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 סדר יום
 ד משה סימנה"עו -לאסיפה ר "דברי פתיחה ובחירת יו•
 'ושות פיקהולץד "משרד עו, משה סימנהד "עו -סקירה משפטית •
 ח זאב מלר"רו -2014אישור דוחות כספיים ומילוליים לשנת •
 נציג ועדת ביקורת מר יקיר פרץ -הצגת דוח ועדת ביקורת•
 קי סויסה'מר ג -סקירה הנדסית של הפרויקט •
 סטטוס הנדסי -     
 תהליך בחירת קבלן -     
   מוחסין –נציג קבלן מבצע  -     

 ז פרויקט"לו -     
 סטטוס כספי -     

 חברי ועד מנהל וועדת ביקורתאשרור •



 דברי פתיחה
   -ר לאסיפה "ובחירת יו

 משה סימנהד "עו



 ד משה סימנה"עו -סקירה משפטית 
 



 

 -2014הצגת דוחות כספיים לשנת    
 ח זאב מלר                     "רו



 ח"חוות דעת רו – 2014דוחות כספיים 



 2014 -דוחות כספיים 



 מאזנים - 2014דוחות כספיים 



 דוחות על הפעילות – 2014דוחות כספיים 



 דוחות על שינויים בנכסים – 2014דוחות כספיים 



 1-2ביאור  -2014דוחות כספיים 

 



 )המשך( 2ביאור  -2014דוחות כספיים 



 )המשך( 2ביאור  -2014דוחות כספיים 



 3-4ביאור  – 2014דוחות כספיים 



 )המשך( 4ביאור  – 2014דוחות כספיים 



 ח"אישור רו – 2014דוחות כספיים 



 'טופס א - 2014דוחות מילוליים  



 )1-2סעיפים (' טופס ב -2014דוחות מילוליים 



 )3סעיף (' טופס ב – 2014דוחות מילוליים 



 )4-6סעיפים (' טופס ב – 2014דוחות מילוליים 



 )7-8סעיפים (' טופס ב – 2014דוחות מילוליים 



 )9-10סעיפים (' טופס ב – 2014דוחות מילוליים 



 )11-14סעיפים (' טופס ב – 2014דוחות מילוליים 

 



 )15סעיף (' טופס ב – 2014דוחות מילוליים 



 חתימת חברי ועד – 2014דוחות מילוליים 



 

 –ח ועדת ביקורת "הצגת דו   
 אלירז רוזנפלד

 יקיר פרץ



 דוח ועדת ביקורת
אסיפה כללית ספטמבר 

2015 

 יקיר פרץ
 אלירז רוזנפלד



 נקודות עיקריות

 בנקים •
 דוח הכנסות והוצאות•
 מעקב וביקורת תשלומים•
 תהליך בחירת קבלן מבצע•
 גביה מדיירים•



 בנקים

 קבלת הרשאת צפייה בחשבון הנאמנות לצורכי מעקב שוטף•
 י אלירז רוזנפלד"בוצע ע•

 :חודשים 3-ביצוע פעולה של התאמת בנקים אחת ל•
בדיקה שהיתרה בחשבון הבנק של הפרויקט תואמת את היתרה  •

ח שמרכז את כלל הפעילות "במאזן בוחן כפי שמתקבל ממשרד רו
 .הכספית של הפרויקט

 



 הכנסות הוצאות  

) 30.6לתאריך (ח הכנסות והוצאות "הוכן דו•
ח מול  "בהתבסס על הצלבת המידע שהתקבל מרו

 .התנועות הכספיות בחשבון הנאמנות של הפרויקט
מעקב אחר ההוצאות בפועל של הפרויקט מול  •

י  "ח השנתי שנערך ע"מעקב זה מוצג בדו(התקציב 
 ).ח זאב מילר"רו



 הפרש 30.6שולם  ₪אלפי     

 58,156 32,194 90,350 חנויות ומחסנים+ ד "ממכירות יח הכנסות

 0 7,802 7,802 עלות קרקע קרקע

  
חלק מתשלום על  (הקרקע ערבות פיננסית בגין 

 0 1,378 1,378 )הקרקע באם לא יוחזר

 4 7,436 7,440 עלות פיתוח  

    16,620 16,616 4 

 50,175 0 50,175 עלות בניה כולל מחסנים בניה ונלוות

 6,042 0 6,042 קרקעית-חניה תת  

 3,104 0 3,104 מרפסות תלויות  

    59,321 0 59,321 

 14 1,811 1,825 תאגיד מי עכו ואגרות בניה שונות

 929 805 1,734 תכנון  

 205 35 240 הנהלה וכלליות ודוחות שמאי  

 877 193 1,070 פיקוח באתר  

 2,966 0 2,966 מעלויות בניה 3%מ "בנ  

 974- 974 0 )לפי התקדמות הפרויקט יוחזר( ונזקיםערבויות ביצוע   

 406 14 420 חיבורי חשמל  

 5,580 1,770 7,350 אילה-אגם  

 24- 24 0 הוצאות מימון  

    15,605 5,626 9,979 

      

