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 לב עכולכבוד חברי עמותת 

 רב,שלום 

נבקש להביא בפניכם מס' עדכונים בקשר להתקדמות הפרויקט, 

 כדלקמן:

 - ביצוע. 1

עבודות ביצוע קומות( והחל ב 3) במבנהעבודות השלד את ביצוע הקבלן סיים  -1ן ייבנ

. צפי בבנייןעבודות טיח בביצוע כן . כמו  אינסטלציה בדירותהחשמל והתשתיות של 

כחודשיים. הקבלן יחל בקרוב בעבודות חיפוי הינו  ותלסיום עבודות הטיח והריצוף בדיר

 .של הבנייןאבן 

את עבודות צפוי לסיים וין יקומה חמישית בבנשל שלד הביצוע בשלב הקבלן  -2ין יבנ

חשמל של תשתיות העבודות ביצוע בשלבי נמצא הקבלן בנוסף, השלד בעוד כחודש. 

 עבודות טיח וריצוף.בביצוע אינסטלציה בדירות וכן הו

 תעמותדף מידע לחברי 

 עכו לב
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לאחר שהסתיימו קידוחי  בבנייניםקבלני השלד נכנסו לעבוד  -3,4,5ינים יבנ

ומשם סיום קומת המרתף נמצאות בשלב של הכלונסאות לביסוס. עבודות השלד 

חודשים.  6. צפי לסיום עבודות השלד הינן כ יתקדמו עבודות הביצוע לשאר הקומות 

 טלציה בבניינים אינסוה חשמלהתשתיות של עבודות גמרים ובביצוע של הקבלן יחל 

  השלד. עבודות התקדמותבמקביל לחודשים  3אלו בעוד כ 

 

 – הליך שינויי דיירים. 2

ממשיך והנכם מתבקשים לעמוד במועדים הקבלן נציגת תהליך שינויי דיירים מול 

שנתנו לכם לסגירת השינויים שהנכם מעוניינים לבצע בדירה ולבחירות מול הספקים 

 , שיש)טופולסקי/אלוני(  , ריצוף וכלים סניטריים)אביבי/נובו( השונים כגון מטבחים

 .פנים )חמדיה( דלתותו מטבח )אצל ויקי באתר(

, אמורה ליצור עמכם פי שציינו בעבר)כ ויקי בן טללהלן דרכי התקשרות עם גב' 

 קשר ביוזמתה( :

 Viki.shinuim@gmail.com : כתובת דוא"ל

 ימי ושעות הקבלה: 

נכסים הנמצא  במשרדי פוקוסעל פי תיאום מראש  עם ויקי הפגישות יתקיימו 

אנו מדגישים בפניכם שוב,  אין לגשת  ., עכו, בקומת הקרקע18ברחוב הרצל 

 למשרד באופן עצמאי ללא תיאום מראש. ויקי לא נמצאת במשרדים באופן קבוע.
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 - הוראת תשלום .3

הוראת תשלום נשלחה אליכם ממשרד רו"ח פריידקס, כאשר נתבקשתם להודיע 

)הון עצמי או ניצול מסגרת   אופן ביצוע התשלום המבוקשלגבי  21/8עד לתאריך 

מי שלא יודיע על אופן התשלום תנוצל לו  האשראי שהוקמה בבנק הפועלים(.

 מסגרת האשראי בסכום התשלום.

דיירים אשר מסיבה כלשהי טרם העבירו את בחירתם, נדרשים לעשות זאת 

 . 03-6242977בטלפון  בדחיפות, מול גברת אתי אביגדור ממשרד רו"ח פריידקס

 

 – פיקדון מפר. 4

התשלום הראשון בפרויקט    עפ"י הסכם המימון של העמותה מול בנק הפועלים,

קדון מפר. כל דייר קיבל הודעה יעבור פ תשלום יכלול בתוכו )לאחר קבלת המימון(,

קדון , עד לסיום יקדון המפר . הסכום המדובר יופקד בפילגבי החלק היחסי שלו בפ

 ויקט, ורק אז ניתן יהיה לנצלו לטובת תשלומים בפרויקט. הפר

קדון מפר נזקף לזכותכם , ואינו מהווה עמלה או תוספת ייש לציין כי התשלום בגין פ

 .תשלום כלשהי

 

 – השלמת מסמכים לבנק המלווה. 5

כידוע, חברי העמותה הגיעו לחתימות בבנק המלווה במהלך חודש יולי. על מנת 

 מבנק הפועלים, כל הדיירים חייבים למלא אחר כל דרישות הבנק. לקבל את המימון
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דיירים אשר טרם השלימו את הנדרש . כל דייר שבתיק האשראי  לצערנו, ישנן מספר

)ביטוח חיים, הוראת קבע  שלו ישנם חוסרים מתבקש לטפל בנושא בדחיפות

 חתומה, ייפוי כח או כל מסמך אחר הנדרש ע"י הבנק(.

מסמכים יגרום לעיכוב בתשלומים לקבלן ולספקים בחודש הקרוב, עיכוב בהעברת ה

לנזקים לעמותה, שעשויה לחייב כספית בגינם את אותם הדיירים שלא  ועלול להוביל

 עמדו בנדרש מהם כאמור.

או  077-6621746לכל שאלה או סיוע בנושא יש לפנות לגברת מיכל נחמני בטלפון 

 03-7705006למר ערן גבע בטלפון 

 

 -דבר יו"ר העמותה, מר ערן לב. 6

באסיפת העמותה ביקשתי שחברי העמותה לא יתייחסו לשמועות ושיבררו אם משהו 

 מפריע להם.

 כעת אנשים שוב מפיצים שמועות שאני עזבתי את העמותה !

 שכמה חברי עמותה הלכו עם השמועה עוד שמועה מבין רבים...הבעיה היאזו 

 קדימה והפיצו אותה ואף הגדילו לעשות ושאלו את הנוטריון של 

הבנק המלווה בעודם חותמים על המסמכים בתל אביב, מה יהא על העמותה מאחר 

 ואני עזבתי....

מדהים כשלעצמו כי אני לא היו גם דיירים שיודעים בכמה מכרתי את דירתי שזה נתון 

 יודע בכמה מכרתי ושבכלל מכרתי.

אני מבקש שוב, לא להתייחס ולא להפיץ שמועות. יש דיירים שנלחצים מזה ויש 

 דיירים שנבהלים מזה.
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 אני עדיין כאן.

 בכבוד רב,

 לב ערן

 

 -מהשטח ותתמונ. 7
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 באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

 בברכה,                 

חברי וועד העמותה וחברת  אילה 

             מא.ג.


