
 

 

 2021נובמבר,  29         

 כ"ה כסלו, תשפ"ב          

 21-105728 סימוכין:         

       

 לכבוד, 

 צריפין    -" אילה טאוורס "   חברי קבוצת הרכישה

 

הנדון: הודעה בדבר עדכון אומדן עלות הפרויקט עם הגעה לאבן דרך של   
 בחירת קבל ן 

 
 תמצית   -פרק א

והדיפון .1 החפירה  שעדכנו    עבודות  וכפי  אלו,  בימים  הליך  הסתיים  מסתיימות 
הבנייהבחירת   הקבוצה  ע"י  קבלן  חברתנבחרשבסופו    נציגות   -אשטרום  ה 
יכרת עם  י בהתאם לחוזה ש.  בארץ  מהשורה הראשונה  לניתת כחברה קבהנחשב

 .הקבלן יערוך השמאי מטעם הבנק הערכת אומדני עלות עדכנית לפרויקט 
 

מבלי להמתין עדיין לדו"ח השמאי העדכני הכינה חברת אילה אגם הערכת אומדן   .2
עלויות  על שינויים ב ן ועלויות עדכנית, המתבססת על המחיר שסוכם עם הקבל 

טפחות להגדיל את  -המוערכות של הפרויקט הנובעים בעיקר מהחלטת בנק מזרחי 
הרזרבה   לבסיס  )בנ"מ(  סעיף  להכניס  החלטתו  עם  יחד  הפרויקט,  בתקציב 

יתרון לחברי יוצר  )עניין שאגב  הקבוצה    התקציב גם את עמלת הליווי הבנקאי 
זו מפורטת בהמשך המסמך.    בהיבטי מימון כמפורט בהמשך המסמך(. הערכה 

אומדן   העדכני  הערכת  זה  העלויות  במסמך  כמפורט  הפרויקט    פת משקשל 
שיווק  תחילת  נובע מעליית מדד תשומות הבנייה מאז    חלקה הניכר, אשר  תוספת

מבחירת    הפרויקט הנובעת  זו  אלא  מדדים,  מעליית  נובעת  שאינה  )התוספת 
גבוה,הקבלן בנייה  סטנדרט  על  שמירה  תוך  מ  הינה  ,  שלפחות    1.5%  שיעור 

 . כמפורט בהמשך( - אומדני העלות הפרטנייםמו מתקציב הפרויקט

 
הבנק .3 ע"י  שנקבעו  האשראי  במסגרות  עם לשמחתנו,    -עמידה  שסוכם  הסכום 

ההגדרות שהגדיר בנק מזרחי מראש בנוגע לגובה מסגרות הקבלן עומד במסגרת  
במסגרת    של כל אחד ואחד מחברי הקבוצה )אשר כללו בתוכן רזרבה   האשראי

לרזרבה בתקציב   בנוסף  עצמה,  בהמשך המסמך  -הפרויקטהאשראי  ,  (כמפורט 
שקבע בזמנו מסגרות האשראי    הכספית, , בשל עמידה זו במסגרת  לשמחתנו  ולכן

עניין זה יאפשר לקבוצה התקדמות נאותה, ללא תקלות,    הבנק יוותרו ללא שינוי.
ומאפשר לתת לקבלן צו התחלת עבודה    לשם קבלת המימון בפועל במועד הנדרש

 .לביצוע הפרויקט עם חתימת החוזה



 

 

 
,  עלות עדכניים ע"י חברת אילה אגם  ת אומדניהמטרה המרכזית של ביצוע הערכ .4

הינה התארגנות מהירה לגביית הון  כמצויין לעיל,  עוד לפני קבלת דו"ח השמאי  
על מנת לאפשר מיידית את תחילת  וזאת    כמפורט מטה,  עצמי נוסף מהחברים,

מימון שהוא קריטי כמובן    -ולקבל את המימון הבנקאי מהר ככל שרק ניתן  הבנייה
 .  יטבי של עבודות הבנייה בפרויקטלשם ביצוע רציף ומ

 
לא  עד כה   –   השלמת אבן הדרך של בחירת קבלן גביית הון עצמי מהחברים לאור   .5

השלמת  גביית הון עצמי נוסף בגין מדדי תשומות בנייה, במטרה להמתין ל בוצעה  
מגדילה משמעותית  )בכל פרויקט מדובר באבן דרך ש  אבן הדרך של בחירת קבלן

