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...נא לכבות פלאפונים

תודה



סדר יום
ד  "עומשרד , אייזדורפרעידית ד "עו-ר לאסיפה"פתיחה ובחירת יודברי •

מאירליפא

מ"בעברין'ג. ל חברת א"מנכ, ברין'גניזארמר -דברי הקבלן•

אייזדופרעידית ד "עו-משפטיתסקירה •

ח זאב מלר"רו-2016דוחות כספיים ומילוליים לשנת הצגת •

מ.ג.אל חברת אילה "מנכ, רונן בן יהודהמר –על התנהלות הפרויקט סקירה •

סקירה הנדסית  -

סקירה כספית-

ז"לו-

חניות-

היערכות לאכלוס-

חברי 2-ביקורת והגדלת הוועד בוועדת ועד המנהל האשרור כהונת חברי •

אייזדופרד עידית "עו-ועד נוספים 



דברי פתיחה

-ר לאסיפה "ובחירת יו

אייזדופרעידית ד "עו



-דברי הקבלן

ברין'גניזארמר 

מ"ברין בע'ג. ל חברת א"מנכ



-סקירה משפטית

אייזדורפרעידית ד "עו



-2016ח כספי ומילולי לשנת "הצגת דו

ח זאב מלר"רו



2016דוחות כספיים 



2016דוחות כספיים 
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-הפרויקטסקירה על התנהלות 

מר רונן בן יהודה  

מ.ג.אל חברת אילה "מנכ



תמונות מהאתר





מוסדותובחירתבמכרזזכייה,בנייהעמותתבמסגרתרוכשיםהתאגדות

.העמותה

העמותהי"עמרוכזבאופןרכישהמסותשלוםהפיתוח,הקרקערכישת.

הראשונותד"יחה50-לוהמחסניםהדיוריחידותשיוך.

שבס"היחידות10שיווק".

להלןתפורט-והביצועהרישוי,ההנדסיהתכנוןבמישורהתקדמות.

להלןתפורט-הכספיבמישורהתקדמות.

להלןתפורט-עודפותחניותומכירתחניותשיוךתהליךתחילת

במישור הכללי-כהמה נעשה עד 



ד"יחדגמישלראשוניתכנון.

ומפורטסופיתכנוןלשם,לפרויקטוהיועציםהמתכנניםצוותבחירת

תנועה,המגרשפיתוחכולל,כולווהמתחםהבניינים,הדיוריחידותשל

.תשתיותוחיבור

עריכת,הבינוימשרדשלהליווילוועדתהנדרשותהתוכניותהגשת

מוועדתסופיאישורוקבלתע"התבשלהרפרנטיםמולסבביםמספר

.הליווי

הרישוילוועדתלהיתריםהבקשותהוגשוהליוויוועדתאישורלאחר

,ההיתרלקבלתהנדרשיםוהתנאיםהפרוטוקולקבלתלאחר.המקומית

,חשמלחברת,ל"קק)הנדרשיםהאישוריםלקבלתהיועציםעםפעלנו

.(ועודישראלמקרקעירשות,עתיקות,כבלים,כיבוי,בזק

לבנייהההיתרהתקבל11.2.16ביום.

במישור ההנדסי-כהמה נעשה עד 



מכרזהוצאתלטובתמפורטמתקדםתכנוןבוצע.

5גבסיווגקבלנים15-למכרזמסמכיהופצו.

פוטנציאלייםקבלניםעםבשטחקבלניםסיורנערך

מקבלניםראשוניותהצעותהתקבלו.

הפיקוחוחברתאגמאילהלצדהוועדמטעםמ"מוצוותמונה.

הקבלניםעםראשונותבירורפגישותהצוותי"ענערכו.

סבביםבמספרהקבלניםעםמסחרימ"מונערך.

תחרות קבלנים-במישור ההנדסי-כהמה נעשה עד 



רלבנטייםבנייהבאתריסיורמ"המוצוותי"ענערך.

ברין'ג.אבקבלןובחרהמנהלהועדהתכנסמ"המומיצויעם.

הקבלןאתואישרבדקלאומיבנק.

שלסופינוסחעלמשפטימ"מוהנבחרהקבלןעםהתנהל
.החוזה

החוזהנוסחאתאישרלאומיבנק.

