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 סדר יום

 מאיר ליפאד "משרד עו, ד רון גינת"עו   -פתיחהדברי •

 מר יעקב בכר –העמותה ר "יודברי •

 מאיר ליפאד "משרד עו, ד רון גינת"עו -סקירה משפטית •

 מר רונן בן יהודה – מ.ג.אחברת הניהול אילה  –סטטוס התקדמות הפרויקט •

 ח זאב מלר"רו – 2014דוחות כספיים לשנת הצגת •

 



 -סטטוס התקדמות הפרויקט

 מ.ג.א-ל אילה"מנכ, רונן בן יהודה



מוסדות ובחירת בנייה עמותת במסגרת רוכשים התאגדות  

 .העמותה

רכישה מס ותשלום הפיתוח ,הקרקע רכישת. 

משמעותי עיכוב לאחר זאת) לעיסקה הבינוי משרד אישור קבלת  

  לחשוף שלא מנת על ,בפרויקט ההנדסי תכנון את שעיכב ,מצידו

 .(העסקה אישור טרם נוספות תכנון להוצאות העמותה את

ד"יח 107 -ל והמחסנים הדיור יחידות שיוך. 

40,000 -ב הגבוה במחיר – "שבס"ה יחידות שיווק תחילת ₪  

 .ד"ליח

להלן תפורט -ההנדסי במישור התקדמות. 

להלן תפורט -הכספי במישור התקדמות. 

 

 

 

 במישור הכללי -כהמה נעשה עד 



ד"יח דגמי של ראשוני תכנון. 

שהועבר המתכננים צוות מלבד ,המתכננים צוות בחירת השלמת  
  ,הדיור יחידות של ומפורט סופי תכנון לשם ,רייסדור מחברת

 .תשתיות וחיבור תנועה ,המגרש פיתוח כולל ,כולו והמתחם הבניינים

עריכת ,הבינוי משרד של הליווי לוועדת הנדרשות התוכניות הגשת  
  מוועדת סופי אישור וקבלת ע"התב של הרפרנטים מול סבבים מספר
 .הליווי

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

  ,חשמל חברת ,ל"קק) הנדרשים האישורים לקבלת היועצים עם פעלנו
 .(ועוד ישראל מקרקעי מנהל ,עתיקות ,כבלים ,כיבוי ,בזק

בעיקר נדרש) "האחרונה ישורת"ב מצויה לבנייה ההיתר קבלת  
 .(שייבחר הקבלן מטעם אישורים להמציא

 

 במישור ההנדסי -כהמה נעשה עד 



מכרז הוצאת לטובת וסופי מפורט מתקדם תכנון בוצע. 

5ג בסיווג קבלנים 20 -לכ מכרז מסמכי הופצו. 

זה בסיווג מקבלנים מחיר הצעות לקבלת בקשה בעיתונות פורסמה. 

מקבלנים ראשוניות הצעות התקבלו. 

מ"מו והתחיל הקבלנים עם ראשונות בירור פגישות נערכו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -במישור ההנדסי -כהמה נעשה עד 

 תחרות קבלנים



רכישת הקרקע ותשלום עבור הפיתוח. 

תשלום מס רכישה. 

 מורמשרד שמאים עופר –לפרויקט " 0דוח "הכנת. 

 מ עם בנקים"העמותה וניהול מולקבלת הצעות מבנקים ללווי פניה. 

 י ועד העמותה"מלווה עבחירת בנק. 

  פנייה לחברי העמותה להמצאת החומרים הנדרשים לבנק לצורך

 .בדיקה פרטנית של החברים

 

 

 

 במישור הכספי -כהמה נעשה עד 



 התהליך בתקופה הקרובההמשך 
  מבצע קבלן יבחר ,מ"המו תהליך מיצוי לאחר ,הבא החודש במהלך•

 אישור את גם מכן לאחר לעבור צריך הקבלן .המנהל הועד ידי -על

 .עבודה התחלת צו ויינתן חוזה הקבלן עם יחתם מכן לאחר .הבנק

  קבלת לצורך ממנו הנדרש את להעביר הקבלן יוכל ,הקבלן בחירת עם•

 .לבנייה ההיתר

 חברי כל לגבי המלווה מהבנק פרטניים אישורים קבלת השלמת•

 .העמותה

 ,הבנק י"ע ואישורם "שבס"ה יחידות כל שיווק השלמת -במקביל•

 .החדשים החברים י"ע עצמי הון השלמת -ובמקביל

  תיאום לאחר שיקבעו מרוכזים בימים החברים י"ע בבנק תיקים פתיחת•

 .(עצמי הון כולל) החברים כל של לבנק פיזית הגעה נדרשת -פרטני

 מהבנק ראשון מימון קבלת•

 הפרויקט למשך חזוי (פרטני) תשלומים לוח הפצת•

•  



 חתימה על תצהירים עבור הבנק המלווה

או /תצהיר לא אמריקאי ו)חברים שטרם חתמו על מסמכי המקור 

מוזמנים לחתום בתום האסיפה מול ( חליפית/ תצהיר דירה יחידה

 .ד של העמותה"מר ערן גבע ובנוכחות עו - מ.ג.אנציג אילה 



 מחסנים וחניות
ואחת אחת לכל מחסן כלל רייסדור מחברת שנרכש התכנון  

  ,מ"מע בתוספת ₪ 5,000 של ,ר"למ המחיר .הדיור מיחידות

  של ר"למ שווי משקף ,לעמותה ההצטרפות בהסכם שנקבע

 החברים בין במחיר שונות לערוך ומטרתו בחריש מחסנים

 .המחסן לגודל בהתאם ,עצמם לבין

שיוך של הליך יתחיל "שבס"ה יחידות שיווק סיום עם  

  יפורסמו לכך בנוגע הוראות .להסכם בהתאם חניות ובחירת

 .המנהל הועד להחלטות בהתאם בהמשך

השיוך הליך סיום לאחר רק יבוצע -נוספת חניה שיווק  

  יפורסמו לכך בנוגע הוראות .הראשונה החניה של והבחירה

   .בהמשך

 

 



 ז עדכני להמשך"לו
                                    

 י הבנק        "י הועד ואישורו ע"בחירת קבלן ע

 היתר בנייה

 י הבנק"אישור חברי העמותה ע

 פתיחת תיקי הלוואות

 ביצוע

 וחשמול 4קבלת טופס 

 אכלוס

1/8/14                                 6/15 

1/9/15 1/7/17 

7-8/17 

7/15 

6/15 

 י כלל החברים "תחילת הביצוע מותנית בהעברת החומרים לבנק ע

8-9/15 

07/17 



   -2014כספיים לשנת  ת"דוחוהצגת 

 ח זאב מלר"רו
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