
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 לכבוד חברי עמותת גבעות מודיעין 

 שלום וברכה.

 לפניכם מספר עדכונים.

 

 – קבלן מבצע .1

 נמצא בביצוע עבודות שלד בכל עשרת המבנים." ד. כהן בע"מי."הקבלן 

( הקבלן יסיים עבודות השלד במהלך חודש 7ו   10בניינים )לא כולל בניין  8ב  

 עבודות הגמר. ביצוע מאי הקרוב ויחל ב

קל )היה מתוכנן על פי לוחות הזמנים הקבלן נכנס באיחור  10ו  7נים יבבני

למבנים ועתה עושה מאמצים לסגור את הפערים להיכנס לפני כחודש וחצי( 

 חודשים. 4עד  3 בעוד יום עבודות השלד הוא צפי לס. המתוגבר באמצעות כ"א

 מבניםה 8ב פנים בדירות  מחיצותמתקדמים בבשלבי ביצוע נמצא הקבלן 

 בדירות תשתיות חשמל ואינסטלציהמתקדם בביצוע וכן  המתקדמים בשלד,

. הקבלן מתארגן לביצוע משקופים ותחילת עבודת טיח בדירות בהן אלו

 הסתיימו עבודות התשתיות.  

 

דף מידע לחברי עמותת  

גבעות מודיעין     
 

מאי מידעון חודש   

 01/05/2016 

ו"תשע, ניסן ג"כ   



 

 

 

  -דלתות חמדיה

 הקבלן סיכם עם חברת דלתות חמדיה להספקת דלתות הפנים בפרויקט.

לבן/אגוז/אגוז מולבן. הדלתות בסטנדרט גבוה,   -גוונים 3לרשותכם בחירה בין 

 הינן דלתות מוגנות מים אקווהטופ וכן דלת אקוסטית בחדר שינה הורים.ו

באתר תוכלו למצוא דוגמאות של גווני דלתות הסטנדרט. על מנת לבוא ולראות 

 יש לתאם מראש הגעה עם מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מר ניר בארנץ.

ניפים של דלתות חמדיה אליהם תוכלו לגשת בתיאום ס 2לרשותכם קיימים 

 מראש ולבחור דלתות סטנדרט ו/או שדרוג הדלתות בעלות כספית.

  02, רחוב פייר קניג א.ת. תלפיות, טלפון ירושליםדלתות חמדיה-

5800979 

 ( רמת גןדלתות חמדיה מול קניון איילון )–  בית  טמבור בני ברק, טלפון

03-744222 

 

 -ספק שיש נוסף .2

הקבלן סיכם עם ספק  13/03/2016כפי שעודכנתם באתר האינטרנט בתאריך ה 

 בנוסף על ספק השיש הקיים, שיש שגב. DETAILSשיש 

 הדגמים העומדים לרשותכם בסטנדרט הם דגמי  אבן קיסר על פי הפירוט הבא:

 .3141, 3040, 6100, 2350, 2220מספרי דגמים 

 

 :DETAILSלהלן הפרטים הנדרשים אודות שיש 

 מודיעין. -: א.ת. שילת, בחניון מעל סופר "רמי לוי"כתובת אולם התצוגה

 : ימים ושעות קבלה

 08:00-19:00ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי בין השעות 

 

 08:30-14:00יום שלישי בין השעות 

 08:30-13:00יום שישי בין השעות 

 ירדנה,  08-6222221: / אשת קשרטלפון



 

 

 :שגבלהלן הפרטים הנדרשים אודות שיש 

 , אשדוד.30: רחוב העבודה כתובת אולם התצוגה

 : ימים ושעות קבלה

 08:30-18:00ימים ראשון, שלישי, רביעי בין השעות 

 08:30-16:00ימים שני וחמישי בין השעות 

 08:30-12:00יום שישי בין השעות 

 , ג'אנה054-4450057: / אשת קשרטלפון

 

יש לתאם הגעה מול אנשי הקשר. עליכם להגיע לפגישה עם תכנית שימו לב, 

 מטבח )סטנדרט / מטבח משודרג. 

