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 :סטטוס בניה .1

סייםהקבלן חוץעבודותהשלדאתביצוע אבן וחיפויי הבנייניםבפרויקט12בכל הקבלן.

נמצאבשלביביצועשלגמריםבדירותובשטחיםהציבורייםכאחד.

 העמותהצמודשלפיתוחבביצועעבודותממשיךהקבלן ניקוז,והכוללמגרשי ביוב, תמים,

לחשמל עד העמותה, מגרשי בתוך הינו אלו תשתיות לתשתיות)מיקום החיבור נקודות

הציבוריותשמחוץלמגרשיהעמותה(.

.במגרשיםוכו'ריצוףהחניות,תאורתחוץכמוכןכוללותעבודותהפיתוחהצמודאת



)למעטהשלמות(,)למעטהשלמות(,אלומיניוםהותקןגמרחיפויחוץ,ריצוףהסתיים-1בניין

.תשתיותבפיתוחבעבודהמעליתהותקנה,

 

הגיעמ)למעטהשלמות(,אלומיניוםבהתקנה,מעליתגמרחיפויחוץ,ריצוףהסתיים–2בניין

.תשתיותבפיתוחבעבודה,בימיםאלהלשטח

 

עודב)למעטהשלמות(,אלומיניוםבייצור,מעליתתגיעגמרחיפויחוץ,ריצוףהסתיים-3בניין           

.תשתיותבפיתוחכחודש,תחילת

 

 



 

 

עודכחודש,ב)למעטהשלמות(,אלומיניוםבייצור,מעליתתגיעגמרחיפויחוץ,ריצוףהסתיים-4בניין

תחילתתשתיותבפיתוח.



עודכחודש,ב)למעטהשלמות(,אלומיניוםבייצור,מעליתתגיעגמרחיפויחוץ,ריצוףהסתיים-5בניין

תחילתתשתיותבפיתוח.



עודכחודש,ב)למעטהשלמות(,אלומיניוםבייצור,מעליתתגיעגמרחיפויחוץ,ריצוףהסתיים-6בניין

.תחילתתשתיותבפיתוח



 ריצוףהסתיים-7בניין טחלשמגיעהבהתקנה,מעלית)למעטהשלמות(,אלומיניוםגמרחיפויחוץ,

,תשתיותבפיתוחבעבודה.בימיםאלה



 ריצוףהסתיים-8בניין לשטחמגיעה)למעטהשלמות(,אלומיניוםבהתקנה,מעליתגמרחיפויחוץ,

.,תשתיותבפיתוחבעבודהבימיםאלה



.הרכבתמטבחים,פינישיםבדירות,התקנתמערכתסולרית,גמרעב'פיתוח-9בניין



 ריצוףהסתיים-10בניין חוץ, אלומיניוםהותקן,גמרחיפוי לשטחמגיעהמעלית)למעטהשלמות(,

.,עבודותריצוףוגמרבפיתוחבימיםאלה



)למעטהשלמות(,מעלית)למעטהשלמות(,אלומיניוםהותקןגמרחיפויחוץ,ריצוףהסתיים-11בניין

.הותקנה,תשתיותבפיתוחבעבודה



)למעטהשלמות(,מעלית)למעטהשלמות(,אלומיניוםהותקןגמרחיפויחוץ,ריצוףהסתיים-12בניין

 .הותקנה,תשתיותבפיתוחבעבודה



 :סטטוס עבודות פיתוח של תשתיות ציבוריות .2

ונהכו פיתוחב"ה הפיתוחציבוריותתשתיות גורמי של בשכונה עבודות הינה כבישים,-"

מדרכות,תאורתרחובוכו'.

מהוועדה4קבלתטופסו,הינןקריטיותלצורךהאכלוסהפיתוחהללומטבעהדבריםעבודות

לתכנוןובנייהבחרישמותניתבסיומן.



 

 

 הינן אלו עבודות הינן העבודות חריש. המקומית המועצה השיכוןעבור משרד באחריות

כלול ואינן כבלים( בזק, חשמל, חברת )כגון אחרים תשתיות גורמי בעבודותובאחריות ות

הקבלןהמבצעמטעםהעמותה.בעבודותהעמותהאו

חשמל, חלוקת )חדרי בשכונה הטרפו לחדרי חשמל בהזנות החלה כבר החשמל חברת

והחלה בבנייתמדרכותבהשייכיםלחברתהחשמל(, יחלו בהמשך סלילתהצנרתברחובות.

ועבודותגמרברחובות,כגוןתאורתרחוב.

