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כספיתסקירה -     
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סקירה משפטית
ד משה סימנה"עו



 –סקירה על התנהלות הפרויקט 
ל חברת "מנכ, יהודה -רונן בןמר 

מ.ג.אאילה 



זכייה במכרז, הגשה למכרז, התאגדות קבוצת הרכישה. 
תשלום מס רכישה פרטני. 
40% -גביית הון עצמי ראשוני מהחברים בשיעור של כ. 
חתימה על הסכם פיתוח עם עיריית מודיעין. 
 לעיריית מודיעיןערבות העמדת. 
תשלום מלוא התמורה בגין רכישת הקרקע. 
תשלום עבור מלוא הפיתוח. 
תוך חלוקה לציר הרישוי  , תפורט להלן -התקדמות במישור ההנדסי

 .ולציר בחירת קבלן ביצוע
תפורט להלן -התקדמות במישור הכספי. 

 
 

במישור הכללי –מה נעשה עד כה 



אבני דרך מרכזיות מתחילת תכנון ועד לתחילת  
בנייה

וועדתאישור -ראשוןבשלב( בנייההיתרקבלתשתכליתו -הרישויציר•
הוצאת -שלישיבשלב ,ובנייהלתכנוןהועדהאישורשניובשלבליווי
 .)בנייההיתר

הבנקי"עואישורוקבלןעםחוזהעלחתימהשתכליתו -הקבלןבחירתציר•
מפורטיםוהנדסייםמסחריים ,כספיים ,משפטייםחומריםהכנת( המלווה
עלהחתימהלצורךוהןהמכרזלצורךהןשישמשו -קבלניםלמכרז
 .)החוזה

לאחריסוכם( מהחבריםהנדרשהעצמיההוןגבייתשתכליתו -המימוןציר•
רקיתקבל( המלווהמהבנקאשראיקבלתותחילת )קבלניםמ"מוסיום

 ,החבריםכלאתהסכמיםעליחתים ,החבריםכלאתיאשרשהבנקלאחר
 ,הנדרשיםהנלוויםהאישוריםכלואתהנדרשותהבטוחותכלאתיקבל
 .)הקבלןעםהחוזהשיחתםולאחר ,מולוהחוזהואתהקבלןאתיאשר



סקירה הנדסית



צוות   –ראשונית לשיווק תוכנית
תכנון מצומצם

והצגה ראשונה  תוכניותהכנת 
בפני ועדת ליווי

הטמעת הערות ועדת הליווי  
בתכנון

הצגה שניה וקבלת אישור  
לתכנון מוועדת הליווי

המשך תיאום מול מחלקת הנדסה

  1:250בינוי תוכניתהכנת 
וגרמושקה לפתיחת תיק

קבלת אישור בתנאים מוועדת  
מילוי התנאים+ רישוי 

קבלת היתר בניה

ציר היתרי הבניה

השלמת בחירת צוות מתכננים

מפורטות למכרז  תוכניותהכנת 
ולביצוע

הפצת מסמכי מכרז קבלנים

מ"קבלת הצעות מחיר ומו

בחירת קבלן וחתימת חוזה

התחלת בניה

ציר תכנון וקבלנים
זכייה במכרז

תרשים 
 –זרימה 
,  רישוי

תכנון  
וקבלנים



אדריכל( מתכננים 3 "עיהפרויקטשלראשוניתכנוןבוצע -השיווקבשלב, 
 .)תנועהיועץ ,נוףאדריכלית

1/2015- ממתכנניםמחירהצעותלקבלתפניותנערכו -במכרזהזכייהלאחר
כולל ,כולווהמתחםהבניינים ,הדיוריחידותשלומפורטסופיתכנוןלשם ,ומיועצים

 .המציעיםעםמ"מונוהל .תשתיותוחיבורתנועה ,המגרשפיתוח

3/2015- הקבוצהלנציגותהוצגובפברוארהאסיפהי"עהנציגותבחירתלאחר  
והיועציםהמתכנניםבצוותבחרההנציגות .השוניםהמתכנניםביןלבחירההחלופות

