
 נוף גבעות בחרישעמותת 
 ראשונהכללית אסיפה 

16.1.18 

 ח"טבת תשע' כט



 סדר יום

-משרד עורכי דין ונוטריון פיקהולץ, משה סימנהד "עו   -ר לאסיפה"מינוי יו•

 סימנה

 ד משה סימנה"עו -משפטית סקירה •

 מ.ג.ל אילה א"מנכ, מר רונן בן יהודה –סטטוס התקדמות הפרויקט •

חברת , מהנדס ראשי, מר ראמי שוקחה -הצגת קבלן הביצוע ושינויי דיירים•

 .מ"ברין בע'ג. א

 מ.ג.ל אילה א"מנכ, מר רונן בן יהודה -י הנדרשצמהסבר בנוגע להון הע•

 ד משה סימנה"עו -ולוועדת ביקורת( מועצת העמותה)בחירות לוועד העמותה •

 

 

 





....קצת עלינו  
 1969שנת  -הקמה•

 מסחרי –אזרחי : תחומי התמחות•

 :מקרקעין –תחום התמחות עיקרי •

 ליווי קבוצות רכישה ועמותות בניה•

 ליווי יזמים בפרוייקטי בניה•

 פינוי בינוי פרוייקטיליווי •

 א"תמ פרוייקטיליווי •

 קומבינציה פרוייקטיליווי •

   2הסכמי מכר יד •

 הסכמי שכירות•

 רישום בתים משותפים•

 

 

 

 



:המשפטיים בפרויקט השירותים   

 ליווי בשלב התארגנות העמותה•

רכישת  החומר המשפטי הנדרש לשם הכנת •

 המקרקעין

רכישת מקרקעין  העמותה בהליכי ייצוג •

רשות  )מול המוכרת והגורמים המעורבים 

 (משרד הבינוי והשיכון, ישראלמקרקעי 

 הסכם עמותה משתכן•

 ליווי מול גורם מממן•
 



:השירותים המשפטיים   

 (שונים יועצים 20-כ) יועצים הסכמי•

 קבלניות עבודות ביצוע חוזה•

  פ"ע ,בישיבותיה העמותה נציגות ליווי•

 הצורך

  מס ,עצמית שומה הגשת -מקרקעין מיסוי•

  רכישה

   משותף בית רישום•

 נאמנות חשבון ניהול•
 



:מה בוצע  

 (132) העמותה חברי צירוף•

 משתכן עמותה והסכם הצטרפות טופס על חתימה•

 המקרקעין רכישת•

פרצלציה 

(ירושלים בנק) המוכרת של משכנתא סילוק 

העמותה לטובת אזהרה הערת רישום 

 רכישה מס -עצמית שומה הגשת•

(שרלוונטי למי) שוברים תשלום 

 בשינויים רובין י"ע שנחתם נוסח – קבלן הסכם•

 המחויבים

 

 

 

 

 
 



:אישור פרצלציה  

 

 

 

 

 

 
 



:לאחר הפרצלציה  תשריט  

 

 

 

 

 

 
 



:חלוקת הבניינים לפי חלקות  

 

 

 

 

 

 
 

 חלקה מספר בניין

1,2 62 

3,4 63 

5,6 64 

7,8 65 

9 66 

10 67 

11,12 68 



:נסח טאבו  
 

 

 

 
 



:הצעדים הבאים  

 טפחות מזרחי בנק עם התקשרות•

 פעולה שיתוף-

 אשראי באמצעות תשלומים --

 מיסים אישורי קבלת•

 (הרחבה) חלופית דירה -

 העמותה ש"ע החכירה זכויות העברת•

 טפחות מזרחי בנק לטובת שעבודים רישום•

 העמותה חברי לטובת אזהרה הערות רישום•
 

 

 

 

 
 



