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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי.   פרק א
 

 ).1.1-1.2(רש כתובת המבנה ומיקום המג : 1סעיף               
 ).2.1-2.2(בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש   :2סעיף               
 .יהנחסן וחמ, אגף/בנייןדירה במיקום ה : 3סעיף               
 .הר הדירתיאו  :4יף עס              
 .ואופן חישוב שטחה שטח הדירה  :5סעיף               

 ).6.1-6.7(ואופן חישובם , מדים לדירה או  המשמשים את  הדירה  באופן בלעדינוספים המוצ פרוט שטחים  :6סעיף               
 ).ג-א(טיות קבילות ס  :7סעיף               

 .כנן הבנייהדריכל מתטי אפר  :8סעיף               
 .פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד  :9סעיף               

 
 ציודה ואביזריה, הדירה, המבנה ,אגף/בנייןתיאור ה.   'פרק ב

 
 .)1.1-1.6( הקומות ויעודה של כל קומה, אגף/בנייןתיאור ה  :1סעיף                
 ).2.1-2.19( מרהגו אגף/בנייןחומרי ה  :2 יףעס               
 .חומרי הגמר ואביזרים, תיאור הדירה  :3סעיף                

  .        גובה הדירה  :3.1סעיף 
 .רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים  הצמודים לה) 2טבלה (  :3.2סעיף 
 ).3.3.1-3.3.3( ארונות מטבח ורחצה  :3.3סעיף 
 .סהכביליית קן לתתמ  :3.4סעיף 

 .חלונות ותריסים, רשימת דלתות, )3 טבלה(  :3.5 סעיף        
 ).3.6.1-3.6.8(ואביזרי אינסטלציה נוספים , )ברזים, כלים(מתקני תברואה , )4טבלה (  :3.6סעיף         
 ).3.7.1-3.7.11(מתקני חשמל ותקשורת , )5טבלה (  :3.7סעיף         

 ).4.1-4.9(רה ם בדיחימו/רמתקני קירו  :4עיף ס
 ).5.1-5.3(במחסן , בוי אש ובטיחות בדירהרי כיסידו : 5יף עס

 .עבודות פיתוח ושונות  :6סעיף 
 ).6.1.1-6.1.6(חניה   :6.1סעיף   
 ).6.2.1-6.2.7(פיתוח המגרש   :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 ).7.1.1-.7.1.3(ת גז מערכו  :7.1סעיף   
 ).7.2.1-7.2.5(ורים לכיבוי אש סיד  :7.2סעיף   
 .אוורור מאולץ במרתפי  חניה  :7.3סעיף   
 .מערכת מזוג אויר מרכזית  :7.4סעיף   
 .ים לשימוש הדיירים/חדרכת מיזוג אויר במער: 7.5סעיף   
 .תיבות דואר  :7.6סעיף   
 .ת נוספותמתקנים ומערכות משותפו  :7.7סעיף   

 .)8.1-8.7(שתית תרכות ה למענחיבור המב : 8סעיף 
 .משותף כושר  :9 יףסע

 ).9.1.1-9.1.13(תיאור הרכוש המשותף   :9.1סעיף   
 )9.2.1-9.2.12(רכוש המשותף חלקים שאין להוציאם מה:  9.2סעיף   
 ).רישום ופרטים(בית משותף   :9.3סעיף   
 .הצמוד לדירהוש המשותף שיעורו של החלק ברכ  :9.4סעיף   
 .ביתניהול  הדבר סדרי קבלת החלטות ב  :9.5 ףסעי  
 .ובשרותים המחייבים בקשר אליו, שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף  :9.6סעיף   
 .וצאים מהרכוש המשותףהחלקים המ  :9.7סעיף   
 

 נספחים
 

 .מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף 'נספח א
 .הערות כלליות 'נספח ב

 .טבלאות זיכויים'   ג נספח
 .חיםשט נספח ' ד נספח
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 חדרים A2 - 5 :חדרים מס/מדגםדירה  .305רמלה מגרש  :שם האתר
 __ :דירה מס  
 __ :הקומ  
 __ :מחסן מס  
 __ :מס חניה  
 __ :מס אגף  

 
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד"התשל, )דירות(לפי חוק המכר 

 2015-ה"תשעקון הותי, 2008  –ח "שסהתן תיקו(

 )ים שוניםייכויובים וזין חבעני

 )התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה כולל(                           

 
 

 )"החברה"או  "ת/המוכר"להלן (                  מ"צפריר וזוהר שרבט חברה לבנין בע:  יןלחוזה בנספח   
                                            ז .ת     : לבין   

 )"ים/הקונה"או  "ים/הרוכש"להלן (    ז .ת              
 

       :מתאריך   

 

 פרטי זיהוי    .א
 

   .י הרשות המקומית בהמשך"יקבע ע :בית ומס רחוב , להמר :ישוב .1   

 ; 305 :מגרש  , 19 :מס החלק , 4724 :גוש מס  1.1

 ; 6 / 170/ לה  :םהחלה במקו תניתכה  1.2
 

 ).י.מ.ר(י ישראל מקרקערשות : עהקרקבעל  .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 ___ : תחילת תקופת החכירה   ___ :תקופת החכירה  2.2

 

 )"הדירה"להלן ( :וקומה דירה מס .3

 

 ,)שינההמשמש גם כחדר  ,ד"ממ -להלן ( גן דירתימרחב מו ,ינהש יחדר 2, חדר שינה הורים ,פינת אוכלו מטבח ,דר דיורח, הכניס :בדירה .4

/ מרפסת שמש ,ותירמרפסת ש ,)בית שימוש נפרד( שירותי אורחים, )מקלחת( ר רחצה הוריםחד ,)אמבטיה( כללי רחצה חדר, יםפרוזדור

 .גג
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   שטח הדירה .5

 :המחושב לפי כללים אלה ין בנספח דצוכמ: שטח הדירה הוא

 .חיצוניים של קירות החוץ של הדירהים העוברים על פניהם הלע הנוצר על ידי הקווהמצווא בתוך השטח הכל )א(

  –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף ,פסת השמשלרבות בין הדירה לבין מר ,לה מחוצהמה ש בין הדירה לביןפריד יר המק –" קיר חוץ" )1(

 .בקומה או בינה לבין דירה או תוכנית אחרת

 ;אמור במרכזו של קיר החוץחרת יעבור קו המצולע הין הדירה לבין דירה איד בחוץ מפר כאשר קיר

 .הקיר יכללו את החיפויפני אבן  חיפויבקיר עם ; ימורבלא גהקיר פני  –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" )2(

 .ם בדירהחי כל המפלסיח הדירה יהיה סכום שטשט; השטח לגבי כל מפלס בדירה בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט )ב(

 ; םופקייופקי של כל המשטחים המשופעים והאיחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל הא שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה )ג(

 .הלך המדרגותולה ממנו עס  שמהשטח יצורף למפל

 1970 –ל "התש, )יו ואגרותתנא, בקשה להיתר(כנון והבניה תואם לנדרש בתקנות התלו רק השטחים שגובהם השטח ייכל בחישוב )ד(

 ). בקשה להיתר(תקנות התכנון והבניה  –להלן (

  .דירהח הבשטל ו כלוושאינ, בחלק ב 9.4 סעיף ראה: שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה )ה(

 

 :בלעדים את הדירה באופן ם לדירה או המשמשיוספים המוצמדיפירוט שטחים נ .6 
לא (דמוי תקרה  ה למשטח מלאהכוונ קירוי[ ות/שמש מקורהה ות/מתוכה מרפסת פח דכמצוין בנס :)1(שמש בשטח ות/מרפסת 6.1

 .בנספח ד כמצוין :טחבש, ]לבדאחת מעל ב הנמצא קומה) פרגולה
 ;)המוצמדת החניהימון מקום כנית שטחי החניה עם סיש לצרף ת( ד כמצוין בנספח :מס מקורה חניה 6.2

 ;)המוצמדום המחסן ת המחסנים עם סימון מיקיש לצרף תכני( פח דכמצוין בנס :)2(בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :)3(מרתף דירתי בשטח 6.4
 .אין: בשטחה מוצמד לדירגג  6.5

 .אין :)4(בשטח לדירהמדת מוצ רחצ 6.6

 :)שטחו מהות( ת הדירה באופן בלעדי יש לפרטםים או משמשים אנוספים המוצמד ,אזורים/חלקים/םישטח אם יש 6.7

 ).ממפלס רצפת הדירה ךמונהיה יפת המסתור מפלס רציתכן ו( .מסומן בתוכנית המכרכל שכ :יסהר כבמסתו

  

 :לחישובי השטחיםהערות 
י הקווים על יד הנוצר פה הכלוא בתוך המצולעהרצ שטח שטחה של מרפסת הוא; הלדירנית חיצו מרפסת –" מרפסת שמש" .1

צוניים של קירות הדירה הגובלים או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיקירות החוץ  העוברים על פניהם החיצוניים של

 .במרפסת

הרקיע כפוף  ורו לאא/לשמש ו מידת חשיפתה אשר, קהו בחלמות אאו מקורה בשל/פה ושוח ,הכוונה" שמשמרפסת "מובהר כי 

שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  רקעהק הן בתחום בנייה פיזית כלשהיחסית לשושנת הרוחות ובכפוף ללמיקומה בבניין י

 .המרפסת לשמש פתשיח

 

רה ו לבין חלק של דיפריד בינהמחסן מ ר קירכאש; ספת שטח הקירותירות המחסן בתוהוא השטח הכלוא בין ק, שטחו של מחסן .2 

 .לואוהקיר במ יכלל שטחיתף כאשר קיר המחסן גובל בשטח משו; רוחב של הקירה יתייכלל רק השטח שמתחת למחצחרת א

 

 ; מ"ס 20  יירות החוץ בעובירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקהכלוא בין קהוא השטח , שטחו של מרתף .3

כאשר קיר ; ל הקירוחב שית הרלל רק השטח שמתחת למחצייכ אחרתו לבין חלק של דירה ד בינמפרי תףר המרכאשר קי

 .יר במלואוייכלל שטח הקהמרתף גובל בשטח משותף 

 

פרט החצר המופיע במבין שטח  5%תותר סטייה בשיעור של עד ; כים בהיקפהקירות התומאת שטח ה, שטחה של חצר כולל .4

 .למעשההשטח המכר לבין 
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 :ות קבילותטיס .7

 :ראו אותן כסטייה ממפרט זהלהלן הן סטיות קבילות ולא י טותפורמההסטיות    

  ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ; עשהובין השטח למ 6-ו 5 בין שטח כמפורט בסעיפים 2%ור של עד סטייה בשיע ) א(   

 .עילל 4והערה  6.6 ר כמפורט בסעיףיות    

ו על אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעל או/יה וסטיו כן המידות למעשה לא ייחשבובי המכרמצוינות בתוכניות מידות הסטיות ב     

 .לעיל 6-ו, 5טים בסעיפים המפור, )למעט שטח חצר(הדירה ושטחים אחרים  משטח 2%

 יראו אותן א ת ולבילוהן סטיות ק האבזרים למעשהמויות כודות האבזרים במפרט ומית וכמויון מידות בי 5%סטייה בשיעור של עד  )ב(   

 .)ארונות, רבותת שרבקבועו ,יסיםרת ,דלתות, חלונות, אריחים: אביזרים קרי( רט זהכסטייה ממפ   

 ללים הכ. למידה שלמה עוגלאו מ/וב השטח ואו בחיש/או במדידה ו/לסטיות המקובלות והסבירות בביצוע ווף כפ חישוב השטחים )ג(  

 ת "וקן בקכפי שת(, 1974 –ד "תשל, )טופס של מפרט(דירות  בצו מכר הוגדרו, במפרט זה לק אלח 7-ו 6, 5וב שטח בסעיפים ישלח    

 , ויותשרב: כגון" (שטח"אחרות לחישוב  חישוב סתירה בין הכללים לבין שיטות  שיש כלכ ,")הכללים: להלן) (24.2.2008מיום  6649    

 .ליגברו הכללים כהגדרתם לעי, )וכוד "פסב, תקןב    

 שטחים הנמוכים  לרבות ,זה פרטלמ בפרק א) א( 5וך המצולע כמפורט בסעיף הדירה המסומנים בתכולל את כל חלקי  ,שטח הדירה    

 ר יתשה להבק(ה התכנון והבני ותתקנ לפי ,רה השוניםהדיאך הם מעבר לשטח המינימלי המחויב לחלקי , נימליגובה המימהגדרת ה    

     . המשותףחלקה היחסי של הדירה ברכוש  כולל חישוב והוספתי שטח הדירה אינו מובהר כ. 1970-ל"שהת) תנאיו ואגרות     

 

