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 שלום וברכה.  נוף גבעות בחרישלכבוד חברי עמותת 

 לפניכם מספר עדכונים. 

 

)חזרה על המידע   ולאכלוס הדירות 4תנאים מרכזיים לקבלת טופס  -כללי .1

 : הקודם(מהמידעון 

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

 נדרש: 4. על מנת לקבל טופס ובנייה

המוכנות הינה ברמה הנדרשת ע"י הוועדה לתכנון ובנייה  -מוכנות הבניינים והדירות (1

 . באחריות הקבלן ג'ברין. 4לצורך קבלת טופס 

והפיתוח הצמוד במגרש )גם היא ברמה הנדרשת  יןמוכנות השטחים הציבוריים בבני (2

 (. באחריות הקבלן ג'ברין.4לצורך קבלת טופס 

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

(. מודגש כי מדובר בעבודות פיתוח תשתית 4)ברמה הנדרשת לצורך קבלת טופס 

שתית ציבוריים, ולא בעבודות שבאחריות שהינן באחריות משרד השיכון וגורמי ת

 הקבלן ג'ברין.

כגון אישור מכבי אש,   -המצאה של עשרות מסמכים ואישורים שונים ע"י הקבלן (4

. הבאת כל האישורים הינה באחריות אישור הרשות המקומית, אישורי מעבדה ועוד

 הקבלן ג'ברין.

 

 



 

 

 נדרש:)"מסירת חזקה" מהקבלן לדייר, כלומר קבלת מפתח(  על מנת לאכלס דירה .ב

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

שם כל בניין הוא מגרש נפרד,  9,10בנפרד )למעט בניינים  מגרשניתנים לכל  4טפסי 

 בניינים הם מגרש(. שניבשאר הבניינים כל 

בהתאם להחלטת המפקח )ולאו דווקא שהסתיימו  גורים"היות הדירה "ראויה למ (2

בה כל תיקוני הליקויים טרם מסירת החזקה בדירה לדייר, אף שהשאיפה היא 

לסיים כמה שיותר מהם טרם מסירת החזקה(. מוכנות הדירה הינה באחריות הקבלן 

 ג'ברין.

ע"י חברת  ובדירה בבנייןבדיקת החשמל בשטחים הציבוריים  -חיבור קבוע לחשמל (3

החשמל וחיבור הבניין והדירה חיבור של קבע, כולל מוני חשמל, לרשת החשמל 

. ממועד ההזמנה 4רק לאחר קבלת טופס  הקבלן יכול להזמין זאת מחברת החשמל)

החשמל השליטה במועד בדיקת החשמל והחיבור לרשת החשמל הינה של חברת 

 בלבד(.

 

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

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

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

 לאכלס את הדירות לפני חיבורן לחשמל.

 

 

 תהליך האכלוס )חזרה על המידע מהמידעון הקודם(: -כללי .2

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

 שלבים: 

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

)מחברת  מטעם העמותהשדירה מסוימת כבר ראויה למגורים, הוא מזמין את המפקח 

לסיור בדירה. המפקח מכין רשימת ליקויים לכל דירה, ומוסר  שטרן(-גוברין-וקסמן

 לקבלן לביצוע תיקונים.

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

 עצמםבדירה. מטרת הסיור לאפשר גם לדיירים "סיור טרום מסירה" הקבלן לעריכת 

יבדקו ושהקבלן אלו לציין בפרוטוקול מיוחד ליקויים, ככל שקיימים בדירה, על מנת ש

 הצורך. יתקנם במידת



 

 

 4)ורק לאחר קבלת טופס השלישי והאחרון, לאחר ביצוע תיקונים ע"י הקבלן בשלב  .ג

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

אפשרות לציין רשימת ליקויים הקיימים לכם החזקה קיימת במעמד זה של מסירת 

בדירה, וזאת באמצעות "פרוטוקול ליקויי חזקה". מודגש כי כמעט תמיד קיימים 

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

עם הדייר על הדייר לקבל לחזקתו את הדירה. הקבלן מחויב לתאם  הינה ע"י המפקח(

 ".ליקויי החזקה"לאחר מכן ולהגיע לתקן את 

זוג, החתומים יחד על החוזה עם העמותה, להגיע יחד למסירת החזקה דגשים: על בני  .ד

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

זוג נדרשים לייפות בו אף אחד משני בני הזוג אינו יכול להגיע, בני ה. במקרה התהליך

 נוטריון. את כוחו של בן משפחה/נציג מטעמם ולציידו בייפוי כוח כללי, שיחתם אצל

 

