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 הערות ודגשים לתשומת לב הבנק המלווה לדוחות הפיקוח השוטפים

 הערות / הדגשים לתשומת לב הבנק מספר דוח
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01/02/2018 
מת לב הבנק המלווה, נתוני דוח הביצוע מתבססים על דוח האפס ודוח לתשו •

לבקשת הלקוח אנו  שבוצעו ע"י משרד הפיקוח "דסה נייר". יודגש כי 15ביצוע 
שבוצע ע"י  15מבצעים במסגרת פרויקט זה דוחות ביצוע החל מדוח ביצוע מס' 

 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-לפיכך נויד סך כ

 באישור הבנק המלווה. אלו
עד   ₪אלף  22 -מו הוצאות חורגות בסעיף זה בסך כשול -תכנון  ✓

אלף  125מהחברה נמסר צפי תקציבי נדרש של כמו כן, .  לתאריך הדוח
לפיכך, באישור 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 נאמד  15וני דוח ביצוע ע"פ נת ✓
נכון לתאריך הדוח התקציב השוטף נאמד בסך ₪. אלף  79,389-בסך כ

 אנו מסבים את תשומת לב הבנק לנושא זה.₪. אלף   78,826-כ
בסעיף  מוכרותלבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עבור חשבוניות הקבלן  •

 תידיות יוכרו גם הן בסעיף הבצ"מ.הוצאות מידוד ע 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 •
מ. בסעיף הבצ"₪ אלף  1,501-ששולמו לקבלן, עד לתאריך הדוח נוצל סך כ

מהבנק המלווה נמסר כי, עד לתאריך הדוח, מסכום זה שולמו חריגים בבניה 
 שהוכרו בסעיף הבצ"מ.₪ אלף  1,256-בסך כ

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

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  3לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •
 וני ליחידה שלהם )מתקציב שוטף(.מימ

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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28/02/2018 

 

על ע מתבססים על דוח האפס ולתשומת לב הבנק המלווה, נתוני דוח הביצו •
וצעו ע"י משרד הפיקוח "דסה נייר". בש 31/10/2017-נכון ל 15דוח ביצוע נתוני 

לבקשת הלקוח אנו מבצעים במסגרת פרויקט זה דוחות ביצוע החל  יודגש כי
 . שבוצע ע"י דסה נייר 15מדוח ביצוע מס' 
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חברי הקבוצה לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגו בפנינו רשימת הון עצמי ל • 
)תאריך הדוח( שאושרו ע"י רו"ח של הקבוצה, כך  28/02/2018עד ליום 

שנתונים אלו מחליפים את נתוני ההון העצמי שהוכרו לדיירים בכל דוח אחר 
 שקדם לדוח ביצוע זה.

, זוכה 15באישור הבנק המלווה, לאור תיקון שבוצע ע"י "דסה נייר" לנתוני דוח  •
 וחויב סעיף הבצ"מ בסכום זה.₪ ף אל 290-סעיף הבניה בסך כ

בסעיף  מוכרותלבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עבור חשבוניות הקבלן  •
 הוצאות מידוד עתידיות יוכרו גם הן בסעיף הבצ"מ. הבצ"מ.

בגין  הפרשי הצמדה ₪ אלף  179  -בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •
  .ששולמו לקבלן

עם רו"ח של הפרויקט, מר לוי אייל, בוצעה בהתאם למכתב שהוצג בפנינו מט •
של חברי הקבוצה  33לדירה מס'  10מדירה מס' ₪ אלף  10העברת כספים של 

 (.33-ו 10דירות -יח"ד בפרויקט 2אלי וסיגל בביוב )להם 

חברי קבוצה אשר אינם עומדים  5לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •
ערים ייסגרו עם ההפקדות מהקבוצה נמסר כי הפבחלקם היחסי בפרויקט. 

 שבוצעו לאחר תאריך הדוח.
חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  2לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •

 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב שוטף(.

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  1 לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים •
 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב בסיס(.

-, שיעור התשלום בבניה הינו כ80.5%-נדסי באתר הינו כשיעור התקדמות ה •
73.5%. 
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31/03/2018 

 

 

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

שבוצעו ע"י משרד הפיקוח "דסה נייר".  31/10/2017-נכון ל 15דוח ביצוע נתוני 

זה דוחות ביצוע החל  לבקשת הלקוח אנו מבצעים במסגרת פרויקט יודגש כי

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

לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגו בפנינו רשימת הון עצמי לחברי הקבוצה  •

)תאריך הדוח( שאושרו ע"י רו"ח של הקבוצה, כך  31/03/2018עד ליום 

שנתונים אלו מחליפים את נתוני ההון העצמי שהוכרו לדיירים בכל דוח אחר 

 .18דם לדוח ביצוע שק

. 97%-לתשומת לב הבנק המלווה כי סעיף תכנון ויועצים מנוצל בשיעור של כ •

למימון תשלומים בסעיף זה עד גמר ₪ אלף  150מהקבוצה נמסר כי נדרשים 

אלף  150הפרויקט. לפיכך, אנו מבקשים את אישור הבנק המלווה לנייד סך של 

 מסעיף הבצ"מ לסעיף תכנון.₪ 
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 370נק המלווה כי ע"פ הסכם הקבלן נדרשת תוספת בסך של לתשומת לב הב •
לסעיף הבניה. לפיכך, אנו מבקשים את אישור הבנק המלווה לנייד ₪ אלף 

 סכום זה מסעיף הבצ"מ לסעיף הבניה.

בסעיף  מוכרותלבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עבור חשבוניות הקבלן  •
 יף הבצ"מ.הוצאות מידוד עתידיות יוכרו גם הן בסע הבצ"מ.

בגין  הפרשי הצמדה ₪ אלף  67  -בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •
  .ששולמו לקבלן

חברי קבוצה אשר אינם עומדים  1לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •
אינו עומד  2מהקבוצה נמסר כי חבר קבוצה בדירה בחלקם היחסי בפרויקט. 

נוספת עקב חומר בביטוח  בחלקו היחסי בשל כך שלא שוחררה מסגרת אשראי
 וכי הנ"ל הושלם לאחר תקופת הדוח )בחודש אפריל(.

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  3לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •
כי החוסר המימוני  מהקבוצה נמסר מימוני ליחידה שלהם )מתקציב שוטף(.

ף במקום ייר להפקיד הון עצמי נוס)צ'רני( נובע מטעות בדרישה לד 22לדירה 
  לשחרר מסגרת אשראי נוספת.

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  1 לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים •
 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב בסיס(.

