
קבוצת משרדים במודיעין
3. דיירים מסאסיפת

3.3.2020

פ"אדר תש' ז



...נא להשתיק פלאפונים

תודה



סדר יום
סטטוס הנדסי•

לוחות זמנים•

בחירת חניות ומחסנים•

פריידקסח "משרד רו-סטטוס כספי•

חלוקת היטל השבחה בין החברים•

י הנציגות"ע-הצגת נושא חברת ניהול ואחזקה•

















סטטוס בניה  
חניון 

בשלב הכנות סופיות של הקבלן לקראת ביקורת מפקח 

תיקוני טיח וצבע על בטונים וניקיון כללי,טיפול בנזקי חדירת מים 

מערכות חניון  

,  מ"תקשורת ומנ, חשמל , רוב הביצוע של מערכות מיזוג אוויר ואוורור  

תאורה רגילה   COגלאי , עמדות כבוי אש, מתזים, רמקול כריזה 

.הושלם–וחירום 

.נותר לבצע בעיקר הפעלות ובדיקות מעבדה

חדרים טכניים במרתף

בוצעו  -חדר משאבות  , חדר מאגר מים , חדר מפריד שומן 



המשך סטטוס בחניון

חדרי חשמל

לקראת  י"חחהכנסת ציוד -חברת חשמל  טראפוחדר •

ביצוע  

בוצע  –פרטי טראפוחדר •

בעבודה  –חדר מונים חברת חשמל •

צביעת חניון  

הקבלן מכין דוגמא חדשה של גמר צביעת חניה בחומר  

אפוקסי



מסחר

[  גמר מעטפת ] חנויות  

ועמדת שליטה בוצעוספרינקלריםמערכות •

.  צנרת מיזוג , איוורור,  אספקת מים ,הכנות חשמל •

עמדת כיבוי אש, ביוב 

בוצעו  –תעלות מנדפים לפי תוכנית  •

יש עוד השלמות לסיום האיטום  . קירות מסחר בוצעו •

וחיזוקים

יורכבו עד סוף החודש–דלתות כניסה לחנויות •



לובי ראשי ואטריום  

חיפוי לוחות במבוק בשלב ביצוע-קיר ירוק •

הדלפק . הוכנו תשתיות חשמל ותקשורת –דלפק קבלה •

מיוצר ומורכב במפעל

בוצעו  -קירות מסך אטריום  •

הורכבו בכל –אלוקובנודמעקות זכוכית וחיפוי פחים •

הקומות  

טרם בוצע  -ריצוף וחיפוי קירות בלובי קומת קרקע •

.  טרם בוצע -גוף תאורה תלוי מתקרה  •

בוצע-בגג סקיילייט•



פיתוח וחזיתות

פיתוח

קירות פיתוח בוצעו •

אדניות לגינון בוצעו רק הקירות•

בשלב ביצוע של חלוקת חניות ומדרכות–חניון עילי •

חזיתות

הורכבואלוקובונדקירות מסך וחיפוי •

בעבודה כולל קרניז תאורה על גבי  –תאורת חזיתות •

קירות מסך

לקראת סיום הביצוע–חיפוי אבן תליה יבשה •



גמרים במשרדים

[   גמר מעטפת ] משרדים  

. צנרת מיזוג ,  הכנות חשמל ותקשורת +בוצעו קירות גבס •

.מתזיםביוב וניקוז מזגנים בוצע מערכת 

.בהרכבה –דלתות כניסה למשרדים •

י הדייר"בוצע הכנה לאינטרקום שיבוצע ע–אינטרקום •

לובי קומתי 

תקרה מונמכת עם , חיפוי  , ריצוף ] רוב עבודות הגמר בוצעו •

צבע  . נותר השלמות לחיפוי אריח מדוקק [ המערכות ותאורה

.סופי לתקרת גבס

נותר השלמת אביזרים בחדרי שירותים ודלתות  –שירותים •

.לתאי שירותים 
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ז למסירת הפרויקט"לו