לקבלתהגבוההוהסבירותהכספיבמישורההתקדמותלאור
החוזהעללחתוםהמנהלהועדאישר,סבירבזמןבנקאימימון

עםההסכםעלחתמוהועדמטעםהחתימהמורשי.הקבלןעם
.הקבלן

12.4.16ליוםעבודההתחלתצולקבלןניתן.

תחרות -במישור ההנדסי-כהמה נעשה עד 

(המשך)קבלנים 



בניית הבתים-במישור ההנדסי-מה נעשה עד כה

A1בניין 

חוץחיפויהסתיים.

ראשוניצבעאחרימרוצפותהדירות.

אלומיניוםהתקנותמבוצע.

ריצוףבתהליךנמצאות-ולובאיםמרפסות.

וניקוזביוב-חוץתשתיותבוצעו.

עבודותתחילתלקראת-והחניותהמגרשפיתוח.



בניית הבתים-במישור ההנדסי-מה נעשה עד כה

B2/C3בניינים 

שבועות3כחוץחיפויעבודותלסיוםצפי

ספרינקלריםמערכותהתקנת.

ראשוניצבעמתבצע.מרוצפותדירות.

ראשילובילמעט,ומחופיםמרוצפיםלובאים

כחודשייםבעודצפי-אלומיניוםהרכבות



בניית הבתים-במישור ההנדסי-מה נעשה עד כה

C5/B4בניינים 

חוץחיפויעבודותהסתיימו.

ראשוניצבעאחרימרוצפותהדירות.

מרפסותוריצוףאיטוםלקראת.

ראשילובילמעט,מחופיםמרוצפיםלובאים.

העבודותהחלו-והחניותהמגרשפיתוח.

כחודשבעודצפי-אלומיניוםהרכבת



שמאיי"עהבנקיםעבורלפרויקט"0דוח"הכנת.

העמותהלליווימבנקיםהצעותלקבלתפניה.

בנקיםעםמ"מוניהול.

העמותהועדי"עהמלווהכבנקלאומיבנקבחירת.

לצורךלבנקהנדרשיםהחומריםלהמצאתהעמותהלחבריפנייה
.החבריםשלפרטניתבדיקה

מהחבריםנדרשעצמיהוןגביית.

מחשבון('וכולאגרות,למתכננים,לקרקע)תשלומיםביצוע
.הנאמנות

כלורישוםהחייםביטוחיכלעריכת,בבנקהחבריםכלחתימת
לליוויהבנקכניסתאתאיפשרו-הבנקלטובתהביטחונות

שלהזמניםבלוחפגיעהכלללאהמתאיםבעיתויהפרויקט
.הפרויקט

העמותהשלשוטפיםותשלומיםמחבריםכספיםגביית.

במישור הכספי-כהמה נעשה עד 



תזרים המזומנים עד כה-סקירה כספית
שהם,(₪מיליוני)ח"מש50.7-כשלכוללסכוםמהחבריםנגבהכהעד•

.השמאישל1ח"דולפימההכנסות92%-כ

81%-כשהם,ח"מש44.7-כשלכוללבסכוםהוצאותשולמוכהעד•

:כהעדהעיקרייםהתשלומיםהתפלגותלהלן.מההוצאות

.ח"מש9.6-כ-ופיתוחלקרקע–

.ח"מש27.6-כ-לבנייה–

.ח"מש5.0-כ–יעוץושירותישיווק,הנדסילניהול–

.ח"מש2.5-כ-ושונותהצמדות,בנייהאגרות,פיקוח,לתכנון–

0.4-כשלסכוםמשועבד,ח"מש6.0-כשלבסך,בקופההיתרהמתוך•

כך,הבינוימשרדלטובתשהוצאובנקאיותערבויותלטובתכבטוחהח"מש

.ח"מש5.6-כעללעכשיונכוןעומדת"קופה"בהפנויהשהיתרה



,תקציב מול ביצוע
מ"כולל מעח"באשנומינלי 

ב

נ

י

י

ן

תקציב לפי נתוני דוח 1 

מאי 2016

בוצע עד יום 

30.7.2017
אחוז ביצוע

54,842                              50,655                92%
223                                  -                     0%

55,065                             50,655               92%
#DIV/0!

