מידעון חודש נובמבר
12/11/2020
כ"ה חשון ,תשפ"א

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

 .1סטטוס ביצוע ולוח זמנים למסירת הדירות
הקבלן ממשיך כל העת בביצוע העבודות בפרויקט ונמצא בשלבי ביצוע מתקדמים של
עבודות הגמר בדירות .להלן פירוט סטטוס הביצוע של יחידות הדיור בפרויקט ,נכון
למועד מכתבנו זה:
א .סטטוס הביצוע של  45יחידות הדיור הממוקמות במגרשים ההיקפיים
מגרשים היקפיים – הכוונה למגרשים שהכניסה אליהם הינה מרחובות אורן,
שקד וגפן (סה"כ  15מגרשים שמספרם,5308 ,5306 ,5304 ,5302 ,5301 ,5300 :
.)5325 ,5324 ,5322 ,3520 ,5318 ,5316 ,5315 ,5311 ,5310
אנו שמחים לבשר לכם כי הקבלן סיים במגרשים אלו את עבודות הבינוי
במלואן!

כעת ,הקבלן יחד עם קברניטי הפרויקט מוסיפים לפעול במלוא המרץ על מנת
להגיע ,מוקדם ככל הניתן ,לשלב מסירת הדירות ,אך זאת לאחר השלמת
הפעולות להלן:
 קבלת טופס  - 4הקבלן פועל מול הגורמים הרלוונטים לצורך קבלת טופס 4טופס "( 4תעודת גמר בניה") למגרשים היקפיים אלו.
הקבלן עדכן כי טופס  4צפוי להתקבל למגרשים היקפיים המפורטים לעיל
בזמן הקרוב מאד.
 חיבור קבוע לחשמל והתקנת מונים  -רק לאחר קבלת טופס  ,4יתאפשר לקבלןלהזמין את חברת החשמל לטובת חיבור כל יחידת דיור באופן קבוע לחשמל
והתקנתם של מוני חשמל.
יודגש ,כי ממועד קבלת טופס  4ועד לחיבור הדירה לחשמל חולפים מספר
שבועות ,ורק לאחר מכן מוסר הקבלן מפתח לדייר ,ובכך נמסרת לדייר
החזקה בדירה.
 תיקון ליקויים  -הקבלן הכניס למגרשים ההיקפיים המפורטים לעיל קבלןגמרים במטרה להכין את הדירות למצב מסירות.
מפקח הפרויקט ,מטעם חברת הפיקוח ("חברת וקסמן גוברין ,י .שטרן"),
מבצע בימים אלו סיורי פיקוח טרום מסירה ומעביר לקבלן פרוטוקולי
ליקויים לכל דירה (דירה שבה איתר ליקויים).
 סיור טרום מסירה  -במקביל לעבודת המפקח ,בימים אלו הקבלן החל לזמןלסיור 'טרום מסירה' את בעלי הזכויות רק ביחידות שאושרו לו על ידי
המפקח (ראו פירוט בהמשך המידעון לגבי תהליך המסירה) .במהלך הסיור
יתאפשר לדייר להצביע על ליקויים שהוא מאתר בדירתו ,ואלו יירשמו
בפרוטוקול ליקויים.

