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 סקירה כללית



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

 וועדת אישור -ראשון בשלב) בנייה היתר קבלת שתכליתו -הרישוי ציר•
 הוצאת -שלישי בשלב ,ובנייה לתכנון הועדה אישור שני ובשלב ליווי
 .(בנייה היתר

 הבנק י"ע ואישורו קבלן עם חוזה על חתימה שתכליתו -הקבלן בחירת ציר•
  מפורטים והנדסיים מסחריים ,כספיים ,משפטיים חומרים הכנת) המלווה
 על החתימה לצורך והן המכרז לצורך הן שישמשו -קבלנים למכרז
 .(החוזה

 לאחר יסוכם) מהחברים הנדרש העצמי ההון גביית שתכליתו -המימון ציר•
 רק יתקבל) המלווה מהבנק אשראי קבלת ותחילת (קבלנים מ"מו סיום

 ,החברים כל את הסכמים על יחתים ,החברים כל את יאשר שהבנק לאחר
 ,הנדרשים הנלווים האישורים כל ואת הנדרשות הבטוחות כל את יקבל
 .(הקבלן עם החוזה שיחתם ולאחר ,מולו החוזה ואת הקבלן את יאשר

 



 סקירה הנדסית



 מבט קדמי



 מבט מהרחוב



 מבט אחורי

 כניסה אחורית לבניין

 חניות מקורות

 פ"שצ



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 
 (תנאים להיתר)אישורי רשויות 

 1:100הכנת תכניות מפורטות 
 דיון רשות 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



אדריכלית ,אדריכל) מתכננים 3 "עי הפרויקט של ראשוני תכנון בוצע -השיווק בשלב 
 .(תנועה יועץ ,נוף

 
1/2015- ממתכננים מחיר הצעות לקבלת פניות נערכו -במכרז הזכייה לאחר 

 כולל ,כולו והמתחם הבניינים ,הדיור יחידות של ומפורט סופי תכנון לשם ,ומיועצים
 .המציעים עם מ"מו נוהל .תשתיות וחיבור תנועה ,המגרש פיתוח

 
3/2015- הקבוצה לנציגות הוצגו בפברואר האסיפה י"ע הנציגות בחירת לאחר  

 והיועצים המתכננים בצוות בחרה הנציגות .השונים המתכננים בין לבחירה החלופות
 :הבאים בתחומים ויועצים במתכננים מדובר .בחוזה מהם אחד כל מול והתקשרה

 ,תכנון בקרת ,אקוסטיקה ,מדידה ,אלומיניום ,חשמל ,אינסטלציה ,קונסטרוקציה
 .נגישות ,מעליות ,מיגון ,בטיחות ,פנים עיצוב ,תרמי ,מיזוג ,מפרטים ,קרקע

 

 ציר הרישוי -במישור ההנדסימה נעשה עד כה 



04/2015 - לקבלת בקשה ונערכה בעירייה הליווי לוועדת תכניות הוכנו 
  יולי חודש עד זימון התקבל לא ,התוכניות מוכנות למרות .לוועדה זימון

 משום יולי לפני הליווי לוועדת זימון קיבל לא נופים בשכונת יזם אף) 2015
  החברה מטעם סופית כבישים תכנית בהעברת הועדות את התנתה שהעירייה
 העירייה על ונשנים חוזרים לחצים הפעלנו זו תקופה במהלך .הכלכלית
 .(הליווי וועדות הליך את להתחיל

 
5/2015- לשם ,ופיקוח ניהול מחברות מחיר הצעות לקבלת פניות נערכו 

  הקבלן י"ע הבנייה ביצוע על פיקוח -ובהמשך התכנון שלב ותיאום ניהול
 .כספי מ"מו ונוהל

 
6/2015- של ובסופו ,הנציגות בפני הופיעו והפיקוח הניהול חברות מנהלי 

 .בחוזה מולה והתקשרה "על-אתגר" בחברת הנציגות בחרה התהליך
 

 