 .מ"בע רובננקו אדריכליםלאה   :)"האדריכל"להלן (" שם עורך הבקשה להיתר .8

 .באבי תל, Bן בניי 32הברזל  :כתובת 03-6484836 :פקס        03-6484860 :טלפון 

 shosh@lru.co.il :ל"דוא 
 
 

 .מ"סה אזרחית בעבניה והנד -מהנדסים . ט.א "):המהנדס"להלן ( לדשם האחראי לתכנון הש .9

 .תל אביב, 8בית עובד  :כתובת 03-6181452 :פקס        03-5201400 :טלפון 

 office@trajtenberg.co.il :ל"דוא 
 

 ציודה ואביזריה, רההדי ,בנההמ, ףאג/בנייןתיאור ה .ב

  

 חזית תלא ישנו אבתנאי ש, אגף/בנייןב וחלקים אחרים ה פנימית של דירות אחרותוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקמה    * 

 .המשותף או שטחים ברכוש אגף/בנייןה

 .הניהב היתר תקבל מועדלהתקפים , תקנותשראלי הרשמי וההתקן הי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

 .  כרפי החלטת המול, )ישור רשות מוסמכתבא(ו אי שינוי לפני היתר א/ו, לאחר קבלת היתר בניהתקנה ב או תקןב אימוץ שינוי   

 

 :אגף/בנייןתיאור ה .1

 יומתתלת קביניהם  Cאגף כן ו .ומת קרקע למסחרקומות למגורים וק 16הכוללים  B-ו Aאגפים  2(תלת אגפי רים בנין מגו  1.1

 .שלושתםמשותפים לש) שירותלחניה ו(קומות מרתף  3מעל  צאיםם נמשלושת האגפי). משרדיםחר ולמס

, מרפאות, מסחר, רים גם משרדיםככל שיהיו מלבד מגו[הכולל ערוב שימושים קט ר בפרוישמדובודגש למניעת ספק י  

 )].בתי קפה וכד, מזנון (בתי אוכל , בנקאות

 ;הכוונה למגורים בלבד, )(*דירות;  למגורים דירות 96 :גףל אכב :B -ו Aבאגפים       1.2                             

 
 ,לעסק ,מערכת חדרים שנועדו למגורים או חדר -"דירה", נאמר" הגדרות" 1סעיף  1974 - ד"שלהת) רותיד(מכר לפי חוק   (*)

 .או לכל צורך אחר
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 של כל קומה עודהויי אגף/ןייבנת בפירוט הקומו – 1 טבלה מס 1.3  

 ורתיא כינוי או
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהמת הוקלמפלס 

 )ד( אגף/בנייןהקובעת ל

ר דירות מספ
 בקומה

 הערות ימושסוג הש

 מרתף תוקומ
 --- -1,-2,-3 כל האגפיםמשותפות ל

, מיסעות, )לרבות לאופנועים( חניות
חדרי , מעליות, קומתיותמבואות , מעברים

 יחדר, גרי מיםאמ, מחסנים ,דרגותמ
 חדר טרפו, תקשורת/מלחשי דרח ,משאבות

 נפרד עות חדר מדרגותמצבאגישה (
כות רעים וממתקנ ,איוורור פירי, )מהפיתוח

 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 
ים סמוכים /אגףישרתו גם  אגףב

ים סמוכים /אגףאו ימוקמו ב/ו
 .את האגףשרתו וי

 אגף/בנייןמת כניסה לוק
 --- קרקע )ומסחר םורימג(

 :A אגף
, תומעלי, )לובי(מבואת כניסה  :םלמגורי

למגורים ף משות 1מתוכם ( מדרגות יחדר
, ורחדר גנרט ,)מאזור החניה -ולמסחר 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 .המתכננים והרשויות

רכות מתקנים ומע, שטחים למסחר :למסחר
 .המתכננים והרשויותדרישת ת לפי טכניו
 :B אגף

, מעליות, )לובי(מבואת כניסה  :למגורים
ם ף למגורימשות 1מתוכם ( חדרי מדרגות

חדר , חדר גנרטור, )יהחנאזור המ -חר ולמס
טכניות לפי דרישת  ומערכות מתקנים, חשמל

 .המתכננים והרשויות
לרבות תאי ( שטחים למסחר :למסחר

, )מוסדימוגן  מרחב(מ "ממ ,)שירותים
י דרישת ת לפכניומתקנים ומערכות ט
 .המתכננים והרשויות

 :Cאגף 
י לרבות תא(שטחים למסחר  :למסחר
, מעליות, )יובל(יסה ואת כנמב, )םשירותי

, )ב מוגן מוסדימרח(מ "ממ, חדר מדרגות
, )ניידים ודחסניתמיכלים (חדרי אשפה 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 .ויותוהרש כנניםהמת

, ליאזור תפעו, חניות :בפיתוח
 מיכלים למחזור, אשפה טמונה

 .רי גזוצוב

למגורים  הקומ
 1-2 משרדים/למסחרו

 :B -ו Aם באגפי
6 

 , בכל קומה(
 )בכל אגף

 :B -ו Aאגפים 
, מעליות, מבואה קומתית, מגורים: ףבכל אג

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, חדרי מדרגות
 .שויותים והרמתכננישת הטכניות לפי דר

 :מסחר C אגף 
לרבות ( קליניקות/משרדים/סחרם למשטחי

, מעליות, מבואה קומתית ,)שירותים תאי
מוגן  חבמר(ק "ממ, ורפרוזד ,מדרגות חדר

מערכות מתקנים ו, מרפסת שמש, )קומתי
 .שת המתכננים והרשויותטכניות לפי דרי

--- 

 מגורים קומת
 3 וגג עליון לאגף מסחר

 :B -ו A פיםבאג
6 

 )ל אגףכב(

 :B -ו Aאגפים 
, תומעלי, מבואה קומתית, מגורים :ףאגל בכ

ערכות מתקנים ומ ,פרוזדורים ,מדרגות יחדר
 .נים והרשויותכנשת המתפי דריניות לטכ

 :מסחר C אגף 
מתקנים ומערכות , חדר מדרגות, וןגג עלי

 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות

--- 
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 ורתיא כינוי או
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהמת הוקלמפלס 

 )ד( אגף/בנייןהקובעת ל

ר דירות מספ
 בקומה

 הערות ימושסוג הש

 4-15 מגוריםקומות 

 :B -ו Aבאגפים 
6 

 , בכל קומה(
 )ףבכל אג

 :B -ו Aפים גא
, מעליות, מתיתמבואה קו, מגורים: בכל אגף

רכות ים ומעמתקנ, רוזדוריםפ, חדרי מדרגות
 .יות לפי דרישת המתכננים והרשויותכנט

--- 

 מגורים עליונהקומת 
 16 )פנטהאוז(

 :B -ו Aבאגפים 
6 

 )בכל אגף(

 :B -ו Aאגפים 
, מעליות, קומתיתמבואה , ריםמגו: בכל אגף

מתקנים ומערכות , פרוזדורים ,גותחדרי מדר
 .תיות לפי דרישת המתכננים והרשויוטכנ

--- 

 וןגג עלי
 --- --- )שירא(

 :B -ו Aאגפים 
מאגרי מים וחדר  ,מדרגות יחדר: בכל אגף
מתקנים ומערכות טכניות , משאבות

לפי דרישת המתכננים , )פרטיות/ משותפות(
 .תרשויואו ה/ו

--- 

 סך הכל קומות למגורים
 --- --- --- B( 16 -ו Aים אגפב(

 B: 20 -ו Aאגפים ב אגף/בנייןבקומות  הכלסך 
 C: 6באגף 

 ).הראשי( נכלל הגג העליוןלא  תהקומוניין מב

 
  :והבהרות תהערו

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

קנות התכנון כהגדרתה בת[ אגף/בעת לבנייןהקו ניסהו מהכניסות היא הכיין איזיש לצ, אגף/ייןבנל אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )]. בקשה להיתר(והבניה 

 

 : )ראשי( משותף תמדרגוחדר  1.4
 .1: מסחר Cבאגף ; )בכל אגף( B :2 -ו Aאגפים בהמדרגות  ימספר חדר  

 : מדרגותהי אפיון חדר
 :)בכל אגף( :B -ו Aאגפים ב

 .עד למפלס הגג -3תף רמפלס קומת ממה ורמק .1

 .עד למפלס הגג )מאזור חניה( פלס קומת קרקעה מממקור. 2

 .לס הגגלמפעד  -3מרתף  פלס קומתמממקורה : מסחר Cבאגף 
 .טרפו הנמצא מתחת למפלס הקרקעות לחדר חדר מדרג, בפיתוח :חדרי מדרגות נוספים  

 ; 2 :מסחר Cבאגף . B: 3 -ו Aאגפים ב מספר המעליות; יש :מעליות 1.5  
   .6 :מסחר Cבאגף . B: 20 -ו Aאגפים ב :תלימע לכלמספר התחנות 

 בכל  באחת בלבד(יש  :(*)שבתפיקוד  מנגנון ;13,13 :מסחר Cבאגף  ;B: 8,8,13 -ו A אגפיםב :מעליתכל למספר נוסעים    

 ).מגורים אגף  

 .אין :באגפי המגורים מרעמדת שו 1.6  

 
 הניהול ו חבא/ו אגף/בנייןדיירי ה נציגות י"שהפעלתו תקבע ע, מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבתבונה מובהר כי הכו –" ית שבתעלמ" (*)                   

 .1969-ט"בחוק  המקרקעין תשכ ז 59בהתאם לסעיף 
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  :ועבודות גמר B -ו Aאגפים ב /בנייןחומרי ה .2

 
 .השלד מהנדסתכנון לפי , גילהוב רבשילמתועשת ו: שיטת הבניה; לדהש ת מהנדסויתכנ לפי :אגף/בנייןשלד ה         2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס: ביוע .םטרומיי/בטון מזוין מאלמנטים מתועשיםאו /ו זויןן מטוב :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

  .1חלק  1004 שראלי מסתקן ילפי  :טיאקוסדוד יב  .1045 לפי תקן ישראל מס :תרמיבידוד                  
 .  קהמניעת החלשראלי להחלקה בהתאם לדרישות התקן הי ריצוף בניין המגורים יהיה נגד  

  .1045 מס לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי .בטון מזוין: חומר :רצפה ותקרה קומתית         2.3

  .1חלק  1004 מסלפי תקן ישראלי  :אקוסטי בידוד. יועץה החלטתלפי  :בשיטה   
  .השלד הנדסלפי חישובי מ :עובי. השלד מהנדס תכנוןלפי  ,ים מבטוןועשאלמנטים מת או, בטון מזוין: חומר :אגף/בנייןה גגות          2.4

  .1045 סלפי תקן ישראלי מ :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ: שיפועי ניקוז ואיטום   

  קיר בדופן פנימית של  ,מכלול מתועש אםב .השלד מהנדס והנחיות התכנון ילפ המתועשת בשילוב רגיל :חוץ קירות 2.5

 .האדריכל והנחיות מהנדס השלד לפי החלטת להכו, )ונגכגון איט(או בלוק תאי  ,בלוקי בטון, ירותלדה בצד הפונו החוץ  

 : 1045 מס ישראלי לפי תקן :תרמיבידוד . המהנדסתכנון לפי : עובי  
 .לישל מכון התקנים הישרא" תו תקן  ירוק"היו בעלי ים ית פנקירוצבעי תקרות ו

 :ץימור קירות חוג 2.6
 .הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה/ו, תיתאבן מלאכואו /ו טבעיתאבן : עיקרי ,ציפוי/ויחיפ 2.6.1

שטחים  ,קורות, בגגות, תורי כביסהסמ, תרפסובעיקר במ(; חריםחיפויים אמשולב עם  )שכבות 2(ח טי: טיח חוץ 2.6.2

 ).וכו עמודים, מקורים

 .מיתתאום עם הרשות המקווחלוקת הציפויים ב גוון, ות סוגיה רשאי לשנהאדריכל יה :חיפוי אחר 2.6.3

 פי ל, באו משול/ו )ו אחרא/וטונג אי(או בלוק תאי /ובטון או בלוקי /מזוין ו בטון: חומר: תקירות הפרדה בין הדירו 2.7

 . 1חלק 1004י "דרש על פי תוד האקוסטי הנשיעור הבידיעניקו את ובכל מקרה  השלד והיועץ מהנדס נחיותה  

 :B -ו Aאגפים ב ראשי מדרגותחדר  2.8
לחדרי המדרגות טי האקוסהבידוד  ;נדסהמבי הלפי חישו :עובי. בטון מזוין או בנוי או משולב :חומר :קירות מעטפת 2.8.1  

 .ל דיןל פי הוראות כצע עיבו והמעלית

" ירוק תקן תו"בעל  ,הטיח וצבע אקרילי עד לתקר+ ריצוף כדוגמת ה) יםפנל(חיפוי בשיפולים  :חומר :גימור קירות פנים 2.8.2 

