
תדריך לבחירת חומרי הגמר

1

נצר סרני–' אשכונה



מה במצגת

 להמשךז"ולוסטאטוס הפרויקט -סקירה כללית.

חומרי הגמר.

החומרים והספקים.

  התהליך לבחירה אישית של הדיירים את החומרים
.לביתם

דגשים.

התייחסות לנושא שינויי דיירים.

2

כל התמונות במצגת הינן להמחשה בלבד



סטאטוס הפרויקט

.הפרויקט מתקדם היטב ואף מקדים מעט את התכנון•

.בבתים האחרונים סיימנו יציקת רצפות, סיימנו שלדים ראשונים•

לרבות הכנות חשמל  , במהלך החודש הקרוב נחל בעבודות הכנות לטיח•
.ואינסטלציה

.נתחיל בניית גגות רעפים, כמו כן•
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סטאטוס הפרויקט
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חומרי הגמר
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תהליך בחירת חומרי הגמר
לפרויקט

.שבחוזההמפרט–הגמרלחומריהבסיס•

ומחיריהמגוון,המפרטשיפורתוך,החברהי"עשבוצעספקיםמולמ"מו•

.השדרוג

.הערותויישוםהקיבוץנציגיי"עשבוצעספקיםסיור•

"גווניםחבילת"ויצירתבחינהלאחר,מהקיבוץצוותי"עגווניםבחירת•

.הביתמרכיבילכלומשתלבתהרמונית 7



?מהם החומרים אותם עליכם לבחור
.מקלחון/אמבטיה, מחסן, מדרגות, מרפסת, אסלות–השלמת בחירות בינאריות •

:גוונים•

.גוון מעקות חוץ, שליכט חיצוני•

.גוון פנים הבית•

.גוון אלומיניום•

.גוון מעקות פנים•

.מדרגות•

.דלתות חוץ•

.דלתות פנים•

.חיפוי מקלחות, ריצוף מקלחות, ריצוף חדרים–ריצוף וכלים סניטריים •
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טופס בחירת חומרי  )ג טופס ייעודי "ע, חלק מהבחירות תבצעו ישירות מול הקבלן

.  וחלק אחר תבחרו באולמות התצוגה של ספקי הפרויקט, (הגמר



שליכט צבעוני
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חיצוני לבחירה( שליכט)גווני טיח 

:י הצוות לפרויקט הם"הגוונים שנבחרו ע

נדרש לבחור את אותו  ( דו משפחתי)כל צמד •
.הגוון

.דוגמאות של הגוונים יוצבו ליד שער הפשפש•
10

ט"מקהגוון

Herare
White

0215כורכריאפור 

Metro0530מעונן
Felicity0523חוואר

Illuminating 
Experience

0628תכלת נוצתי

.ג הטופס הייעודי"ע, את הבחירה תבצעו ישירות מול הקבלן



מעקות חוץ
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מעקות חוץ

המעקותגווני , י החלטת צוות הגוונים"עפ•

,  הצבעוני שתבחרוהשליכטיותאמו לגוון 

לכן אינכם נדרשים לבחור את הגוון 

השליכטלאחר שבחרתם את גוון למעקות

.הצבעוני

.דוגמאות יוצבו ליד הפשפש•
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צבע פנים
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צבע פנים

:הגוונים שנבחרו לפרויקט הם•

.לבן בהיר•

.לבן כהה•
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צבע פנים

:הגוונים שנבחרו לפרויקט הם•

.לבן בהיר•

.0017pשמנת •

15

ניתן לבחור באחד מהגוונים לכל קירות  •
(.לא ניתן לשלב)חללי הבית 

.תקרות ייצבעו בגוון לבן•

.תקרות מקלחות בצבע אנטי בקטריאלי•



דלת כניסה
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,  צבועה בתנור, בריחיתדלת רב 

