
    

 2018אוקטובר  07ירושלים, 

 לכבוד

 גב' שרון נטר ,איתי מאיר מר

 הבנק הבינלאומי

 

 מגוריםליח"ד  33להקמת בנייה רוויה פרויקט -קבוצת רכישה הנדון: 

 במתחם זרובבל הרצליה  204מגרש 

 2018לחודש אוגוסט  דרישת תשלום

בתיאום עם הבנק המלווה, ולבקשת הקבוצה, התבקשנו לאשר תשלומים נוספים לספקים בפרויקט עבור 

( שיצא 31/08/2018)הנכון ליום  2018. בהמשך לדוח הביצוע לחודש אוגוסט 2018ביצוע חודש אוגוסט 

 הפרקים המעודכנים:להלן  16/09/2018ביום 

 ביצוע באתר .1
 ע"י יוני כהן, שמאי מקרקעין.ביקור באתר נערך  13/09/2018בתאריך 

 

 הערות כלליות:

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

 היתר השינויים(.

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

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

 פנימיים בדירות וכיוצא בזה. התקבלו מהמזמין פירוט השינויים.

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

)הוארך  01/01/2019בתוקף עד ליום ₪,  1,640,925על סך  19/09/2016מיום  477474/00013

 תוקף הערבות(. 

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

מע"מ בדרישת  + ₪אלף  750סך של  2018בחשבון קבלן אוגוסט ה אושרו ע"י המפקח מתוכ

לאישור הבנק המלווה להגדלת  חריגים אלו מאושרים בכפוףהתשלום הנוכחית לקבלן. 

ע"י ₪ אלף  780-)סך כ ₪אלף  1,351-כבסך  22התקציב שבוצעה בסעיף הבניה בדוח ביצוע מס' 

 ע"י הגדלה תקציבית בהתאם למקורות הפרויקט(.₪ אלף  571-ניוד מסעיף הבצ"מ וסך כ
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תב שנשלח לבנק לפיו היא מתחייבת ומכ  בהתאם לצפי הוצאות לגמר ששלחה נציגות הקבוצה •

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

 127-רש בסך כהתייחסנו ליתרת הפרשי הצמדה לקבלן שתיד הלהסכם קבלן. בנוסף לסכום ז

-מיתרת עלויות בניה( וכן ישנה יתרה עודפת בסעיפי נלוות בסך כ 4%-)ע"פ אומדן של כ₪ אלף 

לפיכך, ₪. אלף  5,021-לכן, סך היתרה התקציבית לגמר, נכון לתאריך הדוח, הינה כ₪. אלף  20

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

 780ונויד סך של ₪ רות הפרויקט )כספים נוספים שהפקידו חברי הקבוצה מהון עצמי( למקו

 מסעיף הבצ"מ לסעיף הבניה.₪ אלף 

אלף  1,113-התוספת התקציבית בסעיף הבניה כוללת חריגים בסך כ, תשומת לב הבנק המלווה •

חריגים נוספים שהוגשו )אך טרם  אינה כוללתמע"מ(. יודגש כי תוספת זו ₪+אלף  951) ₪

שכן נמסר מהנציגות הקבוצה התחייבות לפיה לא ₪, אלף  487-אושרו ע"י המפקח( בסך כ

 יידרשו חריגים נוספים ע"י הקבלן מעבר ליתרת עלויות אלו.

 להלן רשמי ההתקדמות באתר:

 .הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים

 גידור.בוצע 

 בוצע שלד.

 פיתוח וקירות פיתוח.החלו בעבודות 

 בוצעו עבודות ריצוף.

 החלו בעבודות הנמכת תקרת גבס.

 מבוצעות עבודות חשמל ואינסטלציה דירתי.

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

 החלו בביצוע חשמל לבן.

 החלו בביצוע התקנת מעלית.

 חיפוי אבן הושלם.
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 מבוצעות עבודות אלומיניום.

 בהכנת דירה לדוגמא.החלו 

 הכרנו בביצועם. –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.

 חלק מהדירות בשלבי ניקיון.

 קולי מסירה ראשוניים.נמסר כי החלו בפרוטו
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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-ים לקבלן בסך כלתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגה בפנינו רשימת חריג •

חריגים מע"מ בדרישת התשלום הנוכחית לקבלן.  + ₪אלף  750סך של  2018בחשבון קבלן אוגוסט ע"י המפקח 

בסך  22לאישור הבנק המלווה להגדלת התקציב שבוצעה בסעיף הבניה בדוח ביצוע מס'  אלו מאושרים בכפוף

ע"י הגדלה תקציבית בהתאם ₪ אלף  571-ע"י ניוד מסעיף הבצ"מ וסך כ₪ אלף  780-)סך כ ₪אלף  1,351-כ

 למקורות הפרויקט(.
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 13/09/2018 נכון לתאריך :

