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 לכבוד חברי קבוצת פסגות מודיעין 

רב,שלום   

 אנו מתכבדים לעדכן אתכם כדלקמן:

 

 :(1921.08.סטטוס ביצוע )נכון ליום  .1

סיים את שלב השלד ומתקדם בעבודות הגמר והפיתוח ע"פ לוח הקבלן "תאופיק זידאן" 

 הזמנים.

 הסתיים ביצוע מחיצות פנים, צנרת חשמל, צנרת מים חמים וקרים ומשקופים עיוורים.

 בשלבי סיום. –טיח פנים ושכבה ראשונה של צבע 

 ים הרטובים.מריצוף החדרים היבשים הסתיים וכן נאטמו כמחצית מהחדר 66%-כ

 מחזיתות הבניינים. 40%-חיפוי אבן חוץ הושלם ב

 

 :בחירות ושינויי דיירים .2

יש להשלים את כלל ההזמנות אצל ספקי הריצופים, הכלים הסניטריים, המטבחים ודלתות 

 הפנים, בהתאם להנחיות הקבלן.
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מוחלט על הגעה לאתר ללא ברצוננו להזכיר כי אתר הבניה הינו מקום מסוכן. חל איסור 

זימון מראש ע"י הקבלן. הקבלן מזמן את הדיירים לאימות נתונים, שינויי דיירים וזיהוי 

ריצוף. לאחר מכן, לקראת סיום הפרויקט, מתבצעת מסירה ראשונה לפיקוח, אשר בודק 

התאמה לתיק הדייר וכן רושם את הליקויים, ככל וישנם בדירה. לאחר תיקון הערות 

, מזומנים הדיירים לסיור טרום מסירה )נקרא גם "מסירה ראשונה"(. לאחר קבלת הפיקוח

, חיבור הדירות לרשת החשמל וסיום תיקון הליקויים מסיור טרום המסירה תבוצע 4טופס 

מסירה החזקה. אי לכך, לא יתאפשרו ביקורי דיירים באתר בין הביקורים היזומים, וזאת 

 תשומות האפשריות בקידום הפרויקט.ע"מ לאפשר לקבלן להשקיע את כל ה

 

 

 בחירת חניות ומחסנים .4

. תדריך מפורט יצא אליכם 2019תהליך בחירת חניות ומחסנים יערך לקראת סוף שנת 

 לקראת תחילת התהליך.
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 נשלחה אליכם באמצעות משרד רו"ח פריידקס. 2019שלום עבור חודש ספטמבר הוראת ת

. סכום מדויק לתשלום יועבר אליכם 2019 דצמברלחודש צפויה  ההוראת התשלום הבא

כל חבר קבוצה יודיע למשרד רו"ח כרגיל, ממשרד רו"ח פריידקס כחודש לפני מועד התשלום. 

ן עצמי או מימוש אשראי, כאשר חבר קבוצה פריידקס על אופן התשלום המועדף עליו, הו

 אשר לא יעביר את הודעתו במועד, תמומש עבורו מסגרת האשראי.
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 אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

  ,בברכה                                                                                                                                   

 מאילה א.ג.חברת                                                                                                                            