מטעם  "וקיר קןתו ת"בעל טי טנד סיוסי שכבות 2טיח  :חומר: תקרהגימור . תקרה: עד לגובה .מטעם מכון התקנים

  . מכון התקנים

בהתאם , )צמנט לבן(ראצו פורצלן או ט המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט אגף/בנייןת מדרגו :מדרגות ופודסטים      2.8.3 

 םספסיופסים מחו) פודסטים(ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הביניים , וונטיםלדרישות התקנים הרל

 . פ הוראות כל דין"ע עלחדרי המדרגות והמעליות יבוצטי קוסאההבידוד . 2279 י"לתהתאם הכל ב. כנגד החלקה

 .1142 י"בהתאם לת, )לרבות מאחז יד(או משולב /וי ואו בנ/מתכת ו: מאחז יד/ מעקה 2.8.4 

 ;)חדר מדרגות לעמ(ן ובאמצעות סולם לגג עליו ,המדרגות יבאמצעות חדר :)בכל אגף( לגג עליה 2.8.5 

  :B -ו Aם פיאגב קומתית) לובי(מבואה  2.9
, ת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלןדוגמ, י קשיחגימור קירות פנים יהיו בחיפו :חומר: קומתיתאה מבו גימור קירות פנים 

 .עד לתקרה ")רוקבעל תו תקן י("מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי , לגובה משקופי הדלתות עד

 ). ע טיח מעל תקרה זומונמכת לא יבוצ במקרה של תקרה( "תקן ירוק ועל תב"י סיד סינטט+ טיח  :חומר: הר תקרמוגי 

 .לפי בחירת החברה ,ןגרניט פורצל אבן נסורה או :ריצוף 

 ).צד חיצוני בלבד(פח צבוע בתנור  :ארונות למערכות .כמו מבואה קומתית: לדירות פרוזדורים

 ).צד חיצוני בלבד(בתנור  צבועפח  :ארונות למערכות .תיתואה קומכמו מב :מרתף תומבוא

מטעם " רוקתו תקן י"בעל , ון צבוע בסיד סינטטים או בטטיח פני :קרהקירות ות: לחדרים טכניים ואחרים, למחסניםורים פרוזד

   .התקניםמטעם מכון " וקקן ירתו ת"בעל , וע במלבין סינטטיבטון צב: חומר: גימור תקרה. מכון התקנים

 .לפי בחירת החברה ,צלןפור רניטאבן נסורה או ג :ריצוף
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 :B -ו Aאגפים ב ראשית כניסה) לובי(מבואה  2.10
מעל החיפוי , וף דלת הכניסהלפחות עד לגובה משק, )ניט פורצלןרגיל או גר(אבן נסורה או קרמיקה : חומר: יםור קירות פנמיג

  ").קתקן ירובעל תו ("רילי בע אקהקשיח יבוצע טיח וצ

 .רטיביתאו תקרה דקו או תקרת משנה/ו ,")על תו תקן ירוקב("סינטטי דוגמת פוליסיד  סיד+ טיח  :חומר: גימור תקרה

העומדים בתקן ו ,ר"מ 0.64-יפחת משטח האריח הבודד לא . רניט פורצלןאו אריחים מסוג ג) שיש(אבן נסורה : ומרח: ףריצו

 . לקהעת החהישראלי למני

, 816י "ת התכנון ובניה ותאלומיניום לפי תקנוויהיו בעלות חזית  אגף/בנייןה לכניסו בקומת הקרקע ליד דלת המאר ימוקתיבות דו

 .י דרישת הרשות המקומיתצוב המספר יהיה לפעי, חיצוני ומואר אגף/בנייןיותקן מספר  אגף/בנייןחזית הב

. מטעם מכון התקנים" קירו תקן תו" בעל, סינטטי בסידצבוע ון או בבט םטיח פני: חניה קירותגימור  :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

   .מטעם מכון התקנים" וקתו תקן יר"ל בע, במלבין סינטטיבטון צבוע  :חומר: תקרהמור יג
 .ברהטת החלפי החל, משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3יף ח סעפיתועבודות  ראה: ית לא מקורהיה חיצונגימור חנ 

 :B -ו Aאגפים ב :ש משותףחדרים לשימו 2.12

 :)שיהיוככל (ים טכניים /חדר 

בטון צבוע בצבע  :גימור תקרה. )מים וכו, ארונות חשמל ,למעט גומחות(, סידסינטטי דוגמת פולי צבוע בצבעטיח : ירותור קגימ 

 .מטעם מכון התקנים" ן ירוקתו תק"ל עב , כל הצבעים .טינטסי 

 .או משולבאו פורצלן ו טראצו קרמיקה אאריחי : גימור רצפה              

 

  :הערות
 .מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק" בעל, בעצבוע בצ בבטון או פנים בטיח ה יעשותקר/ירותצביעת ק . 1
למניעת  2792לי תאם לדרישות התקן הישראבהה גד החלקיהיה נ )שותפיםים המבדירות ובשטח( אגף/בנייןבריצוף . 2

   .החלקה

 

טרקום טת על ידי מערכת אינבעלת פתיחה חשמלית הנשל, יום מזוגגתדלת אלומינ, יש :בכל אגף :B -ו Aאגפים לה כניסדלת  2.13

 .ומחזיר שמן
 ,)יהדרישות הרשויות והיתר הבנלפי  זוגגאלומיניום מאו  מתכת(י תכנית "עפ .יש :אגף/בנייןנוספת ל, יציאה/ דלת כניסה   

 כניסה/ביציאה )והיתר הבניה ות הרשויותישדרלפי  אלומיניום מזוגגאו  מתכת( דלת נוספת, תחניה חיצוני/לחצר כניסה/ביציאה

 הכניס/ביציאה )ההבני דרישות הרשויות והיתרלפי  אלומיניום מזוגגאו  מתכת(ודלת נוספת , בקומת הקרקע חדר מדרגותמ/ל

 .המרתףמקומות 

 .כולל מחזיר שמן, דלתות אש :רגותדלתות חדר מד 2.14

 .כלהאדרי תכנוןלפי , חומר וכמות, תאור :משותף חדרים לשימושדלתות וחלונות  .דלתות פח :דלתות חדרים טכניים  

   .כולל מחזיר שמן, דלתות אש  :דלתות לובי קומתי 2.15

 .יש :תפיםמשו וחלקים חדרים ,ים טכניים/דרח ,תחניו ,מבואות קומתיים, ותמדרג חדר, לובי, אגף/נייןבלסה בכני, תאורה 2.16

דר המדרגות ולחצן מתוך ורת לילה קבועה בחומנגנון שבת לתא, ת מגוריםדלקת אור בכל קומצן היהיו לח המגורים אגף/בנייןב                

  .הדלקת  אור בחדר המדרגותלהדירה  

  .האדריכל בגוון לפי בחירת ,)החיצוני בלבד בחלקם(י אחר ציפואו  פח מכופף צבוע בתנור :ומרח: גז ומים, ארונות חשמל 2.17
או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,משותף נפרד למונה יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :םדירתייחסנים תאורה במ    2.18

 .המוכר לטתחה י"עפך המחסן משוי או למונה הדירתי אליו, מחסן 

 ים/אגף/ייןהבנשל  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף .יש :למערכות אלקטרומכניות משותפותרה ולתאוחיבור חשמל    2.19

הסמוך  אגףאו ימוקמו ב/הסמוך ו אגףאך ימוקמו ב, אגף/בנייןת אשר ישרתו היתכנו מערכות משותפו(החשמל תכנון מהנדס  פיל

 ).ות השונותישור הרשויבכפוף לא, אגף/בנייןהאת  תו גםוישר
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 )פרטי זיהוי – בנוסף לאמור בפרק א(ר הדירה יאות .3
 

 *:גובה הדירה 3.1 
 .מ 2.65 -כ :היצוף עד תחתית התקרפני הרדירה מגובה ה   

 ;מ 2.05 -לא פחות מ: שרות ופרוזדורחדרי גובה    

 ;מ 2.05 -מ חותפ לא: )באם נרכש(גובה מחסן דירתי *  

 ;מ 2.05 -ת מפחו לא: )באם נרכשה( יה מקורהגובה חנ*  

 

 מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי בכל. ות משנההנמכות מקומיות ותקר, בליטות, מערכות, ת קורותלמעט תח: הערה* 

 .ירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דיןבי חלקי דהקבוע לג  

 

 .ה או המשמשים אותהים לוצמדגימורים בדירה ובשטחים המרשימת חדרים ו – 2 טבלה מס 3.2 
 ).שלאחר טבלה זו,  הבהרות/ר בהערותפרוט יתראה (  

 
 

 )1(רותחומר קי אורית
 )2(גמר קירות ותקרות

 )4(יפויומידות אריחי ח
 )מ"בס(

 )4(וחיפוי  )3(ריצוף
 )מ"בס(מידות אריחים 

 ריצוף
א "מ/ ר"מחיר לזיכוי למ

 בשקלים חדשים
 הערות

 בלוקי בטון ,טוןב כניסה
 .משךהברות וט בהעפר ראה אין )3(ראה  )2( ראה )1(אחראו 

 וןבלוקי בט ,בטון ורחדר די
 .ךראה פרוט בהערות בהמש אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

 בלוקי בטון ,בטון מטבח
 )1(או אחר

בגובה חיפוי לכל אורך משטח העבודה  אין )3(ראה  )2( ראה
באם ( למעט אזור חלון .לפחות מ"ס 60
 ).יםקי

---  )4(ראה  חתוןתמעל משטח ארון וי חיפ .בהמשך ערותראה פרוט בה

 בטוןקי בלו ,בטון כלפינת או
 .וט בהערות בהמשךפר ראה אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

בלוקי בטון או  ,בטון יםפרוזדור
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1(אחר

 וןטבי וקבל ,בטון חדר שינה הורים
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

 חדר רחצה הורים
 )1( ראה )מקלחת(

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה אין )3(ראה  )2( ראה
צבע אקרילי בעל + ומעל טיח . לפחות

 .מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק"
---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה .בהמשך ראה פרוט בהערות  

 בלוקי בטון ,בטון שינה יחדר
 .ת בהמשךראה פרוט בהערו אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

 בטון מזוין  ד"ממ
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  א"גלפי מפרט ה א"לפי הוראות הג

 כלליחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון ,בטון
 )1(או אחר

קוף הדלת שמ הבלגוחיפוי קירות  אין )3( ראה )2( ראה
י בעל ע אקרילצב+ יח ומעל ט. פחותל
 .מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק"
 --- )4(ראה  חיפוי קרמיקה .בהמשך הערות ראה פרוט ב 

בלוקי בטון או , בטון שירותי אורחים
 )1( אחר

 .מ 1.50עד גובה חיפוי קירות  אין )3(ראה  )2( ראה
 ןקו תת"אקרילי בעל  צבע+ ח ומעל טי

 .כון התקניםמטעם מ" וקרי
 --- )4(ראה  חיפוי קרמיקה .ת  בהמשךט בהערוראה פרו

 .ערות בהמשךראה פרוט בה אין )3(ראה  )2( ראה )1( ראה תמרפסת שרו

 בלוקי בטון ,בטון שמש  ות/מרפסת
 .2.6ראה סעיף  ציפוי קיר חיצוני/חיפוי אין )3(ראה  2.6ראה סעיף  )1(או אחר

 .ערות בהמשךהב טופר ראה גם
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 )1(רותחומר קי אורית
 )2(גמר קירות ותקרות

 )4(יפויומידות אריחי ח
 )מ"בס(

 )4(וחיפוי  )3(ריצוף
 )מ"בס(מידות אריחים 

 ריצוף
א "מ/ ר"מחיר לזיכוי למ

 בשקלים חדשים
 הערות

 מסתור כביסה
 )ככל שמתוכנן(

 בלוקי בטון ,בטון
 3.4יף סע ראה אין אין )2( ראה )1(או אחר

 דירתי מחסן 
 )שהוצמדככל (

בלוקי בטון או  ,בטון
 )1(אחר

צבע קירות גימור  .טיח
גימור תקרה סיד . אקרילי

 . סינטטי

 )5(גרניט פורצלן
החלטת עובי קירות מחסן לפי  אין

 .המהנדס/האדריכל
 בלןק/רת היזםחילב

 
 :לטבלהות והבהרהערות 

 
 ניתן , שיהיו כאלהככל  -מתועשים למחצה /מתועשים בדופן פנים של קירות(בלוק תאי /קי בטוןבלו/בטון: חוץות קיר :חומר קירות )1(

   לרבות תיונטרלוינה הבכפוף לעמידה בתקהכל . או בלוק תאי, שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס  

בחדרי .בלוקי גבס/ון תאיבלוקי בט/וקי בטוןבל/בטון: יהיו מ): פנימיתחלוקה (פנים קירות ה). יםרמי של בנייני מגורבידוד ת: 1045י "בת  

