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סדר יום
אגםאילהחברתל"מנכ,יהודה-בןרונןמר-פתיחהדברי•

התחלתצוקבלתמאזבפרויקטשנעשתהוהפעילותמנולידחברתהצגת•

.חכמוןאביתרמר-מנולידחברתנציג-עבודה

השתלשלותוסקירתהעבודותלחידושהקבוצהבפנישעמדוהחלופות•

.יהודהבןרונןמר-ההקפאהמאזהאירועים

ד"עו-ולנאמניםלמנולידהקבוצהביןההסכםועיקרימשפטיתסקירה•

.סימנה-פיקהולץד"עומשרדסימנהמשה

:יהודהבןרונןמר-הפרויקטהתנהלותעלסקירההמשך•

משוערז"ולוהנדסיסטטוס–

1+2בבנייניםעודפותחניות5מכירת–

ההקפאהשלכספיותומשמעויותכספיסטטוס–



החלופות שעמדו בפני הקבוצה  

לחידוש העבודות

,  מר רונן בן יהודה

ל אילה אגם"מנכ



שיקולים מרכזיים בבחינת החלופות להשלמת הפרויקט
.התיאורטיבמישוררקולאהמעשיתברמההחלופהישימות•

:משמעויות.העבודותלמשליםהשטחלמסירתעדהזמןפרק•

.אלטרנטיבייםשכירותדמימאבדיםאושכירותמשלמיםהקבוצהחברי–

.מאדגבוהותשמירהעלויות–

.אחרותנלוותעלויות–

השקעתיחייבו-עבודהללאשהואבגללבאתרפיזייםלנזקיםוגדלההולכתסבירות–

.העבודהחידושלאחרכספים

ל"כנ-אוירמזגלנזקיסבירות–

.החלופהשלישירהכספיתעלות•

.(ש"ביהמי"עושהוקפאו)מליבושנתןהביצועבערבותהשימושיכולת•

.הפרויקטאתשישליםהגורםשלופיננסיתביצועיתיכולת•

.בדקכולל,הבנייהלטיבאחריות•



החלופות שנבחנו להשלמת הפרויקט
.(הנאמניםי"ענפסלה)הנאמניםבאמצעותהפרויקטניהול-'אחלופה•

להסדרוהגעהשלישיצדי"עמליבוחברתלרכישתהמתנה-'בחלופה•

.הרוכשעםחדש

.חדשקבלןבחירת+מהנאמניםהתנתקות-'גחלופה•

עםהקבוצהשלישירההתקשרות+מהנאמניםהתנתקות–'דחלופה•

תמורתזאתשתנהלחברהשכירתתוך,וספקיםמשנהקבלניעשרות

.(רווחתמורתולא)ט"שכ

.מנולידחברתעםהסכם+מהנאמניםהתנתקות-'החלופה•

התנתקות מהנאמנים להסדרת  חייבוה,ד,גחלופות -הבהרה

המתנה  -ולחילופין)החוב הכספי ולצורך קבלת חזקה באתר 

יחד עם  , לסיום הקפאת ההליכים לשם קבלת חזקה באתר

(.סיכון בתביעה כספית גבוהה מהנאמנים



השלמה באמצעות הנאמנים-'חלופה א
הםיזמיםעםשלהםבפגישותכי,המשפטביתבפניהדגישוהנאמנים•

בשלביחוד,כזהמנגנוןליזמיםלהציעאפשרותכללהםשאיןמדגישים

,הזמניתההליכיםהקפאתתימשךזמןכמהלמשךיודעיםשאינםהעובדה

.שלהםהזמניוהמינוי

.מולםפרטניתבפגישהגםהנאמניםי"ענפסלהזוחלופה•

זאתעושיםהיו,הפרויקטאתלנהלמוכניםהיואילושגם,ציינוהנאמנים•

.מהעלויות10%לפחותהוא"פלוס"הכאשר,+costשלבמודל



המתנה לרכישת מליבו-'חלופה ב
אפשרותעלמידעלקבלמאמציםונעשו,הדרךבתחילתנשקלהזוחלופה•

.שלישיצדי"עהחברותרכישת

מישהושאולילכך,ידועבלתיזמןפרקבמשךבהמתנהכרוכההחלופה•

.(תפורקשהחברהבמקום)ש"בימבאישורמליבואתירכוש

ברורהיהאבל,כאלוגישושיםשנעשוהתברר,ש"בבימבדיונים•

אורתםשלהיזמותשלדגלבפרויקטימתענייניםפוטנציאלייםשרוכשים

.(כלוללאשלנוהפרויקט)הביצועבפרויקטיולאומליבוסהר

ההסדרומהותהזמןפרקברורולארבערפלקיים,רכישהשלבמצבגם•

אוהפרויקטהשלמתהאם)הרוכשעםלהגיענדרששהיההחדש

.(מולוכספיתוהתחשבנותהתנתקות

לאעלויות+(כסף=זמן)רבזמןשלהמתנה-גדולסיכון-המשמעות•

.שלנוהפרויקטאתתכלוללאשהרכישהלכךהיתכנות+ברורות



בחירת קבלן חדש+ התנתקות מהנאמנים -'חלופה ג
אכןוזה,"ברירהאין"חלופתכ"בדהינהכזהבמצבחלופיקבלןבחירת•

