
    

 2018פברואר  21ירושלים, 

 לכבוד

 גב' שרון נטר ,גב' מיכל מגידו

 הבנק הבינלאומי
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 מגוריםליח"ד  33להקמת בנייה רוויה פרויקט 

 במתחם זרובבל הרצליה  204מגרש 

 

 01/02/2018-נכון ל  16דו"ח ביצוע מס' 

 2018ינואר -2017עבור חודשים נובמבר 
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 הערות ודגשים לתשומת לב הבנק המלווה לדוחות הפיקוח השוטפים

 הערות / הדגשים לתשומת לב הבנק מספר דוח

16 

01/02/2018 

 

 

לתשומת לב הבנק המלווה, נתוני דוח הביצוע מתבססים על דוח האפס ודוח  •

לבקשת הלקוח  הפיקוח "דסה נייר". יודגש כיוצעו ע"י משרד בש 15ביצוע 

שבוצע  15אנו מבצעים במסגרת פרויקט זה דוחות ביצוע החל מדוח ביצוע מס' 

 . ע"י דסה נייר

 .01/02/2018באישור הבנק המלווה דוח הביצוע הינו ליום  •

של "דסה נייר" אנו  15לתשומת לב הבנק המלווה, בהתאם לנתוני דוח ביצוע  •

 מסבים את תשומת לבכם לנושאים הבאים:

₪. אלף  32 -שולמו הוצאות חורגות בסעיף האגרות בסך כ-אגרות ✓

מסעיף הבצ"מ לאגרות למימון חריגות ₪ אלף  32-פיכך נויד סך כל

 באישור הבנק המלווה. אלו

עד   ₪אלף  22 -שולמו הוצאות חורגות בסעיף זה בסך כ -תכנון  ✓

אלף  125מהחברה נמסר צפי תקציבי נדרש של כמו כן,  . לתאריך הדוח

באישור לפיכך,  למימון הוצאות נוספות שיידרשו בסעיף התכנון.₪ 

למימון ההוצאות החורגות ₪ אלף  147 -הבנק המלווה נויד סך כ

 והתשלומים שיידרשו בסעיף זה.

שבוצע ע"י "דסה נייר", התקציב השוטף  15ע"פ נתוני דוח ביצוע  ✓

נכון לתאריך הדוח התקציב השוטף ₪. אלף  79,389-נאמד בסך כ

אנו מסבים את תשומת לב הבנק לנושא  ₪.אלף   78,826-נאמד בסך כ

 זה.

בסעיף  מוכרותקבלן לבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עבור חשבוניות ה •

 הוצאות מידוד עתידיות יוכרו גם הן בסעיף הבצ"מ. הבצ"מ.

הנחיית הבנק המלווה, בתקופת הדוח שולמו הפרשי הצמדה לקבלן ל בהתאם •

 שהוכרו בסעיף הבצ"מ.₪ אלף  127-בסך כ

בגין  הפרשי הצמדה ₪ אלף   127-בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •

בסעיף הבצ"מ. ₪ אלף  1,501-ששולמו לקבלן, עד לתאריך הדוח נוצל סך כ

שולמו חריגים בבניה מסכום זה מהבנק המלווה נמסר כי, עד לתאריך הדוח, 

 שהוכרו בסעיף הבצ"מ.₪ אלף  1,256-בסך כ
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חברי קבוצה אשר אינם עומדים  1ים לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימ •

 בחלקם היחסי בפרויקט. 

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  3לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •

 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב שוטף(.

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  1לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •

 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב בסיס(.

-, שיעור התשלום בבניה הינו כ77.2%-שיעור התקדמות הנדסי באתר הינו כ •

64.5%. 
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 קדמהה .1

)להלן  מתחם זרובלל, הרצליהלהקמת מבנה מגורים ברחוב חנה רובינה, רכישה הנציגות קבוצת 

קומות )כולל קומת  10בבניין מגורים בן  יח"ד 33 בן קבוצת רכישה לפרויקט מגוריםנה "(, ארגנציגות"

 קרקע( מעל קומת מרתף לחניה ואחסנה.

 .6525בגוש  207, חלקה 1819בתכנית הר/ 204מגרש ם על הפרויקט מוק

 הפרויקט הינו עבור קבוצת רוכשים פרטיים ולכן הערכים בדוח מוצגים כולל מע"מ.