 ". או מבלוקי בטון" כעמידים למים"י היצרן "הקירות בבלוקים המוגדרים ע יבנומקרה  רחצה בכל  
 .לבן: גוון .פקוד העורף ד לפי הנחיות"בממ .ים הרלוונטיםודרישות התקנ ן המהנדסנותכלפי  ירילאק צבע+ טיח : גמר קירות )2( 

 .יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס, בשיטה מתועשת או מתועשת למחצה באם קירות החוץ יבוצעו        

 .לבן :גוון .יד סינטטיסבצביעה  .דסמהנן הנותכלפי , או משולב/ בגר/ טיח גבס/ רגיל טיח: מר תקרותג 

 . אקריליצבע ): ויחיפ ללא בתחום( םי רחצה ושירותי/קירות בחדרגמר  

 . מטעם מכון התקנים הישראלי" תו תקן ירוק" רות פנים יהיו בעליכל צבעי התקרות וקי 

, וג טראצואריחים מס, R-9ת להחלקה התנגדו תדרגוב נטיותנה והחקיקה הרלווודרישות התקי 2279י "העומד בדרישות ת. סוג א: ריצוף )3( 

מ "ס 60/60במידות . ניטרלי -שאחת מהן היא בגוון בהיר  גוונים לפחות/דוגמאות 3 -סדרות של ריצוף ו 4בחירה מבין ל. גרניט פורצלן, ישש

   .רחצה ומרפסותחדרי  טעלמ ירהל הדכב. רש לחדרים אלודרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנד. מ"ס 33/33מ או "ס 45/45או 

והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת ודרישות התקינה  2279י "העומד בדרישות ת. סוג א: יםרותשי /מרפסת שירות /י רחצהדרוף בחריצ -  

ת חולפ ווניםג/תדוגמאו 3 -ף וסדרות של ריצו 4אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין , R-11וברצפת תא מקלחת R-10  התנגדות להחלקה

יעת דרגת מנ .לפי האמור לעיל אות המוצגות לדיירסדרות והדוגממידות האריחים ייקבעו מתוך ה .ליניטר -היר ן היא בגוון בחת מהשא

 שיבחר על, שתציג החברה או הספק, מידה/גוון/הרוכש תעשה מאחת מדוגמא בחירת.  קה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלוההחל

  .ידה

. ניטרלי -היא בגוון בהיר ות שאחת מהן דוגמאות לפח 3 -סדרות של ריצוף ו 4חירת הרוכש מבין לב. סוג א :שמש ות/מרפסתריצוף ב -

ממבחר שתציג בחירת הרוכש תעשה  .ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם, קוזליצירת שיפועי ניהמתאימים בגודלם 

 ).םך בשיפוליאין צור, פה בחיפוי קשיחוץ מחוחהיר ם קת שבהבמקומו( .על ידה שיבחר, הספקהחברה או 
. ניטרלי –וון בהיר גוונים שאחת מהן היא בג/דוגמאות 3ות לבחירת הרוכש מבין לפח -קרמיקה . א סוג :םרחצה ושירותי י/בחדר חיפוי )4( 

עד גובה קו  ,י רחצהחדרב. חירמהי מינוללא שונה ות לבחירת הקבקרמיקה במיד חיפוי קירות( .מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33-במידות כ

 .)צבע אקרילי+ מעל החיפוי ועד לתקרה טיח. מ 1.50ד גובה חיפוי בחדר שירותים ע. שקוף הדלתמ
וי מ ללא כל שינ"ס 33/33, מ"ס 20/50בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות   

הרצפות והנקזים , תהקירו. קירותיפוי קרמיקה זהה לגמר האקוסטי וחלל בידוד יגרה מובנית כותבוצע ס ויהגל לצנרת. במחיר הדירה

 .חדרים סמוכים/למניעת מעבר מים לחלקי בניין םי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטייאטמו לפבאזורים רטובים י

 . ליניטר -היא בגוון בהיר  שאחת מהן גוונים/ותדוגמא 3לפחות  ש מביןכוהר ירתלבח. סוג א - קרמיקה חיפוי קירות: מטבחחיפוי ב  

בגובה  .שיבחר על ידה, שתציג החברה או הספק, מידה/גוון/עשה מאחת מדוגמאבחירת הרוכש ת. מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33-כבמידות 

ור וסביבו בקו ות תואם מאחורי התני קירחיפו BI ידתביחאינו כאשר התנור . תוןמעל ארון תח(מ לפחות לכל אורך משטח העבודה "ס 60

 . צבע אקרילי+ טיח : יפוי ובקירותמעל הח). הריצוף מעל מ 1.50גובה (ד הרצפה פוי הקרמי ועהעליון של החיהסף 

 .ר "מ 0.20 -ד כשטח אריח בודד ע. יזם/לבחירת הקבלן גרניט פורצלן מסוג): ככל שנרכש( ריצוף במחסן )5( 
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  :תהערו
ים וצרים שונפק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור מק ממבחר של סירת הרוכש תעשה אך וריודגש כי בחלמניעת ספק  –דייר /שבחירת הרוכ

 .י החברה"גם מאלו שנבחרו ע, מספקים שונים
ת החזית כדוגמ בנויאו  חוסמתם משולב עם זכוכית ממעקה אלומיניו) באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה(עיצוב מעקות המרפסות  – מעקה

 ".מעקים ומסעדים" 1142י "תנחיות ולפי ה

בר מים לחלקי וראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטים למניעת מעזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הרצפות והנקה, הקירות – איטום

 .חדרים סמוכים/ בניין 

 .מ"ס 2 -עד כ סמוכיםים חללבין ל ,שרותת רפסומ ד"ממ, חדרי רחצה ,בכניסה לדירה – הפרשי מפלסים

 .האדריכל תכנוןלפי  ,)רוחב/גובה מ"ס 20עד (גובה המותר בתקנות  עד) מדרגה( מךמונ/מוגבה סףיתכן , גג/ביציאה למרפסות שמש

 ויה ת גללצנר .חייבת מהנחיות המפרט המובכל מקרה לא יפח. גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה - ציפוי קירות/ חיפוי 

 .רותיזהה לגמר הקפוי קרמיקה ולל בידוד אקוסטי וחייבוצע סגירה מובנית כ 

  .לפי החלטת החברה, מ"ס 60 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCום או פרופיל אלומינייבוצעו פינות מ –פרופיל פינות בחיפוי 
 שהאבן יות לפיהן ה, 2חלק  5566י "ת מתוך תת הבאולהוראולב ים שליש  -)פרטי/בשטח המשותף ככל שיותקנו(אריחי אבן טבעית 

 הרצפה גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת , כמו כן. מרקםגידים והבדלי גוון ו ,היות בו נימיםלולים לע, טבעי חומרהיא  
 ת ם למטרוהנשמרי חות או האריחיםין הלולב צפהרבחים שבין הלוחות או האריולפיכך עשוי להיות שוני בגוון , עלול להשתנות בחלוף הזמן 
 .תחזוקה 

 .ג הריצוף בדירה"ע ,חברהי ה"או הברקה ע/יבוצע ליטוש ויודגש כי לא  למניעת ספק - הברקה/ליטוש

 ו א/ו פלדה או/ו בטוןאו /עץ ו) ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר, ככל ותבחר החברה להתקין( – ות/קורה, רגולהפ

  .האדריכל תכנון לפי, בלומש

ואזורים  ארונות למערכות, בחבגב ארון מט, שולי קירות וחזיתות מחופיםט בלמע, מ לפחות"ס 7בגובה מחומר הריצוף ) פנלים( –שיפולים 

 ).גרונג(ללא קיטום פינות , חיפוי ושיפולים. טכניים
  .לפחות מ"מ 3של  )פוגות(חים ן אריח בימרוו ביצוענדרש , חיפוייצוף ונים לרלפי דרישות התק – )פוגות(מרווחים 

 
 או במסמך אחר במפרט מכר זה, ויין כך בטבלהק באם צתייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רלגביהם יש ה מובהר כי ציוד ומתקנים(
 ).שצורף להסכם הרכישה 

 

 :ארונות 3.3
 
 של הכיור  שטוחה להתקנה תוך פתח המתאיםחי, ורלכיבת שות, יםמדפ, תמגירו, דלתותהארון יכלול  :ארון מטבח תחתון  3.3.1 

 . הכנה למדיח כלים, )תהל ונקודת חשמל להצנקודת גז לבישו, פתח: וללכ( ים מובנותהכנה לכירי/   

 .  MDFאו ) ץיסנדוו(אר חלקי הארון עץ ש. וגב הארון יהיה מעץ דיקט, )סנדוויץ(גוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד                     

 מעל  מ לפחות"ס 90 -כ עליון של משטח העבודה יהיהגובה סף . ותמ לפח"ס  60-כיהיה  , זית הדלתותכולל ח, עומק הארון  

 .מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון"ס 10 -בגובה של כ) סוקל(בתחתית הארון הגבהה . סף הרצפה  

 ".נות פינהפתרו"יותקנו ביחידות הפינה של הארון  .עומקו הו ולכללכל גוב, לפחותמ "ס 60ב ברוח גירותרון יכלול יחידת מאה  

 י "שיוצגו ע) לבן ואחד בהיר ניטרלימהם אחד (גוונים לפחות  5לבחירת הרוכש מתוך . קהיירמופ: ציפוי חיצוני. מתכת: ידיות  

  .בגוון לבןאו מלמין /ו קהייפורמ :מדפיםמר וג ימפניי ציפו. על ידי החברהו /ים שיבחר/או הספק/החברה ו  

 ;ה בהמשךראה הער :מידות)1(  
    ח גראה נספ :התחתוןיר לזיכוי בעד ארון המטבח חמ  

     

מאבן  מ"ס 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה :תיאור: לכל אורכו משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון

ם ולייעם ש, )ענייןלפי ה  1,2חלקים ( 4440 י "ת שותדריל נההעו, )שווה ערךסר או קי אבן תכדוגמ(ו פולימרית בעית אט

יותקן קנט  בהיקף המשטח. המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בכל היקפםמ ביחס לחזית הארונות "ס 2בהבלטה של 

זית המשטח ככל בוד בחעם עי גבהמו טנללא קי להעדיף התקנה שארהקונה (י המוכר "עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע

 . ם בכל היקף המשטחנדרש כולל אף מיה
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  ,ארון המטבח חלק תחתוןי לפ: מידות
 3המוכר תציג בפני הקונה /בחברה. ו על ידו/ים שיבחר/או הספק/י המוכר ו"מגוון  דוגמאות שיוצגו ע קונה מתוךלבחירת ה :גוון  

  .)ח בודד אחדר יהיו בהדבקה ולא לואבן קיס/לוחות השיש. )ניטרלייר בה הילו יהאחד מגוונים א( ות גוונים לפח   

  

 .אין: ארון מטבח עליון 3.3.2 

 א ארון "מ 2 -א ארון מטבח תחתון ב"מ 1הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד כנון המטבח מסיבות של ת: הערה  

 .תינן פיעליו מטבח ה לא יותר ארוןבמקרה ז. מטבח עליון  

 .התחתוןון המטבח העליון יהיה בהתאם לאר מבנה וציפוי ארון המטבח   

 .לכל אורכוהארון יכלול לפחות מדף אחד אחד . מ לפחות"ס 30מ לפחות ועומקו "ס 75ו של הארון העליון בהגו  

 

ולל  הכ. מ לפחות"ס 80 :מידותב ,מונחאו  תלוי ,רספהאו ט נדוויץס עץתחתון  ארון ,)כללי( רחצה בחדר): ציין(ארונות אחרים  3.3.3 

 .בכיורולב ניאו קוורץ מש/ שיש/ ודה אינטגרלי מחרסמשטח העב. ה צירי נירוסט, מדפים, דלתות 

חלטת לפי ה :גוון .או מלמין לפי יצרן הארון/ו קהאיפורמ: פנימיציפוי . החברה החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמ: ציפוי חיצוני

 .חברהה

    ראה נספח ג :הרחצהרון אבעד יכוי לז ירמח

 

              :תרוהע
 .מטר אורך 6: ומעלה 4.5בדירת , מטר אורך 5: חדרים 4-ו 3ארונות מטבח בדירת של  רך כלליתמדידת או )1( 

 כיריים, תנור, המיועדים למדיח חללים). באורך הארון פעמיים מחושבתפינה ככל שקיימת (המדידה לאורך הקיר 
ארונות  רךאומידות ב 5% -טיות עד כס. באורך הארונות ללוהמשולבים בתוך הארונות יכ )ררמקט מעל( ב"וכיו

  .הז אוריה מתייחשבו כסטי לא, המטבח
על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח , במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי )2(

 .ורך תחזוקהים אלו לצ/חלאפשר גישה לפתיש  .תפיםם משוי/לטןי גישה לקו/פתחקיימים 
 .הקונה חלטתהל הינם תחתון בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של רך התקנההארון לצו תכנון )3(

