
תדריך לבחירת חומרי הגמר

1

קיבוץ אייל–' הזית ג



מה במצגת

 להמשךז"ולוסטאטוס הפרויקט -סקירה כללית.

חומרי הגמר.

החומרים והספקים.

  התהליך לבחירה אישית של הדיירים את החומרים
.לביתם

דגשים.
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כל התמונות במצגת הינן להמחשה בלבד



סטאטוס הפרויקט

.הפרויקט מתקדם לפי התכנון•

.בשל בעיית התאמת תכניות להיתר736/737חל עיכוב בבתים •

.הגשמים בחודש האחרון הפריעו קלות להתקדמות•

.734-735, 732-733, 730-731במהלך החודש הקרוב ניצק תקרות בבתים •

.ניצק את כל הרצפות•
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1מוכן תקרה 



חומרי הגמר
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תהליך בחירת חומרי הגמר
לפרויקט

.שבחוזההמפרט–הגמרלחומריהבסיס•

ומחיריהמגוון,המפרטשיפורתוך,החברהי"עשבוצעספקיםמולמ"מו•

.השדרוג

.הערותויישוםהקיבוץנציגיי"עשבוצעספקיםסיור•

חבילת"יצירתתוך,מהקיבוץצוותי"ע.בהמשךיושלם–גווניםבחירת•

.הקיבוץמדיניותותחת,הביתמרכיבילכלומשתלבתהרמונית"גוונים 6



?מהם החומרים אותם עליכם לבחור
:גוונים•

.יושלם בהמשך–שליכט חיצוני •

.גוון פנים הבית•

.באחריותכם. גוון אלומיניום•

.באחריותכם–דלתות חוץ •

.יושלם בהמשך. דלתות פנים•

.חיפוי מקלחות, ריצוף מקלחות, ריצוף חדרים–ריצוף וכלים סניטריים •

.יש להשלים תכניות עכשיו. נדבר בהמשך–התקנת מטבח •
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בהמשך נעביר טופס בחירת גוונים  . היום נדבר על הריצוף והכלים הסניטריים

.ולצבע פניםלשליכט



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

.תקרות ייצבעו בגוון לבן•

.תקרות מקלחות בצבע אנטי בקטריאלי•



דלת כניסה
באחריות הדיירים
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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



דלתות פנים
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באחריות הקבלן–דלתות פנים 

.נאשר את הספק אצל הפיקוח•

.לאחר מכן נפנה אתכם לאולם הספק•

.תוכלו לבחור את הגוון והפרזול•

.תוכלו לשדרג במידה ותרצו ישירות מול הספק•

14



חלונות
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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



מעקות פנים ומדרגות
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!תפר בין הקבלן לדייר

.שימו לב שאנחנו מתקינים את המדרגות ואתם את המעקה•

.בביצוע" תפר"יש •

.אנחנו מבצעים לפי התכניות והמפרט•

.חשוב שפרטי הביצוע של המסגרות יתואמו עם המפרט המלא של המדרגות•

.יש להכיר את התקנים•

(.לאחר ריצוף ומדרגות)התזמון הוא בשלב הסופי של הביצוע •
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כלים סניטריים  , ריצופים
וברזים
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ריצוף וכלים סניטריים
וזאת על  ,  מהשורה הראשונה, לפרויקט נבחרו שני ספקים•

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

:הספקים שנבחרו לפרויקט הם•

.נגב קרמיקה•

.שיש אלוני•

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

21



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 •
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מוט ושפורפרתמילויפית

אביק אוטומטי



אסלות
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מונובלוקסמויה/ אסלה תלויה 
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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•
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?מה אתם מקבלים בבית
חיפויים/ריצופים
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הפרטיםהחדר

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

33X33אנטי סליפ מבואה

33X33אנטי סליפ מקלחותריצוף

30X60 ,25X40גרניט פורצלן חיפוי מקלחות

33/33אנטי סליפ (אם יש)מרפסת 

20/20, 10/10קרמיקה חיפוי מטבח

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



?מה במפרט
כלים סניטריים וברזים
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הפרטיםהחדר

170/60אמבטיה אקרילית חדר רחצה ראשי
סוללה / ראש נייד + דרך 3אינטרפוץ
לאמבטיה

.כיור רחצה
.קצרה/ ברז פרח פיה בינונית

אסלה תלויה

מ"ס50כיור רחצה שירותי אורחים
ברז פרח פיה קצרה

אסלה תלויה

.דרך3אינטרפוץמקלחת הורים
.ראש טוש קבוע

.אסלה תלויה
,כיור רחצה

.קצרה/ברז פרח פיה בינונית

ברז נשלף, בהתקנה שטוחה62/52כיור מטבח
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../חומרי הגמר/חוברת לדייר/חוברת נגב לדייר קיבוץ אייל.pdf
../חומרי הגמר/חוברת לדייר/חוברת נגב לדייר קיבוץ אייל.pdf
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../חומרי הגמר/חוברת לדייר/מפרט אלוני קיבוץ אייל.pdf
../חומרי הגמר/חוברת לדייר/מפרט אלוני קיבוץ אייל.pdf


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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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

הסניפים המלווים את הפרויקט הם הסניפים  . נגב ואלוני  הן רשתות ארציות•

תוכלו להגיע גם לאולמות אחרים של , במידה ותרצו. י בבני ברק"שברחוב לח

.בתאום מראש, הרשת
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.התכניות העדכניותיש להגיע לפגישה עם •

נא הקפידו . נושא זה באחריותכם. באחריותכם להעביר אלינו תכנית פריסה•

ולוודא שתכנית הפריסה תואמת את  , (מעצבת/ דרך האדריכלית )לבצע זאת 

.להעביר עותק מהתכנית לשטח, כמו כן. בקשתכם

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

,  מגרש–תוך סימון מדויק על כל קופסא , המוצרים יגיעו לשטח בתזמון הקבלן

.מיקום בבית, שם הדייר

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

(.אלה שבחרתם
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

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

.ההתחשבנות על תוספות תעשה ישירות מול הספק. של הקבלן

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

יש לקחת זאת בחשבון בעת ביצוע  –אריחי דקור , ריצוף באלכסון, סטנדרטיים

.השדרוג

בהתאם לכללים שנקבעו עם  , פחת מתאיםבשדרוג אריחים תידרשו להזמין •

.הספק

הנושא באחריותכם  . מידות המתאימות לתכניותבשינוי פריט יש להקפיד על •

.המלאה
34



דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.אין להזמין פריט שאינו במלאי•

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

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

.ההתקנה תבוצע לאחר המסירה
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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
:אצל הקבלן תבחרו•

.גוון שליכט חיצוני•

.גוון פנים הבית•

.גוון רובה ופינות קרמיקה•

באחריותכם•

.אלומיניום•

אחר/ מעקות –מסגרות •

דלתות חוץ•

מטבחים•

:באולמות תבחרו•

(.שדרוג' אופכולל )דלתות פנים •

.ריצוף וכלים סניטריים•
40



סיום תהליך בחירת חומרי הגמר

את הבחירות באולמות הספקים יש לסיים עד  •

15/4/17לתאריך 
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בפולדר שתקבלו

תדריך ודגשים לתהליך בחירת חומרי הגמר•

.טופס בחירת רובה ופינות•

.מוצרי נגב•

.מוצרי שיש אלוני•

.שי קטן•

כל החומרים יוצגו באתר האינטרנט•
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../חוברת לדייר/חוברת לדייר - חומרי הגמר.pdf
../חוברת לדייר/טופס בחירת רובה - נצר סרני.pdf
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46

דוגמא-תכנית פריסה 