 הדגשים ואורות אדומים .2
שבוצעו  15דוח הביצוע מתבססים על דוח האפס ודוח ביצוע לתשומת לב הבנק המלווה, נתוני  •

לבקשת הלקוח אנו מבצעים במסגרת פרויקט זה  ע"י משרד הפיקוח "דסה נייר". יודגש כי

 שבוצע ע"י דסה נייר.  15דוחות ביצוע החל מדוח ביצוע מס' 

 .01/02/2018באישור הבנק המלווה דוח הביצוע הינו ליום  •

של "דסה נייר" אנו מסבים את  15לתשומת לב הבנק המלווה, בהתאם לנתוני דוח ביצוע  •

 הבאים:תשומת לבכם לנושאים 

 32-לפיכך נויד סך כ₪. אלף  32 -שולמו הוצאות חורגות בסעיף האגרות בסך כ-אגרות ✓

 באישור הבנק המלווה. מסעיף הבצ"מ לאגרות למימון חריגות אלו₪ אלף 

כמו כן,  . עד לתאריך הדוח  ₪אלף  22 -שולמו הוצאות חורגות בסעיף זה בסך כ -תכנון  ✓

למימון הוצאות נוספות שיידרשו ₪ אלף  125מהחברה נמסר צפי תקציבי נדרש של 

למימון ההוצאות ₪ אלף  147 -לפיכך, באישור הבנק המלווה נויד סך כ בסעיף התכנון.

 החורגות והתשלומים שיידרשו בסעיף זה.

 79,389-שבוצע ע"י "דסה נייר", התקציב השוטף נאמד בסך כ 15ע"פ נתוני דוח ביצוע  ✓

אנו מסבים  ₪.אלף   78,826-ב השוטף נאמד בסך כנכון לתאריך הדוח התקצי₪. אלף 

 את תשומת לב הבנק לנושא זה.

  .33-, חלקה 204-מגרש, 6525-גוש  המקרקעין :פרטי 

בגוש  33, חלקה 1819בתכנית הר/ 204למגרש  20140329היתר בניה מס'  היתרי בניה :

 . 29/11/2015, מיום 6525

מועד תחילת העבודות 

 בפרויקט :

 .2015דצמבר 
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 מידוד הפרויקט:

במועד יציאת דוח האפס של "דסה  הידועבהתאם למידע הנמסר מהקבוצה מדד )  105.80  - מדד בסיס

 (.04/09/2014-ה נייר"

  .111.1  -מדד ידוע

הוצאות  בסעיף הבצ"מ. מוכרותלבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עבור חשבוניות הקבלן  •

 מידוד עתידיות יוכרו גם הן בסעיף הבצ"מ.

אלף  127-הנחיית הבנק המלווה, בתקופת הדוח שולמו הפרשי הצמדה לקבלן בסך כל בהתאם •

 שהוכרו בסעיף הבצ"מ.₪ 

בגין  הפרשי הצמדה ששולמו לקבלן, ₪ אלף   127-בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •

מהבנק המלווה נמסר כי, עד לתאריך בסעיף הבצ"מ. ₪ אלף  1,501-עד לתאריך הדוח נוצל סך כ

 שהוכרו בסעיף הבצ"מ.₪ אלף  1,256-שולמו חריגים בבניה בסך כמסכום זה הדוח, 

חברי קבוצה אשר אינם עומדים בחלקם היחסי  1לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •

 בפרויקט. 

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון מימוני ליחידה  3לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •

 שלהם )מתקציב שוטף(.

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון מימוני ליחידה  1לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •

 שלהם )מתקציב בסיס(.

 .64.5%-, שיעור התשלום בבניה הינו כ77.2%-שיעור התקדמות הנדסי באתר הינו כ

  היתר בניה .3
. עפ"י 29/11/2015, מיום 6525בגוש  33, חלקה 1819בתכנית הר/ 204למגרש  20140329היתר בניה מס' 

יח"ד מעל קומת מרתף הכוללת חניון, מרתפים  33קומות,  10ההיתר מותר לבנות בית מגורים משותף בן 

ופיתוח שטח + דירתיים מוצמדים לדירות גן, אחסנה ומתקנים טכניים + דירות גן + ממ"דים + גדרות 

 פרגולות.

