
 

 

 

 

 

 

          

    

 

  

 צדמברמידעון חודש      

 22/12/2014 

 ה"תשע, כסלו' ל 

 דף מידע לחברי עמותת

 קדמת אפק

 שלום רב, חברי עמותת קדמת אפק

 להלן מספר עדכונים,

 : ביצוע .1

 

 , פיתוח, גגות ואיטום.עבודות גמר, טיח, ריצוף ממשיך בביצועהקבלן )תאופיק זידאן( 

כמו כן הקבלן ממשיך את עבודות המסגרות בפיתוח המגרשים.  – 50-54במגרשים 

במהלך  החוזריםאת הסיורים  להשליםסיורי המסירה ועתיד בהפיקוח ממשיך 

 השבועיים הקרובים.

מגרשים וממשיך  5הקבלן סיים את עבודות טיח החוץ ב  132 –127במגרשים 

הרכבת אלומיניום והרכבת בלהתקדם בעבודות ריצוף וחיפוי מקלחות. הקבלן החל 

 ממשיך לבצע הכנות לעבודות פיתוח במגרשים., וקולטים ודודי שמש

החל לבצע עבודות ו ,הקבלן ממשיך את עבודות טיח הפנים 407 –145במגרשים 

 ריצוף, עבודות טיח חוץ ופיתוח במגרשים . 



 

 

עד  127תשתית לאורך המגרשים צורכי חשמל מבצע חפירות להחברת מטעם קבלן 

 עבודות החציבה לטובת חדר הטרפו.ים הקרובים יחלו . כמו כן בימ132

 

 :ביצוע העבודהאת ן סיים להלן שלבי ביצוע וכמות יח"ד בהן הקבל

 יח"ד 28 –טיח פנים 

 יח"ד 26  -טיח חוץ 

 יח"ד 20 –ריצוף 

 יח"ד 16 –חיפוי 

 יח"ד 33 –רעפים 

 

 : תאריכים המצוינים הינם של הקבלן וחברת הניהול(ה)להמשך זמנים צפי לוח  .2

 לוח הזמנים החזוי.  להלן

 407 - 145 132 – 127 54 - 50 מגרשים

 הסתיים הסתיים הסתיים שלד

 2/15 – 7/14 1/15 – 4/14 12/14 – 1/14 גמרים

 4פיתוח , טופס 

 ומסירה

7/14 – 10/01/15 9/14 – 28/02/15 9/14 – 20/03/15 

 

 

 .יח"ד לש מסירהה תהליכי את לבצע הקבלן יתחיל 2015חודש ינואר במהלך 

 ימים לפחות.הקבלן נדרש לתאם את סיורי המסירה עם החברי בהתראה של שלושה 

 

לא רק בסיום עבודות הבניה של  הצפויה תלויהלתשומת ליבכם, מסירת החזקה *

 וכן של העירייה, משרד השיכון) הרשויות שלביצוע לזמנים הבלוח  הקבלן אלא גם 

 מהוועדה 4ופס עבודות אלו עלול לעכב קבלת טהשלמת עיכוב ב .(בזקו חברת חשמל

הובהר כי בהן השונות ות וירשנציגי המספר פגישות עם  חברת הניהול ערכה. המקומית

 לא היו מוכניםבשלב זה אך  2015אכלוס של תחילת  בצפיהגופים יעמדו , להערכתם

 תחייב למועד סופי.לה

 



 

 

 

 

  : אל מול הקבלן הסכםהארכת משך הביצוע ונספח  .3

 -ב הקבלן העביר דרישה להארכת לו"ז הפרויקט המסתכם 2014במהלך חודש אוגוסט 

 .לרבות העלויות והתקורות הנובעות מכך חודשים 4

)ע"י חברת  והועברה לוועד העמותה עם הקבלן ופגישותשיחות  כך נערכו בעקבות

חודשים ממועד המסירה המקורי  3 עד לאשר דחייה של המלצה הניהול וחברת הפיקוח(

הזמנים ההסכם אינו מאפשר לקבלן לחרוג ממסגרת לוח , כהסכם סופי ומחייב

על כל אותם הנושאים הנוספים אשר אינם  ההסכםהקבלן מוותר במסגרת  .השנקבע

, ביצוע נוספות בגינם, ושלטענתו מגיעות לו הארכות משך במסמך הדרישהמוזכרים 

 וויתור על התביעות הכספיות.