 :ביצועסטטוס  .3

  בשטחים הציבוריים כאחד.הפיתוח גמרים בדירות ועבודות יצוע רוב באת סיים   הקבלן

במגרשים בהם בשטחים ציבוריים  פיתוח ביצוע עבודות נמצא בשלבים לקראת סיוםהקבלן 

סיורי טרום מסירה לדיירים )נקרא גם  טרם סיים את העבודות ומכין את הדירות לטובת

 -. "(סיור מסירה ראשון לדיירים"

וממשיך לזמן את  9-12דירות בבניינים  40 -עד כה ביצע הקבלן סיורי מסירה ראשונים בכ

 דיירים מבניינים אלו.ה

מסירה טרום לסיורי  1,2,7,8ירים מבניין במהלך חודש דצמבר יתחיל הקבלן לזמן די

 לזמן את הדיירים במהלך חודש ינואר. מתכנן הקבלן 3-6ובבניינים 

 

 

 : פיתוח של תשתיות ציבוריותהסטטוס עבודות  .4

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

עבודות אלו הינן עבור המועצה המקומית חריש. העבודות הינן  מדרכות, תאורת רחוב וכו'.

באחריות משרד השיכון ובאחריות גורמי תשתיות אחרים )כגון חברת חשמל, בזק, כבלים( 

 ואינן כלולות בעבודות העמותה או בעבודות הקבלן המבצע מטעם העמותה.

 

מהוועדה  4קבלת טופס  לצורך תנאי הכרחי והינ הפיתוח הללודות עבוסיום , ין לעילשצוכפי 

שהתקיימה בספטמבר  באסיפה הכללית האחרונהבמידעון הקודם ו לתכנון ובנייה בחריש.

 .2020/תחילת 2019הוצג כי הצפי שמסר משרד השיכון לסיום עבודות הפיתוח הינו סוף 



 

 

 

לשמחתנו נכנס לעבודה קבלן מטעם משרד השיכון לפני מספר  -להלן הסטטוס העדכני

, ורק מתוכנןהלוח הזמנים יחד עם זאת, הקבלן נכנס לעבודה לאחר עיכוב ביחס ל. ימים

ומטעם לאחר הפעלת לחצים חוזרים ונשנים על הגורמים הרלבנטיים מטעם משרד השיכון 

ולאחר פגישה שנערכה עם גורמים בכירים במשרד החברה המנהלת מטעמם בעיר חריש, 

והירתמותם לנושא )הבנו שהקבלן מטעמם כמעט ולא עבד בזמן האחרון בשכונת  השיכון

השיכון(. אנו מקווים שהקבלן מטעמם אכן יבצע  המגף בגלל מחלוקת כספית שלו מול משרד

את העבודה ברצף, כפי שהובטח, ושלא תהיינה "הפתעות" בנושא בגלל מחלוקות כספיות 

, כחודשייםבמוערכת מטעם משרד השיכון קבלן העבודת  כאלו או אחרות שלו משרד השיכון.

 כך שכרגע הצפי לסיום העבודות הינו אמצע/סוף ינואר.

 

 

 :הערכת לוח זמנים לאכלוס .5

  -לאכלוסמשוערים מבחינת לוחות זמנים של כל האמור לעיל המשמעות 

מטבע הדברים לא מאכלסים פרויקט בהיקף כזה בזמן קצר, ולהערכתנו דירוג האכלוס בין 

 שלושה.-וחצי כחודשייםהראשונים לאחרונים יהיה  הדיירים

 1,2,7,8לאחריהם הצפי הוא לבניינים  אמורים להיות הראשונים באכלוס, 9-12בניינים 

 .3-6ואחריהם בניינים 

תהליך בהנחה שמשרד השיכון אכן יסיים את עבודותיו כמתוכנן באמצע/סוף ינואר, וכיוון ש

ממועד סיום עבודות  כשבועייםלהערכתנו יערך  ברין'קבלן א. גהעל ידי  4טופס הוצאת 

 בסוף ינואר/תחילת פברוארהינו  9-12בניינים ל 4קבלת טופס , אזי הצפי להפיתוח הציבורי

 .)באסיפת הדיירים האחרונה הוצג צפי של חודש ינואר(

על חברת החשמל להגיע לבצע בדיקות מטעמה ולחבר את הדירות  4לאחר טופס כאמור, 

בגלל היקף כח האדם ( חודש וחצי עד )כחודשית לחשמל, הליך שבחריש לוקח זמן רב יחס

-9ם אכלוס בנייני תחילתלמכאן שהצפי הנוכחי  בחברת החשמל ביחס להיקף הבנייה בחריש.

