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 לב עכולכבוד חברי עמותת 

  רב,שלום 

נבקש להביא בפניכם מס' עדכונים בקשר להתקדמות הפרויקט, 

 כדלקמן:

 – ביצוע .1

פרויקט בכל חמשת הבניינים  ואף הקבלן "תאופיק זידאן" ממשיך בעבודות ביצוע ה

 על מנת לעמוד בלוחות הזמנים. 3-5ם בבניינים ח האדוגבר את מצבת כת

נמצא סיים את רוב עבודות הגמרים בדירות וכן הוקנה מעלית. הקבלן הקבלן  -1ן ייבנ

ויסיימן  בדירות )עבודות אלומיניום ומסגרות( ההמעק של התקנת בשלבים מתקדמים

בשבועות הקרובים. במקביל הקבלן מכין את הדירות לטובת מסירה ראשונה לידי 

 .אפרילחודש  במהלך ת למפקח מסירה ראשוניהפיקוח. הצפי לביצוע 

וייחל  לקראת סיום בדירות ובלובאים ביצוע בשלבנמצא הקבלן ,1בדומה לבניין  -2ין יבנ

 בביצוע מערכות החוץ של הבניין ולאחר מכן ימשיך לביצוע עבודות הפיתוח החיצוני.

 .מאיחודש  במהלך ת למפקח מסירה ראשוניהצפי לביצוע 

 תעמותדף מידע לחברי 

 עכו לב
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בדירות. עבודת  השלד והחל בביצוע עבודות הגמרים הקבלן סיים את עבודות -3בניין 

וריצוף הדירות  3חיפוי אבן חיצוני למבנה החלו ובמקביל ביצוע עבודות טיח עד קומה 

 .אוקטוברחודש  במהלך ת למפקח מסירה ראשוני. הצפי לביצוע 2עד קומה 

 השלד והחל בביצוע עבודות הגמרים הקבלן סיים את עבודות, 3בדומה לבניין  -4בניין 

וריצוף  5בדירות. ביצוע עבודת חיפוי אבן חיצוני למבנה  וביצוע עבודות טיח עד קומה 

 .אוקטוברחודש  במהלך ת למפקח מסירה ראשוני. הצפי לביצוע 4הדירות עד קומה 

. במהלך השבועיים הקרובים צפוי הקבלן לסיים את עבודות שלד הבניין -5 ןייבנ

הטיח בדירות. עבודות ריצוף הדירות יחלו במהלך במקביל החל הקבלן בביצוע עבודות 

 .אוקטוברחודש  במהלך ת למפקח מסירה ראשוניהצפי לביצוע  חודש מאי.

 

על פי קצב ההתקדמות והערכות הקיימות כיום, אנו צופים כי הקבלן יתקדם בכל 

לאכלוס הדירות במטרה לקבל את  4העבודות וההכנות הנדרשות לקבלת טופס 

יהיה ניתן לבצע חיבור החשמל  4חודש נובמבר. לאחר קבלת טופס הטופס לקראת 

לדירות באמצעות חברת חשמל ובסיום הפעולה הקבלן יוכל לבצע מסירת מפתח 

 לדיירים.

אנו נעדכן אתכם בהמשך לגבי מועדי סיורי מסירה ראשונים  מול הדיירים בדירות 

הליקויים עי הקבלן  בו יוכן פרוטוקול עם רשימת הליקויים בדירה ולאחר תיקון

 וחשמול הדירות ע"י חברת חשמל תזומנו לקבלת מפתח.
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 - הוראת תשלום .2

. כל חברי העמותה שהודיעו על 20/04/17גביה רבעונית נקבעה לתאריך ה 

כוונתם לשלם באמצעות הון עצמי, מתבקשים לבצע את ההעברה עד למועד 

 שנקבע.

הודעה פרטנית   2017 ספטמבר  -אוגוסטהבאה צפויה לחודש  הוראת תשלום

 כחודש לפני  מועד התשלום. ממשרד רו"ח פריידקס באמצעות תשלח אליכם 

 -תשלום בגין התייקרות מדדים.3

שטרם שילמו את בודדים חרף הודעות חוזרות ונשנות, ישנן מספר חברי עמותה 

, בגין התייקרות מדדים. 2017התשלום בגין ההתייקרות האחרונה שפורסמה בינואר 

חברי עמותה אלה נדרשים להסדיר את התשלום באופן מיידי, מול הגב' אתי אביגדור 

 ה, בטרם יינקטו צעדים חמורים מול אל03-6242977רו"ח פריידקס בטלפון  ממשרד

 שמסרבים לשלם.

