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ח"באייר תשע' א



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

סימנה

.  חברת א, מהנדס ראשי, מר ראמי שוקחה-הצגת סטטוס בנייה ושינויי דיירים•

.מ"ברין בע'ג

ד משה סימנה"עו-סקירה משפטית •

עיווןח אהוד "רו–2017חות כספיים ומילוליים לשנת "אישור דו•

ל אילה "מנכ, רונן בן יהודהמר -סקירה כללית וכספית וקבלת מימון בנקאי•

מ.ג.א



סטטוס בנייה

מר ראמי שוקחה

מהנדס ראשי

מ"ברין בע'ג. חברת א



תמונות מהאתר/סטטוס ביצוע

2קומה תקרה -1בנין 

1-4מחיצות דירות 



תמונות מהאתר/סטטוס ביצוע

1תקרה קומה –2בנין 



1קומה שלד -3בניין  



תקרת קומת קרקע-4בניין 



רצפת מרתף  –5בניין 



1שלד קומה -6בניין   



1שלד קומה -7בנין 



4שלד קומה -8בנין 

1-2מחיצות דירות 



4תקרה קומה –9בניין 

1-4מחיצות 



1שלד קומה -10בניין  



2שלד קומה -11בניין 



1תקרה קומה –12בניין 



סקירה משפטית

ד משה סימנה"עו



2017לשנת חות כספיים "הצגת דו

עיווןח אהוד "רו



סקירה כללית וכספית

מ.ג.א-ל אילה"מנכ, מר רונן בן יהודה



ומפורטסופי,ראשוניתכנון.

2017אוגוסטבסוףבנייההיתריקבלת.

הראשוןבשלב–2017באוקטוברהקרקעעלהמבצעהקבלןעליית
.לנדסמןרוביןמולהסכםבאמצעות

המבצעהקבלןעםהעמותהשלהסכםחתימת.

שטרן-גוברין-וקסמןפיקוח-הניהולחברתבאמצעותבאתרצמודפיקוח.

בתהליך-במגרשיםובנייהפיתוחעבודותביצוע.

שינויי"תהליך-הדייריםמול,ברין'גלובנא'גב,הקבלןנציגתבניהול
דלתות,מטבחשיש,מטבחארונות:ספקיםאצלבחירותכולל)"דיירים

פעולהלשתףמתבקשיםהעמותהחברי.(סניטרייםוכליםריצוף,פנים
.בתהליך–.הזמניםבלוחותלעמודבנושא

לפני)2020ינואר-לאכלוס4טלקבלתוצפיהקבלןמולחוזיסיוםמועד
!!בנקאימימוןבקבלתתלויז"הלו.(גרייסחודשיים

במישור ההנדסי-כהמה נעשה עד 



גביית כספים מהחברים.

תשלום עבור הפיתוח ותחילת ביצוע תשלומים שוטפים  , רכישת הקרקע
.לקבלן ולספקים

 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

קיום כנס ראשון עם הבנק באמצע ינואר.

התהליך טרם  )י נציגי הבנק לצורך חיתום "איסוף חומרים מהחברים ע
(.הושלם

(.התהליך טרם הושלם. בביצוע)י הבנק "בדיקה פרטנית של החברים ע

 (.התהליך טרם הושלם. בביצוע)גביית הון עצמי נוסף הנדרש מחברים

במישור הכספי-כהמה נעשה עד 



תזרים המזומנים עד כה-סקירה כספית
שהם,(₪מיליוני)ח"מש52.3-כשלכוללסכוםמהחבריםנגבהכהעד•

