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 שלום וברכה.  נוף גבעות בחרישלכבוד חברי עמותת 

 לפניכם מספר עדכונים. 

 

 

 :  12-9בניינים  – 4טופס  .1

טופס להלן "התקבלו בשעה טובה טפסי גמר ), 06.01.2020יום ה בנו שמחים לבשר לכם, כי א

, וממתינים לחיבור הבניינים והדירות (134, 133, 132)מגרשים  12, 11, 10, 9 ( עבור בניינים"4

  לחשמל קבוע.

לעניין זה נציין, כי באסיפה הכללית של העמותה בחודש ספטמבר ניתנה הערכה של קבלת 

דעון האחרון מנובמבר עדכנו כי ההערכה היא לבניינים אלו במהלך ינואר, וכי במי 4טופס 

 לבניינים אלה בסוף ינואר/תחילת פברואר. 4קבלת טופס 

הצפי על מנת לקבל חזקה בדירות על חברת החשמל לבדוק את הדירות ולבצע חיבור קבוע. 

במהלך השבועות הקרובים הינו  לאחר מכן( אכלוס הדירותתחילת לפיכך ול)לחיבור החשמל 

 .ותלוי בחברת החשמל

 

הקבלן ממשיך לקדם את דרישות הרשויות וכיבוי אש  -בנוגע לשאר הבניינים בפרויקט

 בהמשך המידעון. ראו פירוט גם עבורם. 4לקבלת טפסי 

  

)חזרה על המידע   ולאכלוס הדירות 4תנאים מרכזיים לקבלת טופס  -כללי .2

 : מהמידעון הקודם(



 

 

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 

וח הצמוד במגרש )גם היא ברמה הנדרשת והפית מוכנות השטחים הציבוריים בבניין (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 

וריים, ולא בעבודות שבאחריות שהינן באחריות משרד השיכון וגורמי תשתית ציב

 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.

חברת ע"י  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)

השליטה במועד בדיקת החשמל והחיבור לרשת החשמל הינה של חברת החשמל 

 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.



 

 

 

 

 קבלת שטחים ציבוריים בבניין  .3

שלבים )סיור טרום מסירה לפיקוח; סיור טרום  3להליך מסירת דירות שיש בו  בדומה

מסירה לדייר; מסירת חזקה לדייר(, גם לשטחים המשותפים )חדר מדרגות, לובי, מעליות, גג 

 .וכו'( מתקיים תהליך דומה

ל (. ככמתנדבים 2-3לעניין שטחים ציבוריים ה"דייר" הינו ועד הבית הזמני של אותו הבניין )

ימונו  (לשמש כוועד בית זמני לפחות מכל בניין מתנדבים 2מתבקשים שאין ועד בית זמני )

בהמשך,  .כוועד בית זמנימהקבלן את הדירות שיקבלו בפועל שני הדיירים הראשונים 

באחריות חברי העמותה בכל אחד ואחד מהבניינים בנפרד להתכנס לישיבת דיירים של הבניין 

 ולמנות לבניין וועד בית קבוע.

 תנאי למסירת הדירה הראשונה בכל בניין הינו קבלת חזקה בשטחים הציבוריים. •

 אתגם לקבל שחלק מתפקידה יהיה חברת ניהול ואחזקה, ועד העמותה מטפל בשכירת  •

. מניסיון, שלב האכלוס בעייתי מאד מבחינת הציבוריים יחד עם ועד הבית הזמניהשטחים 

 נזקים לרכוש המשותף, גניבות, הפעלת מעליות וכו'.

המעוניין לשמש כוועד בית זמני בבניין נא לפנות במייל לשרון אברס  כל  •

 , לציין את מס' הבניין ושם המתנדב. agam.com-sharon@ayala  בדוא"ל 

 

 :  חיבור חשמל .4

ואכלוס נפגש הקבלן עם נציגי חברת חשמל לצורך  4חלק מההכנות לקראת קבלת טופס כ

 הכנות לחיבור חשמל קבוע לדירות בפרויקט.