100%                  3,785                               3,785תשלום בגין הקרקע**
120%                     180                                  181היטל השבחה

100%                  5,632                               5,632עלות פיתח משהב"ש

100%                 9,596                               9,598סה"כ 

78%                27,581                              35,700סה"כ עלות בנייה 

78%               27,581                             35,700סה"כ בנייה
79%                     313                                  400אגרות בניה ומד מים

90%                     887                                  985תכנון ויועצים

59%                     455                                  775פיקוח הנדסי

100%                  1,300                               1,305תשלום משווקים

70%                     110                                  157ליוווי פיננסי

86%                  3,682                               4,316שכ"ט חברת ניהול + ניהול כספי

35%                     629                               1,785בנ"מ

37%                      90                                  241חיבורי חשמל

                      32הוצאות מימון

76%                 7,499                               9,964סה"כ שונות כולל בנ"מ

55,262                             44,676               81%

11%                 5,979סה"כ הפרש הכנסות פחות הוצאות

                     273ערבות ביצוע ***

                     150ערבות נזיקין***

423                    1%

45,100               82%

5,556                 10%
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סה"כ ערבויות כנגד פקדונות משועבדים

סה''כ תשלומים כולל פקדונות משועבדים לטובת ערבויות

יתרה בקופת העמותה )ללא פקדונות משועבדים כנגד ערבויות(

ות
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קע
קר

ות
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סה''כ הוצאות תקציביות
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נושא

ות
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הכנסות ממכירת יח"דהכ
הכנסות ממכירת חניות

סה"כ הכנסות



כללי-התהליך המשך 
.העמותהלחבריכפולות/עודפותחניותומכירתראשונהחניהשיוךסיום•

.הקבלןי"עהפרויקטבנייתביצועסיום•

.אכלוסלצורךנדרש-הבינוימשרדי"עהציבוריהפיתוחסיום•

.(ביתלכלועד)ציבורייםשטחיםקבלתלצורךבתיםועדיבחירת•

.הפרויקטאכלוס•

.(משכנתאותמחזור)הבנקי"עהפרויקטושחרורהקבלןעםסופיחשבון•

.הקבלןי"עחזקהליקוייתיקוניביצוע-האכלוסלאחר•

בסוףמרוכזוביצועהקבלןי"עתיקוניםביצוע-הבדקתקופתבמהלך•

.הראשונההבדקשנת

ערבויותשחרור.השיכוןמשרדי"עהעמותהערבויותשחרור•

.הדייריםזכויותשלבטאבוורישוםמשותפיםבתיםרישום•



בחירת ומכירת חניות
נוספתחניה.הדיוריחידתעלותמאומדןכחלקאחתלחניהזכאידיירכל•

כלולהחניותממכירתהצפויהההכנסה.העמותהלקופתבתשלוםהיא

.העמותהבתקציבמראש

בניינים,מגרשהוא1בניין)למכירהעודפותחניות5ישמגרשבכל•

עודפותחניות15כ"בסה.(מגרשהם4+5בניינים,מגרשהם2+3

.(בעתידבעירחניהלמצוקתצפיוישנמוךבחרישהחניהתקן)

.טוריותהןוחלקבודדותהןהעודפותמהחניותחלק•

ובהתאם,הבנקעבורהעמותהאתהמלווההשמאילקביעתבהתאם•

30,000₪-מבודדתחניהשלמחירההופחת,העמותהועדלהחלטת
חניהשלמחירה.25,000₪-ל(לעמותהההצטרפותבהסכםכמצויין)

