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מטרת המצגת

.תאום ציפיות•

.תדריך על תהליך הבניה•

הבהרת הכללים להתנהלות בממשק •
.קבלן-פיקוח-דייר



?מה במצגת

.סטאטוס הפרויקט•

:דגשים לנקודות הממשק•

.אינסטלציה, חשמל, סיורי בלוק ראשון•

.בקשות שינויים•

.קבלנים חיצוניים•

.בחירת גוונים•

.בחירת חומרי גמר והספקתם•

.לוח זמנים עקרוני•



סטאטוס הפרויקט
.כל המגרשים לאחר קידוח כלונסאות•

.כל המגרשים לאחר בניית קורות יסוד•

,  לאחר שהיו בעיות מקצועיות אצל קבלן האינסטלציה•
.העבודה נפתחה קדימה. הוא הוחלף

.בתים לאחר הכנות אינסטלציה ברצפה14•

וממשיכים  734/735, 736/737יצקנו תקרה אחת בבתים •
.ד"עם המעטפת והממ

.730-731, 732-733בתים רצפת השבוע ניצק •

,  ומיד לאחר מכן, מתקדמים לקראת יציקת כל הרצפות•
.לעלות עם השלדים, במקביל
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'  פרויקט שכונת הזית ג
!פרויקט ייחודי