מועד חזוי לסיום 

 העבודות בפרויקט :

 .2018הינו בחודש יולי  המועד הצפוי לסיום הפרויקט
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 הסכם קבלן   .4
מתחם  1819בתכנית הר/ 204בין בעלי מגרש  13/04/2016הוצג בפנינו הסכם קבלן פאושלי מיום 

"זרובבל" הרצליה )להלן "המזמין"( לבין אברהם לוי חברה לבניה בע"מ )להלן "הקבלן"( להקמת בניין 

 יטת "עד מפתח".יח"ד בש 33קומות מעל קומת מרתף משותפת הכולל  10בן 

 24ימים מדרישת המזמין ולסיים בתוך  10לוח זמנים: הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות תוך 

 .13/04/2016חודשי גרייס מיום  2חודשים + 

בתוספת מע"מ, צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ממדד ₪  28,050,000התמורה: שכר פאושלי בסך 

 נק'(. 107) 2015בסיס של חודש ספטמבר 

 ותואם את היקף הפרויקט. 4הבהרה: סיווג הקבלן הינו ג
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 תקציב הפרויקט .5

התשלומים בנספח מציג תקציב הפרויקט והתשלומים שבוצעו עד לתאריך הדוח. להלן סיכום  1לוח מס' 

 (:מע"מ כולל₪, אלפי בבפרויקט )

 

 .64.5%הוא :  בבניה בלבדאחוז הביצוע הכספי המצטבר 

מתבססים על ₪ אלף  60,662-לתשומת לב הבנק המלווה כי תשלומים שוטפים עד דוח קודם בסך כ

 ע"י משרד "דסה נייר" . שבוצע 15נתוני דוח 
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 ביצוע באתר .6
 ע"י יוני כהן, שמאי מקרקעין.ביקור באתר נערך  15/02/2018בתאריך 

שבוצעו ע"י משרד  15לתשומת לב הבנק המלווה, נתוני דוח הביצוע מתבססים על דוח האפס ודוח ביצוע 

לבקשת הלקוח אנו מבצעים במסגרת פרויקט זה דוחות ביצוע החל מדוח  הפיקוח "דסה נייר". יודגש כי

 שבוצע ע"י דסה נייר.  15ביצוע מס' 

 להלן רשמי ההתקדמות באתר:

 גידור.בוצע 

 בוצע שלד.

 החלו בעבודות קירות פיתוח.

 עבודות ריצוף. מתבצעות

 החלו בעבודות הנמכת תקרת גבס.

 החלו בעבודות חשמל ואינסטלציה דירתי.

 מעקות חד"מ, מסתורי כביסה. –עבודות מסגרות  מתבצעות

 החלו בביצוע חשמל לבן.

 החלו בביצוע התקנת מעלית.

 עבודות אלומיניום. מתבצעות

 החלו בהכנת דירה לדוגמא.

 הכרנו בהם. –יח"ד קבלו זיכוי  7מטבח ארונות + שיש + חיפוי: החלו בהתקנת מטבחים, נמסר כי 

 .החלו בעבודות צבע ושפכטל

 עבודות להתקנת מערכת סולארית. מתבצעות

 



   

 

9  

 



   

 

10  

 

 

, המפרט את שווי ההתקדמות הפיזית באתר, כפי שנגזרה מביקור השמאי באתר. להלן 2בנספח מצורף לוח מס' 

 ניתוח שווי ההשקעה באתר לעומת התשלום עבור הבניה לתאריך הדוח )באלפי ש"ח, כולל מע"מ במונחי בסיס(:

 
 

 ם.אלף ש"ח במונחים ממודדי 4,305 -כ על התשלום בסך של עודף השקעהקיים 
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 01/02/2018 נכון לתאריך :

 מספר עובדים באתר ביום הביקור :
 

 הוצגו בפנינו חשבונות עבור קבלן הביצוע 

חשבונות שבוצעו/נפרעו, חשבונות שטרם )

בוצעו: מספר החשבון, תאריך הביצוע, סך 

 ( :מע"מכולל  החשבון

 לקבלן םינדרש תונחשבוהוצג בפנינו 

 ₪. 4,583,878.00  בסכום כולל בסך של 

 

