
:1' כנס דיירים מס
לתהליך שינויי דיירים תדריך 

ובחירת חומרי הגמר



מה במצגת

2

הכרות עם בעלי התפקידים בפרויקט

 שינויי הדייריםתהליך.

חומרי הגמר:

הספקים והחומרים.

התהליך לבחירה אישית של הדיירים את החומרים לביתם.

דגשים.

משלימיםומוצריםפניםעיצובשירותי.

כל התמונות במצגת הינן להמחשה בלבד



בעלי התפקידים בפרויקט

.רואי שליו–מנהל הפרויקט •

.אדוארד–עבודהמנהל•

.דניאלה–מתאמת השינויים •

!הזה היא מול דניאלה בלבדבשלבהעבודה
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סטאטוס הפרויקט

.הושלמה ההתארגנות לעבודה•

.נבנו קירות הפיתוח ההיקפיים•

.נחפרו המרתפים•

.אנחנו בשלבי קידוח הכלונסאות•

.נתחיל את עבודות שלדי הבניינים, מיד וברצף•
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תהליך שינויי הדיירים
ובחירת חומרי הגמר
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שינויי דיירים



תהליך שינויי הדיירים

.את תהליך שינויי הדיירים מרכזת דניאלה•

.  יחייבו את החברה( דהיינו דרך דניאלה)רק השינויים שעוברים במנגנון של החברה •
קבלן משנה /מנהל פרויקט/שיחה עם מנהל עבודה, פניה במייל: כגון)כל פניה אחרת 

.לא תחייב את החברה( 'וכד

:אתם יכולים לבחור בשתי חלופות•
.מסלול ללא שינויים-' אופציה א•

.מסלול עם שינויים-' אופציה ב•



מסלול ללא שינויים–' אופציה א

.ולמפרטים הקיימיםלתכניותאנחנו נבנה את הבית בהתאם •

,  מטבח, ברזים, כלים סניטריים, חיפויים, ריצופים: אתם תבחרו את המוצרים הבאים•
.דלתות פנים

.הביצוע הקיימותתכניותתקבלו מאיתנו את •

.הביצועתכניותתגיעו לפגישה אחת אצל דניאלה לבדיקת הבחירות ואישור •



מסלול עם שינויים–' אופציה ב

על מנת להעביר את בקשות  , (דניאלה)באופציה זו תתנהלו מול מתאמת השינויים •
.השינויים שלכם ולאשרן

.פגישות אצל מתאמת השינויים3-תהיו זכאים ל•

.שלבי ביצוע השינויים יפורטו להלן•



תהליך ביצוע השינויים

התכניותקבלת 
תכנון , במייל

המטבח והכרת  
הנהלים  

פגישה  
ראשונה  
להצגת 

השינויים 
המבוקשים

הטמעת 
השינויים 

י "עותמחורם
מתאמת 
השינויים

פגישה שניה  
אישור  

השינויים 
ותשלום

ביצוע הזמנות  
אצל ספקי  
הפרויקט

פגישה  
שלישית  
לבדיקת 

הזמנות ריצוף  
פריסהותכניות



מסלול עם שינויים–' אופציה ב

:'שלב א•
.העדכני ביותר והפניות לספקים הרלוונטייםהתכניותדניאלה תעביר אליכם במייל את סט •

.עליכם לתאם פגישה אצל ספק המטבחים לתכנון פרטני ואישי של המטבח שלכם•

.  דניאלה תתאם עמכם פגישה ראשונה•

:'שלב ב•
.בה תכירו את נהלי השינויים והתוספותפגישה ראשונה•

.המטבחתכניותכולל , במסגרת הפגישה תציגו בפני דניאלה את השינויים אותם תרצו לבצע•



מסלול עם שינויים–' אופציה ב

:'שלב ג•
.ואת התמחור שלהם ותעביר אליכם במיילבתכניותדניאלה תטמיע את השינויים שביקשתם •

.ולוודא הטמעה של כל בקשותיכםהתכניותעליכם לעבור על •

.את כל הערותיכם עליכם לרכז לקראת הפגישה הבאה•

:'שלב ד•
.השינוייםתכניותבה יוטמעו ההערות שנתתם על פגישה שניה•

.התכניותתחתמו על •

.התשלום בשיקים בלבד. תוספות/ תעבירו תשלום על השינויים •

.לביצועכתכניותירדו לשטח התכניות, בתום הפגישה•



מסלול עם שינויים–' אופציה ב

:'שלב ה•
דלתות  , ברזים, כלים סניטריים, חיפויים, ריצופים)סגירת ההזמנות מול הספקים של הפרויקט •

(.פנים

:'שלב ו•
.לבדיקת הזמנות הריצופים ותמחור עבודות קשורות-פגישה שלישית•

.פריסת ריצוףתכניותבמעמד הפגישה תספקו •



דגשים
.כל שינוי בדירה ילווה בעיכוב במסירת הדירה1.

.או על אלמנטים ציבוריים/ו( אחוריות או קדמיות)לשינויים אין השפעה על חזיתות המבנה 2.

.י האדריכל והיועצים"שנקבעה ע( צול4)לשינויים אין השפעה על צנרת האינסטלציה 3.

,  או את תקנות כיבוי האש/השינויים עומדים בתקן ובהיתרי הבנייה ואינם נוגדים את חוק תכנון ובנייה ו4.

.ועודע"תב

.  השינויים אינם מצריכים הוצאת היתרים נוספים5.