 במקומות ,דלתות ומדפים לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -
של מים וניקוז והזנת חשמל  שותדרהנ ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםהמוב מלייםהכלים החש נתתקלה שיועדו

ה תנחה הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחבר באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי. יורלמדיח תחת הכ
 .את הרוכש

 

 :מיתקנים לתליית כביסה 3.4

 .יסההכב תתליימתקן ירה לו תהיה גישה ישפתח בקיר חוץ אשר ממנ              
ימלי של באורך מינ, חבלי כביסה פלסטיק 5, גלגלות ללכו ניצבים )םמגולווני(ממתכת  מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 .כ"מטר סה 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ מ"ס 120באורך מינימלי של או מתקן מתרומם  ,מ"ס 160 
 ממתכת  מעו מתקןכביסה בחצר או במרפסת משמתקן שווה ערך לתליית ( צרך בחרוה עקן שוקן מתשר שיותאפ: הגןלדירות  

  5המתקן יכלול לפחות . רהמתקן יהיה יציב ומקובע לקי. פה בחזיתות המבנהבמקום מוצנע ושאינו נצ, נת על קיר המבנהלוומגו 

 .תנים למתיחהניו UV רינתים לקעמיד ,יהיו איכותייםהחבלים . מ"ס 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של  
 .אדריכללפי תכנון ה ,ובמידות 5100י "דרישות תלפי  הכל. שולבו מא/ואלומיניום  :)ככל שמתוכנן( סהמסתור כבי 

במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי , ים/בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן: הערה

 ).ש"בהנחיות משה(חד המיו מפרטוין בח המצשטשלא יפחת מה כביסה גדולים 
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 )  מ"מידות בס(  חלונות ותריסים בדירה ,רשימת דלתות – 3 טבלה מס 3.5 
מידות המעברים , בכל מקרה. בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה, במידות הפתחים, יתכנו שינויים במיקום הפתחים: רההע 
 .ת בהמשךגם הערות נוספו ראה. ון והבניהנהתכ בתקנות שרמהנדות לא יפחת החופשיים בדלתות ושטח החלונ 
 

 סיםתרי חלונות תדלתו ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )רוחב/ גובה( 

עץ (מר וח
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת

ציר (סוג פתיחה 
)/ כ"כע

 )אחר /כיס/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 )רוחב/ גובה(

ץ ע(חומר 
/ ניוםמיאלו

 )אחר/ מתכת

סוג פתיחה 
/ כ"כע/ירצ(

 )אחר/סכי/ררגנ

כמות ומידת 
  הפתח

 )וחבר/ הגוב(

/ עץ(חומר 
/ אלומיניום

 )אחר/ תכתמ
 חומר שלבים

/ ציר(סוג פתיחה
/ נגרר/כ.ע.כ
 )אחר/חשמלי/כיס

 כניסה
1 

 ציר רגילה פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
 --- --- 90/210-כ

 דיורר חד
1 

 כ.ע.נגרר כ וגגמז אלומ
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי אלומ ומלא
 ידני גיבויכולל 

 260/220 -כ --- 260/220 -כ

 מטבח
--- 

--- --- 
1 

 כ .ע.נגרר כ מזוגג אלומ
--- 

--- --- --- 
 --- 120/115 -כ ---

חדר שינה 
 1הורים 

1 
 ציר רגילה עץ

2 
 כ.ע.נגרר כ זוגגמ אלומ

2 
 גלילה ידני אלומ אלומ

 120/115 -כ 120/115 -כ 80/210-כ

 2חדר שינה 
1 

 ר רגילהיצ עץ
1 

 כ .ע.נגרר כ מזוגג ומלא
1 

 ניה ידגליל אלומ אלומ
 120/115 -כ 120/115 -כ 80/210-כ

 3חדר שינה 
1 

 ציר רגילה עץ
1 

 כ .ע.נגרר כ מזוגג אלומ
1 

 גלילה ידני ומלא ומאל
 120/115 -כ 120/115 -כ 80/210-כ

 ד"ממ
משמש (

 כחדר
 )4 שינה

1 
פלדה לפי 

 א "הג
). להרגי(ציר 
 חה חוץפתי

1 
 מזוגג אלומ

 ציר רגילה או
 כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 א"הג

1 
 . נגרר לכיס אלומ אלומ

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

 ---
--- --- 

 ---
 ים/גררתהנ, סיםסיף ורהד, פלדה נגד גז, תייםו שכנף אחת א --- ---

---  ---         .א"לפי הנחיות הגרגילה  או ציר . לכיס

רחצה . ח
 )אמבטיה(

1 
 +עץ 

 ציר רגילה אור -צו/הרצו
--- 

 --- אוורור מכני
--- 

--- --- --- 
 --- --- 80/205-כ

רחצה . ח
 הורים

1 
 + עץ

 ילהציר רג אור -צו/הרצו
1 

 וינט מזוגג אלומ
 )קיפ(

--- 
--- --- --- 

 --- 60/65 -כ 70/205-כ

תי רושי
 אורחים

1 
 ציר רגילה עץ

--- 
 --- אוורור מכני

--- 
--- --- --- 

 ------  20570/-כ

פסת מר
 שרות

1 
 ציר רגילה עץ 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- --- 

--- ---  20580/-כ

1 
 וגגמז אלומ

 ציר רגילה מתכת/
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
--- ---  20580/-כ

 דירתימחסן 
 צמוד

ככל (
 )שהוצמד

 פח/עץ 1
לפי החלטת 

 החברה
 ר רגילהצי

--- 
--- --- 

--- 
--- --- --- 

--- ---  70/200 -כ
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 :ואחרות טבלהל ותרעה

 ).במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה, בטבלה צויןבאם הקיים בפועל רק (

ות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית הדלת. בפתיחת ציר רגילהו 23 אלי מסם לתקן ישרתאבה בודהדלת עץ ל= עץ  דלת .א

סוג = רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  :סוג פרופיל, יוםאלומינ=  אלומ). בהמשך יאעיף ר בסראה פרוט ית(מ לפחות "ס 7הדלת בגובה 

, בקיר) כיס(או לתוך גומחה /כנף נגררת על כנף ו= כ .ע.ניגרר כ, משתפלת+ רגילה=  )דרייקיפ(טוי סב נ, )טוינ(לת משתפפתיחה = קיפ , פתיחה

ילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי י התריס עשויים פח אלומיניום במבתריסי גלילה או הזזה יהיו שלב :סיםתרי ,כנף בתנועה אנכית=  גיליוטינה

יורכב ארגז תריס  מ 2.5בחדר דיור ובפתחים ברוחב מעל . יצרןלמידות הפתח והוראות ה אםח יהיה בהתעובי הפ. תברמוגימה בין השלבים לאט

 .או חשמלי/באמצעות רצועה ו, תריס נגלל כלפי מעלה= גלילה . ניומנגנון פתיחה ידמלי ן חשל עם מנגנו"שלבי תריס כנ גלילה עם

 /כ הדלתות"ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה בטבלהחדרים של אחד מ ראובתילהופיע ת ולום יכמשותפים לשני חדרי, חלונות/לתותד .ב

 .ת מיזוג האווירמ כהכנה לתפקוד מערכ"ס 3עד צפה על רשולי דלתות פנים יוגבהו מיתכן ו. חלונות המצוינות בטבלה

המורכבים משני לוחות , התקןרישות לפי ד טיחותיב/רגיל) Double Glazing(כפול  זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,)ד"למעט ממ(ווטרינות / חלונות .ג

 . )או אחר לפי תכנון מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של , לפחותמ "מ 4 זיגוג בעובי( זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

גנוני פתיחה מנ ,ת מובנותידיו, ליםגגל, םיריצ ,EPDMאטמי גומי , סרגלי זיגוג: ובכללם, היו בעלי תו תקן ואביזרים מקורייםרכיביהם יהחלונות ו

 .לפי הנחיות פקוד העורף, דהם פלי/עם כנף אלומיניום מזוגגיהיה חלון מסוג ד "בממ .חלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרןה. ונעילה

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות לכל במסילות. אין :ותרשת

לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם , ם ללא אוורור ישיר לאוויר החוץם סניטריים ובמטבחיבחדרי ,שירותבחדרי  -ץוהחר יאוואוורור ל .ד

 .פפת כיסוימכני עד לקיר החוץ לרבות ר יבוצע  צינור מצויד במאוורר, וןבחל או/ם איננה סגורה בתריס וא

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  .יועץ האלומיניום או/ו ריכלהאדי תכנון "עפ, גוון ,ילופרג פסו .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .ת מסךאו קירו/ו, מחסום/המשמש כמעקה

  חה מנגנוני פתי, ידיות מובנות, גלגלים, צירים, EPDMגומי  אטמי, סרגלי זיגוג: ובכללם, יםיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריהיהם החלונות ורכיבי   

  ;היצרן מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו לונותהח. נעילהו   

 . האדריכל בחירתי "עפ ")לבח("שקופה או עמומה ית חותבטיזכוכית תותקן  ,)באם יש חלונות(ושירותים רחצה י /בחדר .ו

 .שות כיבוי אשריודאדריכל ה ןתכנולפי  ,ותועבת קאו רפפו/ו או סבכה בדלת/או אוורור מכני ו/יעשה באמצעות חלון ו) ככל שנרכש מחסן( מחסןאוורור ה .ז

מערכות , )טלסקופית/מיתפנור( עינית הצצה ,פנימי נוסףסגר בטחון   5044תואמת לתקן ישראל  ,רב בריח )ביטחון(דלת פלדה . דלת כניסה .ח

מ "מ 1.25בי של לוונת בעוומגה דמפלמשקוף בניה  .מעצור דלת ומספר דירה, תחתון מברשת סף ,"רוזטות"נעה וידית , גן צילינדרמ, צירים

 .גמר לגוון לפי בחירת המוכר. משקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנורכנף הדלת וה. לפחות

 . אש/בטחוןיסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות בכנ, ות הכבאותלפי הנחיות רש .בחירת החברהי לפן ווג , וניל ציפוי ד"דלת ממ .ט

, חוזק –עם מילוי פלקסבורד או שווה ערך בכל היבט תפקודי  וחות מודבקים על מסגרתי לעשויה משתדלת תהיה הף כנ :יםפנ מכלולי דלתות .י

 עם, המתאים לעמידות במים יפוי חיצוני מתועשורמייקה או צגמר צבע או פ. ג משקוף הדלתלסו התאםתקנו בצירים יו. אחר, ייםק, אקוסטיקה

 בעל 23 בהתאם לתקן ישראלי מסמשקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-ה בצופמ) קנט(ת ף כנף הדלקיבה .דיםידיות מתכת משני הצדו מנעול 

מקלחת מנעול סיבובי / בחדרי אמבטיה  . למיםהמשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד  .ימהאט ימר תואם לדלת כולל פסהלבשות פולימרי או עץ בג
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או /שיוצגו על ידי החברה ו, )אחד מהם לבן(לפחות גוונים  3ירת הרוכש מתוך לבח :גוון   .לתדהנף מזוגג בכ, אור-צו/ וצוהר" תפוס פנוי"דמוי 

 .ו על ידה/ים שיבחר/הספק

, בנוסף .אין לקבוע סורג קבוע, )אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה בחרום(קומתי  וכרז כפתח חילוץהמבדירה  ד ובפתח "בממ -לוץפתח חי .יא

 .לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה, תריס/סוג החלון, ח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתחכות כפתממוסה יותי הרשו"בפתח שיוכרז ע

 2 -ד גבוהים כ"סף הדלת וריצוף הממ. חיצונית ,רתנגר/הנפתחת, ינה דלת פלדה אטומהמוגן ה דלת כניסה למרחב :העורף פיקודלפי דרישות  .יב

זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים + חלון אלומיניום . כנפיים לפתיחה 2או /רות לכיס והנגר, םישתי ות אחלון פלדה כנף אח. מ מעל מפלס הדירה"ס

פתח וליד ג הקיר "ע ,)פיקוד העורףלפי הנחיות (ויר סינון א מערכת התקנת .נים לפרוקונית, )פלנצ(ים בדיסקאות פלדה חסומ ,בקוטרים שונים

הרי , י החברה מתקן הסינון"יודגש שבאם סופק ע ).2010א מאי "תקנות הג( .היצרן י מידותפת לכרהמעמידות . הפרעה מקומית תיצורהאוורור 

י "י הגורמים שהוסמכו לכך ע"ות ואטימות נוספת עיחייב בדיקת תקינ, י הרוכש"קו עכן פירול, י פיקוד העורף"ושרו עאושתקינתו והתקנתו נבדקו 

או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל /ן המצוין בתוכניות המכר ותירה ביסשל  המקרלמניעת ספק יודגש כי בכל  .פיקוד העורף

