
  ידיעון 
  אלנור הנדסה

 ואדריכלות בע"מ
 גיליון ערב פסח תשע"ז

  לקוחות יקרים!
לקראת חג הפסח, בחרתי לעדכן אתכם בנעשה בפרויקטים השונים שמבצעת 

המעניין ביותר עבור כל . אמנם אלנור הנדסה ואדריכלות בע"מ'חברת '
אחת ואחד מכם הוא המתרחש בבית שלו, איך מתקדמים? האם מבצעים 

האם מבצעים את השינויים עפ"י בקשתי? מתי אקבל את  ?עבודה טובה

מעסיקות אתכם בהתייחס לחברת אני מניח כי ירה? ועוד שאלות רבות שהד
 הרבות,על אף השאלות האישיות הביצוע שנבחרה לבנות לכם את הבית. 

מבצעת היא  בהםראיתי לנכון לעדכן אתכם בפעילות החברה בכל האתרים 

מרמת , על מנת לאפשר לכם להתרשם מאופייה של החברה,  את העבודה

  הכללית שהיא נותנת.הביצוע שלה ומרמת השירות 

טרם  שבקיבוץ סעד. 'השקד'בימים אלה סיימנו למסור את הבתים בשכונת 
מסירת הבתים, הם עברו ביקורת קפדנית של מפקח חיצוני שקבע כי הבתים 

  נבנו ברמה מהגבוהות שראה במדינת ישראל. על כך אנו גאים.

  בטקס אישי עם כל משפחה.הבתים באופן חגיגי,  מסרנו את

ברח' יד  HIGH21במקביל, מתקדמת העבודה באתרים השונים: בפרויקט 

ברמת גן סיימנו את עבודות השלד, ואנו מתקדמים בעבודות הגמר,  21שלום 

מתקדמים היטב בעבודות השלד, ובבתים הראשונים  נצר סרניבקיבוץ 

מתחילים למסור את  משואות יצחקמתחילים בעבודות הגמר, במושב 

אנחנו מתקדמים בעבודות השלד ונערכים לתחילת אייל הבתים, ובקיבוץ 

בית דות גמר בבתים הראשונים. כמו כן, סיימנו טיפולי שנת בדק בקיבוץ עבו

  .קמה

  התחדשנו גם במשרדים חדשים בעיר מודיעין, שימו לב לכתובתנו המעודכנת.

אני מבקש המסמל התחדשות, לבלוב, פריחה וחופש, לקראת חג הפסח, 

  , הצלחה, בניה והתעצמות!צמיחהלאחל לכם חג פסח שמח! חג של 

  שלכם,

  אלי אהרונסון

  מנכ"ל

  אלנור הנדסה ואדריכלות בע"מ

  

  

  

  

  סיימנו את פרויקט סעד!

במהלך החודשים האחרונים 

מסרנו בחגיגיות את כל הבתים 

  בשכונת השקד שבקיבוץ סעד.

הבתים עברו ביקורת של מפקח 

חיצוני שציין כי הבתים נבנו ברמה 

  מהטובות ביותר שראה בישראל.

הבתים השלמנו את לאחר מסירת 

, וכל 4הניירת וקיבלנו טופס 

  הבתים חוברו לחברת החשמל.

 לקוחותינו  אנו מאחלים לכל

 !חג שמח דיירי השכונה ול

 

 

 

   



  שכונת השקד, קיבוץ סעד
  .סעד בפרויקט הבתים כל את מסרנו, טובה בשעה

 גבוהה ברמה נבנו הבתים כי קבעה חיצוני מפקח של ביקורת

 שנות כל במשך שראיתי ביותר הגבוהה ברמה הבתים: "ביותר

   ."ישראל במדינת מבנים בביקורת פעילותי

  

  

  .לבית המפתחות את בחגיגיות ומסרנו משפחה כל עם אישיים טקסים קיימנו

  .החשמל לחברת הבתים את וחיברנו 4 טופס קיבלנו, הנדרשת הניירת כל את השלמנו מכן לאחר

 ברמה הגבוהה ביותר שראיתי במשך כל שנות פעילותי בביקורת מבנים במדינת ישראל"הבתים "
  ייחוס –'ציטוט'." 'סגנונות', לחץ על 

 פסח חג בסעד" השקד" שכונת דיירי לכל לאחר הוא לנו שנותר כל
 לבנות המושג של ביותר המלא במובן ביתכם את לבנות שתזכו, שמח

   בית.