.הבניה פרטית לפי תכנית לכל דייר•

אדריכלות וקונסטרוקציה בין –מתכננים שונים •
.הבתים

.הביצועכ"תו" קבלנים חיצוניים"העסקת •



הביצועכ"תודגשים להתנהלות 

:שינויים יוצרים! אין מקום לשינויים–העברתם את התכניות לביצוע •

,בעיות שליטה•

,הארכת זמן•

,פוטנציאל לתקלות•

.  עלות מיותרת•

י נוהל בקשות "עפדרך הפיקוח לקבלןאם בכל זאת יש בקשה לשינוי יש להעבירה •

.שינויים

".לאחר ביצוע"ועלות " לפני ביצוע"שימו לב לעלות •

.במידת הצורך נדרוש תוספת זמן ביצוע•



(ורק מפרויקט אייל)דוגמאות 

.לאיטונגפומיסשינוי מבלוק •

.יהלוםלפומיסרגיל מפומיס•

.3X25במקום 3X80חיבור •

(.לאחר קידוח כלונסאות)הורדת יציקה חיצונית •

.סגירת חדר נוסף•

!ומבלי שיהיה בידינו בשטח, שינויים מתכניות האינסטלציה•



עקרונות נוהל בקשת שינויים
.הבסיס הוא התכנית המקורית•

(.לא במייל או בטלפון)שינוי מבקשים בפגישה •

–אחריות על התאמת השינוי לבית ומערכותיו •
.מתכנן מטעמכם/ עליכם 

/  קונסטרוקטורייתכן ויידרש אישור ממתכנן כמו •
.עלות עליכם. 'וכד' יועץ אינס

לפחות שבוע לפני השלב  –התראה מספקת לשינוי •
.המדובר

.אישור המפקח. לפי דקל שינויי דיירים–תמחור •

ייתכן ונדרוש תוספת זמן לביצוע•

.יבוצע השינוי–לאחר חתימה על השינוי והתשלום •

.נוהל בקשת שינויים מופיע באתר האינטרנט



הביצועכ"תודגשים להתנהלות 

לעמוד בזמנים שנגדיר  מחייבת אתכם , נושאים שהינם באחריותכם' התלות שלנו במס•

וזה לא במשוואה ישרה לזמן העיכוב  . נדרוש  הארכת זמן ביצוע, כל חריגה מכך. לכם

.שלכם

ייכנסו לאחר  . נדרוש שהם יעמדו בכללי הפרויקט ולוח הזמנים–קבלנים חיצוניים•

כ "כל התאום של קבלנים אלה יעשה מול המפקח ואח. חתימה על נוהל של החברה

.מולנו

חשמל  ' סיור נק, סיור בלוק ראשון: אנחנו נזמין אתכם באופן יזום למופעים שקבענו•

.אינסטלציה' וסיור נק



דגשים לשלב השלד

.הרצפהאתיוצקיםאנוהכלונסאותיציקתלאחרמיד

מיקומיסופיבאופןנקבעים,הרצפהיציקתבמסגרת

שלהכנהמבוצעת,כןכמו.(אסלות)צול4הביובצנרת

לוחלמיקוםחשמלכגוןלביתהנכנסותתשתיות

אנו.לביתהמיםחלוקתארוןלמיקוםומיםהחשמל

.בידינוהמצויותהתכניותי"עפאלההכנותמבצעים

כברסופיתתהיההמטבחכיורנקודתשגםמאודרצוי

לאחרכבראנחנוהבתיםבכללבשימו.זהבשלב

.הביצוע

רצפה



ד"ממ

,  ד"הממאנו עובדים על , בתום יציקת הרצפה
במסגרת זאת  . קירות ההדף ועמודי הבית

מבוצעות כל ההכנות של החשמל והתקשורת  
,  כמו כן. בקירות ההדף ובעמודים, ד"בממ

נקבעים באופן סופי מיקומי השרוולים  
,  א"דבר הקבוע באישור הג)ד "לאוורור הממ

שבשלב , חשוב מאוד(. כ לא ניתן לשינוי"ובד
כל תכניות החשמל תהיינה סגורות  זה 

הזדמנות לשינויים בנקודות החשמל  ! לחלוטין
בעת שנקרא לכם  , תהיה לאחר סיום השלד
אם כי לא כל )לסימון נקודות החשמל 

שינויים  (. שתבקשו בשלב זה יהיה אפשרי
.בקירות בטון יהיו מסובכים ויקרים יותר



מעטפת ותקרה
אנו בונים את קירות מעטפת  , ד"במקביל לעבודה על הממ•

גבהי וגדלי  , בשלב זה נקבעים באופן סופי מיקומי. הבית

פתחים אלה אינם ניתנים , בכל מקרה. החלונות והדלתות

(.היתר)לשינוי 

אנו מתחילים לעבוד  , ד והעמודים"עם סיום יציקת הממ•

שלב יציקת התקרה הינו שלב קריטי שכן . תקרת הביתעל 

בשלב זה יש לבצע את כל ההכנות הנדרשות בתוך  

,  גופי תאורה שקועים, הכנות החשמל: היציקה ובכלל זה

במידה )הכנת גז למחמם גז על הגג , רמקולים שקועים

הכנות למיזוג אוויר בהתאם לתכנית המיזוג  , (ומתוכנן

רצוי , כמו כן. 'הכנה לארובה במידה ויש וכד, שלכם

.שתכנית החלוקה הפנימית תהיה סגורה סופית



לחלוקת פנים  לאחר יציקת התקרה אנו עוברים 

בשלב זה אנו בונים את הקירות הפנימיים  . הבית

על אף , חשוב להדגיש כי בשלב זה. של הבית

לא כל שינוי  , שטרם ביצענו את החלוקה הפנימית

שכן ישנן הכנות , שיעלה בדעתכם הוא אפשרי

המבוצעות בתקרת הבית בהתאם לחלוקה הפנימית  

על מנת לאפשר לכם לחוש את הבית  . המתוכננת

,  ככל שיתאפשרו, ולבצע שינויים בחלוקת הפנים

נבנה את הבלוק הראשון של חלוקת הפנים ונזמין  

.אתכם לראות את הבית

מחיצות/ חלוקת פנים 



הכנות לטיח

אנו מבצעים , לאחר חלוקת פנים הבית
,  במסגרת זאת. ההכנות לטיחאת שלב 

נקרא לכם בעת סימון נקודות  , כאמור
יוכנו , כמו כן. החשמל והאינסטלציה

כל המערכות האחרות ככל שישנם  
,  מיזוג אויר, חשמל חכם: כגון

,  נקודות גז, משקופים עיוורים לחלונות
.תקשורת ומערכות נוספות ככל שישנן

,  משקופים עיוורים לדלתות פנים
אחריות  )יציקת משקופי דלתות חוץ 

(.שלכם בתזמון שלנו



דגשים לבחירת דלתות חוץ
משקופים מתקינים מיד עם גמר  -מועד ההתקנה•

ולכן עליכם לסיים את בחירת הדלת והספק . השלד
לכן . כחודש מראש. עוד בטרם סיום שלב השלד