16.8.18-צו תחילת עבודה•

16.6.20-לפי חוזה עם הקבלן4טופס •

(.לפני חודשיים גרייס)16.7.20–אכלוס לפי חוזה עם הקבלן •

.נכון למועד זה( לפני גרייס)הפרויקטז"בלוהקבלן עומד •



חניות ומחסנים
מחסניםשרכשומיי"ע,מחסניםבחירתהליךמתבצעאלובימים-מחסנים•

4שלעודףקיים.(שרכשוהחניותאתלבחורגםזכאיםהםהמעמדבאותו)

למכירה,(והאחזקההניהולחברתאתהנראהככלישמשמהםאחד)מחסנים

.הגרלהשלבדרך,(המחסןקירותכולל)מ"מע+ר"למח"אש8לפי

הבחירה.שיופץלתדריךובהתאםמיוחדבכנסתתבצעהחניותבחירת-חניות•

לשלוחאו)להגיעישבחניהלבחורמנתעל.בהגרלהשייקבעבסדרתהיה

להמתיןמבליהבחירהסדרימשךאחרת,שנקבעבזמן(כחיפויעםנציג

.עודףמחסןלרכושגםלבחוריוכלבתורואחדכל.לנעדריםאולמאחרים

.החניותשיבוץהליךסיוםלאחרלמכירהשיוצעו,עודפותחניות24קיימות•

ככל.מ"מע+ח"אש135-להקבוצהנציגותי"ענקבעהחניהמחיר

.הגרלהי"עתיקבעהעדיפותמההיצעגדוליהיהשהביקוש



כוללסכום(ח"מש1.2-כשלבסךמ"מעעבורדחוייםשיקיםכולל)מהדייריםנגבהכהעד✓
.ח"מש140.4-כשל

.ח"מש34.4-בכהסתכמוהשבחהוהיטלוהפיתוחהקרקעהוצאות✓

2.4-כשלכוללבסךנוספותועבודותשדרוגים,הצמדההפרשיכולל)בנייהעבורשולם✓
.ח"מש75.5-כ(ח"מש

.ח"מש6.4-כ-קודםונאמןקודםמארגןעבורשולם✓

.ח"מש5.6-כשלסכוםהנדסיופיקוחניהולעבורשולם✓

,בנקאיפיקוח,ויעוץתכנון,בנייהאגרות,השבחההיטל,בנקאיליוויעמלתעבורשולם✓
.ח"מש6.3-כשלכוללסכום-בנקועמלותהעתקות,חשמלחיבורי

.ח"מש128.2-ככהעדשולםכ"שסהמכאן✓

,ש"לעונגבושטרםדחוייםשיקיםהינוח"מש1.2שלסכום,ח"מש12.2בסךהיתרהמתוך✓
לערבותכבטוחההמשמש,הבנקלטובתמשועבדבפיקדוןנמצאח"מש0.7-כשלסכום

ח"מש4.3-כשלנוסףסכום.הפיתוחהסכםבמסגרת,לעירייההקבוצהשנתנהבנקאית
סכום.הנוכחיבעיתוילשימושניתןשלאהבנקלטובתהמשועבד,כשל-אלבפיקדוןנמצא
לשימושניתןלא(מראשעצמיהוןתיקיבעיקר)עצמיהוןעודפישלח"מש0.9-כשלנוסף
.כעת

.ח"מש5.1-כעלעומדתהקבוצהבקופת28.2.20בלשימושהפנויההיתרה,לפיכך✓

הפנויהשהיתרהכך,ח"מש2.6-כשל(לקבלןבעיקר)תשלומיםשולמו1.3.20ביום✓
.ח"מש2.5-כעלעומדתלשימושכעת

.אפריללחודשמהחברים100%-לההשלמהגבייתמתוכננתכרגע✓

(מ"הסכומים כוללים מע)28.2.20תקבולים מול תשלומים עד 



נומינלי-סטטוס תקציב מול ביצוע  

40 (.  1.3.20-שולם ב)מ "כולל מעח"אש2,607ס "לפני תשלומים בגין ינואר ע. כולל שיקים דחויים

ללא מע"ממע"מכולל מע"מללא מע"מסכומים באש"ח

תקציב עפ"י דוח 

1

בוצע עד יום 

28/02/2020

עד יום 

28/02/2020

בוצע עד יום 

28/02/2020
אחוז ביצוע מאומדן

125,761            140,429                  18,376                122,053         97%

100%            17,343                   2,948                     20,291               17,343קרקע