 חברה לביטוח בע"מ. הכשרה חברת הביטוח המבטחת את הפרויקט :

 .שעבוד לבנק המלווה סעיף בפוליסה קיים

בדוח  מידע זה הינו בהתאם לנתונים שהוצגו

 של דסה נייר. 15ביצוע 

 14.04.2019 לקבלן הביצוע :תוקף פוליסת הביטוח 

בדוח  מידע זה הינו בהתאם לנתונים שהוצגו

 של דסה נייר. 15ביצוע 

 ₪.אלף  36,926 פוליסה :כיסוי בסכום ה

בדוח  מידע זה הינו בהתאם לנתונים שהוצגו

 של דסה נייר. 15ביצוע 
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 מקורות ושימושים .7

 * 

ם של דסה נייר+ הפקדות דיירי 15שהוכרו לדיירים בהתבסס על דוח  הפקדות דיירים -מימון עצמי 

 ובניכוי הוצאות לא מתוקצבות ששולמו בפרויקט כגון הוצ' מימון וכדומה. 16שבוצעו בתקופת דוח 

 .בלבד בפרויקטהוצאות מתוקצבות    **  

  ת תשלוםודריש .8
 הסכומים כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת(:)ט להלן דרישות התשלום בפרויק

 16דרישה 
 2017+דצמבר  2017תשלומים נדרשים לנובמבר 

 
 סעיף תקציבי סכום עבור 

 פיקוח הנדסי צמוד 26,910.00 אפרתי מדפיס 

 בניה 3,382,426.00 אברהם לוי חב' לבנין בע"מ

 תכנון יועצים והעתקות 17,690.00 מעצבת לובים-מיכל גינזבורג
א.מ.נ. מכון לבדיקות קרינה 

 תכנון יועצים והעתקות 4,095.00 ובריאות סביבתית בע"מ 

 תכנון יועצים והעתקות 2,925.00 יועץ חשמל-לובצקי יעקב 

 תכנון יועצים והעתקות 20,873.00 מ. גיא אדריכלים

 תכנון יועצים והעתקות 700.00 חי בזק

 25,473.00 תומר מתן ק.ר. בע"מ 
ניהול פרויקט כספי 

 תומר מתן ק.ר. -ושמאות

  3,481,092 סה"כ
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 17דרישה 
 2018נדרשים לינואר תשלומים 

 סעיף תקציבי סכום עבור

 פיקוח הנדסי צמוד 13,455.00 אפרתי מדפיס 

 בניה 922,121.64 אברהם לוי חב' לבנין בע"מ

 תכנון יועצים והעתקות 43,875.00 מ. גיא אדריכלים

 תכנון יועצים והעתקות 1,321.00 חי בזק
-מצוק מהנדסים בע"מ

 תכנון יועצים והעתקות 5,339.00 קונסטרוקטור

 9,881.00 תומר מתן ק.ר. בע"מ 
ניהול פרויקט כספי 

 תומר מתן ק.ר. -ושמאות

  995,992.64 סה"כ
 

 

 ₪. 4,477,084.64סך דרישות התשלום לתקופת הדוח מסתכמות בסך של 

 

   בברכה,                                                                                                                  עורכי הדוח:

 

 יוני כהן, שמאי מקרקעין. החלק השמאי:

 

 .שי גלפמן, כלכלן  החלק הכלכלי:

 



קבוצת רכישה 
ד במבנה מגורים" יח33פרויקט מגורים להקמת 

הרצליה, מתחם זרובבל, חנה רובינה' רח

דוח השקעות: 1' לוח מס
( מ"כולל מע, ח"אלפי ש )

01/02/2018:נכון לתאריך

105.8:מדד בסיס 

111.1:מדד  ידוע 

תשלום במונחים שוטפיםתשלום במונחי בסיסתקציב בסיס  

יתרת תקציביתרת תקציבשיעורסך תשלום שוטףתשלום בחודשתשלום שוטף עדכ תשלום  לסוף"סהתשלום בחודשתשלום עדתקציב מעודכןסעיף

( ח"אלפי ש (2)מתואמת במונחי בסיסהתשלום(1)ינוארדוח קודםינוארינוארדוח קודם(2)+(1)ממודד (

