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ט"זאב,תשע"ז

לכבודחבריעמותתאפיקימודיעין 
שלוםוברכה ,
לפניכםמספרעדכונים .

 .1תהליך האכלוס :
תהליךמסירתהשלכלאחתואחתמהדירותמהקבלןלידיהדייריםמורכבמשלושהשלבים: 
בשלבהראשון,בולאמעורבהדייר,נקרא"מסירה לפיקוח".כאשרהקבלןסבורשדירהמסוימת
כברראויהלמגורים,הואמזמיןאתהמפקחמטעםהעמותהלסיורבדירה.המפקחמכיןרשימת
ליקוייםלכלדירה,ומוסרלקבלןלביצועתיקונים .
בשלבהשני,לאחרתיקוןהליקוייםובדיקהנוספתשלהמפקח,מוזמןכלדיירע"יהקבלןלעריכת
"סיור טרום מסירה" בדירה.מטרתהסיורלאפשרגםלדיירים לצייןבפרוטוקולמיוחדליקויים,
ככלשקיימיםבדירה,עלמנתשיבדקוושהקבלןיתקנםבמידתהצורך.במידהודיירמעונייןבליווי
שלחברתבדקביתישלדאוגלהביאולסיורהנ"ל .
בשלבהשלישיוהאחרון,לאחרביצועתיקוניםע"יהקבלן(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,ואםהדירהראויהלמגוריםעלהדיירלקבללחזקתואתהדירה.הקבלןמחויבלתאםעם
הדיירלאחרמכןולהגיעלתקןאתליקוייהחזקה .
עלבניזוג,החתומיםיחדעלהחוזהעםהעמותה,להגיעיחדלמסירתהחזקהלרשותם.אםלאחד
מבניהזוגאיןאפשרותלהגיע,ישלהצטיידבייפויכוחלביצועהתהליך. 

במקרה בו אף אחד משני בני הזוג אינו יכולים להגיע ,הם נדרשים לייפות את כוחו של בן
משפחה/נציגמטעמםולציידובייפויכוחכללי,שיחתםאצלנוטריון. 
כחלקמהחוזהביןהעמותהלביןהקבלן,בשלבזהעליכםגםלחתוםמולהקבלןעלחוזהבדק,בו
מתחייבהקבלןגםמולכםישירותבנוגעלבדקולאחריותעלהדירה .
לענייןקבלתטופס -4מדובר בתהליךבאחריותהקבלןמול הרשויות.טופס 4נחתםע"יהוועדה
המקומית ומהווה תנאי להזמנת חברת החשמל לחבר חשמל קבוע לדירות .על מנת שהוועדה
המקומית תחתום על טופס  4נדרשת מוכנות התשתיות הציבוריות הרלבנטיות (באחריות משרד
השיכון.איננוצופיםבעיהבנושאזה,נדרשתמוכנותשלהבנייניםוהפיתוחהצמודשלהמגרשים,
ונדרשת המצאה של עשרות מסמכים ואישורים שונים ע"י הקבלן (כגון אישור מכבי אש ,אישור
הרשותהמקומית,אישורימעבדהועוד) .
לענייןחישמולהדירותע"יחברתהחשמל -בד"כמדוברבפרקזמןשלכשבועיים-שלושהמקבלת
טופס.4כאמור,חישמולהדירהמהווהתנאילקבלתחזקהבדירה .


 .2מועדים משוערים לקיום "סיורי טרום מסירה" על פי בניינים:
על סמך התקדמות הביצוע של הקבלן ,מוכנות הדירות ,ביצוע "מסירה לפיקוח" וסיום עבודות
הפיתוח במגרשים מסתמן כי הקבלן יזמן את הדיירים לביצוע סיור טרום מסירה על פי הפירוט
הבא :
בניינים7ו8–במהלךהמחציתהשנייהשלחודשאוגוסט .
בניינים3ו4–במהלךהמחציתהראשונהשלספטמבר .
בניינים5ו-6במהלךהמחציתהראשונהשלאוקטובר .
בניינים1ו-2גםבמהלךהמחציתהשנייהשלאוקטובר .
יובהרויודגשבזו כינציגיהקבלןיצרועמכםקשרויזמנואתכםעלפיסדרמוכנותהדירותוהנכם
מתבקשיםלהימנעמיצירתקשרעמוו/אועמנו(איןברשותנואתהמידעאודותסדרהזימון) .

 .3מועדים משוערים ל"מסירת חזקה":
לאחר הטיפול בתיקון הליקויים ,קבלת טופס  4וחיבור הדירות לחשמליתחילהקבלןלזמןדיירים
למסירתחזקהעלפיהמועדיםהמשועריםכלהלן: 
בניינים7ו8–במהלךהמחציתהשנייהשלספטמבר/המחציתהראשונהשלאוקטובר .
בניינים3ו4–במהלךהמחציתהראשונהשלאוקטובר .
בניינים5ו-6במהלךהמחציתהראשונהשלנובמבר .
בניינים1ו-2במהלךהמחציתהשנייהשלנובמבר 

 .4הליך זימון למסירת החזקה :
אתהזימוניםלמסירתהחזקהיתאםהקבלןמולכםבהתקייםהתנאיםהבאים :


א.מוכנותהדירהלאכלוס .
ב.קבלתהיתרחיבורלתשתיות(טופס .)4
ג.ביקורתחברתחשמל(חישמולהדירהע"יחברתחשמל) .
ד.מסירתשטחיםציבוריים(2-3נציגיםמכלבנייןומפקחהפרויקט-כמפורטלהלן) 
ה.באחריותהדייר-סגירתחשבוןמולהקבלןחיובים/זיכויים .
ו.באחריותהדייר-עריכתחוזהלהתקנתמונהחשמלבחברתהחשמל(ראולהלן) .
ז.באחריותהדייר-תשלוםמלואחובותיולעמותה .

