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 לכבוד חברי קבוצת פסגות מודיעין 

רב, שלום   

 אנו מתכבדים לעדכן אתכם כדלקמן:

 

   :המשכיות מתן שירות ע"י חברת אילה אגםעדכון בנושא  .1

לעבוד אנו בחברת אילה אגם ממשיכים נכון לעכשיו, ותוך עמידה בכל הנחיות הממשלה, 

קדם את הפרויקטים גם בימים טרופים אלו ופועלים מול כל הגורמים במלוא המרץ, על מנת ל

 ימות .הרלוונטיים )קבלן, פיקוח, רשויות מקומית, בנק וכדו'( במגבלות הקי

החדשות אנו פועלים במתכונת מצומצמת יותר במשרדים אך ההנחיות בשל המצב ולאור 

לתשומת ליבכם אנו נערכים לכך ממשיכים לעבוד במחלקות השונות תוך הקפדה על הכללים. 

 .דרכי ההתקשרות של חברי הקבוצה אלינו יהיו באמצעות דוא"ל בלבד,  01.04.2020החל מה  ש

ם מעוניין לפנות אלינו לעשות זאת באמצעות  מייל למר שרון אברס, מנהל אי לכך, במידה והנכ

קשרי לקוחות. יש לדאוג לרשום בנושא המייל את שם הפרויקט, בניין ודירה ובגוף המייל 

 לרשום תמציתית את מהות הפניה. בתקווה שבקרוב כולנו נחזור לפעילות רגילה ותקינה.

 agam.com-sharon@ayala –כתובת דוא"ל 
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 :סטטוס ביצוע .2

 בעבודות הפיתוח, התשתיות והגמרים ע"פ הלו"ז.עד כה קדם התהקבלן "תאופיק זידאן" 

 במהלך חודש יוני, אולם 5-7ממשיכות להתבצע הפעולות שמטרתן תחילת האכלוס בבניינים 

 כפוף כמובן להשפעת מגיפת הקורונה, כמפורט בהמשך המידעון. הכל

 להלן סטטוס הביצוע עד כה:

 הושלם ריצוף האזורים היבשים. •

 הושלמה התקנת מדרגות. •

 מריצוף וחיפוי חדרים רטובים.  64%-הושלמו כ •

 חיפוי אבן חוץ לקראת סיום. •

 .63% –הורכבו כל המעליות. עבודות גמר במעליות  •

 חדרים רטובים הסתיים.איטום  •

 .50%-כ –איטום מרפסות  •

 .17%-כ –ריצוף מרפסות  •

 .68%-כ –הרכבת אלומיניום  •

 .עבודות הנחת תשתיות בפיתוח הסתיימו •

 הסתיים. – 209ריצוף חניות במגרש  •

 .86%-כלל עבודות פיתוח הושלמו ב •

 מל.ארונות מונים של חברת חשמל הוצבו והורכבו. ממתינים לחשמול ע"י חברת החש •

 .41%-כ –התקנת דודים, קולטים ומשאבות  •

 .71%-אביזרי חשמל הותקנו בכ •

 .38%-כלים סניטריים הושלמו בכ •

 הסתיים. 2צבע יד  •

 .39%-הושלמו בכ ומחסנים לובאי כניסה •

מהעבודות, לרבות עבודות ריצוף, מדרגות, חיפוי והנחת  90%-הושלמו כ בשצ"פ •

 תשתיות. הותקנו מאחזי יד. נותר להתקין עמודי תאורה ועבודות גמר אחרונות

 (.4תנאי לטופס  )השלמת השצ"פ מהווה

 

 



 

 

 מגיפת הקורונה:הקשר ל עדכון ב .3

 בשל המצב, עלולים להיגרם עיכובים במספר תחומים שונים:

בשל הסגר על שטחי יו"ש, הקבלן קיבל היתר להלנת פועלים פלסטיניים בשטח  פועלים:

 מגיעיםיחד עם זאת, פועלים ישראלים  הפרויקט, כך שלא צפוי מחסור בפועלים פלסטיניים. 

 בכמויות קטנות יותר, עקב בידוד או חשש בריאותי כזה או אחר. 

דם מצומצם. בשל כך לא ניתן לקיים פגישות העירייה פועלת במתכונת חירום ובכח א  :4טופס  

 .אולם עדיין ממשיכה להתקיים אינטראקציה מול גורמי השטח מטעם העירייהבעירייה, 

עד כה אין השפעה למשבר על אספקות החומרים הן מיו"ש והן מחו"ל ולא  אספקת חומרים:

 צפויים עיכובים בשל כך.

ם ויתכנו עיכובים בחישמול המונים, חברת החשמל פועלת במתכונת חירו חיבורי חשמל:

 הדירות ובבדיקות התקינות.