 69,304 22,242 91,546   כ הוצאות"סה

  –דוח הכנסות והוצאות 
 תכנון מול ביצוע



 פירוט והסבר הוצאות

 הסבר באלפי שקלים נושא התשלום

 רשות מקרקעי ישראל 7,802 עלות קרקע

 מהווה חלק ממרכיב התשלום על הקרקע 1,378 ערבות פיננסית בגין הקרקע

 ערים חברה לפיתוח 7,436 עלות פיתוח

 בהמשך המצגת מפורט 1,811 עכו ואגרות בניהמי תאגיד 

 בהמשך המצגת מפורט 805 תכנון

 גרינבר אולפינר 35 ודוחות שמאיהנהלה 

 גובריןוקסמן  193 פיקוח באתר

 יוחזרו עם התקדמות הפרויקט 974 ערבויות ביצוע ונזקים

 חברת חשמל 14 חיבורי חשמל

 חברה מארגנת 1,770 אילה-אגם

 לבנקים עמלות 24 הוצאות מימון

22,242 



 פירוט הוצאות לתאגידי מים ואגרות

שקלים באלפי מי עכו ואגרות בניהתאגיד   

 1,142 מי עכו

 500 אגרות בניה -עיריית עכו 

 141 היטל השבחה -עיריית עכו 

 12 רשות העתיקות

 16 כיבוי אש

 0 אחרות

1,811 



 פירוט הוצאות תכנון

 תפקיד היועץ באלפי שקלים תכנון

 אדריכל 337 אייל סנדרוביץ

 אקוסטיקה 12   עדי הנדסה אזרחיתאלון 

 אלומניום 32 לאוניד ברזון –ויעוץ ג תכנון .מ.א

 נסיון קדוחי 23 סולומון. י

 כמאי 14 אדוארד גרינברג –מהנדסים רום 

 מעליות 10 גיל אפרים –יועצים רום -אל

 תנועה 45 דקר בנין והנדסה

 פיתוח 45 בלוקא אדריכלות נוף

 נגישות 16 אליסה ליפניק אדריכלית

 מודד 23 בלון רודי–מדידות תכנון  -טכנומד

 קונסטרוקציה 79 עודד אילני' אינג

 חברת פרסום הקלות נדרשו מהעירייה 9 טל נכסים

 תרמי -יעוץ איטום  26 -אברהםחיון טל 

 אנסטלציה +מיזוג אוויר  63 יצחק ברבי מהנדסים ויועצים

 חשמל 35 ב מתכננים.א -דן שרון

 יועץ קרקע 10 יונר.מ' אינג

 בקרת תכנון 19 מסד מרכז לחוות דעת מומחה

 7 אחרים

805 



  ביקורת תשלומים
נעשתה ביקורת על התשלומים שנעשו לגורמים שונים  •

כלומר  , ובדיקה האם נעשו בהתאם לדרישות העמותה
 .חברי ועד 2י הנהלים לרבות חתימת "אושרו עפ

 :הספקים שנדגמו•
 עבור היטל השבחה ואגרות –עיריית עכו •

 מי עכו•

 אגם  -איילה•

 תכנון –אייל סנדרוביץ •

 תכנון -עודד אילני •
 



 בחירת קבלן מבצע

נבדק תהליך המכרז לרבות שקלול ההצעות המתחרות  •
 :המבצעאיכות הקבלן עם  ביחדשהתקבלו 

 .נעשתה ישיבת ועד שבה הוצגו הקבלנים הרלוונטים•
עבור כל קבלן התקבלו ההצעה הכספית וההערכה של הבנק לגבי •

 עמידות הקבלן
לבסוף נבחר הקבלן שבשקלול נתן את ההצעה הטובה ביותר ודירוגו  •

 .י הבנק היה הגבוה ביותר"ע
 



  מדיירים גביה

מבוצע מעקב אחר תהליך הגביה מהדיירים בפרויקט בהתאם לגודל •
 .הדירהומחיר 

 .י ועדת הביקורת והועד כולו"תהליך התשלומים מבוקר ע•
תהליכים שנעשים מול דיירים שאינם עומדים בתשלומים נעשים •

