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ב"ו בכסלו תשפ



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

ד ליפא מאיר"עו

עיוואןח אהוד "רו-2020עד 2018חות כספיים ומילוליים לשנים "דו•

ל חברת אילה אגם"מנכ, מר רונן בן יהודה–סקירה כספית •

ערבויות למשרד השיכון  , סטטוס רישום בית משותף)סקירה משפטית •

.פלדמןיאןד "עו/ ד אדמית כהן"עו-(ופירוק העמותה בעתיד

ד  "עו-וועד העמותה וועדת הביקורת-המשך כהונת מוסדות העמותהאישרור•

.פלדמןיאןד "עו/אדמית כהן

י חברי העמותה"נושאים שיועלו ע•



דברי פתיחה

-ר לאסיפה "ובחירת יו

פלדמןיאןד "עו/ד אדמית כהן"עו



2018ח כספי ומילולי לשנים "הצגת דו

2020עד 

עיוואןח אהוד "רו



-סקירה כספית

רונן בן יהודה

ל אילה אגם"מנכ



עודפים חזויים בקופת העמותה

.ח"אש450-כרגע מחזיק משרד השיכון לעמותה ערבויות בסכום כולל של כ

הערותאש"ח

הכנסות שהתקבלו

כולל מס רכישה וחניות       55,275הכנסות מהדיירים

בגין איחור במסירה            197הכנסות מהקבלן

    55,472סה"כ הכנסות

הוצאות ששולמו עד כה

         9,419קרקע

כולל הצמדה ותוספות מאושרות       36,949בנייה

כולל מס רכישה         8,566אחרות

       54,934סה"כ הוצאות עד כה

דוחות כספיים, רישום בטאבו, פירוק עמותה              90הוצאות עתידיות משוערות

    55,024סה"כ הוצאות 

החזרים לחברי העמותה         448עודף- הכנסות פחות הוצאות



פירוט נוסף להכנסות ולהוצאות
הערותאש"ח

הכנסות שהתקבלו

כולל מס רכישה     55,070הכנסות מהדיירים- דירות ומחסנים

          205הכנסות מהדיירים- חניות עודפות

בגין איחור במסירה          197הכנסות מהקבלן

   55,472סה"כ הכנסות

הוצאות:

א.הוצאות ששולמו עד כה

קרקע מפותחת:

       3,788קרקע לפני פיתוח ציבורי

       5,632פיתוח ציבורי למשרד השיכון

       9,419סה"כ קרקע מפותחת

ב. בנייה:

     36,412סכום נומינלי

          537הפרשי הצמדה למדד

     36,949סה"כ בנייה

ג. אחרות:

       4,316חברת ניהול + ניהול כספי

       1,300תשלום משווקים

       1,135תכנון, יועצים, העתקות

          655ניהול ופיקוח הנדסי

          377אגרות בנייה

          268מס רכישה

          180היטל השבחה

          177פיקוח בנקאי )שמאי הבנק(

            90חיבורי חשמל

            66הוצאת מימון

              3הוצאות שונות אחרות

       8,566סה"כ הוצאות אחרות

   54,934סה"כ הוצאות עד כה

דוחות כספיים, רישום בטאבו, פירוק עמותה            90ב.הוצאות עתידיות משוערות

   55,024סה"כ הוצאות עד כה + עתידיות משוערות

החזרים לחברי העמותה       448עודף- הכנסות פחות הוצאות



-ערבויות העמותה למשרד השיכון

ח"אש449-בסכום של כ

שללסכוםהערבותלהפחתתבקשההוגשה-ח"אש289-כ-ביצועערבות•

.בעתידמשותפיםבתיםרישוםלאחררקתבוטלהערבותיתרת.ח"אש60-כ

אישרההשיכוןמשרדמטעםהמנהלתהחברה-ח"אש160-כ-נזקיםערבות•

.השיכוןמשרדמולבטיפולה.חרישעירייתלאישורבכפוףהערבותאתלבטל

הבקרהחברתאישורנדרשהיתרבין-ד"עוהמשרדי"עיפורטסטטוס▪

.השיכוןמשרדשל



ואילך31.12.20-תזרים מזומנים מ

הבאבשקף8.11.21עד1.1.21מיוםח"אש72בסךלהוצאותפירוט*

בטאבורישוםהוצאות,וכוללותמשוערותהןהעתידיותההוצאות*

עורכימשרדי"עיוצגכפי,חרישלעירייתח"אש21תשלוםלרבות)