:מפרט טכני

.דלת הצבועה בתנור•

בריחי נעילה  7מערכת נעילה גיאומטרית בעלת •
.הננעצים במשקוף

מהטובות  מולטילוקהמנעול והצילינדר מתוצרת •
.בעולם

.עינית טלסקופית•

.סגר ביטחון•

.מעצור•
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שדרוג דרך הקבלן

.2002ניתן לשדרג דרך הקבלן לדלת מדגם •

.מ"מע+ 1,700₪המחיר לשדרוג •

.את השדרוג תבצעו באולם הספק•

בשדרוג דרך הקבלן תוכלו לבחור באחד מגווני  •
.הסטנדרט
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ט"מקהגוון

7110מגורען מתכתי אפור

7240מגורען מתכתי אפור

1100Kמגורען מתכתי אפור מט

1220Kמגורען מתכתי אפור מט

RALקרם 1013

.  חולון, 40רחוב המרכבה , "שערי ברכה"את הבחירה תבצעו באולם הספק 

:הגוונים שנבחרו לפרויקט הם



שדרוגי דלתות נוספים

קיים חופש אצל הדייר , י החלטת הקיבוץ"עפ•
לשדרג את דלת הכניסה ולבחור מכל מניפת 

.הגוונים של היצרן

:שיטת השדרוג•

.תבחרו את הדלת המתאימה עבורכם באולם הספק•

.1,500₪י הקבלן בסכום כספי של "תזוכו ע•

.נתקין דלת זמנית, עד למסירת הבית•

.  נכין את המשקוף בהתאם לדלת המשודרגת שבחרתם•
(.צבע מתאיםיש לדרוש מהספק פח )

י הספק לדלת "תוחלף הדלת ע, מיד לאחר המסירה•
.המשודרגת 21



דלתות פנים
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"למינטו"דלת " שערי ברכה"–דלתות פנים 
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שדרוג דרך הקבלן

500)הבית עבור כל 3,200₪במחיר של "  Aqua"ניתן לשדרג דרך הקבלן לדלתות •

(.לדלת בודדת₪

ופותחו על ידי  , עובש ומזיקים, לחות, עמידות במיםAquaדלתות פנים מסדרת•

לבן מבטיח מוצר איכותי  -תהליך הייצור כחול. טובי המומחים בישראל

תיכוני ולאורח החיים של עשרות אלפי  -שמותאם במיוחד לאקלים הים,ומפוקח

100%המשקוף וההלבשות עשויים , הדלת. ישראלים

תרכובת חזקה ומסיבית המאפשרת מגע  -wpc(wood plastic composite )חומר •

(.קנטים ישרים)שטופקנט, גימור צביעה אפוקסי בתנור. חופשי עם מים ללא חשש

!שנות אחריות לנזקי מים3•
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חלונות
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"  קליל"–חלונות 

26

החלונות בכל בתי הפרויקט הם חלונות מפרופיל  •

".קליל"אלומיניום ואביזרים של חברת 

דמוי  )1700שדרגנו את האלומיניום לפרופיל •

( !בלגי

:האלומיניום בפרויקטסדרות •

דים  "ממ, 4400–קיפ, 9000-ויטרינה , 1700פרופיל •

4583  .

.בידודית–זיגוג •

.רשתות בכל החלונות•

מתקין מורשה של  , לפרויקט נבחר קבלן איכותי•

".קליל"חברת 



1700קליל 
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9000קליל 
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גווני אלומיניום לבחירה

29

.את הבחירה תבצעו אצל הקבלן

ט"מקהגוון

70Fאפור שקט

32Fאפור לבן

34Fאפור חם

38Fאפור עמוק

16Fקרמהלבן

32Fצפחהתכלת



כללים בנושא אלומיניום

.כווני הפתיחה ופרט הביצוע הם לפי הפרטים ורשימות האדריכל, הגודל, הפרופיל•

.הגדלים בהתאם לתכנית האדריכלית•

.חלבי בחדרים רטובים, שקוף, בידודיתזיגוג •

.התריסים מוקצפים בצבע הפרופיל•

(.ר"למ500₪)אור ניתן לשדרג לתריסי •

.חשמלייםניתן לשדרג לתריסים •
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מעקות פנים ומדרגות
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מעקה מדרגות