  

   ...וחדש מרווח בבית כבר תעשו הסדר ליל את

  

  

 



  גן רמת, 21 שלום יד HIGH 21 פרויקט

  .המתוכנן הזמנים ללוח בהתאם מתקדם הפרויקט

   .העגורן את ופירקנו, השלד עבודות את סיימנו

 ברוב. להן ומחוצה בדירות, בבניין הגמר עבודות על עובדים אלה בימים

. הריצוף עבודות את התחלנו ובחלקן, הטיח עבודות את ביצענו הדירות

 ובמרפסות במקלחות השונות האיטום עבודות עם מתואמות אלה עבודות

  .השמש

 הקרקע בקומת כעת מתמקדות והן, 5 עד 1 בקומות הסתיימו הטיח עבודות

  .6 ובקומה

  .הקומתי בלובי טיח על עובדים אנו הדירות בתוך לעבודה במקביל

 אלה קומות צבענו ואף המרתף קומות בשתי טיח עבודות סיימנו, כן כמו

  .ראשונה צבע בשכבת

  .החיצוני הטיח יישום את והתחלנו, הבניין במעטפת פיגום הקמנו, במקביל

 החיפוי ואת הצבעוני השליכט שכבת את נבצע החיצוני הטיח יישום לאחר

  .הבניין מחזיתות בחלק המתוכנן העץ דמוי

 הריצוף עבודת. הריצוף בעבודות מתחילים אנו, טיח מסיימים אנו בה דירה בכל

 לחדר כניסה. והמרפסת הרטובים החדרים לבין היבשים החדרים בין מתחלקת

 ריצוף את. האיטום עבודות ועם האינסטלציה עבודות עם מתואמת הרטוב

 ואת החיצוני הטיח עבודות את שנסיים לאחר, האחרון בשלב נבצע המרפסות

  .המרפסת איטום

 בחודש( האלומיניום התקנת את מתכננים אנו, החיצוני הטיח עבודות סיום עם

  .בשטח שהצגנו דוגמא שאושרה לאחר, ייצור בתהליך כבר האלומיניום). מאי

 אך, שנבחר האלומיניום גוון את לשנות דיירים של בקשה לאחרונה קיבלנו

 כי שתדעו חשוב. האדריכלית עם בה לדון שנוכל מכדי מאוחר הגיעה הבקשה

 – הבניין של החזותיים האלמנטים בחירת את שוטף באופן מלווה האדריכלית

 לפי הבניין חזית על מקפידה היא'. וכו ההתקנה פרטי, החומרים סוג, גוונים

  .שהציבה במיוחד הגבוהים העיצוביים הסטנדרטים

 דבר של בסופו תייצר האדריכלית י"ע שנבחרה הגוונים שחליפת משוכנעים אנו

  .וייחודי יפה בניין

  .הריצוף את נסיים בהן בדירות תותקנה והן בהזמנה לדירות הכניסה דלתות גם

  לפי הסטנדרטים העיצוביים הגבוהים ביותר שהציבה האדריכלית מקפידה על חזית הבניין

   

  .הבניין של הכלליות במערכות גם נתקדם הקרובים השבועות במהלך

. שבמרתפים העשן פינוי במערכות הקשור כל את נבצע כ"אח מיד. במרתפים האינסטלציה עבודות את נשלים, זאת במסגרת

  .המשאבות והתקנת) ספרינקלרים( האש כיבוי מערכות את נבצע מכן לאחר



  המעלית כבר בארץ

 מספר לפני ל"מחו שהוזמנה לאחר. העולמית שינדלר חברת של שוויץ תוצרת איכותית מעלית היא לבניין שנבחרה המעלית

  .הקרובה התקופה במהלך המעלית של התקנה מתכננים אנו. לארץ אלה בימים הגיעה היא, חודשים

 זאת במסגרת. בדירות" פינישים"ה לעבודות להיכנס נוכל, כניסה ודלת חלונות התקנת, הריצוף, הטיח עבודות השלמת עם

  '.וכו פנים דלתות, ברזים, כיורים, אמבטיה ארונות, המטבחים את נתקין, הדירות את נצבע

  .ניב עם לתאם יש ההגעה את. בשטח למדידות מטעמו הספק את להזמין מתבקש למטבח חיצוני ספק שבחר מי

  

  

  נצר סרני –שכונה א' 
  .המתוכנן הזמנים לוח את מעט מקדים ואף היטב מתקדם הפרויקט

 סיימנו כי לעדכן שמחים אנו. הבתים שלדי על לעבוד ממשיכים אנו

  .שבפרויקט הרצפות כל את לצקת

 כבר והבתים, הרעפים גגות בבניית התחלנו גם האחרונים בשבועות

  !העליון בחלקם האדום הגוון את מקבלים

 במסגרת. הגמר לעבודות נכנסים אנו הראשונים בבתים, במקביל

 את מבצעים – לטיח הבתים את מכינים אנו ראשון בשלב, זאת

 מזמינים אנו זה בשלב( האינסטלציה הכנות את, החשמל הכנות
 משקופים מתקינים), הנקודות של הסימונים על אתנו לעבור אתכם