, סוכם מול הקבלן תאריכי מסירה של 2עניין, כפי שצוין בטבלה שבסעיף  לסיכומו של

 יח"ד :

 10/01/15 בתאריך ה  -54עד  50מגרשים              

 28/02/15בתאריך ה  -132עד  127מגרשים              

 20/03/15בתאריך  – 407 - 145מגרשים              

לכל  בסיום העבודה יום גרייס 15אפשרות של בנוסף סוכם כי לקבלן תינתן 

יזכה את יח"ד בפיצוי ו/או בסעדים הקבועים   ואיחור מעבר לתקופת הגרייס  שורה

 בחוזה ו/או בדין המחושבים.

 4סוכם כי בכל מקרה שלא תתאפשר מסירת הבתים בשל אי קבלת טופס בנוסף 

)מסיבות שאינן קשורות לקבלן( אזי יהיה הקבלן אחראי על שמירת הבתים עד ליום 

 )בתוספת שבועיים גרייס( ללא תוספת תשלום. 15.5.15

 

 : רכישה מס .4

. המפקחת החדשה תחלפה המפקחת המטפלת בתיק מטעם רשות המיסיםלאחרונה ה

את מתווה הפשרה אשר הוצג לחברי העמותה ואף נערכה עמה פגישה ביקשה לבחון 

בהשתתפות יועץ המס של העמותה )עו"ד צור שיץ( והיועמ"ש של  לפני כשבועיים

 )עו"ד משה סימנה(. העמותה



 

 

לרשות המיסים טיוטת הסכם הפשרה ועם קבלת הסכמת רשות הועברה בימים אלה 

 אנו נעדכן אתכם בהתפתחויות. המסים, יוגש הסכם הפשרה לאישורו של בית המשפט.

 

 : 8תשלום מס'  .5

 .2015מיועד לחודש ינואר  8תשלום מס' 

 אליכם ממשרד רו"ח פריידקס. יצאההודעת תשלום מסודרת 

 מפריידקס על אופן התשלוםאביגדור אתי גב' נבקש היערכותכם בהתאם והודעתכם ל

 .המבוקש עליכם עד לתאריך שיצוין בהודעת התשלום

כפי שנשלח אליכם בתאריך ה  8מצ"ב שוב הבהרה והסבר בנושא תשלום מס' 

14/12/2014. 

 

 אתר משרד רו"ח פריידקס -מידע פרטני בנושא כספים .6

חל לפעול אתר אינטרנט של י במהלך הימים האחרוניםכי ברצוננו להביא לידיעתכם 

  משרד רו"ח פריידקס.

האתר מספק מידע פרטני לגבי יח"ד שלכם. בין היתר מידע לגבי כספים ששילמתם עד 

 כה בחלוקה למקורות )הון עצמי/אשראי בנקאי(.

בנוסף בכל גביה שתתבצע ישנה אפשרות לעדכן את משרד רו"ח על אופן התשלום 

 בשליחת מייל או פקס.המבוקש ישירות באתר, ללא צורך 

אליכם סיסמא אישית לצורך כניסה ראשונית לאתר.  תישלח השבועות הקרוביםבמהלך 

 .03-6242977במקרה של תקלות, הנכם מוזמנים לפנות ישירות למשרד רו"ח בטלפון 

 .אנו מקווים כי תפיקו תועלת מהאתר

 

 : הודעה על התפטרות חבר וועד .7

, 01/12/2014, הגיש התפטרותו לוועד העמותה בתאריך לידיעתכם, מר אלי קרוק

יקט עד הפרוברצוננו להודות לאלי על השירות ותרומתו המשמעותית כחבר ועד בשלבי 

 כה בתקווה כי ימשיך ויתרום מניסיונו גם כחבר עמותה.

 

 

 



 

 

 : תמונות מהשטח .8

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   בברכה,                              בברכה , 

 איילה א.ג.מ יעוץ נדל"ן בע"מ                                         העמותהועד  