.(השניהרכבעבורהמחיר)10,000₪-להשמאיי"ענקבעטורית

תוך,המשותףהביתלבעלותיועברו-תימכרנהשלאעודפותחניות•

.העמותהקופתלביןמשותףביתאותודייריביןהתחשבנותביצוע



התהליך-בחירת ומכירת חניות
האםבשאלה,בנפרדמגרשבכל,העמותהחברילכלפנינו-אשלב•

גם.(למגרשבהתאם,טוריתאובודדת)עודפתחניהלרכושמעוניינים

.לפנייה(בשלילה)להשיבמתבקשעודפתבחניהמעונייןשלאמי

חניהלרכושהזכותעצםעל,המבקשיםביןהגרלותעריכת-בשלב•

.עודפת

או,עצמימהון)העמותהלקופתתשלוםוגבייתלזוכיםהודעה-גשלב•

.(המלווהבבנקהאשראיממסגרתבעברנוצלשלאמאשראי

החניהוגםהראשונההחניהגם)הספציפיותהחניותבחירת-דשלב•

סדרלפי,בנפרדמגרשבכלתיעשה.(בהגרלהשזכהלמיהעודפת

.(נכיםלמעט)המגרשבאותולעמותההרישום

אתבטאבולרשוםבעתידידאגואשר,הדיןלעורכיהודעה-השלב•

.דיירלכלהספציפיותהחניות



תהליך האכלוס
הראויותהדירותמהןלמפקחמודיעהקבלן-"למפקחמסירה"-אשלב•

.ליקוייםפרוטוקולועורךכזודירהלכלנכנסהמפקח.למגורים

לדיירקורא,הליקוייםתיקוןלאחר,הקבלן-"מסירהטרוםסיור"-בשלב•

.מטעמוליקוייםפרוטוקולממלאהדיירהסיורבמהלך.לסיור

קבלתלאחר,הליקוייםתיקוןלאחר,הקבלן-"חזקהמסירת"-גשלב•

במהלך.חזקהלקבללדיירקורא,הדירהחישמולולאחרלבניין4טופס

.שקיימיםככל,"חזקהליקוייפרוטוקול"הדיירממלאהחזקהמסירת

תיקוניםביצועהדיירעםהקבלןמתאםהחזקהקבלתלאחר-דשלב•

.החזקהלליקויי

לפתיחתהחשמללחברתפנייה-החזקהלקבלתבמקבילהדיירשלפעולות•

.(בהמשךיופצומפורטותהנחיות)'וכובזק,גזחברת,מיםתאגיד,חשבון

תוך,שיתגלובליקוייםלטיפולמענההקבלןייתןהבדקתקופתבמהלך•

בסוף.רגיליםתיקוניםלביןדחופיםתיקוניםביןהתגובהבזמןאבחנה

.התיקוניםכללהשלמתלדירותבמרוכזהקבלןייכנסהבדקשנת



שטחים ציבוריים ומסירתם לוועד בית זמני
מתקיים תהליך דומה לגבי השטחים הציבוריים  , בדומה לדירות עצמן•