 

ולאור כיוון שכידוע בכל יום יוצאות ע"י הממשלה הנחיות חדשות, 

קיים כמובן רכיב נוסף של אי וודאות המצטרף התפשטות המגיפה, 

 לרכיבי אי הוודאות האחרים הקיימים ממילא ללא מגיפת הקורונה.

 

 ביקורים באתר  .4

ברצוננו להזכיר כי אתר הבניה הינו מקום מסוכן. במיוחד ובדגש על התקופה הנוכחית, חל 

זימון מראש ע"י הקבלן. הקבלן מזמן את הדיירים לאימות איסור מוחלט על הגעה לאתר ללא  

נתונים, שינויי דיירים וזיהוי ריצוף. בשל המצב, הקבלן מאפשר לבצע את הזיהוי גם דרך 

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

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

, 4מזומנים הדיירים לסיור טרום מסירה )נקרא גם "מסירה ראשונה"(. לאחר קבלת טופס 

קויים מסיור טרום המסירה תבוצע מסירת חיבור הדירות לרשת החשמל וסיום תיקון הלי

אי לכך, לא יתאפשרו ביקורי דיירים להלן(.  7החזקה )פירוט לתהליך המסירה ראו בסעיף 

באתר בין הביקורים היזומים, וזאת ע"מ לאפשר לקבלן להשקיע את כל התשומות האפשריות 

 .בקידום הפרויקט

 

 

 

 



 

 

 בחירת חניות ומחסנים  .5

. תדריך מפורט יצא אליכם לקראת סביב חודש מאי הקרובתהליך בחירת חניות ומחסנים יערך  

 . תחילת התהליך

 

כחלק מההכנות לקראת תהליך שיבוץ חניות כפי שציינו במידעון הקודם,  -חניות נכים

מטעם בתוקף תו נכה מחברים אשר יש להם  אנו מבקשים שוב ובפעם האחרונהומחסנים, 

, והמעוניינים כי עניין זה יובא בחשבון במסגרת תהליך בחירת החניות, ה בלבדמשרד התחבור

 מגובה במסמכים ואישורים רלוונטיים במייל לשרון אברס :פנייה להעביר למשרדינו 

בקשות  .8/04/2020לא יאוחר מתאריך     Sharon@ayala-agam.com -כתובת דוא"ל 

 שיועברו לאחר מכן לא יבואו בחשבון.

 
חברים, המעדיפים לקבל חניה  -בהמשך למידעון הקודם -ויתור על חניה תמורת זיכוי כספי

, מתבקשים לפנות לשרון אברס בפרטי הקשר הרשומים ₪  21,250בסכום של    אחת וזיכוי כספי
 .8.04.20וזאת עד מעלה, 

 
 , כפי שצוייןתיערכנה הגרלות בין הפוניםועל מקומות החניה בכל מגרש בהתבסס על הפניות 

 .חניות, אף אם הם מעדיפים זיכוי כספי( 2במידעון הקודם )סביר שיהיו חברים שיקבלו 

 

 :ולאכלוס הדירות 4תנאים מרכזיים לקבלת טופס  - כללי .6

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

 נדרש: 4על מנת לקבל טופס 

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

 . באחריות הקבלן. 4לצורך קבלת טופס 

והפיתוח הצמוד במגרש )גם היא ברמה הנדרשת  מוכנות השטחים הציבוריים בבניין (2

 (. באחריות הקבלן.4לצורך קבלת טופס 

הקבוצה מול באחריות  – מוכנות השצ"פ )שטח ציבורי פתוח( למסירה לעירייה (3

העירייה לפתח שצ"פ בקצה הפרויקט. סיום פיתוחו ומסירתו לעירייה הינם תנאי 

 לכל הבניינים בפרויקט. באחריות הקבלן. 4הכרחי לקבלת טופס 

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

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

 הקבלן.

כגון כבישים, מדרכות, תאורת רחוב וכו' )ברמה   -מוכנות תשתיות הפיתוח הציבוריות (5

(. מודגש, כי מדובר בעבודות פיתוח תשתית שהינן 4הנדרשת לצורך קבלת טופס 
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באחריות החברה הכלכלית מודיעין וגורמי תשתית ציבוריים, ולא בעבודות 

 שבאחריות הקבלן.

 

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

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

 בנפרד. מגרשניתנים לכל  4טפסי 

בהתאם להחלטת המפקח )ולאו דווקא שהסתיימו בה   היות הדירה "ראויה למגורים" (2

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

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

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

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

. הקבלן הוא 4רק לאחר קבלת טופס פעולות אלו ניתן להזמין מחברת החשמל )

, וממועד ההזמנה השליטה במועד 4המזמין את חברת החשמל, ברגע שמקבל טופס 

בד"כ לפחות  -החשמל בלבד בדיקת החשמל והחיבור לרשת החשמל הינה של חברת

מודגש כי לא , בהתעלם ממצב מיוחד בארץ, כמו מגיפת הקורונה(. 4שבועיים מטופס 

 ניתן לאכלס את הדירות לפני חיבורן לחשמל.