 .5ועד בית זמני לצורך קבלת שטחים ציבוריים :
כחלק מההתארגנות לסיום הפרויקט על הקבלן למסור שטחים ציבוריים של הבניינים (לובאים,
מעלית,חדראשפהוכו').גםכאןהתהליךדומהבשלושהשלבים:"מסירהלפיקוח"ותיקוןליקויים
בשטחים ציבוריים; "סיור טרום מסירה" של הדייר (כאן אין דייר ,אלא ועד בית זמני ,כמצויין
בהמשך) ותיקון ליקויים; "מסירת חזקה" לידי ועד הבית הזמני ,כולל מילוי "פרוטוקול מסירת
חזקה" .
עלמנתשיהיהועדביתזמנילכלבנייןכברבשלבשל"סיורטרוםהמסירה"נבקש  2-3מתנדבים מכל
אחד מהבניינים בפרויקט אשר ישמשו כ"ועד בית זמני".התפקידהינוזמניעדלבחירתועדלבניינים
לאחר האכלוס .שימו לב כי תנאי לקבלת הדירות בבניין הינו קבלת השטחים הציבוריים ע"י ועד
הבניין.
כל המעוניין/ת מתבקש/ת להעביר לשרון אברס מייל תוך ציון מס' הבניין ואנו נהיה עמכם בקשר
בהמשך.
כתובתדוא"ל:Sharon@ayala-agam.com

 .6ביקור באתר :
חלאיסורמוחלטעלדייריםלהגיעלאתרללאתיאוםמראש.למרותבקשותקודמותהקבלןעדכןכי
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
ללוותאותםבדירות .
לאורזאתולדרישתהקבלןאנופוניםאליכםומבקשיםשובלאלהגיעעלדעתעצמכםלאתר .
חלאיסורמוחלטלבקרבדירות.הקבלןהונחהלאלאפשרלאףלאאחדלהגיעלאתר.דייריםשיגיעו
ישלחוכלעומתשבאו .
נציגיהקבלןיזמנואתכםלסיורטרוםמסירהבהתאםלמצויןלעיל .

 .7חיבור חשמל :
ביקורתחשמלוחשמולהדירותוהבנייןע"יחברתחשמל- 
כאמור,הזמנתביקורתחשמלבדירותובשטחיםהציבורייםבבנייןהינהבאחריותהקבלן. 


התקנתמוניחשמלוחוזהפרטניעםחברתהחשמל(באחריותהדייר)- 
התקנתמוניהחשמלבדירותמתבצעתע"יחברתהחשמללפנימסירתהדירהלדיירולאחר קבלת
טופס  .4אנו נדאג להוציא אליכם הודעה על קבלת טופס  ,4ועל כל דייר לפנות ישירות לחברת
החשמללצורךעריכתחוזה(ניתןלערוךחוזהגםטלפונית).לנציגיחברתהחשמלניתןלהגיעדרך
מוקד.103
בשיחהעםנציגהשרותתתבקשולמסורכתובת,מס'דירה,ת"זלפתיחתחוזהופרטיבנק/כרטיס
אשראי לצורך גביית תשלומי צריכת החשמל בהמשך .לאחר ביצוע החוזה יותקן מונה חשמל
בדירה. 

להלןכתובותהבנייניםומספרם :
בניין-1רחובהתאנה 20
בניין-2רחובהתאנה 24
בניין-3רחובהתאנה 28
בניין-4רחובהתאנה 32
בניין-5רחובהתאנה 22
בניין-6רחובהתאנה 26
בניין-7רחובהתאנה 30
בניין-8רחובהתאנה 34

 .8חיבור גז :
העמותה התקשרה עם חברת "סופר-גז" .לאחר קבלת החזקה על הדירה באחריות הדייר ליצור
קשרעםנציג/ה "סופרגז"בטלפוןמספר 09-8823132לחיבורהדירהלגז.עלפיהנחיותמחברת
"סופרגז":כירייםצריכותלהיותמורכבותומותקנותע"יטכנאימוסמך.ישלהציגאישורהתקנה
מטכנאימוסמךבעתהגעהלהתקנתחיבורהגזבדירה .
בשיחה עם נציג/ה מסופר גז יש להזדהות מהפרויקט של "ג'אברין גרין חריש" ולתת כתובת לפי
הרשוםמעלה .
עלותהתקנתמונהגזבדירה-468₪כוללמע"מ .
עלותהתקנתנקודתגזבמרפסת(למישעשהתשתיתבמסגרתשינויידיירים)–220₪כוללמע"מ .
בעתידיוכלועדהבנייןלבחוראםלהמשיךעםחברת"סופר-גז"אולהחליפהבספקגזאחר .

 .9תשלום מס' : 8
ההודעה לגבי התשלום נשלחה אליכם ממשרד רו"ח פריידקס המלווה את הפרויקט .נבקש מכל
חבריהעמותהשהודיעו/עדכנועלכוונתםלשלםבהוןעצמילבצעאתההעברהעדלמועדשנקבע-

 ,20.8.17אחרת תמומש עבורו מסגרת אשראי .אשת קשר במשרד רו"ח פריידקס ,הגב' אתי
אביגדור. 
טלפון .03-6242977-
התשלום הבא לעמותה יהיה התשלום האחרון ,וצפוי להתבצע במהלך ספטמבר .הודעה על כך
תימסרבקרוב .

 .11שיבוץ חניות :
תהליךבחירתחניותושיבוצןהסתיים.אנומודיםלכלהחבריםעלשיתוףהפעולה .

 .11תמונות מהשטח :


















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

בברכה,
וועד העמותה ואילה א.ג.מ