תתבצע גבייה    ,ההגעה לאבן דרך זובשל  .  (הוודאות התקציבית בפרויקטשל רמת  
  של עדכון של הון עצמי נוסף מחברי הקבוצה. ההון העצמי שייגבה הינו פועל יוצא  

  החלטת )כאמור בשל עליית מדד תשומות הבנייה,  כאמור לעיל    עלויות הפרויקט 
ציב  במסגרת תק  החלטת הבנק להכליל ,  הבנק להגדיל את סעיף הרזרבה בתקציב

הבנקאי הליווי  עמלת  את  ששיעורה    והתייקרות   הפרויקט  הקבלן  בחירת  בשל 
כפי שמפורט בהמשך  והכל    -בלבד  מהתקציב  1.5%  - שיעור של פחות ממסתכם ב

תשלומים  (המסמך פריסת  של  בדרך  גם  תתאפשר  הנוסף  העצמי  ההון  גביית   .
)עד   הקבוצה  ליום    6לקופת  הינו  בהם  שהראשון  שווים,  חודשיים  תשלומים 

העצמי31.12.2021 ההון  סכום  אחד    (.  קבוצה  מחבר  כמובן  משתנה  הנוסף 
האשראי   מסגרת  לגבי  הפרטנית  הבנק  ולקביעת  לנכס שרכש  בהתאם  למשנהו, 

יפורסם    המאושרת והוא  פרטניעבורו,  במסמך  מכם  ואחד  אחד  שתקבלו    לכל 
 רו"ח פריידקס. משרד בימים אלה מ

 
 
 פרק ב- פירוט בנוגע לעדכון אומדן עלויות הפרויקט וגביית  הון עצמי נוסף
 

 הפרויקט )הסכומים לפני מע"מ(:  עלויותהגידול באומדני  להלן פירוט של   .6
 

סעיף זה מסתכם   -על רכיב הבנייה בלבד  –עליית מדד תשומות הבנייה   .א
 .  )לכל הפרויקט( מש"ח  6.5 -בכ

נער (1 בפרט  הבניה  ועלויות  בכלל  הפרויקט  שנת    ךתקציב  בתחילת 
לכך  בהתאם  , בהתאם לעלויות הבניה הידועות באותו מועד.  2019

מרכיב הבנייה  : "כדלקמן   לנספח ה' להסכם השיתוף   5סעיף  נקבע ב
בניה   תשומות  מדד  של  בלבד  לעליה  צמוד  יהיה  השטח  ופיתוח 

 ". נקודות  114.1בשיעור של  2019למגורים חודש פברואר  
בתקציב   (2 הוערך  השטח  ופיתוח  הבנייה  של  מרכיב  בסכום 

113,980,000  .₪ 
  120.6( הינו  2021מדד תשומות הבנייה הידוע היום )מדד אוקטובר   (3

כ של  בשיעור  מאז  עלה  המדד  משמע  הכפלת 5.70%  - נקודות,   .  
 אש"ח.  6,493 - מסתכמת ב אש"ח לדעיל   113,980 -שיעור זה ב 



 

 

במעלה הדרך הופחת תקציב הבנייה בשל הקטנת המרתף,  הערה:   (4
י ההצמדה למדד תשומות הבנייה מעט נמוכים  כך שבפועל הפרש 

בכמה מאות אש"ח בודדים מהרשום לעיל, אולם בחרנו להציג זאת  
 .כך לשם בהירות ההסבר 

 

סעיף זה מסתכם   -על רכיבי עלות כללית  -עליית מדד המחירים לצרכן .ב
 .  פרויקט()לכל ה מש"ח  0.7 -בכ

כל מרכיבי אומדן  "  :לנספח ה' להסכם השיתוף  4בהתאם לסעיף   (1
יהיו  תקציב   בשטח,  והפיתוח  הבנייה  מרכיב  למעט  הפרויקט, 

צמודים לעלייה בלבד של מדד המחירים לצרכן של חודש פברואר  
 ". נקודות  100.2בשיעור של  2019

  2,590שזה  ₪ )  28,650,000  בתקציב בסכום של  רכיבים אלו הוערכו (2
אש"ח בגין    26,060  -בגין אגרות, היטלים וחיבורי חשמל ו   אש"ח

 (. הוצאות אחרות
)מדד אוקטובר  המחירים לצרכן  מדד   (3   - כ  ( הינו2021הידוע היום 