קרקע

36,99336,99336,993036,99336,99336,993100%00קרקע שווי שוק

2072072060206206206100%11היטל השבחה להקלות

37,20037,20037,199037,19937,199037,199100%11(1)כ קרקע "סה

מה ניתן לאשרבניה

32,45033,02718,2372,70620,94318,2372,70620,94365%11,50812,084בניה

32,45033,02718,2372,70620,94318,2372,70620,94365%11,50812,084(2)כ תשלומים בבניה "סה

מה ניתן לאשרהוצאות אחרות

()()1,9751,9751,97501,9751,97501,975100%אגרות בנייה והיטלי פיתוח 

117116.824044043%113113חיבור חשמל

1,0671,0679403942940394288%125125תכנון יועצים והעתקות

448448304273313042733174%117117פיקוח הנדסי צמוד

000000000%00ניהול ושמאות

28128119601961960.0019670%8585קו האופק- ניהול פרויקט בניה

560560433234564332345681%104104.ר.תומר מתן ק- ניהול פרויקט כספי ושמאות

4,1514,1511,3741271,5011,3741271,50136%2,6512,651מ"בצ

8,5998,5995,2251805,4055,2251805,40563%3,1943,194(3)כ הוצאות אחרות "סה

78,24978,82660,6622,88563,54760,6622,88563,54781%14,70315,279(3)+(2)+(1)כ פרויקט "סה

14,70315,279כ כולל חריגות"סה



קבוצת רכישה 
ד במבנה מגורים" יח33פרויקט מגורים להקמת 

הרצליה, מתחם זרובבל, חנה רובינה' רח

דוח השקעות באתר: 2' לוח מס
( מ"כולל מע, ח"אלפי ש )

