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לכבודחבריעמותתאפיקימודיעיןשלוםוברכה .
לפניכםמספרעדכונים .

 .1תכנון ורישוי:
לקבלתהיתרבנייהלפרויקטנדרשים2שלביםמרכזייםבתהליךרישויהפרויקט :


שלבא-ועדתליווישלמתכננימשרדהשיכוןונציגיהעירייה.



שלבב-הגשתבקשהלהיתרתוךמילויהתנאים(גרמושקות) .

בנוגע לשלב א – ההליך בוצע והסתיים בהצלחה ,דהיינו נערך תכנון סופי ,הוגש החומר הנדרש
לוועדתהליוויואושרעלידם .
בנוגע לשלב ב  -עם קבלת האישור מוועדת הרישוי התקדמו המתכננים בהכנת תכנית 1:100
(גרמושקות)ל 8הבנייניםוהתכניותהוגשולוועדההמקומיתבמהלךחודשדצמבר .2014עלמנת
שהוועדההמקומית תתחיללבדוק אתהבקשותהיהעליהלהמתין,לפיחוק ,לקבלתאישורמשרד
השיכוןלהעברתהזכויותשלהמקרקעין מידיהקבלןהמוכר("רייסדור")לידיהעמותה("אפיקי
מודיעין") .מאחר שהאישור הנ"ל אכן התקבל ,הצפי לסיום בדיקת הבקשות להיתרים ולמילוי
התנאיםהשוניםהינועדתחילתחודשיוניהקרוב .
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תכנון למכרז קבלני:

מכרזהקבלניםהופץלקבלניםלפנימספרימים,זאתלאחרשבמהלךהשבועותהאחרוניםהוכןכל
החומרהנדרשלהפצהכגוןתכניותחשמל,אינסטלציה,פיתוח,חוברותומפרטים,ולאחרשבמקביל

לכך הוכנה רשימה של קבלנים אשר עומדים בקריטריונים ובתקן המקצועי  (סיווג  ג ,5שהוא
הסיווגהגבוהביותר)שנקבעוע"יוועדהעמותהבהמלצתחברתהניהול .
לרשותהקבלניםניתןפרקזמןסביר ללימודובחינתמסמכיהמכרז,לקיוםסיורמתואםבשטח,
לבניית הצעותיהם ולהגשתן .עם קבלת ההצעות יחל הליך של מו"מ שבסופו יבחר הועד המנהל
בקבלן.בחירתהוועדכפופהלאישורהבנקהמממן. 
הצפילעלייתהקבלןעלהשטחהינותחילתיוליהקרוב .


 .3בחירה ויחוד (שיבוץ) של יחידות הדיור והמחסנים :
הליך בחירת ושיבוץ יח"ד ומחסנים הסתיים ע"י שלב א' של הפרויקט (דהיינו  107יח"ד) .אנו
מודים לכם על שיתוף הפעולה .לאור סיום ההליך מתחיל כעת שיווק שלב ב' (יחידות ה"שבס",
דהיינו  21יח"ד) .סיום השיווק ואישור חברי העמותה החדשים ע"י הבנק המלווה הינם תנאי
להעמדת המימון מהבנק .תוכלו כמובן להפנות לגורם המשווק "חריש הירוקה" מכרים
המתענייניםבהצטרפותלפרויקט .

 .4בנק מלווה :
לאחרהכנתדו"ח""0ע"יהשמאיבוצעהפניהלכללהבנקיםהגדוליםבתחוםלצורךקבלתמימון
לפרויקט .התקבלו מס' הצעות - מבנק מזרחי-טפחות ,בנק לאומי ,בנק הפועלים ובנק ירושלים.
לאחרתהליךמו"ממולנציגיהבנקיםובחינתכלההצעותהוחלטע"יועדהעמותהלבחורבהצעת
בנק לאומי.מצ"בתדריךמפורטלגביההצעההנבחרתבויהיהפירוטלגביתהליךהאישור,השלמת
ההון העצמי הנדרש ותנאי ההלוואה (ריביות ועמלות) .נבקש שיתוף פעולה מלא מצדכם לצורך
קידוםתהליךהמימוןמולהבנק.