ט"שכגםהכוללות)הבנקי"עשהוגדרוכפי"ההקמהעלויות"מ36%-כ

.(הבנקי"עשהוגדלהורזרבהבנקאיליוויעמלת,ד"עו

43.8-כשלכוללבסכום(ד"עוט"שככולל)הוצאותשולמוכהעד•

התשלומיםהתפלגותלהלן."ההקמהעלויות"מ31%-כשהם,ח"מש

:העיקריים

לתכנון;ח"מש8.2-כ-לבנייה;ח"מש29.5-כ-ופיתוחלקרקע–

הפרשי,שיווק,הנדסיפיקוח,העתקות,שמאי,חשמלחיבורי,ויועצים

לאגרות;ח"מש2.1-כ-ד"עוט"לשכ;ח"מש2.7-כ-ושונותהצמדה

.ח"מש1.3-כ-השבחהוהיטליבנייה

1.2-כשלסכוםמשועבד,ח"מש8.5-כשלבסך,בקופההיתרהמתוך•

כך,הבינוימשרדלטובתשהוצאובנקאיותערבויותלטובתכבטוחהח"מש

טרם)ח"מש7.3-כעללעכשיונכוןעומדת"קופה"בהפנויהשהיתרה

.(ח"מש6.6-כשלבסךומרץפברוארחודשעבודותתשלום



קבלת מימון בנקאי

מ.ג.א-ל אילה"מנכ, מר רונן בן יהודה



התהליך מול הבנק בתקופה הקרובההמשך 

חבריכללגביהמלווהמהבנקפרטנייםאישוריםקבלתהשלמת•

.חלקיתשאושראוכללאושרשלאבמיפרטניטיפול.העמותה

."עצמיהון"תיקיכולל,החבריםי"עהנדרשהעצמיההוןהשלמת•

.22.4.18ליוםעדעצמיהוןלהשליםנדרשוהחברים

-מאימחודשהחל-החבריםי"עבבנקההלוואותמסמכיעלחתימה•

.(עצמיהוןתיקיכולל)החבריםכלשללבנקפיזיתהגעהנדרשת

בנישנימלבד,נוסףלווהכולל)הלוויםכלשלביחדהגעהנדרשת•

יופץמפורטתדריך.חייםביטוחיעריכת,נוטריון,(קייםאם,הזוג

.בהמשך



קבלת המימון מהבנק
הפרוצדורותכלסיוםעםיחד,התהליךסיוםעם•

מימוןקבלת-הבנקי"עהנדרשותוהפיננסיותהמשפטיות

אוגוסטחודש-המימוןלקבלתעדכניצפי.מהבנקראשון

ח"רומשרדי"עיופץ-הראשוניהמימוןקבלתלאחר•

חזויפרטניתשלומיםלוח,הפרויקטאתהמלווה,פריידקס

.הפרויקטלהמשך

שיתוףנדרשהבנקאיהמימוןקבלתאתלדחותשלאמנתעל•

שיתוףכהעדלצערנו.העמותהחבריכלמצדמלאפעולה

בקבלתלעיכוביםומביאשהביאעניין,מלאהיהלאהפעולה

!!לפרויקטהמימון



חומרים נדרשים להבאה  -פתיחת תיקים בבנק

תדריך מפורט יופץ בהמשך-לסניף הבנק

.ומקורייםעדכנייםוספחז.ת•

.(מקור)עדכנייםשכרתלושי3-שכירים•

ח"רואישור,2017ח"רואישור,2016מסשומת-עצמאים•

2018.

ע"ני+חסכונות+פיקדונותתדפיסי•

.ק'צצילום+אחורהחודשים3ש"עותדפיסי•

.(משכירותהכנסהשישלמי)בתוקףשכירותחוזה•

.לנוטריוןתשלוםלצורךקים'צפנקס•



26

הרכב הלוואה מובנה
חברילכללכיהבנקנציגילמולסוכםההחתמותתהליךאתלזרזמנתעל•

:(שנים3-לחלקיבגרייסהמסלוליםכל)ל"הנההרכבייקבעהעמותה

.שנים3-לבוליט–למדדצמודהקבועהריביתבלון-50%

.פרייםמסלול-25%

.שנים5כלמשתנהריבית-25%

בהתאםפרטניבאופןבהרכבשינוילבצעדעתשיקוליהיההבנקלנציגי
.המקצועידעתםלשיקול

אילהמולבתיאוםההרכבאתלשנותיוכלשיחפוץעמותהחברכל•
.הפרטניהחתימהמועדלפנייום20עדהודעהתוךאגמ