32

.י פרט האדריכל"מעקה מדרגות עפ•

.לא ניתן לשנות פרט ביצוע זה•

:ניתן לבחור בין ארבעה גוונים•

.שמנת•

.לבן•

.אפור•

(.  RAL 1013)קרם •

.את הבחירה יש לבצע אצל הקבלן•

.דוגמאות יוצגו ליד שער הפשפש•



מדרגות

.מדרגות משיש חברון–המדרגות שבמפרט •

דוגמאות כפי שיוצגו באתר במחיר של , ניתן לשדרג למדרגות משיש אחר•
(7,200₪מחיר קומפלט . )לכל מדרגה300₪

.  בהתאם למחירון השינוייםגושניניתן לשדרג למדרגה מעץ אלון , כמו כן•

ניתן יהיה לבחור  . עדיין אינו מוכן–פרט מדרגות ללא קיר קטן בצד •
.אופציה זו גם לאחר גמר תכנון השינויים

.תשלוםשינוי זה יהיה כרוך בתוספת •
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כלים סניטריים  , ריצופים
וברזים
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ריצוף וכלים סניטריים
וזאת על מנת לאפשר לכם  , לפרויקט נבחרו שני ספקים•

מגוון רחב של בחירה ולאפשר לכם ליהנות מתחרות בין שני  
.וודאי אם תרצו לשדרג, ספקים

:הספקים שנבחרו לפרויקט הם•

.מודי•

.אליאב קרמיקה•

הרבה  , מ הגדלנו את המבחר לו אתם זכאים"במסגרת המו•
.מעבר למפרט הסטנדרטי

על מנת לשפר את רמת  " חבילות שדרוג"סיכמנו , כמו כן•
המחירים בשדרוגים
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כמה מושגים
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דרך3אינטרפוץ

. חמים ליציאה אחת/ ברז פנימי עם ידית לוויסות מים קרים •
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דרך4אינטרפוץ

יציאות 2-חמים ל/ ברז פנימי עם ידית לוויסות מים קרים •

38

מוט ושפורפרתמילויפית

אביק אוטומטי



אסלות

39

מונובלוקסמויה/ אסלה תלויה 



40

מוט ושפורפרת
ברז ברבורברז פרח

נקודת מים



עוד מושגים

.שיפועי ריצוף/ מקלחון / אגנית •

.אביק אוטומטי•

.מישקים/ פוגות •

.רובה•

.ריצוף נגד החלקה( / R10/R11)אנטי סליפ •

.מטריצה•

.תכנית פריסה•

41



?מה אתם מקבלים בבית
חיפויים/ריצופים

42

הפרטיםהחדר

.60X60גרניט פורצלן חדרים, מטבח, סלון–ריצוף כללי 

33X33אנטי סליפ מבואה

33X33אנטי סליפ מקלחותריצוף

30X60 ,20X50 ,25X50גרניט פורצלן חיפוי מקלחות

15/60דמוי פרקט ,45/45אנטי סליפ מרפסת פתוחה

.מעל גובה משקוף, בכל מקרה מסיימים באריח שלם', מ2.2גובה החיפוי במקלחות מינימום  
'מ1.2בשירותי אורחים 



?מה במפרט
כלים סניטריים וברזים

43

הפרטיםהחדר

170/60אמבטיה אקרילית 'חדר רחצה קומה א
,אוטומאטיאביק כולל , דרך4אינטרפוץ

,מוט ושפורפרת
.כיור רחצה

.קצרה/ ברז פרח פיה בינונית
מונובלוקאסלת

מ"ס50כיור רחצה שירותי אורחים
ברז פרח פיה קצרה

מונובלוקאסלת 

,דרך4אינטרפוץמקלחת הורים
,מוט ושפורפרת

.מונובלוקאסלת 
,כיור רחצה

.קצרה/ברז פרח פיה בינונית
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ריצוף

45



חיפוי

46



מונובלוקאסלת 
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(שדרוג דרך הקבלן)אסלה תלויה 
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50