(  ד"בערך לאחר יציקת הממ)כשמתחילים את השלד 
.עליכם לבחור את הספק ואת הדלת–

:יש לבחור את אחת מהאפשרויות הבאות•

במידה ובחרתם  . מ מגולוון לביטון"ס26משקוף •
עליכם לדרוש מהספק פח צבע תואם  , באופציה זו

לדלת לצביעת המשקוף בשלבים הסופיים של  
.הבניה

עם הלבשות בצבע , משקוף מגולוון שהינו סמוי•
.אותן מרכיבים בעת הרכבת הדלת

ולא , אופציה זו אינה מומלצת. משקוף צבוע מראש•
.תהיה אחריות על הצבע

דגשים•

ביטון המשקוף . י הספק"התקנת המשקוף מבוצעת ע•
.י הקבלן"מבוצע ע

יש להקפיד עם הספק על מועדי הספקה והתקנה של  •
.המשקוף ושל הדלת

לא ניתן לשנות מידות וכווני פתיחה מהמצוין  •
.בתכניות



אלומיניום
"...  את הקירות בונים מסביב לאלומיניום"•

אנחנו בונים בהתאם לתכניות ומוודאים התאמה  •
.לרשימות

מסילות  , לא תוכלו לשנות את גדלי הפתחים•
.לאחר ביצוע הבניה' ארגזי תריס וכד, סמויות

את המשקופים העיוורים של האלומיניום  •
.אנא היערכו לכך. מתקינים מיד בסיום השלד

התקנת האלומיניום מתבצעת לאחר סיום  •
אנא אל תיפלו על קבלן שמזמין את  . הריצוף

סטנדרט שירות  . החומר רק לאחר שלוקח מידות
יום  14התקנה תוך עד –שתרשו ממנו הוא 

.מקריאה



סיור בלוק ראשון

!אינו סיור שינויים•

.נועד לתת לכם אפשרות להרגיש את הבית•

נבחן את  –במידה ותרצו בכל זאת שינוי •
!אפשריהכללא . המשמעויות

לכן מומלץ . יש לקבל את החלטותיכם במקום•
להביא את האדריכלית או מעצבת הפנים המלווה  

.אתכם

אנא  . שעות24-48ההתראה שניתן לסיור תהיה של •
.היו גמישים



סיור נקודות חשמל
.  תכניות החשמל נסגרו כבר קודם•

עליכם להגיע מוכנים עם הדגשים שלכם לגבי מיקום  •
בהתחשב בעיצוב  ( מיקום, גובה)מדויק של הנקודות 

.הפנימי של הבית

.נבחן משמעויות ונסכם במקום. לא כל שינוי אפשרי•

,  אחרת. תקבלו זיכוי רק אם לא ביצענו–ביטול נקודות •
.זיכוי חלקי

לכן מומלץ להביא את . יש לקבל את החלטותיכם במקום•
.האדריכלית או מעצבת הפנים המלווה אתכם

בתום הסיור תחתמו על בקשותיכם במידה וביצעתם  •
.שינויים

אנא היו  . שעות48-72ההתראה שניתן לסיור תהיה של •
.גמישים



סיור נקודות אינסטלציה
.המים והברזים' נועד על מנת למקם באופן מדויק את נק•

עליכם להגיע מוכנים עם הדגשים שלכם לגבי מיקום  •
בהתחשב בעיצוב  ( מיקום, גובה)מדויק של הנקודות 

.מומלץ להגיע עם תכניות הפריסה. הפנימי של הבית

.נבחן משמעויות ונסכם במקום. לא כל שינוי אפשרי•

לכן מומלץ להביא את . יש לקבל את החלטותיכם במקום•
.האדריכלית או מעצבת הפנים המלווה אתכם