 :הבאיםבתחומיםויועציםבמתכנניםמדובר .בחוזהמהםאחדכלמולוהתקשרה
 ,תכנוןבקרת ,אקוסטיקה ,מדידה ,אלומיניום ,חשמל ,אינסטלציה ,קונסטרוקציה

 .נגישות ,מעליות ,מיגון ,בטיחות ,פניםעיצוב ,תרמי ,מיזוג ,מפרטים ,קרקע
 

ציר הרישוי -במישור ההנדסימה נעשה עד כה 



04/2015 - לקבלתבקשהונערכהבעירייההליווילוועדתתכניותהוכנו
יוליחודשעדזימוןהתקבללא ,התוכניותמוכנותלמרות .לוועדהזימון

משוםיולילפניהליווילוועדתזימוןקיבללאנופיםבשכונתיזםאף( 2015
החברהמטעםסופיתכבישיםתכניתבהעברתהועדותאתהתנתהשהעירייה
העירייהעלונשניםחוזריםלחציםהפעלנוזותקופהבמהלך .הכלכלית
 .)הליוויוועדותהליךאתלהתחיל

5/2015- לשם ,ופיקוחניהולמחברותמחירהצעותלקבלתפניותנערכו
הקבלןי"עהבנייהביצועעלפיקוח -ובהמשךהתכנוןשלבותיאוםניהול
 .כספימ"מוונוהל

6/2015- שלובסופו ,הנציגותבפניהופיעווהפיקוחהניהולחברותמנהלי
 .בחוזהמולהוהתקשרה "על-אתגר" בחברתהנציגותבחרההתהליך

 
 

המשך -ציר הרישוי -כהמה נעשה עד 



07/2015 - לכללגדולבעיכובכאמור( העירייהי"עליווילוועדתזימון
ע"בתבתכנוניתסתירההעירייהבפניהוצגהבוועדה .)נופיםבשכונתהיזמים
שליוצאכפועל .)0.00( לבנייןהקובעתהכניסהמפלסלמיקוםהנוגעת
ממפלסן "מילוטמנהרת" לבצעכזהבמקרהצורךיש ,הכבאותרשותהנחיות
.להערותבכפוףאושרהפרויקט .הגןדירותשלהנמוך

11/2015 –ואףהערותללאהפרויקטאושרבו ,הליוויבוועדתנוסףדיון
  .המוצלחהתכנוןעלשבחיםהתקבלו

01-02/2016 –קטנות" דירותלתכנוןמהעירייהחדשהדרישההתקבלה"
במכרזשהיהמהמידעבשונהזאת -בשכונההפרויקטיםבכל "השגהבנות"ו

העירייה ,הדיןעורכיעםלרבות ,ודיוניםפגישותלאחר ,בדיעבד .הקרקעעל
 .הזמניםבלוחנוסףעיכובנוצרלצערנואולם ,זומדרישהבהחזרה

המשך -ציר הרישוי -כהמה נעשה עד 



03/2016 –בוועדהדיוןלצורךלבדיקההפרויקטשלהבינויתכניתהוגשה
 .ובניהלתכנון

04-06/2016 –תיקונן ,הנדסהממחלקתהערותקבלת :העירייהעםפגישות
 0.00-המפלסלשינוידרישהמהעירייההתקבלהלבסוף .חלילהוחוזר

 .)האדריכלי"עיפורט(
07/2016 –בעיתונותופרסוםהקלותנוסחקבלת. 
08/2016 –אישור + בעיתונותנוספותהקלותלפרסוםדרישהקבלת

 .העורףבפיקודהתכניות
09/2016 –הבינויתוכניתאתאישרההוועדה .ובניהלתכנוןבוועדהדיון

האיחודתוכניתאתאישרהוכןלהערותבכפוף )1:250 מ"קנ(הפרויקטשל
 .)חלקותביןגבולהזזת( והחלוקה

