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לכבודחבריעמותתאפיקימודיעיןשלוםוברכה.

לפניכםמספרעדכונים.

 

 :ביצוע .1

.במהלךתקופהזוסייםהקבלןלהתארגןבאתרלרבותגדור,ייםעבודתולפניכחודשהקבלןהחל

שילוטוהקמתמבניעזרלהנהלתהאתרהכוללמבנהלמפקחהעמותהונציגתשינויהדייריםמטעם

 (.2הקבלן)פירוטבנושאבסעיף

עבודות בביצוע ומתקדם המבנים שמונת בכל יסודות לקדוח סיים ביצועהקבלן לקראת השלד

הרצפותהראשונותבמגרשים.

 בכל שנההקרובה בחצי להתבצע מוערך בניתהשלד עבודות יחלו8צפי סיומן הבנייניםולאחר

)טיח,ריצוףוכו'(,עבודותתשתיותועבודותהפיתוחבמגרשים.עבודותהגמר



 :הליך שינויי דיירים .2

 

 אנושמחיםלבשרלכםכיתהליךשינויידייריםמולהקבלןיחלבתחילתשבועהבא.

מתאמתשינויידייריםשלהפרויקטמטעםהקבלןהיאהגב'לובנאג'ברין,מהנדסתבמקצועה.

תיקקשרטלפוניותזמןאתכםלפגישהשלכשעהאצלה,בהתקבלובקרובגב'לובנאתיצורעמכם

כל לכם ויימסר מטבח תכנית חשמל, תכנית אדריכלית, תכנית דיירים, שינויי הנדרשהמידע

השונים הספקים מול זה ובכלל התהליך ספקי-להמשך סניטריים, וכלים חיפוי ריצוף, ספקי

מטבחים,ספקשישוספקדלתותפנים.





 

 

ואמורות להסתיים לקראת סוף חודש מרץ. 17/12 -שות בפועל יתואמו החל מיום חמישי ההפגי

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

בכלהבנייניםועדלדירותהפנטהאוזשיזומנואחרונים.1קרקע/מינוס



בזמןלפגישה.ביטולפגישהעםגב'לובנאישלעשותאנומבקשיםמכםשיתוףפעולהמלאוהגעה

יומייםמראש.



לעומק,בותמצאואתכלהמידעהנחוץ,ובכללממנהישלקרואאתתיקשינוייהדייריםשתקבלו

 ואלו בדירה לבצע יכולים אתם שינויים אלו יכוליםזה אחדאינכם כל עבור הזיכוי סכומי ,

.נושאיםנוספיםלבתמורהלשדרוגומבחירותהסטנדרטשאתםזכאיםלקב

המוצר שדרוג בגין לארקבתשלוםלספק מהסטנדרטכרוך בחלקמהמקריםשינוי כי לב שימו

)למשללספקריצופים(,אלאגםבתשלוםלקבלןבגיןתוספתעבודה.

ישלשיםלבגםכיבבחירתמטבחשאינוסטנדרטישלדאוגליידעבשינויגםאתספקהשיש)יתכן

מובןששינויבמטבחיגרורגםלשינוימתאיםמולספקהשיש(.כ

הסניטריים והכלים החיפוי הריצוף, מוצרי של הספקים שני את בחר כבר העמותה חברת-ועד

אלוניוחברתסטודיוקרמיקה.אתםרשאיםלבחורבאחתמשתיהחברות,וישלשיםלבשלאניתן

האחראצלהחברההשנייה.להזמיןחלקמהמוצריםבחברהאחתואתחלקם



 ג'ברין"הקבלן שניתנהלוע"יהעמותה/שניספקימטבחיםגםבחר"א. מתוךרשימתהספקים

חברתאביבימטבחיםוחברתאניסמטבחים.-ועדהעמותה

החברהשנבחרהלספקדלתותפניםהינהחברתרבבריח.

החברהשתספקשישלמטבחתבחרבהמשךונעדכןבנוגעלכךעםבחירתה.



