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 סקירה הנדסית



 מבט קדמי



 מבט אחורי



 מבט מהרחוב



 תמונות מהאתר

 5-6בניינים 



 תמונות מהאתר

 5-6-7בניינים 



 תמונות מהאתר

 7בניין 



 תמונות מהאתר

 3בניין 



 תמונות מהאתר

 1-2בניינים 



 סטטוס הנדסי

ס היתרי החפירה והביסוס"ניתן צו התחלת עבודה ע 15.3.18-ב  ,

מדובר  ". מ"תאופיק זידאן בע"חוזה עם קבלן הביצוע לאחר שנחתם 

עמו יש לאילה אגמ היכרות חיובית ממספר , בקבלן בעל ניסיון רב

 .פרויקטים

1-4בניינים  :הקבלן מצוי כעת בשלבים שונים של עבודות השלד  

  6-7ובניינים ' ברצפת קומה א 5בניין , בקומת המחסנים והחניות

 .חודשים 8-בעוד כ, צפי סיום עבודות השלד. בקומת הגן

ז קצר וצפוף לשינויי דיירים בקומות התחתונות עקב קבלה  "לו

 .  מאוחרת של היתרי הבנייה וכפועל יוצא גם של התכניות לביצוע
הן מול , ז"פ מלא של דיירי הפרויקט למניעת עיכוב לו"מחייב שת

 .מתאמות השינויים והן מול הספקים



80*80-ל בפרויקט הריצוף סטנדרט שדרוג. 

פנדור של "יוניק"ל הפנים דלתות שדרוג. 

הוצאת לצורך ,גן דירות לבקשת שינויים להיתר בקשה הוגשה 

  והסכמת שלנו חוזרות בקשות לאור לגינות מהסלון החוצה המדרגות

 .אישור לכך ניתן לא שבעבר נושאים על להתגמש העירייה

 

 

 

 

 

 המשך -סטטוס הנדסי



15/3/18 וביסוס עפר לעבודות היתר ס"ע לקבלן עבודה התחלת צו מתן. 

23/4/18 (5-7 בניינים) 212 למגרש אש כיבוי אישור קבלת. 

6/5/18 מים מאגר לתוספת דרישה לאחר 212 למגרש מודיעין מי אישור קבלת. 

31/5/18 212 למגרש הבנייה היתר קבלת. 

(מטעמה משפטית ד"לחוו בהתאם) מהעירייה דרישה התקבלה 6/18 חודש במהלך 

  אף על ,המבנה קומות בין שירות שטחי לניוד 211 למגרש נוספת הקלה לפרסם

 ההקלה באישור ובניה לתכנון הוועדה דיון ,מכך כתוצאה .צורך בכך היה לא שלדעתנו

 .כחוק שבועיים במשך פורסמו שההקלות לאחר ,04/07/18-ב רק התקיים

29/7/18 (1-4 בניינים) 211 למגרש אש כיבוי אישור קבלת. 

8/8/18 מאגר לתוספת חדשה דרישה לאחר ,211 למגרש מודיעין מי אישור קבלת  

 .האינסטלציה מתכנן של דעתו לחוות בניגוד ,זה במגרש משאבות וחדר מים

16/9/18 העירייה י"ע לחתימה אושר הבנייה היתר. 

2/10/18 (תורה שמחת לאחר מיד) 211 למגרש בניה היתר קבלת.   

 

 

 

 ז ממתן צו התחלת עבודה לקבלן"פירוט לו



אחרי שניתן) עבודה התחלת צו לפי הקבלן עם החוזי הסיום תאריך  

 .15/3/20 הינו (בנייה היתרי קבלת וטרם חפירה היתרי קבלת

ביקש ,לביצוע והתכניות הבניה היתרי בקבלת העיכובים לאור  

-1 ובבניינים 15/9/20 ליום 5-7 לבניינים ז"הלו את לדחות הקבלן

 .4/10/20 ליום 4

עם הנציגות י"ע שנוהל מ"ומו הפיקוח י"ע הנושא בחינת לאחר  

 .1/8/20-ל הפרויקט לסיום המועד עדכון על סוכם ,הקבלן

 