01/02/2018:נכון לתאריך

105.80:מדד בסיס 

111.10:מדד  ידוע 

שיעורתקציב בסיס  

אחוז יתרת תקציבהשקעהכ השקעה  לסוף"סההשקעה בחודשהשקעה עדדוח ראשוניסעיף

( ח"אלפי ש בסיסבמונחי בסיסינוארינוארדוח קודם(

64956188649100%02.00%חפירה

974842132974100%03.00%ביסוס ויסודות

974842132974100%03.00%רצפת מרתף 

64956188649100%02.00%קירות ועמודי מרתף

974842132974100%03.00%תקרת מרתף עליונה

1,6237712831,05565%5685.00%עבודות גמר ומערכות במרתף ובבניין כולל ספרינקלרים

1,6231,4032201,623100%05.00%שלד קומת קרקע

7,1396,1719687,139100%022.00%שלד קומות מגורים

32528144325100%01.00%חדרים על הגג וגמר שלד

1,2981,1221761,298100%04.00%בניית מחיצות

3250000%3251.00%שפועים ואיטום תקרת המרתף

32528144325100%01.00%איטום גגות

32526658325100%01.00%חשמל שחור

32525272325100%01.00%שחור' אינסט

1,2988983361,23395%654.00%טיח פנים

1,9479397161,65585%2926.00%ריצוף וחיפוי

3258419227685%491.00%ריצוף וחיפוי לוביים, מדרגות פנים

32514912727685%491.00%ריצוף מרפסות וחדרי אמבטיה כולל איטום

2,2725891,3421,93185%3417.00%חיפוי חוץ

2,27229552381836%1,4547.00%אלומניום

3250979730%2271.00%מעקות אלומניום

1620000%1620.50%אלומניום ציבורי

3250552%3201.00%נגרות ארונות ודלתות

325014614645%1781.00%מסגרות

3251263616250%1621.00%הרכבת דלתות פלדה

3250898927%2361.00%חיפוי+ שיש+ מטבח ארונות

3251195917855%1461.00%צבע

3250325325100%01.00%פסים ומשקופים- מעלית

325027627685%491.00%מעלית התקנת התא

1620000%1620.50%בגמר הפעלת מעלית

162013813885%240.50%מערכת סולארית

1621054915495%80.50%הכנות מיזוג אוויר בדירות

162219711873%450.50%תקרת גבס

3250000%3251.00%הרכבת כלים וברזים

325014614645%1781.00%אביזרי חשמל

97425213738940%5843.00%פיתוח חצר

1620000%1620.50%ריצוף חוץ

6490000%6492.00% וחיבור לאספקות4טופס 

6490000%6492.00%מסירת דירות

32,45017,7707,27225,04277.2%7,408100.00%כ הסכם קבלן"סה

השקעה במונחי בסיס



01/02/2018:נכון לתאריך

105.8:מדד בסיס 

111.1:מדד  ידוע 

(גרעון)עודף (גרעון)עודף יתרת מסגרותסך מסגרות יתרה לשלםהחלק היחסייתרה לשלםהחלק היחסייתרתסך הגבייה לחברחלק הגבייההוצאותחלק הגבייהחלק הגבייההפרש בין סך תקציבסךשווי כגמור

מסגרת לעומתמסגרת לעומתאשראי לפיאשראינטולחבר(מתואמת)בפועל בתשלום בפועלגבייהבמימון בנקאי ועצמיבמימון עצמימימון לאבמימון עצמיבמימון בנקאישווי כגמור מעודכן וממודדתקציב בסיסח"בשתיאור דירה'מס

יתרת עלויות במונחי בסיסיתרת עלויות שוטפותהבנקפ רשימה עדכנית מהבנק"ען הליווי_בחפר חברלכל חברלכל חברליווי בנקאי' ללא עמ(נומינאלי) ***מתוקצבות(נומינאלי) ** *(נומינאלי)(רווח)לעלות ממודדת לחברלחבר(לפי דוח אפס)דירה

14+7-2=7-316 + 14 = 13-515=111314 - 10 = 912 - 7 = 911 - 3 = 7910 - 3 =58 + 6 = 7א6-ב6 = 6ב6א356 - 1 = 1234דסה נייר-פ דוח אפס "עדסה נייר-פ דוח אפס "ע

                   34,012                     8,930                  656,252                          1,666,843            647,322                   17,466         2,764,919664,788                   647,322               2,782,385             1,771,793               290    1,772,083  1,010,591                    422,626      3,429,706    3,404,624        4.4%4.4%3,852,332סיכל אריק ושירה(ק"ק)1דירת גן בקומה 1

                   34,667                   10,807                  624,549                          1,585,571            613,742                   18,655         2,630,199632,396                   613,742               2,648,854             1,687,832               276    1,688,108     961,022                    401,927      3,262,596    3,238,736        4.1%4.1%3,664,523חי יהושע ודנציגר חי אפרת(ק"ק)1דירת גן בקומה 2

                 223,391                 209,187                  488,051                             488,051            278,864                   97,609         1,565,792376,474                   278,864               1,663,401             1,663,401               164    1,663,566             -                    239,267      1,942,265    1,928,061        2.5%2.5%2,181,533בנדר רונה2דירה בקומה 3

                 295,872                 281,945                  555,379                             555,379            273,434                   95,705         1,535,289369,140                   273,434               1,630,995             1,630,995               161    1,631,156             -                    234,329      1,904,429    1,890,502        2.4%2.4%2,138,758וינברגר רות וראובן2דירה בקומה 4

                   10,272                    -3,655                  354,655                             750,000            358,311                   10,829         1,535,289369,140                   358,311               1,546,118             1,150,774               161    1,150,935     395,345                    234,329      1,904,429    1,890,502        2.4%2.4%2,138,758ישראל יעקובוב2דירה בקומה 5

                 225,122                 210,803                  492,932                             492,932            282,129                   97,400         1,578,501379,530                   282,129               1,675,901             1,675,901               166    1,676,067             -                    241,384      1,958,030    1,943,711        2.5%2.5%2,199,414יוסף נגל3דירה בקומה 6

                   20,253                     6,211                  367,485                             933,094            361,274                   10,922         1,547,999372,196                   361,274               1,558,920                993,311               163       993,473     565,609                    236,094      1,920,194    1,906,152        2.4%2.4%2,156,288אליעזר לפקיפקר ומרים אוזן3דירה בקומה 7

                   20,253                     6,211                  367,485                             933,094            361,274                   10,922         1,547,999372,196                   361,274               1,558,920                993,311               163       993,473     565,609                    236,094      1,920,194    1,906,152        2.4%2.4%2,156,288גולדמן ישעיהו ודניס3דירה בקומה 8