-, שיעור התשלום בבניה הינו כ82.8%-שיעור התקדמות הנדסי באתר הינו כ •
76.5%. 
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30/04/2018 

 

 

על יצוע מתבססים על דוח האפס ולתשומת לב הבנק המלווה, נתוני דוח הב •
שבוצעו ע"י משרד הפיקוח "דסה נייר".  31/10/2017-נכון ל 15דוח ביצוע נתוני 

לבקשת הלקוח אנו מבצעים במסגרת פרויקט זה דוחות ביצוע החל  יודגש כי
 שבוצע ע"י דסה נייר.  15מדוח ביצוע מס' 

י לחברי הקבוצה לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגו בפנינו רשימת הון עצמ •
)תאריך הדוח( שאושרו ע"י רו"ח של הקבוצה, כך  31/03/2018עד ליום 
מחליפים את נתוני ההון העצמי שהוכרו לדיירים בכל דוח  18בדוח שנתונים 

 .18אחר שקדם לדוח ביצוע 

 אברהם לוי חברה לבניה בע"מצאה ע"י מבנקאית שהוהוצגה בפנינו ערבות  •
בתוקף עד ₪,  1,640,925על סך  19/09/2016מיום  477474/00013מס'  )הקבלן(

 )הוארך תוקף הערבות(. 01/10/2018ליום 

נמסר כי הפרויקט בהליכי הוצאת  , מר ערן שני,מפקח ההנדסי של הפרויקטמה •
כמו כן, מסר המפקח . 2018באמצע חודש יולי היתר שינויים שצפוי להתקבל 

 יים פנימיים בדירות וכיוצא בזה.שינוכי תוכנית השינויים כוללת שינוי לובי, 
עלויות נוספות בבניה. ייתכן ויידרשו  יידרשוכי לא להערכת המפקח ההנדסי 

 התקבלו מהמזמין פירוט השינויים. הוצאות נוספות עבור תכנון ויועצים.

מהקבוצה  במלואו.לתשומת לב הבנק המלווה כי סעיף תכנון ויועצים מנוצל  •
מימון תשלומים בסעיף זה עד גמר הפרויקט. ל₪ אלף  150נמסר כי נדרשים 

מסעיף הבצ"מ לסעיף ₪ אלף  150סך של  נוידאישור הבנק המלווה בלפיכך, 
 תכנון.
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 370לתשומת לב הבנק המלווה כי ע"פ הסכם הקבלן נדרשת תוספת בסך של  •
סכום זה מסעיף  נוידאישור הבנק המלווה בלסעיף הבניה. לפיכך, ₪ אלף 

 הבצ"מ לסעיף הבניה.

בסעיף  מוכרותלבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עבור חשבוניות הקבלן  •
 הוצאות מידוד עתידיות יוכרו גם הן בסעיף הבצ"מ. הבצ"מ.

בגין  הפרשי הצמדה ₪ אלף  50  -בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •
  .ששולמו לקבלן

ים חברי קבוצה אשר אינם עומד 2לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •
 בחלקם היחסי בפרויקט. 

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  3לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •
  מימוני ליחידה שלהם )מתקציב שוטף(.

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  1 לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים •
 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב בסיס(.

-, שיעור התשלום בבניה הינו כ86.4%-שיעור התקדמות הנדסי באתר הינו כ •
%79.7. 
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על לתשומת לב הבנק המלווה, נתוני דוח הביצוע מתבססים על דוח האפס ו •
שבוצעו ע"י משרד הפיקוח "דסה נייר".  31/10/2017-נכון ל 15דוח ביצוע נתוני 

לבקשת הלקוח אנו מבצעים במסגרת פרויקט זה דוחות ביצוע החל  יודגש כי
 שבוצע ע"י דסה נייר.  15דוח ביצוע מס' מ

לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגו בפנינו רשימת הון עצמי לחברי הקבוצה  •
)תאריך הדוח( שאושרו ע"י רו"ח של הקבוצה, כך  31/03/2018עד ליום 

מחליפים את נתוני ההון העצמי שהוכרו לדיירים בכל דוח  18שנתונים בדוח 
 .18אחר שקדם לדוח ביצוע 

הוצגה בפנינו ערבות בנקאית שהומצאה ע"י אברהם לוי חברה לבניה בע"מ  •
בתוקף עד ₪,  1,640,925על סך  19/09/2016מיום  477474/00013)הקבלן( מס' 

 )הוארך תוקף הערבות(. 01/10/2018ליום 
מהמפקח ההנדסי של הפרויקט, מר ערן שני, נמסר כי הפרויקט בהליכי הוצאת  •

. כמו כן, מסר המפקח 2018להתקבל באמצע חודש יולי  היתר שינויים שצפוי
כי תוכנית השינויים כוללת שינוי לובי, שינויים פנימיים בדירות וכיוצא בזה. 
להערכת המפקח ההנדסי כי לא יידרשו עלויות נוספות בבניה. ייתכן ויידרשו 

 הוצאות נוספות עבור תכנון ויועצים. התקבלו מהמזמין פירוט השינויים.
אלף  150שולם סך של ( 20)דוח  בתקופת הדוחומת לב הבנק המלווה כי לתש •

לקבלן בגין חריגים שבוצעו באתר עבור עבודות ברזל והגבהת אלומיניום. ₪ 
מסעיף הבצ"מ לסעיף חריגים ₪ אלף  150באישור הבנק המלווה בוצע ניוד בסך 

 דוח השקעות(. -בנספחים 1בבניה )ראו לוח 

בסעיף  מוכרותצאות המידוד עבור חשבוניות הקבלן לבקשת הבנק המלווה הו •
 הוצאות מידוד עתידיות יוכרו גם הן בסעיף הבצ"מ. הבצ"מ.

בגין  הפרשי הצמדה ₪ אלף   36 -בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •
  .ששולמו לקבלן

חברי קבוצה אשר אינם עומדים  קיימיםלא לתשומת לב הבנק המלווה כי  •
 קט. בחלקם היחסי בפרוי
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חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  3לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •
  מימוני ליחידה שלהם )מתקציב שוטף(.

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  קיימיםלא לתשומת לב הבנק המלווה כי  •
 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב בסיס(.

-יה הינו כ, שיעור התשלום בבנ88.7%-שיעור התקדמות הנדסי באתר הינו כ •
81.9%. 
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30/06/2018 

 

 

על לתשומת לב הבנק המלווה, נתוני דוח הביצוע מתבססים על דוח האפס ו •
שבוצעו ע"י משרד הפיקוח "דסה נייר".  31/10/2017-נכון ל 15דוח ביצוע נתוני 

לבקשת הלקוח אנו מבצעים במסגרת פרויקט זה דוחות ביצוע החל  יודגש כי
 וצע ע"י דסה נייר. שב 15מדוח ביצוע מס' 

לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגו בפנינו רשימת הון עצמי לחברי הקבוצה  •
)תאריך הדוח( שאושרו ע"י רו"ח של הקבוצה, כך  31/03/2018עד ליום 

מחליפים את נתוני ההון העצמי שהוכרו לדיירים בכל דוח  18שנתונים בדוח 
 .18אחר שקדם לדוח ביצוע 

בנקאית שהומצאה ע"י אברהם לוי חברה לבניה בע"מ  הוצגה בפנינו ערבות •
בתוקף עד ₪,  1,640,925על סך  19/09/2016מיום  477474/00013)הקבלן( מס' 

 )הוארך תוקף הערבות(. 01/10/2018ליום 
מהמפקח ההנדסי של הפרויקט, מר ערן שני, נמסר כי הפרויקט בהליכי הוצאת  •

כמו כן, מסר  ים הקרובים.במהלך החודשהיתר שינויים שצפוי להתקבל 
המפקח כי תוכנית השינויים כוללת שינוי לובי, שינויים פנימיים בדירות 
וכיוצא בזה. להערכת המפקח ההנדסי כי לא יידרשו עלויות נוספות בבניה. 
ייתכן ויידרשו הוצאות נוספות עבור תכנון ויועצים. התקבלו מהמזמין פירוט 

 השינויים.

