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מה במצגת

.תמונת מצב בשטח•

.סקירה מהירה של הדגם•

.מדיניות וכללי שינויים•

.מטבחים•

.לוח זמנים וסדר עדיפות•
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תמונת מצב בשטח

.ממשיכים בקידוח כלונסאות•
.מתקדמים ביציקת רצפות•
מוכנים להתקדם עם בניית •

קומת קרקע



תכנית הבית

דגם ימין–קומת קרקע •

דגם ימין–' קומה א•

דגם שמאל–קומת קרקע •

דגם שמאל–' קומה א•



קומת קרקע–דגם ימין 



'קומה א–דגם ימין 



קומת קרקע–דגם שמאל 



'קומה א–דגם שמאל 



נהלים לביצוע שינויי דיירים

!!!לא חייבים •

הם יבוצעו תחת כללי הפרויקט ובמסגרת  –אם בכל זאת החלטתם לבצע שינויים •
.לוח הזמנים שיוגדר

מרכיב זה יפורט  (. 'גוונים וכד)יש מרכיב של בחירות אישיות , מעבר לשינויים•
.בכנס נפרד



שינויי דיירים



במסגרת תכנון הבית" מובנים"שינויים 

(.מעקה/ בנוי )שתי אופציות לגרם מדרגות •

.שינוי גובה או ביטול קיר מחיצה בכניסה לבית•

.היפוך נישה מול המדרגות•

.שינוי גדלי חדרים/ ביטול חדר משפחה –' שינוי מחיצות בקומה א•

.שינוי אמבטיה למקלחון•

'כביסה במרפסת קומה א' אינסטלציה וחשמל עבור מכ' תוספת נק•

.סגירת מחסן מתחת לגרם המדרגות•



שדרוגים מתוכננים

.הפיכת כל התריסים בבית להפעלה חשמלית•

בניית  , ריצוף המרפסת, ובמסגרת זאת שינוי החלון לוויטרינה', בניית מרפסת בקומה א•
.מעקה

(.ניאגרה סמויה)לתלויות ממונובלוקשינוי אסלות •

".חברון"ולא שיש " חלילה"ביצוע מדרגות משיש •

".יוניק"לדלתות " למינטו"שדרוג דלתות פנים מדלתות •

.י הקבלן"התקנת מטבח סטנדרט ע•

.רכישת ארונות אמבטיה•

.ביצוע ארונות חשמל מנגרות במקום מסגרות•

.רכישה והתקנת מזגנים דרך הקבלן•

.י הקבלן"ביצוע פרגולה ע•



שינויים אישיים

.שינוי בנקודות החשמל והתקשורת•

.לרבות שינויים בגודל הלוח, חשמל חכם•

(.ללא שינוי במיקומי אסלות)שינויי אינסטלציה •

.תכנון אישי למטבח•

.מיזוג אוויר•

.גז' נק•



?מה לא ניתן לשנות

.מיקומי אסלות•

.מיקום לוח חשמל•

.ד"חשמל ממ•

(.חלונות ודלתות)שינוי בגודל או מיקום של פתחים •

(.שבילים/ חניות / יציקות )שינויים במעטפת המבנה ובחצר •

.אלומיניום•



ד"חשמל ממ

.בשל ההשלכות על קצב הביצוע, ד"אין שינויים בחשמל בממ•

.י מתכנן החשמל ועברה ביקורת של המנהלת"ד תוכננה ע"תכנית הממ•

.טלוויזיה, טלפון, שקעים, תאורה: ד יש את כל הנקודות הנדרשות"בממ•

יצטרך  , ד"ורוצה לבצע שינוי בממ, דייר שלא מתכוון לשנות מגרש, למרות זאת•
ולסיים ולאשר עד  , שינויי דיירים' מול מח, כבר השבוע, לבצע זאת באופן מידי

.5.12.16לתאריך 



!שינויים עולים כסף

:השינויים כרוכים בעלויות•

.עלות תכנון השינויים•

.עלות ביצוע השינויים•

.ח הקבלן"שעות ע3מגיע לכל דייר –במסגרת החוזה •

יזכה לחבילת שינויים נוספת בעלות  , 10,000₪דייר המגיע לשינויים בעלות של , כמו כן•
.5,000₪של 