 .ל פיקוד העורףהתואם הנחיות מעודכנות ש

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ו, מ"משוערות בסבניה ות הינן מיד, 3 מסהמפורטות בטבלה המידות  – מידות .יג

 מסך קירות/תויטרינו/חלונות/ של מלבני דלתות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ואו מסגרות סמויות וכן  /ם סמויים ומלבני: ןכגו םימימשל

  .  לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה, שטח/חת ממידותקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפבכל מ .)לפי הענין(

 

 

 

 

 

 

 

 



 תר בניהה בהימותנ
ואילווף לדרישות  הרם והתאמות בכפיתכנו שינויי ות   צי תכנוןשוי

 

                      ___________                                           ____________ 
 ת המוכרחתימ                                                            ימת הקונהחת           

 

 ד, ג, ב, נספחים א

 33  מתוך 17 מע 22.10.19: תאריך/  חדרים A2 - 5 / 10 מהדורה  - מפרט מכר למשתכן/  305מגרש  /רמלה /  שרבט סלע/  ד לאיכות הבניהמס
 

 כלים סניטרים בדירהוואה רתב קנימת – 4 טבלה מס 3.6  
 )ראה גם הערות לאחר טבלה זו(  

 

 מיתקן
אמבטיה חדר  חדר רחצה הורים שרותי אורחים מטבח מיקום

 אחר ותרפסת שרמ )כללי(

 כיור מטבח
 )כפולה/בודדת(
 

ת מידו
 --- --- --- --- --- )א(ראה הערה  )מ"בס(

 --- --- --- --- --- א סוג

 --- --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

מידות 
 --- --- משולב בארון 40/50 -כ --- --- )מ"בס(

 --- --- 3.3.3 ראה סעיף א --- --- סוג

 ראה נספח ג אין --- --- ₪ זיכוי 
 --- --- 

 לנטילת ידיים כיור

מידות 
 --- --- --- --- 25/40-כ --- )מ"בס(

 --- --- --- --- א --- סוג

 --- --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב(שטיפה

 

מידות 
 --- --- ןהיצר דותפי מיל לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן --- )מ"בס(

 --- --- א א א --- גסו

 --- --- אין אין אין --- ₪ זיכוי 

 / אמבט

 )ב(מקלחת

מידות 
 הוראות כל דיןלפי  --- --- )מ"בס(

 ךראה בהמש
70/170 

 --- --- )מבטיהא(

 ריצוף משופע --- --- סוג
 )מקלחת(

אמבטיה ( א
 --- --- )אקרילית או פח

 --- --- ןאי --- --- --- ₪ זיכוי 

קרים  לה למיםסול
 ,כיורחמים ל/

 )ד)( ג(מהמשטח

 --- --- מערבל/פרח מערבל/פרח פרח  פרח דגם 

 --- --- א א א א סוג

 --- --- ראה נספח ג ראה נספח ג ראה נספח ג אין ₪ זיכוי 

סוללה לאמבטיה 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 ץנטרפואי(
או ) 3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א --- --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג --- --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למקלחת 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- דגם
  דרך-רב

 אינטרפוץ(
או ) 3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א --- --- סוג

 --- --- --- ג נספח ראה --- --- ₪ זיכוי 
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 מיתקן
אמבטיה חדר  חדר רחצה הורים שרותי אורחים מטבח מיקום

 אחר ותרפסת שרמ )כללי(

 --- יש --- --- --- --- )ח(ונת כביסה ולניקוזמים מכ חיבור

 לשרוול בדופן חיצונית 4"פתח 
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 שקולת סגירהכולל תריס הגנה ומ
 --- יש --- --- --- ---

לחיבור , חיבור למים וניקוזהכנה 
 )ט(מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור (
 )המטבח

 --- --- --- --- --- שי

 --- --- --- --- --- אין )ברז ניל( מים למקרר נק

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה( )יא(נקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )יא(מים נקודת גז לחימום

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ).להסכם הרכישה ףשצור אחרמסמך במפרט מכר זה או ב, בטבלה צויןבפועל רק באם הקיים (
כיור רחצה . בהתקנה שטוחה, נירוסטה/חומר סילי קוורץ , לבחירת הקונה: )מ"ס 80/46או כפולה מ "ס 40/60בודדת במידות ( מטבח כיור )א(

 ילפ תוצרת .מ"ס 40/50-חרס מידות כ: כיור רחצה .י החברה"שיבחר ע, ספק/לפי היצרן) מ"ס 40/50 -במידות כ( ):גרליאינט(ולחני ש
 . החלטת החברה תוצרת לפידות ומי. חרס :כיור נטילת ידיים .ברהחירת החת החברה לפי בטהחל

 תוצרת .1385י "י ת"עפ )ליטר 6ליטר וארוכה של  3ה קצרה של קיבולת הדח בעל( דו כמותי ,חרס/מונובלוק :ארגז שטיפה . מונחת: אסלה )ב(
 .י נירוסטהרל ציעבד כב טיפלס) מושב( :כיסוי אסלה. לפי החלטת החברה

 מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה . שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר, בעלת חיזוק היקפי, הומוגני מ"מ 3.5היה מחומר אקרילי בעובי ת :בטיהאמ
 .מ לפחות מצופה אמאייל"מ 2.5לחילופין מפח בעובי . מגלווןופילי ברזל מפר

 יקוזלנ םשיפועי עם 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר, דין כל תוראוהב שהנדר פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח :מקלחת
 ;המשטח

מ "ס 20מ לפחות ולעומק "ס 25 -יה בגובה כפ, רום ניקלבציפוי כ ,מערבל/פרח: דגם: לקערת מטבח. )כולל חסכם( חמים/סוללה למים קרים )ג(
 .1385י "ת שותבדרי ועומדתכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך  .לפחות

 15מ לפחות ולעומק "ס 15 -באורך כ פיה ,בציפוי כרום ניקלערבל מ/פרח: דגם: )חסכמיםולל כ( י רחצה/לכיור, חמים/קריםה למים סולל )ד(
  .כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3תוך לבחירה מ ,תמ לפחו"ס

  .בדלמים קרים בל, בציפוי כרום ניקל, פרח: דגם :כיור נטילת ידיים
, כולל צינור שרשוריבציפוי כרום ניקל , )דרך 3אינטרפוץ (רב דרך  – הקירמ: דגם :באמבטיה :)ל חסכמיםכול( יםחמ/למים קרים הסולל )ה(

הכוללת , מיקס מהקיר, לחילופין סוללה למים חמים וקרים. מ לפחות ומזלף"ס 60מוביל אנכי באורך ה טלסקופי ומוט החלק, מתלה מתכוונן
 .מבטיהאוי הללמיחתית יציאה ת

מוט , מתלה מתכוונן, כולל צינור שרשוריבציפוי כרום ניקל . מיקס מהקיר, )דרך 3וץ נטרפאי -סוללה (רב דרך  -מהקיר : דגם: למקלחת
קוטר מ וראש מקלחת ב"ס 30זרוע מהקיר באורך , לחילופין ולפי בחירת הדייר. מ לפחות ומזלף"ס 60אנכי באורך  קופי ומובילהחלקה טלס

 . מ"מ 15
 .קבלן/י החברה"שיוצגו ע 1385י "ועומדת בדרישות תחות תוצרת הארץ ת לפכשאח סדרות 3לבחירה מתוך , מקלחת/הסוללות האמבטי

 .ניל יברזו, חיבור לביוב: כוללת שטיפת אסלה י/ארגזכיורים והתקנת  )ו(
 .לבן: גוון הקבועות )ז(
 . פכיםוחיבור לקו דלוחין או ש) 2007 אוג תיקון -ת"הל( חמים מים ,ריםמים ק: הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח(
 .ולסיפון קערת המטבח, ברז והכנה לחיבור לביוב: למדיח כלים כוללת הכנה) ט(
 הינןיות הסופ המידות, הרי אלו משוערות ,מ"או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס/או מתקן ו/ש בה כלי תברואתי וכל משבצת שיב: מידות )י(

 .החברה י"שנבחרו ע, צרןאו הי/ום למידות הספק בהתא
 .צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה, באם לא נאמר אחרת: גז נה לנקהכ )יא(
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 .ת מהרשת העירוניתטורה המסופקמים בטמפר: מים קרים )יב(
 עת החלקהלמני לימדים בתקן ישראשעו תבועוקוש לרכ יש, במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה -)אמבטיה/אגנית(קבועות רחצה  )יג(

  .R-11 -ולא פחות מ
 . הכיורקרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או =  פרח .קבוע ראש ברז הנשלף מתוך שרוול= נשלף  )די(

  . בעזרת ידית אחת, חמים/ויסות מים לקרים ) = מיקסר( בלמער
 .או שניהם/יית ברז ואו לפ/ולראש מקלחת , םקרי/םחמי מים של, יציאה/חלוקת כניסה) = אונטרפוץ( דרך-רב

 ).כותחי ניקוז ופ/מקלחות/ברזים(חת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות ש לקי )טו(
, תא המקלחתשטח  ,חיןהדלוללא התאמת קוטר צנרת , "גשם"כגון ראש מקלחת דמוי ) לאחר קבלת החזקה בדירה(שינוי מהאמור לעיל 

הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז רור עלול לג, י מפני גלישת המיםסום הקפומח
 .ברצפה

  ון ם כגאימייש לנקוט באמצעים מת, מוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקההואיל והשי )טז(
  .למניעת החלקה מיועדותהדבקת מדבקות ה

  קרה של כיבוי לארימת הגז במיש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק ז, ם הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכללמיקוככל ש) יז(
 .ות הבישול/רצוני של להבה

 
 אחראו במסמך  במפרט מכר זה, להכך בטב ל רק באם צוייןבפוע תקנול יומובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעי(

 ).שצורף להסכם הרכישה

 

 , ברצפה, )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(טני ביוב ביקורת לקולצנרת ופתחי : לכל צורך אחר, אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה  3.6.1 

 ). ות כיבוי אשדרישי "עפ, וכמות מיקום( ,כיבוין מתזי יתכ. אינסטלציהה נדסת מההחלטי "במיקום וכמות עפ, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד מפוצלאו /ומרכזי יני ניקוז למזגן מ. לפי החלטת מהנדס האינסטלציה, מיקוםארון למחלקי מים ב  

יקום מאו /או במסדרון ו/מרפסת שרות וב ,פוצלמאו /ו י מרכזימינן למזגועד מיקום מי. למאיידעד המיקום המיועד , המיקום המיועד למעבה  

 , או במסתור כביסה/עליון ו ד למעבה בגגמיקום מיוע. י החלטת החברה"מוצנע ומוסתר המאפשר פיזור יעיל וקצר לכל חלקי הדירה עפ  

 .המעבים/מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבהאו /ו  

 
 :הערה  
 דמוי וי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות כיס התקנתיתכן ויחייבו , )ידרשוככל ש( ,מתזי כיבוי/ובבי/יםרת מר צנהצורך במעב  
 , כרבתכנית המ שלא בהכרח יסומנו, לקירות ורצפה בסמוךאו /ו בסמוך לקירות ותקרה ,"ספסלים"או " עמודים או קורות"  
 .תוכניאו שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהת  
 פתחי  יתכן וידרשו ןהבניילציה בקולטנים העוברים לגובה ינסטוהנחיות מהנדס הא, י"לפי התבון כי יש לקחת בחש ,ףבנוס  
 .תחזוקה גישה לצרכי אין לחסום אותם ויש לאפשר, יקורת אלו יצוע פתחי בב שיידרולכן בדירות בהם , ביקורת  

 

     תהיה לפי הוראות כל לצת ת מערכת סולארית משותפת מאובאמצעו )עליונות לפחותומות ק 7-ות בלדיר(הספקת מים חמים : מיםחימום   3.6.2

ימום וצב זמן לחי לדוד המים החמים והתקן קי חשמללרבות גיבו 579לדרישות תקן ישראלי  התקנת המערכת הסולארית תהיה בהתאם. דין  

) טיימר( זמן אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצבמום עם לארית וכולל חית הסובר למערכהמחו) דוד(לכל דירה יותקן מכל אגירה . )טיימר(המים 

   ים באמצעות מערכת מים חמניתן לספק  הוראות כל דין לאלדירות שלהם לפי . הכולל מפסק במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה

 ).מרטיי(המים באמצעות חשמל והתקן קוצב זמן לחימום המים ימום יעשה ח, יתסולאר

בחלל במרפסת שירות או : מיקום הדוד; ליטרים 150 -חדרים 4,5רות בדי, ליטרים 120 -חדרים 3ת בדיר: תבקיבול ים חמיםלמ ודד  

 .מקומיתשות הוהר החברה ובהתאם להחלטת האינסטלציה מהנדס תכנוןלפי , מסתור כביסה או גג עליון או אחר