לקבלן ₪ אלף  150שולם סך של  20דוח כי בתקופת  לתשומת לב הבנק המלווה •
בגין חריגים שבוצעו באתר עבור עבודות ברזל והגבהת אלומיניום. באישור 

מסעיף הבצ"מ לסעיף חריגים בבניה ₪ אלף  150הבנק המלווה בוצע ניוד בסך 
 דוח השקעות(. -בנספחים 1)ראו לוח למימון החריגים 

בסעיף  מוכרותד עבור חשבוניות הקבלן לבקשת הבנק המלווה הוצאות המידו •
 הוצאות מידוד עתידיות יוכרו גם הן בסעיף הבצ"מ. הבצ"מ.

בגין  הפרשי הצמדה ₪ אלף   48 -בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •
  .ששולמו לקבלן

חברי קבוצה אשר אינם עומדים  קיימיםלא לתשומת לב הבנק המלווה כי  •
 בחלקם היחסי בפרויקט. 

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  3ת לב הבנק המלווה כי קיימים לתשומ •
  מימוני ליחידה שלהם )מתקציב שוטף(.

חברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון  קיימיםלא לתשומת לב הבנק המלווה כי  •
 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב בסיס(.

-, שיעור התשלום בבניה הינו כ90.5%-שיעור התקדמות הנדסי באתר הינו כ •
%85.8. 
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22 

31/08/2018 

 

 

אוגוסט -חודשי עבור יולי-דולבקשת הבנק המלווה דוח ביצוע זה הינו דוח  •

2018. 

)לאור  2018דצמבר  –לתשומת לב הבנק המלווה לצפי עדכני לסיום הבניה  •

 זאת שטרם התקבל היתר השינויים(.

טבלת האיזון הינם בהתבסס תשומת לב הבנק המלווה כי נתוני דוח הביצוע ול •

. 22שבוצעו בדוח ביצעו מס'  וניודים תקציבייםעל הגדלה תקציבית נדרשת 

.א. 5ראו פרק  22לפירוט התקציב המעודכן והניודים שבוצעו בדוח ביצוע מס' 

 עדכון תקציב לפרויקט.

בין חברי קציבית חולקה בהתאם לנמסר מנציגות הקבוצה התוספת הת •

 הקבוצה ע"פ חלק יחסי שנקבע בדוח האפס של "דסה נייר".

יתרת  31/08/2018ליום כי נכון מצהירה מכתב ששלחה נציגות הקבוצה היא ב •

 נציגותהמכתב  ע"פ. ₪אלף  4,875-בסך כנאמדת  פרויקטה עלויות לגמר

תמומן מהון  ותהיינה חריגה מסכום זה היאמתחייבת כי במידה הקבוצה 

 חברי הקבוצה. שיפקידונוסף עצמי 

בהתאם לצפי הוצאות לגמר ששלחה נציגות הקבוצה  ומכתב שנשלח לבנק לפיו  •

ומתוכה ₪, אלף  4,875-היא מתחייבת כי יתרת ההוצאות לגמר הינה בסך כ

נדרשת תוספת תקציבית ₪, אלף  4,432-יתרת התשלומים לגמר הבניה הינה כ

לפיכך,  .למימון עלויות נוספות מעבר להסכם קבלן ₪אלף  1,351-בסך כ

אלף   571-באישור הבנק המלווה בוצעה הגדלה תקציבית בסעיף הבניה בסך כ

מהון  שהפקידו חברי הקבוצהנוספים ספים בהתאם למקורות הפרויקט )כ

 לסעיף הבניה.מסעיף הבצ"מ ₪ אלף  780של סך  ונויד₪ עצמי( 

הבניה בסך  תוספת התקציבית בסעיףכי ה יובהר ק המלווהב הבנלתשומת ל •

אך טרם אושרו ע"י שהוגשו )ם גים נוספיחרי כוללתאינה  ₪אלף  511,3-כ

 התחייבות לפיהנציגות הקבוצה נמסר מה שכן ,₪אלף  487-בסך כהמפקח( 

יתרת עלויות שהוצגה ליום מעבר ל הקבלן חריגים נוספים ע"ילא יידרשו 

אלף  487-)שאינה כוללת חריגים אלו בסך כ ₪אלף  4,875-בסך כ 31/08/2018

₪). 

 951-לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגה בפנינו רשימת חריגים לקבלן בסך כ •

אלף  300סך של  22' צוע מסבדוח בימע"מ מתוכה אושרו ע"י המפקח  + ₪אלף 
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חריגים אלו מאושרים בכפוף ישת התשלום הנוכחית לקבלן. מע"מ בדר + ₪

בדוח ביצוע  לאישור הבנק המלווה להגדלת התקציב שבוצעה בסעיף הבניה

  .22מס' 

מהמפקח ההנדסי של הפרויקט, מר ערן שני, נמסר כי הפרויקט בהליכי הוצאת  •

כמו כן, מסר המפקח כי תוכנית  בקרוב.היתר שינויים שצפוי להתקבל 

התקבלו  השינויים כוללת שינוי לובי, שינויים פנימיים בדירות וכיוצא בזה.

 מהמזמין פירוט השינויים.

וצגה בפנינו ערבות בנקאית שהומצאה ע"י אברהם לוי חברה לבניה בע"מ ה •

בתוקף עד ₪,  1,640,925על סך  19/09/2016מיום  477474/00013)הקבלן( מס' 

הקבוצה התבקשה להציג הארכה  )הוארך תוקף הערבות(. 01/10/2018ליום 

 ערבות זו.ל

בסעיף  מוכרותלבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עבור חשבוניות הקבלן  •

יוכרו גם הן בסעיף  ןעבור חשבוניות הקבל וד עתידיותהוצאות מיד הבצ"מ.

ציב הבניה נחי בסיס למעט תקבמוהתקציב המוצג הינו לפיכך,  הבצ"מ.

 דיים.הכולל אומדן להפרשי הצמדה עתי

בגין  )כולל מע"מ( ₪ אלף   57-בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •

עד לתאריך הדוח שולמו הפרשי הצמדה בסך  .הפרשי הצמדה ששולמו לקבלן

 )כולל מע"מ( שנוצלו בסעיף הבצ"מ.₪ אלף  837-כ

האחרונה  האשראישיכת מ, לאחר שבוצעה לתשומת לב הבנק המלווה •

חברי קבוצה אשר אינם  קיימיםלא כי , 22בפרויקט בתקופת דוח ביצוע מס' 

  .עומדים בחלקם היחסי בפרויקט

אשר נמצאים בגרעון  חברי קבוצה 4לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •

  נדרש(. )מתקציב שוטף מימוני ליחידה שלהם

)של  21-ו 15דירות בין  חר שבוצעו איזוניםא, ללתשומת לב הבנק המלווה •

לא כי  שור נציגות הקבוצה,באי של בביוב() 33-ו 10 דירות ןישנובסקי( ובי

ון מימוני ליחידה שלהם )מתקציב רי קבוצה אשר נמצאים בגרעחב קיימים

 בסיס(.

שיעור , 94.0%-)לא כולל חריגים( הינו כשיעור התקדמות הנדסי באתר  •

 .91%-)לא כולל חריגים( הינו כהתשלום בבניה 
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שיעור התשלום בבניה , 67.5%-הינו כ לחריגיםשיעור התקדמות הנדסי באתר  •

 .56%-הינו כ לחריגים
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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
 

 .2018אוגוסט -חודשי עבור יולי-דולבקשת הבנק המלווה דוח ביצוע זה הינו דוח  •

)לאור זאת שטרם התקבל  2018דצמבר  –לתשומת לב הבנק המלווה לצפי עדכני לסיום הבניה  •

 היתר השינויים(.

