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 עבודות ביצועקבלן מבצע ותחילת  .1

 את ביצוע  הקבלן סיים. מאז 12/04/2016הקבלן המבצע קיבל צו התחלת עבודה ביום  

עבודות ביצוע הביסוס לכל חמשת המבנים והחל ב העפר וכן סיים את ביצוע עבודות  עבודות

חודשים. לקראת סיום עבודות השלד יחל  5 השלד במבנים. צפי לסיום עבודות השלד בעוד כ

רות ובעקבותיהן עבודות הכנות למיזוג בדיטלציה ואינס, בעבודות תשתיות חשמלהקבלן 

 צבע וכו'. ,ריצוף טיח, -הגמר

 

 הליך שינויי דיירים מול הקבלן .2

חשוב להדגיש כי כל הליך שינויי הדיירים הינו באחריות מלאה של הקבלן ומתבצע על ידו 

)כגון ספקי ריצוף וכלים סניטריים,  ישירות מולכם, בין היתר תוך הפנייתכם לספקים השונים

 מטבחים, שיש מטבח ודלתות פנים(.

 אנו שמחים לבשר לכם כי תהליך שינויי דיירים מול הקבלן יחל בתחילת שבוע הבא. 

לובנא ג'ברין, מהנדסת אינג' מתאמת שינויי דיירים של הפרויקט מטעם הקבלן היא הגב' 

לובנא היא אשת הקשר שלכם בפרויקט לכל עניין הגב'  .בחברה הקבלנית המבצעת במקצועה

 הקשור בשינויי הדיירים, ובכלל זה כל מה שכרוך בליווי התהליך שלכם מול אותם הספקים.



 

 

קשר טלפוני ותזמן אתכם לפגישה של כשעה אצלה, בה  בקרובגב' לובנא תיצור עמכם 

ת אדריכלית, תכנית , תכני)אשר גם ישלח לכם על ידה במייל( תיק שינויי דיירים  תקבלו

חשמל, תכנית מטבח ויימסר לכם כל המידע הנדרש להמשך התהליך ובכלל זה מול הספקים 

 ספקי ריצוף, חיפוי וכלים סניטריים, ספקי מטבחים, ספק שיש וספק דלתות פנים. -השונים

 

סדר זימון הפגישות יהיה בחתך אופקי לכל הבניינים ובהתאם לקומות, כלומר החל מקומת 

 בכל הבניינים ועד לדירות הפנטהאוז שיזומנו אחרונים. עקרק

אנו מבקשים מכם שיתוף פעולה מלא והגעה בזמן לפגישה. ביטול פגישה עם גב' לובנא יש 

 לעשות יומיים מראש.

לעומק, בו תמצאו את כל המידע הנחוץ, ממנה יש לקרוא את תיק שינויי הדיירים שתקבלו 

, סכומי הזיכוי עבור כל אינכם יכוליםים לבצע בדירה ואלו ובכלל זה אלו שינויים אתם יכול

 .נושאים נוספיםהסטנדרט שאתם זכאים לקבל בתמורה לשדרוג ו מפריטיאחד 

שימו לב כי בחלק מהמקרים שינוי מהסטנדרט כרוך לא רק בתשלום לספק בגין שדרוג 

או שינויים  המוצר )למשל לספק ריצופים(, אלא גם בתשלום לקבלן בגין תוספת עבודה

 .בעבודה הסטנדרטית המתואמת לפריטי הסטנדרט

יש לשים לב גם כי בבחירת מטבח שאינו סטנדרט יש לדאוג ליידע בשינוי גם את ספק השיש 

, עניין הכרוך בתשלום נוסף לספק שינוי במטבח יגרור גם שינוי מתאים מול ספק השיש בד"כ)

 (.השיש

 שאושרה לו, את הספקים הבאים:הקבלן כבר בחר, מתוך רשימת הספקים 

חברת אלוני  -)שני ספקים לבחירתכם ם הסניטרייםמוצרי הריצוף, החיפוי והכליספקי -

שלא ניתן  ,ויש לשים לבוחברת סטודיו קרמיקה. אתם רשאים לבחור באחת משתי החברות, 

 .להזמין חלק מהמוצרים בחברה אחת ואת חלקם האחר אצל החברה השנייה

 חברת אביבי וחברת אניס(. -)שני ספקים לבחירתכםספקי מטבחים -

 ספק שיש מטבח )חברת שיש רבינסקי(.-

 ספק דלתות פנים )חברת רב בריח(-

 