חברת שנמסרע"י לסיוםעבודותפיתוחהתשתיותכפי הצפי הניהולמטעםמשרדהשיכון,

.2020/תחילתשנת2019הציבוריותהינוסוףשנת

 

 :אכלוס הדירותול 4קבלת טופס תנאים מרכזיים ל -כללי .3

 .א הדירות, את לאכלס מנת על ובראשונה מהוועדה לתכנון  4נדרש לקבל טופס בראש

 נדרש:4.עלמנתלקבלטופסובנייה

ברמההנדרשתע"יהוועדהלתכנוןובנייההמוכנותהינה-כנות הבניינים והדירותמו (1

 באחריותהקבלןג'ברין..4לצורךקבלתטופס

ברמההנדרשתגםהיאוהפיתוחהצמודבמגרש)מוכנות השטחים הציבוריים בבניין (2

 באחריותהקבלןג'ברין.(.4לצורךקבלתטופס

וכו'-הציבוריותמוכנות תשתיות הפיתוח  (3 רחוב תאורת מדרכות, כבישים, כגון

(.מודגששוב,כימדוברבעבודותפיתוחתשתית4)ברמההנדרשתלצורךקבלתטופס

ציבוריים תשתית וגורמי השיכון באחריותמשרד בעבודותשבאחריותשהינן ולא ,

 .הקבלןג'ברין

וןאישורמכביאש,כג-המצאה של עשרות מסמכים ואישורים שונים ע"י הקבלן (4

הבאתכלהאישוריםהינהבאחריות.אישורהרשותהמקומית,אישורימעבדהועוד

 הקבלןג'ברין.

 

:נדרש(קבלתמפתח,כלומרלדייר)"מסירתחזקה"מהקבלןדירהעל מנת לאכלס  .ב

הקודם(.4קבלת טופס  (1 בסעיף פורטו לקבלתו )שהתנאים ובנייה לתכנון מהוועדה

שםכלבנייןהואמגרשנפרד,9,10בנפרד)למעטבנייניםמגרשניתניםלכל4טפסי

 בנייניםהםמגרש,משותפתלכלירכב(.2בשארהבנייניםכל

דווקאשהסתיימובהתאםלהחלטתהמפקחהיות הדירה "ראויה למגורים" (2 )ולאו

לדיירב בדירה החזקה מסירת טרם הליקויים תיקוני כל היאה שהשאיפה אף ,



 

 

מוכנותהדירההינהבאחריותהקבלן(.לסייםכמהשיותרמהםטרםמסירתהחזקה

 ג'ברין.

ע"יחברתובדירהבבנייןבשטחיםהציבורייםבדיקתהחשמל-חיבור קבוע לחשמל (3

וחיבור הבנייןהחשמל והדירה קבע, של מונחיבור החשמליכולל לרשת חשמל,

.הקבלןג'ברין4רק לאחר קבלת טופס ניתן להזמין מחברת החשמל  זו ות אלופעול)

אתחברתהחשמל המזמין הוא טופס שמקבל ברגע השליטה4, ההזמנה וממועד ,

 (.הינהשלחברתהחשמלבלבדלרשתהחשמלוהחיבורבדיקתהחשמלבמועד

 

ביחס בחברת החשמל באיזור בשל מחסור בכח אדם בעיר חריש  מנסיוננומודגש, כי 

לחברת החשמל לוקח מינימום של מספר שבועות ועד , בחריש להיקף הדירות

לא ניתן מודגש כי  .4לחודשיים )ואף יותר( לחבר דירות לחשמל מרגע קבלת טופס 

 לאכלס את הדירות לפני חיבורן לחשמל.

 

שטרן( מעריכה, -גוברין-)וקסמןחברת הניהול והפיקוח של הפרויקט 

בעיתוי הנוכחי, כי הקבלן ג'ברין יעמוד בלוח הזמנים המתוכנן, כך 

 . 2020עד סוף ינואר בנויות ומוכנות שהדירות תהיינה 

יחד עם זאת, בשל העובדה שטרם הושלמו עבודות הפיתוח של 

התשתיות הציבוריות, ובשל העובדה שחיבור הדירות לחשמל ע"י 

ההערכה היא  -4לוקח זמן רב לאחר קבלת טופס  חברת החשמל

 .2020שהקבלן יוכל למסור חזקה בדירות עד סוף מרץ 

לפיכך, על כל חבר עמותה לכלכל את צעדיו בנוגע לאכלוס בהתאם לכך 

ולנקוט משנה זהירות בנוגע לתוכניותיו האישיות בכל הקשור לאכלוס 

 בפועל.

 

 תהליך האכלוס: -כללי .4

משלושה מורכב הדיירים לידי מהקבלן מהדירות ואחת אחת כל של מסירתה תהליך

שלבים:

" .א נקרא הדייר, מעורב לא בו הראשון, סבורמסירה לפיקוחהשלב הקבלן כאשר ."