טבלת האיזון הינם בהתבסס על הגדלה לתשומת לב הבנק המלווה כי נתוני דוח הביצוע ו •

לפירוט התקציב המעודכן . 22שבוצעו בדוח ביצעו מס'  תקציבית נדרשת וניודים תקציביים

 .א. עדכון תקציב לפרויקט.5ראו פרק  22והניודים שבוצעו בדוח ביצוע מס' 

בין חברי הקבוצה ע"פ חלק יחסי קציבית חולקה בהתאם לנמסר מנציגות הקבוצה התוספת הת •

 שנקבע בדוח האפס של "דסה נייר".

 יתרת עלויות לגמר 31/08/2018ליום כי נכון מצהירה במכתב ששלחה נציגות הקבוצה היא  •

מתחייבת כי במידה הקבוצה  נציגותהמכתב  ע"פ. ₪אלף  4,875-בסך כנאמדת  פרויקטה

 חברי הקבוצה. שיפקידונוסף תמומן מהון עצמי  ותהיינה חריגה מסכום זה היא

בהתאם לצפי הוצאות לגמר ששלחה נציגות הקבוצה  ומכתב שנשלח לבנק לפיו היא מתחייבת  •

ומתוכה יתרת התשלומים לגמר הבניה הינה ₪, אלף  4,875-כי יתרת ההוצאות לגמר הינה בסך כ

למימון עלויות נוספות מעבר  ₪אלף  1,351-נדרשת תוספת תקציבית בסך כ₪, אלף  4,432-כ

  571-לפיכך, באישור הבנק המלווה בוצעה הגדלה תקציבית בסעיף הבניה בסך כ .להסכם קבלן

 ונויד₪ מהון עצמי(  שהפקידו חברי הקבוצהנוספים ספים בהתאם למקורות הפרויקט )כאלף 

 לסעיף הבניה.מסעיף הבצ"מ ₪ אלף  780של סך 
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 ₪אלף  1,351-הבניה בסך כ תוספת התקציבית בסעיףכי ה יובהר ק המלווהב הבנלתשומת ל •

 שכן ,₪אלף  487-בסך כאך טרם אושרו ע"י המפקח( שהוגשו )ם גים נוספיחרי כוללתאינה 

יתרת מעבר ל הקבלן חריגים נוספים ע"ילא יידרשו  התחייבות לפיהנציגות הקבוצה נמסר מה

 487-)שאינה כוללת חריגים אלו בסך כ ₪אלף  4,875-בסך כ 31/08/2018עלויות שהוצגה ליום 

 .(₪אלף 

מע"מ  + ₪אלף  951-לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגה בפנינו רשימת חריגים לקבלן בסך כ •

ישת התשלום מע"מ בדר + ₪אלף  300סך של  22' צוע מסבדוח בימתוכה אושרו ע"י המפקח 

לאישור הבנק המלווה להגדלת התקציב שבוצעה  חריגים אלו מאושרים בכפוףהנוכחית לקבלן. 

  .22בדוח ביצוע מס'  בסעיף הבניה

המפקח ההנדסי של הפרויקט, מר ערן שני, נמסר כי הפרויקט בהליכי הוצאת היתר שינויים מ •

כמו כן, מסר המפקח כי תוכנית השינויים כוללת שינוי לובי, שינויים  בקרוב.שצפוי להתקבל 

 התקבלו מהמזמין פירוט השינויים. פנימיים בדירות וכיוצא בזה.

וצגה בפנינו ערבות בנקאית שהומצאה ע"י אברהם לוי חברה לבניה בע"מ )הקבלן( מס' ה •

)הוארך  01/10/2018בתוקף עד ליום ₪,  1,640,925על סך  19/09/2016מיום  477474/00013

 ערבות זו.הקבוצה התבקשה להציג הארכה ל תוקף הערבות(.

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

התקציב המוצג הינו לפיכך,  יוכרו גם הן בסעיף הבצ"מ. ןעבור חשבוניות הקבל וד עתידיותמיד

 דיים.ציב הבניה הכולל אומדן להפרשי הצמדה עתינחי בסיס למעט תקבמו

בגין  הפרשי הצמדה )כולל מע"מ( ₪ אלף   57-בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •

)כולל מע"מ( ₪ אלף  837-עד לתאריך הדוח שולמו הפרשי הצמדה בסך כ .ששולמו לקבלן

 שנוצלו בסעיף הבצ"מ.

האחרונה בפרויקט בתקופת דוח  האשראישיכת מ, לאחר שבוצעה לתשומת לב הבנק המלווה •

  .חברי קבוצה אשר אינם עומדים בחלקם היחסי בפרויקט קיימיםלא כי , 22ביצוע מס' 

אשר נמצאים בגרעון מימוני ליחידה  חברי קבוצה 4לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •

  נדרש(. )מתקציב שוטף שלהם

 דירות ן)של ישנובסקי( ובי 21-ו 15דירות בין  חר שבוצעו איזוניםא, ללתשומת לב הבנק המלווה •

ון רי קבוצה אשר נמצאים בגרעחב קיימיםלא כי  שור נציגות הקבוצה,באי של בביוב() 33-ו 10

 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב בסיס(.
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)לא כולל שיעור התשלום בבניה , 94.0%-)לא כולל חריגים( הינו כשיעור התקדמות הנדסי באתר  •

 .91%-חריגים( הינו כ

-הינו כ לחריגיםשיעור התשלום בבניה , 67.5%-הינו כ לחריגיםשיעור התקדמות הנדסי באתר  •

%56. 

 

 ערות היסטוריות:ה

 15דוח ביצוע על נתוני לתשומת לב הבנק המלווה, נתוני דוח הביצוע מתבססים על דוח האפס ו •

לבקשת הלקוח אנו  שבוצעו ע"י משרד הפיקוח "דסה נייר". יודגש כי 31/10/2017-נכון ל

 שבוצע ע"י דסה נייר.  15חות ביצוע החל מדוח ביצוע מס' מבצעים במסגרת פרויקט זה דו

לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגו בפנינו רשימת הון עצמי לחברי הקבוצה עד ליום  •

מחליפים את  18)תאריך הדוח( שאושרו ע"י רו"ח של הקבוצה, כך שנתונים בדוח  31/03/2018

 .18לדוח ביצוע  נתוני ההון העצמי שהוכרו לדיירים בכל דוח אחר שקדם

לקבלן בגין חריגים ₪ אלף  150שולם סך של  20לתשומת לב הבנק המלווה כי בתקופת דוח  •

 150באישור הבנק המלווה בוצע ניוד בסך שבוצעו באתר עבור עבודות ברזל והגבהת אלומיניום. 