בתום הסיור תחתמו על בקשותיכם במידה וביצעתם  •
.שינויים

אנא היו  . שעות48-72ההתראה שניתן לסיור תהיה של •
.גמישים



?מה באחריותכם
.בחירה והספקה של דלתות חוץ•

.בחירה והספקה של האלומיניום•

.תכנית מיזוג אוויר•

.לפני שלב החשמל, תכניות מטבח מלאות•

.'שואב אבק מרכזי וכד, קבלנים חיצוניים במידה והחלטתם על חימום תת רצפתי•

שליכט צבעוני–בחירת גוונים אצל הקבלן •

.כלים סניטריים וברזים, חיפויים, בחירת ריצופים•

.בחירה של דלתות פנים•

.כולל שיש, מטבח•

.ארונות אמבטיה•

.את כל נושא בחירת חומרי הגמר נציג בכנס נפרד

.אנו מציגים לכם את לוח הזמנים העקרוני ונפרט דגשים לפי שלב, על מנת להקל עליכם



דגשים נוספים

.כל התקשורת עם הקבלן תהיה מול ניב•

בקשות לשינויים יש להעביר בצורה . אין להעביר בקשות דרך המפקח•
יתועד  , במידה ויאושר, השינוי. כ לקבלן"מסודרת דרך המפקח ואח

.בחתימת הצדדים

.אין להעביר בקשות או הערות לקבלני משנה•

.אבל בתאום ובלווי, ברוכים הבאים–ביקורים בשטח •

.תזמון באחריותכם, חתימה על טופס–כניסת קבלן חיצוני •



לוח זמנים



לוח הזמנים

.את לוח הזמנים אני מציג ברמה העקרונית•

תוכלו להבין את התכנון הפרטני לביתכם ולהפיק  •
.את כל המשמעויות הנדרשות

מידי שבועיים נפרסם עדכון באתר האינטרנט על  •
החודש  -סטאטוס הבתים ותכניות לשבועיים

.הקרובים

תוכלו להבין את ההתאמות  , במידת הצורך•
.הנדרשות



ז עקרוני וסדר עדיפות לטיפול בדברים"לו

!תכניות סגורות•
!תכניות חשמל•
.תכנית מיזוג אוויר•

תחילת 
עבודה

תכנית מטבח•
דלתות חוץ•
דלתות פנים•
בחירת גוונים וספקים•
תכנית גז•

שלד
צבע עץ•
אחר•
טופס בחירת גוונים•

גג רעפים

ריצופים•
כלים סניטריים•
ארונות מטבח•
ארונות אמבטיה•
שיש למטבח•

טיח
רובה•
פינות קרמיקה•

ריצוף

חודשים4 חודשים1 חודשים2 חודשים1



ריצופי חוץ•
יציקות חוץ•
קירות•
מסלעות•

עבודות 
פיתוח

תזמון ספק דלתות •
חוץ

אלומיניום 
דלתות חוץ תזמון הספקת ברזים•

ניאגרות•
אינטרפוצים•
גופי תאורה•

אביזרים  
לבנים

מסירה
תזמון דלתות פנים•
תזמון ארונות  •

אמבטיה
תזמון ארון מטבח•
תזמון שיש מטבח•

נגרות

השלמות

חודשים1 חודשים1 חודשים1 חודשים1 חודשים1

ז עקרוני וסדר עדיפות לטיפול בדברים"לו



לוח זמנים
מלא
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דרכי התקשרות

.nivb.elnor@gmail.com, 052-3782449–ניב •

.info.elnor@gmail.com, 077-4314662–פקס , 073-7884663–( יסמין)משרד •

.14:00-16:00כל יום בין השעות –פגישות בשטח בתאום •

בתיאום  . 15:00-17:00, 07:00-08:00: בימי שלישי בין השעות–ביקורים וסיורים •
!מראש

www.elnor.co.il–אתר האינטרנט לפרויקט •

mailto:nivb.elnor@gmail.com
mailto:info.elnor@gmail.com
http://www.elnor.co.il/




?מה יש לכם בפולדר

.המצגת•

.נוהל שינויי דיירים•

.דרכי התקשרות עם ניב ועם המשרד•

.לוח זמנים עקרוני לבניית הבית ומשמעויות עבורכם•



בפגישה הבאה  

:תהליך בחירת חומרי הגמר•

ריצופים•

כלים סניטריים•

ברזים•

דלתות פנים•

גוונים•

מטבחים•