 להלן פרטי הספקים שכבר נבחרו:

 

 -ריצוף, חיפוי וכלים סניטריים

 

 אלוני      .1

 חדרה 1כתובת : קומבה 

 09-9609439/532/441טלפון 

 www.alony.co.ilאתר אינטרנט: 

 

http://www.alony.co.il/


 

 

 סטודיו קרמיקה      .2

 א.ת. רעננה)מתחם יו( 12כתובת : החרושת 

 נופר -, איש קשר 03-9771755טלפון 

 

 www.studio4.co.ilאתר אינטרנט: 

 

 -מטבחים

 

 אביבי מטבחים .1

 (, בני ברק )סניף רמת גן11גוריון כתובת : בן 

 03-5783943-, פקס03-6161054, 03-6195905טלפון:

 www.avivi.comאתר אינטרנט: 

 

 אניס מטבחים .2

 הרצליה 25משכית כתובת: 

 09-7444388טלפון:

 www.anise.co.ilאתר אינטרנט: 

 

 שה מראש מול פקידת הקבלה )רק לאחר קבלת תיק דייר ותכניות ייש לתאם פג

 בפגישה שתתאם לכם הגב' לובנא ג'ברין, מתאמת שינויי דירים(.

 .לפגישה יש להגיע עם תכנית מטבח ודירה 

 

 -משטח מטבח -שיש

 

 שיש רבינסקי

 א.ת. סגולה פ"ת 33כתובת: בן ציון גליס 

 03-9349394טלפון:  

 03-9316078פקס: 

 

 

 שה מראש מול פקידת הקבלהייש לתאם פג 

 

 

 -דלתות פנים

 

 רב בריח 

 (1-, בני ברק, דיזיין סנטר )קומה 2כתובת:  הלחי 

 03-6192266טלפון: 

 

 הנכם מתבקשים לתאם מראש הגעה לסניף 

http://www.studio4.co.il/
http://www.avivi.com/
http://www.anise.co.il/


 

 

 

 : קשר ביוזמתה( להלן דרכי התקשרות עם גב' לובנא ג'ברין )כאמור, אמורה ליצור עמכם     

 lubna.tj@hotmail.comכתובת דוא"ל        

 04-6456666פקס:    ,  04-6575384טלפון :        

 : ימי ושעות הקבלה שלה             

 מישישני, רביעי, חבימי   במשרד שינויי דיירים באתר הפרויקט בחריש הפגישות יתקיימו

 .12:00עד  9:00  משעה

 

עד  09:00בין השעות   הגב' לובנא ג'ברין מקבלת במשרדי החברה בנצרת שלישי ושישיבימי 

12:00 

  24מס'  4060: נצרת רח'  כתובת במשרד

 

 יחידות "שבס" .3

העברת המסמכים עשר יחידות ה"שבס" הגיע לסיומו. שיווק אנו שמחים לבשר לכם כי 

במקביל להליך  התבצעוהנדרשים לבנק המלווה ואישור החברים החדשים ע"י הבנק המלווה 

  .הראשוניםחברי העמותה  50שחל לגבי 

 

 חתימה על מסגרות אשראי בבנק המלווה .4

 מתוכננות להתקיים, החתימות בבנק המלווה 6/6/2016שפרסמנו ביום י שעדכנו בהודעה כפ

תישלח אליכם לקראת סוף ליולי. הודעה על מועדים ושעות מדויקים  14-24בין התאריכים 

שיבוץ קובץ אקסל שיאפשר לכם לכולל קישור לכשנקבל אותם מבנק לאומי, , חודש יוני

ולשבץ את שמכם במועד  שנשלח להודעהתתבקשו להיכנס לקישור שיצורף עצמאי לפגישות. 