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5ות בדיר, ליטרים 120 -םחדרי 3ת בדיר: תולבקיב למים חמים) דוד(מכל אגירה   
 .הצימהנדס האינסטל תכנוןגג עליון לפי  או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  :דודיקום המ

 ).2007תיקון אוג-ת"הל(מכונת כביסה . תמקלח, אמבטיה, קערות מטבח ורחצה: חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

  .אין: "ליד"ברז   3.6.4

 ).טת החברההחל מיקום לפי(יש : ה מים לדירהנה למונהכ 3.6.5



 תר בניהה בהימותנ
ואילווף לדרישות  הרם והתאמות בכפיתכנו שינויי ות   צי תכנוןשוי

 

                      ___________                                           ____________ 
 ת המוכרחתימ                                                            ימת הקונהחת           

 

 ד, ג, ב, נספחים א

 33  מתוך 20 מע 22.10.19: תאריך/  חדרים A2 - 5 / 10 מהדורה  - מפרט מכר למשתכן/  305מגרש  /רמלה /  שרבט סלע/  ד לאיכות הבניהמס
 

 .פלסטי: דלוחין ,האינסטלציהכנון מהנדס לפי ת ,PPR, S.P, פקסגול, פלדה מגולוונת: מים חמים וקרים: חומר הצינורות 3.6.6

 .פלסטי: שפכים 

 גז מקור הספקת הגז ועד נקודת הבדירה מיכלול צנרת גז דירה מחיר ה, יש: במטבחהגז ה ממקור הגז ועד נקודת צנרת גז בדיר 3.6.7

  .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי                    

 .יש: הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  :הערה 

 ונה גז נה למח וכן הכבמטבאשית ז הרמחיר הדירה כולל צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הג. הגז בדירה נקמיקום  

  .דירתי

 יםפיקדון מלאי ותשלומ, ריכוז מונים, מיסים, מונה פיקדון, ברזי ניתוק, התאמות, מאריכים, בריםר מחם עבוהדירה אינו כולל תשלו מחיר 

 לברה לפעוי הח"ית עמורשהגז ה אותם ישלם הקונה ישירות לחב, עצמו לחיבור הגז נדרשים לצורך התקנת המונה והמונהנוספים ה

          . ייןבבנ

 

 )ה הערות לאחר טבלה זורא( מתקני חשמל ותקשורת – 5 מסטבלה  3.7
 

 ראה נספח ג, נקודות טלפוןבית תקע ו, יכוי לנקודות מאורמחיר ז

 וםמיק
נקודת 

 ורמא
 תקרה /קיר

 כולל מפסק

 תקע בית
 לרגי

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 לדירה כניסה
 - - - 1 1 ואהמב וא

 לחצן+ פעמון -
 אינטרקום -
 ללובימפסק תאורה  -

 .חדר מדרגות/קומתי
 .דירתי לוח חשמל -
רון תקשורת כולל א -

  .שקע
 טלוויזיה/יהטלפונארון - 

 דיור חדר
 - 3 2 אוכל נתופי

 
- 1 

ת תוספ -י תריס חשמל
נקודת חשמל להפעלת 

סת ראה מרפ( התריס
 ).שמש בחדר דיור

 יםרפרוזדו
2 

 כולל מפסק(
 1 - 1 )מחליף

 - )מזגןל(

 3מעל בפרוזדור באורך 
או בפרוזדור הכולל  מ

 נקודות 2, "ר"פניית 
 .מחליף+ מאור לפחות 

 1 מטבח

6 
חד מהם א(

אחד , כפול
 מהם מוגן

מים בדרגת 
44IP  ואחד

ן מהם מוג
בדרגה 

 )גילהר

 )יג( 1 -

 - )תנור(

בתי , יםום השקעמיק
התקע יהיה מעל 

ודה ככול העב משטח
שר ובהתאם האפ

לתכנון המטבח יותקנו 
 פרדיםשקעי כח נ

 למקרר, לתנור, למדיח

 שינה חדר
 הורים

1 
ולל מפסק כ(

 מחליף
 ) למנורה

 

4 
ליד  שניים(

 )המיטה
 נק(קום אינטר - 1 1 -

 )דיבור בלבד/שמע

   רחצה רחד
 הורים

1 
 1 - )מוגן מים(

1 
ית תקע ב(

 )לתנור
- 

 ,בהעדר חלון
 אוורור מכני לנקהכנה 

 מפסק היכן שנידרש+ 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה
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 וםמיק
נקודת 

 ורמא
 תקרה /קיר

 כולל מפסק

 תקע בית
 לרגי

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 /ד"ממ
 שינה. ח

מנורה לפי 
 הנחיות

 ףפיקוד העור
פיקוד  תקנותלפי  1 1 - 3

 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 1 - )מים מוגן(

1 
בית תקע (

 )לתנור
- 

קוצב זמן התקן + 
הכולל מפסק לדוד 

י "ום עפמש במיקהש
 . התכנון

 ,ןבהעדר חלו
רור מכני אוו כנה לנקה

 מפסק היכן שנידרש+ 

- - - -  1 שירותים
 ,בהעדר חלון

ר מכני אוורו הכנה לנק
 .סק היכן שנידרשמפ+ 

 1 מרפסת שרות 
-  - )וגן מיםמ(

2 
 מוגן מים

 ,מכונת כביסה(
 )מייבש כביסה

- - 

 ות/מרפסת
 שמש

1 
-  )מוגן(

1 
 )מוגן(

IP44 
 - -

+ לי כולל תריס חשמ
נון פתיחה מנג +מפסק 
 ).בחדר דיור(ידני 

 מחסן
ככל (

 )שהוצמד
1 - 1 - - 

חשמל של צריכת ה
 עוןהמחסן תחובר לש

דירתי אליו החשמל ה
או . סןמשויך המח

לחילופין שהזנות 
החשמל של כל 

המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד 

או , בלבד למחסנים
, ןמונה נפרד לכל מחס

י "טת המוכר ועפלהחל
 .ובחירת

 כביסה תורמס
 - - - )מתוכנןככל (

1 
פקט הכנה (

 )למזגן
-  

- 

 
  הערות לטבלה ואחרות

 .כולל נקודת הדלקה אחת, )ארמטורה/ אהיל -ללא נורה וכיסוי(נורה על גבי קיר או תקרה  בית = תקרה /נקודת מאור קיר )א(

 ).נספר כל שקע בנפרד, ר בפנל אחדיות עים אוני שקש( .ם חשמל רגילמזרזון יי הנבודד לחיבור מתקן חשמל "שקע= " )רגיל(בית תקע מאור  )ב(

 .ר לפחות"ממ 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

בור החי ).נספר כל שקע בנפרד, שני שקעים או יותר בפנל אחד( הניזון מזרם חשמל רגיל ,שקע בודד עם כיסוי: מוגן מים )גילר(תקע מאור בית   )ג(

 .פחותלר "ממ 1.5יבוצע בכבלים 

 לכמות תוספתושאינם  המצוינים בסעיף א, )בתקרה או קיר(של נקודות המאור  בד לאופן ההדלקהר בלתאו =הכפול קודת מאור הדלקהנ )ד(

 .מאור המצוינות בסעיף אה נקודות

 ."וחכ"ת ו/ודהושאינם בהכרח נק ,)נפרדבמעגל  כל נק(ים על גבי מעגל חשמלי נפרד /הנמצא" ים/שקע" = בית תקע מעגל נפרד )ה(

 .וההרגת הגנה גבבדבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים = ו אחרא IP44גנה גות הבית תקע עם דר )ו(

, בין מחשבים –רת נקודת תקשו, או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה) קומפלט(נקודות ביחד  3= )מחשב( תקשורת/טלפון חוץ/טלויזיהנקודת  )ז(

. רנטאינט/ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים.  ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים, אמורחובה כדורי חיבור לקליטת שי – יזיהוטלו נקודת

 .כולל כיסוי 1מודול  55התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא נקודת 

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או ל(ם רת פנילתקשוולל אביזרי קצה ת כמלאו ות/הנקוד)= אינטרקום(פנים  נקודת טלפון )ח(

  . מ"מ 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים , נפרדמעגל חשמלי על גבי  בית תקע כוח = נקודת כח )ט(
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ה ההכננקודת ועד  מריכוז תקשורת) חשבמ(ת רתקשו הכנה לנק .משיכה בלבדוחוט ") שרוול("באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת "= הכנה" )י(

למניעת ספק ). ספירלי" (תנור להט"ולא " וםמפזר ח" ,)רבאחריות הדיי(יותקן מעל דלת חדר הרחצה באם ההכנה לתנור חימום נמצאת . בקיר

 .קע מוגן מיםההכנה לתנור חימום כוללת ש .י החברה"יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע

ם /מכבים את אותה/דליקיםאך מ, יזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהםי אבמשנ, יכיבו /הניתנות להדלקהור ת מאו/ודהנק =חליףמ )יא(

 .מאור ות/הנקוד

 .בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק )יב(

קודה תחובר ישירות הנ. כירייםכנן למתחת למקום המתו, חהמטב ארוןותקן נקודת תלת פאזית בת= בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי )יג(

 .יווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתיול את כל החהנקודה תכל. 2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

 ך אחרמכר זה  או במסמרט במפ ,טבלהפועל רק באם צויין כך במובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו ב(
 ).סכם הרכישהף להשצור 

 

  .בת לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגותומנגנון ש .יש: ת מאורונקוד: בכל קומה: מבואה קומתית/ חדר מדרגות  3.7.1 
  .יש :ומתיתק צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח .יש :לחצני הדלקת אור .יש :גופי מאור  

 .כולל כיסוי 1מודול  55כה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא משי ר וחוטצינו ת התקשורת תכלולקודנ: ץוון חטלפ 3.7.2 

 .או אחר לפי החלטת החברה, זמזם :צליל .לחצן :גסו: פעמון 3.7.3 

 .י"לפי דרישות הת, סטנדרט: סוג: שקע/אביזרי הדלקה 3.7.4 

לפי   :מיקוםיש : בתוך הדירה ,)כולל שקע רגיל(רתי דית תקשור ולוח )מודולים 6-וי לפנ מקום שארתכולל ה(דירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 .אין: שעון שבת .יש: קי פחתמפס .החשמל  תכנון מהנדס  

 .כולל קוצב זמן .יש: חשמלי/שמש, מים נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .)ח הקונה"י וע"ויותקן עזמן אשר יומונה ל הזמנה והתקנת כולינו אירה מחיר הד. (אמפר 3×  25 :תלת פאזי: גודל חיבור דירתי 3.7.7 

 כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת, שמע דיבור אינטרקום( .5 כמפורט בטבלה: מיקום, יש: מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ).בחדר שינה הורים רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 .ןאי: )דתנפר(ור גגל סרכת טלוויזיה נוספת במעמע 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהשידורי יטת נה לקלהכ 3.7.10 

לחילופין .  )אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבי הקונה ישירות "ור בפועל  אשר ישולם עיר וללא חיבללא ממ(   

י הקונה "ע שללא ממיר דירתי אשר יירכ( M.Fו דיור 33, 1,2ת שידורי ערוץ ליטלק םיבנינאו למספר  ןלבניירכזית אנטנת צלחת מ  

 ).מספק שרות זה  

 

 :ים אחריםמיתקנ     3.7.11 

 .ע"ש או" וונטה"י מאורר דירתי "או ע/ו) משותף(מפוח חשמלי חיצוני  י"יבוצע ע, המחויב באוורור מכני לפי תקנות אוורור חלל -

 .3.5בטבלת פתחים סעיף  יסיםגם תר ראה .מל להפעלת התריסחש ודתקנתריס חשמלי כולל  -

 .ארון תקשורת כולל שקע- 

 .תקשורתשולב בארון מ טלוויזיה/ ארון טלפוניה- 

ולת יס הגנה עם משקכולל תר 4"וני עבור צינור פליטת אדים בקוטר הכנה למייבש כביסה ומעבר חיצ –שרות במרפסת ה -

   .והזנת חשמלגירה לס

ותאפשר המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית . ירתיתל הדת החשמצריכ ניטור ולבקרה שלת למערכ- 

 .שתניםפי החשמל המזנת תעריה

 יחידת תקשורת , ל רכיב המודד זרם חשמליהדירתית אשר מתבססת כוח החשמל המערכת תכלול יחידת מדידה בל

 .ציג אותם בצורה ברורהת וממקומי בצורהעבד את הנתונים ומ מקבלהצג דיגיטלי אלחוטי , אלחוטילשידור 

  רגיהת את נתוני צריכת האניציג לפחוהצג , מ 1.5ובגובה סה במקום נגיש יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכני הצג