.הקבלןקורסבהםבפרויקטיםשקורהמה

-הערבותלגבי•

יאשרהמשפטשביתוודאותאיןכאשרמשפטיתבהתנהלותכרוכהכזוחלופה–

.חלקהאוכולה,הערבותאתלחלט

מהקפאתלהשתחררמנתעללנאמניםמשלמיםשהיינותשלוםכלבגיןזובחלופה–

להפחתת(הערבותנותן)טפחותמזרחיבנקמצדטענהמעלההיה,ההליכים

.לקבוצהיוםשלבסופומגיעהיהאשרהסכוםלהקטנתמביאשהיהדבר,הערבות

בנושאלרבות,התייקרותשלכספיותעלויותבהכרחישזובחלופה•

.(הבאבשקףפירוט)ובדקאחריות

.(נוסףבשקףפירוט)זמןשלעלויותבהכרחישזובחלופה•

.ובדקאחריותלגביחששקייםזובחלופה•



-בחירת קבלן חדש+ התנתקות מהנאמנים -'חלופה ג

משמעות כספית-המשך

.+costשללהסדראופאושלילהסדרלהגיעיכולחדשקבלן•

חובותלגביכספייםלהסדריםלהגיעחייבהחדשהקבלן,ההסדריםבשני•

.מליבושלוהספקיםהמשנהמקבלניניכרחלקעםמליבושלעבר

בדקעלויות.קייםלאכללבעלויותלחסוךשלוהתמריץ+costבשיטת•

.הקבוצהחבריעלמושתות

נכנסשהואבגללמאדגבוההודאותאירמתלקבלןישפאושליתבשיטה•

שהנאמןבגלללשטחמלאהנגישותלואין;לתמחרמאדקשה)באמצע

ההסדריםיהיומהמראשלדעתלוקשה;לדירותבמפתחותבפועלמחזיק

לקיחתעלותלגביודאותאי;והספקיםהמשנהקבלניעשרותמולשלו

.(ידועלשלאכהעדשנעשתההבנייהעלהבדקשנותלאורךהאחריות

י"עהנדרשמאדגבוהבמחירמתבטאתהגבוהההוודאותאירמת•

.הפרויקטלהשלמתהקבלן



-בחירת קבלן חדש+ התנתקות מהנאמנים -'חלופה ג

משמעות של לוח זמנים-המשך

אחדלקבלןפנייהולאקבלניםתחרותעריכתמחייבתחדשקבלןהכנסת•

.בלבד

:רבזמןלוקחתהתחרותעריכת•

לקבלניםפנייה–

.להחליטזמןלהםלוקח-"חולהלמיטהבריאראשלהכניס"קבלניםנכונות–

לוקח-סיכוניםלמזערמנתעלהפרויקטמצבאתהיטבללמודהקבלניםשלצורך–

.זמן

הליכים-הבנקאישור,הסכםכריתת,ומתןמשאניהול,מחירהצעותקבלת–

.זמןשלוקחים

להיותעלוליםופרויקטים"ברירהאיןחלופת"זוהיכ"בד-המשמעות•

.בפועלהעבודהלחידושעד(כסף=זמןוכאמור)מאדרבזמן"תקועים"



