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?מה במצגת

כמה מילים על התהליך•

מסירה ראשונה•

מסירה שניה•

קבלת מפתח להתארגנות•

4טופס •

אישור אכלוס•

השלמת אישורים לקיבוץ•

תיק דייר קבלן•

.ז משוער"לו•



כמה מילים על התהליך

מצגת לקראת המסירות-סעד  4



?אז מה עשינו בשנה האחרונה

.מטר אורך של כלונסאות7,220קדחנו •

.טון של ברזל700-קשרנו כ•

.קוב של בטון7,500-יצקנו כ•

.בלוקים656,596-בנינו כ•

.ר"מ9,568בנינו •

.ר"מ7,650-ריצפנו וחיפינו כ•

.אריחים21,250-שהם כ•

.קבלני משנה22•

.עובדים210-כ•

.ימי עבודה15,840-כ•

תאומים  , תכניות, פריטים, ועוד מאות אלפי פרטים
.ועוד



עברנו בדרך

.  שינויי דיירים•

.בחירת חומרי הגמר•

.סיור בלוק ראשון•

.סיור נקודות חשמל ואינסטלציה•

.תחילת ריצוף ותכניות פריסה•

, ביקורים-שותפות –ועוד במעלה הדרך •
...הארות וגם טענות, הערות, שאלות
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עבודה צמודה מול הפיקוח והמנהלת

.ישיבות מנהלת•

.ישיבות שטח שבועיות•

.ביקורי מנהלת בשטח•

.קבלת החלטות משותפת•

.פיקוח צמוד•

אישור פרטי ביצוע בכל  •
.שלב

...ועודועוד •



?מהו פרויקט מוצלח

לוח זמנים



תהליכי בקרה



בדיקה של יועץ הקרקע

.ביום הקידוחים הראשון✓

בדיקה קפדנית של תוצאות הבדיקה  ✓
.הסונית לכל בית
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נהלי עבודה בתחום הבקרה והפיקוח

:בדיקת המפקח

.ביציקת כלונסאות✓

.לפני יציקת רצפה✓

.ד"לפני יציקת ממ✓

.לפני יציקת עמודים✓

.לפני יציקת תקרה✓

.בדיקת מערכות אינסטלציה✓

.בדיקת מערכות החשמל✓

.לפני התחלת טיח✓
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.בסיום טיח✓

.בתחילת ריצוף✓

.בסיום הריצוף והרובה✓

.בדיקת האלומיניום✓

.בדיקת הצפה✓

.טרום מסירה✓

בדיקות שוטפות על כל מלאכה  ✓
.שמבוצעת באתר



נהלי עבודה בתחום הבקרה והפיקוח

:בדיקה מעבדה מוסמכת

.בדיקה סונית+ בטון –יציקת כלונסאות ✓

.בדיקת הבטון–יציקת רצפה ✓

.בדיקת הבטון–ד "יציקת ממ✓

.יציקת עמודים✓

.בדיקת הבטון–יציקת תקרה ✓

.בדיקת מערכות אינסטלציה✓

.ד"בדיקת טיח ממ✓

.ד"בדיקת אטימות ממ✓

.ד"בדיקת אטימות ממ✓

.בדיקת מערכת סולארית✓
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קונסטרוקטורבדיקה וחתימת 

.ביציקת הכלונסאות✓

.ביציקת הרצפה✓

.ד"ביציקת הממ✓

.ביציקת התקרות✓
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פיקוח עליון של המתכננים

.ביקורי פיקוח עליון שוטפים של האדריכל✓

.י האדריכל"אישור פרטי ביצוע ע✓

.בקרה שוטפת של נציגי קורום✓

.ייעוץ שוטף ומענה של מתכנן האינסטלציה✓



בקרה צמודה על לוח הזמנים



16



–מנהלת –שרות לקוחות ועבודה מסונכרנת 
דייר-פיקוח 

...מנסים לייצר חוויה טובה•

.אתר אינטרנט ייעודי•

.עדכונים שוטפים•

.שילוב בתהליך •

.מענה לנושאים המועלים על ידכם•
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המסירות





תנאים למסירה ראשונה

אישור  מפקח הפרויקט שהבניה  •
נקודות , הותקנו כלים סניטרים, הושלמה

עבודות פיתוח והבית מוכן  , חשמל
.למסירה ראשונה

.מים וביוב, חיבור הבית לחשמל•

השלמת כל התשלומים לפרויקט מול •
רישוי  , כולל שעות תכנון)חברת הניהול 
(.מיוחד וכדומה