:בטוחות  

 (ש העמותה"ע) י"רמחוזה חכירה מול •

 הערות אזהרה לטובת חברי העמותה•

 מעמד הקבלן כספק•

 ערבות ביצוע של הקבלן•

תשלומים בהתאם לקצב התקדמות  •

 הבניה

 45 +תשלום לקבלן שוטף •

 בנק מלווה•
 



:מועצת העמותה  

סמכות לקבלת החלטה בכל עניין שאינו  •

 בסמכות האסיפה הכללית

 נציג חברי העמותה מול הגורמים המלווים•

 חתימה של העמותה מורשי•

 'ספקים וכו, מינוי יועצים•

 אישור תשלומים•

 "מפר"קבלת החלטת בנושא חבר עמותה •

התנהלות מול ספקי העמותה בשם כלל  •

 החברים

 רישום זכויות•



:וועדת ביקורת  
 העמותותלחוק  30להלן תפקידי וועדת הביקורת בהתאם לסעיף 

 "(:החוק: "להלן) 
לרבות התאמת פעולות העמותה  , לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה  (1)

 ;למטרותיה
 ;לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון  (2)
 ;לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד  (3)
 ;להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה  (4)
את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי  , לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה  (5)

 ;לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה, השכר בה
 ;לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה  (6)
 .להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה  (7)
   

הגוף המבקר יהיה מוסמך לבדוק את העניינים  , לתקנון העמותה( ד) 34בהתאם לסעיף 

הכספיים והמנהליים של העמותה וכן לבדוק כל נושא אחר שיועבר אליו על ידי  

 .או מועצת העמותה/האסיפה הכללית ו
  

ח המילולי ותגיש את  "ח הכספי כאמור לעיל וכן בדו"וועדת הביקורת תדון בדו

 .ותדאג להעברת דיווח בהתאם לרשם העמותות, המלצותיה לוועד ולאסיפה הכללית



:ח מבקר"בחירת רו  

 

 .חובת מינוי בהתאם לחוק העמותות והתקנון•

המלצת וועדת )לבקר דוחות כספיים  -תפקיד•

 (הביקורת ואישור האסיפה הכללית

 מילוליח "הכנת דו•
 



 מ.ג.הצגת חברת אילה א

 -וסטטוס התקדמות הפרויקט

 

 מ.ג.א-ל אילה"מנכ, מר רונן בן יהודה













פרויקטים של 
אגמאילה   















בנייה עמותת במסגרת ד"יחה 132 כל שיווק. 

לעיסקה השיכון משרד אישור קבלת לאחר ,הקרקע רכישת. 

להלן תפורט -ההנדסי במישור התקדמות. 

להלן תפורט -הכספי במישור התקדמות. 

 

 

 

 במישור הכללי -כהמה נעשה עד 



הפרויקט של המתכננים צוות באמצעות ,ומפורט סופי ,ראשוני תכנון,  

 תנועה ,המגרש פיתוח כולל ,כולו והמתחם הבניינים ,ד"יחה דגמי של

  הנדסי פיקוח-הניהול חברת י"ע בוצע התכנון תיאום .תשתיות וחיבור

 .שטרן-גוברין-וקסמן

עריכת ,הבינוי משרד של הליווי לוועדת הנדרשות התוכניות הגשת  

 סופי אישור וקבלת ברשויות התפקידים בעלי מול סבבים מספר

 .הליווי מוועדת

הרישוי לוועדת להיתרים הבקשות הוגשו הליווי וועדת אישור לאחר  

  ,ההיתר לקבלת הנדרשים והתנאים הפרוטוקול קבלת לאחר .המקומית

  ,חשמל חברת :כגון) הנדרשים האישורים לקבלת הפעולות בוצעו

 .(ועוד ישראל מקרקעי מנהל ,עתיקות ,כבלים ,אש כיבוי ,בזק

2017 אוגוסט בסוף לבנייה ההיתרים קבלת. 

 במישור ההנדסי -כהמה נעשה עד 



הראשון בשלב – 2017 באוקטובר הקרקע על המבצע הקבלן עליית  

 .לנדסמן רובין מול הסכם באמצעות

המבצע הקבלן עם הסכם חתימת. 

גוברין-וקסמן פיקוח-הניהול חברת באמצעות באתר צמוד פיקוח-

 .שטרן

בשלבי והחל במגרשים פיתוח וקירות ביסוס עבודות סיים הקבלן  

 .במגרשים השלד

2020 ינואר  -לאכלוס 4ט לקבלת וצפי הקבלן מול חוזי סיום מועד. 

 

 

 

 

 המשך -במישור ההנדסי -כהמה נעשה עד 



 -חריש 
 עיר חדשה בישראל



 הדמיה







 מאתר הבניהתמונות 



 מאתר הבניהתמונות 



 מאתר הבניהתמונות 



 מאתר הבניהתמונות 



גביית כספים מהחברים. 