כ  102.71 של  בשיעור  מאז  עלה  המדד  משמע  .  2.50%  - נקודות, 
 אש"ח.    717  -מסתכמת באש"ח לדעיל    28,650  -הכפלת שיעור זה ב

 
 

זה   סעיף  -בנקה  קביעתל  בהתאם  בתקציב)בנ"מ(  הגדלת סעיף הרזרבה   .ג
  במסגרת לחברי הקבוצה,    כידוע   -)לכל הפרויקט(  "ח מש  3.3  -בכ מסתכם  

בלתי   - אומדן העלות המשווק היה גלום מרכיב של רזרבה )נקרא גם בנ"מ
דורשים הבנקים    לאחרונהמעלויות הבניה.    5%נצפה מראש( בשיעור של  

סעיף   של  הרכישה.הבנהגדלה  קבוצות  בתקציבי  גם    "מ  הוזכר  הנושא 
נכתב  4.6בסעיף   בו  השיתוף  בנ"מ    להסכם  כולל  אינו  העלות  אומדן  כי 
שככל שלא יהיה   כמובן    .(" המממן  הגורם  ידי  על  שייקבע  כלכ   5%ל ")מעבר  

 . הקבוצה חברישימוש בכל סעיף הרזרבה בפרויקט, יוותרו היתרות בידי 
 

הליוה .ד עמלת  רכיב  להחלטת  וכנסת  בהתאם  התקציב  לבסיס  הבנקאי  י 
)לכל    מש"ח  1.8  - מסתכם בכהוא אמנם "מלאכותי" אבל  סעיף זה    - הבנק

 : הפרויקט(
נדרשים לשלם  , בנוסף  להזכירכם (1 לאומדן העלות חברי הקבוצה 

. רכיב זה  מאומדן העלות  1%לבנק עמלת ליווי בנקאי בשיעור של 
  4.6אינו כלול באומדן העלות של היחידה בהתאם לאמור בסעיף  

 . להסכם השיתוף
במקור, התכנון היה שעמלה זו תשולם מהון עצמי בלבד )לדוגמא:   (2

נדרש לשלם הון עצמי    אש"ח  1,000מי שאומדן עלות יחידתו היה  
אש"ח,    10של  אש"ח עבור היחידה פלוס עמלת ליווי בנקאי    350של  

 אש"ח(.  360ובסך הכל להביא מהון עצמי 



 

 

זו לבסיס התקציב. המשמעות היא    הבנק החליט (3 להכניס עמלה 
באופן  גבוה יותר  שיוצג בפני חברי הקבוצה  שאומדן עלות היחידה  

 )כי ממילא צריך היה לשלם עמלה זו(.  מלאכותי
קיים  (4 זו  שהבנק    דווקא  להחלטה  כיוון  מימון  מבחינת  קל  יתרון 

לעיל: במקום   )בדוגמא  זה של העמלה  רכיב  על  גם  נותן אשראי 
של   עצמי  הון  של    360להביא  הון עצמי  להביא  יש    353.3אש"ח 

 אש"ח בלבד(. 
 

הקבלן  הנובעת  תוספת   .ה מעליית  מבחירת  נובעת  תוך שאינה  מדדים, 
)לכל   מש"ח  32.  -סעיף זה מסתכם בכ  -שמירה על סטנדרט בנייה גבוה

ראייה   -הפרויקט(  מתוך  גבוה,  בסטנדרט  הינו  הפרויקט  שתכנון   נציין, 
ערכם בור  עשקיימת לכך חשיבות רבה    עם נציגות הקבוצה,יחד  משותפת  

של הנכסים של חברי הקבוצה. תוספת זו מהווה שיעור נמוך מאד יחסית 
 . 1.5% -פחות מ -מתקציב הפרויקט

 
העלות  לסיכום,   .7 הבנייהבשל  )אומדני  מדדי  הרזרבה  ,  והצרכן  הוספת  הגדלת 

הבנקאי,  שבתקציב הליווי  עמלת  הקבלן   הכללת  מבחירת  הנובעת    ( והתוספת 
 להערכת חברת אילה אגם(.)בהתאם כל הפרויקט ל מש"ח 14.6  -תעדכנים בכמ

 
לכל אחד מחברי   .8 פריידקס,  רו"ח  בזמן הקרוב מאד משרד  ישלח  לכך,  בהתאם 

את המפרט  פרטני  מכתב  אומדן    הקבוצה,  את  בשיווק,  המקורי  העלות  אומדן 
העלות העדכני, את ההפרש הנובע מכך, את גובה ההון העצמי הנדרש ממנו ע"י  

