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 .1תהליך האכלוס
תהליך מסירתה של כל אחת ואחת מהדירות מהקבלן לידי הדיירים מורכב משלושה שלבים:
השלב הראשון ,בו לא מעורב הדייר ,נקרא "מסירה לפיקוח" .כאשר הקבלן סבור שדירה מסוימת
כבר ראויה למגורים ,הוא מזמין את המפקח מטעם העמותה לסיור בדירה .המפקח מכין רשימת
ליקויים לכל דירה ,ומוסר לקבלן לביצוע תיקונים.
בשלב השני ,לאחר תיקון הליקויים ובדיקה נוספת של המפקח ,מוזמן כל דייר ע"י הקבלן לעריכת
"סיור טרום מסירה" בדירה .מטרת הסיור לאפשר גם לדיירים לציין בפרוטוקול מיוחד ליקויים,
ככל שקיימים בדירה ,על מנת שיבדקו ושהקבלן יתקנם במידת הצורך.
בשלב השלישי והאחרון ,לאחר ביצוע תיקונים ע"י הקבלן (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 ,ואם הדירה ראויה למגורים על הדייר לקבל לחזקתו את הדירה .הקבלן מחויב לתאם עם
הדייר לאחר מכן ולהגיע לתקן את ליקויי החזקה.
על בני זוג ,החתומים יחד על החוזה עם העמותה ,להגיע יחד למסירת החזקה לרשותם .אם לאחד
מבני הזוג אין אפשרות להגיע ,יש להצטייד בייפוי כוח לביצוע התהליך.

במקרה בו אף אחד משני בני הזוג אינו יכול להגיע ,בני הזוג נדרשים לייפות את כוחו של בן
משפחה/נציג מטעמם ולציידו בייפוי כוח כללי ,שיחתם אצל נוטריון.
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
קבוע לדירות .על מנת שהוועדה המקומית תחתום על טופס  4נדרשת מוכנות התשתיות הציבוריות
הרלבנטיות (באחריות משרד השיכון) ,נדרשת מוכנות של הבניינים והפיתוח הצמוד של המגרשים,
ונדרשת המצאה של עשרות מסמכים ואישורים שונים ע"י הקבלן כגון אישור מכבי אש ,אישור
הרשות המקומית ,אישורי מעבדה ועוד.
לעניין חישמול הדירות ע"י חברת החשמל -בד"כ מדובר בפרק זמן של כשבועיים-שלושה מקבלת
טופס  .4כאמור ,חישמול הדירה מהווה תנאי לקבלת חזקה בדירה.

 .2סטטוס ביצוע
הקבלן "א .גברין" נמצא בשלבי הגמרים בחמשת הבניינים.
בניין  -1הקבלן בשלבי סיום של הרכבת האלומיניום ומתחיל בביצוע הרכבת המטבחים
והתקנת דלתות פנים .הערכה היא כי הקבלן יסיים את ההכנות הנדרשות למסירת הדירות
לסיור מסירה לפיקוח בתחילת נובמבר .לאחר תיקון הליקויים הנדרשים על פי הדו"ח
שהעביר המפקח לקבלן ואישורו של המפקח יחל הקבלן בזימון הדיירים לסיורי טרום
מסירה -צפי במהלך חודש נובמבר-דצמבר.
בניינים  2ו  – 3הקבלן סיים את עבודות אבן החוץ ועתיד להתחיל בביצוע הרכבת
האלומיניום בדירות במהלך השבועיים הקרובים .בסיומן יתחיל הקבלן בביצוע הרכבת
המטבחים והתקנת דלתות פנים בדירות .ההערכה היא כי הקבלן יסיים את ההכנות
הנדרשות למסירת הדירות לסיור מסירה לפיקוח במהלך חודש דצמבר .לאחר תיקון
הליקויים הנדרשים על פי הדו"ח שיעביר המפקח לקבלן ואישורו של המפקח יחל הקבלן
בזימון הדיירים לסיורי טרום מסירה -צפי במהלך חודש ינואר.
בניינים  4ו  – 5הקבלן סיים את עבודות אבן החוץ ונמצא בשלבים מתקדמים בביצוע הרכבת
האלומיניום בדירות .בסיומן יתחיל הקבלן בביצוע הרכבת המטבחים והתקנת דלתות פנים
בדירות .כמו כן יתחיל הקבלן בעבודות פיתוח חיצוני כאשר בסיומן ימשיך לבצע את עבודות
הפיתוח בשאר הבניינים .ההערכה היא כי הקבלן יסיים את ההכנות הנדרשות למסירת
הדירות לסיור מסירה לפיקוח במהלך חודש נובמבר .לאחר תיקון הליקויים הנדרשים על פי
הדו"ח שיעביר המפקח לקבלן ואישורו של המפקח יחל הקבלן בזימון הדיירים לסיורי טרום
מסירה -צפי במהלך חודש דצמבר.
טופס  -4הקבלן יתחיל לפעול מול הרשויות בהכנות וקבלת אישורים לטופס  4בשבועות
הקרובים .הצפי הוא כי קבלת טופס  4לאכלוס הדירות יהיה בתחילת חודש פברואר .2018

