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דף מידע לחברי עמותת
גבעות מודיעין
לכבוד חברי עמותת גבעות מודיעין
שלום וברכה.
לפניכם מספר עדכונים.

 .1קבלן מבצע –
לוחות זמנים חזויים לאכלוס-
בשיחות ופגישות שנערכות עם הקבלן ,כשהאחרונה בהן התקיימה ביום חמישי
ה  28/07/2016במשרדי איילה א.ג.מ טען הקבלן כי הוא עתיד לעמוד במועדי
האכלוס על פי ההסכם שנחתם מולו וכפי שהוצג באסיפה הכללית האחרונה,
קרי ,עד יוני  ,2017וזאת בכל הבניינים ,כולל בניינים  7ו( 10 -לגביהם קיים
פירוט ספציפי בהמשך מידעון זה).
יחד עם זאת ,אנו מבקשים להדגיש כי בשלב זה של הפרויקט עדיין מוקדם מכדי
להעריך ברמת סבירות גבוהה האם אכן יעמוד הקבלן בלוחות הזמנים שבהסכם
בנושא מסירת חזקה ,מה גם שהקבלן זכאי לחודשיים "גרייס" ללא קנס (אף
שגם בעיתוי הנוכחי הודיע שבהתאם ללוח הזמנים המתוכנן על ידו אינו מתכנן
להשתמש בתקופת הגרייס).

חשוב לציין כי מועד האכלוס תלוי לא רק בקבלן ,אלא גם בסיום הפיתוח
הציבורי והתשתיות הציבוריות שנמצאים באחריות משרד הבינוי ועיריית
מודיעין (כגון :פיתוח תשתיות כבישים ,מדרכות ,ביוב ,חברת חשמל ,בזק ועוד).
כל אלה הינם תנאי סף לקבלת טופס  4מהעירייה ,המהווה תנאי להתחברות
לחברת החשמל ולאחר מכן למסירת החזקה ביחידת הדיור -תהליך עליו נפרט
בהרחבה בהמשך לכשיתקרב מועד האכלוס.
נעדכן כמובן גם בהמשך בנוגע להערכות בנוגע למועדי האכלוס.
עבודות השלד-
הקבלן "י.ד .כהן בע"מ" סיים את עבודות ביצוע השלד בכל הבניינים למעט
בניינים  7ו .10
בבניינים  7ו -10 -יצוין ,כי למרות העיכוב הקיים בעיתוי הנוכחי ,הקבלן טוען כי
יעמוד בלוח הזמנים למסירת הדירות גם בבניינים אלה בהתאם לחוזה של
הקבוצה עימו .נעדכן ,כי ביום  31/07/2016נכנס צוות חדש שהחל בעבודות
השלד הבניין  7וביום  02/08/2016נכנס קבלן שלד נוסף לביצוע עבודות השלד
בבניין .10
על פי ההערכות צפויות עבודות השלד בשני מבנים אלו להסתיים תוך כ4 -
חודשים .חברת ניהול ,חברת הפיקוח ונציגות הקבוצה מפעילים לחץ כבד
ויומיומי על הקבלן על מנת שיצמצם את העיכוב בלוחות הזמנים בבניינים אלו.
הקבלן מבחינתו עושה את מירב המאמצים ועדכן כי לאחר סיום ביצוע השלד
יתוגברו במקביל גם צוותי עבודות הגמר על מנת לצמצם ככל האפשר את הפער
שנוצר ,וכאמור לעמוד בלוח הזמנים לסיום הפרויקט.
לעניין זה נציין ,כי בהמשך לעדכון במידעון האחרון נכנס הקבלן לעבודות השלד
בבניינים אלה בעיכוב של כחודש וחצי על פי לוחות הזמנים (לפי התכנון המקורי
היה אמור להיכנס במהלך חודש מרץ  .)2016ברם ,גם לאחר שהוכנסו בזמנו
לבניינים אלו קבלני שלד לביצוע העבודות הואטה מאוד העבודה בהם במהלך
חודש הרמדאן ולאחר מכן אף הופסקה כליל ע"י קבלני המשנה -עניין שחייב את
הקבלן הראשי ("י.ד .כהן בע"מ") למצוא קבלני שלד חלופיים .במהלך החודש
האחרון יזם הקבלן מו"מ מול מס' לא קטן של קבלני שלד חלופיים במטרה

