
 

 

 

 

 

 לכבוד

פסגות נופים חברי קבוצת    

רב, שלום   

 אנו מתכבדים לעדכן אתכם כדלקמן:

 

 

 : (01.12.19 ליום סטטוס ביצוע )נכון  .1

 מתקדם בעבודות הפיתוח, התשתיות והגמרים ע"פ הלו"ז.הקבלן "תאופיק זידאן" 

 .19דצמבר  –מריצוף האזורים היבשים. צפי סיום  85%-הושלם כ •

פברואר  –מהמדרגות. צפי סיום  85%-מחיפוי האבן על הבניינים וכ 80%-הושלמו כ •

20. 

 .20סוף פברואר  –ם. צפי סיום מריצוף וחיפוי חדרים רטובי 40%-הושלמו כ •

 מהאלומיניום. 30%-הושלמה התקנת כ •

 מעליות. 4הורכבו  •

 החלה הנחת תשתיות מים וביוב בשטחים המשותפים. •

דצמברחודש מידעון   

15/12/2019 

פ "תש, כסלו ז"י  



 

 

הושלמה דירה הנדסית בפרויקט "פסגות מודיעין", לרבות אלומיניום, דלתות פנים  •

שימשה לאישור וכלים סניטריים, לשביעות רצון צוות היועצים והפיקוח. דירה זו 

 המלאכות גם עבור פרויקט "פסגות נופים".

 

 

 ביקורים באתר  .2

ברצוננו להזכיר כי אתר הבניה הינו מקום מסוכן. חל איסור מוחלט על הגעה לאתר ללא זימון 

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

קט, מתבצעת מסירה ראשונה לפיקוח, אשר בודק התאמה לאחר מכן, לקראת סיום הפרוי

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

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

תבוצע מסירה החזקה.  מסירהמסיור טרום הלרשת החשמל וסיום תיקון הליקויים הדירות 

אי לכך, לא יתאפשרו ביקורי דיירים באתר בין הביקורים היזומים, וזאת ע"מ לאפשר לקבלן 

 להשקיע את כל התשומות האפשריות בקידום הפרויקט.

 

 :  בחירת חניות ומחסנים .3

יצא . תדריך מפורט  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  תהליך בחירת חניות ומחסנים יערך  

 אליכם לקראת תחילת התהליך.

תו נכה כחלק מההכנות לקראת תהליך שיבוץ חניות ומחסנים, נבקש מחברים אשר יש להם 

, והמעוניינים כי עניין זה יובא בחשבון במסגרת תהליך ה בלבדמטעם משרד התחבורבתוקף 

ים בחירת החניות, להעביר למשרדינו מכתב מפורט מגובה במסמכים ואישורים רלוונטי

 במייל/פקס לשרון אברס :

לא יאוחר מתאריך  03-6955771 –מס' פקס   ,    Sharon@ayala-agam.com -כתובת דוא"ל 

 בקשות שיועברו לאחר מכן לא יבואו בחשבון.  .15/01/2020

 

, ובקשות  זיכוי כספיבקשות להשתתף בהגרלה על הזכות לוותר על חניה תמורת   .4

בעלי פנטהאוזים להשתתף בהגרלות לקבלת חניה שלישית כנגד התחשבנות  

 כספית:

 
חניות(.  2כזכור, בהתאם להסכם השיתוף מגיעה לכל דירה חניה אחת )ולבעלי הפנטהאוזים 

כי אומדן העלות כולל שתי חניות )ולא   פרסמנוכמו כן, עם קבלת היתרי הבנייה ובחירת הקבלן  
 וכי בהתאם לתכנון כמות החניות בפרויקט הינה כמעט כפולה מכמות יחידות הדיור. אחת(
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 211במגרש כפול ממספר הדירות, בעוד שאכן מספר החניות ( 5,6,7)בניינים  212במגרש 
 .דירות(  33  -חניות ל  64חניות )יש    2מספר החניות כמעט כפול, למעט חוסר של    (1,2,3,4)בניינים  

 
זכאים מלכתחילה לשתי חניות )ולא רק לחניה אחת כאמור הפנטהאוזים, שהיו בעלי כמו כן, 

 3)כלומר לקבל  כמו כולם( זכאים בהתאם להסכם השיתוף להשתתף בהגרלה על חניה נוספת
 . , כמובן תוך ביצוע ההתחשבנות הכספית הכרוכה בכךחניות(