התקשרות ישירה של הקבוצה עם  + התנתקות מהנאמנים -'חלופה ד

תוך שכירת חברה שתנהל זאת, עשרות קבלני משנה וספקים
:יתרונות•

.חלופיראשיקבלןשלהרווחאתלחסוךאפשרות–

.במהירותהבנייהחידוש–

:חסרונות•

.הקבוצהחבריעלהכלכליהסיכוןמלואאתמגלגלתהחלופה–

.האכלוסאחריובדקאחריותלתתשיכולגורםאין–

חבריי"עהמשולמות)בעלויותלחיסכוןכלכליתמריץאיןהמנהלהחיצונילגורם–

.(הקבוצה

.שמוקפאתביצועערבותלחלטבאפשרותספק–

.(ראשיקבלן)בלבדאחדגורםמאדמעדיףהבנק–

.כזהפרויקטלנהלהיכול,חיצוניגורםמולנבחנההחלופה•

,אותהלשקולמוכןשהיה,הבנקמולגםעקרוניתברמהנבחנההחלופה•

.מדינמוךעדייןמבחינתוהיהבפרויקטהביצועאחוזאולם



ההסכם עם חברת  + התנתקות מהנאמנים -החלופה שנבחרה

מנוליד
כחלק,הערבותאתשנתנהזושהיאמליבושלאחותבחברתמדובר•

.יעקוביבקבוצתמהיותה

:האחרותלחלופותביחס,בחלופהמרכזייםיתרונות•

.(כסף=וזמן)ביותרהמהירההיאלעבודההחזרהזובחלופה-זמניםלוח–

בגלל)ביותרהנמוכהשעלותההחלופהזו-הקבוצהלחבריישירהעלות–

במודלגםחסכונותלייצררבתמריץלהיש,הערבותאתשנתנהזוהיאשהחברה

.(+costשל

שלבמקרההקיימתלחשיפהביחסנמוכהיחסיתבעלותמהנאמניםהתנתקות–

.מנולידעלהוטלהמהעלותמחצית,מכךיתרה.תביעה

.(בדקלטובתסכוםהותרתלמעט)בערבותלהשתמשאפשרות–

.הפרויקטאתמכיריםשכברמליבושלהעבודהממנהליחלקלהעסקתאפשרות–

.בבנייההמערכותבענףרבניסיוןעםגדולהבחברהמדובר–

בבנייתאלא,למגוריםבבנייהאינוהחברהשלהפוקוס-המרכזיהחיסרון•

.(מאפסהפרויקטאתלבצענבחרתהייתהלאהחברה)ותשתיותמערכות



סקירת השתלשלות האירועים מאז 

ההקפאה



כללי-סקירת השתלשלות האירועים

פעילות-חידושהועדהעבודותעצירתלפניספוריםמימיםהחל•

ונציגותאגםאילההנהלת,סימנהמשהד"עושליומית-ויוםאינטנסיבית

מעורבותגילויותוךהערכהמעוררבאופןלנושאנרתמהאשר)הקבוצה

.(ומעמיקהרבה

גורמיםשלרבמספרמוללסיכומיםהצורךבשלההסדריםמורכבות•

,מנולידשלדיןעורכי,מנוליד,ש"ביממטעםהנאמנים,מליבו:מעורבים

מטעםהפרויקטשמאי,לאומיבנקמטעםחיצונייםדיןעורכי,לאומיבנק

.(הערבותנותן)מזרחיובנקלאומיבנק

המחייבתמאדגבוההמורכבותקיימתעבודההתחלתצומתןלאחרגם•

וחברתאגםאילהי"עבפועלשנעשיתאינטנסיביתפעילותהמשך

לשיטהפאושליתמשיטההמעברבשלזאת-הנציגותבמעורבות,הפיקוח

עםלסכם,בקרהתחת,מנולידשלוהצורך,עלויותלפיתשלוםשל

.מחדשהפרויקטהתנעתלצורךוספקיםמשנהקבלניעשרות



סקירת הפעולות מאז הקפאת ההליכים
•28.11.19:

מטעםוהשמאיהנציגות,הפיקוחי"ע)המאושרהתשלוםשלמיידיתעצירה–

.ששולםלפנירגע,אוקטוברבגיןלקבלן(הבנק

•1.12.19:

.הליכיםלהקפאתסבירחשששקייםהבנה.המשפטבביתלדיוןהגעה–

.מהאתרידולסילוקהתראהעללקבלןד"עוהודעתמתן–

בנקעםבתיאום(ח"מש2.9-כ)הקבלןערבותלחילוטד"עומכתבהוצאת–

.לאומי

משנהקבלניי"עעצמידיןעשייתלמנועבמטרה,שמירהשלמיידיתהפעלה–

.וגניבות,וונדליזם,ביזה,וספקים

לאןלהביןבמטרה(במליבומחזיקה)יעקוביבחברתהשליטהבעליעםפגישה–

.העבודותביצועלהמשךדרכיםולמצואפניהם

•2.12.19:

פגישה.(הופסקההעבודה)בשטחהעבודהלבדיקתבבוקרלאתרפיזיתהגעה–

.הליכיםהקפאתלבקשהחברהשבכוונתהבנה.מליבומטעםהעבודהמנהליעם

.השמירהחברתעםתיאום



המשך-סקירת הפעולות מאז הקפאת ההליכים
•3.12.19:

,הניתןככל,שלוהספקיםמולהקבלןשלכספיותיתרותלבדיקתמהלךתחילת–

.מהקבלןנתוניםקבלתתוך

הכספיתלמצוקההסיבהזושלאאף)בפרויקטלהפסדיםנכנסשהקבלןהבנה–

שלהחוזהמיתרתגבוההפרויקטלהשלמתהנדרשהסכוםוכי,(נקלעאליה

.הקבלן

.הפרויקטאתלסייםניתןבוהאופןלגבישונותחלופותבחינתתחילת–

•4.12.19:

.יום30-לצונתןש"ביהמ.הליכיםלהקפאתבקשהש"לבימהגישהמליבו–

.המשפטיותההתפתחויותלאור,יעקוביבחברתהשליטהבעלעםנוספתפגישה–

מליבושלאחותחברהי"עהעבודותלחידושעקרונילמתווההצעהשיגישסוכם

.(מ"בעמערכותמנוליד)

נדרשתהבנקהסכמת)בנושאלהתייעצותלאומיבבנקבכירגורםעםפגישה–

.(מהלךלכל



המשך-סקירת הפעולות מאז הקפאת ההליכים

•5.12.19:

משנהקבלנימולשלהםהכספייםנתוניםלהבנתמליבונציגיעםנוספתפגישה–

.וספקים

לחידושאפשריהסכםשלהעקרוניבמתווהלדיוןמנולידחברתעםפגישה–

.המתגבשלהסכםהכללייםהמנחיםהקויםסיכום.ידהעלהעבודות

שלהחרגהומבקשמ"המועלהמעדכןש"לביהמסימנהד"עושלמכתב–

.הערבות

•6.12.19:

ההסכםבפרטילדיון(שישייום)הדייריםנציגותחבריעםארוכהישיבה–

.הרלבנטייםהרקעונתוניהמתגבש



המשך-סקירת הפעולות מאז הקפאת ההליכים
•8.12.19:

ומינויזמניתהליכיםהקפאתמליבוביקשהבה,המשפטבביתבדיוןהשתתפות–

.זמנייםנאמנים

עםיחדודיוןכספייםנתוניםלהתאמתמליבונציגיעםכספיתפגישהעריכת–

קיזוזיםעל,שביצעהעבודותבגיןלחברההמגיעיםהסכומיםעלהפיקוחחברת

הקפאתבשללקבוצהנזקיםעלדיוןלפניהמוסכמתהתשלוםיתרתועלממנה

.ההליכים

ההסכםבפרטילדיוןמנולידחברתעםנוספתומתןמשאפגישתעריכת–

.הכספייםובנושאיםהמתגבש

•9.12.19:

ברגרזוןשאולד"עולנאמניםזמניומינויזמניתהליכיםהקפאתאישרש"ביהמ–

.קנהיזהרח"ורו

.למנולידהטיוטהוהעברתמנולידעםההסכםטיוטתעלעבודה–

.לעיונוההסכםטיוטתוהעברתלאומילבנקפנייה–

.(עכבונות+'נוב+'אוק)ח"מש2.2-כס"עממליבותשלוםדרישתהתקבלה–



המשך-סקירת הפעולות מאז הקפאת ההליכים

•10-12.12.19:

והכנתולהסכםהסופייםהניסוחיםעלהקבוצהונציגותמנולידמולעבודה–

.לחתימות

מזרחיבנקאישור,לאומיבנקאישור:לתוקףלכניסתוסףתנאיכוללההסכם–

.ש"בימאישור,הנאמניםאישור,(הערבותמנפיק)

,הסופיהנוסחנשלח,ההסכםעיקריהוצגובה,לאומיבבנקפגישההתקיימה–

מסמכיםהבנקי"עהתבקשו,למתווהעקרוניאישורהבנקי"עהתקבל

.לעיסקהרלבנטייםנתוניםוהכנתממנולידשוניםואישורים

•15-17.12.19:

כיהודיעוהנאמנים.ש"ביהממטעםהנאמניםעםראשונהפגישההתקיימה–

בשםהפרויקטאתלנהלימשיכוהםלפיהחלופהלהציעבכוונתםאין

הנושאאתשילמדוהנאמניםעםסוכם.זמנייםכנאמניםשמונוגםמה,מליבו

.לנאמניםנשלחמנולידעםההסכם.התייחסותםאתויגישו

.מנולידלביןהקבוצהנציגותביןההסכםנחתם–



המשך-סקירת הפעולות מאז הקפאת ההליכים

•22.12.19:

מינויואתהזמניתההקפאהאתהאריךהשופט.ש"בביהמנוסףדיוןהתקיים–

.הנאמניםעםלהבנותלהגיעלנסותהצדדיםכלאתוהינחההנאמנים

•23-26.12.19:

חומריםהעברתתוך,לעיסקהלאומיבנקאישוראתלקבלהפעולותנמשכו–

.הבנקשביקשונוספיםשוניםומסמכים

הסכמתאתלאפשרבמטרה,ומתןומשאהנאמניםעםנוספותפגישותנערכו–

.מההקפאההפרויקטלשחרורהנאמנים



המשך-סקירת הפעולות מאז הקפאת ההליכים

:2.1.20עד29.12.19•

הסכמתאתלאפשרבמטרה,ומתןומשאהנאמניםעםנוספותפגישותנערכו–

עלמוסכםלנוסחהגעה-התוצאה.מההקפאההפרויקטלשחרורהנאמנים

.הנאמניםלביןהקבוצהביןהסכם

לפיכך.מנולידמוללהסכםתוספתנדרשה,הנאמניםמולמהפעילותכתוצאה–

עלהקבוצהנציגותשלחתימה-התוצאה.מנולידמולאינטנסיבימ"מוהתנהל

.מנולידעםלהסכםתוספת

חומריםהעברתתוך,לעיסקהלאומיבנקאישוראתלקבלהפעולותנמשכו–

.הבנקשביקשונוספיםשוניםומסמכים

.בבנקמשתתפיםרבתפגישההתקיימה–

.הבנקמטעםהשמאיעםפגישהנערכה–

לטובתנוספתכבטוחהנוסףצדלהסכםלהוסיףמנולידועםהבנקעםסוכם–

ראובן:מנולידעםשעובדלמגוריםבבנייה5-גסיווגבעלקבלן)והבנקהקבוצה

.(מ"בעבנייןעבודתפלד



המשך-סקירת הפעולות מאז הקפאת ההליכים

•5.1.20:

כלאתשסיכמוהשופטאתעדכנוהנאמנים.המשפטבביתנוסףדיוןהתקיים–

.לכשייחתםההסכםאתלוויגישוהקבוצהנציגותעםהפרטים

.הזמנייםהנאמניםמינויאתנוספיםבשבועייםהאריךהשופט–

.הנאמניםמולהיפרדותבהסכמיהתומכתהעקרוניתגישתואתהדגישהשופט–

.אצלוהאשראיועדתלאישורבהקדםההסכםאתיביאכיהודיעלאומיבנק–

וועדתלהחלטתעדהנאמןעםההסכםעלהחתימהעםלהמתיןביקשלאומיבנק–

.אצלוהאשראי

•9.1.20:

אבל,עקרוניתאותומאשר,מנולידעםההסכםאתבדקכיהודיעלאומיבנק–

.קליםשינוייםמספרבולערוךמבקש

הנוסףהקבלןהכנסתכולל,מנולידעםמתוקןהסכםונחתםאושרוהשינויים–

.סופילאישורלבנקעברההסכם.עליושחתם



המשך-סקירת הפעולות מאז הקפאת ההליכים

•15-19.1.20:

בנוסחמסמךידועלונחתם(הערבותמנפיק)מזרחיבנקאישורהתקבל–

.לאומיבנקי"עשהתבקש

.הנאמניםעםההסכםנחתם–

.המשפטלביתלמחרתהוגשההסכם–

מטעםפירעוןחדלותעלהממונההתייחסותאתלקבלביקשהמשפטבית–

.המדינה

.הנאמניםעםההסכםאתאישרפירעוןחדלותעלהממונה–

.מנולידועםהנאמןעםההסכמיםאתאישרהלאומיבנקשלהאשראיועדת–

.ההסכמיםאתאישרהמשפטבית–

•20.1.20:

מיידיתאותהשהעבירה,הקבוצהלידיהנאמניםמידיעברהבאתרהחזקה–

.השמירהחברתמולישירהאחריותכולל,מנולידלידי

.(התארגנותהינוראשוןשלב)למנולידמיידיעבודההתחלתצוניתן–



המשך-סקירת הפעולות מאז הקפאת ההליכים

:ואילך20.1.20•

.העבודותלחידושמיידיתבהתארגנותהחלהמנולידחברת–

;בשטחהפרויקטלניהולאדםכחמינוי-היבטיםמספרכוללתההתארגנות–

ומתןומשאדיאלוג;העבודותהשלמתלשםבשטחבפועלהמצבותיעודלימוד

עבודה;חדשיםלרבות,בפרויקטהקיימיםוהספקיםהמשנהקבלניעשרותעם

.בעבודותהשלביםלביצועמפורטיםזמניםלוחותהכנתעל

המשותפיםולשטחיםפ"לשצ)הפיתוחקבלןאתלעבודההכניסהכברהחברה–

תקופתבמהלךבפיתוחשחלושקיעותבתיקוןהחלהקבלן.(למבניםהצמודים

עקבנוסףלזמןהוקפאואלועבודות.פ"בשצהעבודותבחידושוכןההקפאה

.דברשלבסופושבוטלהדרישה–פ"בשצמיםקולהעבירהעירייהדרישת

הגבס,החשמל,האינסטלציהעבודותאתתחתיוהמאגדגמריםקבלןהוכנס–

עבודתואתלהגבירוצפוי1-2בבנייניםעובדכברהקבלן.למסירהוההכנות

.נוספיםצוותיםעםהקרוביםבימים

מסירהדוחות,דיירתיקי,הדייריםפניותאתהמרכזתדייריםמתאמתמונתה–

.ב"וכיו



מנולידעיקרי ההסכם עם חברת 

ועם הנאמנים

ד משה סימנה"עו





ההסדר מול הנאמנים

:מוצא'נק

שכירותהפסדי,שמירהעלויות)הליכיםבהקפאתהפרויקט-

('וכו

לטובתשניתנוהבנקאיותהערבויותעלגםחלהההקפאה-

הקבוצה

חשבון)ח"אש2,187שלסךלתשלוםהנאמניםדרישת-

מחשבונותעכבונות+נובמברחשבון+אוקטוברמאושר

.(הקבלןשלחודשיים

בגללבעיקרכבדיםנזקיםלהנגרמוכיטוענתהקבוצה-

.הדירותבמסירתהעיכוב



ההסדר מול הנאמנים

:ההסכםעיקרי

ההליכיםמהקפאתההסכםהחרגת-

טפחותמזרחיבנקשלהבנקאיותהערבויותהחרגת-

ההליכיםמהקפאת

.הדדיתביעותהיעדר-

:הערה.(מ"מעכולל)ח"אש524שלסךתשלםהקבוצה-

במחציתרקתישאהקבוצה,מנולידמוללהסכםבהתאם

.ח"אש262שלסכוםבפועליושתהקבוצהשעלכך,הסכום

הקייםמלאיאו/וציודבגיןמתשלוםפטורהתהיההקבוצה-

.בשטח



הסדרים בין הנאמנים לפרויקטים

:אחרים

.1,700,00₪-"שער העיר לוד"•

.3,459,175₪–" דוידסון בנופים"•

.2,500,000₪–" גני תקווה"•

.1,250,000₪-"נופי עילית במודיעין"•

על ₪ 115,000( + כפוף לבוררות)751,587-"נאות חריש"•

.תשלום על מלאים בשטח לאחר בדיקה שתיערך+ ציוד 



:מנולידההסכם עם 

(ניתןאכן)מזרחיובנקלאומיבנקבאישורמותנהההסכם•

היהלאש"ביהמידיעלשאושרכפיהנאמניםעםההסדרלאחר•

.משפטבביתההסכםאתגםלאשרצורך

.הפרויקטאתומשלימהמליבוחברתבנעלינכנסתמנוליד•

פלדראובןחברתגםחתומהההסכםעל,נוספתכבטוחה•

.(למגורים5-גקבלניסיווגבעלת)מ"בעבנייןעבודות

תגבה,העבודותאתתשליםהחברה)ל"כנ-דייריםשינויי•

.(בוצעושלאזיכוייםעלאחראיתותהיהנגבושלאכספים

אומהקבוצה)ההכנסותיועברואליו,יעודיבנקחשבוןיפתח•

,משנהלקבלני,לספקים)ההוצאותוישולמו(הענייןלפיממנוליד

.(מטהלתקורות,אתרלתקורות



:מנולידההסכם עם 
:רבדיםבשלושהיהיההעלויותמימון•

עםשסוכמההפאושליתרתלסכוםעד-הקבוצהח"עראשוןרובד•

,החתימהלמועדעדהצמדהכולל)מ"מעכוללח"אש13,239-מליבו

52שלתיקרהעד)ואילךמעתההצמדהובתוספת(חריגיםכולל

הפאושליהסכוםמלואאתתשלםהקבוצהמקרהבכל.(ח"אש

.למנוליד

ברובדהסכוםהוקטןהנאמניםעםההסכםבעקבות:הערה•

.(הנאמניםעםשסוכםהסכוםמחצית)ח"אש262-בהראשון

ח"אש1,797שללסכוםעד-מנולידח"ע(יהיהאכןאם)שנירובד•

.הצמדהפלוס(מ"מעכולל)