.החתימותלקראתהתדריךעםתופץהעמותהלחבריבנושאהודעה•

יותרקצרהתקופה.שנה30שללתקופהמחדלכברירתנבחנוההלוואות•
.הלוויםשלההחזרליכולתבכפוףנבחנה
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הלוואות זכאי משרד השיכון
הבינוימשרדהגדרותפ"ע"זכאים"כהמוגדריםהעמותהחברי40-כישנם•

לעומתמועדפיםבתנאיםהאשראיממסגרתחלקלקבלויכוליםוהשיכון

.העמותהתנאי

להיותמנתעלמסמכיםכללאתהביאושטרםעמותהחברי20-כישנם•

ההלוואההרכבסגירתאתלקדםמאפשראינוהדבר.להלוואהזכאים

עלהעמותהמחבריאחדכלעםובמיילטלפוניקשריצרנו,לפיכך.שלהם

.המצבאתלהםלהסבירמנת

אתלהשליםומוגדרתקצרהזמןתקופתלהםשישלהםהובהרכןכמו•

.המובנהההלוואהלהרכביועברואחרתהבנקלמולהתהליך



כניסת הבנקתזרים מזומנים חזוי עד 
מחדרצוןמשביעבקצבהבנייההתקדמות,מוקדםבשלבהבנייהתחילתבשל•

שהמקורותמסתמן,הבנקי"עהעמותהחבריבאישורמספקתלאוהתקדמות
עדיספיקושימושבולערוךושניתןשייגבהעצמיהוןכולל,הכספיים

.יוניחודשאמצע

:חלופותשלושהמנהלהועדי"ענבחנוהאמורלאור•

.הקבלןעבודתעצירת:האחת–

.הקבלןעבודתהאטת:השנייה–

המימוןלקבלתעדקצרהלתקופהמהבנקגישורהלוואתקבלת:השלישית–
.מהבנקהמלא

,ההלוואהתנאיעלמ"מוולאחרמזרחימבנקשהתקבלהלהצעהבהמשך•
אתלאשרלאסיפהממליץוהואהמנהלהועדבנושאדן,הבאבשקףהמוצגים

עדיףמלאבקצבהבנייהעבודתהמשך-הנימוק)הגישורהלוואתלקיחת
שלהיבטיםשקלוללאחר,שלההאטהאומעצירתהמשמעותיבאופןכלכלית
,בנייהבעלויותמגידולחשש,למדדהצמדות,לקבלןתוספות,ד"שכעלויות

.(הבנקולעמלתלריביתהתוספתלמולזאת-ועודהמימוןבעלויותמגידולחשש



תנאי ההצעה–קבלת מימון ביניים מבנק מזרחי 
החתימהמורשיחתימת.העמותה-הלווה•

.החבריםכללוידועכלליתאסיפהאישור•

.(מזרחיבנקלטובתתשועבדממילא)המקרקעיןשעבוד•

.ח"מש15-מיותרולאהקרקעמשווי35%עדהמימוןשיעור•

.שנהעד-תקופה•

.(בפירעוןוריביתקרןתשלום)מלאגרייס•

לתנאימעברלשנה1.9%שלתוספתמהווה)-4.3%+פריים-ריבית•

.(המשוקלליםהפרטנייםהמימון

.(רלבנטילאמועד)5.5%פלוספריים–שנהמתוםריבית•

.ההלוואהשלהכוללתמהמסגרת1%-אשראיהקצאתעמלת•

.ח"אש40–מסמכיםעריכתעמלת•


