מידעון חודש ספטמבר

18ספטמבר 2017
כ"זאלול,תשע"ז

לכבודחבריעמותתאפיקימודיעין 
שלוםוברכה ,
לפניכםמספרעדכונים .

 .1תהליך האכלוס :
כללי 
כפישפורטבמידעוןהקודם, תהליךמסירתהשלכלאחתואחתמהדירותמהקבלןלידיהדיירים
מורכבמשלושהשלבים: 
השלבהראשון,בולאמעורבהדייר,נקרא"מסירה לפיקוח".כאשרהקבלןסבורשדירהמסוימת
כברראויהלמגורים,הואמזמיןאתהמפקחמטעםהעמותהלסיורבדירה.המפקחמכיןרשימת
ליקוייםלכלדירה,ומוסרלקבלןלביצועתיקונים .
בשלבהשני,לאחרתיקוןהליקוייםובדיקהנוספתשלהמפקח,מוזמןכלדיירע"יהקבלןלעריכת
"סיור טרום מסירה" בדירה.מטרתהסיורלאפשרגםלדיירים לצייןבפרוטוקולמיוחדליקויים,
ככלשקיימיםבדירה,עלמנתשיבדקוושהקבלןיתקנםבמידתהצורך .
בשלבהשלישיוהאחרון,לאחרביצועתיקוניםע"יהקבלן(ורק לאחר קבלת טופס  4לבניין וחיבור
הדירות לחשמל) תזומנו ל"מסירת החזקה" בדירה לרשותכם (קבלת מפתח לדירה) מול נציגי
הקבלן .
גם במעמד זה של מסירת החזקה קיימת אפשרות לציין רשימת ליקויים הקיימים בדירה ,וזאת
באמצעות "פרוטוקול ליקויי חזקה" .מודגש כי כמעט תמיד קיימים עדיין ליקויים קלים שיש
לתקן,ואםהדירהראויהלמגוריםעלהדיירלקבללחזקתואתהדירה.הקבלןמחויבלתאםעם
הדיירלאחרמכןולהגיעלתקןאתליקוייהחזקה .
עלבניזוג,החתומיםיחדעלהחוזהעםהעמותה,להגיעיחדלמסירתהחזקהלרשותם.אםלאחד
מבניהזוגאיןאפשרותלהגיע,ישלהצטיידבייפויכוחלביצועהתהליך. 

במקרה בו אף אחד משני בני הזוג אינו יכול להגיע ,בני הזוג נדרשים לייפות את כוחו של בן
משפחה/נציגמטעמםולציידובייפויכוחכללי,שיחתםאצלנוטריון. 
לעניין קבלת טופס  -4מדובר בתהליך באחריות הקבלן מול הרשויות .הגורם החותם על טופס 4
הוא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה והטופס מהווה תנאי להזמנת חברת החשמל לחבר חשמל
קבועלדירות.עלמנתשהוועדההמקומיתתחתוםעלטופס4נדרשתמוכנותהתשתיותהציבוריות
הרלבנטיות (באחריות משרד השיכון .איננו צופים בעיה בנושא זה) ,נדרשת מוכנות של הבניינים
והפיתוחהצמודשלהמגרשים,ונדרשתהמצאהשלעשרותמסמכיםואישוריםשוניםע"יהקבלן
כגוןאישורמכביאש,אישורהרשותהמקומית,אישורימעבדהועוד .
לענייןחישמולהדירותע"יחברתהחשמל -בד"כמדוברבפרקזמןשלכשבועיים-שלושהמקבלת
טופס.4כאמור,חישמולהדירהמהווהתנאילקבלתחזקהבדירה .

סטטוס 
המתחםהדרומימתקדםיותרמהמתחםהצפוני,ואמורלקבלטופס4לפניו.להלןהפירוט :
מתחםדרומי-בניינים 3,4,7,8
הקבלןסייםאתכלהעבודותוההכנותהנדרשות-הןשלהדירותוהןשלהפיתוחהחיצוני.המפקח
ביצעסיור"מסירהלמפקח"במרבית הדירותוהעבירלידיהקבלןדו"חעםפירוטהליקוייםלכל
דירהודירה .
בבניינים7ו8ביצעהמפקחסיורי"מסירהלמפקח"בכלהדירות.הקבלןסייםאתתיקוןהליקויים
במרביתהדירותוהחלבזימוןדייריםל"סיורטרוםמסירה"בדירה .
בבניינים  3ו  4ביצע המפקח סיורי "מסירה למפקח" בחלק מהדירות .הקבלן מטפל בתיקון
ליקוייםואמורלאחרראשהשנהלהתחיללזמןדייריםלסיוריטרוםמסירה .
טופס  -4התהליך לקבלת טופס  4למתחם הדרומי נמצא בשלבים מתקדמים .חברת חשמל ובזק
עתידותלסייםאתעבודתםלקראתסוףהחודשכאשרלאחרמכןיהיהניתןלזמןאתרשותהכיבוי
במטרה לקבל את אישורם .הצפי לקבלת טופס  4למתחם הדרומי הוא במהלך חודש אוקטובר,
והצפילאכלוס,לאחרחשמולהדירות,הואיחלמסוףאוקטוברובמהלךנובמבר .

