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נוהל מסירת דירה
 .1כללי
כדי לייעל ולהפוך את תהליך קבלת הדירה לחוויה אנו מביאים בפניכם את נוהל קבלת הדירה.
נוהל זה סוקר את השלבים אותם תעברו ודגשים רלוונטיים לתהליך.
 .2מסירה ראשונה
"המסירה הראשונה" הינה שלב המקדים למסירה הסופית לצורך בדיקת של הדיירים את דירתם,
העברת הליקויים לקבלן ותיקונם לפני המסירה הסופית.
צוותים של הקבלן מכינים את הדירות למסירה ומוסרים אותן לבדיקת הפיקוח ההנדסי.
הפיקוח מבצע בדיקה בדירות המוכנות למסירה שקבל מהקבלן.
הפיקוח ייתן את אישורו בכתב לקבלן כי הדירה מוכנה למסירה ראשונה לדייר.
יש להדגיש כי רק ביחס לדירה שקבלה את אישור הפיקוח בכתב שהיא מוכנה למסירה ראשונה לדייר,
יכול הקבלן להזמין את הדיירים ל"מסירה ראשונה".
במועד "המסירה הראשונה" ,הדיירים יבדקו את דירתם .במידה ויתגלו ליקויים ,הדיירים ירשמו את הכל
הלקויים בטופס הבדיקה לטיפול הקבלן עד למועד מסירת הדירה בפועל.
באחריות כל דייר המוזמן למסירה לבקש מהקבלן את אישור הפיקוח בכתב כי הדירה מוכנה למסירה
ראשונה.
 .3תנאי לקבלת דירה
 .3.1תשלומים לפרויקט
בהתאם להסכם השיתוף ,תנאי לקבלת הדירה הינו עמידה של חבר הקבוצה בכל התחייבות כספית
לפרויקט.
בסמוך למועד מסירת הדירה ,ככול וישנם בעלי דירות אשר לא עומדים בכל הדרישות הכספיות לפרויקט,
בעלי הדירות יקבלו הודעה על יתרת חוב לקבוצה .ככל וישנו חוב יש לשלמו לפני קבלת הדירה.
לא תימסר דירה לדיירים עם חוב כספי לקבוצה.
 .3.2תשלומים לקבלן בגין שינויי דיירים
ככול וישנם בעלי דירות עם חוב כספי לקבלן בגין שינויי דיירים ,בעלי הדירות יתקבלו ע"כ הודעה מהקבלן
בכתב לפני מסירת הדירה .יש לסגור את החוב לפני הגעה למסירה ראשונה במקרה והדיירים חולקים על
דרישת הקבלן לחוב הכספי ,הקבלן יזמן אותם באתר לפני ביצוע "המסירה הראשונה" ,לפגישת הבהרה
בנושא.
במידה והדיון בין הדייר לקבלן יסתיים בחילוקי דעות ,רשאי הדייר לסרב לקבל את הדירה ותעבור
ההכרעה למפקח הבניין מטעמנו שיכריע לאחר דיון קצר.
לחילופין ,דיירים להם יתרת זכות מול הקבלן ,עליהם לסגור וליישר את החשבון מול הקבלן ,לפני ביצוע
"המסירה הראשונה".

במידה והדיון בין הדייר לקבלן יסתיים בחילוקי דעות ,רשאי הדייר לסרב לקבל את הדירה ותעבור
ההכרעה למפקח הבניין מטעמנו שיכריע לאחר דיון קצר.
 .4טופס בדיקת הדירה
הפיקוח יפרסם באמצעות הפורטל האינטרנטי טופס בדיקה לדירה של הפיקוח ו/או של הקבלן.
כל דייר ידפיס את הטופס ויביאו לפגישה לקבלת הדירה.
 .5בדיקת הדירה
 .aבהתאם למועד שזומן ע"י הקבלן ,יגיע הדייר לבדיקת דירתו"/מסירה ראשונה" .
 .bהדייר יגיע לבדיקת דירתו מלווה בטופס בדיקת הדירה שנשלח ע"י הפיקוח.
 .cהפיקוח ההנדסי ילווה את הדייר בביקורו בדירה.
 .dהדייר יבדוק ביסודיות את הדירה בהתאם לטופס בדיקת הדירה (כולל מים ,ביוב ,חשמל ,תאורה
אלומיניום ,זכוכיות ,שקעים ועוד).
 .eהדייר יהיה רשאי להביא עוזרים לבדיקת הדירה כרצונו .במידה והדייר יחליט לצרף למועד
המסירה מהנדס מטעמו ,המפקח לא יצטרף להליך הבדיקה.
 .fתוך כדי בדיקה ,ימלא הדייר את טופס הבדיקה בדקדקנות.
 .gלאחר הבדיקה ,ימסור הקבלן עותק אחד של טופס הבדיקה לדייר ,עותק אחד לפיקוח .הטופס
דרוש למעקב בתקופת הבדק והאחריות לדירה.
 .hהערה – יש לרשום את כל הערות בטופס !!!
 .6מסירה סופית
מסירה סופית של הדירות תתבצע רק לאחר שהדירות יחוברו לחשמל ולאחר שמצא הדייר כי מצב הדירה
ראוי למגוריו .במקרה זה יערך הסכם מסירה של הדירה ,והדייר יקבל את מפתחות הדירה ,עם תיק ובו
מסמכי המסירה כפי שהוסכם עם הקבל כולל סט מפתחות ,תעודות אחריות של מערכות הדירה ותעודת
אחריות לדוד שמש.
שימו לב ,ישנם הערות וליקויים שאפשרי לטפל לאחר קבלת הדירה ,החלטה בנדון הינה של המפקח.
 .7סירוב לקבלת הדירה
במידה והדירה במועד בדיקת הדירה לא תהיה מחוברת לחשמל ו/או לא מצא הדייר כי מצב הדירה ראויה
למגוריו ,תעבור המחלוקת להכרעתו של מפקח ההנדסי .היה ויכריע המפקח כי הדירה אינה ראויה ,היא
תחזור לרשימת הדירות לתיקון הליקויים .הכריע כי היא כן ראויה .יקבל הדייר את הדירה "תחת מחאה"
ויהיה רשאי לנקוט בכל אמצעי חוקי לפיצוי מהקבלן.
בברכה,
רונן רייך ,מפקח הנדסי
פליטמן רייך.