את תוספת ההון העצמי הנדרשת  ,  הבנק, את סכום ההון העצמי ששילם עד כה
רכיב המע"מ( )לרבות  העלות  אומדן  עדכון  בשל  לביצוע    ממנו  הפרוצדורה  ואת 

 . התשלום לרבות לוח הזמנים לכך
 

את   .9 להחתים  )וימשיך  הקבוצה  חברי  את  מחתים  הבנק  כי  נציין,  אגב  בהערת 
של   משוערים  סכומים  עם  מכבר,  זה  שהוכנו  מסמכים  על  הנותרים(  החברים 

אומדני העלות המשוערים הרשומים  אומדני עלות שהוכנו ע"י הבנק זה מכבר.  
בלן(  במסמכי הבנק )שכאמור הוכנו מראש, טרם ידיעה על הסכום שייסגר עם ק

אינם זהים כמובן לאומדני העלות העדכניים שתקבלו ממשרד רו"ח פריידקס,  
הפרויקט במהלך  בפועל  מכם  שייגבו  לסכומים  רלבנטיים  יקבעו    -ואינם  אלו 

העדכניסופית   השמאי  דו"ח  זמן לאחר  לחסוך  מנת  על  וכאמור  לגרום    ,  ולא 
נים המשוערים  מופקים לכם בינתיים ע"י רו"ח פריידקס האומד   לעיכוב הבנייה,

שהוכנו ע"י חברת אילה אגם, אשר אמורים להיות דומים מאד לאלו שייקבעו ע"י  
השמאי. מכל מקום, כפי שציינו לעיל, ההסכם עם הקבלן מביא לכך שלא חל כל  
שינוי בגובה מסגרות האשראי שלכם, כיוון שבמסגרות האשראי עצמן קיים רכיב  

 רויקט(. רזרבי נוסף )ללא קשר לרזרבה בתקציב הפ
 



 

 

נה לעיל לוותה בהקטנה  המרתף שצוי שטח  בהערת אגב נוספת נציין, כי הקטנת   .10
למותר לציין כמובן שכל  של מספר החניות הסופי ששווק ביחס לתכנון המקורי.  

חבר קבוצה אכן יקבל את כמות החניות אותן רכש במסגרת ההצטרפות )כיוון  
לעניין זה  .  (הופחתההנותרת שטרם שווקה בזמנו  שבשלב מסויים כמות החניות  

של   קלה  התאמה  חברי  נלוותה  בין  ההוצאות  )חלוקת  הפרטני  הניקוד  שיעור 
, עניין שיבוא לידי ביטוי  (לחלקכם הניקוד עלה מעט ולחלקכם ירד מעט  -הקבוצה

בהקשר להשלכה של העניין על  .  במסגרת הודעת עדכון אומדן העלות הפרטנית
משרד רו"ח פריידקס מטפל מול רשויות    -המע"מ הפרטניים שלכם  סכומי זיכויי 

רולינג ולאחר סיום ההתאמה יופץ  -מע"מ בביצוע ההתאמה הנ"ל במסגרת הפרה 
 )כאמור מדובר בהתאמה קלה בלבד(.   בנושא פרטני  עדכוןלכם 

  
להשלים .11 הקבוצה  חברי  מתבקשים  הנוסף,  העצמי  ההון  אחד  באו    את  תשלום 

עד   בנקאית  בסכומים  באו    31.12.2021  ליוםבהעברה  דחויים  בשיקים  תשלום 
עד   של  שווים  מ  6חודשיים  כפי  31.5.2022עד    31.12.2021  -תשלומים,  וזאת   ,

 שיפורט בהודעת משרד רו"ח פריידקס כאמור. 
 

  ( דחוייםהשיקים  המסירת  או  בגין ההון העצמי הנוסף הנדרש )   ם תשלוהעברת ה .12
המטרה היא להחתים את כל החברים    .המלווהקבלת מימון מהבנק  תנאי ל  םה

מהר  הבנקאי  על מנת לקבל את המימון    ולגבות את כל ההון העצמי הנדרש  בבנק
 . עניין שיאפשר את ביצוע הפרויקט ברצף הנדרש -ככל הניתן

 
 . , ומודים על כך מראשאנו מבקשים שיתוף פעולה מלא שלכם בעניין זה  .13

 

 

   בברכה,

   ם חברת אילה אג

 


