
פתיחת פרויקט שכונת הדרים
12.7.18מצגת לכנס דיירים 



על החברה

המתמחה  ', אלנור הנדסה ואדריכלות'חברת •
מושבים  , בייזום ובניית פרויקטים בקיבוצים

שנות ניסיון  30-הינה בעלת למעלה מ, וערים
.בענף הבנייה

החברה מנוהלת על ידי  צוות הנהלה פורץ  •
בעל ניסיון עשיר בתחום הבניה , דרך

.וההנדסה

צברה החברה מוניטין  , במהלך שנות פעילותה•
רב המאפשר לה לבצע וליזום בהצלחה גדולה 

.  פרויקטים ענפים ומורכבים ברחבי הארץ





פרויקטים בשנים האחרונות

.שכונת הבנים בקיבוץ בית קמה•

.שכונת השקד בקיבוץ סעד•

.שכונת האקליפטוס בקיבוץ משואות יצחק•

.בניין מגורים ברמת גן•

.בקיבוץ נצר סרני' שכונה א•

.קבוצת רכישה בראש העין–" עתודת אפק"פרויקט •

.בקיבוץ אייל' שכונת הזית ג•

.פרויקט יזמי בצור הדסה•



בפרויקטתפקידים מצד הקבלן בעלי 

מיילטלפוןשםתפקיד

052-2123597oria@elnor.co.ilאוריהפרויקטמנהל

אלכסעבודהמנהל

073-7884663office@elnor.co.ilיסמיןמשרד

052-8777987service@elnor.co.ilדניאלהדיירים'מח

mailto:oria@elnor.co.il
mailto:office@elnor.co.il
mailto:service@elnor.co.il


הפן הביצועי–ניהול פרויקט 

לוח זמנים



שלבים  
מרכזיים  
בתהליך  

הבניה

סגירת  
שינויי  
.הדיירים

בחירת  
חומרי  
.הגמר

ביקורים  
מוגדרים  

.בשטח

מסירת  
הבית



שינויי דיירים



שינויי הדיירים

. תכניות שינויי הדיירים נחתמו מול משרד האדריכל•

בעת החתימה על השינויים יש לקחת בחשבון את •

תוכלו לעשות אומדן עצמי  . העלויות הכרוכות בשינויים

.בהתאם למחירון השינויים המצוי אצלכם

.תועברנה התכניות לביצוע לשטח, לאחר חתימת הדייר•

י  "לא נפתח עבודה בבית שהתכניות שלו לא נחתמו ע•

.הדיירים



המשך-שינויי דיירים 

.  שם יבוצע תמחר השינויים. דיירים של הקבלן' תועברנה התכניות למח, במקביל•

.יבוצעו לפי מחירון השינויים של הפרויקטהתמחורים

תקבלו העתק  . ויוכנסו בתקציב הכללי של הביתלקורוםמחירי השינויים יועברו •

.מתמחור זה

.דיירים של הקבלן' ניתן לפנות למח, בכל פניה או שאלה בעניין התמחור•



שינויים לאחר סגירת התכניות

בעיות שליטה  , הגורמים לעלויות נוספות, יש להימנע משינויים מאוחרים, ככלל•

.וטעויות

היא , לאחר סגירת התכניות, במידה ובכל זאת משפחה תבקש לבצע שינוי נוסף•

.  דיירים של הקבלן' תפנה למח

יש לקחת בחשבון כי לכל שינוי נוסף ישנן עלויות נוספות שהן מעבר לעצם ביצוע  •

י  "עלויות אלה ישולמו ע. 'וכוהעתקים ' הדפסות במס, שעות תכנון: השינוי בהן

.הדייר

.דיירים של הקבלן' במח, כולל העלויות, המשפחה תחתום על בקשת השינוי•



ךהמש-שינויים לאחר סגירת התכניות

ללא  , עמידה בכללי השינויים–הכוללים , השינוי המבוקש ייבחן בהיבטים שונים•

.  מצב הבית והחומרים בשטח ביחס לשינוי המתבקש ועוד, שינוי בהיתר

לא ניתן  , כמו כן. לא יהיה ניתן לבצע שינויים הכרוכים בשינוי היתר, בשלב זה•

.פתחים בבית והוספת רצפות קונסטרוקטיביות, לשנות מיקומי אסלות

יועבר השינוי לאישור המפקח והאדריכל של  , דיירים' במידה והשינוי יאושר במח•

.הפרויקט

.25%י מחירון השינויים בתוספת "עלות השינויים בשלב זה היא עפ•



חומרי הגמר



אישור הספקים של חומרי הגמר

.מתבצע יחד עם מנהלת הפרויקט•

.המפרט שבחוזה הוא הבסיס•

.משתדלים תמיד לתת יותר•



כנס בחירת חומרי הגמר וגוונים

.הצגת הספקים והחומרים•

.הצגת תהליך הבחירה•

.הצגת לוח הזמנים לבחירה•

.מושגים וטיפים–תדריך מפורט •

.לוח תצוגה של חומרי הגמר ואפשרויות הבחירה•

.חוברת עם כל הפרטים והתדריך•



סיורים אישיים

.בביצוע בלוק מחיצה ראשון•

.בתחילת עבודות החשמל•

.בתחילת עבודות הריצוף•



נהלים כלליים

:שינויים ותוספות מיוחדים

י קבלן "או ע/י הדייר ו"לא יבוצעו שינויים התלויים בהספקת ציוד ע, ככלל•
.חיצוני

הכנת תעלות מיזוג מיוחדות  , לא ניתן להניח גופי תאורה שקועים בבטון, בכלל זה•
.'וכד

י  "שיאושר ע, נאשר ספק אחד לכל הפרויקט–חימום תת רצפתי / שואב אבק מרכזי •
.הקבלן ויתחייב לעמוד בכללי העבודה שייקבעו



הסתובבות וביקורים בשטח

!!!אין כניסה לשטח •

אנא הגיעו עם  –( ריצוף, חשמל, בלוק ראשוןסיור:שפורטכפי)לסיורכשתזומנו•
.נעליים סגורות וללא ילדים



אתר אינטרנט ייעודי

.שוטפיםלעדכונים •

.לפרסום תכניות•

.דינאמיותהדמיות•

בחירת חומרי  –לפרסום הנחיות •
.'וכובחירת גוונים , הגמר

.שאלות ותשובות•

...ועוד•

www.elnor.co.il

http://www.elnor.co.il/


!!!!בהצלחה 


