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

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 -שולמו הוצאות חורגות בסעיף זה בסך כ -תכנון  ✓

אלף  125מהחברה נמסר צפי תקציבי נדרש של כמו כן, .  לתאריך הדוח
לפיכך, באישור ון הוצאות נוספות שיידרשו בסעיף התכנון. למימ₪ 

למימון ההוצאות החורגות ₪ אלף  147 -הבנק המלווה נויד סך כ
 והתשלומים שיידרשו בסעיף זה.

שבוצע ע"י "דסה נייר", התקציב השוטף נאמד  15ע"פ נתוני דוח ביצוע  ✓
סך נכון לתאריך הדוח התקציב השוטף נאמד ב₪. 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  •

 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

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  1מת לב הבנק המלווה כי קיימים לתשו •
 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  •
 ם )מתקציב בסיס(.מימוני ליחידה שלה

-, שיעור התשלום בבניה הינו כ77.2%-שיעור התקדמות הנדסי באתר הינו כ •
%64.5. 
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28/02/2018 

 

על לתשומת לב הבנק המלווה, נתוני דוח הביצוע מתבססים על דוח האפס ו •
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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לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגו בפנינו רשימת הון עצמי לחברי הקבוצה  • 
)תאריך הדוח( שאושרו ע"י רו"ח של הקבוצה, כך  28/02/2018עד ליום 

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

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

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

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

בהתאם למכתב שהוצג בפנינו מטעם רו"ח של הפרויקט, מר לוי אייל, בוצעה  •
הקבוצה של חברי  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  •
מהקבוצה נמסר כי הפערים ייסגרו עם ההפקדות בחלקם היחסי בפרויקט. 

 שבוצעו לאחר תאריך הדוח.
מצאים בגרעון חברי קבוצה אשר נ 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%-שיעור התקדמות הנדסי באתר הינו כ •
73.5%. 
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31/03/2018 

 

 

על המלווה, נתוני דוח הביצוע מתבססים על דוח האפס ולתשומת לב הבנק  •

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' 

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

)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 

 .18שקדם לדוח ביצוע 

. 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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 370לתשומת לב הבנק המלווה כי ע"פ הסכם הקבלן נדרשת תוספת בסך של  •
ים את אישור הבנק המלווה לנייד לסעיף הבניה. לפיכך, אנו מבקש₪ אלף 

 סכום זה מסעיף 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  67  -בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •
  .ןששולמו לקבל

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

בחלקו היחסי בשל כך שלא שוחררה מסגרת אשראי נוספת עקב חומר בביטוח 
 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(.

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

ברי קבוצה אשר נמצאים בגרעון ח 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 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.  15מדוח ביצוע מס' 

לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגו בפנינו רשימת הון עצמי לחברי הקבוצה  •
אושרו ע"י רו"ח של הקבוצה, כך )תאריך הדוח( ש 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 

 שינויים פנימיים בדירות וכיוצא בזה.שינוי לובי,  כי תוכנית השינויים כוללת
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  •
למימון תשלומים בסעיף זה עד גמר הפרויקט. ₪ אלף  150נמסר כי נדרשים 

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

חברי קבוצה אשר אינם עומדים  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.  15מדוח ביצוע מס' 

לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגו בפנינו רשימת הון עצמי לחברי הקבוצה  •
אושרו ע"י רו"ח של הקבוצה, כך )תאריך הדוח( ש 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(. 01/10/2018ם ליו
מהמפקח ההנדסי של הפרויקט, מר ערן שני, נמסר כי הפרויקט בהליכי הוצאת  •

. כמו כן, מסר המפקח 2018היתר שינויים שצפוי להתקבל באמצע חודש יולי 
כי תוכנית השינויים כוללת שינוי לובי, שינויים פנימיים בדירות וכיוצא בזה. 

סי כי לא יידרשו עלויות נוספות בבניה. ייתכן ויידרשו להערכת המפקח ההנד
 הוצאות נוספות עבור תכנון ויועצים. התקבלו מהמזמין פירוט השינויים.

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

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

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

בגין  הפרשי הצמדה ₪ אלף   36 -ציב הבצ"מ סך כבתקופת הדוח נוצל מתק •
  .ששולמו לקבלן

חברי קבוצה אשר אינם עומדים  קיימיםלא לתשומת לב הבנק המלווה כי  •
 בחלקם היחסי בפרויקט. 
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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 המלווה כי לתשומת לב הבנק  •
 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב בסיס(.

-, שיעור התשלום בבניה הינו כ88.7%-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
 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 

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  במהלך החודשים הקרובים.היתר 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 לתשומת לב הבנק המלווה כי בתקופת  •
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  מוכרותניות הקבלן לבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עבור חשבו •
 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  3מלווה כי קיימים לתשומת לב הבנק ה •
  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. 

22 
31/08/2018 

אוגוסט -חודשי עבור יולי-דולבקשת הבנק המלווה דוח ביצוע זה הינו דוח  •
2018. 
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)לאור זאת  2018דצמבר  –לתשומת לב הבנק המלווה לצפי עדכני לסיום הבניה  •

 שטרם התקבל היתר השינויים(.
לתשומת לב הבנק המלווה כי נתוני דוח הביצוע וטבלת האיזון הינם בהתבסס  •

. 22שבוצעו בדוח ביצעו מס'  הגדלה תקציבית נדרשת וניודים תקציבייםעל 
.א. 5ראו פרק  22לפירוט התקציב המעודכן והניודים שבוצעו בדוח ביצוע מס' 

 עדכון תקציב לפרויקט.