אנו נעדכן אתכם בהמשך בלו"ז עדכני יותר ובמועדים משוערים לסיורי טרום מסירה
לדיירים בכל חמשת הבניינים.

 .3ביקור באתר :
חל איסור מוחלט על דיירים להגיע לאתר ללא תיאום מראש .למרות בקשות קודמות הקבלן עדכן כי
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
ללוות אותם בדירות.
לאור זאת ולדרישת הקבלן אנו פונים אליכם ומבקשים שוב לא להגיע על דעת עצמכם לאתר.
חל איסור מוחלט לבקר בדירות .הקבלן הונחה לא לאפשר לאף לא אחד להגיע לאתר .דיירים שיגיעו
ישלחו כלעומת שבאו.

 .4תשלום מס' : 6
התשלום הקרוב מתוכנן להיות במהלך חודש נובמבר .2017
הודעת תשלום פרטנית תופץ אליכם ע"י משרד רו"ח פריידקס .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.

 .5הליך בחירה ומכירה של חניות
כידוע ,במסגרת הסכם ההצטרפות כלולה במחיר יחידת הדיור חניה אחת ואינה מחייבת
תוספת תשלום .בתאריך ה  19.09.2107תיערך הגרלה בין כל החברים שביקשו לרכוש חניה
נוספת .הודעות על התוצאות ההגרלה ישלחו לכל אותם החברים שביקשו לרכוש חניה נוספת
אחרי החג.
הודעות פרטניות בנוגע לתשלום בגין החניה הנוספת ,לזוכים בהגרלות ,ישלחו ממשרד רו"ח
פריידקס .כל החברים שזכו נדרשו לשלם לא יאוחר מה  .30/10/2017מי שטרם הסדיר את

התשלום מתבקש לעשות זאת מול משרד רו"ח פריידקס .לשאלות בנושא ניתן לפנות לגברת
אתי אביגדור מפריידקס  03-6242977או לערן גבע מאילה אגם .03-6955771
תהליך בחירת מקום החניה הספציפי (גם למי שזכאי לחניה בודדת וגם למי שזכה בהגרלה
ורוכש חניה טורית או חניה בודדת נוספת) יחל מיד עם תום החגים .אנו נפנה באמצעות מייל
לכל חבר וחבר בתורו ,על פי סדר ההצטרפות לעמותה .בפרויקט קיימים  3מגרשים .מגרש
 -1903כולל את בניין  ,A1מגרש  -1904כולל את בניינים B3ו  ,C2מגרש  -1905כולל את
בניינים  B4ו  .C5לכל מגרש קיימות החניות המיועדות לדיירי הבניין/בניינים .למייל תצורף
תכנית החניות של צמד הבניינים הרלבנטי ויצוין בו אלו חניות נבחרו ו/או נותרו פנויות
לבחירה בעת שיגיע תורו לבחור.
החבר האחרון שהצטרף לעמותה בכל אחד מצמד בניינים יקבל הודעה על החניה שקיבל
לאחר בחירת שאר החברים.
בקשה לחניית נכה -
בטרם תהליך בחירת חניות יתחיל ,וכהזדמנות אחרונה בהחלט ,נבקש מחברים אשר יש להם
נכות מאושרת על פי דין ,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:
כתובת דוא"ל  , Sharon@ayala-agam.com -מס' פקס – 03-6955771
את האישורים יש להעביר עד ה.25/09/2017 -

 .6מצד חברי העמותה מנוהלת קבוצת מידע באמצעות יישומון וואטצאפ ,וכל המעוניין יכול
(ואף רצוי) לפנות לנציגות הוועד בלבד להוספתו לקבוצה.

 .7בכל שאלה או הברה ניתן לפנות לנציגות חברי וועד העמותה:
שלום איזיקshalom.ex5@gmail.com ,052-4299853 ,

 .8תמונות מן השטח:

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

בברכה שנה טובה וחג שמח,

וועד העמותה ואילה א.ג.מ