מתחםצפוני-בניינים 1,2,5,6
בבניינים 5ו 6החלהמפקחלבצעסיורי"מסירהלמפקח"בדירותוימשיךלבניינים 1ו 2במהלך
המחציתהשנייהשלאוקטובר .במהלךחודשנובמברצפויהקבלןלזמןאתהדייריםל"סיורטרום
מסירה" .
הקבלן ממשיך בעבודות הפיתוח הסביבתי בשטחים הציבוריים .עבודות ביצוע הכנת התשתיות
התתקרקעיותמצויותבשלביםסופייםובסיומןיחלהקבלןבביצועהשלמתהפיתוחהציבוריכגון
ריצוףחניות,השלמתחיפויאבן,תאורהוגינון .
הצפי לקבלת טופס  4למתחם הצפוני הוא במהלך חודש דצמבר ,והצפי לאכלוס ,לאחר חשמול
הדירות,הואבמהלךהמחציתהשנייהשלדצמבר .

 .2הליך זימון למסירת החזקה :
כפי שצוין במידעון הקודם ,את הזימונים למסירת החזקה יתאם הקבלן מולכם בהתקיים התנאים
הבאים :

א.מוכנותהדירהלאכלוס .
ב.קבלתהיתרחיבורלתשתיות(טופס .)4
ג.ביקורתחברתחשמל(חישמולהדירהע"יחברתחשמל) .
ד.מסירתשטחיםציבוריים(2-3נציגיםמכלבנייןומפקחהפרויקט-כמפורטלהלן) 
ה.באחריותהדייר-סגירתחשבוןמולהקבלןחיובים/זיכויים .
ו.באחריותהדייר-עריכתחוזהלהתקנתמונהחשמלבחברתהחשמל(ראולהלן) .
ז.באחריותהדייר-תשלוםמלואחובותיולעמותה .
לתשומת לבכם -ללוח הזמנים לקבלת חזקה בדירה קיימת תלות גבוהה מאד לא רק בעבודת
הקבלן ,אלא גם ברשויות (לשם קבלת טופס  4וחברת חשמל) .המועדים הרשומים מעלה הינם
המועדים המשוערים החזויים כרגע ונעשים מאמצים מצד הקבלן לעמוד בהם .למי שמתכוון
לעבור לגור מידית עם חשמול הדירה מומלץ כמובן להיערך בהתאם מבחינת חלופות מגורים ,כל
עוד לא קיימת וודאות גבוהה יותר לגבי מועד האכלוס המדויק.

נמשיךכמובןונעדכן .

 .3ועד בית זמני לצורך קבלת שטחים ציבוריים :
כפי שציינו ,כחלק מההתארגנות לסיום הפרויקט על הקבלן למסור שטחים ציבוריים של הבניינים
(לובאים,מעלית,חדראשפהוכו').גםכאןהתהליךדומהבשלושהשלבים:"מסירהלפיקוח"ותיקון
ליקויים בשטחים ציבוריים; "סיור טרום מסירה" של הדייר (כאן אין דייר ,אלא ועד בית זמני,
כמצויין בהמשך) ותיקון ליקויים; "מסירת חזקה" לידי ועד הבית הזמני ,כולל מילוי "פרוטוקול
מסירתחזקה" .
עלמנתשיהיהועדביתזמנילכלבנייןכברבשלבשל"סיורטרוםהמסירה"נבקש שוב  2-3מתנדבים
מכל אחד מהבניינים בפרויקט אשר ישמשו כ"ועד בית זמני" .התפקיד הינו זמני עד לבחירת ועד
לבנייניםלאחרהאכלוס.שימולבכיתנאילקבלתהדירותבבנייןהינוקבלתהשטחיםהציבורייםע"י
ועדהבניין.במידהולאיהיומתנדביםיבחרו2דייריםמכלבנייןשיאוכלסוראשונים.
כל המעוניין/ת מתבקש/ת להעביר לשרון אברס מייל תוך ציון מס' הבניין ואנו נהיה עמכם בקשר
בהמשך.
כתובתדוא"ל:Sharon@ayala-agam.com

 .4ביקור באתר :
חלאיסורמוחלטעלדייריםלהגיעלאתרללאתיאוםמראש.למרותבקשותקודמותהקבלןעדכןכי
עדיין מגיעים דיירים לאתר ללא כל תיאום מראש וללא כל התרעה .הנוכחות של חלק לא מבוטל

מדיירים שמגיעים לאתר מפריעה מאוד וגורמת לעיכובים בעבודה של מנהלי העבודה שמחויבים
ללוותאותםבדירות .
לאורזאתולדרישתהקבלןאנופוניםאליכםומבקשיםשובלאלהגיעעלדעתעצמכםלאתר .
חלאיסורמוחלטלבקרבדירות.הקבלןהונחהלאלאפשרלאףלאאחדלהגיעלאתר.דייריםשיגיעו
ישלחוכלעומתשבאו .
כאמור,נציגיהקבלןיזמנואתכםלסיורטרוםמסירהבהתאםלמצויןלעיל .

זאת ועוד ,ככלל הגעת דיירים מעתה לאתר הינה לצורך ביצוע סיורי טרום מסירה ובהמשך -קבלת
חזקה .בשל לוח הפעילויות הדחוס לקראת האכלוס הקבלן לא יוכל להפנות קשב לדיירים גם לסיורי
טרום מסירה וגם להגעה לאתר שלא לצרכים הכרחיים.

 .5תשלום מס' : 8
התשלום הבא לעמותה יהיה התשלום האחרון ,וצפוי להתבצע במחצית השנייה של אוקטובר.
הודעהעלכךתימסרבקרוב .

 .6שיבוץ חניות :
תהליךבחירתחניותושיבוצןהסתיים.אנומודיםלכלהחבריםעלשיתוףהפעולה .

 .7תמונות מהשטח :











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

בברכת שנה טובה וחג שמח,
וועד העמותה ואילה א.ג.מ