לסגור הסכם ולהכניס בהקדם האפשרי קבלן שלד לכל בניין ,וכאמור בימים
אלו אכן נכנסו קבלנים וצוותות שלד לשני בניינים אלו.
עבודות הגמר -בכל  8הבניינים (לא כולל בניינים  7ו )10 -הקבלן החל בביצוע
עבודות הגמר.
ברוב הדירות ביצע הקבלן תשתיות של חשמל ואינסטלציה.
בבניינים  1-3הקבלן מתקדם בביצוע עבודות הטיח ואף החל בחיפוי אבן.
במהלך חודש ספטמבר צפוי הקבלן להתחיל את עבודות הטיח וחיפוי אבן
בבניינים  5,6ו .9
בבניין  8ייכנס הקבלן בעוד שבועיים לביצוע עבודות טיח וחיפוי אבן.
בבניין  4החל הקבלן בביצוע עבודות של תשתיות החשמל ואינסטלציה.

 .2שינויי דיירים –
תהליך שינויי דיירים נמצא בשלבי סיום ברוב הבניינים .הקבלן עדכן כי עדיין
קיימים מס' דיירים שלא השלימו את הבחירות ואת סגירת תהליך השינויים
מולו .נציג הקבלן ,מר ניר בראנץ ,עתיד להוציא לאותם חברים הודעה בנושא.
הנכם נדרשים לעמוד במועדים לסיום הבחירות של המטבח ,הריצופים ,כלים
סניטריים ,שיש מטבח ,דלתות פנים והעברתם לידי מתאם שינויי דיירים.
לא יתקבלו שינויים שיועברו לאחר סגירת המועד שייקבע ע"מ להימנע
מחריגה בלוחות הזמנים של הפרויקט ,קיימת חשיבות רבה לפעול על פי
ההנחיות ועל פי לו"ז מוכתב .דיירים שלא יעבירו את תכניות השינויים בזמן
הנדרש הקבלן ייבצע את התכניות על פי הסטנדרט .יש לקחת בחשבון כי עלות
השינויים לאחר ביצוע גבוהה יותר ותתאפשר רק לאחר בדיקה ואישור הקבלן.

 .3מס רכישה –
בהמשך לעדכון שמסרנו במידעון הקודם ,ולעדכון שנמסר לכם ע"י עו"ד אדם
שפרוך במהלך האסיפה הכללית האחרונה שנערכה ב  31/12/15בנושא קבלת

החזרי מס מרשות המיסים ועודפים לחלוקה של מס הרכישה ,נמסר לנו ע"י
עורכי הדין שהנושא עדיין בטיפול מול רשות המיסים וכי הכספים טרם הועברו
לעמותה מרשות המיסים .עם קבלת הכספים יעדכנו עורכי הדין בנוגע להמשך
התהליך ותצא אליכם הודעה מסודרת.

 .4גביית תשלום מס' - 6
גביית תשלום מס'  6תבוצע בתאריך .04/09/2016
הודעת תשלום פרטנית הופצה אליכם ב  2באוגוסט  2016ע"י משרד רו"ח
פריידקס .יש להיכנס לאתר של משרד רו"ח על פי קוד משתמש וסיסמה,
ולעדכן את אופן התשלום המועדף עליכם (אשראי/הון עצמי) .במידה ואין
ברשותכם ו/או שכחתם יש ליצור קשר עם הגב' אתי אביגדור בטלפון 03-
 6242977ו/או באמצעות דוא"ל .ettie@frcpa.co.il
שימו לב ,יש לעדכן על אופן התשלום המבוקש לא יאוחר מתאריך , 15/8/2016
דייר אשר לא יעדכן עד מועד זה -תמומש עבורו מסגרת אשראי באופן אוטומטי.
 .5תמונות מהשטח-

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

בברכה,
וועד העמותה ואילה א.ג.מ

