
 

 

 

 

 

 לכבוד

פסגות נופים חברי קבוצת    

רב,שלום   

 אנו מתכבדים לעדכן אתכם כדלקמן:

 

 

 :(04.1910.)נכון ליום  סטטוס ביצוע .1

נמצא כעת בתהליך יציקת ו 3,5,6סיים את שלב השלד בבניינים הקבלן "תאופיק זידאן" 

 ם שלב השלד בכל הפרויקט עד סוף חודש אפריל.וסיתקרות אחרונות ביתר הבניינים. צפי 

 .1-4בוצעו מחיצות פנים בדירות  – 7בניין 

בוצע  1-4, וכן תשתיות חשמל ומים. בדירות 1-6בוצעו מחיצות פנים בדירות  – 5-6בניינים 

 טיח.

 .1וכן תשתית חשמל ומים בדירה  1-5בוצעו מחיצות פנים בדירות  – 4בניין 

 , וכן תשתיות חשמל ומים. 1-6בוצעו מחיצות פנים בדירות  - 2-3בניינים 

 .1-4בוצעו מחיצות פנים בדירות  – 1 ןבניי

 ירות הפיתוח בין המגרשים והגובלים עם השצ"פ.בוצעו ק

. יחד עם זאת, בעיתוי הנוכחי מוקדם נכון לעכשיו, הקבלן מקדים את הלו"ז בכחודשיים

)לפני גרייס של  1.8.2020, אשר נותר עדיין לקבוע האם גם יקדים את מועד האכלוס החוזי

 חודשיים(.

 

אפרילחודש מידעון   

 16/04/2019 

ט"תשע, ניסן א"י   



 

 

 

 

 :ושינויי דיירים בחירות .2

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

 תאם להנחיות הקבלן.הפנים, בה

לידיעתכם, בפרויקט זה שודרגו הדלתות מדגמי למינטו לדגם יוניק קלאסיק המתקדם של 

 נדור, בעל עמידות משופרת למים.פ

 הושלמו הזמנות שינויי הדיירים בכל הפרויקט.

 

 : בחירת חניות ומחסנים .3

עקרונות תהליך בחירת החניות והמחסנים הוצגו בפני נציגות הקבוצה ואושרו על ידה. בקרוב 

 יצא אליכם תדריך מסודר בנושא.

, המעוניינים בבחירת חניית נכה, מתבקשים להעביר סריקה ממשרד התחבורהנכה  גבעלי ת

 .30/04/2019של התו למר שרון אברס עד ליום 

 

 : 5תשלום מס'  .4

 מאומדן עלות יחה"ד. 79% -כידוע, נשלחה לחברי הקבוצה הודעת גבייה להשלמה לכ

הגבייה מיועדת בעיקר למימון הבנייה עד חודש אוגוסט, בהתאם לצפי תשלומים בחודשים 

 45% -ביצוע בהיבט הכספי )עד היום שולם לקבלן כ 70% -הקרובים, לפיהם יגיע הקבלן לכ

 מסכום החוזה(.

זאת כיוון  -שיעור הגבייה גבוה מהמתוכנן שקיבלתם בלוח התשלומים חשוב לציין, כי

שבחודשים האחרונים התקדם הקבלן באופן משמעותי וניכר בעבודות, וכי עלויות הבנייה 

 24החודשיות בפועל אינן בהכרח לינאריות בהתאם לזמן הבנייה )כלומר בנייה לדוגמא במשך 

 -מסכום החוזה של הקבלן 24חלקי  1למים חודשים אין בהכרח משמעותה שבכל חודש מש

גם אם הקבלן מסיים את  -יש חודשים בהם משלמים הרבה יותר ויש חודשים שפחות

 חודש(. 24 -העבודה ב

, הצפוי עד אוגוסט אינו מלמד בהכרח על של הבנייה יהכספמההיקף  70%לפיכך, ביצוע של 

 ים, אבל הוא לא ליניארי.. כמובן שקיים קשר בין הדברהבנייה מזמן 70%ביצוע של 

למותר לציין, כי הקבלן קיבל וצפוי לקבל תשלומים בהתאם ללוח התשלומים שנחתם עימו 

 במסגרת החוזה ושאושר ע"י השמאי וע"י הבנק.

 



 

 

. נבקשכם  להודיע 28/04/2019שימו לב, מועד אחרון להודעה על אופן התשלום הינו ה 

 אופן התשלום המבוקש. בדרכים המקובלות למשרד רו"ח פריידקס על

 

 

 

 :6תשלום מס'  .5

. סכום מדויק לתשלום יועבר 2019 ספטמבר -אוגוסטלחודש צפויה  ההוראת התשלום הבא

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

אשראי, כאשר למשרד רו"ח פריידקס על אופן התשלום המועדף עליו, הון עצמי או מימוש 

 חבר קבוצה אשר לא יעביר את הודעתו במועד, תמומש עבורו מסגרת האשראי.

 

 . במהלך חג הפסח וחול המועד משרדנו יהיו סגורים .6

 

 : תמונות מהשטח .7

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

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

 

            ,ת חג פסח שמח וכשרבברכ                                                                                                                        

 מאילה א.ג.                                                                                                                 