)החברים  1-8כל אחד ואחד מחברי העמותה של בניינים נשלח הודעות במייל לבבוא העת 

ליצור קשר עם המוקד של , בהם תתבקשו (קיבלו הודעות מייל כאלוכבר  9-12בבניינים 

מחברת החשמל להעביר על שמכם את מונה החשמל, ולבקש ( 103 טלפון )מס' חשמלהחברת 

תנאי לחיבור ינה בהתאם למספרי הזמנות שנמסור לכם בהודעה. העברה זו על שמכם ה

 .לדירהחשמל קבוע 

 

לאחר הישחה שלחו אליהם במייל וינבקש מכל הדיירים לשתף פעולה בהתאם להוראות ש

את מספר החוזה  ,עם העתק לשרון אברס ,לשלוח לנציגי הקבלןשלהם עם חברת החשמל 

 .שיקבלו מחברת החשמל

 

mailto:sharon@ayala-agam.com


 

 

 הקודם(:תהליך האכלוס )חזרה על המידע מהמידעון  -כללי .5

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  שדירה מסוימת כבר ראויה למגורים, הוא מזמין את המפקח מטעם העמותה

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

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

יבדקו ושהקבלן אלו טוקול מיוחד ליקויים, ככל שקיימים בדירה, על מנת שלציין בפרו

 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  במעמד זה של מסירת החזקה קיימת

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

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

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

 ".ליקויי החזקה"חר מכן ולהגיע לתקן את לא

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 

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

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

 

 :ע ואכלוסביצוסטטוס  .6

הקבלן זימן את כל . הסתיימו עבודות הבינוי בדירות ובשטחים הציבוריים -1,2,7,8בניינים 

הדיירים. אנו מבקשים את שיתוף רוב הדיירים לסיורי טרום מסירה והסיורים בוצעו עם 

 הפעולה של כולם בתיאום הסיור מול הקבלן בהקדם האפשרי ע"מ לא לעכב את התהליך.

מול . הקבלן מתקדם 4הקבלן קיבל את מרבית האישורים לקבלת טופס  -4לגבי טופס 

ולאחריו  בתחילת חודש מרץ ויתקבל יםהערכה היא כי האישורה. הרשויות בקבלת אישורים

 (.4יוכל הקבלן להתחיל בתהליך הסופי לקבלת טפסי גמר )טופס 



 

 

ע"י משרד ת דרכורק לאחר ביצוע אספלט במ 4נציין, כי מועצת חריש מתנה את הוצאת טופס 

. בעתיד הסופי של המדרכותעד לביצוע הפיתוח  מדובר בפיתרון זמני של אספלט)השיכון 

 (.4כתנאי לטופס  ולא דרשה אספלט הסתפקה המועצה במצעים במדרכות 9-12בבניינים 

וחיבור החשמל וזימון הדיירים חודש מרץ הינו במהלך  1,2,7,8בבניינים  4הצפי לקבלת טופס 

 .מספר שבועות לאחר מכן )תלוי בחברת החשמל( -לקבלת מפתח

 

, עבודות הבינויאת ביצוע סיים אמור להקבלן במהלך השבועיים הקרובים  – 3,4,5,6בנינים 

 עבודות הפיתוח הצמוד במגרשים, הרכבת מטבחים, "מסירת דירות" לפיקוח, ביצוע תיקונים

, החל במטרה להתחיל לזמן את הדיירים לסיור מסירה ראשון יניםיוניקוי הדירות בבנ

 אנו מבקשים את שיתוף הפעולה של כולם בתיאום הסיור מול הקבלן. .חודש מרץתחילת מ

מול הרשויות  4הקבלן החל בקבלת האישורים הנדרשים לקבלת טופס  -4לגבי טופס 

 חודש מרץ. לקראת סוףוי , הצפקבלת אישורי רשויותהקבלן מכין את הבניינים ל והמועצה.