תשלום עבור הפיתוח ותחילת ביצוע תשלומים  , רכישת הקרקע

 .שוטפים

 י שמאי עבור הבנקים"לפרויקט ע" 0דוח "הכנת. 

 מ עם בנקים"לליווי העמותה וניהול מולקבלת הצעות מבנקים פניה. 

 טפחות-בנק מזרחי –מלווה בחירת בנק. 

  פנייה לחברי העמותה להמצאת החומרים הנדרשים לבנק לצורך

 .בדיקה פרטנית של החברים וקיום הכנס היום

 

 

 

 במישור הכספי -כהמה נעשה עד 



 התהליך בתקופה הקרובההמשך 
 חברי כל לגבי המלווה מהבנק פרטניים אישורים קבלת השלמת•

 .העמותה

 .החברים י"ע עצמי הון השלמת•

  מרוכזים בימים החברים י"ע בבנק ההלוואות מסמכי על חתימה•

 כל של לבנק פיזית הגעה נדרשת -פרטני תיאום לאחר שיקבעו

 .(עצמי הון תיקי כולל) החברים

  בני שני מלבד ,נוסף לווה כולל) הלווים כל של ביחד הגעה נדרשת•

 .בהמשך יופץ מפורט תדריך .חיים ביטוחי עריכת ,(קיים אם ,הזוג

  המשפטיות הפרוצדורות כל סיום עם יחד ,התהליך סיום עם•

 .מהבנק ראשון מימון קבלת  -הבנק י"ע הנדרשות והפיננסיות

 מלא פעולה שיתוף נדרש הבנקאי המימון קבלת את לדחות שלא מנת על•

 .העמותה חברי כל מצד

  



 המשך -התהליך בתקופה הקרובההמשך 
 ,פריידקס ח"רו משרד י"ע יופץ -הראשוני המימון קבלת לאחר•

  להמשך חזוי פרטני תשלומים לוח ,הפרויקט את המלווה

 .הפרויקט

 -החברים י"ע פריטים ובחירת "דיירים שינויי" תהליך ביצוע•

  חברי .הקבלן י"ע חבר לכל שיועבר "דייר תיק"ל בהמשך יבוצע

  הזמנים בלוחות לעמוד בנושא פעולה לשתף מתבקשים העמותה

  הדיירים שינויי מתאמת הינה זה לנושא הכתובת .שיפורסמו

 נציג י"ע יוצג הנושא) ברין'ג לובנא 'גב המהנדסת ,הקבלן מטעם

 .(הקבלן

 

 

  



כלול לא) למחסן זכאית ד"יח כל -לדיירים המחסנים שיוך 

  המחסנים בחירת סדר בניין בכל .(המקורי העלות באומדן

  כספית התחשבנות .הדיור יחידת עלות לאומדן בהתאם יהיה

 .המחסן לגודל בהתאם תיעשה פרטנית

חניה למקום זכאית ד"יח כל – לדיירים עודפות חניות מכירת 

 .האכלוס טרם ימכרו עודפים חנייה מקומות .אחד

 

 

 המשך התהליך בשלבים מאוחרים יותר



 מ"ברין בע'ג. הצגת חברת א

 "שינויי דיירים"והסבר לגבי תהליך 

 

 מהנדס ראשי, מר ראמי שוקחה

 מ"ברין בע'ג. חברת א



 מ"בע ברין'ג. א: קבלן מבצע
   :זיהוי החברה

 חברה יזמית וקבלנית •

 1982שנת הקמה  •

 (בלתי מוגבל) 5-סיווג קבלני ג •

בניה רוויה והרחבת   -בניה למגורים : התמחות •
 מבני ציבור ומבני תעשיה, ישובים

 



 מ"בע ברין'ג. א: קבלן מבצע
 :ניהול החברה

 ברין'ג אברהים: ר הדירקטוריון"יו•

 ברין'ג ניזארמהנדס : ל החברה"מנכ•

   ברין'ג ראמיח "מנה: מנהל כספים•

 שוקחה ראמימהנדס : מהנדס ראשי•

 



  :פרויקטים שמבצעת החברה בחריש

 ד"יח 430 –ארבעה מתחמים  

 ד"יח 110: עמותת לעבדך באמת1.