.ויעברו את אישור מתאמת השינויים' מ"אלנור הנדסה ואדריכלות בע'י "השינויים יבוצעו אך ורק ע6.

.'אין הודעות חד צדדיות במייל וכד. המפקח/ השינויים יבוצעו רק לאחר אישור מנהל הפרויקט7.

.השינויים יבוצעו אך ורק לאחר הסדרת התשלום-במקרה והשינוי כרוך בתשלום  8.

.במעקותאין שינוי 9.

.  אין שינוי במבנה ובמיקום המדרגות10.



דגשים נוספים
.פגישות נוספות כרוכות בתשלום. פגישות אצל דניאלה3–שימו לב שאתם זכאים ל 1.

.י החברה לכל שלב שהוא באחריותכם במסגרת התהליך"עליכם לעמוד בלוח הזמנים שייקבע ע2.

.אין שינויים לאחר ביצוע, ככלל3.

רק לאחר אישור מנהל הפרויקט ובעלות פתיחת  –בקשות שינויים לאחר סגירת תיק השינויים 4.

.תיק שינויי הדיירים



?מה עליכם לבחור

.מטבח•

כלים סניטריים  , חיפוי, ריצוף•
.  וברזים

.פניםדלתות •

.שדרוגי חשמל חכם•
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מטבח
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מטבחי סמל



כלים סניטריים  , ריצופים
וברזים
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ריצוף וכלים סניטריים

לפרויקט נבחרו שני ספקים מהשורה  

וזאת על מנת לאפשר לכם מגוון  , הראשונה

רחב של בחירה ולאפשר לכם ליהנות מתחרות 

.וודאי אם תרצו לשדרג, בין שני ספקים
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זהבי עצמון



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

.לא ניתן לבחור חלק מהמוצרים אצל ספק אחד ואת היתר אצל האחר•
24



דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.בדבר הבחירות והאפשרויות, הדיירשימו לב לכללים המפורטים בחוברת •

מטריצה עם כמות מפורטת וספציפית לכל בית של הריצופים והכלים יועברו מדניאלה •

(.תכניותרק לבתים שסגרו )לספקים 

סדר העדיפות נקבע על ידינו בהתאם לקצב –הספקים יזמינו אתכם לאולמות •

.   ההתקדמות בשטח

,  בפגישה תיבדק ההזמנה. תזומנו לפגישה עם דניאלה, לאחר סגירת הבחירה באולם•

.ויבוצע תמחור לעבודות נוספות במידה ותהיינה לאור בחירתכם, תכנית הפריסה
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.י מעצבת מטעמכם"תכנית פריסה ניתן לבצע תמורת תשלום אצל דניאלה או ע•

, 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•

במעמד זה תבחרו את גווני הרובה ממניפת הגוונים שתוצג לכם (.אלה שבחרתם

.בשטח
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דלתות פנים
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היא הסדרה המובילה בישראל בדלתות עמידות   Dolphinסדרת •
.במים ומזיקי עץ

חומר100%המשקוף וההלבשות עשויים , הדלת•

WPC(wood plastic composite) –

.  תרכובת חזקה ומסיבית המאפשרת מגע חופשי עם מים ללא חשש
(.קנטים ישרים)שטופקנט, גימור צביעה אפוקסי בתנור

!שנות אחריות לנזקי מים7•

דלתות פנים



גוונים
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:ניתן לבחור את הגוונים הבאים

.לבן•

.שמנת•



Bswitchמערכת בית חכם של 



(האדריכלי"עהנבחרים)נוספיםגמרחומרי

.והשליכטלרבות האבן , חיפויי חוץ•

.האלומיניוםגוון•

.או ספי חלון/וקופינגאבן חוץ עבור •

.פניםמדרגות•

.מעקות פנים וחוץ•

ותוכלואותםשתכירומנתעל,שנבחרוהמוצריםאתלעתמעתלכםנפרסםאנו
.להתאים ככל הנדרש עיצובים שלכם לאלה של האדריכל



עיצוב פנים ומוצרים משלימיםשירותי

.אנו מציעים את שירותי עיצוב הפנים של דניאלה•

רואים הרבה יתרונות בעבודה עם מעצבת שהיא גם נציגת החברה  אנו•
.כמתאמת השינויים

"אחות"חברהבאמצעות,לביתמשלימיםשירותיםבהמשךלכםנציע,בנוסף•
.וילונות ועוד, תאורה,ריהוט,אווירמיזוג,נגרות,גבסעבודות–בהם









סיכום

36



סיכום

.איש הקשר העיקרי שלכם מול החברה מרגע חתימת החוזה–דניאלה •

.מתחילים עבודה מול דניאלה על נושא השינויים באופן מידי•

.וואטסאפבהודעותאו/והאינטרנטבאתרשוטפיםעדכונים•

. בחירות מוצרי גמר באולמות בהתאם ללוח הזמנים שיופץ לכם•
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לוח זמנים

38

יש חשיבות גדולה מאוד לעמוד בלוח הזמנים של 
.הבחירות

תאריך אחרון  תכניות

התכניותלסגירת 

31.1.22בינוי תכניות

31.1.22אינסטלציה  תכניות

31.1.22חשמל ותאורה  תכניות

סגירת תכנית מטבח אצל ספק  

המטבחים
31.1.22

28.2.22הזמנת דלתות פנים

28.4.22חיפוי וכלים סניטריים, הזמנת ריצוף

ריצוף ופריסות חדרי רחצה  תכניות
28.4.22



לשירותכםאינטרנטאתר



האינטרנטבאתרדינמיותמימדתלתהדמיות

40
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