 
 

 

 – שינויי דיירים .3

בשלבים מתקדמים ולקראת סיום ברב המבנים. שינויי דיירים נמצא תהליך 

לתהליך שינויי הדיירים לטובת  ממשיך בזימון ובפגישות עם דיירים הקבלן

 נסגר ההליך.סגירתם בדירות שטרם 

המטבח, הריצופים, כלים לסיום הבחירות של  םמועדיהנכם נדרשים לעמוד ב

 .והעברתם לידי מתאם שינויי דיירים דלתות פנים,, שיש מטבח סניטריים

תהליך השינויים מול הקבלן מוגבל בזמן ולכל דייר יוקצה מועד לסגירת 

ערכות הבניינים. השינויים וזאת לאור צפי התקדמות הקבלן בביצוע השלד ומ

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 

דיירים שלא יעבירו את תכניות השינויים בזמן הנדרש הקבלן  .לו"ז מוכתב

חת בחשבון כי עלות שינויים לאחר על פי סטנדרט. יש לקאת התכניות ייבצע 

 ביצוע גבוהה יותר ותתאפשר רק לאחר בדיקה ואישור הקבלן.

נשלח לחברים שטרם סגרו את הזמנות מספק הקרמיקה  19/04/2016בתאריך ה 

)טובול, סטודיו קרימיקה( מייל לבקשת הקבלן בדרישה לסיים את הבחירות 

 בסיומן את ההזמנה לידיעתו. ולהעביר



 

 

. כל שאר הבניינים 2016יש להעביר את הבחירות עד סוף מאי   - 10ו  7בניינים 

. הכוונה היא 10/05/2016יש להעביר בהקדם  ולא יאוחר מה  8ן בדגש על בניי

 גם לספקי המטבחים וגם לספקי הקרמיקה.

יש לפנות ישירות לנציגי הקבלן: ניר בראנץ ואילנית חורש. פרטי ההתקשרות 

 .ינטרנטמולם נמצאים באתר הא

 

 – מס רכישה .4

במהלך האספה הכללית  וךרבהמשך לעדכון שנמסר לכם ע"י עוה"ד אדם שפ

בנושא עודפים לחלוקה של מס הרכישה ביקש  31/12/15האחרונה שנערכה ב 

עו"ד גור קורן לעדכן כי כספים טרם הועברו בפועל מרשות המיסים. להערכתו 

זוהי פרוצדורה סטנדרטית שלוקחת מס' חודשים עד להעברת הכספים. לאחר 

ברים ותצא אליכם הודעה העברת הכספים יוחלט על אופן החלוקה בין הח

 מסודרת.

 

 - 5תשלום מס'  .5

 .01/06/2016בתאריך ה  יבוצע 5מס' תשלום 

ע"י משרד רו"ח  2016באפריל  11ב אליכם  הופצה הודעת תשלום פרטנית 

לאתר של משרד רו"ח על פי קוד משתמש וסיסמה,  יש להיכנס  .פריידקס

במידה ואין  ולעדכן את אופן התשלום המועדף עליכם )אשראי/הון עצמי(.

-03ברשותכם ו/או שכחתם יש ליצור קשר עם הגב' אתי אביגדור בטלפון 

  .e@frcpa.co.ilettiצעות דוא"ל מו/או בא 6242977

,  19/5/2016שימו לב, יש לעדכן על אופן התשלום המבוקש לא יאוחר מתאריך 

 תמומש עבורו מסגרת אשראי באופן אוטומטי. -דייר אשר לא יעדכן עד מועד זה

 

 

 

 

mailto:ettie@freidkes.co.il


 

 

 : העיסוק התקשורתי בקבוצות רכישה .1

בהזדמנות זו נבקש להתייחס לסערה התקשורתית סביב פרשת ענבל אור והאמירות 

בתקשורת בנוגע לקבוצות רכישה, בדגש על קבוצות המלוות ע"י מארגנים בלתי אחראיים. 