.בבניין ובמגרש

.  את השטחים הציבוריים הוא ועד הבית של הבניין, בכל בניין, מי שיקבל•

סיור טרום , תיקון ליקויים, מסירה למפקח)גם לגביו יתבצע תהליך זהה 

מסירת חזקה לידי ועד הבית עם  , תיקון ליקויים, הביתלועדמסירה 

(.'שנת בדק וכו, תיקון ליקויים, "ליקויי חזקה"רשימת 

ולו רק  , "ועד בית זמני"לשם כך מומלץ כבר כעת שלכל בניין ימונה •

נציגים  3עד 2מדובר על . לצורך קבלת השטחים הציבוריים בשלב זה

.לכל בניין

למר שרון  אגמהבית הזמני מוזמן לפנות לחברת אילה לועדמי שמתנדב •

.אברס

ימונו אוטומטית שני הדיירים הראשונים -בהיעדר מתנדבים בבניין •

.כוועד הבית הזמני, המקבלים חזקה



תנאים לאכלוס
:בדירה נדרשת השלמת הפעולות הבאות( מפתח)על מנת לקבל חזקה •

-"ליקויי חזקה"גם אם יש בה )מוכנות הדירה והיותה ראויה למגורים –

הנרשמים בפרוטוקול , ליקויים שאינם מונעים שימוש סביר בדירה למגורים

(.מסירת החזקה מול כל דייר

(.למגרש4קבלת טופס : תנאי לכך)י חברת החשמל "הדירה עחישמול–

:התנאים המרכזיים לכך הם. למגרש4קבלת טופס –

.ברמה המספקת את העירייה( שטחים ציבוריים)ים /מוכנות הבניין•

.מוכנות הדירות בבניין ברמה המספקת את העירייה•

אישור פיקוד , אישור כיבוי אש: כגון)המצאת כל האישורים הנדרשים •

אישורי מעבדות ועוד עשרות אישורים , דים"העורף לתקינות ממ

(.שונים

לפחות באופן המאפשר , י משרד השיכון"סיום הפיתוח הציבורי ע•

(.'תאורה וכו, מדרכה)נגישות בטוחה 



משוער שהוצג באסיפה הכללית  ז "לו

16.4.15הראשונה מיום 
בחירת מתכננים  •

השלמת תכנון ראשוני•

ש"וועדת ליווי תכנון משהב•

תכנון מפורט וסופי•

היתר בניה•

פרסום מכרז קבלני•

מ קבלני וקביעת קבלן"מו•

ביצוע•

אכלוס•

16' ינו

15' נוב

15' ספט 15יולי 

15יוני  15מאי 

15מאי -אפריל

15נובמבר 

16' פבר

15' אוק 15יולי 

18' פבר

18' ינו 16מרץ 

16' פבר



משוער שהוצג באסיפה הכללית השנייהז "לו

היתר בניה•

קבלןקבלני וקביעת מ "מו•

ביצוע•

חתימת חברי העמותה בבנק( במקביל לביצוע)•

אכלוס•

16מרץ  15' נוב

16פברואר 

18פברואר 

18פברואר  16אפריל 

16יולי -יוני



2.8.17-עדכני משוער נכון לז "לו

היתר בניה•

קבלןקבלני וקביעת מ "מו•

ביצוע•

4טופס •

אכלוס•

16מרץ  15' נוב

16פברואר 

18פברואר 

18ינואר  16אפריל 

18ינואר  17'נוב



לוח זמנים משוער למסירה לפי בניינים
במהלךחזקהמסירת.נובמברבמהלךמסירהטרוםסיורי-1'מסבניין•

.פברואראוינואר

חזקהמסירת.דצמברבמהלךמסירהטרוםסיורי-5ו4'מסבניינים•

.פברוארבמהלך

חזקהמסירת.ינוארבמהלךמסירהטרוםסיורי-3-ו2'מסבניינים•

.פברוארבמהלך



הוראות בטיחות באתר
מתאמת/בלבדהקבלןנציגובליוויבתיאוםיעשולאתרונכנסיםמבקרים•

.דייריםשינויי

ולקבלןמראשתיאוםוללאמלווהללאבאתרלבקרמוחלטאיסורקיים•

שוםתהיהלא

.זומהנחיהשחרגמבקרעלאחריות•

.הפעילותלשעותמעברלאתרכניסהעלמוחלטאיסורקיים•

.עקבנעלי/פתוחותובנעלייםגומיבנעליכניסהאיסורחל•

.לילדיםכניסהתותרלא•

.בהריוןנשיםכניסתתותרלא•

.לאתרחייםבעליכניסתתותרלא•

.בלבדהרוכשיםלדירתמותרתלאתרמבקריםכניסת•



הוראות בטיחות באתר
גישהמכשולי,גדרות,מעקותעללהישעןאו/ולהריםאו/ולהזיזאין•

.ב"וכיו

בשטחב"וכיודלת,מכסהב"וכיולפתוחאו/ולהסיראו/ולהריםאין•

.האתר

המלווההנציגמפיהבטיחותוהראותההנחיותלכללהישמעהדיירעל•

.באתרהביקורבעת

.לגביואחריותשוםתההלאאלומהוראותיחרוגאשרדייר•

בהןואיןלנהוגיששלפיהןההנחיותמיצוימשוםשדלעילבהוראותאין•

הנובעיםאחראיתוהתנהגותדעתשיקוללהפעלתתחליףמשום

נסתיימהשטרםבנייהבאתרנכנסיםאו/ומבקריםבמציאותוהכרוכים

.בווהסיורבהימצאותזהירותמשנהלנקיטתהקשורבכלהבנייהבו



אישור המשך כהונת ועד העמותה וועדת  

חברי ועד2הגדלת + הביקורת

אייזדורפרד עידית "עו



ועד מנהל וועדת ביקורתחברי 

בזימון לאסיפה ניתנה לכולכם האפשרות להגיש מועמדות עבור ועד  •

.לא התקבלו מועמדויות. העמותה וועדת הביקורת

להמשיך  הודיעו כי הם מאשרים ושמחים הועד וועדת הביקורת חברי •

.בתפקידםלכהן שנה נוספת 

.המשך הכהונה כפוף לאישור האסיפה הכללית•

טל  , שלמה למבז, יהונתן לוין, דן לוין, שלום איזיק: חברי הועד הם•

.פואה

.משה מזרחי, עידן רול: חברי ועדת הביקורת הם•

.מתבקשים שני מועמדים נוספים שיצטרפו לוועד המנהל•



יצרית קשר עם נציג ועד העמותה

איזיקשלום מר 

052-4299853: נייד

shalom.ex5@gmail.com: מייל

mailto:shalom.ex5@gmail.com

