
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 לכבוד חברי עמותת גבעות מודיעין 

 שלום וברכה.

 לפניכם מספר עדכונים.

 

 

 – קבלן מבצע .1

" עלה לשטח לפני כחודשיים והחל בתחילת ד. כהן בע"מי." הקבלן הנבחר

עבודות הביצוע של הפרויקט. העבודות כוללות עבודות עפר והכנה לחפירת 

הבניינים. הקבלן התחיל יסודות, קדיחת כלונסאות עבור יסודות כל עשרת 

בהכנת קורות היסוד ורצפות ראשונות בשלושה מבנים. במקביל הקבלן מתקדם 

 בביצוע שלד המבנים הראשונים.

 

 – שינויי דיירים .2

ראשונים במקביל לתחילת ביצוע עבודות הבניה  הקבלן החל בזימון דיירים 

 לתהליך שינויי הדיירים.

דף מידע לחברי עמותת  

גבעות מודיעין     
 

ספטמברמידעון חודש   

 10/09/2015 

ה"תשע, אלול ו"כ   



 

 

אשר מונה ע"י הקבלן להוביל  הינו מר ניר בראנץבשלב זה מתאם שינויי דיירים 

הקבלן פועל להוספת מתאם/ת  את תהליך שינויי דיירים מול חברי העמותה.

 שינויי דיירים נוסף בימים אלה )הודעה מסודרת תצא אליכם עם המינוי(.מתאם

לפגישה ראשונה במהלכה תקבלו את כל המידע ידאג לזימונכם  שינויי הדיירים

על תכולת תיק שינויי  במהלך הפגישה תקבלו מידע . ך התהליךהנחוץ להמש

דיירים. התיק כולל בתוכו תכניות אדריכלות ותשתיות, מידע אודות הספקים 

)ריצוף, מטבחים, שיש וכו'( שנבחרו, מחירון שינויי דיירים )ביצוע עבודות 

מול ושינויים מעבר לסטנדרט( ולוחות זמנים להגשת שינויים וביצוע הזמנות 

 הספקים.

אודות מנגנון ביצוע השינויים הפנימיים בדירות, במהלך הפגישה תקבלו הסבר 

. תכניות, לו"ז לביצוע שינויים, מפרט טכני ועלויות לביצוע שינויים ,תיק הדייר

, בממ"ד, או שינויים שימו לב כי לא ניתן לבצע שינויים במעטפת הדירה

 קונסטרוקטיביים.

ע"י מתאם שינויי דיירים מידע אודות ספקי הריצוף, בשלב הבא יועבר אליכם 

העומד המטבחים והשיש , הסבר לגבי אפשרויות הבחירה ממגוון הסטנדרט 

לסיום הבחירות של הריצופים, כלים סניטריים, ארונות  םלרשותכם, מועדי

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

בפגישות מול  קיימועד, המפקח וחברת אילה א.ג.מ הקבלן בשיתוף חברי הוו

, , כלים סניטרייםשונים על מנת לבחור את ספקי הריצוף חברות וספקים

 לאחר ראש השנה.הספקים יועבר אליכם אודות  פירוט .ושיש ארונות המטבח

תהליך שינוי דיירים הינו תהליך מורכב וישנה אפשרות להיעזר באדריכל/מעצב 

 .פנים שילווה אתכם לאורך כל התהליך מול הקבלן

ולכל דייר יוקצה מועד לסגירת תהליך השינויים מול הקבלן מוגבל בזמן 

השינויים וזאת לאור צפי התקדמות הקבלן בביצוע השלד ומערכות הבניינים. 

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

 

 



 

 

 - 3תשלום מס'  .3

למהלך  יידחה ככל הנראה 2015להיות במהלך חודש ספטמבר  שתוכנןהתשלום 

 . 2015נובמבר  -חודש אוקטובר

כחודש לפני מועד התשלום הסופי ע"י ופץ אליכם ת הודעת תשלום פרטנית 

 .משרד רו"ח פריידקס

 

 – אתר אינטרנט אילה א.ג.מ .4

האחרונה עבדנו על שיפור ושדרוג אתר האינטרנט של חברת אילה בתקופה 

 .א.ג.מ

אנו שמחים לבשר לכם כי מעתה ואילך תוכלו להיכנס לאתר ולבחור את 

הפרויקט שלכם בו תמצאו מידע רלוונטי ועדכני אודות התקדמות הפרויקט, 

 מידעונים ואנשי קשר רלוונטיים.

 .לא ישלחו במייל(מעתה ואילך מידעונים יועלו לאתר בלבד )

 אנו מקווים כי תפיקו תועלת מאתר האינטרנט.

 www.ayala-agam.com  –כתובת האתר 

 GM0305 –להלן סיסמא לפרויקט 

  -תמונה מהשטח .5

 

 

http://www.ayala-agam.com/
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ךאנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדר  

 

,בברכת שנה טובה וחג שמח                                                                                   

וועד העמותה ואילה  א.ג.מ                                                                                  

 

 

 

 