הספקיםעשוזאתאליכםלתיאוםפגישה.ייתכןוהספקיםאלוניוסטודיוקרמיקהיפנואוכברפנו

יחדעםזאתהקבלןהינחהאותםשלאלהמשיךולפנותלדיירים עלדעתעצמםמסיבותמובנות,

ואנומבקשיםלהיפגשעםחברותאלורקלאחרהפגישהעםגב'לובנאג'ברין.

 
להלןפרטיהספקיםשכברנבחרו:

 

 -ריצוף, חיפוי וכלים סניטריים

 

 אלוני      .1

 חדרה 1כתובת : קומבה 

 09-9609439/532/441טלפון 

 www.alony.co.ilאתר אינטרנט: 

 

 סטודיו קרמיקה      .2

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

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


 

 

 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: 

 

 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

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

 .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 

 

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

 lubna.tj@hotmail.comכתובת דוא"ל        

 04-6456666פקס:    ,  04-6575384טלפון :        

 : ימי ושעות הקבלה שלה             

 שני, רביעי, חמישיבימי   בחרישבמשרד שינויי דיירים באתר הפרויקט  הפגישות יתקיימו

 .12:00עד  9:00  משעה

 

http://www.studio4.co.il/
http://www.avivi.com/
http://www.anise.co.il/
mailto:lubna.tj@hotmail.com


 

 

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

12:00 

  24מס'  4060: נצרת רח'  כתובת במשרד

 

 : מימוש אשראי ראשוני ולוח תשלומים חזוי .3

ההלוואותבבנקלאומי,שלחמשרדרו"חפריידקסלכלאחדמחבריהמשךלחתימותעלמסמכיב

תשלוםהקרובבתחילתחודשינואר.גבייתההעמותההודעהפרטניתבנוגעל

לקבעבכךאתמסגרותהאשראיולראשונהלפיהסיכוםעםהבנק,עלמנתלהפעיל-לתשומתלבכם

 תיקי )למעט אחד לכל תופעל הבנק, עם שסוכמו התנאים את מלא( עצמי מהבנקהון הלוואה

,כפישיוסברלהלן.הבנק₪5,000שלמינימליעליהחתם,בסכוםאשראיהמסגרתהמלווה,מתוך

יעביראתכספיההלוואהישירותלחשבונהשלהעמותה,כךשחברהעמותהלאיידרשלעשותכל

פעולהנוספתלשםהעברתהכסףלעמותה.

שיהיהמעתהבכלתשלוםותשלוםעדלסיוםהפרויקט,לבחורכמובןשכלחברעמותהרשאי,כפי

לשלםמהוןעצמיאתכלדרישתהתשלוםשיקבלמהעמותה,אורקחלקממנה,אוכלללא.סכום

ההלוואהשיועברע"יהבנקלחשבונהשלהעמותההינוההפרשביןדרישתהתשלוםלביןהתשלום

עצמי.נומהוע"יחברהעמותהשנעשה

שצו בכלכפי הבנק יעמיד האשראי, מסגרות את להפעיל מנת על הנוכחית, התשלום בגביית ין,

לכלאחד.לדוגמא:נניחשאחדמחבריהעמותהקיבל₪5,000מקרההלוואהבסכוםמינימלישל

בדרישהמצויןכיהחבריכוללהודיע₪.30,000עכשיודרישתתשלוםממשרדרו"חפריידקסע"ס

נניחשהחברהחליטלשלם₪30,000-כמהמתוךה ₪20,000הואמעונייןלשלםמהונוהעצמי.