.ושונותבעתידהעמותהפירוקהוצאות,כספייםדוחות,(הדין

סה"כלא נזילנזילהנתונים באלפי ₪

        610        449             161יתרה לפי דו"ח כספי ליום 31.12.2020

         (72)              (72)פחות- תשלומים שבוצעו מ 1.1.21 עד 10.11.21

        538        449               89יתרה ליום 10.11.21

          90          40               50פחות-הוצאות עתידיות משוערות

        448        409               39יתרה חזויה לאחר הוצאות עתידיות משוערות



10.11.21עד 1.1.21-מח"אש72פירוט הוצאות של 

אש"חסוג הוצאה

             28עבודות בפיתוח  לפי דרישת העירייה

             27הוצאות לרישום בית משותף לרבות מודד

               9הוצאות מימון

               8חשבון סופי חברת הפיקוח

             72סה"כ



תפקיד חברת אילה אגם

אילה אגם הינה גורם מייעץ לוועד העמותה לגבי מכלול מפורט מאד של •

סמכויות קבלת החלטות והתקשרויות הינן בידי  . פעילויות להקמת הפרויקט

.ועד העמותה ולא בידי אילה אגם

. 4שירותי אילה אגם הסתיימו לפי החוזה עם קבלת טופס •

עם קבלת הדירות יש לכל חבר עמותה תשתית רלבנטית מספקת -הרציונאל•

:שאינה מצריכה קבלת שירות נוסף מאילה אגם

.דירה•

.חוזה ישיר עם קבלן הבנייה לגבי בדק לפי חוק המכר•

.ד המטפל בכל נושאי העמותה"משרד עו•

.חברת אילה אגם ממשיכה בפועל לסייע לוועד העמותה, יחד עם זאת•



-סקירה משפטית

פלדמןיאןד "עו/ד אדמית כהן"עו



רישום הבית המשותף
בניהמודדנשכרלכךובקשרהמשותףהביתברישוםמטפלהמשרד•

הבתיםלרישוםתשריטיםוהוכנוהעמותהידיעלבאדיחי
.המשותפים

:כדלקמןהואהמשותףהביתרישוםאופן•

.93-95חלקות9071גושהינםהפרויקטנבנהעליהםהמקרקעין•

מבנהעליהבנוי.ר"מ2,034שלבשטחהיא9071בגוש93חלקה•
5בןהואהבניין.9רוביןברחובהמשותףהביתאתשיהווהאחד

.רישוםיחידות16וכוללקומות

מבנהעליהבנוי.ר"מ2,445שלבשטחהיא9071בגוש94חלקה•
השנייהוהכניסה7רוביןמרחובאחתכניסה.כניסותשתישלואחד

.במבנהיחידות22הכלסך.4שוהםמרחוב

בנוי.ר"מ2,768שלשטחפניעלמשתרעת9071בגוש95חלקה•
והשנייה6שוהםמרחובאחתכניסה–כניסות2בןאחדמבנהעליה

.במבנהיחידות22הכלסך.40ספירמרחוב



המשך-רישום הבית המשותף

והוצגוהעמותהחברילעיוןנשלחוהרישוםתשריטי•
.עימכםשקיימנובפגישותבמשרדנולכם

ולמעשההתשריטיםתוקנואלואישוריםבסיסעל•
להשליםמנתעלנוצלהוהסגריםהקורונהתקופת

המודדידיעלהמשותףהביתתשריטיהכנתאת
לשינוייםבכפוףהעמותהחבריידיעלואישורם

.העמותהחבריידיעלשהתבקשוולהתאמות

התיקיםכלהוגשו,התשריטאישורלאחר•
הביתומסמכיהתשריטיםעםביחדהרלבנטיים

נמסראז.חתימתםלשםאביבתלי"לרמהמשותף
המשותףהביתתיקיעלבחתימההטיפולכילנו

אליהםהועברווהתיקיםחיפהי"רמידיעלייעשה
.טיפוללהמשך



המשך-רישום הבית המשותף

,המשרדידיעלהמטופלתנוספתבעמותה,במקביל•
ביןמחלוקתשהתגלעהולאחרמודיעיןאפיקיעמותת

לטיפולבקשראביבתלי"רמלביןחיפהי"רמ
התקבלהכיחיפהי"רמידיעלנמסרהאלובתיקים
במקרקעיןהעמותהשלהזכויותאתלהעבירהחלטה

