
 

 

 

 

 

 

 לכבוד 

  פסגות על הפארקחברי קבוצת 

רב, שלום   

 אנו מתכבדים לעדכן אתכם כדלקמן:

 

 : (1909.15.סטטוס ביצוע )נכון ליום  .1

 .6ו  5ריצוף חדרים יבשים, למעט השלמות בבניינים הקבלן סיים  -

צפויה שהעבודה בה  8בכל הבניינים למעט חזית אחת בבניין חיפוי אבן הסתיים  -

 .להסתיים עד סוף השבוע הבא

, נמצא לקראת סיום 1-4חיפוי חדרים רטובים בבניינים את עבודות הקבלן סיים  -

 בביצוע עבודות החיפוי.נמצא  8. בניין 5-7העבודות בבניינים 

 .1-3הורכבו בניינים  -דלתות פנים -

 .75%הותקנו כ  -התקנת דלתות כניסה ודלתות אש -

 309פיתוח וריצוף מגרש  .לקראת סיום –( 1+2)בניינים  308פיתוח וריצוף חניה במגרש  -

 .50% –( 3+4)בניינים 

 מהפרויקט. 60%הושלם בכ  -אלומיניום -

 .1-6מותקנות בבניינים  -מעליות -

 נמסרו לפיקוח לצורך בדיקה של הדירות. 1-3בניינים  -

 לסיורי מסירה ראשונים בדירה. 1-2הקבלן החל לזמן דיירים בניינים   -

 
אפרילמידעון חודש   

26/09/2019 

ט "תשע, אלול ו"כ  



 

 

 .01.08.2019תהליך בחירת חניות ומחסנים הסתיים ב  -

 

 :הערכת לוחות זמנים לסיום הפרויקט .2

ערכה פגישה במשרדי חב' אילה א.ג.מ אליה זומנו נציגי הקבלן נ 05.09.2019-בתאריך ה

)מנכ"ל מליבו, מהנדס ראשי, מנהל איזור, מנהל עבודה( ונציגי חברת הפיקוח )מנכ"ל, מנהל 

 ואכלוס הדירות.  4פרויקט ומפקח( בו הקבלן נדרש לתת הערכות לגבי קבלת טופס 

 ם הפרויקט.הקבלן העביר לידי הפיקוח לוח גאנט מפורט עד לסיו

 .2020 ינואר תהיה במהלך חודש  4על פי הגאנט, מוכנות המגרש הראשון לקבלת טופס 

, כאשר אכלוס הפרויקט כולו 2020החל מחודש פברואר מתוכננת  1,2מסירת חזקה בבניינים 

 (.2020  אפרילצפוי להסתיים תוך חודשיים מתחילת אכלוס הבניין הראשון )חודש 

 .ת הפיקוח את לוחות הזמנים שנמסרו ע"י הקבלןהנ"ל מתבסס על הערכו

 -ובתוספת חודשיים גרייס על פי החוזה 01.11.2019יצוין כי הלו"ז החוזי של הקבלן הינו 

01.01.2020. 

-משוריינת קרקע ותקירבניית ללו"ז בגין יום  32לקבלן תוספת של  הפיקוח אישרכמו כן, 

 .03.02.2020הלו"ז העדכני הינו 

נוסיף ונדגיש כי יחד עם זאת, מדובר בענף הבניה וייתכן והקבלן עלול לאחר מעבר ללו"ז 

 הנ"ל, כך שיש להתייחס להערכות אלו בזהירות.

לכלכל את צעדיו ולנקוט משנה זהירות  קבוצהקיימת כאן אי וודאות. לפיכך, על כל חבר 

 .לבנוגע לתוכניותיו האישיות בכל הקשור למועד האכלוס שלו בפוע

 

 :ולאכלוס הדירות 4תנאים מרכזיים לקבלת טופס  -כללי .3

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 מליבו..  4לצורך קבלת טופס 

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

 (. באחריות הקבלן מליבו.4לצורך קבלת טופס 

כגון כבישים, מדרכות, תאורת רחוב וכו'  -מוכנות תשתיות הפיתוח הציבוריות (3

עבודות פיתוח תשתית (. מודגש שוב, כי מדובר ב4)ברמה הנדרשת לצורך קבלת טופס 

שהינן באחריות החברה הכלכלית מודיעין וגורמי תשתית ציבוריים, ולא בעבודות 

 שבאחריות הקבלן מליבו.