 ציר הרישוי -במישור ההנדסימה נעשה עד כה 



07/2015 - לכלל גדול בעיכוב כאמור) העירייה י"ע ליווי לוועדת זימון 
 כי והבהירה מהתכנון הסתייגות הוועדה הביעה בדיון .(נופים בשכונת היזמים
 קירות את להנמיך וכן קרקעי תת חניון לתכנן נדרש ,חדשה ממדיניות כחלק
 שהוגדר כפי 'מ 3 במקום 'מ 1.5-ל הפרטיות הגינות את התומכים ,החזית

 על התבסס שלנו התכנון) במודיעין כה עד מקובל שהיה וכפי ע"בתב
 .(ע"התב

זה שינוי כי להבהיר מ"ע בעירייה שונים לגורמים פניות נערכו זה ממועד 
 הנדסיות תוכניות הוכנו לכך ובמקביל ,בפרויקט אפשרי אינו ואף מקובל אינו

 .הוועדה בפני להצגה אלטרנטיביות
10/2015 – הבתים בו הליווי ועדת בפני אלטרנטיבי תכנוני פתרון הצגת 

  הנמוך במגרש והחניות מרתף לקומת הופכת המחסנים קומת ,מונמכים
 המותנה בהסתייגות אושר התכנון .הגבוה במגרש החניות תחת נחפרות
 ,כן כמו .אחד משותף לבית המגרשים לאיחוד הנוגעת משפטית בבדיקה

 .נוספת חלופה למצוא למתכננים הורינו ולכן הביצוע את מייקר היה זה פתרון
 
 

 המשך -ציר הרישוי -כהמה נעשה עד 



01/2016 – הרישומי לנושא בנוגע מהעירייה שלילית תשובה קבלת לאחר 
  תכנוני פתרון המתכננים הציגו ,הפרויקט את לייקר שלא הרצון ולאור

 להיענות מ"ע ,מפלסים לשני הגן דירות חצרות את המחלק אלטרנטיבי
-ל העיר ברחבי כנהוג 'מ 3-מ החזית קירות להנמכת כאמור העירייה לדרישת

 רצועת עם קירות לשני דורג לרחוב הגינה בין המפריד הקיר) בלבד 'מ 1.5
 .(ביניהם גינון

01-02/2016 – קטנות" דירות לתכנון מהעירייה חדשה דרישה התקבלה"  
 במכרז שהיה מהמידע בשונה זאת -בשכונה הפרויקטים בכל "השגה בנות"ו

 העירייה ,הדין עורכי עם לרבות ,ודיונים פגישות לאחר ,בדיעבד .הקרקע על
 .הזמנים בלוח נוסף עיכוב נוצר לצערנו אולם ,זו מדרישה בה חזרה

על משמעותית בצורה משפיעים בתכניות השינויים כי ההבנה בעקבות 
 פתרונות לאפשר במטרה העירייה מול המאמצים נמשכו ,הגינות אפקטיביות

 .הקירות לגובה בנוגע ההחלטה עקב שנוצרה לבעיה נוספים
(במספר שלישית) נוספת חלופה לתכנן המתכננים התבקשו ,לכך במקביל, 

 .הגינות דירוג ללא אולם ,העירייה בדרישות העומדת
 

 המשך -ציר הרישוי -כהמה נעשה עד 



04/2016 – אגף נציגי פגישות לאחר וזאת ,הנוספת התכנונית החלופה הצגת  
  בתוך "נישה" תוכננה הגינות דירוג במקום ,זו בחלופה .בעירייה ההנדסה

 ואילו הרגל הולכי לטובת וספסלים גינון יוצב בנישה .לרחוב הפונה הקיר
 בעירייה עקרונית הסכמה ניתנה .הנישה מעל תלויה גינה יהיה הגינה קצה

   .זו לחלופה
05/2016 – תת חניה עם תכנית להכין ודרשה מהסכמתה בה חזרה העירייה 

 .קרקעית
07/2016 – הרביעית) נוספת חלופית תוכנית הוכנה העירייה דרישת לאור 

 הצגת תוך לעירייה הוצגה החלופה .קרקעית תת חניה הכוללת (במספר
 ניקוז בעיות בשל הן ישימות חוסר -ההנדסית ברמה הבולטים חסרונותיה

