
 

 

 

 

 

פברואר-ינואר מידעון חודש    
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ח"תשע,שבטט"י  

 

 

לכבוד

שלוםרב.עכולבחבריעמותת

הפרויקט,כדלקמן:4להתהליךהאכלוסוקבלתטופסלהביאבפניכםמס'עדכוניםבקשרנבקש  

 :סטטוס מוכנות הדירות

הב מהלך סייםהאחרוניםימים בהקבלן מסירה טרום סיור לבצע כל הקבלן הפרויקט. ממשיךדירות

רובהאישורים4טופסשוריםהנדרשיםלקבלתיפועללקבלאתכלהאו עדכהניתנו הנדרשיםלקבלת.

לקבלנותרבשלבהסופי,מחלקותהעירייה.אישורימיםוהתאגידאישור,אשכיבויאישורלרבות4טופס

בים)ביןהיתרהאישורבימיםהקרולקבלתשוריםשלמהנדסתהעירוסגנה.אנופועליםמולםיאהאת

יתרהבנייהוזאתכתנאילקבלתנצייןשהועלתהדרישהחדשהמטעםהעיריהלבנייתקירשאינוכלולבה

,והנושאבטיפולמולהגורמיםהרלבנטיים(.4טופס

 4טופסעםקבלת מנת על חשמל לפנותלחברת הקבלן יוכל ביקורת לבצע ויבבניחשמל נים אתלחבר

 .זמינותבודקיחברתהחשמלבותלויהלשלושתהליךזהלוקחביןשבועייםלמונים.הדירות,

 הביקורתעם ע"יחיבורואישור הדירותהדירות לקבלת הדיירים כלל את הקבלן יזמן חשמל, חברת

מטבעהדברים,בשלגודלהפרויקט,תהליךהאכלוסעצמויארךמספרשבועות..ואכלוסןבשעהטובה



 :תהליך האכלוס 

תהליךמסירתהשלכלאחתואחתמהדירותמהקבלןלידיהדייריםמורכבמשלושהשלבים:



 

 

נקראהשלבהרא לאמעורבהדייר, בו כאשרהקבלןסבורשדירהמסוימתכבר"מסירה לפיקוח".שון,

ראויהלמגורים,הואמזמיןאתהמפקחמטעםהעמותהלסיורבדירה.המפקחמכיןרשימתליקוייםלכל

דירה,ומוסרלקבלןלביצועתיקונים.

"סיור זמןכלדיירע"יהקבלןלעריכתבשלבהשני,לאחרתיקוןהליקוייםובדיקהנוספתשלהמפקח,מו

בדירה.מטרתהסיורלאפשרגםלדייריםלצייןבפרוטוקולמיוחדליקויים,ככלשקיימיםטרום מסירה"

בדירה,עלמנתשיבדקוושהקבלןיתקנםבמידתהצורך.

וחיבור הדירות לבניין  4)ורק לאחר קבלת טופס בשלבהשלישיוהאחרון,לאחרביצועתיקוניםע"יהקבלן

"בדירהלרשותכם)קבלתמפתחלדירה(מולנציגיהקבלן.מסירת החזקה(תזומנול"לחשמל

גםבמעמדזהשלמסירתהחזקהקיימתאפשרותלצייןרשימתליקוייםהקיימיםבדירה,וזאתבאמצעות

ליקוייםקליםשישלתק כמעטתמידקיימיםעדיין מודגשכי חזקה". ליקויי ואםהדירה"פרוטוקול ן,

ולהגיע מחויבלתאםעםהדיירלאחרמכן הקבלן אתהדירה. ראויהלמגוריםעלהדיירלקבללחזקתו

לתקןאתליקוייהחזקה.

עלבניזוג,החתומיםיחדעלהחוזהעםהעמותה,להגיעיחדלמסירתהחזקהלרשותם.אםלאחדמבני

לביצועהתהליך.הזוגאיןאפשרותלהגיע,ישלהצטיידבייפויכוח



במקרהבואףאחדמשניבניהזוגאינויכוללהגיע,בניהזוגנדרשיםלייפותאתכוחושלבןמשפחה/נציג

מטעמםולציידובייפויכוחכללי,שיחתםאצלנוטריון.