51



52



53



54
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בחירת הספק

, עליכם לבחור את אחד האולמות שיספק עבורכם את כל חומרי הריצוף•
.הברזים והכלים הסניטריים

.לא ניתן לבחור חלק מהמוצרים אצל ספק אחד ואת היתר אצל האחר•
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"דרך הקבלן"מה תוכלו לשדרג 

(.ליחידה1,000₪)לאסלה תלויה ממונובלוקהחלפת האסלה •

(.ליחידה1,000₪( )מ"ס80)כללית לארון אמבטיה / החלפת כיור במקלחת הורים •

(.ר"למ80₪. )80/80-ל60/60-שינוי ריצוף מ•
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.חישוב כמויות ודרכי תקשורת הועברו לספק, מפרט, מטריצה•

ויזמן אתכם  , לפי סדר העדיפות שנקבע על ידינו, הספק ייצור עמכם קשר•

.לפגישה

אך מאוד מומלץ  , תוכלו לעשות זאת, במידה ותרצו להגיע עוד לפני ההזמנה•

.כך יוכל איש מכירות ללוות אתכם במהלך הסיור, שתתאמו זאת מראש

במידה  . צ "הסניף המלווה את הפרויקט הוא סניף ראשל. מודי היא רשת ארצית•

.תוכלו להגיע גם לאולמות אחרים של הרשת, ותרצו
62



דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.התכניות העדכניותיש להגיע לפגישה עם •

תידרשו לבצע  ', פסיפס וכד, במידה ותבצעו שינויים או תוספות כגון אריחי דקור•

נא הקפידו לבצע  . נושא זה באחריותכם. שישמשו כלי העבודה בשטחתכנית פריסה

,  כמו כן. ולוודא שתכנית הפריסה תואמת את בקשתכם, (מעצבת/ דרך גלית )זאת 

.להעביר עותק מהתכנית לשטח

המוצרים  . יועברו הרשימות המלאות לקבלן, לאחר שתבחרו את הפריטים לביתכם•

מיקום  , שם הדייר, מגרש–תוך סימון מדויק על כל קופסא , יגיעו לשטח בתזמון הקבלן

.בבית

שהם אכן אלה )נקרא לכם לאשר את החומרים שהגיעו , לאחר הגעת המוצרים לשטח•

(.שבחרתם
63



דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.  מחיר של הקבלן/ תקבלו זיכוי על הפריט שבמפרט בהתאם למחירון הזיכויים –שדרוגים•

.ההתחשבנות על תוספות תעשה ישירות מול הספק

ריצוף  , גדלי אריחים שאינם סטנדרטיים: 'לדוג. עלויות עבודהבחלק מהשדרוגים יש ! שימו לב•

.יש לקחת זאת בחשבון בעת ביצוע השדרוג–אריחי דקור , באלכסון

.בהתאם לכללים שנקבעו עם הספק, פחת מתאיםבשדרוג אריחים תידרשו להזמין •

.הנושא באחריותכם המלאה. מידות המתאימות לתכניותבשינוי פריט יש להקפיד על •
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.אין להזמין פריט שאינו במלאי•

.מנגנון ניאגרה נמוךשימו לב להזמנת –בשדרוג אסלות תלויות •

.אנטי סליפמרפסות וחדרים רטובים הוא באריח , ריצוף רחבת כניסה•

לפריט מעל  במידה ותשדרגו –' סבוניות וכד, מוטות אמבטיה, ארונות אמבטיה, ברזים•

.ההתקנה תבוצע לאחר המסירה באחריות הדייר–הסטנדרט 
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

