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לכבודחבריעמותתאפיקימודיעין

שלוםוברכה,

לפניכםמספרעדכונים.

 

 : אינסטלציה וביוב בפרויקטנושא  .1

ואלינו כזכורפנינולחבריהעמותהבבקשהלפנותבכתבלקבלן,עםעותקלחברתהפיקוח .א
 מ(בנושאיבעיותאינסטלציה,ביובורטיבות..ג.)אילהא

בהמשךלסתימותבביובוגילויכמויותגדולותמאדשלמגבוניםשגרמולסתימותנערכו .ב

ווע של והחלטות פעולות העמותהמספר וקסמןד הפיקוח חברת ע"י מרוכזים אשר ,-

בדיקה-גוברין ברמת וגם הקבלן ע"י בפועל הביצוע של נוספת בדיקה ברמת גם שטרן,

האינסטלציהמטעםהעמותה, חברתיעוץ ע"י תוכניותהאינסטלציהשהוכנו נוספתשל

 כדלקמן:וזאת

 בוצע(.וסילוקהמגבוניםבאמצעותביובית3+7בבנייניםיביובושטיפתקו( 

 בוצע(עותמיכשורמתאיםיהביובהרלבנטייםבאמצוצילוםנוסףשלקו(. 

 העמותה מטעם האינסטלציה יעוץ חברת ע"י הצילומים ברונפמן)בדיקת "עדה חברת

 (לצורךקבלתחוותדעתה)מצויבתהליך(.מהנדסיםויועציםבע"מ"

 יהביובבשארהמגרשיםבפרויקט,לצורךהחלטההאםלבצעוובדיקהפיזיתנוספתשלק

 גםאצלםשטיפתקויםנוספתוצילומיםנוספים)מצויבתהליך(.

  קביצוע של נוספות פיזיות ובדיקות הביוב שלככלוי האינסטלציה יועצי ע"י שיומלץ

 .)בתהליךקבלתההמלצה(הפרויקט



 

 

 ויהביוב,וקע"יהקבלןנשטפובפרויקט4הכרחילקבלתטופסיןכיכתנאילענייןזהיצו

ויםוהעידועלתקינותהקהכתוביםצולמובאמצעותמיכשורמתאיםולאחרשהממצאים

 .4לצורךקבלתטופס,אשרבדקהזאתואישרהאתהתקינותהוגשולוועדהלתכנוןובנייה

 נוסף חיצוני גורם ע"י הביוב תכניות נעש-בדיקת בפרויקט האינסטלציה ע"יתכנון ה

חברת"עדהברונפמןמהנדסיםויועציםבע"מ",חברהבעלתמוניטיןגבוהבענף.יחדעם

מחירממספרמתכנניאינסטלציהזאת,סוכםכיחברתהפיקוחתכיןפנייהלקבלתהצעת

כניותהביובוהאינסטלציהשהוכנועבודהשמטרתהביקורתנוספתעלתלביצועחיצוניים

 עמותהיקבלאתהצעותהמחירויקבלהחלטהבנושא..ועדהע"יהחברההנ"ל



לנושאעםסיוםסטהבדיקותכאמורלעיל .ג וועדהעמותהתתקבלנההחלטותבנוגע ע"י
 בעניין.אתחבריהעמותהונעדכן

כי  מכל מקום מודגש שוב, ומבוקש להנחות גם את שוכרי הדירות, .ד
המיועדים אין להשליך לאסלות מגבונים מכל סוג שהוא, כולל כאלו 

בשוחות הביוב גדולה שנמצאה  להיגיינה אישית!! כמות המגבונים
, עדיין היא מאד, וגם אם יימצא שאינה הגורם היחיד לסתימות

 מהווה  גורם משמעותי.

 

 : סיום שנת הבדק הראשוניתהליך ת .2

 .א זו בתקופה פונה בדירותנציג סיורים לתאם במטרה העמותה לחברי )שאמי( הקבלן

,אשרחלקניכרמהםכברלצורךביצועתיקוניםמרוכזיםלרישוםליקויי"שנתהבדק"

 מדוברבפרקטיקהמקובלתבענףהבנייה..בוצעומבוצעגםבימיםאלה

 הקבלן קיימת לקבלן אחריות חשוב לציין, כי בהתאם לחוזה שנחתם בין העמותה לבין .ב

 הבתים לעניין ליקוייםו )וכלפי ועדי כל דייר ודייר לעניין ליקויים בדירתישירה כלפי 

 את חוק המכר )דירות( בעניין זה. בפועלהחוזה אימץ הציבוריים(.  בשטחים

לאתמהבשנההראשונה.בהתאםלחוקהמכרקיימיםרכיביםאחריותהקבלןל"בדק" .ג

קיימתלקבלןתקופתתקופתה"בדק"ארוכהיותר,ואףלאחרשתקופתה"בדק"לגביהם

)בתקופתאחריותשא תקופת"בדק" נגרםבגללחרי האחריותהחובהלהוכיחשהליקוי

 הקבלןחלהעלהדייר(.