.לבעלותמחכירה

כך,הזכויותשלמשמעותיבשידרוגומדוברמאחר•
המשותףהביתרישוםתהליךעלמקלגםשהדבר

הופכיםהעמותהשחבריכךלידימביאולמעשה
י"לרמנשלחו–במקרקעיןהחלקיםשללבעלים

.לחתימהמכרשטרותחיפה



המשך-רישום הבית המשותף

ממחלקת,סבאמירי'לגבנשלחוהללוהשטרות•
היוהאחרוניםבחודשים.חיפהי"ברמהשירות

השטרותאתלקבלבמטרהאליהרבותפניות
בעומסמצויי"רמכינמסרפעםובכלהחתומים

.הקורונהתקופתבשל

י"רמבמערכתמקוונתפנייהגםנשלחה•
.משפטייםשליחיםנשלחווכן,באינטרנט

י"לרמהמורההתראהמכתבנשלחגםלבסוף•
תשקולכןלאשאםהשטרותעללאלתרלחתום

לכךבקשרמשפטייםהליכיםנקיטתהעמותה
.בפנייהי"רמטיפולאתלזרזבמטרהוהכל



רשמיאישורברשותנואין,זוישיבהלמועדנכון

שנמסרוהשטרותעללחתימהחיפהי"רממאת

לדאוגמנתעלמולםלפעולממשיכיםואנולהם

.השטרותלחתימת

עירייתאלפנייהנעשתה,במקבילכינבהיר

ועדהואישורעירייהאישורלקבלתחריש

הבית/הבעלותזכויותלרישוםהדרושים

.המשותף

המשך-רישום הבית המשותף



קיימיםלפיוחרישמעירייתמענההתקבלקצרזמןלפני

וביקשנוח"אש21-כשלבסךוארנונהמיםחובותלכאורה

.הקבלןמולבנושאלסייעאגםאילהמחברת

לבדיקתהענייןאתהעבירהכימסרהאגםאילהחברת

.העירייהמולשיבדוקמנתעלהקבלן

חובותלואיןלפיומהעירייהאישורוקיבלבדקאכןהקבלן

.(העמותהאתפוטרשאינועניין)מולה

וכככל,העירייהמולהבדיקהאתבקרובישליםמשרדנו

מקופתלשלםלוועדשיומלץסבירתשלוםשיידרש

ועדיאומהחבריםואחדאחדלכליופנהולאהעמותה

.המשותףהביתרישוםאתלעכבשלאמנתעל,הבתים

המשך-רישום הבית המשותף



ידיעלהחתומיםהשטרותיתקבלוכאשרגם

לטאבוהשטרותאתלהגישיהיהניתןלא,י"רמ

.ועדהואישורעירייהאישורבהיעדר

ש"עבמקרקעיןהבעלותזכויותרישוםלאחר

הביתלרישוםלפעולצורךיהיה,העמותה

.המשותף

אישוריהנפקתלשםפועלהמשרדבמקביל

.הרישוםלצורךהדרושיםשוניםמיסים

המשך-רישום הבית המשותף



י"לרמפניותהעתקילעיונכםמצרפיםאנו

העירייהמוללחובותבנוגעפניותוהעתקי

לאחרהרישוםאתלהשליםבמטרהופועלים

.י"מרמהחתומיםהמסמכיםקבלת

המשך-רישום הבית המשותף



המשך-רישום הבית המשותף



המשך-רישום הבית המשותף



המשך-רישום הבית המשותף



המשך-רישום הבית המשותף



המשך-רישום הבית המשותף



המשך-רישום הבית המשותף



המשך-רישום הבית המשותף



המשך-רישום הבית המשותף



המשך-רישום הבית המשותף



המשך כהונת וועד העמותה  אישרור

-וועדת ביקורת

פלדמןיאןד "עו/ד אדמית כהן"עו



חברי ועד מנהל וועדת ביקורת

טל  , שלמה למבז, יהונתן לוין, דן לוין, שלום איזיק: חברי הועד הם•

.יוליה לוי, ליאור מזרחי, פואה

.משה מזרחי, עידן רול: חברי ועדת הביקורת הם•



י חברי העמותה"נושאים שיועלו ע