 .מוגבלויות לבעלי לנגישות מענה לתת יכולת אי בשל והן קשות
08/2016 – עם התכנונית החלופה את זאת בכל לאשר העיר מהנדס החלטת 

 .(כאמור שתוכננה השלישית החלופה) אפריל בחודש שהוצגה "נישות"ה

 המשך -ציר הרישוי -כהמה נעשה עד 



09/2016 – חניה על עודפות חניות במדיניות שינוי על הודיעה העירייה 
 חניות פני על למגרש מחוץ חניות המעדיפה הקודמת מהמדיניות -ראשונה
 למדיניות (בפרויקט החניות תכנון נבנה לפיה מדיניות) המגרש בתוך טוריות
 זה מדיניות שינוי .למגרש מחוץ אל עודפות חניות העברת השוללת ,הפוכה

 .בנושא חדשות תוכניות והכנת החניות במערך שינוי חייב
10/2016 – עדיפות מתן על הודיע בה -העירייה ראש עם יזמים פגישת 

  .בנייה היתרי לקדם במטרה "נופים" לשכונת הקשב והגברת
11/2016 – הסופיות הבקשות כל הכנת לאחר ובניה לתכנון בוועדה דיון 

 הבינוי תוכנית את אישרה הוועדה .ותנועה נוף ,אדריכלות -הבינוי לתוכנית
 את אישרה הועדה ,כן כמו .להערות בכפוף (1:250 מ"קנ) הפרויקט של

 .לה שהוגשה (חלקות בין גבול הזזת) "והחלוקה האיחוד תוכנית"
01/2017 – התכנית לבדיקת כתנאי נוספות ומטלות הנחיות רשימת קבלת 

 ."זמין רישוי" המקוונת במערכת
02/2017 – סיום ,נוסף הערות סבב אחרי 1:250-ב מתוקנות תכניות הגשת 

 אישור קבלת ,הכלכלית החברה מול העירוניות לתשתיות החיבור תיאום
 .לפרויקט הנוף ומחלקת התנועה מחלקת

 

 המשך -ציר הרישוי -מה נעשה עד כה
 



 .04/2017 –צפי סיום . 1:250קבלת אישור סופי •
 

. בקשה להיתר בניה=  1:100 מ"בקנ, הכנת תכניות הגשה לכל מגרש בנפרד•
 .04-05/2017 –צפי הגשה 

 
,  י"חח, הוט, בזק)האחרות תיאום והחתמת החברה הכלכלית והרשויות •

 .05/2017במהלך  –צפי סיום (. 'וכד י"רמ, כיבוי אש, מי מודיעין, ר"פקע
 
 .05-06/2017–דיון רשות רישוי לקבלת היתר בנייה •
 
 .06/2017 -צפי משוער –קבלת היתר בניה •

 המשך הפעולות הנדרשות בציר הרישוי



חשמל ,תנועה ,פיתוח ,אדריכלות) התחומים בכל הושלם – סופי תכנון, 
 ,מעליות ,איטום ,אקוסטיקה ,קונסטרוקציה ,קרקע ,אוויר מיזוג ,אינסטלציה

 .(נגישות ,בטיחות ,תרמי
אלומיניום ,פיתוח) מהתחומים ניכר בחלק הושלם -למכרז מפורט תכנון, 

  .(איטום ,תרמיקה ,אקוסטיקה ,קרקע ,אוויר מיזוג
על ובייחוד המקורי התכנון על לשמירה שנעשו המאמצים לאור כי ,יודגש 

 בניין בין שונה היא קרקע קומת כל ,הצמודות והגינות הגן דירות תכנון
 ובניין זהים בניינים 6 על היה מדובר הראשוני שבתכנון בעוד ,משמע .לבניין
 בקומת ביניהם הנבדלים ,שונים בניינים 7-ב מדובר שהיום הרי ,דומה פינתי

 הדרוש הזמן פרק מכך כתוצאה .ב"וכיו בכניסות ,הקרקע בקומת ,המחסנים
 בתחום בייחוד ,משמעותית בצורה התארך קבלנים מכרז לצורך לתכנון