100%            14,133                      -                     14,133               14,133הוצאות הפיתוח

100%           31,476                  2,948                    34,424              31,476סה"כ 

86%            59,549                 10,091                     69,640               69,008בנייה

103%              2,912                      495                       3,407                 2,835עבודות עפר

87%           62,461                10,586                    73,047              71,843סה"כ בנייה

100%              1,499                      -                       1,499                 1,500אגרות בניה והיטלים

              3,591                      610                       4,201חברת ניהול-איילה אגם

              1,172                      199                       1,371חברת ניהול ופיקוח הנדסי-ע.יפה

100%              5,250                      893                       6,143                 5,250תשלום פשרה מארגן קודם

100%                 200                        34                          234                    200תשלום פשרה נאמן

99%              2,638                      444                       3,082                 2,676תכנון, יועצים, העתקות

81%                 407                        69                          476                    504חיבורי חשמל

93%              1,322                      -                       1,322                 1,427עמלת ליווי

39%              2,091                      356                       2,447                 5,351בנ"מ

                  (21)                      -                           (21)                    -מימון

81%           18,150                  2,605                    20,754              22,308סה"כ שונות- ללא רכיבים של תזרים מזומנים

                 744                          744תזרימי- ערבות מנהל מקרקעי ישראל

              4,235                       4,235תזרימי- פיקדון אל-כשל בבנק מלווה

             4,979                      4,979סה"כ רכיבים של תזרים מזומנים

125,627            133,205                  16,139                117,065         93%

                      7,225סה"כ הפרש הכנסות הוצאות

5,400                 
88%

סה''כ הוצאות )כולל רכיבים תזרימיים(
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סה"כ הכנסות



ח"באש-מ"ניצול בנ
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הערותכולל מע"ממע"מלפני מע"מסעיף

שולם עד כה:

הצמדות ששולמו עד כה9051541,059הפרשי הצמדה

שולם שני שליש עד כה800136936שדרוגים מול הקבלן

עבודות נוספות ששולמו עד כה35560416עבודות נוספות קבלן

עו"ד ושמאי31536הוצאות בגין השגת היטל השבחה

2,0913562,447סה"כ

צפי נוסף לשימוש בבנ"מ:

הערכת עליית מדד עתידית20034234הפרשי הצמדה עתידיים

סוכם וטרם שולם40068468שדרוגים מול הקבלן

עו"ד ויועצים38644בניית הסכם עם חברת אחזקה

לפני חריגי קבלן שטרם סוכמו638108746סה"כ צפי שימוש נוסף בבנ"מ

לפני חריגי קבלן שטרם סוכמו2,7294643,193סה"כ צפי שימוש בבנ"מ

5,3519106,261בנ"מ לפי תקציב שמאי

לפני חריגי קבלן שטרם סוכמו2,6224463,067יתרת בנ"מ משוערת

בנוסף- הכנסות ממכירת חניות עודפות, מחסנים עודפים וחדר טרפו לחברת חשמל- סה"כ כ- 3 מש"ח



חלוקת היטל השבחה בין החברים



חלוקת פנימית של עלויות היטל השבחה
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813,985₪שלבסךהשבחההיטלשולםהבניההיתרהוצאתבמסגרת•
.(1,104,058₪דרשההוועדה)ערעורלאחר

ספציפיבאופןהשבחההיטלעלויותלייחסיש,השיתוףלהסכםבהתאם•

,קמרבועזהשמאישלח"דוהוכןהנציגותלבקשת.בקבוצהלחברים

קבוצותביןהיחסיהחלקאתלסווגמנתעל,הערעוראתשהגיש

(ב"מצ)בפרויקטהרוכשים

הפרטנייםהקבוצהלחבריותחולקהפרויקטעלויותמשארתופרדהעלות•

שלהםהקבוצהשבתוךהשיתוףבהסכםהיחסילחלקםבהתאם

.(מסחר/משרדים)

הערותסכום ההיטלקבוצה

הקטנת עומק החנויות ונסיגה בחזית           467,845שטחי מסחר

הקלה בגובה המבנה           159,480שטחי משרדים

ניוד שטח עקרי ממרתף           186,660אילן שם טוב

           813,985סה"כ