 איטום, הכניסה דלתות של משקופים, האלומיניום של עיוורים

  .ישנן אם נוספות מערכות ומכינים, היסוד קורות

  . הטיח עבודות את מבצעים אנו, אלה הכנות סיום לאחר

. הריצוף בעבודות מתחילים אנו, הטיח עבודות השלמת לאחר

 זו. הראשונים בבתים הקרובים בשבועות יחלו אלה עבודות

 אצל שלכם השונות הבחירות את שתסיימו מאוד שחשוב הסיבה

  .הפרויקט של הספקים

 את התצוגה באולמות לשדרג ותרצו במידה, לב שימו
 ארון, 80/80 ריצוף( הקבלן דרך לשדרג שניתן המוצרים

 יצרנו, עליכם להקל מנת על) סמויה אסלה, אמבטיה
 תוכלו. הספק באולם אלה מוצרים של שדרוג טופס

 המוצרים את לבחור ומיד, זה ייעודי טופס על לחתום
 האינטרנט מאתר הטופס את להוריד גם ניתן. באולם

  .הגמר חומרי בדף

 אין, מהסטנדרט ובחרתם שבמידה ברור. הסטנדרט בריצוף הפחת בעניין עיצובים אליאב של באולם טעות הייתה לאחרונה

  .עליו לשלם שלא וודאי, הפחת בעניין לעשות מה לכם



 הריצופים בחירת לאחר מיד, לב שימו. הגמר לחומרי הערב במהלך הפריסה תכניות בעניין תודרכתם – פריסה תכניות

 להכין עליכם יהיה, הפרויקט אדריכל של הסטנדרטית הפריסה מתוכנית הפריסה את לשנות ותרצו במידה, והאביזרים

 צריכה שהתכנית לב שימו. מטעמכם מעצבת אצל, לחלופין או דיירים שינויי' מח אצל זאת לעשות תוכלו. חלופית תכנית

 העבודה בגין לזכות או לחייב, ונדרש במידה מטריצות להתאים, אותן לבדוק מנת על דיירים שינויי' למח מקרה בכל להגיע

. בהקדם הבחירות את להשלים יש מדוע נוספת סיבה זו.  שלכם האישית הפריסה לתכנית בהתאם הכל, האריחים כמויות או

   .האישית הפריסה תכנית את ותשלימו האריחים את שתבחרו לפני לרצף להתחיל נוכל לא

  תכנית פריסה חשובה, וצריכה להיות מוכנה לפני תחילת עבודות הריצוף.

 נקרא, הריצוף תחילת ליום ועד, לשטח שלכם הריצוף חומרי הגעת לאחר

 זה אכן שהוא( שהגיע החומר את שתאשרו מנת על – לשטח לכם
 כך, הריצוף של הראשון ביום שתגיעו שיתאפשר ככל מומלץ). שהזמנתם

  .שביקשתם הפריסה לתכנית בהתאם ביצוע על בקרה לבצע תוכלו גם

 בחירת טופס את להשלים זו בהזדמנות לכם מזכירים אנו

  .הגוונים

בשל קצב הייצור, היערכות עם כמות החומרים והתאמות נוספות חשוב 

שינויי שתסיימו למלא במועד את טופס בחירת הגוונים ולהעבירו למח' 

  דיירים.

  

  

  

  

 

  שכונת הזית ג', קיבוץ אייל

  !אותה שבונים אלה להיות שמחים ואנו, מצוין בקצב לה צומחת 'ג הזית שכונת

 כאשר, לתכנון בהתאם מתקדמות השלד עבודות

 ביתר. שלד סיום בשלבי אנו מהבתים בכמחצית

 ומעריכים השלד בעבודות מתקדמים אנו הבתים

  . כחודשיים תוך נסיימן כי

 ונשלים, הבתים את ננקה, השלד עבודות סיום עם

  .בתיםחצרות הב ישנן אם, חיצוניות יציקות

  .הגמר עבודות לתחילת נערכים אנו, במקביל

 הכנות"ה שלב את מבצעים אנו ראשון בשלב

 חלונות ופיקמש את מתקינים זה בשלב". לטיח

 את מבצעים, החוץ דלתות משקופי, האלומיניום

  .וישנן במידה נוספות מערכות של והכנות, האינסטלציה הכנות, החשמל הכנות

 מיקום את לראות תוכלו בו, לסיור אתכם נזמן, והאינסטלציה החשמל' נק סימון לאחר, השונים במפגשים שעדכנו כפי