 .והקונסטרוקציה הפיתוח ,האדריכלות

ציר   -כה במישור ההנדסימה נעשה עד 
 בחירת קבלן ביצוע



איזון לאפשר מ"ע ,חלקות שתי בין גבול המזיזה ,רישום לצרכי תכנית נערכה 
 .החלקות בין החניות בחלוקת

החשמל חברת :הפרויקט של עקרוני ואישור הרשויות מול תיאום בוצע, 
 ,בעירייה התברואה מחלקת ,אמישראגז ,הרשת תכנון עבור תשלום לרבות
 רשות ,הכלכלית החברה ,מודיעין מי ,תנועה מחלקת ,ונוף גינון מחלקת

  .וההצלה הכבאות

ציר   -כה במישור ההנדסימה נעשה עד 
 המשך -בחירת קבלן ביצוע 



 .04/2017 –סיום תכנון מפורט למכרז •
 
 .05/2017 –הפצת מכרז קבלנים •
 
 .05-06/2017 –מ קבלנים "מו•
 
 .07/2017–חתימה על הסכם עם קבלן •
 
 .07/2017 –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. 
 
לא יעכב  . ז חברת החשמל"פ לו"יבוצע ע –השכונה טרם חוברה לחשמל •

 .והקבלנים בשכונה יאלצו לעבוד עם גנרטורים, את הביצוע
 



 תמונות מהאתר



 תמונות מהאתר



 תמונות מהאתר



 תמונות מהאתר



  –התכנון של הפרויקט הצגת 
  –מר דני איל  אדריכל הפרויקט

 אדם איל דני איל אדריכלים
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 "נופים"מיקום שכונת  32



 "נופים"אתר  –א ''תצ 33

 ואדי  ענבה

 431כביש 



 ע"י תב"דרכי גישה לשכונה עפ 34

 ואדי  ענבה

 431כביש 

211-212 



 מבט מדרום -הדמיה מאתר העיריה 35

 211-212מגרש  .דיור' יח 60, דונם 5.7: שטח, מתחם יד



 ע"י תב"תשריט עפ 36

 ואדי  ענבה

 431כביש 

211-212 



 ע"י תב"בינוי עפ 37

211-212 

 ואדי  ענבה

 431כביש 



 211-212ע מגרש ''פ תב''בינוי ע 38

 .דיור' יח 60, דונם 5.7: שטח
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 גינה מדורגת 1-1חתך -ישן-אניטה גבינט -פיתוח 39

 211-212מגרש 

211-212 



 1-1חתך  -ישן-אדריכלית נוף אניטה גבינט 40

 211-212מגרש 

211-212 
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 211-212מגרש 

 1-1חתך  -אדריכלית נוף אניטה גבינט 

 תחתון 212 עליון 211

 פתרון הנישה
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 211-212מגרש  .דיור' יח 60, דונם 5.7: שטח

 תכנית קומת כניסה -אניטה גבינט -פיתוח
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 211-212מגרש  .דיור' יח 60, דונם 5.7: שטח

 תכנית קומת חניה -אניטה גבינט -פיתוח



 חזית רחוב ופינה –הדמיה  44

 211-212מגרש 



 מבט רחוב–הדמיה  45

 211-212מגרש 
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 חזית אחורית -אניטה גבינט -פיתוח

1 
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 חניות מקורות כניסה אחורית לבניין

 פ"שצ
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 :תכניות
קומת קרקע   

 וקומת חניה



 עליון' רח, קומת חניה ומחסנים 49



 תחתון' רח, קומת חניה ומחסנים 50



 תחתון' רח,קומת קרקע 51

    

    

 תוספת מחסן תוספת מחסן

 מדרגות בסלון מדרגות בסלון



 עליון' קומת קרקע רח-ישן 52

 ב  

 ב  
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 ב  

 ב  

 תוספת מחסן
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 פרט יציאה לגינה -אניטה גבינט -פיתוח

  