10,000במקרהזההבנקיעמידלואשראישל–מהוןעצמי נניחשהחברהחליט₪. לעומתזאת,

₪,5,000במקרהכזההבנקבכלמקרהיעמידאשראימינימליבסך-מהוןעצמי₪28,000לשלם

יותרמדי)סכוםזהיקוזזמהתשלוםהבאשל₪3,000כלומר₪33,000כךשיצאשהעמותהקיבלה

מגובהדרישת בסכוםהחורג עצמי הון עלמנתלהימנעמכךמומלץלאלשלםעכשיו חבר(. אותו

שיופעלוכאשראיבכלמקרהכאמור.₪5,000התשלוםבניכוי



דקסעלאופןהתשלוםנבקשהיערכותכםבהתאםוהודעתכםלגב'אתיאביגדורממשרדרו"חפריי

.המבוקשעליכםעדלתאריךשצויןבהודעתהתשלום



לב חזוי.-שימו גםלוחתשלומיםפרטני זהלהודעתהתשלוםצורף בשלב נבנה לוחהתשלומים

סיוננויתכנובושינוייםבמהלךהפרויקט,ככלשהמידעבנוגעלתזריםהמזומניםיבאופןמשוערומנ

י מדויק יהיה העמותה חזויותרשל תשלום למועד מתקרבים גבייהכאשר להפעיל כוונה )אין

(.מחבריעמותהללאצורך



יבלכםבחשבוןשפתחתםעלשמכםבבנקלאומישימולבשהריביתעלההלוואהתחו-ענייןנוסף

)למישפתח(.כמוכן,עמלתפתיחתהתיק)בהיקףשלמספראלפישקלים,כפישהוצגלכםבבנק(



 

 

 תחוגם הנ"ליב לחשבון-בחשבון להעביר יש לפיכך פברואר. בחודש הינו לחיוב הצפי כאשר

המיוחדהזהכספיםשיכסוגםאתהחזריהריביתעלההלוואותוגםאתהעמלההחדפעמית.

 

 : חילופי בעלי תפקידים במשרד עו"ד ליפא מאיר ושות' .4

 ובמקומו הדין, במשרדעורכי גינתסייםאתעבודתו גםעו"דרון מונהלתפקידעו"דעמיתסלע,

הואבעלרקענרחבבתחוםהנדל"ן.בהזדמנותזואנומבקשיםלהודותלעו"דגינתעלפועלולמען

העמותהוחבריהולאחלהצלחהלעו"דסלע.

 

 : אישור העברת זכויות .5

לבנקמסמכיםשוניםבקשרעם התקיימהישיבהבבנקשבמסגרתהנמסרו האחרון ביוםשלישי

 המימוןאותויעניקהבנק.

בארץ המשכונות לרשמי הופצו וכן המשכונות ברשם העמותה זכויות על משכון נרשם כן, כמו

מהרוכשים.ואחדמשכונותבקשרעםכלאחד

 

 :  חניות .6

חניהאחת דייר ואינהמחייבתבמסגרתהסכםההצטרפותמגיעהלכל המחיר הכלולהבאומדן ,

יוצעותוספתתשלום כן כמו בהתאםלהחלטותשיקבלבתוספתתשלוםחניותנוספותלמכירה.

.הוועדהמנהלולהודעהשתצאבעניין

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

 להעביר יש הבקשה ואנו31/12/15עד לתאריך ה את העמותה וועד בישיבת תוצגנה הבקשות .

והודעותובכלבקשהובקשהנוחבריהוועדידפרטיותוחיסיוןרפואישלהפונים.לשמורעלנקפיד

.החלטותהועדבענייניםאלהתועברנהלפוניםעל

לשנותיהיהאפשרתחילתתהליךהבחירותו/אולאחריולאיהיורלוונטיותולאבבקשותשיגיעו

.ובחירתהחניותץאתסדרשיבו



 :במייל לחברי הוועד המנהלאפשרות לפנייה  .7

הוועדהמנהלשלהפרויקטפתחחשבוןמיילמיוחד,אליואתםיכוליםלפנות.כתובתהמיילהינה:

afikei.modiin@gmail.com



mailto:Sharon@ayala-agam.com
mailto:afikei.modiin@gmail.com
mailto:afikei.modiin@gmail.com


 

 

 

 : תמונות מהשטח .8









 

 



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

 

            ,הבברכ        

וועד העמותה ואילה א.ג.מ                                                                                                                          