 

 תהליך האכלוס: - כללי .7

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

". כאשר הקבלן סבור שדירה מסירה לפיקוחורב הדייר, נקרא "השלב הראשון, בו לא מע .א

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

על( לסיור בדירה. המפקח מכין רשימת ליקויים לכל דירה, ומוסר לקבלן לביצוע 

 תיקונים.

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

בדירה. מטרת הסיור "סיור טרום מסירה"/"סיור מסירה ראשונה" הקבלן לעריכת 

לאפשר גם לדיירים עצמם לציין בפרוטוקול מיוחד ליקויים, ככל שקיימים בדירה, על 

 מנת שאלו יבדקו ושהקבלן יתקנם במידת הצורך.

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

מסירה "/"מסירת החזקהתזומנו ע"י הקבלן ל" לבניין וחיבור הדירות לחשמל(

בדירה. גם במעמד זה של מסירת החזקה קיימת לכם אפשרות   שניה"/"מסירה סופית"

לציין רשימת ליקויים הקיימים בדירה, וזאת באמצעות "פרוטוקול ליקויי חזקה". 

עדיין ליקויים קלים שיש לתקן, ואם הדירה במצב של  מודגש כי כמעט תמיד קיימים



 

 

"ראויה למגורים" )הקביעה הינה ע"י המפקח( על הדייר לקבל לחזקתו את הדירה. 

 הקבלן מחויב לתאם עם הדייר לאחר מכן ולהגיע לתקן את "ליקויי החזקה".

קה דגשים: על בני זוג, החתומים יחד על החוזה עם הקבוצה, להגיע יחד למסירת החז .ד

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

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

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

 

 :  קבלת שטחים ציבוריים בבניין .8

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

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

 .מתקיים תהליך דומה

(, או חברת מתנדבים  2לעניין שטחים ציבוריים ה"דייר" הינו ועד הבית הזמני של אותו הבניין )

 מתנדבים 2מתבקשים לשם כך. ככל שאין ועד בית זמני ) במידה ותבחרו אחתניהול ואחזקה 

שיקבלו או שלא תמונה חברת ניהול ואחזקה, ימונו בפועל שני הדיירים הראשונים  (מכל בניין

 .כוועד בית זמנימהקבלן את הדירות 

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

מומלץ מאד למנות חברת ניהול ואחזקה, גם לקבלת השטחים המשותפים. מניסיון, שלב  •

 האכלוס בעייתי מאד מבחינת נזקים לרכוש המשותף, גניבות, הפעלת מעליות וכו'.

כל המעוניין לשמש כוועד בית זמני בבניין נא לפנות במייל לשרון אברס בדוא"ל 

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

 

 :גביית כספים מחברי הקבוצה .9

 2020התשלום האחרון בפרויקט. המועד המשוער לגבייה הינו יוני    מתוכנן להיותהתשלום הבא  

 כידוע,. 4והמועד הסופי ייקבע בהתחשב בתזרים המזומנים של הקבוצה, ובמועד קבלת טופס 

 ואת התוספתשיידרש את מלוא אומדן העלות  ישלמולא ניתן למסור דירות לחברים אשר לא 

למען הסר ספק, לא ניתן לפצל את . תוספת כזו, ככל שתידרש המחסןגודל החניה וסוג עבור 

מועד הגבייה בין המגרשים )מועד הגבייה הינו אחיד לכל חברי הקבוצה ללא קשר למועד 

 האכלוס הפרטני(.

נציין, כי קיימת עמידה בתקציב הכולל של הפרויקט )כולל גבייה מתוכננת בגין סוג חניות(. כמו 

ות כספיות בגין מדדי תשומות הבנייה, כמצוין בהסכם כן, כידוע לא נגבו מחברי הקבוצה תוספ

השיתוף, ועלויות אלו ממומנות בחלקן באמצעות הרזרבה הקיימת בתקציב ובחלקן באמצעות 

 גבייה מחברי הקבוצה בגין סוג החניות.
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יחד עם זאת, בסמוך לפני מתן הודעה על גביית הכספים האחרונה הנ"ל, תקבל נציגות הקבוצה 

בות מחברי הקבוצה כספים נוספים לקופה, בהתחשב במצב התקציבי של החלטה האם לג

הפרויקט ובתזרים המזומנים שלו )לרבות הערבויות שנתנה הקבוצה לעיריית מודיעין בגין 

 הסכם הפיתוח(.

מדויק לתשלום יועבר אליכם ממשרד רו"ח פריידקס כחודש לפני מועד התשלום. כרגיל,   סכום

ד רו"ח פריידקס על אופן התשלום המועדף עליו, הון עצמי או כל חבר קבוצה יודיע למשר

מימוש אשראי, כאשר חבר קבוצה 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.

  , ת פסח כשר ושמח, בריאות לכולם ובשורות טובותבברכ                                                                      

 מאילה א.ג.חברת                                                                                                                            