המשך -ציר הרישוי -כהמה נעשה עד 



09/2016 –חניהעלעודפותחניותבמדיניותשינויעלהודיעההעירייה
חניותפניעללמגרשמחוץחניותהמעדיפההקודמתמהמדיניות -ראשונה
למדיניות )בפרויקטהחניותתכנוןנבנהלפיהמדיניות( המגרשבתוךטוריות
זהמדיניותשינוי .למגרשמחוץאלעודפותחניותהעברתהשוללת ,הפוכה

 .בנושאחדשותתוכניותוהכנתהחניותבמערךשינויחייב

וכןמודיעיןהכלכליתהחברהמולהעירוניותלתשתיותההתחברותתיאום
 .והוטהחשמלחברת ,בזקמול

 

המשך-ציר הרישוי-מה נעשה עד כה



10/2016 –ההנדסהממחלקתנוספותהערותקבלת. 
11/2016 –בנייןבקוחריגה "נולדה" 0.00-ההגדרתמשינויכתוצאה. 

 .החדשאקומהבמפלסבדירותהקטנההמרפסתביטול– המסתמןהפתרון
12/2016 –לדרישותיההתכנוןלהתאמת ,העירייהמולהדיוניםהמשך. 
01/2017 –בגודלתהיההמרפסת( זוממרפסתחלקלהחזרתעקרוניאישור

 .האדריכלי"עיפורט -)ר"מ 14 -כבמקוםר"מ 8 -כשל

המשך-ציר הרישוי-כהמה נעשה עד 



וחלוקהאיחודתכניתהכנת ,ההנדסהומחלקתהוועדההערותתיקוןסיום•
 .01/2017 סוףעד– סיוםצפי .1:250 סופיאישורוקבלת

 .בניהלהיתרבקשה = 1:100 מ"בקנ ,בנפרדמגרשלכלהגשהתכניותהכנת•
 .02/2017 – הגשהצפי

 .02/2017 במהלך– בתנאיםהיתרלקבלתרישוירשותדיון•
– )'וכדאשכיבוי ,י"חח ,הוט ,בזק( רשויותחתימת :להיתרתנאיםמילוי•

 .03-04/2017 במהלך
 .04/2017 – סופיבניההיתרקבלת•

המשך הפעולות הנדרשות בציר הרישוי



חשמל ,תנועה ,פיתוח ,אדריכלות( התחומיםבכלהושלם– סופיתכנון, 
,מעליות ,איטום ,אקוסטיקה ,קונסטרוקציה ,קרקע ,אווירמיזוג ,אינסטלציה

 .)נגישות ,בטיחות ,תרמי
בחלוקתאיזוןלאפשרמ"ע ,חלקותשתיביןגבולהמזיזה ,רישוםלצרכיתכנית

 .החלקותביןהחניות
לרבות ,החשמלחברת :הפרויקטשלעקרוניואישורהרשויותמולתיאום

התברואהמחלקת ,אמישראגז ,העורףפיקוד ,הרשתתכנוןעבורתשלום
לאחרניתןסופיאישור .וההצלההכבאותרשות ,ונוףגינוןמחלקת ,בעירייה

 .הרישוירשותדיון
תנועה ,פיתוח ,אדריכלות( מהתחומיםבחלקהושלם -למכרזמפורטתכנון, 

  .)אווירמיזוג ,אינסטלציה ,חשמל
בהכנה -למכרזטכנימפרט. 

ציר  -כה במישור ההנדסימה נעשה עד 
בחירת קבלן ביצוע



 .02/2017 –סיום תכנון מפורט למכרז •

 .02/2017 –סיום הכנת מפרט טכני למכרז •

 .02/2017 –הפצת מכרז קבלנים •

 .03-04/2017 –מ קבלנים "מו•

 .04/2017סוף  –חתימה על הסכם עם קבלן •

 .05/2017 –תחילת ביצוע משוערת •
 

המשך הפעולות הנדרשות בציר בחירת קבלן  
ביצוע



י החברה הכלכלית  "מבוצע ע(סטטוס הפיתוח הציבורי 
 )מודיעין

 שכבה ראשונה(בוצעו עבודות עפר ונסללו דרכים עם אספלט זמני.( 
הוט, בזק, ניקוז, ביוב, מים: הונחו תשתיות תת קרקעיות. 
הועמדו עמודי תאורה בחלק מהשכונה. 