במקום מדרגות בסלון  , היכן שמתאפשר, הגבהת המשטחים המרוצפים בגינות
 תוספת מחסן גינה+ 
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 57 !תודה



על התנהלות  המשך סקירה 
  –הפרויקט 

 סקירה כספית ולוחות זמנים
 

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



 סקירה כספית



כ של ממוצע בשיעור עצמי הון מהדיירים נגבה כה עד- 
 .ח"מש 34.4 -כ של כולל בסכום 40.2%

ח"מש 18.3 -כ של בסכום נרכשה הקרקע. 
כ של סכום הפיתוח מלוא עבור מודיעין לעיריית שולם-  

 .ח"מש 12.1
אגרות ,שמאות ,תכנון ניהול ,ויעוץ תכנון עבור שולם 

 של כולל סכום בנק ועמלות העתקות ,חשמל חיבורי ,בנייה
 .ח"מש 1.6 -כ
לטובת משועבד בפיקדון נמצא ח"מש 0.6 -כ של סכום 

  הקבוצה שנתנה בנקאית לערבות כבטוחה המשמש ,הבנק
 .הפיתוח הסכם במסגרת ,מודיעין לעיריית

על עומדת הקבוצה בקופת לשימוש הפנויה היתרה ,לפיכך 
 .ח"מש 1.8 -כ
 

 
 

 הכנסות מול הוצאות עד כה



 .המכרז תוצאות את י"רמ פרסמה 31/12/2014 בתאריך•
 .הראשון מהמקום בקרקע זכתה נופים פסגות קבוצת•
  508 של מפותחת קרקע מחיר שיקף לקרקע הקבוצה שהציעה המחיר•

 .מ"מע כולל ד"ליח בממוצע ח"אש
  לקרקע מחיר שיקפה השני למקום שהגיעה ההצעה -השוואה לשם•

 .מ"מע כולל ד"ליח בממוצע ח"אש 501 של מפותחת
  גבוה היה המפותחת הקרקע עבור הקבוצה ששילמה שהמחיר מכאן•

  הגורם שהציע זה מאשר (מ"מע כולל) ד"ליח ח"אש 7 -ב רק
 .במכרז השני למקום שהגיע

 
 

 

 נתונים בנוגע למחיר הזכייה במכרז על הקרקע



 מחירים כיום בשכונת נופים

 ן"מדלמתוך אתר 



 המשך -מחירים כיום בשכונת נופים

 ן"מדלמתוך אתר 



 המשך -מחירים כיום בשכונת נופים

 ן"מדלמתוך אתר 



 משמאים מחיר הצעות קבלת לאחר הנציגות י"ע לפרויקט שמאי בחירת•
 .הגדולים הבנקים על המקובלים

 
  בחינת לצורך ,השמאי י"ע הבנקים עבור לפרויקט "0 דוח" הכנת•

 .הבנקים י"ע הפרויקט
 
 .הבנקים עם מ"מו וניהול העמותה לליווי מבנקים הצעות לקבלת פניה•
 
 .הנציגות י"ע המלווה כבנק לאומי בבנק (כשנה לפני) בחירה•
 

 במישור הכספי -כהמה נעשה עד 



 .המקרקעין כל על שיעבוד מקבל הבנק•
 .שלו פיננסית בדיקה לאחר הקבלן זהות את מאשר הבנק•
 ההסכם את ומאשר הקבלן עם בהסכם מהתנאים חלק מכתיב הבנק•

 .מולו
  י"ע מתבצע ,המלווה הבנק כניסת ממועד ,כלשהו לגורם תשלום כל•

 העורך ,מטעמו השמאי לאישור וכפוף ,הבנק של חתימה מורשה
  כנדרש ואישורים אסמכתאות להצגת ,לבנק המוגשת חודשית ביקורת

 .הקבוצה נציגות מטעם החתימה מורשי של ולחתימה
  משלם שלא מי ויש במקרה ,לקבוצה זמנית "ביטחון רשת" נותן הבנק•

 בתשלומים שמפגר מי של במקרה וכן (אשראי מסגרת הפעלת)
 .הפרויקט ביצוע את לעכב שלא במטרה וזאת -לבנק החודשיים