 .י חברי הועד כולם"ומבוקרים ע
 



 בהצלחה לכולנו



 –סקירה הנדסית 
   סוויסהקי 'ג

 שותף מנהל אילה אגם



 סטטוס הנדסי
בחר צוות מתכננים  , בהמלצת חברת הניהול, הועד המנהל של העמותה •

 :להלן רשימת היועצים . ויועצים לפרויקט
חברה/מתכנןמקצוע 

אייל סנדרוביץאדריכל

עודד אלוניקונסטרוקציה

יצחק ברביאינסטלציה

יצחק ברבימיזוג אוויר

איטום
חיון-טל

אברהם

תרמי
חיון-טל

אברהם

דן שרוןחשמל

פיתוח
בלוקא אדריכלות נוף 

בע"מ

מוטי יוגריועץ קרקע/ביסוס

אקוסטיקה
אלון עדי הנדסה 

אזרחית

מודד
רודי בלן-

טכנומד

שמי משיחמעליות

חברה/מתכנןמקצוע

אלומניום
א.מ.ג.-          לאוניד 

ברזון

בקרת 

תיכנון
מסד-איציק לזר

כמאי
רום מהנדסים-אדוארד 

גרינברג

אלי כחלוןבטיחות

אל רום-גיל אפריםמעליות

דקר הנדסהתנועה

רמי לוימיגון

גרינברג אולפינרשמאי

ב.ליטאייועץ ביטוח

אליסה ליפניקנגישות

י.סלומוןקדוחי נסיון

ירוק 2000סקר עיצים



 המשך -סטטוס הנדסי 
 :סופי ומפורט הכולל, בוצע תכנון ראשוני, לאחר אישור צוות המתכננים•

 מפרטים1.

 מפרט טכני2.

 כתבי כמויות3.

 תכניות לביצוע4.
הוצגו התוכניות הראשוניות לאישור  2014אוקטובר / במהלך ספטמבר •

 .הועדה ומהנדסת העירייה
בפני וועדת   2014 -התכנון הראשוני של הפרויקט נדון בסוף חודש נובמבר •

"  פרסום הקלות"לאשרו בתנאים הכוללים וזו החליטה התכנון המקומית 
 .המאושרת ע"לתבביחס קומות  2בשל תוספת של , בין היתר, בעיתונות



 המשך -סטטוס הנדסי 
המקומי התקיים דיון בפני וועדת התכנון   2015במהלך חודש ינואר •

קי  'ובנוכחות ג, ר הועדה וסגן ראש עיריית עכו"בראשות זאב נוימן יו
ונציגות  , סנדרוביץאדריכל הפרויקט אייל , ד משה סימנה"עו, סויסה

 .של חברי ועד עמותת לב עכו
 :הועדה אישרה את התוכניות בהתניות הבאות •

עלות של כ ( ע"בתבחניות תת קרקעיות בניגוד לאמור  20תוספת של 1.
 ) .₪ מליון 2

 .קומות 2פרסום הקלה בגין תוספת של 2.

  102 -ד ל"יח 85בעבר של הגדלת  ע"תביש לציין כי הועדה אישרה 3.
 .ד ללא שינוי הבינוי"יח

זמן שיא לקבלת  ( 2015היתר הבניה התקבל במהלך חודש יולי •
 ).היתר



 תהליך בחירת קבלן מבצע
 .2015בחודש פברואר  הושלם –הכנת חוברת מפרטים ותוכניות למכרז •
בחודש מרץ  פורסם בעיתונות  – 5' תהליך איתור ופניה לקבלנים בסיווג  ג•

 .כ"קבלנים סה 20-החוברת הופצה לכ,  2015
סיור לוהגיעו , קבלנים הביעו רצונם להשתתף במכרז 10 -סיור קבלנים •

 .  23/3/2015 בתאריךהקבלנים שנערך בשטח 
 .20/4/2015הקבלנים התבקשו להגיש הצעותיהם עד  -הגשת הצעות •
מ בוצע  "תהליך מו. בהשתתפות חברי הועד –מ מול הקבלנים "תהליך מו •

מ הוגשו בסוף חודש  "כאשר הצעות המחיר הסופיות לאחר מו, במספר סבבים
 .יוני

   D&Bנעשתה בדיקת איתנות פיננסית לפי   -בדיקת איתנות פיננסית לקבלנים •
 ).חברה לבדיקת סיכוני אשראי(

מ שנערכו החל  "סבבים של מו 3לאחר   -י ועד העמותה"בחירת קבלן מבצע ע•
התקבלה החלטה בוועד העמותה   , לסוף חודש יוניועד , מסוף חודש אפריל