 טופס קבלת -4לעניין טופס על החותם הגורם הרשויות. מול הקבלן באחריות בתהליך הוא4מדובר

ההמקומיתלתכנוןובנייהוהטופסמהווהתנאילהזמנתחברתהחשמללחברחשמלקבועלדירות.הוועד

 טופס על תחתום המקומית שהוועדה מנת הרלבנטיות4על הציבוריות התשתיות מוכנות נדרשת

ונדרשתהמצאה נדרשתמוכנותשלהבנייניםוהפיתוחהצמודשלהמגרשים, )באחריותמשרדהשיכון(,

ותמסמכיםואישוריםשוניםע"יהקבלןכגוןאישורמכביאש,אישורהרשותהמקומית,אישורישלעשר

מעבדהועוד.

.4מקבלתטופסשלושה-שבועייםבד"כמדוברבפרקזמןשל-לענייןחישמולהדירותע"יחברתהחשמל

כאמור,חישמולהדירהמהווהתנאילקבלתחזקהבדירה.

 

 : הליך זימון למסירת החזקה

אתהזימוניםלמסירתהחזקהיתאםהקבלןמולכםבהתקייםהתנאיםהבאים:



א.מוכנותהדירהלאכלוס.

(.4ב.קבלתהיתרחיבורלתשתיות)טופס

ג.ביקורתחברתחשמל)חישמולהדירהע"יחברתחשמל(.

כמפורטלהלן(-נציגיםמכלבנייןומפקחהפרויקט2-3ד.מסירתשטחיםציבוריים)



 

 

סגירתחשבוןמולהקבלןחיובים/זיכויים.-באחריותהדיירה.

עריכתחוזהלהתקנתמונהחשמלבחברתהחשמל)ראולהלן(.-ו.באחריותהדייר

תשלוםמלואחובותיולעמותה-ז.באחריותהדייר

 

 : ועד בית זמני לצורך קבלת שטחים ציבוריים

)לובאים,מעלית,שטחיםציבורייםשלהבנייניםכחלקמההתארגנותלסיוםהפרויקטעלהקבלןלמסור

וכו'( אשפה ליקוייםבשטחיםחדר ותיקון לפיקוח" "מסירה דומהבשלושהשלבים: התהליך גםכאן .

ותיקון בהמשך( כמצויין אלאועדביתזמני, דייר, אין ציבוריים;"סיורטרוםמסירה"שלהדייר)כאן

הזמני,כוללמילוי"פרוטוקולמסירתחזקה".ליקויים;"מסירתחזקה"לידיועדהבית

טרום "סיור של בשלב כבר בניין לכל זמני בית ועד שיהיה מנת ועל אליכם קודמות לפניות בהמשך

התפקידהינואשרישמשוכ"ועדביתזמני".מכלאחדמהבנייניםבפרויקטמתנדבים2-3נבקשהמסירה"

 שימולבכיתנאילקבלתהדירותבבנייןהינוקבלת.סלאחרהאכלוזמניעדלבחירתועדלבניינים

ואנונהיהעמכםבקשרתוךציוןמס'הבנייןמיילבמידי לשרוןאברסכלהמעוניין/תמתבקש/תלהעביר

בהמשך.

 Sharon@ayala-agam.comכתובתדוא"ל:



 : חיבור חשמל

-וחשמולהדירותוהבנייןע"יחברתחשמלביקורתחשמל

כאמור,הזמנתביקורתחשמלבדירותובשטחיםהציבורייםבבנייןהינהבאחריותהקבלן.



-התקנתמוניחשמלוחוזהפרטניעםחברתהחשמל)באחריותהדייר(

קבלת טופס ולאחר התקנתמוניהחשמלבדירותמתבצעתע"יחברתהחשמללפנימסירתהדירהלדייר

לחברתהחשמללצורךישירותעלכלדיירלפנות,ו4אנונדאגלהוציאאליכםהודעהעלקבלתטופס.4

 .103עריכתחוזה)ניתןלערוךחוזהגםטלפונית(.לנציגיחברתהחשמלניתןלהגיעדרךמוקד

טיבנק/כרטיסאשראיבשיחהעםנציגהשרותתתבקשולמסורכתובת,מס'דירה,ת"זלפתיחתחוזהופר

לצורךגבייתתשלומיצריכתהחשמלבהמשך.לאחרביצועהחוזהיותקןמונהחשמלבדירה.