באחריות הקבלן יהיה לתקן עד מסירת דירה את גם הליקויים שהעלה
המפקח וגם את הליקויים שהעלה הדייר.
יובהר ויודגש ,כי תנאי סף לקבלת מפתח וחזקה בדירה הינו השלמת מלוא
התשלומים לקופת הקבוצה .לאור האמור ,בימים הקרובים אמורה להישלח
לכל אחד מ 45 -בעלי יח"ד הממוקמות במגרשים ההיקפיים ,כמפורט לעיל,
הודעת תשלום פרטנית ממשרד רואה החשבון ,להשלמת מלוא התשלום לקופת
הקבוצה.
ב .סטטוס הביצוע של יתרת  33יחידות הדיור בפרויקט -
זהות היחידות  -מגרשים הפונים לרחוב דולב הפנימי.
להערכת הקבלן ,הוא צפוי להשלים את עבודות הבינוי עד סוף חודש דצמבר
 ,2020לאחר מכן יכניס את קבלן עבודות הגמר להכנת הדירות לסיור מפקח
ואח"כ לסיורי טרום מסירה של דיירים.
להערכת הקבלן (נכון למועד זה) ,טופס  4למגרשים אלו צפוי להתקבל במהלך
חודש פברואר  ,2021ומסירת מפתח ("חזקה") לדיירים צפויה להתבצע ,לאחר
חיבור חברת החשמל ,החל מחודש מרץ .2021
לתשומת ליבכם  -לפי הערכת הקבלן לעיל ,צפויה להיות הקדמה בלוח הזמנים
הנקוב בהסכם הקבלן להשלמת הבניה ומסירת הדירות (אפריל  ,)2021ללא שקלול
תקופת הגרייס בת החודשיים שניתנה לו בהסכם (עד יוני  ,)2021אולם בשל מגיפת
הקורונה והשפעותיה האפשריות ,עדיין מדובר בהערכה בלבד ,ועל כולם (קברניטי
הפרויקט ,קבלן ורוכשים) לנקוט משנה זהירות לגבי הערכות זמנים אלו.

 .2הסבר כללי  -תנאים מרכזיים לקבלת טופס  4ולאכלוס יחידות הדיור :

א .קבלת טופס  4מהוועדה לתכנון ובנייה – זהו השלב הראשון בהליך המסתיים
במסירת הדירה .טופס  4ניתן על ידי הועדה בכפוף להשלמתם וקיומם של כל
התנאים המצטברים להלן:
 )1מוכנות המגרשים ויחה"ד  -מוכנות ברמה הנדרשת ע"י הוועדה לתכנון
ובנייה לצורך קבלת טופס  .4באחריות הקבלן א.ג'ברין.
 )2מוכנות השטחים הציבוריים במגרש והפיתוח הצמוד במגרש  -מוכנות
ברמה הנדרשת ע"י הועדה לתכנון ובניה לצורך קבלת טופס  .4באחריות
הקבלן א.ג'ברין.
 )3המצאה של עשרות מסמכים ואישורים שונים ע"י הקבלן  -כגון אישור
מכבי אש ,אישור הרשות המקומית ,אישורי מעבדה ועוד .השגתם של כל
האישורים הנדרשים והמצאתם לוועדה לתכנון ובניה הינם באחריות הקבלן
א.ג'ברין.
 )4מוכנות תשתיות הפיתוח הציבוריות – בחינת מוכנותם של כבישים ,מדרכות,
תאורת רחוב וכו' ברמה הנדרשת לצורך קבלת טופס  .4עבודות פיתוח
התשתית הינן באחריות הבלעדית של משרד השיכון והקבלנים עימם
התקשר לביצוע עבודות אלו.
ב .מסירת חזקה לדייר – לצורך מסירת מפתח הדירה מן הקבלן לדייר ,צריכים
להתקיים התנאים המצטברים להלן:
 )1קבלת טופס  4מהוועדה לתכנון ובנייה (שהתנאים לקבלתו פורטו בסעיף
הקודם) .בפרויקט זה ,טפסי  4ניתנים לכל מגרש בנפרד.
 )2דירה "ראויה למגורים"  -על המפקח להחליט האם מדובר בדירה ראויה
למגורים שניתן למסור בה חזקה לדייר.
יודגש ,כי דירה ראויה למגורים אינה חייבת להיות דירה שהסתיימו בה כל
תיקוני הליקויים טרם מסירת החזקה ,על אף שהשאיפה היא כי יסיימו
לתקן את כל הליקויים טרם מסירת החזקה .מוכנות הדירה הינה באחריות
הקבלן.