דוח  -בנספחים 1מסעיף הבצ"מ לסעיף חריגים בבניה למימון החריגים )ראו לוח ₪ אלף 

 קעות(.הש

שולמו , )טרם כניסתנו לליווי שוטף של הפרויקט( 16דוח -, נכון למהבנק המלווה נמסר כי •

 . שהוכרו בסעיף הבצ"מ₪ אלף  1,256-חריגים בבניה בסך כ

לתשומת לב הבנק המלווה כי סעיף תכנון ויועצים מנוצל במלואו. מהקבוצה נמסר כי נדרשים  •

לפיכך, באישור הבנק המלווה נויד  גמר הפרויקט. למימון תשלומים בסעיף זה עד₪ אלף  150

 מסעיף הבצ"מ לסעיף תכנון.₪ אלף  150סך של 

לסעיף ₪ אלף  370לתשומת לב הבנק המלווה כי ע"פ הסכם הקבלן נדרשת תוספת בסך של  •

באישור  לפיכך, באישור הבנק המלווה נויד סכום זה מסעיף הבצ"מ לסעיף הבניה. הבניה.

זוכה סעיף הבניה  17, בדוח 15תיקון שבוצע ע"י "דסה נייר" לנתוני דוח  הבנק המלווה, לאור

 וחויב סעיף הבצ"מ בסכום זה.₪ אלף  290-בסך כ

בוצעה העברת  17בהתאם למכתב שהוצג בפנינו מטעם רו"ח של הפרויקט, מר לוי אייל, בדוח  •

גל בביוב )להם של חברי הקבוצה אלי וסי 33לדירה מס'  10מדירה מס' ₪ אלף  10כספים של 

 (.33-ו 10דירות -יח"ד בפרויקט 2
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של "דסה נייר" אנו מסבים את  15לתשומת לב הבנק המלווה, בהתאם לנתוני דוח ביצוע  •

 תשומת לבכם לנושאים הבאים:

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

 באישור הבנק המלווה. יגות אלומסעיף הבצ"מ לאגרות למימון חר₪ 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.

 ורגות והתשלומים שיידרשו בסעיף זה.הח

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

אנו מסבים  ₪.אלף  78,826-נכון לתאריך הדוח התקציב השוטף נאמד בסך כ₪. אלף 

 את תשומת לב הבנק לנושא זה.

 

 

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

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

 . 29/11/2015, מיום 6525

מועד תחילת העבודות 

 בפרויקט :

 .2015דצמבר 

 

מועד חזוי לסיום 

 העבודות בפרויקט :

 .2018הינו בחודש יולי  לסיום הפרויקטמקורי המועד ה

לאור  -(2018/12) 2018 דצמבררויקט הינו המועד העדכני הסביר לסיום הפ

 זאת שטרם התקבל היתר שינויים.
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  היתר בניה .3

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

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

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

 פרגולות.

 הסכם קבלן   .4
מתחם  1819בתכנית הר/ 204בין בעלי מגרש  13/04/2016הוצג בפנינו הסכם קבלן פאושלי מיום 

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

 יח"ד בשיטת "עד מפתח". 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

להבטחת ביצוע ומילוי כל התחייבויות עפ"י ההסכם, ימציא הקבלן לידי עו"ד זאב ברסלאור, הנאמן 

אוטונומית לטובת הנציגות ניתנת להסבה, צמודה למדד תשומות  ערבות ביצוע בנקאיתמטעם המזמין, 

 ₪ (. 1,640,925)בסך של  מהתמורה + מע"מ 5%שסכומה יהיה בגובה הבניה, 
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 לפרויקט עדכון תקציבא.  .5
ליום בהתאם לצפי הוצאות לגמר  22וע מס' בדוח ביצ המלווה באישור הבנק שבוצע עדכון התקציבלהלן 

 המעודכןיכום התקציב להלן ס. ₪אלף  4,875-הנאמד בסך כ שהציגה נציגות הקבוצה בפנינו 31/08/2018

 כולל מע"מ(:₪, באלפי לפרויקט )

 

אלף  571-לווה לניודי התקציב ולהגדלת התקציב בסעיף הבניה בסך כאנו מבקשים את אישור הבנק המ

.₪ 
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 הפרויקטתקציב . ב .5

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

 (:מע"מ כולל₪, אלפי בבפרויקט )

 

 .87.2%הוא :  בבניה בלבדאחוז הביצוע הכספי המצטבר 

-בסך כשלומים ת₪, אלף  72,263-מתוך סך התשלומים בסך כלתשומת לב הבנק המלווה כי הערה: 

 .שבוצע ע"י משרד "דסה נייר" 15מתבססים על נתוני דוח  31/10/2017 ליוםעד שבוצעו ₪ אלף  60,662
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 ביצוע באתר .6
 ע"י יוני כהן, שמאי מקרקעין.ביקור באתר נערך  13/09/2018בתאריך 

-נכון ל 15דוח ביצוע על נתוני לתשומת לב הבנק המלווה, נתוני דוח הביצוע מתבססים על דוח האפס ו

לבקשת הלקוח אנו מבצעים במסגרת  שבוצעו ע"י משרד הפיקוח "דסה נייר". יודגש כי 31/10/2017

 שבוצע ע"י דסה נייר. 15וע מס' פרויקט זה דוחות ביצוע החל מדוח ביצ

 

 :ליותכל הערות

)לאור זאת שטרם התקבל  2018דצמבר  –לתשומת לב הבנק המלווה לצפי עדכני לסיום הבניה  •

 היתר השינויים(.

המפקח ההנדסי של הפרויקט, מר ערן שני, נמסר כי הפרויקט בהליכי הוצאת היתר שינויים מ •

כמו כן, מסר המפקח כי תוכנית השינויים כוללת שינוי לובי, שינויים  בקרוב.שצפוי להתקבל 

 התקבלו מהמזמין פירוט השינויים. פנימיים בדירות וכיוצא בזה.

וצגה בפנינו ערבות בנקאית שהומצאה ע"י אברהם לוי חברה לבניה בע"מ )הקבלן( מס' ה •

)הוארך  01/10/2018בתוקף עד ליום ₪,  1,640,925על סך  19/09/2016מיום  477474/00013

 ערבות זו.הקבוצה התבקשה להציג הארכה ל תוקף הערבות(.

מע"מ  + ₪אלף  951-לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגה בפנינו רשימת חריגים לקבלן בסך כ •

ישת התשלום מע"מ בדר + ₪אלף  300סך של  22' צוע מסבדוח בימתוכה אושרו ע"י המפקח 

לאישור הבנק המלווה להגדלת התקציב שבוצעה  חריגים אלו מאושרים בכפוףהנוכחית לקבלן. 

  .22בדוח ביצוע מס'  בסעיף הבניה

בהתאם לצפי הוצאות לגמר ששלחה נציגות הקבוצה  ומכתב שנשלח לבנק לפיו היא מתחייבת  •

ומתוכה יתרת התשלומים לגמר הבניה הינה ₪, אלף  4,875-כי יתרת ההוצאות לגמר הינה בסך כ

למימון עלויות נוספות מעבר  ₪אלף  1,351-נדרשת תוספת תקציבית בסך כ₪, אלף  4,432-כ

  571-לפיכך, באישור הבנק המלווה בוצעה הגדלה תקציבית בסעיף הבניה בסך כ .להסכם קבלן

 ונויד₪ מהון עצמי(  שהפקידו חברי הקבוצהנוספים ספים בהתאם למקורות הפרויקט )כאלף 

 לסעיף הבניה.מסעיף הבצ"מ ₪ אלף  780של סך 
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 ₪אלף  1,351-הבניה בסך כ תוספת התקציבית בסעיףכי ה יובהר ק המלווהב הבנלתשומת ל •

 שכן ,₪אלף  487-בסך כאך טרם אושרו ע"י המפקח( שהוגשו )ם גים נוספיחרי כוללתאינה 

יתרת מעבר ל הקבלן חריגים נוספים ע"ילא יידרשו  התחייבות לפיהנציגות הקבוצה נמסר מה

 487-)שאינה כוללת חריגים אלו בסך כ ₪אלף  4,875-בסך כ 31/08/2018עלויות שהוצגה ליום 

 .(₪אלף 

 להלן רשמי ההתקדמות באתר:

 .הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים

 גידור.בוצע 

 בוצע שלד.