בהתאם לנמסר מנציגות הקבוצה התוספת התקציבית חולקה בין חברי  •
 "דסה נייר".הקבוצה ע"פ חלק יחסי שנקבע בדוח האפס של 

יתרת  31/08/2018ליום כי נכון מצהירה במכתב ששלחה נציגות הקבוצה היא  •
ע"פ המכתב נציגות . ₪אלף  4,875-בסך כנאמדת הפרויקט  עלויות לגמר

תמומן מהון עצמי  ותהיינה חריגה מסכום זה היאמתחייבת כי במידה הקבוצה 
 חברי הקבוצה. שיפקידונוסף 

ומכתב שנשלח לבנק לפיו   ששלחה נציגות הקבוצהבהתאם לצפי הוצאות לגמר  •
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
למימון עלויות נוספות מעבר להסכם קבלן. בנוסף לסכום ₪ אלף  1,351-בסך כ

)ע"פ ₪ אלף  127-ת הפרשי הצמדה לקבלן שתידרש בסך כהתייחסנו ליתר הז
מיתרת עלויות בניה( וכן ישנה יתרה עודפת בסעיפי נלוות בסך  4%-אומדן של כ

-לכן, סך היתרה התקציבית לגמר, נכון לתאריך הדוח, הינה כ₪. אלף  20-כ
לפיכך, באישור הבנק המלווה בוצעה הגדלה תקציבית בסעיף ₪. אלף  5,021

אלף בהתאם למקורות הפרויקט )כספים נוספים שהפקידו   571-סך כהבניה ב
מסעיף הבצ"מ לסעיף ₪ אלף  780ונויד סך של ₪ חברי הקבוצה מהון עצמי( 

 הבניה.

כוללת חריגים  התוספת התקציבית בסעיף הבניה, תשומת לב הבנק המלווה •
אינה כוללת מע"מ(. יודגש כי תוספת זו ₪+אלף  951) ₪אלף  1,113-בסך כ

שכן ₪, אלף  487-חריגים נוספים שהוגשו )אך טרם אושרו ע"י המפקח( בסך כ
נמסר מהנציגות הקבוצה התחייבות לפיה לא יידרשו חריגים נוספים ע"י 

 אלו.הקבלן מעבר ליתרת עלויות 

 951-לקבלן בסך כלתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגה בפנינו רשימת חריגים  •
אלף  300סך של  22בדוח ביצוע מס' מע"מ מתוכה אושרו ע"י המפקח  + ₪אלף 

חריגים אלו מאושרים בכפוף מע"מ בדרישת התשלום הנוכחית לקבלן.  + ₪
בדוח ביצוע  לאישור הבנק המלווה להגדלת התקציב שבוצעה בסעיף הבניה

  .22מס' 

נמסר כי הפרויקט בהליכי הוצאת מהמפקח ההנדסי של הפרויקט, מר ערן שני,  •
היתר שינויים שצפוי להתקבל בקרוב. כמו כן, מסר המפקח כי תוכנית 
השינויים כוללת שינוי לובי, שינויים פנימיים בדירות וכיוצא בזה. התקבלו 

 מהמזמין פירוט השינויים.
הוצגה בפנינו ערבות בנקאית שהומצאה ע"י אברהם לוי חברה לבניה בע"מ  •

בתוקף עד ₪,  1,640,925על סך  19/09/2016מיום  477474/00013ס' )הקבלן( מ
הקבוצה התבקשה להציג הארכה  )הוארך תוקף הערבות(. 01/10/2018ליום 

 לערבות זו.

בסעיף  מוכרותלבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עבור חשבוניות הקבלן  •
הוצאות מידוד עתידיות עבור חשבוניות הקבלן יוכרו גם הן בסעיף  הבצ"מ.
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הבצ"מ. לפיכך, התקציב המוצג הינו במונחי בסיס למעט תקציב הבניה הכולל 
 אומדן להפרשי הצמדה עתידיים.

בגין  הפרשי )כולל מע"מ( ₪ אלף   57-בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •
 837-וח שולמו הפרשי הצמדה בסך כעד לתאריך הד .הצמדה ששולמו לקבלן

 )כולל מע"מ( שנוצלו בסעיף הבצ"מ.₪ אלף 
, לאחר שבוצעה משיכת האשראי האחרונה לתשומת לב הבנק המלווה •

חברי קבוצה אשר אינם  קיימים, כי לא 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 15, לאחר שבוצעו איזונים בין דירות לתשומת לב הבנק המלווה •
לא כי  של בביוב( באישור נציגות הקבוצה,) 33-ו 10דירות  ןישנובסקי( ובי

קבוצה אשר נמצאים בגרעון מימוני ליחידה שלהם )מתקציב רי חב קיימים
 בסיס(.

שיעור , 94.0%-)לא כולל חריגים( הינו כשיעור התקדמות הנדסי באתר  •
 .91%-)לא כולל חריגים( הינו כהתשלום בבניה 

שיעור התשלום בבניה , 67.5%-הינו כלחריגים שיעור התקדמות הנדסי באתר  •
 .56%-לחריגים הינו כ

23 

30/09/2018 

 

 

לתשומת לב הבנק המלווה כי בתקופת הדוח התקבל היתר שינויים, לפירוט  •
 .3ראו פרק 

 .2018דצמבר  –לתשומת לב הבנק המלווה לצפי עדכני לסיום הבניה  •
לתשומת לב הבנק המלווה כי נתוני דוח הביצוע וטבלת האיזון הינם בהתבסס  •

 עבדוח ביצו)בסעיף הבניה(  ₪אלף  571-בסך כשבוצעה על הגדלה תקציבית 
ראו  22. לפירוט התקציב המעודכן והניודים שבוצעו בדוח ביצוע מס' 22מס' 
 .א. עדכון תקציב לפרויקט.5פרק 