המועדים הפנויים באותו הרגע )כמובן שככל שתקדימו ובשעה המועדפים עליכם מתוך 

בדומה להזמנת מקומות  -להיכנס לקישור המצורף כך יהיו עבורכם יותר מועדים פנויים

ישיבה בקולנוע דרך האינטרנט(. התהליך הינו פשוט ומהיר אולם מי שיזקק לסיוע בעניין 

 יהיה מוזמן ליצור קשר טלפוני עם משרדנו. 

 העמותה מחברי אחד כל של הגעה מחייב אשראי מסגרת לקבלת החתימה יודגש כי הליך

 לאישור בהתאם שצורף נוסף לווה אוו/ זכויות כבעל שרשום הורה ו/או, הזוג מבני אחד כל)

 הפיננסי הליווי לקבלת ההליך השלמת כי העובדה נוכח. העמותה מחברי אחד כל מול הבנק

 הבנייה התקדמות וברקע, העמותה חברי כל של החתימות בהשלמת מותנה המלווה מהבנק

 ההליך על יתרה הקפדה להקפיד מתבקשים הנכם, העמותה של העצמי ההון בסיס על

mailto:lubna.tj@hotmail.com


 

 

(, ספח כולל) זהות תעודות, המסמכים, הטפסים כל עם, שנקבע בזמן הגעה לרבות הנדרש

כל זאת כדי לסיים את ההליך בלוח זמנים מהיר לקבלת הליווי הפיננסי  .המחאות ופנקס

 לקידום תהליך הבנייה.

 

 לוח תשלומים חזוי .5

בשבועות הקרובים ע"י משרד רו"ח לוח תשלומים חזוי למשך תקופת הבניה יישלח אליכם 

, כי מדובר בלוח תשלומים חזוי בלבד, וכי בהחלט יתכנו סטיות ממנו במהלך . יצוייןפריידקס

אנו חוזרים ומדגישים את חשיבות  .תקופת הבנייה, לפי צרכיה התזרימיים של העמותה

עמידת כל חברי העמותה בלוחות הזמנים הנדרשים לתשלומים השונים, ככל שאלה יבוצע 

 .מהונם העצמי

 

 

 תזכורת -בחירה ומכירה של חניות .6

מחייבת תוספת ואינה חניה אחת  במחיר יחידת הדיור כלולההסכם ההצטרפות במסגרת 

תשלום. כמו כן יוצעו חניות נוספות למכירה בתוספת תשלום בהתאם להחלטות שיקבל 

 הוועד המנהל ולהודעה שתצא בעניין. 

ע הפרויקט. יתבצע בשלב מאוחר יותר של ביצוהליך שיבוץ החניות ומכירת החניות הנוספות 

 על כך תצא הודעה מסודרת בהמשך.

 - בקשה לחניית נכה

יחד זאת, ועל מנת להתחיל להיערך לתהליך, נבקש מחברים אשר יש להם נכות מאושרת על 

פי דין, והמעוניינים כי הוועד המנהל יביא בחשבון את נכותם זו במסגרת תהליך בחירת 

מסמכים ואישורים רלוונטיים במייל/פקס החניות, להעביר למשרדינו מכתב מפורט מגובה ב

 לשרון אברס :

 03-6955771 –,   מס' פקס     Sharon@ayala-agam.com -כתובת דוא"ל 

הבקשות תוצגנה בישיבת וועד העמותה ואנו נקפיד לשמור על פרטיות וחיסיון רפואי של 

ידונו בכל בקשה ובקשה והודעות על  החלטות הועד בעניינים אלה הפונים. חברי הוועד 

 תועברנה לפונים.

 

 ,  וכל המעוניין יכולקבוצת מידע באמצעות יישומון וואטצאפמצד חברי העמותה מנוהלת  .7

 בלבד להוספתו לקבוצה. לנציגות הוועד( לפנות )ואף רצוי

 

mailto:Sharon@ayala-agam.com


 

 

 :העמותהלפנות לנציגות חברי וועד  בכל שאלה או הברה ניתן .8

  shalom.ex5@gmail.com, 4299853-052שלום איזיק, 

 

 

 :תמונות מן השטח .9

 

 

 

mailto:shalom.ex5@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

          ,בברכה        

וועד העמותה ואילה א.ג.מ                                                                                                                          