                   21,227                     6,787                  377,919                             959,546            371,133                   11,605         1,591,846382,738                   371,133               1,603,451             1,021,824               167    1,021,992     581,627                    242,712      1,974,584    1,960,143        2.5%2.5%2,217,296גרטן יעקב וליאורה4דירה בקומה 9

                   35,987                   21,835                  385,928                             940,762            364,093                   11,005         1,560,072375,099                   364,093               1,571,078             1,016,244               164    1,016,408     554,834                    238,648      1,935,171    1,921,019        2.5%2.5%2,173,819בביוב אייל וסיגל4דירה בקומה 10

                   67,577                   53,425                  417,518                             584,053            364,092                   11,006         1,560,072375,099                   364,092               1,571,079             1,404,543               164    1,404,707     166,535                    238,648      1,935,171    1,921,019        2.5%2.5%2,173,819עופרי זיו 4דירה בקומה 11

                   20,851                     6,411                  377,920                             959,546            371,510                   11,228         1,591,846382,738                   371,510               1,603,074             1,021,448               167    1,021,616     581,626                    242,712      1,974,584    1,960,143        2.5%2.5%2,217,296יונה שרעבי 4דירה בקומה 12

                   22,638                     8,083                  380,174                             380,174            372,091                   13,703         1,604,555385,794                   372,091               1,618,258             1,618,258               168    1,618,426             -                    244,828      1,990,349    1,975,793        2.5%2.5%2,235,177עמיחי ודורית לוי5דירה בקומה 13

                 196,169                 181,901                  462,013                             462,013            280,112                   98,043         1,572,782378,154                   280,112               1,670,825             1,670,825               165    1,670,990             -                    240,414      1,950,936    1,936,669        2.5%2.5%2,191,350 דורי חממה ויפעת אורי פדן5דירה בקומה 14

                   87,688                   73,420                  416,793                             701,520            343,372                   34,782         1,572,782378,154                   343,372               1,607,564             1,322,837               165    1,323,002     284,727                    240,414      1,950,936    1,936,669        2.5%2.5%2,191,350ישינובסקי, רייסמן5דירה בקומה 15

                 263,652                 249,097                  499,889                             499,889            250,792                 135,002         1,604,555385,794                   250,792               1,739,557             1,739,557               168    1,739,725             -                    244,828      1,990,349    1,975,793        2.5%2.5%2,235,177ברק אלון5דירה בקומה 16

                 206,109                 188,400                  571,329                          1,089,904            382,928                   86,442         1,952,156469,370                   382,928               2,038,597             1,520,022               205    1,520,227     518,575                    297,690      2,421,526    2,403,817        3.1%3.1%2,719,216עוזי ואביבה רבי 6דירה בקומה 17

                 270,763                 253,405                  594,177                             625,963            340,772                 119,278         1,913,392460,050                   340,772               2,032,670             2,000,884               201    2,001,085       31,786                    292,456      2,373,442    2,356,085        3.0%3.0%2,665,898יהונתן כהן ניסן6דירה בקומה 18

                   20,765                     6,382                  376,409                             955,713            370,027                   11,183         1,585,491381,210                   370,027               1,596,674             1,017,370               166    1,017,537     579,304                    242,179      1,966,701    1,952,319        2.5%2.5%2,208,881שנק אורית וניר6דירה בקומה 19

                 174,540                 159,869                  447,904                             501,074            288,035                 100,815         1,617,264388,850                   288,035               1,718,079             1,664,909               170    1,665,079       53,170                    246,944      2,006,114    1,991,443        2.5%2.5%2,253,058זקס שרגא6דירה בקומה 20

                 285,048                 267,201                  597,829                             597,829            330,628                 142,409         1,967,407473,037                   330,628               2,109,816             2,109,816               207    2,110,022             -                    300,353      2,440,444    2,422,597        3.1%3.1%2,740,797ישינבוסקי אבי7דירה בקומה 21

                   70,297                   54,796                  419,259                             737,911            364,463                   46,388         1,708,772410,851                   364,463               1,755,160             1,436,508               179    1,436,688     318,652                    567,433      2,119,623    2,104,122        2.7%2.7%2,687,056רני ציונית וישראל'צ7דירה בקומה 22