י"עהשניהרובדלתשלוםכבטוחהתשמשהערבות:הערה•

.מנוליד

.הקבוצהח"עשוב-(יהיהאכןאם)שלישירובד•



:מנולידההסכם עם 

חודשמדייהיו-(1-ההרובד)הייעודילחשבוןהקבוצהתשלומי•

לאומיבנקמטעםהשמאי,הנציגות,הפיקוחלאישורבהתאם

הנדרשיםלתשלומיםבהתאםיהיוהתשלומים.לאומיובנק

ותקורותאתרתקורות,משנהקבלני,לספקיםהחודשבאותו

.(במצטברח"אש273עד-מטהתקורות)מטה

.מנגנוןאותולפי-(2-ההרובד)היעודילחשבוןמנולידתשלומי•

-וספקיםמשנהלקבלניהיעודימהחשבוןמנולידשלתשלומים•

.לאומיובנקנציגות,הפיקוחלאישורבהתאםיהיהתשלוםכל



:מנולידההסכם עם 

:ואחריותבדק•

חודשים12-לבדקערבותתיוותרהביצועטיבלהבטחת

.ח"אש512שלבסכוםהמסירותסיוםאחרי

לסכוםמוגבלתולא,המכרחוקלפימלאההינההאחריות

.הערבותשחרורלאחרגםותחולהבדקערבות

עםכי,יצוין.(גרייסחודשלאחר)15.7.20-חוזיסיוםמועד•

המועדאתלהאריךמנולידביקשהעבודההתחלתצוקבלת

.להסכםמזרחיובנקלאומיבנקאישוריבקבלתהעיכוביםבגלל



:מנולידההסכם עם 

ישולם(כזהיהיהאם)במסירהאיחורעבור:במסירהאיחורים•

כוללתתיקרהעדאבל,מליבועםבהסכםשהוגדרכפיקנס

רובד"בהסכוםיתרתפלוסח"אש465שלסכוםלפישתחושב

.נוצלהשלא"השני

כרטסות,ספקיםעםחוזיםקבלת:הפיקוחחברתסמכויות•

.'וכוחדשיםספקיםאישור,תשלומים



":הצלבה בין הפרויקטים"נספח 

עלהממומנותעלויות)השניברובדנוצלושלאבכספיםשימוש•

יעשהבטרםשניפרויקטלטובתאחדבפרויקט(מנולידידי

.(הקבוצהידיעלמימון)השלישיברובדשימוש

לצורךשניפרויקטלטובתאחדפרויקטשלהשניברובדשימוש•

.במסירהאיחורבגיןפיצוייםתשלום



שונות

חלופיתדירה-רכישהמס•

אזהרההערותורישוםפרצלציה•



המשך סקירה לגבי סטטוס 

הפרויקט

מר רונן בן יהודה

ל אילה אגם"מנכ



סטטוס הנדסי נכון למועד הקפאת ההליכים
.7-8בבנייניםעליונותקומותלמעטהסתייםיבשיםחדריםריצוף•