 .02/2017צפי  –השכונה טרם חוברה לרשת המים העירונית •
אין עדיין  (ז חברת החשמל "פ לו"יבוצע ע –השכונה טרם חוברה לחשמל •

ראש העירייה עדכן שיתערב בנושא במטרה   -צפי חזוי ללוחות זמנים לכך
 ).להאיצו

תהיהלאהבנייההיתרקבלתשעםנמסרהעירייהראשעםבפגישה•
החברהמולןבתיאום ,בניהקבלןעםהקרקעעללעלותמניעה

 .הכלכלית



 –התכנון של הפרויקט הצגת 
 – פרייפלדמר מרק  אדריכל הפרויקט

אדם איל דני איל אדריכלים



08.01.2017 308-310מגרשים  -א"מתחם כ



 "נופים"מיקום שכונת 



 "נופים"אתר  –א ''תצ

ואדי  ענבה

431כביש 



ע"י תב"דרכי גישה לשכונה עפ

ואדי  ענבה

431כביש 

308-310



מתחמים 3 -סימון מיקום

308-310

ואדי  ענבה

431כביש 



ע"י תב"תשריט עפ

ואדי  ענבה

431כביש 

308-310



ע"י תב"בינוי עפ

308-310

ואדי  ענבה

431כביש 



ע''פ תב''בינוי ע

 .דיור' יח64, דונם 9: שטח

308-310



מבט מדרום -הדמיה מאתר העיריה
 .דיור' יח64, דונם 9: שטח

308-310מגרש 



מבט מצפון -הדמיה מאתר העיריה

308-310מגרש  .דיור' יח64, דונם 9: שטח, מתחם כא



 .דיור' יח64, דונם 9: שטח, מתחם כא308-310מגרש 

תכנית בינוי -ישן–אדריכלית נוף אניטה גבינט 



 .דיור' יח64, דונם 9: שטח, מתחם כא308-310מגרש 

תכנית בינוי -אדריכלית נוף אניטה גבינט 



 .דיור' יח64, דונם 9: שטח, מתחם כא308-310מגרש 

 2תכנית קומה מדורג  -ישן  –אדריכלית נוף אניטה גבינט 



 .דיור' יח64, דונם 9: שטח, מתחם כא308-310מגרש 

 2תכנית קומה מדורג -אדריכלית נוף אניטה גבינט 



36 תכנית קומת כניסה-ישן–אדריכלית נוף אניטה גבינט 

 .דיור' יח64, דונם 9: שטח, מתחם כא308-310מגרש 



תכנית קומת כניסה -אדריכלית נוף אניטה גבינט 

 .דיור' יח64, דונם 9: שטח, מתחם כא308-310מגרש 



582פ "תכנית שצ -אדריכלית נוף אניטה גבינט 



מכיוון הפארק -חזית והדמיה 

308-310מגרש 



0.00- קרקע

3, ג מעל"ע+ 2 ע"התבמספר קומות בתקנון 
מתחת

.ג לקומה חלקית"הסבת ע -הקלה נדרשת

.מתחת 2, מעל כניסה 3מספר קומות בתכנון 

בעיה עם שינוי הנחיות כבוי אש דורשת הסבת 
הקלה טכנית בקומה  (הכניסה למפלס תחתון 

)נוספת

חתך 
מנספח 
הדגמים

ם 
מו

סי
מק
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ת  
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א-חתך א -Fדגם 