:להלןכתובותהבנייניםומספרם

 1דודו  דותןרחוב-1בניין 

 2דודו  דותןרחוב- 2בניין 

4דודו  דותןרחוב- 3בניין 

6דודו  דותןרחוב-4בניין 

8דודו  דותןרחוב-5בניין 

mailto:Sharon@ayala-agam.com


 

 

 

 

 

 : חיבור גז

גז".לאחרקבלתהחזקהעלהדירהבאחריותהדיירליצורקשרעם-העמותההתקשרהעםחברת"סופר

לחיבורהדירהלגז.עלפיהנחיותמחברת"סופרגז":כיריים9911702-04נציג/ה"סופרגז"בטלפוןמספר

 נא מוסמך. טכנאי ע"י ומותקנות מורכבות להיות שהנכםצריכות מה בכל גז בסופר הנציג מול בדקו

נדרשיםלעשותבטרםמגיעטכנאי

"ולתתכתובתלפיהרשוםמעלה.עמותתלבעכובשיחהעםנציג/המסופרגזישלהזדהותמהפרויקטשל"

מע"מ.ועוד₪360-עלותהתקנתמונהגזבדירה

אולהחליפהבספקגזאחר.גז"-בעתידיוכלועדהבנייןלבחוראםלהמשיךעםחברת"סופר



 :תיק מסירת יח"ד מהקבלן 

ז טעם קבלת )לאחר סופי לאכלוס ימונכם הסבר4ופס הכולל אכלוס תיק מהקבלן תקבלו לביתכם(

אחזקתהבית,רשימתטלפוניםשלקבלנימשנה/ספקיםאשרליוויבניתהבית,תעודותאחריותועוד.



 : חיבור מים

.הנ"לכרוך"מיעכו"מתבקשלהזמיןמונהמיםמולתאגידהמים)בעלהנכס(כלדייר4טופסעםקבלת

בעלותחיבורמחירוןהתאגיד.

:53ישלהגיעלתאגידהמיםבעכו,רחובדרךהארבעה

 4טופס

.תעודתזהותשלכלהמתגורריםבביתכוללספחמלא)לארישיוןנהיגה(

 .יסאשראי,צ'קאומזומןטבאמצעותכרהתשלוםניתןעדכוןמטה()ראהתשלוםשל

-http://www.meiלרשותכםכלכתובתהאתרשלמיעכובותוכלולמצואמידעחיוניאותותרצולברר

akko.co.il

 מייל נוסף ישלח אליכן בימים הקרובים להתחברות למי עכו.

 

 : ארנונה

.הגב'הילהפדידה,ממחלקת4לידיעתכם,העירייהמבצעתרישוםבארנונהעלשמכםמיוםקבלתטופס

לעדכןאתהחזקהבנכסבהתאםעלשמכם.4גביהבעירייה,תיצורעמכםקשרלאחרקבלתטופס



 : בזק

http://www.mei-akko.co.il/
http://www.mei-akko.co.il/
http://www.mei-akko.co.il/


 

 

הבעלותלהתקשרלחברתבזקעלמנתלהעבירקולכתובתהחדשה.העברתקוהינלאחרקבלתהדירהיש

.עלפימחירוןחברתבזק



 : הזמנת קו טלפון

העתקתקוטלפוןאוהזמנתקוחדשתתואםישירותעלידיהדיירמולחברתהטלפון.



 : טלוויזיה בכבלים/לווין

הזמנתהחיבורתבוצעישירותעלידיהמשתכןמולחברתהכבלים/לווייןעםקבלתהחזקה)מפתח(.

.הדירותחברתהוטביצעההכנתתשתיתכבליםלכלל

לפנימעברלדירהישליצורקשרולבקשלהתחברלתשתיתבמידהורוצים.ללקוחותקיימיםישלציין
 לנציגכיאתםעובריםדירהולתתאתהכתובתהחדשה.



 : ביקור באתר

בקשותקודמותהקבלןעדכןכיעדייןחלאיסורמוחלטעלדייריםלהגיעלאתרללאתיאוםמראש.למרות

מדיירים מבוטל לא חלק של הנוכחות התרעה. כל וללא מראש תיאום כל ללא לאתר דיירים מגיעים

אותם ללוות שמחויבים העבודה מנהלי של בעבודה לעיכובים וגורמת מאוד מפריעה לאתר שמגיעים

בדירות.

שובלאלהגיעעלדעתעצמכםלאתר.לאורזאתולדרישתהקבלןאנופוניםאליכםומבקשים

שיגיעו דיירים לאתר. להגיע אחד לא לאף לאפשר לא הונחה הקבלן בדירות. לבקר מוחלט איסור חל

ישלחוכלעומתשבאו.

 



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

בברכה,

 א.ג.מאילהחבריוועדהעמותהוחברת


