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ב"ו חשוון תשפ"כ



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

עיוואןח אהוד "רו-20191+2020חות כספיים ומילוליים לשנים "דו•

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

ד  "עו-(סטטוס רישום בית משותף ופירוק העמותה בעתיד)משפטית סקירה •

.אדמית כהן

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

אדמית כהן



2019+2020דוחות כספיים לשנים 

עיוואןח אהוד "רו



-כספיתסקירה 

רונן בן יהודה

ל אילה אגם"מנכ



עודפים חזויים בקופת העמותה

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

.ח"אש460-כשלכוללבסכוםערבויותהשיכון לעמותהמשרדמחזיקהנוכחיבעיתוי•

הערותאש"ח

הכנסות שהתקבלו

כולל מס רכישה      111,218הכנסות מהדיירים

בגין איחור במסירה             370הכנסות מהקבלן

בעקבות המשפט               53הכנסות מרייסדור

    111,641סה"כ הכנסות

הוצאות ששולמו עד כה

כולל 3 מש"ח לרייסדור        21,066קרקע

כולל הצמדה ותוספות מאושרות        73,984בנייה

כולל מס רכישה        14,344אחרות

      109,394סה"כ הוצאות עד כה

דוחות כספיים, רישום בטאבו ועוד               78הוצאות עתידיות משוערות

    109,471סה"כ הוצאות 

החזרים לחברי העמותה       2,170עודף- הכנסות פחות הוצאות

לכל חבר עמותה 10 אש"ח          1,280בוצע- חלוקת יתרות ראשונה 

יבוצע ערב פירוק העמותה*          890יתרה משוערת לחלוקה



תזכורת-ח"אש370-אופן חלוקת פיצויי האיחור

מחשבוןשקוזזח"אש370שלסכוםחלוקתאופןעלהחליטהועד•

.עימוסופיחשבוןהסכםעלחתימהבמסגרת,הקבלן

מועד)31.12.17לאחרבדירהחזקהשקיבלולדייריםישולםהפיצוי•

אחרון4טופסקבלתומועדהפיקוחי"עלקבלןבזמנושאושר

.(בפרויקט

:הבאיםלפרמטריםבהתאםיהיההפרטניהסכום•

הפיצוייותרמאוחרשהמועדככל-בדירהחזקהמסירתמועד•

הממוצעהמסירהמועדלאחריום60שלתיקרהעד)יותרגבוה

.(הבנייןבאותו

:לדוגמא)יותרגבוההיומיהפיצוייותרשגבוהככל-הדירהערך•

.(חדרים4לדירתיומימפיצויגבוהיהיהגןלדירתיומיפיצוי



-השיכוןערבויות העמותה למשרד 

ח"אש460-בסכום של כ

יתרת.ח"אש910-כשלמסכוםהופחתה-ח"אש140-ביצועערבות•

.בעתידמשותפיםבתיםרישוםלאחררקתבוטלהערבות

אישרההשיכוןמשרדמטעםהמנהלתהחברה-ח"אש321-נזקיםערבות•

חרישלעירייתפנייהנערכה.חרישערייתלאישורבכפוףהערבותאתלבטל

.בנושאד"עומכתבהוצאתלרבות,הערבותאתלבטל



רייסדורהתביעה נגד חברת 
,בחרישלמכרזיםמלגשתמנועיהיהרייסדורלפיהש"משבהחלטתבעקבות•

ועד.ח"שמיליון3-בהקרקעמחיראת2015בתחילתרייסדורהעלה

אתלעכבשלאמנתעלהסכוםאת,מחאהתחת,לשלםבזמנוהחליטהעמותה

.רייסדורכנגדכספיתתביעההעמותההגישהובמקבילהפרויקט

,ח"מש1.2-בבפרויקטטרחתהשכראתלהפחיתנאותהאגםאילהחברת•

.(40%)מאידךובתוצאותיהמחדהתביעהבעלויותהשתתפותתוך

הסתייםהגישורהליך.גישורלהליךרייסדורואתהעמותהאתהיפנהש"ביהמ•

.הצדדיםשניביןגדוליםפעריםעם,פשרהללא

חלקה)ח"אש88שלסכוםתשלםרייסדורלפיודיןבפסקהסתייםהמשפט•

.(ח"אש53-כדהיינו60%העמותהשל

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

-כאגמואילה)ח"אש263-כהעמותהמימנהמזה,ח"אש438-בכהסתכמו

.ח"אש210-כהפסידההעמותהשנטומכאן.(ח"אש175



אגםתפקיד חברת אילה 

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

סמכויות קבלת החלטות והתקשרויות הינן בידי  . פעילויות להקמת הפרויקט

.אגםועד העמותה ולא בידי אילה 

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

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

:אגםשאינה מצריכה קבלת שירות נוסף מאילה 

.דירה•

.לגבי בדק לפי חוק המכרישיר עם קבלן הבנייה חוזה •

.בכל נושאי העמותהד המטפל "עומשרד •

.לוועד העמותהלסייעבפועלחברת אילה אגם ממשיכה, יחד עם זאת•



-סקירה משפטית

כהןד אדמית "עו



העמותה  המשך כהונת וועד אישרור

-וועדת ביקורת

כהןד אדמית "עו



וועדת הביקורתהוועד 

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

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

.עברי גל, פרידמןאדיר : הםועדת הביקורת חברי •