 

 

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

 מליבו. הקבלן

 

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

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

 בנפרד. מגרשניתנים לכל  4טפסי 

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

 מליבו.

ע"י חברת  ובדירה בבנייןבדיקת החשמל בשטחים הציבוריים  -חיבור קבוע לחשמל (3

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

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

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

 .בדיקת החשמל והחיבור לרשת החשמל הינה של חברת החשמל בלבד(

 

בשל מחסור בכח אדם בחברת החשמל באיזור ביחס להיקף  מניסיוננומודגש, כי 

לחברת החשמל לוקח מינימום של מספר שבועות ועד הדירות בשכונת נופים, 

. מודגש כי לא ניתן 4)ואף יותר( לחבר דירות לחשמל מרגע קבלת טופס  לחודש וחצי

 לאכלס את הדירות לפני חיבורן לחשמל.

 

 תהליך האכלוס: -כללי .4

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

קבוצה )מחברת שדירה מסוימת כבר ראויה למגורים, הוא מזמין את המפקח מטעם ה

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

 תיקונים.

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

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



 

 

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

 הצורך. יבדקו ושהקבלן יתקנם במידתאלו מנת ש

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

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

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

אפשרות לציין רשימת ליקויים הקיימים בדירה, וזאת באמצעות "פרוטוקול ליקויי 

חזקה". מודגש כי כמעט תמיד קיימים עדיין ליקויים קלים שיש לתקן, ואם הדירה 

על הדייר לקבל לחזקתו את  " )הקביעה הינה ע"י המפקח(ראויה למגוריםבמצב של "

 ".ליקויי החזקה"חויב לתאם עם הדייר לאחר מכן ולהגיע לתקן את הדירה. הקבלן מ

, להגיע יחד למסירת החזקה הקבוצהזוג, החתומים יחד על החוזה עם דגשים: על בני  .ד

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

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

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

מ, מנכ"ל חברת .ג.א-שותף בחברת אילה-ע"פ החלטת משותפת של מנהל -חברת בדק .ה

ימי עבודה לכל דייר שיבקש להעביר חוות  3מליבו בנייה ומנכ"ל חברת הפיקוח יוקצו 

 מהנדס בדק.דעת 

ימי עבודה, כל יום איחור יתווסף למשך הביצוע של יחידת הדיור, קרי משך  3מקץ 

 3הביצוע לאותה הדירה יוארך במספר הימים שייקח לדייר להעביר דוח בדק, בניכוי 

 ימי עבודה.

הקצבה זו נועדה לאפשר מצד אחד לדייר להביא מהנדס בודק מטעמו ומצד שני, 

 ת הזמנים למסירה.לשמור על מסגרת לוחו

 

 קבלת שטחים ציבוריים בבניין :  .5

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

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

 2מתבקשים לשם כך. ככל שאין ועד בית זמני ) במידה ותבחרוחברת ניהול ואחזקה 

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

 .זמניכוועד בית ראשונים מהקבלן את הדירות שיקבלו הראשונים 

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



 

 

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 , 

 

 :נוכחיתשלום ה .6

 , 23.10.2019הוראת תשלום תופץ אליכם בימים הקרובים. מועד התשלום הינו 

על אופן התשלום המבוקש עד לתאריך  שימו לב כי עליכם להודיע למשרד רו"ח פריידקס

 . חבר קבוצה אשר לא יעביר הודעתו עד למועד זה, ימומש עבורו אשראי.10.10.2019

 נבקש התייחסותכם בהתאם ובהקדם.

 התשלום הבא :  .7

 ,למגרש הראשון 4תבוצע בסמוך לקבלת טופס מכלל חברי הקבוצה   100%גביית השלמה ל

ניתן למסור דירות לחברים אשר לא שילמו את מלוא כידוע ,לא  .ואכלוס יחידות הדיור

 אומדן העלות ואת התוספת עבור החניה והמחסן. 

נציין מראש כי לא ניתן לפצל את הגביה האחרונה, והמשמעות היא שגם דיירים שמסירת 

 מאומדן העלות המעודכן. 100%דירתם צפויה מאוחר יותר, יידרשו להשלמת 

 

 במהלך חגי תשרי וחול המועד משרדנו יהיו סגורים.  .8

 

 :  תמונות מהשטח .9

mailto:sharon@ayala-agam.com


 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

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

        , שנה טוב וחג שמח תבברכ     

 מאילה א.ג. חברת                                                                                                                     


