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כ"ז כסלו ,תש"פ

לכבוד חברי פרויקט גינות החורש
שלום רב,
אנו מתכבדים לעדכן אתכם כדלקמן:

 .1הבנייה בשטח
הקבלן "א .ג'ברין" מתקדם בביצוע הפרויקט ועומד נכון לזמן זה בלוחות הזמנים של
הפרויקט .הקבלן סיים עבודות שלד בכשבעים אחוז מהפרויקט ,ואת יתרת ביצוע
השלד בשאר המגרשים אמור להשלים עד סוף חודש הבא.
כמו כן ,הקבלן החל בעבודת גמר במבנים בהם סיים את בניית השלד וכן סיים
בעשרה מגרשים ( 30יח"ד) את עבודות הטיח וחיפוי אבן החוץ .כמו כן,
הקבלן סיים ריצוף בכעשר דירות.
הקבלן החל לזמן דיירים לזיהוי הריצוף .הנכם מתבקשים לשתף פעולה מול נציג
הקבלן בתיאום הפגישה ובזיהוי הריצוף שבחרתם בחברת הקרמיקה (אלוני/סטודיו).
במהלך הפגישה תתבקשו לבחור את גוון הרובה לריצופים ולחיפויים בדירה וכן את
גוון אבן שיש למדרגות ביחה"ד .לרשותכם עומדים שלושה גוונים לבחירה.
בהמשך הקבלן יחל את ביצוע עבודות האלומיניום והנגרות ביחה"ד וכן את ביצוע
עבודות פיתוח החוץ (רחבת חניות) במגרשים.

 .2תהליך שינויים אדריכליים ע"י דיירים ("שינויי דיירים")
עד היום יש מספר רב של דיירים שלא ביצעו הזמנות מול הספקים השונים  :ריצופים,
חיפויים וכלים סניטריים ,ארון מטבח ,שיש למטבח ודלתות פנים .
הקבלן מבקש להשלים את ההזמנות עבור ריצופים ,חיפויים וכלים סניטרים עד
לסוף החודש הנ"ל עד סוף החודש  , 31.12.19 -ארון מטבח ,שיש למטבח ,ודלתות
פנים עד ה  , 15.01.20לאחר מועד זה לא ניתן לבצע יותר הזמנות והפיקוח יפעל
להשלים את ההזמנות.
בין השאר ,התנאי לקבלת טופס  4הוא ריצוף היחידה  ,חיפוי וכלים סניטריים ודלת
פנים .במידה ולא יועברו הזמנות בזמן על שאר ההזמנות הדיירים יקבלו זיכויי
בהתאם דרך הקבלן.
יש לציין כי העיכובים בביצוע ההזמנות עלולים לגרום לעיכוב במסירת הדירות,
העיכובים הנ"ל הנם באחריותם הבלעדית של הדיירים.
הנכם נדרשים לעמוד בקשר מול מתאמת שינויי הדיירים מטעם הקבלן ,הגב' לובנא
ג'ברין ,ולעדכן אותה בכל הזמנה שסגרתם .יודגש בזאת שבאחריותכם לעדכן אותה
בנושא.
דרכי התקשרות ללובנא:
דוא"ל lubna.tj@hotmail.com
טלפון –  04-6575384שלוחה 1
 .3הודעת תשלום ( 2גביית כספים מחברי הקבוצה)
בתחילת חודש דצמבר נשלחה הודעת גבייה ע"י יו-אנד-מור יועצים בע"מ (משרד
רואי חשבון שמלווה את הפרויקט ועוסק בין השאר בגביית הכספים מהדיירים
לקופת הקבוצה).
הגבייה היא השלמה ל 68.5%מאומדן עלות יחה"ד והיא נקבעה לתאריך .1/1/2020
כל הדיירים שבחרו לשלם בהון עצמי (התבקשו לעשות כך עד ליום  )15.12.19נדרשים
להעביר את התשלום מהון עצמי עד לתאריך  1/1/2020ולדווח על כך כולל וידוא הגעת
הדיווח ,כמפורט בהודעה הנ"ל .אחרת יופעל אשראי באופן אוטומטי.

הגבייה הבאה תתבצע בהתאם לתזרים ההוצאות בפועל של הפרויקט ,בחודש מרץ
או בחודש אפריל  .2020הודעה על מועד התשלום ועל גובהו תופץ לכם כחודש לפני
מועד התשלום.
נזכיר כי ברירת המחדל הינה תשלום באמצעות הפעלת אשראי ,והמעוניינים לשלם
באמצעות הון עצמי נדרשים להודיע על כך בזמן שיקבע ,לוודא את קבלת הודעתם,
לשלם בפועל ,להודיע על כך ולוודא את קבלת ההודעה.
 .4איסור ביקור באתר
ברצוננו להזכיר כי אתר הבניה הינו מקום מסוכן .חל איסור מוחלט על הגעה לאתר
ללא זימון מראש ע"י הקבלן .הקבלן מזמן את הדיירים לאימות נתונים ,שינויי
דיירים וזיהוי ריצוף .לאחר מכן ,לקראת סיום הפרויקט ,מתבצעת מסירה ראשונה
לפיקוח ,אשר בודק התאמה לתיק הדייר וכן רושם את הליקויים ,ככל וישנם בדירה.
לאחר תיקון הערות הפיקוח ,מזומנים הדיירים לסיור טרום מסירה (נקרא גם
"מסירה ראשונה") .לאחר קבלת טופס  ,4חיבור יחה"ד לרשת החשמל וסיום תיקון
הליקויים מסיור טרום המסירה תבוצע מסירה החזקה .אי לכך ,לא יתאפשרו ביקורי
דיירים באתר בין הביקורים היזומים ,וזאת ע"מ לאפשר לקבלן ולחברת הפיקוח
להשקיע את כל התשומות האפשריות בקידום הפרויקט.
 .5תמונות מהשטח

אנו הח"מ שמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך,
בברכה וחג חנוכה שמח,

חגי אולמן ,עו"ד
המנהל המיוחד לפרויקט 'לעבדך באמת'

אילה א.ג.מ יעוץ נדל"ן בע"מ
חברת הניהול