 

 -ומחסנים חניותהליך בחירת . 5

 בפרויקט יוצא לדרך.הליך בחירת החניות והמחסנים 

 30% -כמחסנים, קרי, חניה ומחסן לכל דירה.  102חניות ו  102בפרויקט קיימים 

חניון הבקומת מהן  70% -כו )חניות עיליות( קרקעההחניות נמצאות בקומת מ

: כמחציתם קרקעי-תתהחניון הכל המחסנים נמצאים בקומת  קרקע.-תתה

חלק מהמחסנים צמודים לחניה, כך  .קרקעי עצמו-תתהבחניון בלובאים וכמחציתם 

 שמי שישויכו לדייר אחד כמיקשה אחת.

על מנת לאפשר חלוקה בצורה יעילה והוגנת של חנויות ומחסנים בין הבניינים, 

תוך הבאה בחשבון של מס' פרמטרים )כגון חניות עליות וחניות תת קרקעיות, 
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קרקעי( נערכה  מחסנים בלובי הקומה, מחסן צמוד לחניה ומחסן בחניון התת

תכנית בה שויכו כל אחת ואחת מהחניות וכל אחד ואחד מהמחסנים לכל אחד 

יוכלו לבחור חניות ומחסנים  המשמעות הינה שדיירי אותו בניין מחמשת הבניינים.

 רק מאלו המשויכים לבניין שלהם.

העקרונות בבסיס החלוקה שעמדו לנגד עינינו היו יעילות בהקצאת חניות 

ככל שניתן הכי קרוב לבניין, הוגנות בהקצאת חניות תת קרקעיות בין ומחסנים 

מהחניות של בניין תהיינה תת קרקעיות, גם אם חלקן  70%הבניינים באופן בו כ 

 רחוקות במעט יותר.

בהתאם להסכם ההצטרפות לעמותה, סדר הבחירה בכל בניין, יהיה בהתאם 

מדן באותו בניין תיערך הגרלה לאומדן עלות יחידת הדיור. במידה ויש זהות באו

 ביניהם בפיקוח עוה"ד של העמותה.

בהמשך לבקשתנו  חניות נכים עבור כל חמשת הבניינים. 4בפרויקט כולו קיימות 

לא מבוטל של בקשות לקבלת חניית נכה. הבקשות הוצגו  פרהועברו אלינו מס

ה . על מנת שנכ21.03.2017בישיבת הוועד האחרונה שהתקיימה בתאריך ה 

ה , צריך יקבל זכאות לקדימות בבחירה, דהיינו שיוכל לבחור חניית נכה פנוי

 .תג נכה מטעם משרד התחבורהבו גובה באישוריםשהנכות שלו תהיה רלבנטית ומ

חברים שעמדו בקריטריונים חניית נכה.  3 -אישר לדן בבקשות וועד העמותה 

לחברים אלו תינתן האפשרות לבחור חניית נכים הקרובה לבניין המגורים להם. 

אחרת וזאת בתורם חנייה יוכלו לבחור בחניית נכים, ולא יחפצו לבחור בבמידה 

 .(בהתאם לאומדן עלות יחידת הדיורבבניין )כאמור, התור נקבע 

דל המחסנים. בהתאם להחלטת ועד העמותה תיערך קיימת שונות מסוימת בגו

התחשבנות פרטנית בגין גודל המחסן שייבחר )חלק יקבלו זיכוי כספי בגין מחסן קטן 

 יותר מהממוצע, וחלק יחויבו בתוספת כספית בגין מחסן גדול מהממוצע(.
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 במהלך חודש מאי יחל תהליך בחירת חניות ומחסנים בניהולה של הגב' מיכל נחמני.

 ו נוציא מסמך מפורט אודות התהליך. אנ

 

 -. תמונות מהשטח5
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 באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

 ,ת חג פסח שמחבברכ          

חברי וועד העמותה וחברת  אילה 

         מא.ג.
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