 )3חיבור קבוע לחשמל  -בדיקת החשמל ע"י חברת החשמל וחיבור הדירה
חיבור של קבע ,כולל מוני חשמל ,לרשת החשמל (פעולות אלו ניתן להזמין
מחברת החשמל רק לאחר קבלת טופס .)4
לאחר קבלת טופס  ,4על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את חברת החשמל,
ולצורך כך הנכם נדרשים לעבוד יחד עימנו ,בשיתוף פעולה מלא והדוק ,לשם
פתיחת חוזה בחברת החשמל על שמכם.
זמן קצר לאחר קבלת טפסי  4נשלח לכם תדריך קצר המציין את ההליך
שיהיה עליכם לבצע מול חברת החשמל ומול הקבלן על מנת לחבר את
דירתכם לחשמל.
ממועד ההזמנה ופתיחת החוזים על ידכם השליטה במועד בדיקת החשמל
והחיבור לרשת החשמל הינה של חברת החשמל בלבד.
הליך חיבור היחידות לחשמל קבוע והתקנת מוני חשמל אורך מספר שבועות
(הנספרים ממועד קבלת טופס  ,)4וזאת ,בהתעלם מעיכובים אפשריים בשל
מגיפת הקורונה .יודגש ,כי לא ניתן לאכלס את הדירות לפני חיבורן לחשמל.
נציין ,כי מניסיוננו ,בשל מחסור בכח אדם בחברת החשמל באיזור ביחס
להיקף הדירות בחריש ,לחברת החשמל לוקח מינימום של מספר שבועות
לחבר דירות לחשמל מרגע קבלת טופס .4
 .3הסבר כללי -תהליך האכלוס :
תהליך מסירתה של כל אחת ואחת מיחה"ד מהקבלן לידי הדיירים מורכב משלושה
שלבים עיקריים:
א .שלב ראשון " -סיור מסירה לפיקוח" -מדובר בשלב שהדייר אינו מעורב בו ואינו
שותף לו .כאשר הקבלן סבור שדירה מסוימת כבר ראויה למגורים ,הוא מזמין
את המפקח (מחברת וקסמן-גוברין-שטרן) לסיור בדירה .המפקח מכין רשימת
ליקויים לכל דירה ,ומוסר לקבלן לביצוע תיקונים.

ב .שלב שני – "סיור טרום מסירה"  -בשלב זה ,מזמין הקבלן כל דייר לעריכת
"סיור טרום מסירה" בדירה .מטרת הסיור היא לאפשר גם לדיירים לציין
בפרוטוקול מיוחד קיומם של ליקויים ,ככל שקיימים בדירה ,על מנת שאלו
יבדקו על ידי הקבלן ויתוקנו על ידו ,במידת הצורך.
ג .שלב שלישי – "מסירת חזקה" – לאחר שהקבלן ביצע תיקונים של הליקויים (או
של חלק מהם ובלבד שהדירה הוגדרה על ידי המפקח כראויה למגורים) ,ולאחר
קבלת טופס  4לבניין וחיבור הדירות לחשמל ,תזומנו ע"י הקבלן ל"מסירת
החזקה" בדירה.
גם במעמד זה של מסירת החזקה ניתנת בידכם האפשרות לציין רשימת ליקויים
הקיימים בדירה ,וזאת באמצעות "פרוטוקול ליקויי חזקה" .מודגש כי כמעט
תמיד קיימים עדיין ליקויים קלים שיש לתקן ,אף שהשאיפה היא שלא יהיו
ליקויים בעת המסירה ,ואם הדירה במצב של "ראויה למגורים" (הקביעה הינה
ע"י המפקח) על הדייר לקבל לחזקתו את הדירה .הקבלן מחויב לתאם עם הדייר
לאחר מכן ולהגיע לתקן את "ליקויי החזקה".
דגשים חשובים :במידה ומדובר ביח"ד הרשומה על שם שני בעלי זכויות (או
יותר) ואלו חתומים יחד על החוזה עם הקבוצה ,אזי ,על כל בעלי זכויות אלו
להגיע יחד למסירת החזקה .אם לאחד מבעלי הזכויות אין אפשרות להגיע ,יש
להצטייד בייפוי כוח המסמיך את בעל הזכויות הנוסף לביצוע התהליך בשמו
ועבורו .במקרה בו אף אחד מבעלי הזכויות הרשומים אינו יכול להגיע למועד
מסירת החזקה ,בעלי זכויות אלו נדרשים לייפות את כוחו של נציג מטעמם
ולציידו בייפוי כוח כללי ,שיחתם אצל נוטריון ,המסמיך את הנציג לבצע את
תהליך קבלת החזקה ביחידה עבור בעלי הזכויות ובשמם.
 .4חיבור גז:
חיבור גז נעשה באמצעות בלוני גז.
הנכם מוזמנים להתקשר עם כל חברת גז עימה תרצו לצורך אספקת חיבור לגז ובלוני
גז.