0.00-קרקע 



חזית רחוב –ישן -הדמיה 

308-310מגרש 



חזית רחוב -2הדמיה 

308-310מגרש 



חזית רחוב -הדמיה 

308-310מגרש 



מכיוון הפארק –ישן -הדמיה 

308-310מגרש 



מכיוון הפארק -ישן–הדמיה 



חתכים/חזיתות -אדריכלית נוף אניטה גבינט 

308-310מגרש 



חתכים/חזיתות -ישן עם מדרגות כניסה 

308-310מגרש 



חזית רחוב -ישן בלי מרפסת

308-310מגרש 



חתכים/חזיתות

308-310מגרש 



חתכים/חזיתות -אניטה גבינט -אדריכלית נוף

308-310מגרש 

1חזית צד בניין 
528פ ''חזית לכיוון שצ

 1-1חתך 



קומתיותתכניות 



 3קומה מדורג  -ישן – Fדגם 



 2קומה מדורג  - Fדגם 



 1קומה מדורג  - Fדגם 



וחניה 1קומה מדורג -ישן – Fדגם 



קומת כניסה - Fדגם 



קומה א -ישןF דגם 



קומה א -לאחר ביטול המרפסתF דגם 



אלאחר החזרת מרפסת חלקית קומה  -F דגם 



 'קומה ב -F דגם 



דירת גג  -קומה  -Fדגם 



דירת גג  -קומה ג  -Fדגם 



 !תודהתודה !תודה



על התנהלות  המשך סקירה 
 –הפרויקט 

סקירה כספית ולוחות זמנים

ל חברת "מנכ, יהודה -רונן בןמר 
מ.ג.אילה א



סקירה כספית



משמאיםמחירהצעותקבלתלאחרהנציגותי"עלפרויקטשמאיבחירת•
 .הגדוליםהבנקיםעלהמקובלים

בחינתלצורך ,השמאיי"עהבנקיםעבורלפרויקט "0 דוח" הכנת•
 .הבנקיםי"עהפרוייקט

 .הבנקיםעםמ"מווניהולהעמותהלליווימבנקיםהצעותלקבלתפניה•

 .הנציגותי"עהמלווהכבנקלאומיבנקבחירת•
 

במישור הכספי -כהמה נעשה עד 



בדיקהלצורךלבנקהנדרשיםהחומריםלהמצאתהקבוצהלחבריפנייה•
 .החבריםשלפרטנית

ביצועלמניעת ,הרישויבתהליךהעיכוביםבשל ,התהליךעצירת•
 .כפוליםהליכים

הינההזהבשלבשמהותו -הבנקעםבתיאום ,לאחרונההתהליךחידוש•
לבנקהנדרשיםהחומריםלהמצאתהקבוצהלחבריעדכניתפנייה

בנושאשהופץתדריךראו .החבריםשלפרטניתבדיקהלצורך
 .לאחרונה

 

המשך -במישור הכספי -כהמה נעשה עד 



אישורלצורךהזכויותבעלישלהפרטנייםהחומריםאיסוףהשלמת•
 .בבנק

 .הבנקי"עהחבריםכלבדיקת•

סיכום ,הבנקעםהסכםסיכום ,הבנקי"עהחבריםכלאישורלאחר•
תוך( בהתאםהדיוריחידותעלותאומדןוקביעתבנייהקבלןעם

מסמכיעללחתימההחבריםיזומנו ,)שנדרשככלעצמיהוןהשלמות
ימיםבמספריתבצע .2017אפרילחודשהואלכךהצפי -ההלוואות
 .מרוכזים

בנישנימלבד ,נוסףלווהכולל( הלוויםכלשלביחדהגעהנדרשת•
החתימותלמועדיבסמוךיופץמפורטתדריך .)קייםאם ,הזוג

 .בפועל

 

המשך התהליך מול הבנק



המשפטיותהפרוצדורותכלסיוםעםיחד ,התהליךסיוםעם•
 .מהבנקהראשוןהמימוןיתקבל-הבנקי"עהנדרשותוהפיננסיות

שיתוףנדרשהבנקאיהמימוןקבלתאתלדחותשלאמנתעל•
 .הקבוצהחבריכלמצדמלאפעולה

לוחפריידקסח"רומשרדי"עיופץהראשוניהמימוןקבלתעם•
 .הפרויקטלהמשךחזויפרטניתשלומים

 