 קירות פיתוח.פיתוח והחלו בעבודות 

 עבודות ריצוף.בוצעו 

 החלו בעבודות הנמכת תקרת גבס.

 עבודות חשמל ואינסטלציה דירתי.מבוצעות 

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

 החלו בביצוע חשמל לבן.

 החלו בביצוע התקנת מעלית.

 חיפוי אבן הושלם.

 אלומיניום.מבוצעות עבודות 

 החלו בהכנת דירה לדוגמא.

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

 החלו בעבודות צבע ושפכטל.

 מבוצעות עבודות להתקנת מערכת סולארית.

 מבוצעות עבודות פיתוח כולל מצעים וגינון.

 קיון.יחלק מהדירות בשלבי נ
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 ר כי החלו בפרוטוקולי מסירה ראשוניים.נמס
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 מעקב חריגים:

שולמו חריגים בבניה בסך , )טרם כניסתנו לליווי שוטף של הפרויקט( 16דוח -, נכון למהבנק המלווה נמסר כי •

 . שהוכרו בסעיף הבצ"מ₪ אלף  1,256-כ

לקבלן בגין חריגים שבוצעו באתר עבור ₪ אלף  150שולם סך של  20לתשומת לב הבנק המלווה כי בתקופת דוח  •

מסעיף הבצ"מ לסעיף ₪ אלף  150באישור הבנק המלווה בוצע ניוד בסך עבודות ברזל והגבהת אלומיניום. 

 דוח השקעות(. -בנספחים 1חריגים בבניה למימון החריגים )ראו לוח 

מע"מ מתוכה אושרו  + ₪אלף  951-לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגה בפנינו רשימת חריגים לקבלן בסך כ •

חריגים אלו ישת התשלום הנוכחית לקבלן. מע"מ בדר + ₪אלף  300סך של  22' צוע מסבדוח ביע"י המפקח 

  .22בדוח ביצוע מס'  לאישור הבנק המלווה להגדלת התקציב שבוצעה בסעיף הבניה מאושרים בכפוף
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 13/09/2018 נכון לתאריך :

 מספר עובדים באתר ביום הביקור :
 

 הוצגו בפנינו חשבונות עבור קבלן הביצוע 

עו, חשבונות שטרם חשבונות שבוצעו/נפר)

בוצעו: מספר החשבון, תאריך הביצוע, סך 

 ( :כולל מע"מ החשבון

 :חשבונות נדרשים לקבלןהוצג בפנינו 

 ₪ 1,110,794  סך של   - 2018ן יולי -ח טרם נפרע

 מע"מ(. +₪ 300,000-)כולל חריגים בסך כ
 

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

 .בוד לבנק המלווהשע סעיף בפוליסה קיים

בדוח  מידע זה הינו בהתאם לנתונים שהוצגו

 של דסה נייר. 15ביצוע 

 14.04.2019 תוקף פוליסת הביטוח לקבלן הביצוע :

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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, 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(:

 
 ע"י הקבלן ואושרו ע"י המפקח.עו ים  שבוצתר/ביצוע הנדסי כולל חריג*שווי ההשקעה בא

 ם.אלף ש"ח במונחים ממודדי  1,558  -כ קיים עודף השקעה על התשלום בסך של

 מקורות ושימושים .7

+  31/03/2018נתונים שהוצגו ע"י הקבוצה נכון ליום  שהוכרו לדיירים בהתבסס על  הפקדות דיירים -מימון עצמי  * 

ובניכוי הוצאות לא מתוקצבות ששולמו בפרויקט כגון הוצ' מימון  מאז ועד לתאריך הדוח,הפקדות דיירים שבוצעו 

 וכדומה.

 .בלבד בפרויקטהוצאות מתוקצבות    **  

 .₪אלף  5ערבות נדרשת לעיריה( סך של עמדת ה)לטובת הופקד לפקדון  22*** בתקופת דוח ביצוע מס' 
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  ת תשלוםודריש .8
שהוצגו בפנינו, כולל דרישות שהוצגו בעבר וטרם נפרעו / טרם נפרעו במלואן )נפרעו להלן דרישות התשלום בפרויקט 

 :אלא אם צוין אחרת(הסכומים כוללים מע"מ, ) חלקית(

 

 

 
 )כולל מע"מ( נדרש על חשבון חריגים. ₪ אלף  353,872.86 סך של  ₪ 1,110,794מתוך התשלום בסך של  –בניה 

וניודים  ₪אלף  571-הגדלה תקציבית שבוצעה בסך כמאושרים לאחר לתשומת לב הבנק המלווה כי התשלומים 

 .22וה בדוח ביצוע מס' שבוצעו ואושרו ע"י הבנק המלו

 

 ח ביצוע זה.לדותוצג בנפרד  2018בנק המלווה כי דרישת התשלום לחודש אוגוסט *לתשומת לב ה

   בברכה,                                                                                              

 

    עורכי הדוח:

 

 יוני כהן, שמאי מקרקעין. החלק השמאי:

 

  .שי גלפמן, כלכלן  החלק הכלכלי:

סעיף תקציביסכוםעבור

תשלומים לפברואר 2018

אגרות בנייה והיטלי פיתוח 300.00אופיר רוסין 

תשלומים ליולי 2018

פיקוח הנדסי צמוד13,455.00אפרתי מדפיס 

בניה1,110,794.00אברהם לוי חב' לבנין בע"מ

תכנון יועצים והעתקות1,721.00איזוטופ

ניהול פרויקט כספי ושמאות- תומר מתן ק.ר.6,158.00תומר מתן ק.ר. בע"מ 

תכנון יועצים והעתקות5,850.00זרניצקי דוח 22

תכנון יועצים והעתקות588.00חי בזק

תכנון יועצים והעתקות11,700.00מצוק מהנדסים-נגישות

תכנון יועצים והעתקות26,325.00מאיר גיא - אדריכל

תכנון יועצים והעתקות32,790.00זיו גלמור- אינסטלציה ומיזוג אוויר

תכנון יועצים והעתקות14,742.00עופר שערים -עבודות דלת חשמלית

אגרות בנייה והיטלי פיתוח 2,478.00החזר תשלום- אגרות והיטלים -ציונה צ'רנוי

   1,226,601.00₪סה"כ

1,226,901.00סה"כ דרישות תשלום



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 )

31/08/2018:נכון לתאריך

דוח אפס דסה נייר105.8:מדד בסיס 

הסכם קבלן107.0:מדד בסיס 

112.9:מדד  ידוע 

תשלום במונחים שוטפיםתשלום במונחי בסיסתקציב בסיס הגדלת תקציבתקציב בסיס  

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

( ח"אלפי ש )22בדוח ( ח"אלפי ש (2)מתואמת במונחי בסיסהתשלום(1)אוגוסטדוח קודםאוגוסטאוגוסטדוח קודם(2)+(1)ממודד (

