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לכבוד חברי עמותת אפיקי חריש
שלום רב,
לפניכם מספר עדכונים.

 .1סטטוס הבנייה
הקבלן סיים את ביצוע עבודות השלד בכל חמשת הבניינים ואת ביצוע עבודות תשתיות
החשמל והאינסטלציה בדירות .כמו כן ,הקבלן סיים את ביצוע עבודות הטיח בכל הדירות
בפרויקט ובנוסף נמצא בשלבים מתקדמים של עבודות ריצוף הדירות (כ  70%מהדירות
רוצפו).
הקבלן החל ב  3בניינים (בניין  )1,4,5בביצוע עבודות חיפוי האבן החיצוני ובשני הבניינים 2
ו  3יתחיל בביצוע העבודות לקראת תחילת חודש מאי.
בסיום עבודות גמר חיפוי האבן יחל הקבלן בביצוע עבודות הפיתוח החיצוני ,הכוללות את
הביוב ,המים ,החשמל וכדומה ולאחר מכן בריצוף החניות ותאורת חוץ.
נכון לשלב זה ההערכות הן כי הדירות הראשונות יהיו מוכנות לבדיקת הפיקוח ,טרם סיורי
מסירה של הדיירים ,לקראת חודש ספטמבר .במהלך תהליך זה מקבל המפקח את הדירות
המוכנות מהקבלן ומבצע בדיקה ופרוטוקול ליקויים אותו הוא מעביר לקבלן על מנת שיטפל
ויתקן .בתום הטיפול הקבלן מעביר את הדירה שוב לבדיקת המפקח וממתין לאישור הפיקוח
לזמן את הדייר לביצוע סיור טרום מסירה ועריכת פרוטוקול מסירה ראשון.
נכון לשלב זה הקבלן עומד בלוחות הזמנים .נציין כי המועדים המצוינים הם צפי בלבד ואינם

ודאיים היות ותלויים במשתנים שונים .עדכונים אודות מועדים וצפי אכלוס יועברו ברבעון
האחרון של השנה תוך בחינת התקדמות הביצוע ,מוכנות הדירות ותהליך קבלת טופס .4

 .2הליך שינויי דיירים מול הקבלן
תהליך שינויי הדיירים הסתיים.
לצערנו קיימים עדיין דיירים שלא ביצעו את כל הבחירות שהקבלן דרש מהם לגבי דלתות
פנים ושיש .אותם דיירים קיבלו מס' פניות והתראות הן מהקבלן והן פניות דרך מנהל שירות
לקוחות באילה א.ג.מ .אותם חברים שלא העבירו ישירות לגב' לובנא ג'ברין את בחירתם כולל
הזמנה מהספק יאלצו לקבל את מוצר הסטנדרט על פי החלטת הפיקוח.

 .3תשלום מס' 5
התשלום הבא מתוכנן להיות במהלך חודש יוני או יולי .2017
הודעת תשלום פרטנית תופץ אליכם ע"י משרד רו"ח פריידקס .לאחר מכן יהיה עליכם
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
בהודעת התשלום הפרטנית שתישלח אליכם כאמור יצוין גם המועד האחרון שעד אליו עליכם
להודיע כיצד אתם מתכוונים לממן את התשלום (הון עצמי או אשראי מבנק לאומי או באופן
משולב ביניהם) .ברירת המחדל הינה שדייר שלא יעדכן עד מועד זה -תמומש עבורו מסגרת
אשראי באופן אוטומטי בגין מלוא גובה התשלום הנוכחי.

 .4בחירה ומכירה של חניות -תזכורת
במסגרת הסכם ההצטרפות כלולה במחיר יחידת הדיור חניה אחת ואינה מחייבת תוספת
תשלום .כמו כן יוצעו חניות נוספות למכירה בתוספת תשלום בהתאם להחלטות שיקבל
הוועד המנהל ולהודעה שתצא בעניין.
הליך שיבוץ החניות ומכירת החניות הנוספות יתבצע בשלב מאוחר יותר של ביצוע הפרויקט.
על כך תצא הודעה מסודרת בהמשך.
בקשה לחניית נכה -
נבקש מחברים אשר יש להם נכות מאושרת על פי דין ,ותג נכה מטעם משרד התחבורה,
והמעוניינים כי הוועד המנהל יביא בחשבון את נכותם זו במסגרת תהליך בחירת החניות,

להעביר למשרדינו מכתב מפורט מגובה במסמכים ואישורים רלוונטיים במייל/פקס לשרון
אברס לא יאוחר מה : 04/05/2017
כתובת דוא"ל  , Sharon@ayala-agam.com -מס' פקס – .03-6955771
הבקשות תוצגנה בישיבת וועד העמותה ואנו נקפיד לשמור על פרטיות וחיסיון רפואי של
הפונים .חברי הוועד ידונו בכל בקשה ובקשה והודעות על החלטות הועד בעניינים אלה
תועברנה לפונים.

 .5מצד חברי העמותה מנוהלת קבוצת מידע באמצעות יישומון וואטצאפ ,וכל המעוניין יכול
(ואף רצוי) לפנות לנציגות הוועד בלבד להוספתו לקבוצה.

 .6בכל שאלה או הברה ניתן לפנות לנציגות חברי וועד העמותה:
שלום איזיקshalom.ex5@gmail.com ,052-4299853 ,

 .7תמונות מן השטח:

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

בברכת חג פסח שמח,
וועד העמותה ואילה א.ג.מ