מבלי להתייחס לענבל אור באופן ספציפי, או להביע עמדה בנושא, אנחנו בחברת אילה אגמ, 

גורמים בלתי אחראיים בענף קבוצות הרכישה, ולפיכך מתריעים מזה זמן על כך שקיימים 

המלצתנו למי שמצטרף לקבוצת רכישה היא לבדוק היטב את הרקע, הניסיון, האמינות 

 וה"תוצאות בשטח" של מארגן הקבוצה.

בפיסקאות הבאות נבקש להבהיר בפניכם מספר נקודות הנוגעות לניהול תקין של קבוצות 

)עניין זה נכון גם בנוגע לעמותות הבנייה אותן אנו מלווים, הרכישה המלוות ע"י אילה אגמ 

 להן נלווה רובד נוסף של ניהול בהתאם לתקנון המוכתב ע"י משרד הבינוי(:

 ניהול סיכונים .א

ניהול כספי החברים הינו פן מרכזי בניהולו של פרויקט מגורים בקבוצת רכישה. לעניין זה יש 

 להבחין בין שני שלבים:

בשלב זה הכספים מוחזקים בחשבון  -ינו לפני שנכנס לפרויקט בנק מלווההשלב הראשון ה

, המייצג את חברי הקבוצה ולא את אילה חיצוניעו"ש בבנק בנאמנות ע"י משרד עורכי דין 

. מודגש כי לכל קבוצה וקבוצה קיים חשבון נאמנות נפרד ואין ערבוב אצל הנאמן בין מ.ג.א

חשבונות של פרויקטים שונים. כל תשלום היוצא מכספי הקבוצה עובר קודם בקרה ע"י 

מ, מאושר בחתימה ע"י שני מורשי החתימה מקרב .ג.הגורמים הרלבנטיים בחברת אילה א

שהוא ל, בכפוף לקבלת אישורים אלו, באמצעות הנאמן, חברי נציגות הדיירים ומשולם בפוע

. רישום ההכנסות וההוצאות היחיד בעל זכות החתימה בחשבון עו"ש של הנאמנות בבנק

משרד רו"ח חיצוני )למרות שלא קיימת חובה כזו(,  -מנוהל ע"י משרד רואי חשבון פריידקס

המפקח ועוקב אחר  שיש לו מחלקה המתמחה בליווי קבוצות רכישה ועמותות בנייה,

הפעילות הכספית ותזרים המזומנים של הקבוצה. חברי הנציגות מקבלים מעת לעת דיווחים, 

הנערכים ע"י משרד רו"ח פריידקס, על תקציב הפרויקט, אופן מימושו ויתרת הכספים 

 מ גישה לכספים עצמם..ג.הנמצאת בחשבון הבנק. מודגש כי אין לאף אחד מאנשי אילה א

שכידוע בפרויקט שלכם מדובר בבנק לאומי.  -מתחיל עם כניסת הבנק המלווההשלב השני 

ומורשי בשלב זה מועברת השליטה בחשבון העו"ש של הקבוצה באופן מלא לידי הבנק 

.  החתימה מטעם הבנק הם היחידים בעלי זכות החתימה בחשבון העו"ש של הקבוצה

עלת שיקול דעת ולאחר שקיבלו מורשי החתימה מטעם הבנק מאשרים הוצאת כספים תוך הפ

אישורים חתומים על כל תשלום גם מטעם שמאי הפרויקט )שמאי שהבנק מאשר מראש את 

זהותו( וגם מאת שני מורשי החתימה מטעם נציגות הקבוצה. השניים האחרונים בודקים 

ומאשרים את החשבונות לתשלום, אליהם מצורפים אישורים חתומים של הגורמים 



 

 

רת הפיקוח ההנדסי מטעם הקבוצה ובעלי תפקידים רלבנטיים בחברת אילה המקצועיים: חב

 מ, יחד עם המסמכים והאישורים הרלבנטיים לאותו התשלום..ג.א

 