)מחברתשדירהמסוימתכברראויהלמגורים,הואמזמיןאתהמפקחמטעםהעמותה

המפקחמכשטרן(-גוברין-וקסמן בדירה. ומוסרלסיור דירה, רשימתליקוייםלכל ין

 לקבלןלביצועתיקונים.



 

 

 .ב ע"יבשלב דייר כל מוזמן המפקח, של נוספת ובדיקה הליקויים תיקון לאחר השני,

עצמםבדירה.מטרתהסיורלאפשרגםלדיירים"סיור טרום מסירה" הקבלןלעריכת

יבדקוושהקבלןאלולצייןבפרוטוקולמיוחדליקויים,ככלשקיימיםבדירה,עלמנתש

 הצורך.יתקנםבמידת

 4)ורק לאחר קבלת טופס השלישיוהאחרון,לאחרביצועתיקוניםע"יהקבלןבשלב .ג

ל"לבניין וחיבור הדירות לחשמל( הקבלן ע"י גםמסירת החזקהתזומנו בדירה. "

רשימתליקוייםהקיימיםלכםבמעמדזהשלמסירתהחזקהקיימת אפשרותלציין

ו קיימיםבדירה, תמיד כמעט כי מודגש חזקה". ליקויי "פרוטוקול באמצעות זאת

 הדירה ואם לתקן, שיש קלים ליקויים "עדיין של למגוריםבמצב )הקביעהראויה "

עלהדיירלקבללחזקתואתהדירה.הקבלןמחויבלתאםעםהדיירהינהע"יהמפקח(

 ".ליקוייהחזקה"לאחרמכןולהגיעלתקןאת

זוג,החתומיםיחדעלהחוזהעםהעמותה,להגיעיחדלמסירתהחזקהבנידגשים:על .ד

לביצוע כוח בייפוי להצטייד יש להגיע, אפשרות אין הזוג מבני לאחד אם לרשותם.

בואףאחדמשניבניהזוגאינויכוללהגיע,בניהזוגנדרשיםלייפות.במקרההתהליך

 נוטריון.יפויכוחכללי,שיחתםאצלאתכוחושלבןמשפחה/נציגמטעמםולציידובי

 

 :שלב "סיורי טרום מסירה"לוח זמנים חזוי ל .5

דירהב"סיורטרוםמסירה"הדייריםלביצועלזמןאתהקבלןמתכנן-12,11,10,9בניינים

.2019החלמחודשספטמבר

8,7,6,5,4,3,2,1יםבניינ דירהבמסירה"לביצוע"סיורטרוםהקבלןמתכנןלזמןאת-

.2019מחודשנובמברהחל

 

 צוע הזמנות שיש ודלתות פניםיב .6

 משטחהקבלן דלתותפניםו/או הזמנותשל דייריםשלאסגרו מס' קיימיםעדיין כי עדכן

לובנאג'ברין.גב'ישלסגורהזמנהללאדיחויולעדכןאתמתאמתשינוייהדיירים,שיש.

.1שלוחה6575384-04,טלפוןlubna.tj@hotmail.comכתובתדוא"ל



 יםנתהליך בחירת חניות ומחס .7

 בחירתנפיץלכםתדריךמפורטבנושאובקרוב נתחילמולכםבתהליךשלבחירתמחסנים,

והגםבהתחשבנות.התהליךילושנייהוהאפשרותלרכישתחנייההמגיעהלכםחניהראשונה

ובגיןמספרהחניותשתהיינהלכםבסופושלהתהליך.ברמהכספיתבגיןגודלמחסן

mailto:lubna.tj@hotmail.com


 

 

.בקרובתדריך מפורט עם כל המידע הנדרש בנושא יישלח אליכם 



 נבקשיחדעםזאת,בעיתויהנוכחי, כחלקמההכנותלקראתתהליךשיבוץחניותומחסנים,

,והמעונייניםכיענייןזהה בלבדמטעם משרד התחבורבתוקף תו נכה מחבריםאשרישלהם

מגובה מפורט מכתב למשרדינו להעביר החניות, בחירת תהליך במסגרת בחשבון יובא

 במסמכיםואישוריםרלוונטייםבמייל/פקסלשרוןאברס:

לאיאוחרמתאריך03-6955771–מס'פקס,Sharon@ayala-agam.com-כתובתדוא"ל

.20197/018/

יישלח  חניות ומחסנים תדריך מפורט עם כל המידע הנדרש בנושאכאמור, 

.בקרובאליכם 

 

 6תשלום מס'  .8

האחרונים הסכבימים בפרויקט. גביה הודעת אליכם מהווההועברה לתשלום הנדרש ום

ל העדכני97%-השלמה העלות מאומדן בהתאם העמותה, של החזוי המזומנים לתזרים

אתיגב'לידי17/7/2019אופןהתשלוםעדלתאריךל.ישלהעביראתבחירתכםלרבעוןהבא

אביגדורממשרדרו"חפריידקס.חשובלעדכןבמועד,אחרתתועברבקשהלמימושאשראי.

