביקורת הוא•

.הכרחי לצורך דיווח לרשם העמותות. נדרש חבר וועדת ביקורת נוסף•

בדגש על חברים הגרים בפועל  , ועד העמותה קורא לחברי עמותה נוספים•

.להצטרף לוועד העמותה, בפרויקט