 ד"יח 128: עמותת אפיקי מודיעין בחריש2.

 ד"יח 60: עמותת אפיקי חריש3.

 ד"יח 132: עמותת נוף גבעות חריש4.

 מ"ברין בע'ג. א: קבלן מבצע



 :פרויקט
 לעבדך באמת

 מבנים   6

 ד"יח 110



 :פרויקט
אפיקי מודיעין  

 בחריש

 מבנים   8

 ד"יח 128



 :פרויקט
 אפיקי חריש

 19מתחם 

 מבנים   5 

 ד"יח 60



 מ"בע ברין'ג. א: קבלן מבצע
   :צוות הפרויקט

 שוקחה ראמימהנדס : מנהל הפרויקט  •

 מחאמיד טאהאהנדסאי : Iמנהל העבודה  •

 חאיכ סאמחהנדסאי  :IIמנהל העבודה  •

 שלמיובהנדסאי אלי : מבקר איכות •

 



 מ"בע ברין'ג. א: קבלן מבצע
  :שינויי דיירים

 : מנהלת מערך דיירים•

 ברין'ג לובנאמהנדסת •

  Lubna@Jabarin.co.il: מייל•

 



 מ"בע ברין'ג. א: קבלן מבצע

   :ספקים נבחרים

 טובול, סטודיו קרמיקה, אלוני: ריצוף וכלים  •

 אניס מטבחים, אביבי מטבחים: מטבחים  •

 שיש מזרחי, רבינסקישיש : שיש מטבחים  •

 רב בריח: דלתות כניסה ומסגרות  •

 רב בריח דלתות פנים: דלתות פנים•

 



 מ"בע ברין'ג. א: קבלן מבצע

 בתקווה לשיתוף פעולה פורה

 ובברכה ובהצלחה בדרככם החדשה

 

 



 י הבנק"הסבר בנוגע להון העצמי הנדרש ע

 

 מ.ג.א-ל אילה"מנכ, מר רונן בן יהודה



האשראי מסגרת גובה את לקבוע במטרה ,שונים חישובים מבצע הבנק  
 .אחד מכל הנדרש העצמי ההון ואת

הקמה עלות" חבר לכל מחשב הבנק -א שלב": 

חניה כולל ,מחסן כולל לא) חתמתם עליו ד"יחה עלות אומדן  
 .(אחת

(ששילמתם) סימנה משה ד"עו ט"שכ. 

(בחרתם טרם כי ,בפרויקט היחסי חלקם לפי משוער סכום) מחסן. 

(שילמתם טרם) בנקאי ליווי עמלת. 

(העודפות החניות נמכרו טרם כי) עודפת בחניה יחסי חלק. 

רזרבה 5% -ה מעל ,נוספת רזרבה 3%) בתקציב לרזרבה תוספת  
  8% של רזרבה דהיינו ,ד"יחה עלות באומדן כבר הכלולים
 .(הבנייה מעלויות

 י הבנק"הסבר על אופן חישוב ההון העצמי הנדרש ע

הכוונה במונח   פריידקסח "י משרד רו"במסמכים הנשלחים לכם ע, מעתה ואילך

 .י הבנק"כפי שמחושבת לעיל ע–" עלות ההקמה"הינו " ד"יחהאומדן עלות "



הנדרש העצמי ההון" את חבר לכל קובע הבנק -ב שלב": 

קובע לכך בהתאם -משקיע/דיור משפר/יחידה דירה בעל האם  

 .למשקיע 50% -ו הראשונים לשני 30% של בסיסי שיעור

ההקמה עלות"ב (50% או 30%) ל"הנ הבסיסי השיעור הכפלת". 

שהבנק שונות נוסחאות של יוצא כפועל נדרש עצמי הון תוספת  

 .(הבנק מדיניות) הפרטנית ההחזר ליכולת קשר ללא ,מפעיל

ההון את פרטנית להגדיל עשויה -פרטנית בדיקה לפי החזר יכולת 

 .הבנק י"ע הנדרש העצמי

 

 

י הבנק  "הסבר על אופן חישוב ההון העצמי הנדרש ע

 המשך -



הבאים בסכומים כה עד ששולם עצמי כהון "מכיר" הבנק -ג שלב: 

העמותה לקופת כה עד ששילמתם בתשלומים גם. 

