מידעון חודש אפריל

17/04/2019
י"ב ניסן ,תשע"ט

לכבוד
חברי קבוצת פסגות החדשה
שלום רב,
אנו מתכבדים לעדכן אתכם כדלקמן:

 .1סטטוס ביצוע (נכון ליום :)10.04.19
 ביצוע השלד ומחיצות פנים הסתיים בכל הבניינים. חיפוי אבן הסתיים בבניינים  .5,6בניינים  3ו 4-בביצוע .אחריהם יחל חיפוי בניינים .1-2 קירות פיתוח לקראת סיום.עבודות גמר
 בוצעו תשתיות חשמל ואינסטלציה. טיח פנים – הסתיים בבניינים  ,3-6בביצוע בבניין  2ויחל בימים הקרובים בבניין .1 ריצוף – הסתיים בבניינים  ,5,6בביצוע בבניינים .3,4 צבע – בוצעה יד שנייה בבניין  6וכמחצית בניין  ,5יד ראשונה בביצוע בבניינים .3,4 הותקנה מעלית ראשונה באתר בבניין .6נכון למועד זה ,הקבלן עומד בלוחות הזמנים.

 .2קיר תומך למגרש הציבורי:
כזכור ,העירייה הטילה על הקבוצה לבצע קיר תומך בין מגרשי הפרויקט למגרש הציבורי
השכן ,זאת חרף מחאתנו בנושא -עניין שתרם לייקור הפרויקט עליו הודענו לאחר בחירת
הקבלן המבצע.

עיריית מודיעין סיימה את תכנון המגרש הציבורי רק כשנה לאחר התחלת ביצוע הפרויקט
ובשלב זה ביקשה לעדכן את תכנון הקיר ,כך שיהיה מדורג ובחלקו אף בתוך המגרש הציבורי.
כתוצאה מכך הוגדלה עלות בניית הקיר בכ 1.8 -מש"ח והוארך לוח הזמנים של הקבלן
מליבו בחודש נוסף .לפיכך ,המועד המשוער החדש לסיום הפרויקט הינו  ,1.12.19לפני גרייס
של חודשיים.
נציין כי ללא ביצוע פיזי של קיר הפיתוח לא ניתן לאכלס את הפרויקט ,וכי על מנת לעמוד
בלוחות הזמנים המשוערים לאכלוס הפרויקט היה הכרח להתחיל את העבודות בדחיפות.
כרגע הושלמה כ 90%-מיציקת הקיר המוגדל ,כאשר נותרו עוד עבודות איטום ,חיפוי ומילוי
חוזר של אדמה מאחורי הקיר.
פירוט לגבי המשמעות הכספית ראו מטה בהמשך המידעון ,בסעיף עדכון אומדן עלות
הפרויקט.
יצויין כי נציגות הקבוצה שוקלת את צעדיה למול העירייה וסביר מאוד להניח כי תוגש

דרישה כספית להשבת העלויות שנגרמו.

 .3בחירת חניות ומחסנים:
תהליך בחירת החניות והמחסנים וההיבטים הנלווים אליו הוצגו בפני נציגות הקבוצה
ואושרו על ידה .תדריך מפורט בנושא תהליך בחירת חניות ומחסנים מופץ לכם במקביל.
בהיבט הכספי הנלווה לתהליך זה נבקש לציין שני נושאים (ומכל מקום יש לקרוא את
התדריך):
לגבי החניות -הזכאות הבסיסית של כל דייר מבחינה כספית הינה "חניה טורית בלתי מקורה
ברוחב סטנדרטי" ,שמשמעותה זכאות לשני מקומות חניה לא מקורים בחניה טורית ברוחב
סטנדרטי של עד  2.7מטר .המשמעות היא תוספת כספית שתשולם לקופה המשותפת של
הקבוצה ע"י כל מי שיבחר/יקבל שני מקומות חניה עדיפים (העדיפות הינה או בכך ששני
מקומות החניה הינם שתי חניות בודדות ולא חניה טורית ,או קירוי מלא או חלקי של החניה,
או רוחב חניה גדול מ 2.7 -מטר) .כאמור ,פירוט מופיע בתדריך.
לגבי מחסנים -הזכאות הבסיסית הינה למחסן בגודל ממוצע .מי שיבחר/יקבל מחסן קטן
יותר יקבל זיכוי מקופת הקבוצה ,ומחסן גדול יותר -יחויב בתוספת כספית לקופת הקבוצה.
בעלי תג נכה ממשרד התחבורה בלבד ,המעוניינים בבחירת חניית נכה (רלבנטי לבניינים 2,4,5
בלבד -שם יש חניות נכים) ,מתבקשים להעביר סריקה של התג למר שרון אברס עד ליום
 30/04/2019במייל sharon@ayala-agam.com

 .4גביית מדדי תשומות בנייה מחברי הקבוצה:

החוזה עם הקבלן צמוד למדד תשומות הבנייה -מדד אשר זינק משמעותית בשיעור של כ4% -
מאז חתימת ההסכם עם הקבלן .הנחת העבודה העדכנית היא שהפרשי ההצמדה ששולמו
בפועל לקבלן ,בתוספת הפרשי ההצמדה שישולמו לו בעתיד (בהנחה שמדד תשומות הבנייה
ימשיך לעלות בקצב דומה) יסתכמו בכ 1.3 -מש"ח.
לכך מתווספות עלויות לא מתוכננות כדלקמן (פירוט לאמור ראו בנפסח המצורף למידעון
זה):
א .תוספת להיטל ההשבחה של כ 0.7 -מש"ח ,זאת בהתאם לקביעה של שמאי מכריע
שהתבצעה לאחר שהוגש ע"י נציגות הקבוצה ערעור על גובה היטל ההשבחה שקבעה
העירייה .יצוין ,כי בהמלצת אילה אגמ והנאמן ,הגישה נציגות הקבוצה ערר על החלטת
השמאי המכריע.
ב .תוספת לדירוג הקיר שבין הפרויקט לבין המגרש הציבורי בעלות של כ 1.8 -מש"ח.
לעניין זה יצויין ,כי נציגות הקבוצה שוקלת את צעדיה למול העירייה וסביר מאוד להניח
כי תוגש דרישה כספית להשבת העלויות שנגרמו.
כנגד העלויות הנ"ל ,קיים בתקציב הפרויקט סעיף רזרבה מובנה (בנ"מ) של כ 1.7 -מש"ח,
והליך בחירת החניות אמור להניב לקופת הקבוצה הכנסות מחברי הקבוצה בהיקף של כ1.1 -
מש"ח.
יוצא איפא ,שללא גביית תוספת הפרשי הצמדה מחברי הקבוצה עבור הקבלן (שכאמור
מסתכמים בכ 1.3 -מש"ח) מסתמן גירעון של כ 1.0 -מש"ח בתקציב הפרויקט .נציין ,כי
תקציב הפרויקט ,לאחר בחירת הקבלן הינו כ 69.5 -מיליוני  ,₪מכאן שמדובר בגירעון צפוי
בשיעור של כ 1.4% -מהתקציב הנ"ל ,תוך שימוש במלוא הרזרבה התקציבית (ובהתעלם
בשלב זה מתוצאות הערר בנושא היטל השבחה ומקבלת החזרים כספיים פוטנציאליים
מעיריית מודיעין בגין עלויות בניית הקיר שבין הפרויקט לבין המגרש הציבורי).
כמו כן ,נדרש להביא בחשבון שיקולים של רזרבה תקציבית תפעולית ושיקולים של תזרים
מזומנים הנובע מערבות ביצוע שנתנה הקבוצה לחברה הכלכלית של מודיעין בהיקף כספי של
כ 0.5 -מש"ח במסגרת המכרז לרכישת הקרקע ,שאמורה להשתחרר רק לאחר סיום הפרויקט
(בתחילת הבנייה המימון התזרימי של הערבות היה כלול במסגרת סעיף הרזרבה התקציבית).
בסוף המידעון מצורף נספח עם פירוט לגבי העלויות הנוספות בגין התוספת להיטל השבחה
ובגין הגדלת הקיר הגובל עם המגרש הציבורי.

לאור האמור ,החליטה נציגות הקבוצה לגבות מחברי הקבוצה מדדי תשומות
בנייה ,בסכום כולל של כ 1.3 -מש"ח .מדובר בתוספת לאומדני עלות יחידות
הדיור של כ.1.88% -
אופן מימון המדדים ע"י חברי הקבוצה -עקרונית כל חבר נדרש לממן את המדדים באמצעות
שילוב של הון עצמי ואשראי (ככל שהוא אכן מעוניין לממש אשראי נוסף) בהתאם לשיעור
המימון שאושר לו בזמנו ע"י הבנק .האשראי ימומן מתוך רזרבת האשראי הקיימת לכל אחד
שפתח מסגרת אשראי בבנק לאומי.
ניתן יהיה לפרוס את תשלומי ההון העצמי הנוסף עד  5תשלומים חודשיים שווים,
שהראשון בהם הינו ליום .1.6.19
מכתב פרטני ,המציין לכל חבר וחבר את גובה המדדים ואת ההון העצמי הנוסף הנדרש ממנו
יופץ בימים הקרובים ע"י משרד רו"ח פריידקס.
אופן מימון תשלום עודף עבור חניה או מחסן -כאמור ,חברים שיבחרו/יקבלו חניות מעבר
ל"חניה טורית בלתי מקורה סטנדרטית" ו/או מחסנים גדולים מהממוצע יידרשו לשלם
כספים לקופת הקבוצה .ככלל ,יש לממן תשלומים אלו מהון עצמי בלבד .יחד עם זאת,
למעוניינים לממן תשלומים אלו או חלקם באמצעות מסגרת אשראי -יש לפנות בנושא למר
ערן גבע במייל  erang@ayala-agam.comעל מנת שהנושא ייבדק פרטנית מול הבנק.
גם לעניין זה ניתן יהיה לפרוס את תשלומי ההון העצמי הנוסף עד  5תשלומים חודשיים
שווים ,שהראשון בהם הינו ליום .1.6.19

 .5גבייה של תשלום רבעוני שוטף מדיירים:
לאחרונה הופצה אליכם הודעת גביה רבעונית ממשרד רו"ח פריידקס.
שימו לב ,מועד אחרון להודעה לגבי אופן מימון התשלום הינו  .18/04/2019נבקשכם לעמוד
בלו"ז ולהעביר במועד ואף לפני את אופן התשלום המבוקש.
חבר אשר לא יעדכן בקשר לאופן התשלום המועדף עליו ,תמומש עבורו מסגרת האשראי
כברירת מחדל.