המשך -המשך התהליך מול הבנק



דגשים -פתיחת תיקים בבנק
 :היתרביןיכלולהחתימותלמועדיבסמוךשיופץמפורטתדריך

פנוימקוםבסיסעל ,משותףאקסלקובץבאמצעות -הפגישותתיאום•
 .)זוכההקודםכלבשיטת(

 .שנדרשלמי -עצמיהוןהשלמת•

 .מוזלתעריףעםבסניףהחבריםלרשותיעמוד -נוטריון•

תפעולייתרוןקיים .ביטוחחברתבכללעשותניתן -חייםביטוח•
ניתןעתבכל( הבנקמטעם "מעלות" בחברתביטוחשיעשולחברים
 .)עלותללאהביטוחחברתאתלהחליף



כשלממוצעבשיעורעצמיהוןמהדייריםנגבהכהעד- 
 .ח"מש46.0 -כשלכוללבסכום 43%

ח"מש 28.3 -כשלבסכוםנרכשההקרקע. 
כשלסכוםהפיתוחמלואעבורמודיעיןלעירייתשולם-

 .ח"מש 14.7
אגרות ,שמאות ,תכנוןניהול ,ויעוץתכנוןעבורשולם

שלכוללסכוםבנקועמלותהעתקות ,חשמלחיבורי ,בנייה
 .ח"מש 0.4 -כ
לטובתמשועבדבפיקדוןנמצאח"מש 0.7 -כשלסכום

הקבוצהשנתנהבנקאיתלערבותכבטוחההמשמש ,הבנק
 .הפיתוחהסכםבמסגרת ,מודיעיןלעיריית

עלעומדתהקבוצהבקופתלשימושהפנויההיתרה ,לפיכך
 .ח"מש1.9 -כ

 
 

הכנסות מול הוצאות עד כה



 .המכרזתוצאותאתישראלי"רמפרסמה31/12/2014בתאריך•
מהמקוםבקרקעזכתה )שושיפלצורשורק( הפארקעלפסגותקבוצת•

 .השני
ח"אש23,999עלעמדפיתוחללאלקרקעהקבוצהשהציעההמחיר•

ח"אש670שלמפותחתקרקעמחירמשקפתההצעה -מ"מעלפני
 .מ"מעכוללד"ליחבממוצע

לפניח"אש27,148 -כעלעמדהגבוהההכיההצעה -השוואהלשם•
בממוצעח"אש728שלמפותחתלקרקעמחירשיקפהוהיא ,מ"מע
 .מ"מעכוללד"ליח

 
 

נתונים בנוגע למחיר הזכייה במכרז על הקרקע



לוחות זמנים



וועדת ליווי  •

תכנון מפורט וסופי•

הפצת מכרז קבלני•

מ קבלנים"מו•

בניההיתרי •

 *ביצוע•

**אכלוס•

שהוצג באסיפה הכללית הקודמתז "לו
2/154/15

2/1510/15

3/18 3/16

10/15

2/16 11/15

4/152/16

5/18 3/18

2/16י החברה הכלכלית מודיעין עד "ע' מותנה בסיום עבודות הפיתוח שלב א* 
3/18י החברה הכלכלית מודיעין עד "ע' מותנה בסיום עבודות הפיתוח שלב ב** 
 4וקבלת טופס      



וועדת ליווי  •

תכנון סופי ומפורט•

הפצת מכרז קבלני•

מ קבלנים"מו•

בניההיתרי •

ביצוע•

 *אכלוס•

ז מעודכן לפרויקט"לו
 )לאור העיכוב בקיום ועדות הליווי והנחיות התכנון החדשות(

7/1511/15

11/152/17

5/19 5/17

2/17

4/17 3/17

2/164/17

  6/19י החברה הכלכלית מודיעין עד "ע' בסיום עבודות הפיתוח שלב במותנה * 
 4וקבלת טופס      

7/19 6/19
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