יקבל אפשרות לבצע שינויים עד לשווה ערך , 10,500₪דייר שביצע שינויים בעלות של –1דוגמא •
(.10,000₪ישלם רק )15,000₪של 

.15,000₪ישלם רק , 20,000₪דייר שיבצע שינויים בהיקף של –2דוגמא •

.9,800₪ישלם , 9,800₪דייר שיבצע שינויים בסך –3דוגמא •

מ"הסכומים בדוגמאות כולל מע



נהלי עבודה
במסגרת הפגישה יעביר את עיקר  . שינויי דיירים' פגישה אישית ראשונה עם מח•

בפגישה תבוצע הערכה של כמות שעות העבודה שיידרשו לביצוע  . בקשותיו
שעות עבודה מגיעות לו 3כאשר )הדייר יאשר את שעות העבודה . עבודת התכנון

(.מ"מע+ 200₪על האחרות ישלם סך של . בחינם

.והמשתכן יחויב בתקציב, החשבון יועבר לקיבוץ•

שינויי דיירים תקבל מהדייר את דרישותיו לשינויים ותוספות ותרכז את  ' מח•
תערוך בתכניות את השינויים  , תתמחר את עלות העבודה הנוספת, הזמנותיו

.י הדייר"והתוספות הנדרשות ע

.י הקבלן"אשר יקבע עבכפוף ללוח הזמניםי הדייר תהיה "מסירת השינויים ע•



המשך-נהלי עבודה 

יתכנן הדייר את המטבח אצל ספק  , שינויי דיירים' במקביל לעבודת של מח•
.המטבחים אתו ירצה לעבוד

שינויי דיירים את הדייר מבעוד  ' תעדכן מח, במידה ותהיה חריגה בשעות העבודה•
.ותקבל את אישורו להמשך עבודה תוך הקצאת שעות תכנון נוספות, מועד

תתקיים פגישה נוספת בה , שינויי דיירים' י מח"לאחר סיום עריכת השינויים ע•
.יאשר הדייר את התכנית ואת התמחור של השינויים

.אישור התכניות יתבצע בפגישה פרונטלית בלבד למניעת אי הבנות וטעויות•



המשך-נהלי עבודה 

תועבר התכנית המאושרת , לאחר אישור הקיבוץ על השינויים והסדרת התשלום•
.לשטח לביצוע

יסיים הדייר את בחירת חומרי הגמר , בהתאם לתזמון ותדרוך של הקבלן, בהמשך•
בחירות  )דלתות הפנים , הכלים הסניטריים, במסגרת זאת יבחר את הריצוף. לביתו

ג טופס  "יבחר את חליפת הגוונים לביתו ע, כמו כן(. אלה יבצעו באולמות הספקים
.שינויי דיירים' ייעודי מול מח



המשך-נהלי עבודה 

:נקודות בקרה של הדייר את ביצוע השינויים•

כאשר הבית מחולק רק עם שורת הבלוק הראשונה של מחיצות  –" בלוק ראשון"במסגרת סיור •
.הפנים

.אינסטלציה וגז, במסגרת סיור נקודות חשמל•

במידה  . ואינם סיורים לצורך שינויים, יודגש כי סיורים אלה נועדו לבקרה בלבד•
הדייר יתבקש !!( אפשריהכללא )ובכל זאת יבקש הדייר שינוי במסגרת סיור זה 

לערוך את השינוי המבוקש בתכנית לאשר אותו ולשלם  , שינויי דיירים' להגיע למח
ודירתו תימסר באיחור  , תידרש מהדייר הארכת זמן ביצוע , בנוסף על כך. עבורו

.בהתאם למועד העברת השינוי והיקף העבודה הנדרש על ידו



לוח זמנים

י הקבלן  "שינויי הדיירים תקבע ע' סדר עדיפות לעבודת מח•
.בהתאם לקצב העבודות בשטח

ייקראו דיירים ראשונים בדחיפות  , לאור ההתקדמות בשטח•
.ד וקומת קרקע"לסגור את תכניות החשמל של הממ