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

 )הוארך תוקף הערבות(.  01/01/2019ליום 
מע"מ ₪+ אלף  750-בהתאם לעבודות החריגים שבוצעו ע"י הקבלן בסך כ •

, שולמו לקבלן 22ואושרו לאור התוספת התקציבית שבוצעה בדוח ביצוע מס' 
 מע"מ בתקופת הדוח.₪+ אלף  300חריגים בסך של 

מסעיף התכנון לסעיף חיבורי חשמל למימון החזר ₪ אלף  3-בוצע ניוד בסך כ •
תשלום שבוצע בסכום זה ע"י אופיר רוסין לחיבורי חשמל. אנו מבקשים את 

 אישור הבנק המלווה לניוד שבוצע.
בסעיף  מוכרותור חשבוניות הקבלן לבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עב •

הוצאות מידוד עתידיות עבור חשבוניות הקבלן יוכרו גם הן בסעיף  הבצ"מ.
הבצ"מ. לפיכך, התקציב המוצג הינו במונחי בסיס למעט תקציב הבניה הכולל 

 אומדן להפרשי הצמדה עתידיים.
בגין  הפרשי )כולל מע"מ( ₪ אלף   38-בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •

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



   

 

9  

, לאחר שבוצעה משיכת האשראי האחרונה לתשומת לב הבנק המלווה •
חברי קבוצה עומדים בחלקם  כל, כי 22בפרויקט בתקופת דוח ביצוע מס' 

 . היחסי בפרויקט

אשר נמצאים בגרעון  חברי קבוצה 2לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •
 נדרש(.  )מתקציב שוטף מימוני ליחידה שלהם

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

שיעור , 95.51%-)לא כולל חריגים( הינו כשיעור התקדמות הנדסי באתר  •
 .93%-)לא כולל חריגים( הינו כהתשלום בבניה 

שיעור התשלום בבניה , 84.6%-לחריגים הינו כשיעור התקדמות הנדסי באתר  •
 .67%-לחריגים הינו כ

24 

31/12/2018 

 

 

חודשי עבור חודשים -תלתדוח באישור הבנק המלווה דוח הביצוע הינו  •

  .2018 דצמבר-אוקטובר

התקבל היתר שינויים, לפירוט  23דוח לתשומת לב הבנק המלווה כי בתקופת  •

 .3ראו פרק 

ותעודת  4טופס -7פרק  לפרויקט, לפירוט ראוותעודת גמר  4התקבל טופס  •

  גמר.

שהומצאה ע"י אברהם לוי חברה  ערבות בנקאיתכתב הארכה להוצגה בפנינו  •

 1,640,925על סך  19/09/2016מיום  477474/00013לבניה בע"מ )הקבלן( מס' 

 .01/02/2019בתוקף עד ליום ₪, 

מע"מ ₪+ אלף  750-בהתאם לעבודות החריגים שבוצעו ע"י הקבלן בסך כ •

, שולמו לקבלן 22ואושרו לאור התוספת התקציבית שבוצעה בדוח ביצוע מס' 

שולמה  23)בתקופת דוח  מע"מ בתקופת הדוח₪+ אלף  450ים בסך של חריג

 מע"מ(.₪+אלף  300-יתרה בסך כ

 של הקבוצה )תומר מתן( לתשומת לב הבנק המלווה, החברה המנהלת •

לפיו  והתחשבנות לכל הספקים בפרויקט העבירה צפי תקציבי לגמר הפרויקט

 הניודים הבאים וההתאמות הבאות בתקציב: נדרשו

למימון  חריגים לבניה לסעיף תכנון ויועציםסעיף מ₪ אלף  199סך של נויד  1

 זה תשלומים חורגים הנדרשים לגמר התחשבנות עם כל הספקים בסעיף 

 .ע"פ דרישה( בדוח הבא לגמר ההתחשבנות עם היועצים יוצגו)התשלומים 

ריגים לבניה לסעיף ניהול פרויקט )תומר חסעיף מ ₪ אלף  69סך של נויד  2

 בהתאמה לתשלומים שהקבוצה דיווחה כי שילמה בסעיף הניהול. -מתן(
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בהתאם  חריגים לבניה לסעיף חיבורי חשמל סעיף מ₪ אלף  12סך של נויד  3

לדרישת חיבורי חשמל שהוצגה בפנינו וכבר שולמה ע"י אחד מחברי 

 (.4הקבוצה )טרם קבלת טופס 

חריגים לבניה לסעיף פיקוח הנדסי למימון סעיף מ₪ אלף  21של סך נויד  4

 תשלומים למפקח לגמר חשבון. 2

הבצ"מ למימון הפרשי חריגים לבניה לסעיף סעיף מ₪ אלף  80סך של נויד  5

 חשבונות קבלן אחרונים(. שניהצמדה עתידיים )עבור 

מחריגים  מסעיףשבוצעו ניודים אנו מבקשים את אישור הבנק המלווה ללסיכום, 

  .₪אלף  381סך של לסעיפי הנלוות בלבניה 

יובהר כי הניודים שבוצעו כפופים לכך שבחשבון קבלן האחרון )בדוח הבא( לא יידרשו 

וכי במידה ויידרשו הם ₪, אלף  191-תשלומים בגין עבודות חריגים מעבר לסך כ

חריגים נוספים כלומר, ן הליווי ולא במסגרת תקציב הפרויקט. -ישולמו מחוץ לח

ימומנו מהון עצמי של חברי הקבוצה בלבד מבלי לנצל את עודפי ₪ אלף  191-מעבר ל

וצג בפנינו תצהיר חתום שתיפרץ מסגרת התקציב הקיימת. ההגביה בפרויקט ומבלי 

 על ידי נציגות הקבוצה המאשר זאת.