נציין, כי ליווי בנקאי לקבוצות רכישה או עמותות בנייה אינו מובן מאליו. ישנן לא מעט 

ם כאלו, וחברי הקבוצה דוגמאות בענף, בהם בנקים אינם מסכימים לתת מימון לפרויקטי

נאלצים לקבל מימון חוץ בנקאי יקר. אנו גאים בכך שבכל הפרויקטים שלוו והמלווים ע"י 

מ מוכנים בנקים לתת ליווי, זאת לאחר שבדקו את איתנות הפרויקט מבחינה .ג.אילה א

כלכלית )עלות, שווי וכו'(. כאשר בנק מוכן לממן, זוהי אינדיקציה לאיתנות הפרויקט, 

מחתנו בפרויקטים אותם אנו מלווים קיימת תחרות בין הבנקים הגדולים, אשר ולש

 מעוניינים לממן את הפרויקט. 

 התכנון ההנדסי .ב

בכל הפרויקטים אותם ליוותה ומלווה חברת אילה אגמ הזכויות התכנוניות ברורות. החברה 

רבית המקרים מלווה רק פרויקטים בהם קיימת תוכנית בניין עיר )תב"ע( מאושרת, כאשר במ

מדובר במקרקעין המשווקים ע"י רשות מקרקעי ישראל, בהן הזכויות התכנוניות ברורות. 

יתירה מזו, בפרויקטים הנ"ל לא משווקות יחידות דיור שאין להן עדיין זכויות תכנוניות 

 שבס"(.-)הכוונה ליחידות דיור נוספות בשל הקלת "שבס", או הקלת "כחלון

שככל שקיימות סטיות ממנו  ריאליבשלב השיווק לייצר תכנון הנדסי כתוצאה מכך, ניתן כבר 

במהלך התכנון המפורט מדובר בסטיות סבירות. השלכה חיובית נוספת לכך שניתן לייצר 

תכנון הנדסי ריאלי הינה שניתן לבנות תמחור ריאלי לפרויקט, וככל שקיימות סטיות ממנו 

 במהלך הפרויקט מדובר בסטיות סבירות.

 

לאור האמור לעיל, הדברים המתפרסמים לאחרונה בתקשורת, על אירועים שעלולים 

להתרחש בקבוצות רכישה, אינם מתייחסים לקבוצות אותן אנו מלווים. אנו מבקשים 

מ מנוהלות ע"י כללי ניהול המבוססים .ג.להבהיר כי כל הקבוצות המלוות ע"י חברת אילה א

התוצאות המוכחות, כפי שבאים לידי ביטוי באלפי על הניסיון המצטבר, הידע, האמינות ו

 יחידות הדיור שהיינו מעורבים בניהולם ושנמסרו עד כה.

לאור מצב השוק כפי שהוא, אנו רואים כמה חשובה הנאמנות לדרך, ולהבנתנו הגל הנוכחי 

יעבור ורעיון קבוצות הרכישה ימשיך להיות אפיק פורה ופעיל, על מנת להגיע לדירה במחיר 

 גן, המהווה תחרות לקבלנים.הו

שי אתי, שבחרתם: וועדת הביקרות  הוועדבהזדמנות זו נבקש להביע את הערכתנו לחברי 

חורי  ,גולדהמר כפיר, טרגין דוד, איציק, בלומנטל נתנאל  ןןמלכה לירז, ויצמן מנחם, שאולז

ם אותנו לא אשר הינם שותפים פעילים, אחראיים, יוזמים ואף מאתגריהדס ופינקלשטיין ניר 



 

 

מעט, וכל זאת בהתנדבות מלאה ותוך השקעת זמן ומאמצים רבים. אנו שמחים שיש לנו 

 אותם כפרטנרים להפיכת מיזם המגורים שלכם מרעיון למעשה.

  -תמונה מהשטח .6

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

ךאנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדר  

 

,בברכה                                                                                   

וועד העמותה ואילה  א.ג.מ                                                                                  