.דיירים אחרונים יוכלו לחבר את כל מרכיבי התכנון ביחד•

בו יפורטו  , כנס בנושא חומרי הגמר יתקיים כחודשיים מהיום•
דלתות פנים  , הספקים של הריצופים והכלים הסניטריים

כמו גם חליפת הגוונים ושאר הבחירות אותם תידרשו  , וחוץ
.לבצע



לוח זמנים

דייר לא יוכל לעכב התקדמות העבודה מסיבות של •
.או אי מתן תשובות ברורות לדבי בקשותיו/התלבטות ו

,  בכל מקרה בו לא יעמוד הדייר בלוח הזמנים שיוגדר•
.יבנה הקבלן את הבית בהתאם לתכנית הדגם

.על מנת למנוע אי נעימויות, אנא היו גמישים וחדים•



שינויים מאוחרים

.אין שינויים מאוחרים, באופן עקרוני•

.  שינויי דיירים' יבצע זאת מול מח, אם בכל זאת יבקש הדייר שינוי מאוחר•

.יבוצע השינוי, ורק במידת האפשר, במידת האפשר•

!!!שינוי מאוחר יהיה יקר •



מטבח

.המטבח אינו כלול במפרט הביצוע•

.לאחר המסירהתוכלו להתקין מטבח מכל ספק שתבחרו •

,  לרכוש מטבח דרך הקבלן ובמסגרת זאת תקבלו את המטבח, לחלופין, תוכלו•
.כיור וברז, חיפוי אריחי קרמיקה, השיש

מטבחי  "ספק המטבחים אתו תוכלו לעבוד במידה ותבחרו לעבוד דרך הקבלן יהיה •
".אביבי

,  החשמל' לנקחשוב להתחיל מידית את תכנון המטבח בשל המשמעויות •
.האינסטלציה והגז





מיזוג אוויר

.קיימת תכנית מיזוג אוויר של מזגנים מפוצלים לכל חדרי הבית•

אנו  , במסגרת זאת. אנחנו מבצעים את כל ההכנות הנדרשות בהתאם לתכנית הדגם•
.המזגן לגג הטכני' מנק( צמה)צנרת גז וחשמל , קווי ניקוז מים, חשמל' נק: מכינים

תוכלו לעשות זאת במסגרת , במידה ותרצו לבצע כל שינוי בתכנית מיזוג האוויר•
.תהליך שינויי הדיירים

.לצורך כך ילווה אתכם איש המיזוג של החברה•

.או לבצע זאת בעצמכם לאחר המסירה, תוכלו לרכוש מזגנים דרכנו, כמו כן•



מחירים

.200₪משלמים , שעות ראשונות3-על כל שעת תכנון מעבר ל•

.יישלח במייל. מופיע בתיקייה–מחירון מפורט •

:שדרוגים מובנים•

.14,700–( ברז, כיור, שיש, כולל ארון)מטבח •

.ליחידה1,000₪–החלפת כל אסלה לתלויה •

.ליחידה1,000₪–תריס חשמלי במקום ידני•

.23,100₪–' בניית מרפסת קומה א•

.מ"המחירים בשקופית זו אינם כוללים מע



איך שומרים על קשר

www.elnor.co.ilאתר אינטרנט •

077-4314662: פקס, 073-7884663: טלפון: משרדי החברה•

.office@nofit-home.co.il: מייל•

.באתר האינטרנט של החברה" צור קשר"טופס •

.0528070447יוסי : מנהל העבודה•

076-5402260: טלפון, service@galitbalurian.co.il: שינויי דיירים' מח•

http://www.elnor.co.il/
mailto:office@nofit-home.co.il
mailto:service@galitbalurian.co.il


בטיחות

!!אין להיכנס לאתר הבניה ללא לווי נציג החברה •
!!אין לכם ביטוח•

.לצרכים ספציפיים בלבד, רק בתאום מראש–ביקורים בשטח •