                 207,347                 189,851                  567,886                             567,886            378,035                   85,682         1,928,643463,717                   378,035               2,014,325             2,014,325               203    2,014,528             -                      -11,796      2,392,360    2,374,864        3.0%3.0%2,380,564בן כליפא דוד וברונפמן אירן7דירה בקומה 23

                   25,950                     8,103                  467,261                          1,186,111            459,158                   13,879         1,967,407473,037                   459,158               1,981,286             1,262,436               207    1,262,642     718,850                    300,353      2,440,444    2,422,597        3.1%3.1%2,740,797אוזן אליהו7דירה בקומה 24

                   73,737                   54,840                  540,991                          1,137,717            486,151                   14,694         2,083,062500,845                   486,151               2,097,756             1,501,030               219    1,501,249     596,726                    317,952      2,583,907    2,565,010        3.3%3.3%2,901,859זקס דורי 8דירה בקומה 25

                 119,303                 100,775                  564,523                          1,000,000            463,748                   27,318         2,042,392491,066                   463,748               2,069,710             1,634,234               214    1,634,448     435,477                    311,502      2,533,458    2,514,931        3.2%3.2%2,844,960עידן עמיר8דירה בקומה 26

                 251,759                 233,231                  596,979                             596,979            363,748                 127,318         2,042,392491,066                   363,748               2,169,711             2,169,711               214    2,169,925             -                    311,502      2,533,458    2,514,931        3.2%3.2%2,844,960שולמית ויעקב עמיר8דירה בקומה 27

                   46,839                   27,942                  514,093                          1,199,330            486,151                   14,693         2,083,062500,845                   486,151               2,097,755             1,412,519               219    1,412,738     685,237                    317,952      2,583,907    2,565,010        3.3%3.3%2,901,859רעות אמיר אלעד עמיר8דירה בקומה 28

                     2,366                  -18,294                  513,234                          1,373,190            531,529                   16,070         2,277,515547,598                   531,529               2,293,585             1,433,629               239    1,433,868     859,956                    348,139      2,825,113    2,804,453        3.6%3.6%3,173,252מינה רייסמן9פנטהאוז בקומה . מ29

                 242,323                 222,066                  651,767                             651,767            429,701                 107,202         2,233,032536,903                   429,701               2,340,235             2,340,235               234    2,340,469             -                    341,097      2,769,935    2,749,678        3.5%3.5%3,111,032יפה בן דוד9פנטהאוז בקומה . מ30

                   64,482                   39,435                  659,053                             659,053            619,618                   44,253         2,761,106663,871                   619,618               2,805,359             2,805,359               290    2,805,649             -                    422,199      3,424,977    3,399,930        4.3%4.3%3,847,176שחמון ששון9פנטהאוז תחתון בקומה 31

                 226,683                 199,641                  920,122                             920,122            720,481                    -3,745         2,980,977716,736                   720,481               2,977,233             2,977,233               313    2,977,546             -                    455,638      3,697,714    3,670,672        4.7%4.7%4,153,352אופיר ולימור רוסין10פנטהאוז בקומה 32

                    -5,206                  -32,767                  676,290                          1,832,837            709,056                   21,431         3,038,170730,487                   709,056               3,059,601             1,903,053               319    1,903,372  1,156,547                    467,762      3,768,657    3,741,096        4.8%4.8%4,236,419בביוב אייל וסיגל10פנטהאוז בקומה 33

88,534,31378,249,24178,825,7049,708,60911,621,80553,592,7996,67353,586,12665,207,93013,617,77463,546,73815,278,9661,661,19213,617,77428,525,85316,904,0483,286,2743,862,738

שיעורי השתתפות של חברי הקבוצה

חלק יחסי בעלויות בנייה וכלליותחלק יחסי בקרקע לחיוב בהיטל השבחה 

חלוקת הגבייה למימון בנקאי ומימון עצמיתקציב ושווי כגמור

(דייר)שם חבר הקבוצה 

כ"סה

הרצליה, מתחם זרובבל, חנה רובינה'  רח ד במבנה מגורים" יח33פרויקט מגורים להקמת  קבוצת רכישה 
בנקאי ויתרה לתשלום/מימון עצמי, תשלומים- טבלת איזון דיירים : 3' לוח מס

( מ"כולל מע, ח"בש )