 .6אסיפה כללית:
אסיפה כללית מתוכננת להתקיים במאי או ביוני .הודעה על המועד והמיקום תישלח בנפרד.

 .7תמונות מהשטח :

אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.
בברכת פסח שמח וכשר,
אילה א.ג.מ

מצורף נספח -פירוט לגבי העלויות הנוספות בגין היטל השבחה ובגין תוספת
לדירוג הקיר הגובל עם המגרש הציבורי.

נספח -פירוט לגבי העלויות הנוספות בגין היטל השבחה ובגין תוספת לדירוג הקיר הגובל עם המגרש
הציבורי
היטל השבחה
 .1היטל השבחה לפי התקציב שקבע השמאי מטעם הבנק עמד על כ 0.3 -מש"ח.
 .2דרישת שמאי הועדה לתכנון ובנייה ,ערב קבלת היתרי הבנייה ,עמדה על כ 1.3 -מש"ח .על מנת לקבל
היתרי בנייה העמידה הקבוצה ערבות לטובת העירייה בסכום זה (הערבות עדיין קיימת).
 .3במקביל להעמדת הערבות פנתה נציגות הקבוצה להליך מעין משפטי ,שכרה שמאי והגישה ערר על
החלטת הוועדה לתכנון ובנייה .הערר נדון בפני שמאי מכריע.
 .4השמאי המכריע דן בנושא ופסק היטל השבחה בגובה של כ 1.0 -מש"ח.
 .5המשמעות כרגע -מחד -הפחתה של כ 0.3 -מש"ח ביחס לקביעת הוועדה לתכנון ובנייה ,ומאידך-
חריגה בתקציב של כ 0.7 -מש"ח.
 .6נציגות הקבוצה ,בשילוב עם הנאמן עו"ד משה סימנה ,ובהסתמך על המלצת חברת אילה אגמ,
החליטה להגיש ערר על החלטת השמאי המכריע .הנושא נמצא בדיונים בוועדת הערר של מחוז
המרכז.
קיר הגובל עם המגרש הציבורי
 .1בצמידות למגרשי הפרויקט קיים מגרש ציבורי בו מוקמים בית ספר ,אולם ספורט וגן ילדים .מגרש
ציבורי זה הינו גבוה בעד כ 8-מטרים מרצפת מגרשי הפרויקט.
 .2ככלל ,לפי הנוהג המקובל ,המגרש הגבוה הוא זה הנדרש לתמוך את עצמו באמצעות קיר (או מסלעה).
ככלל ולפי הנוהג המקובל גם העלויות הינן על חשבונו של המגרש הגבוה.
 .3בעת הוצאת היתר הבניה ע"י הקבוצה ,טרם תוכנן המגרש הציבורי באופן מפורט ועל כן הופיע בהיתר
הבנייה קיר על גבול המגרש ,כך שרוחבו של הקיר מתחלק באופן שווה בין המגרשים.
 .4בהתאם לזאת למול הקבלן המבצע תומחר ביצוע של כמחצית מן הקיר המשותף.
 .5לאחר שהתקבל היתר הבניה של הפרויקט ומשהסתיים התכנון המפורט של המגרש הציבורי ,התקבלו
מהעירייה שתי דרישות בקשר לקיר:
א .האחת -לבצע קיר מדורג ,כאשר דירוג זה (ערוגה  +חלק עליון של הקיר) מצויים בשטח
המגרש הציבורי;
ב .השנייה -ביצוע כלל הקיר ,קרי גם החלק שמחוץ לגבול המגרש .קיר זה תומך את
המגרש הציבורי ,היות והוא גבוה יותר .בנוסף ,גם לא הופיע ברשימת המטלות
הציבוריות שבמכרז .למרות זאת ,העירייה והחברה הכלכלית שלה הטילו על הקבוצה
את ביצוע קיר זה.
 .6נציין כי ללא ביצוע פיזי של קיר הפיתוח לא ניתן לאכלס את הפרויקט .יתר על כן ועל מנת לעמוד
בלוחות הזמנים המשוערים לאכלוס הפרויקט היה הכרח להתחיל את העבודות בדחיפות.
 .7יצויין כי נציגות הקבוצה שוקלת את צעדיה למול העירייה וסביר מאוד להניח כי תוגש דרישה
כספית להשבת העלויות שנגרמו.