 . סוף פברואר/תחילת מרץהינו  12

, הינו כחודש לאחר מכן, דהיינו סוף מרץ/תחילת אפריל 1,2,7,8בניינים הצפי לתחילת אכלוס 

 הינו סוף אפריל/תחילת מאי. 3-6בניינים והצפי לתחילת אכלוס 

 

הישראלי ועדיין יש להתייחס בזהירות  נוסיף ונדגיש כי יחד עם זאת, מדובר בענף הבניה

 ככל שמתקרבים לאכלוס.כמובן להערכות אלו, למרות שרמת אי הוודאות פוחתת 

 



 

 

ודאי לגבי אכלוס, לצורך היערכותו אנחנו מודעים לחלוטין לצורך של כל אחד ואחד במידע 

האישית )בדגש כמובן על מי שעומד לגור בדירה, גר היום בשכירות שעליו לדעת מתי 

לכלכל את צעדיו ולנקוט משנה  עמותהכל חבר לסיימה וכו'(, ויחד עם זאת  ממליצים ל

ל, ונמשיך זהירות בנוגע לתוכניותיו האישיות בכל הקשור למועד האכלוס שלו בפוע

 .עדכנכם כמובן בנושאל

 

 

 ים נתהליך בחירת חניות ומחס .6

הבניינים התהליך הסתיים(.  12מתוך  9 -)ב סופונמצא לקראת  מחסניםחניות ובחירת תהליך 

 48אנו מבקשים מכל דייר שהגיע תורו להעביר את בחירתו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 

 לווה בהתחשבנות ברמה כספית בגין גודל מחסןמהתהליך  שעות משליחת המייל. כאמור

לעשות  מתבקשים תשלום בגין חניות או מחסן. חברים שצריכים להוסיף ובגין מספר החניות

 ם.הסיכום הבחירה שלבמייל במסגרת ם הזאת על פי ההוראות שנשלחו אלי

 

 : 7תשלום מספר  -גביית כספים מחברי העמותה .7

 100% -השלמה ל גבייתתתבצע מכלל חברי העמותה  בהתאם לתזרים המזומנים של העמותה

 3%, כך שמדובר בהשלמת 97% -)הגבייה הקודמת השלימה ל מאומדן עלות יחה"ד

 .1.1.2020 -גבייה זו מתוכננת ל האחרונים(.

, בנוגע מניסיון עבר שלנו משאלות ופניות של חברים בעמותות בפרויקטים קודמים שליווינו

לקופה מחבריה גבייה של העמותה מועד להבחין בין  חשוב -לגבייה אחרונה בפרויקט

ימשיך לקבל  , אשרתשלום לקבלןההמדוברת( לבין מועדי  המשותפת שלה )שזו הגבייה

כספים בהתאם להתקדמות הבנייה והתקדמות האכלוס, בהתבסס על אישורי תשלום של 

 .טפחות ושל הבנק עצמו-חברת הפיקוח, של המפקח מטעם בנק מזרחי

בשל ההסדר עם הבנק של גבייה רבעונית לא ניתן לפצל גבייה זו לשתי פעימות זאת ועוד, 

 ערב תחילת האכלוס. בפברואר 1.5%בינואר ועוד  1.5%גביית  לדוגמאקטנות, 

 כמו כן, בהתאם להסדר עם הבנק לא ניתן לערוך שונות במועד הגבייה בין חברי העמותה

משל לגבות את התשלום בינואר רק )כלומר לא ניתן ל בהתאם למועד האכלוס המשוער

, ולקבוע מועד גבייה מאוחר יותר לחברי שאר הבניינים. 9-12מחברי העמותה של בניינים 

 שיעור הגבייה ומועד הגבייה הינו אחיד לכל חברי העמותה(. 

 כל חבר עמותה יקבל כרגיל הודעת תשלום פרטנית ממשרד רו"ח פריידקס. כרגיל, 



 

 

, בנוסף למלוא יסיימו לשלםלמסור דירות לחברים אשר לא יהיה  לא ניתןמובהר ומודגש ש

מהם , ככל שנדרשה המחסןהנוספת או בגין גודל את התוספת עבור החניה אומדן העלות, גם 

 .תוספת כזו

 

 :גבייה נוספת מחברי העמותה בגין מדד תשומות הבנייה .8

בשקף נושא המדדים הכללית האחרונה מחודש ספטמבר הוצג  כזכור, במסגרת האסיפה

ישקול וועד לקראת האכלוס , ויו"ר ועד העמותה מר יעקב חפר סיכם כי שבעמוד הבא

התחשבות בתזרים המזומנים של  האם לבצע גביית מדדים או חלק ממנה, תוך העמותה

טה. למען הסר ספק, נכון לעכשיו טרם נדון הנושא וטרם התקבלה החלנעדכן, כי . העמותה

מתייחסת  אינהאומדן עלות יחה"ד, המצוינת בסעיף הקודם, מ 100% -גביית ההשלמה ל

 בגין מדדים. מחברי העמותה לגבייה אפשרית נוספת 

  

 

 

 :  שטחהתמונות מ .9



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

            , בברכה                                                                                                                                                                                                                                                                    

 מאילה א.ג.                                                                                                                    