 
ולא יותר )  זיכוי כספי כמובן  , כנגדדיירים שיקבלו רק חניה אחת  2  לפחות  שיהיוהמשמעות היא  

בעלי הפנטהאוזים גם ירצו חניה שלישית וגם יזכו  7 , בו כלבמצב קיצוןדיירים כאלו,  9 -מ
 (.על כך בהגרלות

 
בהנחה . בפועל ויהיה פועל יוצא של סוג החניה שיקבלהכספי, למקבלי חניה אחת גובה הזיכוי 

₪, אשר   21,250יהיה זכאי לזיכוי כספי של  וברוחב סטנדרטי לא מקורהבודדת  שיבחר בחניה
 ישולם לו מספר חודשים לאחר סיום הפרויקט )לא לפני קבלת הערבויות מעיריית מודיעין(.

בסיס הזכאות , , אולם בתמציתלאמור להלן בתדריך שנפיץ בהמשך יהיה פירוט מלא]הערה: 
ועדת לשני רכבים, כשהאחד חוסם את השני( חניה טורית )חניה ארוכה המיהכספי לכולם יהיה  

מחירה של חניה בודדת לא מקורה ברוחב ₪. לעומת זאת,  63,750שמחירה  בלתי מקורה
היה זכאי כזו י  אחתבודדת  יקבל רק חניה  מי שבסופו של יום  ,  . לפיכך₪  42,500נדרטי הינו  טס

 (.[42,500פחות  63,750)שזה  ₪ 21,250לזיכוי כספי בסכום של 
 

בפרטי הקשר שרון אברס לזיכוי כספי, מתבקשים לפנות ורים, המעדיפים לקבל חניה אחת חב
 .15.1.20הרשומים מעלה, וזאת עד 

 
כמו כן, בעלי פנטהאוזים המעוניינים בשלוש מקומות חניה, מתבקשים גם הם לפנות לשרון 

 .15.1.20אברס עד 
 
בסס על הפניות תיערכנה הגרלות בין הפונים, ברמת המגרש, מחד על סדר זכאות בהת 

לקבל המעוניינים לקבל רק חניה אחת, ומאידך על סדר זכאות בעלי הפנטהאוזים המעוניינים 
 חניה שלישית.

בהתאם לתוצאות ההגרלות יוקצו חניות ספציפיות לבניינים ולאחר מכן נתחיל בתהליך 
הפרטני של בחירת החניות הספציפיות )והמחסנים( ע"י כל חבר וחבר בהתאם לתורו, כפי 

 .בחודשים הקרובים שנפיץ בענייןעודי יישיפורט בתדריך 

 

 : 8תשלום מס'  .5

מדויק לתשלום יועבר אליכם  . סכום2020מרץ -פברוארצפויה לחודש  ההוראת התשלום הבא

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

על אופן התשלום המועדף עליו, הון עצמי או מימוש אשראי, כאשר חבר קבוצה אשר  פריידקס

 לא יעביר את הודעתו במועד, תמומש עבורו מסגרת האשראי.

 

 



 

 

 :הבהרה לגבי שני פרויקטים נוספים המלווים ע"י אילה אגם בשכונת נופים .6

בלן המבצע )מליבו בשני פרויקטים נוספים בשכונת נופים, אותם מלווה אילה אגם, נכנס הק

בנייה( להקפאת הליכים בצו של בית משפט בשל מצוקת אשראי שאינה קשורה לפרויקטים 

מדובר בקבלן אחר למען הסר ספק, מודגש כי הנ"ל, ובעיתוי הנוכחי לא מתבצעת שם עבודה. 

בשולי .  אין כל השפעה של האמור לעיל על הפרויקט שלכםנופים וכי    מאשר הקבלן של פסגות

נציין, כי חברת אילה אגם משקיעה מאמצים רבים ואינטנסיביים על מנת לאפשר את הדברים 

 חידוש העבודה בפרויקטים הנ"ל כמה שיותר מהר ובמינימום נזק לחברי הקבוצה. 

 

 

 :  תמונות מהשטח .7

 

 



 

 

 



 

 

 

 

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

 

            , הבברכ                                                                                                                        

 מאילה א.ג.                                                                                                                  