עליכםלהיותמעורביםבתהליךמולהקבלןולא-לבעליהדירותשמשכיריםאתדירותיהם .ד
 בידיהשוכרים.רקלהותירזאת

לערבויים,ניתןככלשקיימיםחילוקידעותביןדייר)אווועדבית(לביןהקבלןבענייןליק .ה

חברתאת -גוברין-וקסמןהפיקוחנציגי –בנושאשטרן AvivK@wxgs.co.ilאביבקרמר

 . nahumc@wxgs.co.ilונחוםכרמלי

שיתוףפעולהמלאמצדכלהדייריםבתיאוםמולשאמי .ו לו אין לטענתהקבלן כי נציין,
גם קשר איתו ליצור שאמי עם תיאם שטרם ממי לפיכך נבקש בדק. שנת סיורי לגבי

 .050-9121929ביוזמתובטלפון

mailto:AvivK@wxgs.co.il
mailto:nahumc@wxgs.co.il


 

 



ה ופיצויים שקוזזו מהקבלן מקופת העמות חלוקת עודפים לחברי העמותה .3

 : במסירת הדירותבגין איחורים 

עקרוניתעלחלוקתחלקמעודפימהכספיםמקופתהעמותהלחבריברמההוועדהעמותההחליט

ראועדכוןקודםהעמותה.מדוברהןעלפיצוייםשקוזזומהקבלןבגיןאיחוריםבמסירתהדירות)

 והןעלחלוקתחלקמ31.12.17-רלבנטילמישקיבלחזקהבדירהלאחרהשלנובנושא. היתרות(

ממתיןביןהיתרלשחרורמרביתמערבויותהעמותה,המוחזקותשבקופתהעמותה.וועדהעמותה

ע"ימשרדהשיכון)בטיפולמשרדעורכיהדיןשלהעמותה(.עםקבלתאישורהוועדלפנייהלחברי

העמותהנפיץאליכםתדריךמסודרבנושא.

 

 : מחזור משכנתאות בכל הבנקים .4

משרד עורכי הדין של כידוע, בשלב הנוכחי ניתן למחזר משכנתא, אולם רק בבנק לאומי.  .א

למחזר  ניתן יהיה שבקרוב, והצפי הוא מחזור המשכנתאות בכל בנק העמותה מטפל בנושא

 .משכנתא בכל בנק, ולא רק בבנק לאומי כפי שניתן כרגע

,רישוםכירהשלהעמותהעלמנתלאפשרמחזורמשכנתאנדרשרישוםבטאבושלחוזההח .ב

משכנתאלטובתבנקלאומי,רישוםהערותאזהרהלטובתחבריהעמותהולטובתבנקלאומי

 .)למישלקחמשכנתאמבנקלאומי(

 .ג להנפקתישראלאישורמשרדהשיכוןלרשותמקרקעיהתקבלהדיןמעדכןכימשרדעורכי

חכירה חוזה , חוזה ההונפק ישראל מקרקעי רשות ע"י התקבלוהעמותהלטובתחכירה ,

 .שטריהמשכנתאמבנקלאומילצורךרישומםבטאבוונחתמוע"ינציגיוועדהעמותה

 .ד מטפל הדין עורכי משרד ממש אלה חוזהבימים את בטאבו לרשום מנת על הנדרש בכל

את ואחדהמשכנתאהחכירה, אחד כל לטובת האזהרה הערות את לאומי, בנק לטובת

העמותה לקחמשכנתאואתהערמחברי שאכן כלמי לגבי ותהאזהרהלטובתבנקלאומי

 מבנקלאומי.

יופץאליכםתדריךשיוכןע"ימשרדעורכיהדיןלגביאופןמחזורבטאבוהרישוםעםסיום .ה

 .משכנתאותבבנקיםשאינםבנקלאומיה

 

 : אסיפה כללית שנתית .5

 .28.3.19אסיפהכלליתשנתיתתוכננהלהתקייםבעירחרישביום .ו

,מטעמיםשלסיבותאישיותפרטיות,התבקשנולדחותעורכיהדיןברם,לאחרבקשתמשרד .ז

.בקרובבתיאוםמולוועדהעמותהולכןדחינואתשליחתהזימוןאתהמועדבמספרשבועות

 .ייקבעהמועדויצאזימוןמסודר



 

 

ועדהעמותהמבקשמחבריעמותה,הגריםבפועלבדירותהפרויקט,להתנדבולהצטרף .ח

לוועד,עלמנתלחזקאתוועדעמותהבחבריםכאלו.כמובןשזכותושלכלחברעמותהנוסף,

גםאםאינוגרבפועלבדירה,להציעאתמועמדותולוועד.חבריעמותההמעונייניםלהצטרף

 .sharon@ayala-agam.com-ילבנושאלשרוןלוועדמתבקשיםלשלוחמי





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

 

 

 

 , בברכה                                                                                                                                   

אילה א.ג.מ                                                                                                        

 