העמותה של המזומנים תזרים שיקולי את בחשבון מביא הגבייה סכום כי למהלךיצויין,

ומאידך הבנייה לקבלן תשלומים המשך מחד, הקרובים: פיקדוםקיומ-החודשים נותשל

₪מיליוני4-)כ₪מיליוני5-בסכוםשללמעלהמים,שלאניתןלהשתמשבהםעדיין,סגור

אל ימ1כשל"בהתאםלדרישתהבנק;מעל-מהווים"פיקדון כנגדסגוריםכפיקדון₪ליוני

העמותהלמשרדהשיכון(ערבויותשהנפיקה



 :לקופה המשותפת של העמותה צפי לגביה הבאה .9

ברחודשנובמבר/דצמאומדןעלותיחה"דצפויהלמלואהפעימההבאהוהאחרונהשלגביית

שלהעמותה.העתידיקייקבעבהמשךבהתאםלתזריםהמזומנים,כאשרהמועדהמדוי2019





 :חברת ניהול ואחזקת מבנים .10

 ועד כשנהבכוונת של לתקופה מבנים, ואחזקת ניהול חברת עם מראש להתקשר העמותה

מהאכלוס.לאחרשנהזויוכלכלאחדואחדמועדיהביתלהחליטהאםהואמעונייןלהמשיך

עםהחברה,האםמעונייןבחברהאחרת,אוהאםמעונייןלנהלבעצמואתהבניין.

mailto:Sharon@ayala-agam.com


 

 

אתהשטחיםהמשותפים,תדאגלגבייתככלל,חברתהניהולוהאחזקהתקבללידיהמהקבלן

כספיועדביתמבעליהדירות)ובהמשךמשוכריהדירות(,תנהליחדעםועדיהביתהזמניים

לתחזוקה לגינון, לניקיון, תדרג הבניין, הוצאות את הקבועים( הבית ועדי עם )ובהמשך

המ תהליך את יסיים העמותה שוועד לאחר תימסר מפורטת הודעה וכו'. ו"משוטפת

וההתקשרותעםחברהכזו.

 

 אספה כללית .11

יוםלפני14זימוןמסודריצאאליכם.חודשיים-בעודכחודשאספהכלליתשנתיתמתוכננת

.כן

 

 איסור הגעה לאתר ללא תיאום מראש .12

 מכל ודורשים חוזרים אנו נציג עם מראש תיאום ללא לאתר להגיע לא ן,קבלההדיירים

.ובנסיבותהמצדיקותזאת,בהתאםלהחלטתהקבלן

הגעהבאופןעצמאיללארשותהינההשגתגבולעלכלהמשתמעמכך.

 , כפי שנמסרו ע"י הקבלן ג'ברין:באתרלהלן הוראות בטיחות 

 מבקריםונכנסיםלאתריעשובתיאוםובליווינציגהקבלןבלבד. (1

קייםאיסורמוחלטלבקרבאתרללאמלווהוללאתיאוםמראשולקבלןלאתהיהשום (2

 לפימבקרשחרגמהנחיהזו.כאחריות

קייםאיסורמוחלטעלכניסהלאתרמעברלשעותהפעילות. (3

 כניסהבנעליגומיובנעלייםפתוחות/נעליעקב.חלאיסור (4

 לאתותרכניסהלילדים. (5

 לאתותרכניסתנשיםבהריון. (6

 לאתר.בעליחייםלאתותרכניסת (7

 כניסתמבקריםלאתרמותרתלדירתהרוכשיםבלבד. (8

 עלמעקות,גדרות,מכשוליגישהוכיו"ב.איןלהזיזו/אולהריםו/אולהישען (9

 להסירו/אולפתוחוכיו"במכסה,דלתוכיו"בבשטחהאתר.איןלהריםו/או (10

וה (11 ההנחיות לכל להישמע הדייר הביקורועל בעת המלווה הנציג מפי הבטיחות ראות

בהוראות אין לגביו. אחריות שום תהה לא אלו מהוראות יחרוג אשר דייר באתר.

להפעלתשיקולשדלעילמשוםמיצויההנחיותשלפיהןישלנהוגואיןבהןמשוםתחליף

באתר נכנסים ו/או מבקרים במציאות והכרוכים הנובעים אחראית והתנהגות דעת



 

 

בנייהשטרםנסתיימהבוהבנייהבכלהקשורלנקיטתמשנהזהירותבהימצאותוהסיור

 בו.

 : תמונות משטח .13

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

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

            ,בברכה

 מאילה א.ג.                                                                                                                   

 