 באתר ביום הביקור :מספר עובדים 
 

 הוצגו בפנינו חשבונות עבור קבלן הביצוע 

חשבונות שבוצעו/נפרעו, חשבונות שטרם )

בוצעו: מספר החשבון, תאריך הביצוע, סך 

 ( :כולל מע"מ החשבון

 :חשבונות נדרשים לקבלןהוצג בפנינו 

 סך של  – 2018ן אוגוסט -ח –טרם נפרע 

 )כולל מע"מ(.₪  1,166,926.00

אושרו ע"י המפקח באתר  תשלום זהמתוך 

 )כולל מע"מ(.₪  877,306.24 חריגים בסך של 
 

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

 .שעבוד לבנק המלווה סעיף בפוליסה קיים

בדוח  מידע זה הינו בהתאם לנתונים שהוצגו

 של דסה נייר. 15ביצוע 

 14.04.2019 הביצוע :תוקף פוליסת הביטוח לקבלן 

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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השמאי באתר. להלן  , המפרט את שווי ההתקדמות הפיזית באתר, כפי שנגזרה מביקור2בנספח מצורף לוח מס' 

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

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

 ם.אלף ש"ח במונחים ממודדי  2,278  -כ קיים עודף השקעה על התשלום בסך של

  דרישת תשלום .2
הסכומים כוללים מע"מ, אלא אם צוין ) 2018עבור חודש אוגוסט  בפנינו השהוצגלהלן דרישת התשלום בפרויקט 

 :אחרת(

 
 

דרישת תשלום עבור החזר כספים לחבר קבוצה אופיר רוסין בפנינו לתשומת לב הבנק המלווה כי הוצגה  -בצ"מ

מכיוון . ₪(אלף  3.2-)הוצגה אסמכתא לתשלום שבוצע בסך כ שביצע תשלום לחברת חשמל עבור חיבורי חשמל באתר

בסעיף הבצ"מ  סעיף הבצ"מ.ב ע"י שימוש זה והסעיף חיבורי חשמל נוצל במלואו, לבקשת הקבוצה לאשר תשלום

הפרשי הצמדה שצפוי לממן הפרשי הצמדה בחשבונות הקבלן. נכון לתאריך הדוח ידוע על ₪ אלף  127-נותר סך כ

לאשר את תשלום אנו מבקשים את אישור הבנק המלווה . 2018אוגוסט  + בחשבונות יולישאושרו ₪ אלף  72-סך כב

 מסעיף הבצ"מ לסעיף חיבורי חשמל )שנוצל במלואו(.₪ אלף  3.2-זה ע"י ניוד סך כ

דרישה 24- דרישה לחודש אוגוסט 2018

תשלומים לאוגוסט 2018

פיקוח הנדסי צמוד13,455.00אפרתי מדפיס 

בניה1,166,926.00אברהם לוי חב' לבנין בע"מ

ניהול פרויקט כספי ושמאות- תומר מתן ק.ר.5,263.00תומר מתן ק.ר. בע"מ 

תכנון יועצים והעתקות5,850.00זרניצקי חפץ - דרישה 24

תכנון יועצים והעתקות4,133.00חי בזק

תכנון יועצים והעתקות3,791.00מיכל גינצבורג 

חיבורי חשמל/ בצ"מ3,169.30אופיר רוסין - החזר תשלום שבוצע לחח"י עבור חיבורי חשמל 

   1,202,587.30₪סה"כ
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על  אושר ע"י המפקח באתר)כולל מע"מ( ₪ אלף  877,306.24 סך של ₪  1,166,926מתוך התשלום בסך של  –בניה 

 . שבוצעו חשבון חריגים

 

וניודים ₪ אלף  571-מאושרים לאחר הגדלה תקציבית שבוצעה בסך כלתשומת לב הבנק המלווה כי התשלומים 

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

 

 

   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 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

2,2971,8383912,22997%697.00%אלומניום

3283253328100%01.00%מעקות אלומניום

1641153314890%160.50%אלומניום ציבורי

3282724631897%101.00%נגרות ארונות ודלתות

328312832098%81.00%מסגרות

328322332599%31.00%הרכבת דלתות פלדה

3282306629590%331.00%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

16414816164100%00.50%תקרת גבס

32816411527985%491.00%הרכבת כלים וברזים

3282634931295%161.00%אביזרי חשמל

98549244393595%493.00%פיתוח חצר

164148815695%80.50%ריצוף חוץ

6560000%6562.00% וחיבור לאספקות4טופס 

6560000%6562.00%מסירת דירות

29,6861,33431,02094.52%1,800100.00%          32,820כ הסכם קבלן"סה

1,7178772,59584.6%474100.00%            3,068הגבהת אלומיניום+עבודות ברזל-חריגים בבניה

השקעה במונחי בסיס