60%-כ–פיתוחאבןחיפוי.והשלמותתיקוניםכמהלמעטהסתיים–אבןחיפוי•

.בתהליך1-6.7-8בבנייניםהסתיים–רטוביםחדריםחיפוי•

.1-4בבנייניםהורכבו-פניםדלתות•

.75%-כ–(אשדלתות,כניסהדלתות)מסגרותדלתותהתקנת•

.הגשםלאחרשקיעותישנן.85%–308-309במגרשהחניהוריצוףפיתוח•

.השקיעותבעקבותלתקןנדרש.המשוריינתהקרקעקירותעלהעבודותהסתיימו•

50%בוצעו–בחניותניקוזתעלות•

.ביצוע37%-בנמצאכרגע,פ"בשצפיתוחקירות'מסבוצעו•

.  75%-אלומיניום הושלם בכ•

.מעליות מותקנות6•

.לפיקוחנמסרו1-4בניינים•

.(1בנייןגןדירותלמעט)לדייריםראשונותמסירותהתקיימו1-3בניינים•



לוח זמנים משוער
,העבודותלביצועמתוכנןזמניםלוחולהציגלהכיןאמורהמנולידחברת•

.וספקיםמשנהקבלניעםשתערוךסיכומיםעלהיתרביןהמבוסס

דייריםיוזמנומכןלאחר,לפיקוחדירותימסרו,העבודותביצועעםבבדבד•

.האכלוסתהליךיתחיל4טופסקבלתולאחר,מסירהטרוםלסיורינוספים

.15.7.20הינוגרייסכוללהחוזיהמועד,מנולידעםלהסכםבהתאם•

בחשבוןולהביאבזהירותלהתנהגיש,הנסיבותלאורודאי,זאתעםיחד•

.יותרממושכתלתקופהמגוריםחלופות

הזמןפרקבגללז"בלולתוספתבקשההגישהכברמנולידחברת,כןכמו•

לאישורישהמתין,ש"ביהמלאישורועדאיתהההסכםחתימתממועדשחלף

.והנאמניםלאומיבנק,מזרחיבנק

.אכלוסצפילגביונעדכןהודאותאיתפחתהזמןשיעבורשככלכמובן•



1+2חניות עודפות בבניינים 5מכירת 

(.חניה שלישית)חניות בודדות עודפות 5יש 1+2בבניינים •

.נכון לעכשיו אין ביקוש לחניות•

תקציב הפרויקט מניח מכירת החניות העודפות והכנסת הכספים לקופה •

.הכללית

הן ישמשו רכוש משותף של בניינים  , ככל שלא ימכרו החניות או חלקן•

חברי הקבוצה מבניינים  . ושאר הבניינים לא יוכלו לעשות בהם שימוש, 1+2

את ( השייכת גם להם כמובן)אלו ישלמו באופן יחסי לקופה המשותפת 

.מחירי החניות

ישלמו בגין  1+2כיוון שמחד חברי בניינים -מצב זה אינו יעיל כלכלית•

, ומאידך לא יוכלו להנות מהן בדומה להנאה מחניה צמודה בטאבו, החניות

.על כל הנובע מכך



בגיןכולל,ח"מש112.5-כשלכוללסכוםמהדייריםנגבהכהעד✓
.ומחסניםחניות

.ח"מש44.7-בכהסתכמוהשבחהוהיטלוהפיתוחהקרקעהוצאות✓

.ח"מש48.2-כ(וחריגיםהצמדההפרשיכולל)בנייהעבורשולם✓

.ח"מש6.6-כשלסכוםוניהולשיווקעבורשולם✓

,הנדסיפיקוח,בנקאיפיקוח,ויעוץתכנון,בנייהאגרותעבורשולם✓
.ח"מש2.9-כשלכוללסכום-בנקועמלותהעתקות,חשמלחיבורי

.ח"מש102.4-ככהעדשולםכ"שסהמכאן✓

המשמש,הבנקלטובתמשועבדבפיקדוןנמצאח"מש0.7-כשלסכום✓
במסגרת,מודיעיןלעירייתהקבוצהשנתנהבנקאיתלערבותכבטוחה

.הפיתוחהסכם

9.4-כעלעומדתהקבוצהבקופתלשימושהפנויההיתרה,לפיכך✓
.ח"מש

הכנסות מול הוצאות עד כה



משמעויות מנפילת מליבו

משמעויות לוח זמנים

משמעויות כספיות

קירותבנייתבגיןחודשתוספתוכוללגרייסחודשייםכולל)היהמליבושלהחוזיז"הלו-

.3.2.2020–(משוריינתקרקע

.15.7.2020הינו(גרייסכולל)ז"הלו,מנולידעםשנחתםלהסכםבהתאם-

לאישורעדשחלףהזמןבגלל,(נבחנהשטרם)ז"לולהארכתבקשההגישהמנוליד-

.הבנקיםי"עההסכם

.לדירהכניסהשלמשוערמועדלגביצעדיואתבזהירותלתכנןדיירכלעל-

אש"חנושא

            262מחצית מהתשלום לנאמן

            235תוספת לחברת הפיקוח בשל התארכות הפרויקט

            326שמירה דצמבר וחלק מינואר

              21הארכת תקופת הפיקוח מטעם הבנק )שמאי(

           844סה"כ



משמעויות כספיות
הערותעודף )גירעון(שינוי בהכנסות

             840עודף הכנסות מדיירים בגין חניות שהוקצו

חישוב מדוייק יבוצע לאחר מדידת הגינות               80הכנסות עתידיות מדיירים- גידול בשטחי גינות דירות גן

בבניינים 1,2. הכנסה לא ודאית             212הכנסות עתידיות מדיירים בגין 5 חניות עודפות

כולל מכירת 5 חניות          1,132סה"כ עודף הכנסות מדיירים

שינוי בהוצאות

שינוי בהוצאות שאינן קשורות לבנייה

             547גירעון בגלל היטל השבחה כולל הוצאות טיפול בערר

פיתוח,אגרות,חשמל וכו               89גירעון נטו בקרקע, פיתוח, אגרות בנייה,חשמל ושמאות

במקור- משולם מחוץ לתקציב לעו"ד               50עלות נוספת- הכנסת רישום בית משותף לתקציב הפרויקט

חלק מיעוד הבנ"מ               30הוצאות מימון

             716סה"כ נטו שינוי בהוצאות שאינן קשורות לבנייה

מדדים כ- 1.9 מש"ח. חריגים כ- 0.9 מש"ח               27גירעון בבנ"מ לבנייה טרם נפילת מליבו

גרעונות בגלל נפילת מליבו:

             262גירעון -מחצית מהתשלום לנאמן

הערכה             235גירעון- תוספת לפיקוח בגלל התארכות ושינוי שיטה

             326גירעון- שמירה דצמבר וחלק מינואר

               21גירעון - הארכת תקופת הפיקוח מטעם הבנק )שמאי(

             844סה"כ גרעונות בגלל נפילת מליבו

          1,587סה"כ גרעונות לפני בנ"מ נדרש ע"י הבנק

             662בנ"מ נדרש ע"י הבנק

          2,249סה"כ גרעונות כולל רזרבה נדרשת

מניח מכירת כל 5 החניות העודפות          1,117גירעון נטו- עודף בהכנסות פחות גרעונות )כולל רזרבה(

מועד לא ידוע             725ערבות לעריית מודיעין - רכיב של תזרים מזומנים בלבד

          1,842גירעון תזרימי לטווח בינוני  )כולל רזרבה(

            28.8בממוצע ליח"ד