   .בבית אצלכם הנקודות



 הצבעוני השליכט שלב עם נמתין. חוץ וטיח פנים טיח נבצע, לטיח ההכנות את שנשלים לאחר

  . החצר פיתוח עבודות השלמת לאחר עד

 את שתסיימו חשוב לכן. הבית בריצוף נתחיל, הטיח עבודות את שנסיים לאחר מיד

   .נקבע/ הזמנים ללוח בהתאם הגמר חומרי בחירת

 לאשר מנת על לשטח אתכם נזמין, הריצוף עבודות את שנתחיל ולפני לשטח הריצוף הגעת עם

   .שהזמנתם הריצוף אכן הוא לביתכם ומסומן שהגיע שהריצוף

 ליישמו שנוכל מנת על, הריצוף תחילת לפני פריסה תכנית לקבל עלינו – חשוב
 חומרי של הכמויות כתב( המטריצות משפיע גם הפריסה תכנית. לבקשותיכם בהתאם

 למשמעויות לב שימו. שלכם הפריסה תכנית לפי, כאמור, נעדכן אותן) הריצוף
 אריחים על עבודה בגין אפשרי ובחיוב הכמויות בעדכון חיוב/  זיכוי של כספיות

  .מיוחדים

טרם נבחר באופן סופי הספק לדלתות הפנים. הנושא נמצא במו"מ, תוך כוונה לשדרג את המוצר הסופי שתקבלו מאתנו. 

  נפרסם את ההחלטות בהקדם.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  שכונת האקליפטוס, משואות יצחק

 שלד עבודות סיימנו ואף, הבתים רובב הגמר עבודות עם מתקדמים אנו

  .שנפתחו האחרונים הבתים בשלושת

  !החדש בבית לגור נכנסה ראשונה משפחה, טובה בשעה

 התחתון ברחוב והחצרות הכביש כאשר הפיתוח בעבודות גם התחלנו

  . )אחד בעיתוי השכונה לכל שתתבצע האספלט סלילת לפני( מוכנים

 בקיץ השכונה כל של הבתים מסירת להשלים מתכוונים אנו

  .הקרוב

 שלכם האישי הזמנים לוח את ולהכיר, להכירו חשוב. הפיקוח י"ע שפורסם מסירה לנוהל לב שימו 
 הנוספים המוצרים ועם המטבח התקנת עם להיערך שתוכלו בכדי זאת. הראשונה המסירה לקראת

  .שבאחריותכם

 אחר לעקוב תוכלו, כן כמו. משפחה לכל אישי ובאופן האינטרנט באתר שוטף באופן נעדכן הזמנים לוח את – זמנים לוח

  .באתר המפורסמת הביצוע בטבלת העבודות ביצוע קצב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  שכונת הבנים בקיבוץ בית קמה

  

  

  

 את מכסה כבר הירוק הגנון. קמה בבית הבנים לשכונת לחזור שמחנו

  . החיים של ביופי אותה ממלאים והילדים האנשים, השכונה

 חג לפני אותם וסיימנו הבדק שנת תיקוני את לבצע מנת על הגענו

  .הפסח

  !השכונה של המדהים הנוף מול המרפסת על רגוע בקפה להתראות מקווים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 שמרו על קשר

אנו משתדלים לעדכן אתכם בעדכונים שוטפים 

באתר האינטרנט של החברה בדפי הפרויקט 

   . .ilwww.elnor.co השונים.

אתם מוזמנים להתעדכן באופן שוטף ולמצוא את החומרים הרלוונטיים 

עדכון סטאטוס שלבי הביצוע, הנחיות לבחירת  –לפרויקט שלכם. בין השאר 

  חומרי גמר וכד'.

, דף הפייסבוק של החברהאנו מעדכנים בבנוסף, 

  ותוכלו לעקוב ולהתעדכן. LIKEעשו 

  

 

   שלנו, עם המעבר למשרדים החדשים.כמו כן, שימו לב לכתובת החדשה 

  

  

  

 

  

  

  נור הנדסה ואדריכלות בע"מלא

  רעות,-מכבים-, מודיעין4רח' המעיין 

 3, קומה 2בניין ליגד 

  073-7884663טלפון: 

 077-4314662פקס: 

Info.elnor@gmail.com 

www.elnor.co.il 

אנו מאחלים 

לכולם חג פסח 
שמח, שיסמן 

המשך צמיחה, 

 בניה והתעצמות!