בין(פוגות)מישקיםליישםחובה–הישראליהתקןהנחיותי"עפמרצפיםאנחנו•

אולתכנןאין.'וכדסליפאנטיבאריחירטוביםוחדריםכניסהמשטחיריצוף,האריחים

.אחרתלבקש

–קרם/ניקל/לבןבצבעייעודיאלומיניוםקנטבאמצעותיבוצעוקירחיפוייפינות•

.פינות/רובהבחירתבטופסבחירה

,אחרבגווןרובהותרצובמידה.(קרם,אפור,לבן)גוונים3מביןלבחורתוכלו–רובה•

מספקהרובההספקתעלהאחריותכאשר,הגווניםבחירתבטופסזאתלצייןתידרשו

.האריחיםספקבאולםולבחורלהתייעץתוכלו.שנבקשבתזמון,עליכםתהיהמאושר

בינוניתשונותבעליאריחים–מניסיון.שלהםלמפרטלבשימו,אריחיםשדרוגבעת•

.באחריותכםהנושא.לאריחאריחביןמשמעותיגווןשוניבעליהינםומעלה
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

:מיוחדיםאריחים•

בבחירתהמשמעויותכלאתללמודעליכם.כןלעשותשיחליטממינמנעלא.יקרמאודאריח–טרצו•

.לבחירתכםבהתאםשיסוכמועבודהעלויותלרבות,זהמסוגאריח

.טבעיתבאבןמרצפיםלאאנחנו•

מריחתכגוןנוספותמשמעויותבחשבוןלקחתיש.בלבדיבשיםבחדריםליישוםניתן–בטוןאריחי•

.הביתמסירתלאחרתשלימואותם',וכדלבחירתכםבהתאםשיסוכמועבודהעלויות,סילר

'בבסוגלרצףותרצובמידה.המסירהלאחרידכםעליישום.בקשתכםלפיהכנהנבצעאנחנו–פרקט•

.זיכוימחירלפיהספקאצלתזוכו–
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

:המשך-מיוחדיםאריחים•

.לבחירתכםבהתאםתתומחרהעבודה–מיוחדיםבגדליםאריחים•

.60/60,15/90–במרפסתאריחגודלמגבלת•

.33/33,15/60–במקלחתאריחגודלמגבלת•
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סיכום
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לסיכום נושא הבחירות
:החלטות בנושאים בינאריים•

(.לא/כן)מחסן •

(.מעקה מסגרות/ בנוי )מעקה פנים •

(.לא/כן)מרפסת •

(.תלויה/מונובלוק)אסלות •

(.לא/כן)ארונות אמבטיה •

(.לא/כן)תריסים חשמליים •

(.לא/כן)80/80ריצוף •

(מקלחון/ אמבטיה )' מקלחת קומה א•

(.לא/כן)מטבח •
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לסיכום נושא הבחירות
:אצל הקבלן תבחרו•

.מעקות חוץ+ גוון שליכט חיצוני •

.גוון פנים הבית•

.גוון אלומיניום•

.גוון מעקה פנים•

:באולמות תבחרו•

(.שדרוג' אופכולל )דלתות פנים •

(.שדרוג' אופכולל )דלתות חוץ •

.ריצוף וכלים סניטריים•
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דוגמאות מהגוונים אותם תצטרכו לבחור יוצגו ליד שער הפשפש  
.סמוך למשרדי הקבלן בשטח



סיום תהליך בחירת חומרי הגמר

.15/3/17החלטות בינאריות יש לסיים עד •

.15/4/17בחירת גוונים עד לתאריך •

בהתאם ללוח זמנים אישי  –בחירה באולמות הספקים •

.שיופץ אליכם ויעודכן באתר האינטרנט

וטופס בחירות בינאריות יוצג באתר , טופס בחירת חומרי הגמר•
במייל או במשרד  , תוכלו לחתום ולהעביר בפקס. האינטרנט

.בשטח
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בפולדר שתקבלו

תדריך ודגשים לתהליך בחירת חומרי הגמר•

.בחירת חומרי הגמרטופס •

.בחירות בינאריותטופס •

.טופס בחירת רובה ופינות•

.מוצרי אליאב עיצובים•

.קרמיקהמוצרי מודי •

.פניםמפרט דלתות •

.מפרט דלתות חוץ•

.בית חכם•

.שי קטן•

כל החומרים יוצגו באתר האינטרנט•
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דוגמא-תכנית פריסה 