 .5כתובת מגורים על פי מגרשים :
בנספח למכתבנו ,ניתן לראות את רשימת שמות הרחובות ומספרי הדירות ברחוב לפי
מגרש .כתובת הדירה הספציפית הינה בצירוף האות של היחידה במגרש (לדוגמא:
הכתובת של מגרש  5301היא רחוב שקד  ,17לכן כתובתה של יחידה ב' במגרש 5301
הינה רחוב שקד מס'  17דירה ב').
 .6הסדרת תשלומי ארנונה ומים -ביום מסירת החזקה בדירה:
ביום מסירת החזקה בדירה ,כחלק מהליך מסירת החזקה ,תקבלו מהקבלן טופס
מסירת חזקה בדירה (לרבות רישום קריאת מונה מים) ,ותפנו מיידית למרכז השירות
לתושב (מח' גבייה) במועצת חריש על מנת להעביר על שמכם את הארנונה ואת המים
מאותו היום ,ולהמציא לקבלן עותק מאישור מחלקת הגבייה בחריש על כך.
הגורם במועצת חריש המטפל בנושא הינו מרכז השירות לתושב הממוקם ברחוב גפן
 72בחריש .בתקופת שיגרה שעות הקבלה שלו הינם -ימים א,ב,ד,ה משעה 08:30-
 12:30ובימי ד משעה  .16:00-18:00טלפון ( .*6719תשומת ליבכם לכך שאינכם
אמורים לשלם למועצת חריש עבור מונה המים עצמו ,כיוון שהקבוצה דואגת לכך
במרוכז ומראש) .נכון להיום ,בשל מגיפת הקורונה ,ניתן לבצע זאת רק באופן
דיגיטלי מול מרכז השירות לתושב (בהתאם להנחיות מדויקות שתקבלו מנציג
הקבלן ביום קבלת החזקה).
 .7מחזור משכנתאות ,רישום זכויות ומכירת /העברת זכויות:
א .רישום הזכויות בטאבו –
זכויות הפיתוח במקרקעין רשומות כעת על שם הקבלן ,א.ג'ברין ,כאשר כלל
הפרויקט משועבד לטובת הבנק המממן של הפרויקט – בנק מזרחי טפחות
בע"מ.
הליך רישום הזכויות בטאבו מחולק לשני שלבים:
• שלב  - 1רישום בית משותף לכל מגרש ומגרש (בעניין זה התקשרה כבר
הקבוצה עם עורך תשריט/מודד לרישום הבית המשותף ,כאשר עורכי הדין של