קרקע

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

20602062062060206206206100%00היטל השבחה להקלות

37,199037,19937,19937,199037,19937,199037,199100%00(1)כ קרקע "סה

בניה

1,7171,3513,0683,0681,71701,7171,7171,71756%1,3511,351חריגים לקבלן

32,820032,82032,99028,3301,40929,73828,3301,40929,73891%3,0823,252הסכם קבלן-בניה

34,5381,35135,88936,05930,0471,40931,45630,0471,40931,45687%4,4334,603(2)כ תשלומים בבניה "סה

מה ניתן לאשרהוצאות אחרות

1,975101,9851,9851,97501,9751,9750.01,97599%1010אגרות בנייה והיטלי פיתוח 

3736.7237037370.037100%00(80)117חיבור חשמל

1,2182131,4311,4311,097321,1291,09731.81,12979%303303תכנון יועצים והעתקות

448384864864122743941226.943990%4747פיקוח הנדסי צמוד

00000000.0000ניהול ושמאות

27027019601961960.019672%7474(11)281קו האופק- ניהול פרויקט בניה

5605605605201153252011.253295%2828.ר.תומר מתן ק- ניהול פרויקט כספי ושמאות

964964780578377805783787%127127(950)1,914מ"בצ

5,7325,7325,0171275,1445,0171275,14479%588588(780)6,512(3)כ הוצאות אחרות "סה

78,24957178,82078,99072,2631,53673,79972,2631,53673,79994%5,0215,191(3)+(2)+(1)כ פרויקט "סה

5,0215,191כ 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 )

31/08/2018:נכון לתאריך

107.00:מדד בסיס 

112.90:מדד  ידוע 

שיעורתקציב בסיס  

אחוז יתרת תקציבהשקעהכ השקעה  לסוף"סההשקעה בחודשהשקעה עדדוח ראשוניסעיף

( ח"אלפי ש בסיסבמונחי בסיסאוגוסטאוגוסטדוח קודם(

6566560656100%02.00%חפירה

9859850985100%03.00%ביסוס ויסודות

9859850985100%03.00%רצפת מרתף 

6566560656100%02.00%קירות ועמודי מרתף

9859850985100%03.00%תקרת מרתף עליונה

1,6411,526981,62599%165.00%עבודות גמר ומערכות במרתף ובבניין כולל ספרינקלרים

1,6411,64101,641100%05.00%שלד קומת קרקע

7,2207,22007,220100%022.00%שלד קומות מגורים

3283280328100%01.00%חדרים על הגג וגמר שלד

1,3131,31301,313100%04.00%בניית מחיצות

3283280328100%01.00%שפועים ואיטום תקרת המרתף

3283280328100%01.00%איטום גגות

3283280328100%01.00%חשמל שחור

3283280328100%01.00%שחור' אינסט

1,3131,31301,313100%04.00%טיח פנים

1,9691,96901,969100%06.00%ריצוף וחיפוי

3283121332599%31.00%ריצוף וחיפוי לוביים, מדרגות פנים

3283280328100%01.00%ריצוף מרפסות וחדרי אמבטיה כולל איטום

2,2972,29702,297100%07.00%חיפוי חוץ

2,2971,8383452,18395%1157.00%אלומניום

328325032599%31.00%מעקות אלומניום

1641153314890%160.50%אלומניום ציבורי

3282722329590%331.00%נגרות ארונות ודלתות

328312832098%81.00%מסגרות

328322332599%31.00%הרכבת דלתות פלדה

3282304927985%491.00%חיפוי+ שיש+ מטבח ארונות

3282633329590%331.00%צבע

3283280328100%01.00%פסים ומשקופים- מעלית

3283280328100%01.00%מעלית התקנת התא

1640000%1640.50%בגמר הפעלת מעלית

164148815695%80.50%מערכת סולארית

1641640164100%00.50%הכנות מיזוג אוויר בדירות

1641481516299%20.50%תקרת גבס

3281649826380%661.00%הרכבת כלים וברזים

3282634630994%201.00%אביזרי חשמל

98549239488690%983.00%פיתוח חצר

164148815695%80.50%ריצוף חוץ

6560000%6562.00% וחיבור לאספקות4טופס 

6560000%6562.00%מסירת דירות

29,6861,17530,86194.0%1,959100.00%          32,820כ הסכם קבלן"סה

1,7173542,07167.5%997100.00%            3,068הגבהת אלומיניום+עבודות ברזל-חריגים בבניה

השקעה במונחי בסיס



31/08/2018:נכון לתאריך

105.8:מדד בסיס 

112.9: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

                              6,190                       -1,204                         -                          1,663,958                1,204                    224,669         3,210,990225,872                       1,204                3,435,659              1,771,701               383    1,772,083                   1,663,958               415,469      3,436,863     3,429,469         4%4%3,852,332סיכל אריק ושירה(ק"ק)1דירת גן בקומה 1

                              7,929                           895                         -                          1,582,555                  -895                    215,762         3,054,537214,867                          -895                3,270,299              1,687,744               364    1,688,108                   1,582,555               395,119      3,269,404     3,262,370         4.1%4.1%3,664,523חי יהושע ודנציגר חי אפרת(ק"ק)1דירת גן בקומה 2

                              4,661                           474                         -                                    -                  -474                    128,387         1,818,405127,913                          -474                1,946,792              1,946,792               217    1,947,009                             -               235,215      1,946,318     1,942,131         2.5%2.5%2,181,533בנדר רונה2דירה בקומה 3

                              4,588                           483                         -                                    -                  -483                    125,904         1,782,982125,421                          -483                1,908,885              1,908,885               213    1,909,098                             -               230,355      1,908,403     1,904,297         2.4%2.4%2,138,758וינברגר רות וראובן2דירה בקומה 4

                              4,568                           462                         -                             750,000                  -462                    125,884         1,782,982125,421                          -462                1,908,865              1,158,865               213    1,159,078                     750,000               230,355      1,908,403     1,904,297         2.4%2.4%2,138,758ישראל יעקובוב2דירה בקומה 5

                              3,699                          -523                         -                                    -                  523                    128,429         1,833,165128,951                          523                1,961,594              1,961,594               219    1,961,812                             -               237,298      1,962,116     1,957,895         2.5%2.5%2,199,414יוסף נגל3דירה בקומה 6

                              4,609                           470                         -                             931,411                  -470                    126,929         1,797,741126,459                          -470                1,924,670                 993,259               214       993,473                     931,411               232,088      1,924,201     1,920,061         2.4%2.4%2,156,288אליעזר לפקיפקר ומרים אוזן3דירה בקומה 7

                              4,609                           470                         -                             931,411                  -470                    126,929         1,797,741126,459                          -470                1,924,670                 993,259               214       993,473                     931,411               232,088      1,924,201     1,920,061         2.4%2.4%2,156,288גולדמן ישעיהו ודניס3דירה בקומה 8

                              5,114                           857                         -                             894,947                  -857                    130,899         1,848,663130,041                          -857                1,979,561              1,084,614               220    1,084,835                     894,947               238,592      1,978,704     1,974,447         2.5%2.5%2,217,296גרטן יעקב וליאורה4דירה בקומה 9