בסעיף  מוכרותלבקשת הבנק המלווה הוצאות המידוד עבור חשבוניות הקבלן  •

הוצאות מידוד עתידיות עבור חשבוניות הקבלן יוכרו גם הן בסעיף  הבצ"מ.

הבצ"מ. לפיכך, התקציב המוצג הינו במונחי בסיס למעט תקציב הבניה 

 הכולל אומדן להפרשי הצמדה עתידיים.

בגין  )כולל מע"מ( ₪ אלף  51-סך כבתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ  •

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

 לו בסעיף הבצ"מ.)כולל מע"מ( שנוצ₪ אלף  926-כ

, לאחר שבוצעה משיכת האשראי האחרונה לתשומת לב הבנק המלווה •

חברי קבוצה עומדים בחלקם , כי כל 22בפרויקט בתקופת דוח ביצוע מס' 

  .היחסי בפרויקט

אשר נמצאים בגרעון  חברי קבוצה 2לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים  •

  נדרש(. )מתקציב שוטף מימוני ליחידה שלהם

רי קבוצה אשר נמצאים בגרעון חב קיימיםלא כי  לתשומת לב הבנק המלווה •

 מימוני ליחידה שלהם )מתקציב בסיס(.
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שיעור התשלום , 97%-)לא כולל חריגים( הינו כשיעור התקדמות הנדסי באתר  •

 .95%-)לא כולל חריגים( הינו כבבניה 

שיעור התשלום בבניה , 93%-הינו כ לחריגיםשיעור התקדמות הנדסי באתר  •

 .93%-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 לפרויקט מגוריםקבוצת רכישה נה "(, 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

  .2018דצמבר -חודשי עבור חודשים אוקטובר-באישור הבנק המלווה דוח הביצוע הינו דוח תלת •

 .3התקבל היתר שינויים, לפירוט ראו פרק  23בתקופת דוח לתשומת לב הבנק המלווה כי  •

 ותעודת גמר.  4טופס -7לפרויקט, לפירוט ראו פרק ותעודת גמר  4התקבל טופס  •

שהומצאה ע"י אברהם לוי חברה לבניה בע"מ  כתב הארכה לערבות בנקאיתהוצגה בפנינו  •

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

01/02/2019. 

מע"מ ואושרו לאור ₪+ אלף  750-בהתאם לעבודות החריגים שבוצעו ע"י הקבלן בסך כ •

₪+ אלף  450ים בסך של , שולמו לקבלן חריג22התוספת התקציבית שבוצעה בדוח ביצוע מס' 

 מע"מ(.₪+אלף  300-שולמה יתרה בסך כ 23)בתקופת דוח  מע"מ בתקופת הדוח

  .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

 .2018/12) 2018 דצמברהמועד העדכני הסביר לסיום הפרויקט הינו 

 . 4נכון לתאריך צאת הדוח התקבל טופס 
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העבירה צפי תקציבי  של הקבוצה )תומר מתן( לתשומת לב הבנק המלווה, החברה המנהלת •

הניודים הבאים וההתאמות  נדרשולפיו  והתחשבנות לכל הספקים בפרויקט לגמר הפרויקט

 הבאות בתקציב:

למימון תשלומים חורגים  חריגים לבניה לסעיף תכנון ויועציםסעיף מ₪ אלף  199סך של נויד  .1

הנדרשים לגמר התחשבנות עם כל הספקים בסעיף זה  )התשלומים לגמר ההתחשבנות עם 

 היועצים יוצגו בדוח הבא ע"פ דרישה(.

בהתאמה  -חריגים לבניה לסעיף ניהול פרויקט )תומר מתן(סעיף מ ₪ אלף  69סך של נויד  .2

 לתשלומים שהקבוצה דיווחה כי שילמה בסעיף הניהול.

בהתאם לדרישת חיבורי חשמל  חריגים לבניה לסעיף חיבורי חשמל סעיף מ₪ אלף  12סך של נויד  .3

 (.4שהוצגה בפנינו וכבר שולמה ע"י אחד מחברי הקבוצה )טרם קבלת טופס 

תשלומים למפקח  2חריגים לבניה לסעיף פיקוח הנדסי למימון סעיף מ₪ אלף  21סך של נויד  .4

 לגמר חשבון.

הבצ"מ למימון הפרשי הצמדה עתידיים חריגים לבניה לסעיף סעיף מ₪ ף אל 80סך של נויד  .5

 חשבונות קבלן אחרונים(. 2)עבור 

לסעיפי מחריגים לבניה  לסיכום, אנו מבקשים את אישור הבנק המלווה לניודים שבוצעו מסעיף

  .₪אלף  381סך של הנלוות ב

)בדוח הבא( לא יידרשו תשלומים יובהר כי הניודים שבוצעו כפופים לכך שבחשבון קבלן האחרון 

ן הליווי -וכי במידה ויידרשו הם ישולמו מחוץ לח₪, אלף  191-בגין עבודות חריגים מעבר לסך כ

מהון עצמי של  ימומנו₪ אלף  191-מעבר לכלומר, חריגים נוספים . ולא במסגרת תקציב הפרויקט

שתיפרץ מסגרת התקציב חברי הקבוצה בלבד מבלי לנצל את עודפי הגביה בפרויקט ומבלי ו

 וצג בפנינו תצהיר חתום על ידי נציגות הקבוצה המאשר זאת.ה .הקיימת

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

מידוד עתידיות עבור חשבוניות הקבלן יוכרו גם הן בסעיף הבצ"מ. לפיכך, התקציב המוצג הינו 

 במונחי בסיס למעט תקציב הבניה הכולל אומדן להפרשי הצמדה עתידיים.