  לטובת הקבלן שמעמיד הבנקאית הערבות את בידיו מחזיק הבנק•
 .הקבוצה

 תפקיד הבנק המממן



 בדיקה לצורך לבנק הנדרשים החומרים להמצאת הקבוצה לחברי פנייה•
 .החברים של פרטנית

 
 ,הרישוי בתהליך העיכובים בשל ,התהליך עצירת -הבנק עם בתיאום•

 .כפולים הליכים ביצוע למניעת
 
 הינה הזה בשלב שמהותו -הבנק עם בתיאום ,לאחרונה התהליך חידוש•

 לבנק הנדרשים החומרים להמצאת הקבוצה לחברי עדכנית פנייה
  את לבדוק התחיל טרם הבנק .החברים של פרטנית בדיקה לצורך

 .החברים
 

  בנקאיות ועלויות ריביות התייקרות לאור ,התנאים את שינה לאומי בנק•
  דיאלוג עדיין מתקיים .(הבנקים בכל חלה ההתייקרות) רכישה לקבוצות

 לתנאים בנוגע הבנק עם
 
 
 

 

 המשך -במישור הכספי -כהמה נעשה עד 



 .בבנק אישור לצורך הזכויות בעלי של הפרטניים החומרים איסוף השלמת•
 

 .לבנק בנוגע הנציגות והחלטת לתנאים בנוגע הבנק עם הדיאלוג סיום•
 

 .הבנק י"ע החברים כל בדיקת•
 
 עם סיכום ,הבנק עם הסכם סיכום ,הבנק י"ע החברים כל אישור לאחר•

  הון השלמות תוך) בהתאם הדיור יחידות עלות אומדן וקביעת בנייה קבלן
 החברים יזומנו ,(2017 אוגוסט :להשלמות צפי -שנדרש ככל עצמי

  אוגוסט חודש הוא לכך המשוער הצפי -ההלוואות מסמכי על לחתימה
 .מרוכזים ימים במספר יתבצע .2017

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

 .בפועל החתימות למועדי בסמוך יופץ מפורט תדריך .(קיים אם
 

 
 

 

 המשך התהליך מול הבנק



  המשפטיות הפרוצדורות כל סיום עם יחד ,התהליך סיום עם•
 .מהבנק הראשון המימון יתקבל  -הבנק י"ע הנדרשות והפיננסיות

 
  שיתוף ידרש הבנקאי המימון קבלת את לדחות שלא מנת על•

 .הקבוצה חברי כל מצד מלא פעולה
 
  לוח פריידקס ח"רו משרד י"ע יופץ הראשוני המימון קבלת עם•

  התשלומים יתרת ,ככלל .הפרויקט להמשך משוער פרטני תשלומים
  למועד לסמוך עד ,חודשים 3 -ל אחת תשלומים מספר פני על תתפרס
  לתזרים בהתאם לעת מעת להשתנות עשוי התשלומים לוח .האכלוס

 .לעת מעת שיתעדכן כפי ,הקבוצה של המשוער המזומנים
 

 
 

 

 המשך -המשך התהליך מול הבנק



 דגשים -פתיחת תיקים בבנק
 :היתר בין יכלול החתימות למועדי בסמוך שיופץ מפורט תדריך

  פנוי מקום בסיס על ,משותף אקסל קובץ באמצעות -הפגישות תיאום•
 .(זוכה הקודם כל בשיטת)
 

 .שנדרש למי -עצמי הון השלמת•
 

 .מוזל תעריף עם בסניף החברים לרשות יעמוד -נוטריון•
 

 תפעולי יתרון קיים .ביטוח חברת בכל לעשות ניתן -חיים ביטוח•
  ניתן עת בכל) הבנק מטעם הביטוח בחברת ביטוח שיעשו לחברים
 .(עלות ללא הביטוח חברת את להחליף



 לוחות זמנים



 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)
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   7/19עד י החברה הכלכלית מודיעין "ע' בסיום עבודות הפיתוח שלב במותנה *   
 4וקבלת טופס      
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