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 לב עכולכבוד חברי עמותת 

 רב,שלום 

נבקש להביא בפניכם מס' עדכונים בקשר להתקדמות הפרויקט, 

 כדלקמן:

 - ביצוע. 1

אנו שמחים לבשר לכם כי בשעה טובה לאחר מאמצים רבים   -קו מקורות ובזקהעתקת 

 ושנמצאוהבזק המים  ויקו העתקתמול חברת מקורות וחברת בזק הסתיימו עבודות 

 .(3,4,5שטח עליו אמורים להיות מוקמים בניינים )בשל העמותה  יםבתחום המגרש

וכן  2ו  1עבודות השלד בבניינים מס'  נמצא בשלבי ביצוע "תאופיק זידאן" הקבלן

 במרתף. 

של קומת המרתף ובימים אלו סיים  הקבלן סיים את עבודות ביצוע השלד 1בבניין מס' 

גם את קורות הקשר בקומת הקרקע. במהלך השבוע הבא ישלים הקבלן את רצפת 

 ם.הוא בעוד כחודשיי 1קומת דירות הגן. הצפי לסיומן של עבודות השלד בבניין מס' 

 תעמותדף מידע לחברי 

 עכו לב
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הקבלן סיים את עבודות הביצוע של קומת המרתף ונמצא בשלבי סיום  2בבניין מס' 

קומות והצפי לסיום עבודות השלד  7עבודות השלד של קומת דירות הגן. הבניין מונה 

 חודשים.  3.5הוא בעוד כ 

החל העתקת קווי הוט ובזק כאמור לעיל, לעדכון של סיום   בהמשך:  5-3 בניינים

עבודות החפירה של  הוא נמצא בשלבי סיוםו 3,4,5בקידוח יסודות בניינים הקבלן 

לשלבי ביצוע עבודות השלד בשלושת המרתף. הקבלן נמצא בשלבי התארגנות 

צמצם את פערי הזמן העבודות במטרה להבניינים אלו ונבחנות מולו אפשרויות לזירוז 

 .ודות בשטח בניינים אלושעיכבו את העבוקווי בזק פינוי קו המים  שנוצרו בעקבות

עם קבלני משנה כמו קבלן  והתקשרהקבלן התארגן  במקביל לעבודות השלד,כמו כן, 

עבודות הגמר יחלו עם גמר עבודות אלומיניום, קבלן דלתות, קבלן מעליות ועוד.

  השלד.

 

 – הליך שינויי דיירים. 2

לעמוד במועדים ממשיך והנכם מתבקשים הקבלן נציגת תהליך שינויי דיירים מול 

שנתנו לכם לסגירת השינויים שהנכם מעוניינים לבצע בדירה ולבחירות מול הספקים 

 , שיש)טופולסקי/אלוני(  , ריצוף וכלים סניטריים)אביבי/נובו( השונים כגון מטבחים

 .פנים )חמדיה( דלתותו מטבח )אצל ויקי באתר(
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, אמורה ליצור עמכם קשר פי שציינו בעבר)כ ויקי בן טללהלן דרכי התקשרות עם גב'      

 : ביוזמתה(

 Viki.shinuim@gmail.com : כתובת דוא"ל       

       

 : ימי ושעות הקבלה שלה             

במשרדי פוקוס נכסים הנמצא ברחוב הרצל על פי תיאום מראש  עם ויקי יתקיימו  הפגישות

אנו מדגישים בפניכם שוב,  אין לגשת למשרד באופן עצמאי ללא  .קרקעעכו, בקומת ה, 18

 תיאום מראש. ויקי לא נמצאת במשרדים באופן קבוע.

 

 - בנק מממן .3

יערכות לקראת פתיחת תיקי האשראי בבנק המממן נמצאת בעיצומה. לאחר הה

שייסגרו מספר פרטים אחרונים מול הבנק, יופץ אליכם תדריך לקראת ימי החתימות 

בו יפורטו תהליך החתימה, מועדי החתימה ומסמכים נדרשים שעליכם להביא בבנק 

אביב בעיקר בשעות הבוקר. על  עמכם. נציין שוב כי החתימות יהיו בבנק פועלים בתל

 .לחתימה ביח"ד יהיה להגיע יחדנוספים הזכויות ו/או לווים  יכל בעל

 . 2016 מאי -אפרילאביב -בבנק פועלים בתל מועדי החתימהצפי לתחילת 

 

 – השלמת הון עצמי. 4

הכללית האחרונה בגין עדכון אומדן עלות הופצו אליכם לאחר האספה  תשלוםהוראות 

לצערנו, ישנם מס' חברי עמותה שטרם השלימו  .2015שנערכה בחודש ספטמבר 

חבר עמותה שטרם השלים את חובו נדרש להעביר את התשלום מידית וללא את חובם. 

 דיחוי נוסף.

mailto:Viki.shinuim@gmail.com
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יצוין, כי ביצוע התשלום מהווה תנאי להתקשרות מול בנק הפועלים, ואי העברת 

 חברי העמותה בפרט ואת הפרויקט ככלל.התשלומים מעכבת את יתר 

יודגש כי ניתנו הנחיות ליועצים המשפטיים של העמותה להוציא לחייבים מכתבי דרישה 

 וזימון לשימועים.

 נא לבצע את השלמות התשלומים לאלתר.

 

 -מהשטח ות. תמונ6
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 באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

 בברכה,                 

חברי וועד העמותה וחברת  אילה 

             מא.ג.