בגין  הפרשי הצמדה )כולל מע"מ( ₪ אלף  51-בתקופת הדוח נוצל מתקציב הבצ"מ סך כ •

)כולל מע"מ( ₪ אלף  926-עד לתאריך הדוח שולמו הפרשי הצמדה בסך כ .ששולמו לקבלן

 שנוצלו בסעיף הבצ"מ.
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בפרויקט בתקופת דוח , לאחר שבוצעה משיכת האשראי האחרונה לתשומת לב הבנק המלווה •

  .חברי קבוצה עומדים בחלקם היחסי בפרויקט, כי כל 22ביצוע מס' 

אשר נמצאים בגרעון מימוני ליחידה  חברי קבוצה 2 לתשומת לב הבנק המלווה כי קיימים •

  נדרש(. )מתקציב שוטף שלהם

רי קבוצה אשר נמצאים בגרעון מימוני ליחידה חב קיימיםלא כי  לתשומת לב הבנק המלווה •

 שלהם )מתקציב בסיס(.

)לא כולל שיעור התשלום בבניה , 97%-)לא כולל חריגים( הינו כשיעור התקדמות הנדסי באתר  •

 .95%-חריגים( הינו כ

-הינו כ לחריגיםשיעור התשלום בבניה , 93%-הינו כ לחריגיםהנדסי באתר  שיעור התקדמות •

93%. 

  בניה יהיתר .3

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

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

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

 ופיתוח שטח + פרגולות.

 . 27/08/2018, מיום 1819בתכנית הר/ 204, מגרש 6525בגוש  207לחלקה  20180065היתר בניה מס'  •

 (: 20140329יח"ד )היתר מס'  33קומות,  10ההיתר כולל תכנית שינויים לבית מגורים משותף בן 

 "כ השטחים. שינויים בקומת מרתף כולל שינויים קונסטרוקטיביים, ללא שינוי בסה •

 שינויים בקומת קרקע, כולל שינויים פנימיים בדירות וכולל שינויים קונסטרוקטיביים. •

 שינויים פנימיים בקומות ללא שינוי בחישוב שטחים. •

 ללא שינוי בחישוב שטחים. 10שינויים קונסטרוקטיביים בחזית דרומית בקומה  •

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

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

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

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

 .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 

 רויקט.ותואם את היקף הפ 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, 

ליום בהתאם לצפי הוצאות לגמר  22בדוח ביצוע מס'  באישור הבנק המלווה שבוצע עדכון התקציבלהלן 

 המעודכןלהלן סיכום התקציב . ₪אלף  4,875-הנאמד בסך כ שהציגה נציגות הקבוצה בפנינו 31/08/2018

 כולל מע"מ(:₪, באלפי לפרויקט )
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 הפרויקטתקציב  . 5

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

 (:מע"מ כולל₪, אלפי בבפרויקט )

 

 .95%הוא :  בבניה בלבדאחוז הביצוע הכספי המצטבר 

-בסך כשלומים ת₪,  אלף 76,643-בסך כמתוך סך התשלומים לתשומת 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  16/12/2018בתאריך 

-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. 15פרויקט זה דוחות ביצוע החל מדוח ביצוע מס' 

 

 הערות כלליות:

 ותעודת גמר.  4טופס -7ותעודת גמר לפרויקט, לפירוט ראו פרק  4התקבל טופס  •

שהומצאה ע"י אברהם לוי חברה לבניה בע"מ  כתב הארכה לערבות בנקאיתהוצגה בפנינו  •

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

01/02/2019. 

מע"מ ואושרו לאור התוספת ₪+ אלף  750-בסך כ בהתאם לעבודות החריגים שבוצעו ע"י הקבלן •

מע"מ ₪+ אלף  450, שולמו לקבלן חריגים בסך של 22התקציבית שבוצעה בדוח ביצוע מס' 

 מע"מ(.₪+אלף  300-שולמה יתרה בסך כ 23)בתקופת דוח  בתקופת הדוח

 להלן רשמי ההתקדמות באתר:

 הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים.

 השלמת עבודות גמר הכולל תיקוני צבע וכיו"ב.מבוצעות 

 חלק מהדירות בשלבי ניקיון.

 החלו במסירות דירות בפרויקט.

 לפרויקט. 4התקבל טופס 
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, המפרט את שווי ההתקדמות הפיזית באתר, כפי שנגזרה מביקור השמאי באתר. להלן 2בנספח מצורף לוח מס' 

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

 
 *שווי ההשקעה באתר/ביצוע הנדסי כולל חריגים  שבוצעו ע"י הקבלן ואושרו ע"י המפקח.

 ם.אלף ש"ח במונחים ממודדי  405  -כ קיים עודף השקעה על התשלום בסך של
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 16/12/2018 נכון לתאריך :

 מספר עובדים באתר ביום הביקור :
 

 הוצגו בפנינו חשבונות עבור קבלן הביצוע 

)חשבונות שבוצעו/נפרעו, חשבונות שטרם 

בוצעו: מספר החשבון, תאריך הביצוע, סך 

 החשבון כולל מע"מ( :

 :חשבונות נדרשים לקבלןהוצג בפנינו 

 392,360סך של  -2018 נובמבר ן-ח טרם נפרע

₪. 

