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ח"בניסן תשע' י



...נא לכבות פלאפונים

תודה



אפיקי מודיעין בחריש



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

מאיר

בכרמר יעקב , ר הועד"יו-דברי פתיחה•

נציג הקבלן-סטטוס מסירות ומתן מענה לתיקון ליקויים•

עיוואןח אהוד "רו-2017+ 2016חות כספיים ומילוליים לשנים "דו•

וינשטוק-אדמית כהןד "עו-משפטית סקירה •

מ.ג.אל חברת אילה "מנכ, מר רונן בן יהודה–סטטוס כספי•

וינשטוק-אדמית כהןד "עו-אישור מוסדות העמותה•



-ר לאסיפה "יובחירת 

וינשטוק-אדמית כהןד "עו



-דברי פתיחה

מר יעקב בכר

ר ועד העמותה"יו



שטחים ציבוריים ומתן  , סטטוס מסירות

-מענה לתיקון ליקויים

נציג הקבלן



-3,4,7,8בנינים 
.19.11.17-בהתקבל4טופס•

אתוחיברהפעימותבמספרהחשמלחברתהגיעהחשמלחברתעללחץלאחר•
מפתחלקבלתהדייריםנקראוהדירותחישמולעם.ינואר-דצמברבחודשיםהבנינים

.קצרזמןבתוך

-1,2,5,6בנינים 
.31.12.17-בהתקבל4טופס•

לפניוסיימהינוארחודשבסוףראשונותדירותלחשמלהחלההחשמלחברת•
.כשבועיים

.החישמוללאחרקצרזמןהדירותלקבלתהקבלןי"ענקראיםדיירים•

כ מסירות בפרויקט"סה
.ד"יח102נמסרוכהעד•

השבועייםבמהלךתימסרנההדירות.למסירהמוכנותהדירות-הדירותיתרתלגבי•
.פסחחגאחרילמסירהמהקבלןמהדייריםחלקבקשותלאורהקרובים

מסירת דירות



25.3.18מכתב ראש המועצה ליזמי חריש מ -חברת חשמל
חיבור הדירות לחשמל  -

בחריש ארך זמן רב  

הרבה מעבר , מאד

לא רק  , למקובל

אפיקי  "בפרויקט 

".מודיעין בחריש

4לאחר קבלת טופסי -

בנפרד לכל  )בפרויקט 

נעשו פניות  ( מתחם

רבות לחברת  

כולל  , החשמל

הסתייעות בראש  

המועצה ובגורמים  

.  חיצוניים נוספים

פרק הזמן היה , עדיין

ארוך מאד ביחס  

.למוכר ולמקובל



.מהקבלןהציבוריםהשטחיםאתקיבלוהבניניםמוועדיחלק•

ליקוייםרשימתפיעלהתיקוניםלסיוםפועלהקבלן,במקביל•

.השבועבמהלךתיקונםיסייםהקבלן.הפיקוחמחברתשנמסרה

מטעםמבניםביקורתחברתסיוריבוצעהתיקוניםסיוםלאחר•

.לקבלןתיקוניםח"דווימסרהציבורייםלשטחיםהעמותה

עלנזקיםונעשיםאשפהנזרקתהציבורייםבשטחיםהרבלצערנו•

עללשמורהקבלניםלהנחותמתבקשיםהנכם-פרטייםקבלניםידי

אשפהולזרוק(מעליות/מדרגותחדרי/לובאים)הציבורייםהשטחים

.לפסולתהיעודייםבמקומותרק

.לפעולההקרוביםבשבועותתכנסהוועדמטעםאחזקהחברת•

שטחים ציבוריים



,  2016ח כספי ומילולי לשנים "הצגת דו

2017-

עיוואןח אהוד "רו

(קבצים מצורפים)



-סקירה משפטית

וינשטוק-אדמית כהןד "עו



-סטטוס התקדמות הפרויקט

מ.ג.א-ל אילה"מנכ, רונן בן יהודה



(מ"ח כולל מע"באלפי ש)23.3.18תקציב מול ביצוע ליום 
ב

נ

י

י

תקציב נומינלין

ביצוע עד יום 

23.3.18

אחוז 

ביצוע 

מהתקציב

110,488      110,279      99.8%#DIV/0!

קרקע ופיתוח ציבורי
21,066          21,066           

100%

98.9%           71,713          72,482בנייה ופיתוח המגרשים
                747                614אגרות בניה

                367                367היטל השבחה

             1,597             1,920תכנון, יועצים, העתקות

             1,169             1,280פיקוח הנדסי

                196                576חיבורי חשמל

             8,392             8,500חברת ניהול + ניהול כספי+תשלום משווקים

                145                359פיקוח בנקאי ושונות

                  48הוצאות מימון

             1,307             3,324בנ"מ כולל הוצאות המשפט נגד רייסדור
82%           13,969          16,940סה"כ שונות כולל בנ"מ

110,488      106,748      97%

-              3,531           3%
910                

200                

85                  

321                

1,516             1%

108,263      98%

2,016           2%

סה''כ תשלומים כולל פקדונות משועבדים לטובת ערבויות

יתרה בקופת העמותה )ללא פקדונות משועבדים כנגד ערבויות(

סה"כ הכנסות )יח"ד,מחסנים,חניות(
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ערבות ביצוע למשרד הבינוי והשיכון

ערבות להבטחת מחיר למשרד הבינוי והשיכון

ערבות לקק"ל

ערבות נזקים למשרד הבינוי והשיכון

סה"כ ערבויות כנגד פקדונות משועבדים

ת
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ה
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קר

ה
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ת
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שו

סה"כ הוצאות תקציביות

סה"כ הפרש הכנסות פחות הוצאות

נושא



רייסדורהתביעה נגד חברת 
למכרזיםמלגשתמנועיהיהרייסדורלפיהש"משהבהחלטתבעקבות•

ועד.ח"שמיליון3-בהקרקעמחיראתרייסדורהעלה,בחריש

אתלעכבשלאמנתעלהסכוםאת,מחאהתחת,לשלםהחליטהעמותה

.רייסדורכנגדכספיתתביעההעמותההגישהובמקבילהפרויקט

1.2-בבפרויקטטרחתהשכראתלהפחיתנאותהאגםאילהחברת•

-מאידךובתוצאותיהמחדהתביעהבעלויותהשתתפותתוך,ח"מש

.העמותהועדי"עשאושרמהלך

בעקבותלא–(עלהלא)השתנהלאהדיוריחידותעלותאומדן,כידוע•

קיימתואף,הקבלןבחירתבעקבותולאהקרקעבגיןהמחירתוספת

.בתקציברזרבה

הגישורהליך.גישורלהליךרייסדורואתהעמותהאתהיפנהש"ביהמ•

.הצדדיםשניביןגדוליםפעריםעם,פשרהללאהסתיים

.המשפטבביתהמשפטיההליךממשיךלפיכך•



-אישור מוסדות העמותה

וינשטוק-אדמית כהןד "עו



ועד מנהל וועדת ביקורתחברי 

.עד לפירוק העמותה בעתיד נדרש המשך פעילות של ועד העמותה-

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

יפתח  , עמוס עוזאני, עדי גלעד, גילבר מנואל , הועדר "יו–בכר יעקב 

.שטיין

.פרידמןאדיר:הואהביקורתועדתחבר-

.ביקורתלוועדתנוסףחברמתבקש-

למנותנדרש,להמשיךמעונייןלאקייםביקורתועדת/ועדשחברככל-

.אחרחברבמקומו