הקבוצה יטפלו בהליך המשפטי הכרוך מול לשכת המפקחת על רישום
המקרקעין).
• שלב  - 2רישום זכויות החכירה על שם כל אחד מהדיירים בלשכת רישום
המקרקעין (הליך זה יחל רק לאחר רישום הבית המשותף).
במועד הרלוונטי יפנו אליכם עורכי הדין של הקבוצה בתדריך מפורט לצורך
רישום הזכויות.
א .מחזור משכנתא:
בסיום הפרויקט יתאפשר לחברי הקבוצה אשר מימשו אשראי מבנק מזרחי
טפחות ,למחזר את ההלוואה בכל בנק ,על פי בחירתם והעדפתם.
מחזור ההלוואה מותנה במספר תנאים ,כאשר  3התנאים המרכזיים הינם:
• אכלוס כלל הפרויקט.
• הסדרת חשבון סופי בין הקבוצה לבין הקבלן ובין ספקים מרכזיים.
• הנפקת חוזי חכירה פרטניים לכל אחד מחברי הקבוצה (נמצא בטיפול עורכי
הדין בימים אלו).
תדריך מפורט אודות הפעולות הנדרשות לצורך מחזור המשכנתא ,יוכן על ידי
עורכי הדין ויישלח אליכם במועד הרלוונטי ולאחר שיתמלאו כלל התנאים הנ"ל.
א .מכירה  /העברת זכויות לצד ג'
נשוב ונזכיר ,כי עד לרישום זכויותיכם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) כל
הליך של מכירה/העברת זכויות ייעשה בליווייכם ובייצוגכם כמוכרים על ידי
עורכי הדין של הקבוצה.
אנו סבורים כי יהיה זה נכון כי בכל מקרה של כוונה למכירת זכויות ,תתייעצו
עם משרד עו"ד פיקהולץ סימנה (שהינו בעל ניסיון עשיר בליווי עסקאות יד 2
מורכבות כגון אלה בו מעורבים הקבוצה ,מנהל מיוחד ,בנק מלווה ,רשות

מקרקעי ישראל וכו') ,ובכלל זה תוכלו לקבל מידע בקשר לעלויות הכרוכות
במקרה של מכירת זכויות (כגון :מס שבח ,שכ"ט עו"ד וכו').
בעניין זה ניתן ליצור קשר עם עו"ד יעל ברק בטלפון  03-5229091או בדוא"ל:
.yael@piksimlaw.com
 .8הודעת תשלום ( 6גביית כספים מחברי הקבוצה)
גביית הכספים הקרובה תפוצל בין שתי קבוצות חברים:
א .קבוצה א' –  45בעלי הדירות אשר עומדים לקבל טופס  4בקרוב מאד .קבוצה זו
תקבל הודעות תשלום להשלמה ל  100% -מאומדן עלות יחה"ד .הודעות אלו
יישלחו לחברי קבוצה זו ע"י משרד רואה החשבון המלווה את הפרויקט,
לתשלום בתוך כחודש ימים ,באופן ובדרך שיפורטו בהודעה.
ב .קבוצה ב'  -יתרת  33חברי הקבוצה .בעיתוי הנוכחי לא תישלח עדיין הודעת
גבייה .הודעת גבייה תישלח ע"י משרד רואה החשבון כחודש לפני מועד התשלום
המיועד ,תוך התחשבות בתזרים המזומנים המשוער של הקבוצה.
בהקשר זה ,נזכיר ,כי ברירת המחדל הינה תשלום באמצעות הפעלת אשראי,
לכן ,חברי הקבוצה המעוניינים לשלם באמצעות הון עצמי נדרשים לבצע את
הפעולות להלן )1( :להודיע על רצונם לשלם באמצעות הון עצמי בתוך הזמן
שיקבע )2( .לוודא עם משרד רואה החשבון כי הודעתם כאמור התקבלה ונרשמה.
( )3לשלם בפועל את ההון העצמי הנדרש )4( .להודיע למשרד רואה החשבון על
ביצוע התשלום ולוודא כי ההודעה התקבלה.
 .9תמונות מהשטח :

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

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

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