 לביטוח בע"מ.חברה  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 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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 ותעודת גמר  4טופס  .7

 :4טופס 

)חותמת ראש העיר מיום  31/12/2018( אישור להספקת חשמל / מים / טלפון מיום 5)תקנה   4הוצג בפנינו טופס 

 הרצליה. 9בכתובת חנה רובינא  6525( בגוש 33) 207( לחלקה 02/01/2019

ולפי  25/11/2015תאריך  20140329עולה כי ניתן לספק לבית מגורים משותף ואשר נהנה לפי היתר בניה מספר 

 את השרות המבוקש. 27/02/2018מתאריך  20180065תכנית שינויים מספר 

 תעודת גמר:

( נבנה לפי תנאי היתר 33) 207חלקה  6525הרצליה, גוש  9לכתובת חנה רובינא  4573הוצגה בפנינו תעודת גמר מספר 

, תכנית שינויים 29/11/2015מתאריך  20140329מותר להשתמש בו למטרות המפורטות בהיתר. היתר מס'  /

 .27/02/2018מתאריך  20180065

 מקורות ושימושים .8

+  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  5הופקד לפקדון )לטובת העמדת ערבות נדרשת לעיריה( סך של  22*** בתקופת דוח ביצוע מס' 
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  ת תשלוםודריש .9
שהוצגו בפנינו, כולל דרישות שהוצגו בעבר וטרם נפרעו / טרם נפרעו במלואן )נפרעו להלן דרישות התשלום בפרויקט 

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

 סעיף תקציבי סכום נובמבר  לחודש דרישה   -27דרישה 
     2018תשלומים לנובמבר 

 פיקוח הנדסי צמוד 13,455.00 אפרתי מדפיס 
 בניה 392,360.00 אברהם לוי חב' לבנין בע"מ

 3,163.00 תומר מתן ק.ר. בע"מ 
תומר מתן  -ניהול פרויקט כספי ושמאות

 ק.ר.
 2-דוח מסכם )דו תלת חודשי ו-זרניצקי חפץ

 תכנון יועצים והעתקות 11,700.00 ביקורים(
 והעתקותתכנון יועצים  1,149.00 חי בזק

 תכנון יועצים והעתקות 10,265.99 יועצת פיתוח –סוזנה ליהוא 
 קו האופק -ניהול פרויקט בניה 74,324.00 קו האופק 

 תכנון יועצים והעתקות 2,225.49 בדיקות -איזוטופ
 חיבורי חשמל 11,276.74 החזר על תשלום לחברת חשמל -אופיר רוסין

 תכנון יועצים והעתקות 3,884.00 ונוטריוןמשרד עו"ד  -זאב ברסלאור
 תכנון יועצים והעתקות 3,791.00 מיכל גינצוברג מעצבת לוביים

   527,594.22 סה"כ
 

 הערות:

₪ אלף  21התשלום מאושר בכפוף לאישור הבנק המלווה לניוד שבוצע בתקופת הדוח בסך של  -פיקוח באתר .1

 לסעיף פיקוח.  חריגים לבניהמסעיף 

 לפרויקט. 4לאחר שהתקבל טופס התשלום מאושר  –קו האופק -ניהול פרויקט בניה .2

₪ אלף  12בתקופת הדוח בסך של  התשלום מאושר בכפוף לאישור הבנק המלווה לניוד שבוצע -חיבורי חשמל  .3

( לאחר 32התשלום מאושר כהחזר לאופיר רוסין )חבר קבוצה מס'  לסעיף חיבורי חשמל.חריגים לבניה מסעיף 

 שהוצגו אסמכתאות לביצוע התשלום על ידו.

   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 )

31/12/2018:נכון לתאריך

דוח אפס דסה נייר105.8:מדד בסיס 

הסכם קבלן107.0:מדד בסיס 

113.2:מדד  ידוע 

תשלום במונחים שוטפיםתשלום במונחי בסיסתקציב בסיס ניודים בתקציבתקציב בסיס  

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

( ח"אלפי ש )( ח"אלפי ש (2)מתואמת במונחי בסיסהתשלום(1)דצמברדוח קודםדצמברדצמברדוח 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

1,7179702,6872,6871,9695262,4961,9695262,49693%192192חריגים לקבלן

32,82032,82032,90830,39191431,30530,39191431,30595%1,5151,603הסכם קבלן-בניה

34,53897035,50835,59632,3611,44033,80132,3611,44033,80195%1,7071,794(2)כ תשלומים בבניה "סה

מה ניתן לאשרהוצאות אחרות

1,975101,9851,9851,97861,9831,9785.71,983100%22אגרות בנייה והיטלי פיתוח 

5251.8837340373.24077%1212(65)117חיבור חשמל

1,2184091,6271,6271,321791,4011,32179.51,40186%226226תכנון יועצים והעתקות

448595075074522747945226.947995%2727פיקוח הנדסי צמוד

00000000.0000ניהול ושמאות

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

560696296296071161760710.561798%1212.ר.תומר מתן ק- ניהול פרויקט כספי ושמאות

1,0441,044875519268755192689%118118(870)1,914מ"בצ

6,1136,1135,4661775,6425,4661775,64287%471471(399)6,512(3)כ הוצאות אחרות "סה

78,24957178,82078,90875,0261,61776,64375,0261,61776,64397%2,1782,265(3)+(2)+(1)כ פרויקט "סה

2,1782,265כ 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 )

31/12/2018:נכון לתאריך

107.00:מדד בסיס 

113.20:מדד  ידוע 

שיעורתקציב בסיס  

אחוז יתרת תקציבהשקעהכ השקעה  לסוף"סההשקעה בחודשהשקעה עדדוח ראשוניסעיף

( ח"אלפי ש בסיסבמונחי בסיסדצמברדצמברדוח 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