ששילמתם ד"עו ט"שכ בתשלום וגם. 

 ."כה עד ששולם עצמי הון"כ מוכרים שניהם כ"סה -

העצמי ההון" היא מכם שנדרש העצמי ההון יתרת -יוצא כפועל  

 ."כה עד ששולם העצמי ההון" פחות "הנדרש

 אין ,לבנק בהמשך לשלם תצטרכו אותה ,הבנקאי הליווי עמלת את  

  האשראי מסגרת באמצעות לממנה ניתן .עצמי מהון לממן הכרח

 .לכם שתאושר

 

 

י הבנק  "הסבר על אופן חישוב ההון העצמי הנדרש ע

 המשך -



888,000 עלות אומדן ,חדרים 3 דירת ₪. 

15,584 = (מעמ פלוס 1.5%) ד"עו ט"שכ ₪. 

ד"יחה של "שוק שווי"מ 1% -בנקאי ליווי עמלת: 

1,100,000 = השמאי י"ע שנקבע שוק שווי ₪. 

בנקאי ליווי עמלת ₪ 11,000 = 1% -מזה. 

בחניות יחסי חלק ,במחסן יחסי חלק) הבנק שמחשב נוספות עלויות  

 .₪ 49,945 = (8% -ל 5% -מ הרזרבה הגדלת ,נמכרו שטרם עודפות

964,529 = הבנק שמחשב "הקמה עלות" כ"סה ₪. 

 

בלבד בתחשיב מדובר !!מתייקר אינו הדיור יחידת שמחיר מודגש  

   .ידו על הנדרש העצמי ההון את לקבוע מנת על ,הבנק שמבצע

 

 

 דוגמא מספרית להמחשה



888,000 עלות אומדן ,חדרים 3 דירת ,כאמור ₪. 

(עצמי הון 30% כלומר) דיור במשפר או ראשונה בדירה שמדובר נניח. 

וכולל ד"לעו התשלום כולל) עצמי הון להביא יידרש ,הבנק חישובי לפי  
 החזר יכולת בדיקת לפני) ₪ 175,314 של (בנקאי ליווי עמלת תשלום
 .(פרטנית

כדלקמן עצמי הון שישלם העמותה חבר תכנן ,הבנק כניסת לפני: 

30% 266,400 = ₪ 888,000 של עלות מאומדן ₪. 

15,584 -ד"עו ט"שכ ₪. 

(יקבל/שיבחר המחסן בגודל תלוי .ידוע לא) ₪ 27,000 -מחסן. 

(הדירה משווי 1%) ₪ 11,000 -בנקאי ליווי עמלת 

984,319 -נדרש עצמי הון כ"סה ₪. 

הנמוך בסכום עצמי הון להביא בפועל החבר נדרש ,זו שבדוגמא מכאן  
 .תכנן מאשר ₪ 6,000 -בכ

 

 המשך -דוגמא מספרית להמחשה



של אשראי מסגרת מחשב הבנק ,הפרטנית ההחזר יכול בדיקת טרם  

  להשקעה לדירה .(השמאי י"ע שנקבע) הדירה של השוק משווי 65%

 .ל"הנ השוק משווי  50% -ב מדובר

 :להמחשה מספרית דוגמא

דירה .₪ 888,000 עלות אומדן ,חדרים 3 דירת ,כאמור ניקח  

 .חליפית/יחידה

1,100,000  -כ– (השמאי לפי) זו דירה של שוק שווי ₪ . 

715,000 היא מזה 65% האשראי מסגרת לכן ₪. 

העצמי וההון ,₪ 964,529 -כ חושבה "ההקמה עלות" ,בדוגמא כאמור  

  אשראי מסגרת+עצמי שהון מכאן .₪ 319,984 -ל חושב הנדרש

  יותר ₪ 70,000 -כ שזה ,ח"ש 1,035,000 -בכ יחד מסתכמים

 .למימון נוסף ביטחון מרווח שיהיה מנת על וזאת -"ההקמה עלות"מ

 

 

 

 י הבנק"חישוב מסגרת האשראי ע



( מועצת העמותה)בחירות לוועד העמותה 

 ולוועדת הביקורת

 

 ד משה סימנה"עו