 

 

 

 

 ז"לו



י החברה הכלכלית  "מבוצע ע)סטטוס הפיתוח הציבורי 

 (מודיעין

 (.שכבה ראשונה)בוצעו עבודות עפר ונסללו דרכים עם אספלט זמני 

בוצעו עוד מספר  , בעקבות העברת מקל בין קבלני פיתוח, לאחרונה

 .כיכרות בשכונה

טרם בוצעו  . הוט, בזק, ניקוז, ביוב, מים: הונחו תשתיות תת קרקעיות

 .חיבורים לתוך המגרשים

הועמדו עמודי תאורה בחלק מהשכונה. 

 

אמנם . הקבלן נאלץ לעבוד עם גנרטורים –השכונה טרם חוברה לחשמל •

אך לא צפוי עיכוב  , של חיבור הפרויקט לחשמל מדוייקאין עדיין צפי 

 .באכלוס בשל כך

 



ז"בלו עמידה לצורך השינויים מתאמות עם מלא פעולה שיתוף  

 .עליונות קומות פני על בעדיפות יזומנו תחתונות קומות .הביצוע

הסניטריים והכלים החיפוי ,הריצוף ספקי אצל בחירות סיום  

  הדלתות וספק (אביבי ,נובו) המטבחים ספקי ,(לוי אחים ,סטודיו)

 .(פנדור)

הפרויקט של יותר מאוחר בשלב תבוצע ומחסנים חניות בחירת. 

סיום לפני לא) פיתוח קירות בניית לאחר ,בפועל הגינות של מדידה  

  הפנימית ההתחשבנות התאמת לצורך ,(המבנים בכל 'ב קומה ביצוע

 .גינות גדלי בגין הקבוצה בתוך

 

 

 

 

 נקודות להמשך



 סקירה כספית



, ח "מש 47.6 -נגבה מהחברים סכום כולל של כ 4.11.18עד ליום •

 .מסך הכנסות הצפויות מהפרויקט 51.6% –המהווים כ 

שהם  , ח"מש 38.8 -שולמו הוצאות בסכום כולל של כ 4.11.18 -עד ה•

 :העיקרייםלהלן התפלגות התשלומים . מעלויות הפרויקט 42% -כ

 .ח"מש 30.5 -כ -ופיתוחלקרקע   -     

 .ח"מש 5.1 -כ -לבנייה  -     

 ח"מש 2.1 -כ -הצמדות ושונות , אגרות בנייה, פיקוח, לתכנון  -     

 .ח"מש 1.1 -כ –לחברת הניהול   -     

ח  "מש 1.7 -משועבד סכום של כ, ח"מש 8.8 -בסך של כ, מתוך היתרה•

בגין  )לטובת ערבות בנקאית שהוצאה לטובת עיריית מודיעין כבטוחות 

כך  , (ח"מש 1.1 -בגין היטל השבחה; ח"מש 0.6 -הסכם הפיתוח

 .ח"מש 7.1 -עומדת על כ 4.11.18לשימוש ליום שהיתרה הפנויה 

 

 

 

 הכנסות מול הוצאות עד כה



 עקרונות לוח התשלומים

 .פריידקסח "לוח תשלומים חזוי נשלח אליכם דרך משרד רו•

לתשלום בחודש  , בימים הקרובים תשלח לכם הודעת גבייה•

 .המיועדת למימון הרבעון הקרוב, דצמבר

משוערות   גביותמשמע , הבאות מתוכננות אחת לרבעון הגביות•

 .ואילך 19' ספט,  19יוני , 19בחודשים מרץ 

כחודש  , פריידקסח "הודעה על גביה תועבר אליכם דרך משרד רו•

ח "כל חבר קבוצה ישיב למשרד רו . לפני דרישת התשלום

הון )כיצד הוא מעוניין להעביר את התשלום  פריידקס

 (.אשראי/עצמי

אי הודעה על אופן התשלום המבוקש משמעותה   -שימו לב•

 .כבקשה למימוש אשראי