 .חברת תאופיק זידאןלבצע התקשרות עם 
 



 -נציג הקבלן 
 תאופיק זידאן



 זידאןתאופיק 
 .5' גקבלן סיווג • 

 .קרקע ובנייה רוויה צמודי: ומגוריםציבור מבצע מבני •
 .קרקע בטבריה צמודיד "יח 30 -
 .קרקע בניצן צמודיד "יח 60 -
 .   קרקע בראש העין צמודיד "יח 33 -
 .נצרת, ד בשכונת הגליל"יח 105 -
 

 



 עבודות של תאופיק זידאן
 

46 

 ניצן -קרקע צמודיד "יח 60 



 עבודות של תאופיק זידאן
 

47 

 בראש העין -קרקע צמודיד "יח 33



 עבודות של תאופיק זידאן
 
 

ד בנצרת  "יח 105
 שכונת הגליל -



 המשך -זידאןעבודות של תאופיק 
 
 

 -ד בנצרת "יח 105
 שכונת הגליל



 )כפי שהוצג באסיפה הראשונה(לפרויקט ז מתוכנן "לו

 זכייה         •
 תכנון ראשוני           •
 תכנון מפורט•
 היתר בנייה  •
 קבלת שטח מחברת ערים•
 מכרז קבלני•
 ביצוע•
 וחשמול 4קבלת טופס •
 סולכא  •

7/14 

08/14 

 17 /06- 08 

05/14 

02/15 

05/15 

04/15 01/15 

05/15 06/17 

05/15 

06/17 



 צפוי לפרויקטז "לו
 זכייה         •
 תכנון ראשוני           •
 תכנון מפורט•
 קבלת היתר בנייה  *•
 קבלת שטח מחברת ערים•
 מכרז קבלני•
 ביצוע•
 וחשמול 4קבלת טופס •
 סולכא  •

7/14 

08/14 

 17 /08- 09 

05/14 

02/15 

07/15 

03/15 

08/15 07/17 

08/15 

08/17 

07/15 



 התייקרויות במהלך התכנון והוצאת היתר בניה

 ח"אש 25.5-ד כ"תוספת ממוצעת לאומדן עלות יח

הערותעלות מוערכת כולל מע"מנושא

ע"פ דרישת הועדה לתוספת 20 שלא נכללו במסמכי התב"ע                        1,734,600תוספת שטחי חניונים

                        1,378,016החזר קרקע ע"פ תנאי מכרז
עיכוב בשל חברת ערים. תבחן אפשרות לקבלת ההחזר 

בעתיד למול נציגי חברת ערים

התייקרות עלויות הביצוע ממועד הזכיה                            504,622התייקרות מדד תשומות בניה

                        3,617,238סה"כ לפרויקט



 השוואת מחירי פרויקטים בסביבה
 :'מדלן'מחירי עסקאות שבוצעו מתוך אתר •

 
 
 

 
 
חדרים החל ממחיר של  3תמכור דירת  מנרבחברת : "  כלכליסטמתוך •

 !!!"₪ מיליון  1.2חדרים החל ממחיר של  4דירת , ₪ אלף  950
 

 מחיר קומה חדרים' מס
 ח"ש 940,000 1 3
 ח"ש 1,040,000 5 3
 ח"ש 1,250,000 3 4
 ח"ש 1,400,000 3 5



 אופן תשלום התייקרות אומדן
קים חודשיים שווים  'צ 8בשלב ראשוני נדרש יהיה לפרוס  -מהון עצמי •

 .לחשבון הליווי של הפרויקט) ח"אש 12כ "סה(₪  1,500של 
לאחר השלמות ההון העצמי ניתן יהיה לבקש  –ממסגרות האשראי •

 .מהבנק השלמה של היתרה במהלך תקופת הביצוע
ח יחד עם  "הודעה על עדכון אומדן עלות פרטני תשלח ממשרד רו•

 .קים'ההנחיות למסירת הצ



 סטטוס אישורי דיירים בבנק המלווה
 .אנו נמצאים בעיצומו של תהליך אישור הדיירים בבנק המלווה•
 .ד בפרויקט"יח 75אושרו , עד כה•
 !ד טרם אושרו בבנק"יח 27 -המשמעות היא ש•
 

  -כל הדיירים שנדרשו להעביר מסמכים נוספים לאישור הבנק
כל עיכוב בהעברת המסמכים עלול  ! מתבקשים לשתף פעולה בדחיפות

 !לגרום נזק להתקדמות הפרויקט
 
 
 