1,6411,625161,641100%05.00%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

3283253328100%01.00%ריצוף וחיפוי לוביים, מדרגות פנים

3283280328100%01.00%ריצוף מרפסות וחדרי אמבטיה כולל איטום

2,2972,29702,297100%07.00%חיפוי חוץ

2,2972,251232,27499%237.00%אלומניום

3283280328100%01.00%מעקות אלומניום

1641595164100%00.50%אלומניום ציבורי

3283227328100%01.00%נגרות ארונות ודלתות

328322032298%71.00%מסגרות

3283253328100%01.00%הרכבת דלתות פלדה

3283121332599%31.00%חיפוי+ שיש+ מטבח ארונות

3283121032298%71.00%צבע

3283280328100%01.00%פסים ומשקופים- מעלית

3283280328100%01.00%מעלית התקנת התא

1641640164100%00.50%בגמר הפעלת מעלית

164159216198%30.50%מערכת סולארית

1641640164100%00.50%הכנות מיזוג אוויר בדירות

1641640164100%00.50%תקרת גבס

3283121032298%71.00%הרכבת כלים וברזים

32831216328100%01.00%אביזרי חשמל

9859850985100%03.00%פיתוח חצר

1641595164100%00.50%ריצוף חוץ

6560000%6562.00% וחיבור לאספקות4טופס 

656023023035%4272.00%מסירת דירות

31,34534331,68897%1,132100.00%          32,820כ הסכם קבלן"סה

2,49602,49693%192100.00%            2,687הגבהת אלומיניום+עבודות ברזל-חריגים בבניה

השקעה במונחי בסיס



31/12/2018:נכון לתאריך

105.8:מדד בסיס 

113.2: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

                              6,159                        2,339                         -                          1,663,958                -2,339                    100,911           3,334,71798,572                       -2,339                3,435,627              1,771,669               414    1,772,083                   1,663,958               419,044      3,433,288     3,429,469         4%4%3,852,332סיכל אריק ושירה(ק"ק)1דירת גן בקומה 1

                              7,899                        4,266                         -                          1,582,555                -4,266                     98,034           3,172,23493,769                       -4,266                3,270,269              1,687,714               394    1,688,108                   1,582,555               398,519      3,266,003     3,262,370         4.1%4.1%3,664,523חי יהושע ודנציגר חי אפרת(ק"ק)1דירת גן בקומה 2

                              4,643                        2,480                         -                                    -                -2,480                     58,302           1,888,47255,822                       -2,480                1,946,774              1,946,774               235    1,947,009                             -               237,239      1,944,294     1,942,131         2.5%2.5%2,181,533בנדר רונה2דירה בקומה 3

                              4,571                        2,450                         -                                    -                -2,450                     57,184           1,851,68454,734                       -2,450                1,908,868              1,908,868               230    1,909,098                             -               232,340      1,906,418     1,904,297         2.4%2.4%2,138,758וינברגר רות וראובן2דירה בקומה 4

                              4,550                        2,430                         -                             750,000                -2,430                     57,164           1,851,68454,734                       -2,430                1,908,848              1,158,848               230    1,159,078                     750,000               232,340      1,906,418     1,904,297         2.4%2.4%2,138,758ישראל יעקובוב2דירה בקומה 5

                              3,681                        1,500                         -                                    -                -1,500                     57,775           1,903,80056,275                       -1,500                1,961,575              1,961,575               237    1,961,812                             -               239,339      1,960,075     1,957,895         2.5%2.5%2,199,414יוסף נגל3דירה בקומה 6

                              4,592                        2,453                         -                             931,411                -2,453                     57,641           1,867,01255,187                       -2,453                1,924,653                 993,241               232       993,473                     931,411               234,089      1,922,199     1,920,061         2.4%2.4%2,156,288אליעזר לפקיפקר ומרים אוזן3דירה בקומה 7

                              4,592                        2,453                         -                             931,411                -2,453                     57,641           1,867,01255,187                       -2,453                1,924,653                 993,241               232       993,473                     931,411               234,089      1,922,199     1,920,061         2.4%2.4%2,156,288גולדמן ישעיהו ודניס3דירה בקומה 8

                              5,096                        2,897                         -                             894,947                -2,897                     59,648           1,919,89556,751                       -2,897                1,979,543              1,084,596               239    1,084,835                     894,947               240,650      1,976,646     1,974,447         2.5%2.5%2,217,296גרטן יעקב וליאורה4דירה בקומה 9

                                 626                       -1,529                         -                             923,488                1,529                     54,088           1,881,57455,618                       1,529                1,935,663              1,012,174               234    1,012,408                     923,488               236,627      1,937,192     1,935,037         2.5%2.5%2,173,819בביוב אייל וסיגל4דירה בקומה 10

                              4,625                        2,470                         -                             418,642                -2,470                     58,088           1,881,57455,618                       -2,470                1,939,662              1,521,020               234    1,521,254                     418,642               236,627      1,937,192     1,935,037         2.5%2.5%2,173,819עופרי זיו 4דירה בקומה 11

                              4,719                        2,520                         -                             957,789                -2,520                     59,270           1,919,89556,751                       -2,520                1,979,166              1,021,377               239    1,021,616                     957,789               240,650      1,976,646     1,974,447         2.5%2.5%2,217,296יונה שרעבי 4דירה בקומה 12

                              7,141                        4,925                          -                -4,925                     62,128           1,935,22457,204                       -4,925                1,997,352              1,997,352               241     1,997,593                             -               242,749      1,992,428     1,990,211         2.5%2.5%2,235,177עמיחי ודורית לוי5דירה בקומה 13

                              4,662                        2,489                         -                                    -                -2,489                     58,560           1,896,90356,071                       -2,489                1,955,463              1,955,463               236    1,955,699                             -               238,376      1,952,974     1,950,801         2.5%2.5%2,191,350 דורי חממה ויפעת אורי פדן5דירה בקומה 14

                             10,092                        7,919                         -                             470,556                -7,919                     63,990           1,896,90356,071                       -7,919                1,960,892              1,490,336               236    1,490,572                     470,556               238,376      1,952,974     1,950,801         2.5%2.5%2,191,350ישינובסקי, רייסמן5דירה בקומה 15