                                 644                       -3,528                         -                             923,488                3,528                    123,917         1,811,763127,446                       3,528                1,935,680              1,012,192               216    1,012,408                     923,488               234,610      1,939,209     1,935,037         2.5%2.5%2,173,819בביוב אייל וסיגל4דירה בקומה 10

                              4,643                           471                         -                             418,642                  -471                    127,917         1,811,763127,446                          -471                1,939,680              1,521,038               216    1,521,254                     418,642               234,610      1,939,209     1,935,037         2.5%2.5%2,173,819עופרי זיו 4דירה בקומה 11

                              4,737                           480                         -                             957,789                  -480                    130,521         1,848,663130,041                          -480                1,979,184              1,021,395               220    1,021,616                     957,789               238,592      1,978,704     1,974,447         2.5%2.5%2,217,296יונה שרעבי 4דירה בקומה 12

                              7,160                        2,869                          -                -2,869                    133,948         1,863,422131,080                       -2,869                1,997,371              1,997,371               222     1,997,593                             -               240,675      1,994,502     1,990,211         2.5%2.5%2,235,177עמיחי ודורית לוי5דירה בקומה 13

                              4,680                           474                         -                                    -                  -474                    128,958         1,826,523128,484                          -474                1,955,481              1,955,481               218    1,955,699                             -               236,343      1,955,007     1,950,801         2.5%2.5%2,191,350 דורי חממה ויפעת אורי פדן5דירה בקומה 14

                             10,110                        5,904                         -                             470,556                -5,904                    134,388         1,826,523128,484                       -5,904                1,960,910              1,490,354               218    1,490,572                     470,556               236,343      1,955,007     1,950,801         2.5%2.5%2,191,350ישינובסקי, רייסמן5דירה בקומה 15

                              4,785                           494                         -                                    -                  -494                    131,574         1,863,422131,080                          -494                1,994,996              1,994,996               222    1,995,218                             -               240,675      1,994,502     1,990,211         2.5%2.5%2,235,177ברק אלון5דירה בקומה 16

                             49,109                      43,888                         -                             562,158              -43,888                    203,364         2,267,102159,476                     -43,888                2,470,467              1,908,309               270    1,908,579                     562,158               292,638      2,426,578     2,421,358         3.1%3.1%2,719,216עוזי ואביבה רבי 6דירה בקומה 17

                              5,697                           580                         -                               31,786                  -580                    156,889         2,222,085156,309                          -580                2,378,974              2,347,188               265    2,347,453                       31,786               287,504      2,378,394     2,373,277         3.0%3.0%2,665,898יהונתן כהן ניסן6דירה בקומה 18

                              4,718                           478                         -                             953,965                  -478                    130,000         1,841,283129,522                          -478                1,971,283              1,017,317               220    1,017,537                     953,965               238,076      1,970,805     1,966,565         2.5%2.5%2,208,881שנק אורית וניר6דירה בקומה 19

                              4,832                           507                         -                               53,170                  -507                    132,625         1,878,182132,118                          -507                2,010,807              1,957,637               224    1,957,861                       53,170               242,758      2,010,300     2,005,975         2.5%2.5%2,253,058זקס שרגא6דירה בקומה 20

                                 303                       -4,958                         -                                    -                4,958                    155,764         2,284,814160,722                       4,958                2,440,578              2,440,578               272    2,440,850                             -               295,261      2,445,536     2,440,275         3.1%3.1%2,740,797ישינבוסקי אבי7דירה בקומה 21

                              4,873                           303                         -                             722,444                  -303                    139,896         1,984,453139,593                          -303                2,124,349              1,401,904               237    1,402,141                     722,444               563,010      2,124,046     2,119,476         2.7%2.7%2,687,056רני ציונית וישראל'צ7דירה בקומה 22

                              5,737                           580                         -                                    -                  -580                    158,135         2,239,797157,555                          -580                2,397,932              2,397,932               267    2,398,199                             -                 -16,788      2,397,352     2,392,194         3.0%3.0%2,380,564בן כליפא דוד וברונפמן אירן7דירה בקומה 23

                              5,856                           595                         -                          1,183,761                  -595                    161,316         2,284,814160,722                          -595                2,446,131              1,262,370               272    1,262,642                   1,183,761               295,261      2,445,536     2,440,275         3.1%3.1%2,740,797אוזן אליהו7דירה בקומה 24

                              6,199                           629                         -                          1,088,967                  -629                    170,799         2,419,128170,170                          -629                2,589,927              1,500,960               288    1,501,249                   1,088,967               312,561      2,589,298     2,583,728         3.3%3.3%2,901,859זקס דורי 8דירה בקומה 25

                              6,080                           618                         -                             905,197                  -618                    167,465         2,371,897166,848                          -618                2,539,362              1,634,165               283    1,634,448                     905,197               306,215      2,538,744     2,533,283         3.2%3.2%2,844,960עידן עמיר8דירה בקומה 26

                              6,079                           617                         -                                    -                  -617                    167,464         2,371,897166,848                          -617                2,539,361              2,539,361               283    2,539,644                             -               306,215      2,538,744     2,533,283         3.2%3.2%2,844,960שולמית ויעקב עמיר8דירה בקומה 27

                              6,199                           629                         -                          1,177,478                  -629                    170,799         2,419,128170,170                          -629                2,589,927              1,412,449               288    1,412,738                   1,177,478               312,561      2,589,298     2,583,728         3.3%3.3%2,901,859רעות אמיר אלעד עמיר8דירה בקומה 28

                              6,782                           691                         -                          1,373,190                  -691                    186,747         2,644,953186,055                          -691                2,831,699              1,458,510               315    1,458,825                   1,373,190               342,244      2,831,008     2,824,917         3.6%3.6%3,173,252מינה רייסמן9פנטהאוז בקומה . מ29

                              7,549                        1,577                         -                                    -                -1,577                    183,999         2,593,294182,421                       -1,577                2,777,292              2,777,292               309    2,777,601                             -               335,317      2,775,715     2,769,743         3.5%3.5%3,111,032יפה בן דוד9פנטהאוז בקומה . מ30

                              8,218                           834                          -                  -834                    226,395         3,206,562225,561                          -834                3,432,958              3,432,958               382     3,433,340                             -               415,052      3,432,123     3,424,739         4.3%4.3%3,847,176שחמון ששון9פנטהאוז תחתון בקומה 31

                              8,873                           901                         -                             479,798                  -901                    244,424         3,461,907243,523                          -901                3,706,330              3,226,532               413    3,226,945                     479,798               447,923      3,705,429     3,697,458         4.7%4.7%4,153,352אופיר ולימור רוסין10פנטהאוז בקומה 32

                             13,042                        4,917                         -                          1,832,837                -4,917                    253,112         3,528,326248,195                       -4,917                3,781,437              1,948,601               421    1,949,021                   1,832,837               459,899      3,776,521     3,768,396         4.8%4.8%4,236,419בביוב אייל וסיגל10פנטהאוז בקומה 33

88,534,31378,820,24178,990,1819,544,13219,889,50859,172,4028,79859,163,60479,053,111(62,930)73,798,9075,191,2755,254,205(62,930)19,889,508062,930232,870

(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 )

שיעורי השתתפות של חברי הקבוצה

חלק יחסי בעלויות בנייה וכלליותחלק יחסי בקרקע לחיוב בהיטל השבחה 

חלוקת הגבייה למימון בנקאי ומימון עצמיתקציב ושווי כגמור




