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 :ביצוע .1

ו Aבטיפוסיהמבניםשלמתקדםבביצועעבודותהשלדהקבלןעומדבלוחהזמניםשלהפרויקט,ו

B.

.2016חודשיוניבמהלךדירותבקומה(ביצועשלבהשלדמתוכנןלהסתיים4) Aבבנייניםמטיפוס

2) Bבבנייניםמטיפוס להסתיים שלבהשלדמתוכנן  ביצוע דירותבקומה( חודשמאיבמהלך

הקבלןמתקדםבמספרנושאים:כמוכן.2016

 המבנה הסתיימו-פנים בהן בדירות ואינסטלציה. חשמל תשתיות של עבודות ביצוע

עבודותהתשתיתהקבלןהחלבביצועעבודותהגמרהכוללותביןהשארעבודותאיטום,

 טיח,ריצוףוכו'.

 המבנה פוני-חוץ אשר וניקוזםקירות הגנה ביריעות ונעטפו נאטמו מילוי לאדמת

בהתאםובכךהכנתהשטחלהקמת עפרבשכבותוהידוקו החלהעבודתמילוי ייעודיות,

 מערךפיגומיםלעבודותחיפויאבןהחוץ.

המערבי)קירצפוני(נוצקבימיםאלה,בעודכשבועייםייצקיסודקירהמגרש7301קירגבולמגרש

)העוברבכלהמגרשיםממערב(.













 

 

 :הליך שינויי דיירים .2

 המבנים. ברב סיום ולקראת מתקדמים בשלבים נמצא דיירים שינויי שינוייתהליך מתאמת

בזימוןובפגישותעםדייריםלתהליךשינוייהדייריםלטובתכהממשידיירים,הגב'לובנאג'ברין,

סגירתםבדירותשטרםנסגרההליך.

שיש סניטריים, כלים הריצופים, המטבח, של הבחירות לסיום במועדים לעמוד נדרשים הנכם

שינויידיירים.מתמטבח,דלתותפניםוהעברתםלידימתא

וקצהמועדלסגירתהשינויים,במועדלקצבהתהליךהשינוייםמולהקבלןמוגבלבזמןולכלדייר

ןבביצועהשלדוזאתלאורצפיהתקדמותהקבלהמתוכנןבנייתיחידתהדיורשלו,בהתאםלקומה,

 שלחלכלאחדואחדמהדייריםאתהמועדיםהאחרוניםשעדאליהםומערכותהבניינים. הקבלן

מחו הוא התהליך. את לסיים שיועברו לקבלן לא יתקבלו שינויים כפי שנכתב ע"י הקבלן יב

קיימתחשיבותרבהלפעולעלפימחריגהבלוחותהזמניםשלהפרויקט.ע"מלהימנע,וזאתבאיחור

ההנחיותועלפילו"זמוכתב.דייריםשלאיעבירואתתכניותהשינוייםבזמןהנדרשהקבלןייבצע

התוכניות יותראת גבוהה ביצוע לאחר שינויים עלות כי בחשבון לקחת יש סטנדרט. פי על

ותתאפשררקלאחרבדיקהואישורהקבלן.

ישליידעאתמתאמתשינויידייריםלאחרסגירתהזמנותמולהספקיםהשוניםולשלוחאליהאת

ייהדיירים.ההזמנה.חבריםשבוחריםלהישארעםהסטנדרטנדרשיםגםליידעאתמתאמתשינו

 
להלןפרטיהספקיםשכברנבחרו:

 

 -ריצוף, חיפוי וכלים סניטריים

 

 אלוני      .1

 חדרה 1כתובת : קומבה 

 09-9609439/532/441טלפון 

 www.alony.co.ilאתר אינטרנט: 

 

 סטודיו קרמיקה      .2

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

 נופר -, איש קשר 03-9771755טלפון 

 

 www.studio4.co.ilאתר אינטרנט: 

 

 -מטבחים

 

 אביבי מטבחים .1

 , בני ברק )סניף רמת גן11בן גוריון כתובת : 

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

 www.avivi.comאתר אינטרנט: 

 

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


 

 

 אניס מטבחים .2

 3דיזיין סנטר קומה  -, בני ברק2כתובת: הלחי 

 03-6169650/49טלפון:

 www.anise.co.ilאתר אינטרנט: 

 

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

 רים(.יבפגישה שתתאם לכם הגב' לובנא ג'ברין, מתאמת שינויי די

 .לפגישה יש להגיע עם תכנית מטבח ודירה 

 -דלתות פנים

 

 רב בריח 

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

 בובה לוי -, אשת קשר03-6192266טלפון: 

 

 הנכם מתבקשים לתאם מראש הגעה לסניף 

 

 - שיש

 

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

 08:30-17:00   ה' –שעות פתיחה: א'             

 08:30-13:00  וערבי חג  ו'                        

 03-9316078פקס:   ,03-9349394טל' משרד:           

 

  לתאם מראש הגעה לסניףהנכם מתבקשים 

,כאשרSTONE ITALIANAסוגהשישהינושישאיטלקישלחברתדגמיסטנדרטלבחירה:5לרשותכםמוצעים
ס"מלאורךהמשטח,2עבודותהסטנדרטכוללות,משטח,פתחכיור,התקנהשטוחה,פתחלכיריים,קנטפזה

 אףמים,מדידה,הובלהוהתקנה.