 .5משרד רו"ח פריידקס:
משרדרו"חפריידקסנשכרעלידיחברתהניהול,איילהא.ג.מ,.לצורךהטיפולהשוטףבנושאים
הכספייםשלחבריהעמותה,מעקבאחריתשלומיםלספקיםונושאיםכספייםנוספים .
משרדרו"חפריידקסיעמידלרשותכםאתראינטרנט  אשריספקמידעפרטנילגבייחה"דשלכם,
ביןהיתרמידעלגביכספיםששילמתםעדכהבחלוקהלמקורות(הוןעצמי/אשראיבנקאי) .
בנוסף ,בכל גביה שתתבצע יהיה באפשרותכם לעדכן את משרד רו"ח על אופן התשלום המבוקש
ישירותבאתר,ללאצורךבשליחתמיילאופקס .
בימים הקרובים תישלח אליכם ע"י משרד רואה החשבון הודעה פרטנית להשלמת ההון העצמי
הנדרשמכלאחד.במסגרתהודעהזותישלחלכםגםסיסמאאישיתלצורךכניסהראשוניתלאתר
האינטרנטשהוזכרלעיל.במקרהשלתקלות,הנכםמוזמניםלפנותישירותלמשרדרו"חבטלפון
 .03-6242977
אנומאמיניםומקוויםכיתפיקותועלתמהשירותהניתןע"ימשרדרו"חפריידקס .

 .6מס רכישה:
מסהרכישהשולםלפישומהעצמיתעבוררכישתקרקע.בהתאםלמידעשנמסרלנומרשויותהמס
אכןאושרה השומההעצמית שלהעמותהלפיקרקע.בימיםהקרוביםאמורלצאתאישוררשמי
מרשויות המס בגין כך .הודעות תשלום מתאימות להשלמת תשלום מס הרכישה יועברו לחברי
העמותהבאמצעותמשרדעו"דליפאמאירושות' .

 .7אישור העברת זכויות:
כפי שעודכנתם התקבל מכתב רשמי של משרד הבינוי עם ההוראות בדבר העברת המקרקעין
מהקבלן-לעמותה .
משרדעו"דליפאמאירושות'השלים אתהטיפול בכלהנושאיםהפרוצדוראלייםהשוניםעלמנת
להסב את הזכויות במקרקעין על שם העמותה במשרד הבינוי .בהתאם למידע שנמסר ממשרד
הבינויהמסמכיםהועברולחתימהאצלםוהםצפוייםלהיחתםעדלאחרחגהפסח .

 .8אסיפה כללית:
אסיפה כללית תתקיים בתאריך  28.5.15בשעה  .18:00זימון מסודר ,הכולל את מיקום האסיפה
וסדר היום ישלח אליכם בהמשך .יצוין ,כי הוועד המנהל שקל את האפשרות להקדים את מועד
האסיפה,לאורבקשתחבריםלקייםאסיפהכלליתולהציגבהמספרנושאים,והגיעלמסקנהכיעל
מנתשניתןיהיהלהציגבאסיפהגםמידעכספירלוונטיע"ירואהחשבון,ראוילאחדבאסיפההנ"ל
אתכללהנושאיםולאלפצלהלשתיאספותשתתקיימנהבהפרשיזמןקצרים .

 .9אפשרות לפנייה במייל לחברי הוועד המנהל:
הוועדהמנהלשלהפרויקטפתחחשבוןמיילמיוחד,אליואתםיכוליםלפנות.כתובתהמיילהינה:
 afikei.modiin@gmail.com

אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכת חג שמח,
וועד העמותה ואילה א.ג.מ