אישור קבלן להשלמת התחשבנות בגין •
.שינויים



מסירה ראשונה

י שרות הלקוחות "המסירה תתואם מראש ע•
.של הקבלן עם הבונה ועם חברת קורום

נציג הקבלן  , הבונה: במסירה ישתתפו•
.קורוםונציג חברת 

ח ליקויים  "יצא דו, הסתיימה הבדיקה•
הקבלן  , מסודר עליו יחתמו הבונה

.והמפקח

החוסרים / הקבלן ישלים את כל הליקויים •
.בלוח הזמנים שייקבע

.לאחר מכן תוזמנו למסירה שניה•



נקודות התייחסות בעת המסירה

.עברו בכל פינה בבית•

. בדקו שאין כתמי נזילות•

בדקו  –תריסים וסגרו אותם , פתחו חלונות •
.עובדשהכל

בדקו נקודות חשמל שכל הנקודות עובדות ושיש  •
.את כל הנקודות שביקשתם על פי התכנית

.בדקו שאין שברי ריצוף•

.בדקו שהברזים עובדים ויש מים חמים•

.בדקו שאין שברים בחיפויים•

.בדקו שבוצע פיתוח המגרש•



מסירה שניה

.מסירה שניה תתקיים רק לאחר שיושלמו כל התיקונים •

למעט הקשור לפיתוח  )4הוגש כל החומר הנדרש לטופס •

(.מגרש

אישור הקיבוץ כי המשפחה השלימו את כל  •

.התחייבויותיה הפורמליות והכספיות

.חתימה על תצהיר קבלת מפתח להתארגנות•

תקבלו מפתח לצורכי  , הושלמו התנאים שלעיל•

(.מזגנים עבודות גבס וכדומה, מטבח)התארגנות בבית 

4אכלוס הבית מותנה בקבלת טופס ! חשוב ביותר •

.והשלמת עבודות הפיתוח ברחוב



?מי מכיר –4טופס 

.לבתים הינה באחריות הקבלן4קבלת טופס 

:הן4הבדיקות שאותם צריך לעשות לקבלת טופס 

נבנו לפי החוק והתקן והסנןד "א שהממ"אישור הג•
.הנדרש

אישור יועצים אדריכלות וקונסטרוקציה שהבית •
.נבנה לפי התכניות

.חתימת מהנדס אחראי של הקבלן על ביצוע הבניה•

.אישור פקח הבניה שהבניה נעשתה לפי היתר•

,  שלד: אישור מעבדה מוסמכת לבדיקות נדרשות•
,  ד"קירות ממ, ד"תקרת ממ, ד"רצפת ממ, כלונסאות

.ד"אטימות ממ, ד"טיח ממ

.ודלוחיןנקזים  , ביוב צנרת מים: בדיקות אינסטלציה•

.בדיקת חשמל לפני חיבור לחשמל•



תיק דייר מהקבלן

פרוט  . )חוברת הוראות תחזוקה ושימוש לדירה•
איך לשמור עליהם ואיך  , על האלמנטים בבית

(לתחזק אותם נכון

טלפונים  שרות לקוחות ותיקונים של כל •
.הספקים

.בחירת צבעים לבית•

.הזמנת ריצופים וסניטריים•

אינסטלציה , דלתות, דוד שמש–תעודות אחריות •
.'ועוד



השלמת אישורים לקיבוץ

מנהלת קהילה על סיום תשלומים  דמי  / אישור גזבר •
טופס העדר  = קרן עזרה הדדית , הון אגודה, כניסה
(חובות

למשפחות  )סיבוב הכרות עם בעלי התפקידים במזכירות •
.בתאום עם לאורה–( שטרם עברו לגור בקיבוץ

.ללאורהספח + של שני  הזוג  . ז.העברת צילומי ת•

,  מים)הוראות קבע 4חתימה על –הנהלת חשבונות •
(אורנית/ שלומית –קיבוץ חינוך , קיבוץ כללית, חשמל

הצגת אישור קיום ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה  •
.9/19נכון לתאריך 

.י הנהלת חשבונות"הטופס יינתן ע-מסלקה פנסיונית  •

,  אינטרנט, ס"טל, טלפון)תשלום עבור חיבור תשתיות •
(מים וחשמל



2
1

שער  

ראשי

גדר 

קיימת



!מזל טוב
קיבלתם את הבית

אישרתם, חתמתם

ופתאום גיליתם שיש תקלה  

(ולא נזק שעשה בעל מקצוע שעובד בבית)

אנחנו והקבלן עדיין אתכם

.לתקלה אסתטית" תקלת שבר"הבדילו בין 

תקלה  . תטופל באופן מידי–תקלת שבר 
תטופל במסגרת תיקוני שנת  –שאינה שבר 

.הבדק

!אנחנו אתכם לאורך כל הדרך