        FANGO 

 

http://www.anise.co.il/


 

 

 

        IMPERIAL 

 

        GRIGE 

 

        CRISTAL CREAM 



 

 

 

        BLANK 

 

 

דגמיםנוספים4חבילתשדרוגלחבריהעמותהשלמולשישרבינסקיעלע"יהקבלןכפישעודכנתם,סוכם
.לפיטיפוסמטבחסטנדרטמע"מלמטראורך₪+500בתוספתעלותשל



 במבצעהם:העומדיםהכלוליםהדגמים

        SUPERWITE (משטחשישלבןנקי)

 



 

 

 

        SABBIMARINA 

 

        GRIGIO MILANO 



 

 

 

        BASIC 

 

 :דרכי התקשרות עם גב' לובנא ג'ברין    

 lubna.tj@hotmail.comכתובת דוא"ל        

 04-6456666פקס:    ,  04-6575384טלפון :        

 : ימי ושעות הקבלה שלה             

 שני, רביעי, חמישיבימי   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

 

mailto:lubna.tj@hotmail.com


 

 

 : 5תשלום מס'  .3

.הודעהלגביהתשלוםתישלחאליכםכחודשלפני2016הוראתהתשלוםהבאהצפויהלחודשיולי

ממשרדרו"ח,מועדהתשלוםממשרדרו"חפריידקסהמלווהאתהפרויקט.לאחרקבלתההודעה

התשלוםהמבוקש)אשר אופן רו"חאתבחירתכםבדבר משרד של באתר י/הוןאנבקשכםלעדכן

 דייר מזכיריםכי אנו עצמי(. התשלוםשלאיעדכן תמומשאתאופן ההודעההאחרון, מועד עד

עבורומסגרתאשראי.



 : תשלום מס רכישה .4

,למעטרוכשידירותרדעוה"דרכישהממשנשלחואליכםהוראותתשלוםמס13/04בתאריךה

גבייתתשלוםאתהעמותההתחייבהכלפיבנקלאומילהשלים.השבסששלמומסרכישהבנפרד

.15/05/2016לא יאוחר מתאריך ה המס

נבקשכם להעביר  את  התשלום עד למועד המצוין. יש לשלוח אישור העברה לכתובת המייל 

roeen@lipameir.co.il    '6070642-03או לפקס מס. 

 

 :  חניות .5

חניהאחת דייר ואינהמחייבתבמסגרתהסכםההצטרפותמגיעהלכל המחיר הכלולהבאומדן ,

חניותנוספותלמכירהתוספתתשלום יוצעו כן כמו בהתאםלהחלטותשיקבלבתוספתתשלום.

.בענייןהוועדהמנהלולהודעהשתצא

ומבקשים חוזרים אשראנו למחברים יש דין, פי על מאושרת נכות הוועדוהמעונייניםהם כי

החניות בחירת תהליך במסגרת זו נכותם את בחשבון יביא מכתב,המנהל למשרדינו להעביר

מפורטמגובהבמסמכיםואישוריםרלוונטייםבמייל/פקסלשרוןאברס:

03-6955771–,מס'פקסSharon@ayala-agam.com-ל"כתובתדוא

פרטיותוחיסיוןרפואישלהפונים.הבקשותתוצגנהבישיבתוועדהעמותהואנונקפידלשמורעל

.פוניםהחלטותהועדבענייניםאלהתועברנהלוהודעותעלובכלבקשהובקשהנוחבריהוועדיד

לשנותיהיהאפשרתחילתתהליךהבחירותו/אולאחריולאיהיורלוונטיותולאבבקשותשיגיעו

הודעהעלהמועדהאחרוןלהגשתבקשותתימסרבהמשך..ובחירתהחניותץאתסדרשיבו



 

 : תמונות מהשטח .6

mailto:roeen@lipameir.co.il
mailto:roeen@lipameir.co.il
mailto:Sharon@ayala-agam.com


 

 





 

 







 

 





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

 

            ,הבברכ                                                                                                                                   

וועד העמותה ואילה א.ג.מ                                                                                                                          