                              4,767                        2,550                         -                                    -                -2,550                     59,754           1,935,22457,204                       -2,550                1,994,978              1,994,978               241    1,995,218                             -               242,749      1,992,428     1,990,211         2.5%2.5%2,235,177ברק אלון5דירה בקומה 16

                             49,087                      46,390                         -                             562,158              -46,390                    115,986           2,354,45969,596                     -46,390                2,470,444              1,908,286               293    1,908,579                     562,158               295,161      2,424,055     2,421,358         3.1%3.1%2,719,216עוזי ואביבה רבי 6דירה בקומה 17

                              5,675                        3,032                         -                               31,786                -3,032                     71,246           2,307,70768,214                       -3,032                2,378,952              2,347,166               287    2,347,453                       31,786               289,977      2,375,921     2,373,277         3.0%3.0%2,665,898יהונתן כהן ניסן6דירה בקומה 18

                              4,700                        2,509                         -                             953,965                -2,509                     59,033           1,912,23156,524                       -2,509                1,971,265              1,017,299               238    1,017,537                     953,965               240,126      1,968,755     1,966,565         2.5%2.5%2,208,881שנק אורית וניר6דירה בקומה 19

                              4,813                        2,579                         -                               53,170                -2,579                     60,236           1,950,55257,657                       -2,579                2,010,788              1,957,618               242    1,957,861                       53,170               244,849      2,008,209     2,005,975         2.5%2.5%2,253,058זקס שרגא6דירה בקומה 20

                                 281                       -2,437                         -                                    -                2,437                     67,703           2,372,85370,140                       2,437                2,440,555              2,440,555               295    2,440,850                             -               297,805      2,442,992     2,440,275         3.1%3.1%2,740,797ישינבוסקי אבי7דירה בקומה 21

                              4,853                        2,493                         -                             722,444                -2,493                     63,412           2,060,91860,919                       -2,493                2,124,329              1,401,885               256    1,402,141                     722,444               565,219      2,121,837     2,119,476         2.7%2.7%2,687,056רני ציונית וישראל'צ7דירה בקומה 22

                              5,715                        3,051                         -                                    -                -3,051                     71,809           2,326,10168,758                       -3,051                2,397,909              2,397,909               289    2,398,199                             -                 -14,294      2,394,859     2,392,194         3.0%3.0%2,380,564בן כליפא דוד וברונפמן אירן7דירה בקומה 23

                              5,833                        3,116                         -                          1,183,761                -3,116                     73,255           2,372,85370,140                       -3,116                2,446,108              1,262,347               295    1,262,642                   1,183,761               297,805      2,442,992     2,440,275         3.1%3.1%2,740,797אוזן אליהו7דירה בקומה 24

                              6,175                        3,298                         -                          1,088,967                -3,298                     77,561           2,512,34274,263                       -3,298                2,589,903              1,500,936               312    1,501,249                   1,088,967               315,254      2,586,605     2,583,728         3.3%3.3%2,901,859זקס דורי 8דירה בקומה 25

                              6,056                        3,235                         -                             905,197                -3,235                     76,048           2,463,29172,813                       -3,235                2,539,339              1,634,142               306    1,634,448                     905,197               308,856      2,536,104     2,533,283         3.2%3.2%2,844,960עידן עמיר8דירה בקומה 26

                              6,055                        3,234                         -                                    -                -3,234                     76,047           2,463,29172,813                       -3,234                2,539,338              2,539,338               306    2,539,644                             -               308,856      2,536,104     2,533,283         3.2%3.2%2,844,960שולמית ויעקב עמיר8דירה בקומה 27

                              6,175                        3,298                         -                          1,177,478                -3,298                     77,561           2,512,34274,263                       -3,298                2,589,903              1,412,425               312    1,412,738                   1,177,478               315,254      2,586,605     2,583,728         3.3%3.3%2,901,859רעות אמיר אלעד עמיר8דירה בקומה 28

                              6,756                        3,610                         -                          1,373,190                -3,610                     84,805           2,746,86881,195                       -3,610                2,831,673              1,458,484               341    1,458,825                   1,373,190               345,189      2,828,064     2,824,917         3.6%3.6%3,173,252מינה רייסמן9פנטהאוז בקומה . מ29

                              7,523                        4,439                         -                                    -                -4,439                     84,048           2,693,21979,609                       -4,439                2,777,267              2,777,267               335    2,777,601                             -               338,204      2,772,828     2,769,743         3.5%3.5%3,111,032יפה בן דוד9פנטהאוז בקומה . מ30

                              8,186                        4,372                          -                -4,372                    102,808           3,330,11898,436                       -4,372                3,432,926              3,432,926               414     3,433,340                             -               418,622      3,428,554     3,424,739         4.3%4.3%3,847,176שחמון ששון9פנטהאוז תחתון בקומה 31

                              8,839                        4,721                         -                             479,798                -4,721                    110,995         3,595,301106,274                       -4,721                3,706,296              3,226,498               447    3,226,945                     479,798               451,777      3,701,575     3,697,458         4.7%4.7%4,153,352אופיר ולימור רוסין10פנטהאוז בקומה 32

                             13,007                        8,810                         -                          1,832,837                -8,810                    117,123         3,664,279108,313                       -8,810                3,781,403              1,948,566               455    1,949,021                   1,832,837               463,827      3,772,593     3,768,396         4.8%4.8%4,236,419בביוב אייל וסיגל10פנטהאוז בקומה 33

88,534,31378,820,24178,908,0249,626,28919,889,50859,172,4029,52659,162,87679,052,384(144,360)76,642,5322,265,4922,409,852(144,360)19,889,5080144,360232,143

(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