חיבור החשמל וזימון הדיירים לקבלת לאחריו והינו במהלך אפריל  4הצפי לקבלת טופס 

 .מספר שבועות לאחר מכן )תלוי בחברת החשמל( -מפתח

 

 :  חיבור גז .7

גז". לאחר קבלת החזקה על הדירה באחריות הדייר -העמותה התקשרה עם חברת "סופר

לנציג  5, שלוחה סניף נתניה 5)שלוחה  *3114 "סופר גז" בטלפון מספרליצור קשר עם נציג/ה 

לחיבור הדירה לגז. על פי הנחיות מחברת "סופר גז": כיריים צריכות להיות מורכבות  (תרושי

ומותקנות ע"י טכנאי מוסמך. נא בדקו מול הנציג בסופר גז בכל מה שהנכם נדרשים לעשות 

 בטרם מגיע טכנאי

את פרטי  " ולתתנוף גבעותמסופר גז יש להזדהות מהפרויקט של "ג'אברין  בשיחה עם נציג/ה

 .מגוריםכתובת ו הדירה 

 ₪ כולל מע"מ. 350 -עלות התקנת מונה גז בדירה

נציין כי בהתאם לעדכון הקבלן, ביצוע ההזמנה יתאפשר רק לאחר מילוי הצובר בגז ובדיקת 

 .ו בקרובהגז בצובר הינהמערכת הראשית ע"י חברת הגז. הצפי למילוי 

 גז"  או להחליפה בספק גז אחר.-בעתיד יוכל ועד הבניין לבחור אם להמשיך עם חברת "סופר             

 כתובת מגורים על פי בניין 

 כתובת מספר בניין

 17כלנית  1

 15כלנית  2

 13כלנית  3



 

 

 11כלנית  4

 9כלנית  5

 7כלנית  6

 5כלנית  7

 3כלנית  8

 1כלנית  9

 27סביון  10

 25סביון  11

 23סביון  12

 

 

 : ביום מסירת החזקה בדירה -חיבור מים ארנונה ו .8

מסירת החזקה, תקבלו מהקבלן טופס מסירת  מהליךביום מסירת החזקה בדירה, כחלק 

)טרם קבלת המפתח  מיידית)לרבות רישום קריאת מונה מים(, עימו תיגשו  דירהחזקה ב

לדירה( למועצת חריש, על מנת להעביר על שמכם את הארנונה ואת המים מאותו היום, 

הגורם במועצת חריש המטפל בנושא הינו . ולהמציא לקבלן עותק מאישור מועצת חריש על כך

ימים א,ב,ד,ה  -. שעות הקבלה שלו הינםבחריש 72שירות לתושב הממוקם ברחוב גפן המרכז 

לפיכך, הקבלן לא אמור  *.6719. טלפון 16:00-18:00ובימי ד משעה  08:30-12:30משעה 

למסור דירות בימי ג' בשבוע, בהם אין קבלת קבל. תשומת לבכם לכך שאינכם אמורים לשלם 

 במרוכז ומראש. למועצת חריש עבור מונה המים עצמו, כיוון שהעמותה דואגת לכך

 

 ים נתהליך בחירת חניות ומחס .9

מספר בודד של חברי עמותה טרם העביר לקופה  הסתיים.  מחסניםחניות ובחירת תהליך 

לבצע זאת  , והם נדרשיםו/או מחסן חניה נוספת ןתשלום בגיהמשותפת של העמותה את ה

דייר אחד התנאים למסירת דירה הוא סגירת החובות הנדרשים לחשבון העמותה. . מיידית

שלא ידאג לשלם את התשלום במלואו לא יאושר לו לקבל מפתח. נודה מראש על שיתוף 

-03הגב' אתי אביגדור, טלפון  -הפעולה ופריעת החוב מול משרד רו"ח פריידקס.  אשת הקש

6242977. 

 



 

 

 :  תמונות מהשטח .10

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

            , בברכה                                                                                                                                                                                                                                                                    

 מאילה א.ג.                                                                                                                    