 . והמצטברת ואת עלותם הכספית השוטפת
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 :בדירה, חימום/ מתקני קירור 
 . ןאי רכזימ דירתי מיני מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת רכזיתמ נימי רכתלמע דבלב הכנה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת יתלתחת בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן המיקום בין רצפהה מילויב נעהו מוכנסת בקיר מליחש דוופיק נחושת צנרת של "צמה" תלרבו הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 מוצא. הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  עגלמ וחכ שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד

 .לבפוע המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד םמיקומ קיר דלפיקו ריק שרוול קנתהת 3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על ערכתהמ כנוןלת בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום .5

 :ולתכל כנהההבמקרה זה . ד"זגן עילי בממתבוצע הכנה למ, באישור פיקוד העורף .6

 .ירה מלוח החשמלה ישרדת הזנמל נפנקודת חש -

 .קצה הצינור ייסגר במכסה. בדירהפעיל  ד ועד אל מחסום רצפה"מנקודה בקיר מחוץ לממ, צנרת ניקו מים -

 .פ התכנון"מיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע -

 .נדס מיזוג האוירל בהתאם לתכנון מה"כל ההכנות הנ -

 

 ללכ מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל .לעיל) 6( 4.1יף ר בסעמעבר לאמו .אין :צלמפון מזג 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת צעותבאמ החלקי

 .םמי ניקוז וצנרת גז נרתצ ,צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות

לרבות הנמכת  ג אווירומיזמערכת  להתקיןירצה הרוכש ו ,בדירה )ספרינקלרים(מערכת כיבוי אש אוטומטית ימת שקי ככל: רההע
 .זותקרה הנמכת ל) ים/י המתז/ראש(הספרינקלרים הרוכש להתאים את גובה  מחויב ,)מסתור(תקרה 

  .אין: אגף/נייןת בבכזימראויר דירתי הניזון ממערכת מיזוג  4.3

   .אין :הפועל בגזם חימותנור   4.4

 ).בחדרי רחצה( .מוגן שקע הכוללת ימוםח לתנור נקודה תבוצע. אין :תנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין :רדיאטורים  4.6

 .אין :שמלייםקונבקטורים ח  4.7

 .אין :חימום תת רצפתי  4.8

 .אין :יתקנים אחריםמ  4.9

 

 :במחסן, בדירהוי אש ובטיחות כיב וריידס* .5
 .יש :)באם נרכש( במחסן .ותי רשות הכבא"דרש עיככל שי: הבדיר ):ספרינקלרים(מערכת כיבוי אש אוטומטית  5.1  

 .י רשות הכבאות"דרש עיככל שי :גלאי עשן 5.2  
 .יש ):ד"ממ(מערכת סינון במרחב המוגן  5.3 
 

 ,י רשות הכבאות"שיידרש ע ככל ,עליהם ציפוי/לרבות חיפוי ,אלו חותטיכיבוי וב ,נת סידורי גילויהתק*   
 .קום אחר עקב דרישות תיכנוניותיותקנו במי או שיסומנו אך/ו, כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח    
 
 :עבודות פיתוח ושונות .6
 החני 6.1 
 ;מגרשום הבתח :לםכו. הלפי היתר הבני או) דיםשרלמסחר ומ, למגורים( 323 :םאגפי/בנייןלכל ה סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 ;אין :)לפרט( רות במקום אחחני. ובמרתפים כל החניות בקומת כניסה                                
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 .ת המכרכמצוין בתוכני :מיקום לפי היתר הבניהאו  11 :ותחני מספר, יש :)משותפת/פרטית(חניה לנכים  6.1.2  

עם הצגת תג נכה רשמי (תימכר לרוכש דירה נכה , להיתר חניהבנספח התוח ופי/סביבה/המגרשנית בתכן חנייה לנכים כמסומ

 .בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה, העדר רוכש נכובה ,)מטעם משרד התחבורה

 .שי :מערכת תאורה .יות האדריכללפי הנח, אבנים משתלבות/ מוחלק בטון :לא מקורה חניה גמר רצפת 6.1.3  

 .יש :ישמהכב גישה לחניה 6.1.4  

 .לפי סימון בתכנית המכר :מיקום .אחת לפחות :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  .אין :לחניה בכניסהחסום מ 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

 הכניס ילשב ולתכל החיצונית ההרחב .ףאג/יןילבנ הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום    6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר, ]אגף/לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף    

 הריצוף יהיה  .אחר לפי תוכנית האדריכל/אבן טבעית/ ים משתלבותאבנ/ אספלט/ גרנוליט/ בטון: חומר גמר: שבילים 6.2.2  

 .ן בהירגוו בעלן ככל הנית   

 .לפי תוכנית האדריכל ,אבן טבעית/ אבנים משתלבות/ אספלט: חומר גמר .יש :םוצפיטחים מרמש 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  )ת אדריכל הפיתוחעל פי תוכני( .יש :צמחיה). על פי סימון בתכנית  מצורפת(.יש: ותפתחצר מש 6.2.4  

  .ת משרד החקלאותהנחיול                                

ולא צמחיה לא עצים (ד מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלב ).כולה( .קרות בטוןעל תמ ,חצר   

 ). יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך-עמוקת שורשים

 .כולל ראש מערכת ממוחשב. יש :משותפת רשת השקיה 6.2.5  

ולפי  לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע . ויותהרש ודרישת הבניהלפי היתר : ומרח: רשמגל הות ש/גדר בחזית 6.2.6  

 .קביעת החברה

 . אין): בחלקה קומה פתוחה(ולשת ת עמודים מפקומ 6.2.7  

 

 מערכות משותפות .7

 :זמערכת ג 7.1 
 הבניין אואו  ת המגרשתוכנימיקום המתואר בוב, זהגרת בתאום עם חב, צוברי גז ותבאמצע סידור מרכזי :הכנה לאספקת גז   7.1.1  

  .חזוקתהצנרת הגז ותלהנחת ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת .המקומית י דרישות הרשות"עפ

 .זהינם בבעלות חברת הג ,כאמור צוברי הגזמובהר בזאת כי    

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 ).3.6סעיף ( 4ה ראה טבל: מיקום. יש :הדירצנרת אספקת גז בתוך ה 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .כיבוי והנחיות יועץ הבטיחותי רשות ה"ע ככל שידרש :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 .חיות יועץ הבטיחותי דרישות רשות הכיבוי והנ"ע ככל שידרש: רוזדוריםפ/במבואותמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 .לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. יש :)ריםינקלספר(ים מתז –יבוי אוטומטית רכת כמע 7.2.3  

 .חותלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטי. יש: זי כיבוי ותכולתןי לרבות ארגעמדות כיבו 7.2.4  

 .וי והנחיות יועץ הבטיחותי רשות הכיב"ע ככל שידרש :גלאי עשן 7.2.5  

 וארונות כיבוי בשטחים משותפים) הידרנטים(ברזי כיבוי , ות גילוי וכיבוי אשמערכלרבות  ,באותכל סידורי הכ: הערה     

 .מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות ,פרטיים או             
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 .ות יועץ הבטיחותי רשות הכיבוי והנחי"ע ככל שידרש: בחניוניםולץ אוורור מא 7.3 

 .יןא: )הדירותהזנת ל( אוויר מרכזיתזוג מי כתמער 7.4 

 .אין :ים לשימוש הדיירים/מערכת מיזוג אויר בחדר 7.5 

או  ,אגףשל ה הכניסה דלת ליד עהקרק בקומת ימוקמו הדואר תיבות :מיקום . לדואר שגוי 1, לוועד הבית 1, כל דירהל :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה כנוןת תקנות לפי יוםומינאל יתחז בעלות ויהיו אגפים/ןנייהבבמקבץ אחד לכל 

 : מיתקנים אחרים 7.7 

בחלקים (מערכות תאורה , מאגר מים, שנאים. ח, ומשאבות מים המערכות סניק, גנרטור לשעת חרום לכל המתקנים הנדרשים בחוק  

  .וכו ףאג/בנייןטובת הים למוכס אגפיםאו ב, סמוכים אגפיםת ולטוב אגף/בנייןב ים לשימוש כלל הדיירים/חדר ,)משותפים

 .לפי תוכנית המתכננים והיועצים :כמותום ומיק

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 ;יש :לבית ראשימונה מים ; יש :ם מרכזייבור לקו מיח 8.1  

 .יש :חיבור לביוב מרכזי 8.2  

 .נת מונהלל התקולא כ. יש; הוראות חברת החשמלבהתאם ל ,לרשת החשמל אגף/חיבור הבניין 8.3  

 .הטלפונים לחביבור הדירה חלא כולל ): בקשה להיתר(בהתאם לתקנות התכנון והבניה  :לרשת הטלפונים אגף/ייןבנה לחיבור הכנה 8.4  

  ).3.7.10ראה גם סעיף (הכנה בלבד  .אין ):ינטרנטא/טלוויזיה(לרשת תקשורת  אגף/בנייןחיבור ה 8.5  

יעשה  עבודות שביצועם בפועל. במחיר הרכישה כלולים, דרכי גישה, וזניק, יםומכת קירות, מדרכה, כביש :שבמגרפיתוח כללי הגובל  8.6  

 .ריות החברהית אינם באחי הרשות המקומ"ע

  ).ניםמכלים טמו(יש : )למגורים( ים לאצירת אשפה/מתקן 8.7 

 .הרשות המקומית י"ע: פינוי אשפה  

 

 ש משותףרכו .9

 :ותףשש המתיאור הרכו 9.1 

 .באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר: תפיםניה משומות חמקו    9.1.1   

 .אין: )תוחה חלקיתפ, ועמודים קומת כניסה( חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 .חברההלטת לפי הח: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

  .ר"מ 77 -לא פחות מ: בשטח. שי: כניסהבקומת ) לובי(מבואה  9.1.4   

  .)בכל אגף( יש: קומתית) לובי(בואה מ 9.1.5  

 ).בכל אגף( B ,2 -ו A המגורים באגפי): מספר( חדרי מדרגות 9.1.6   

 ).בכל אגף( B ,3 -ו Aבאגפים : למגורים תמספר מעליו; יש: מעליות; יש: ר מעליתפי 9.1.7   

 .אגףלכל נפרד , יש: גמיתקנים על הג על ידי סתפוהחלק ה פחותל: גג משותף 9.1.8   

 .יש: רלמסח Cבאגף  .דים"ממ -יש מרחבים מוגנים דירתיים .אין: B -ו A למגורים באגפים :מקלט/ ק"ממ 9.1.9   

 .אין: חדר דודים משותף 9.1.10   

  וש רשותשתדר וכל מיתקן אחר ,אריותלות סמערכו: כגון) משותפות או/ופרטיות (יש מערכות טכניות : ותמיתקנים על הגג 9.1.11  

 . מוסמכת על פי כל הדין   

 .יש; שטח ללא גינון .יש: חצר ושטח פתוח בתחומי המגרש 9.1.12   
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 ר אשפה מרכז מחזו, רי מערכות לרבות תקשורת וחדרים טכנייםחד: נוספים של הבית שהינם רכוש משותףנים וחלקים מיתק 9.1.13   

  .המכר רכוש משותף בתוכניותים כמסומנה ,ט זהקים אחרים במפררט בפרופכמוומתקני אשפה    

 

 :שאין להוציאם מהרכוש המשותף) באם קיימים(ים /חלק 9.2 

 .)מילוט(, ותי מדרג/חדר 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 .לחניה משותפת גישה 9.2.3   

 .לכל אגף לובי בקומת כניסה 9.2.4  

 .ףגל אלכ לובי קומתי 9.2.5  

 .על הגג )המשותפים( ים השוניםיתקנגות אל המר מדרגישה מחד 9.2.6  

 .גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות 9.2.7  

 ).משותפים(ים /ים טכני/חדרובי קומתי לגישה מחדר מדרגות או מל 9.2.8  

 .התפוס על ידי מיתקנים משותפים על הגג –לק הגג ח 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ).יש מרחבים מוגנים בדירות B -ו Aפים באג גוריםלמ. שי: למסחר( .טמקל/ק "ממ 9.2.11  

 .י החברה כרכוש משותף"דרו עים ככל שיוגחדרים טכניים וחלק, קומות חניון למעט חניות פרטיות: חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותףבי 9.3 

 בבית או  בית משותףירה בהמוכר ד, )ותכר דירמהוק ח –להלן ( 1974 – ד"התשל, )דירות(לחוק המכר  6בהתאם לסעיף  )א(  

 צוי ל התקנון המש המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה    

 :ייניםלה הענאו; ןאותו עניי המכר פרטים על חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה, ם המנויים להלןהמתייחסת לעניין מן הענייני    

 ;ש המשותףהרכוצאת חלק מהו )1(    

 ;שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה )2(   

 ;המחויבים בקשר אליוובשירותים  שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף )3(   

 ;ת החלטות בדבר ניהול הבית המשותףסדרי קבל )4(   

 ;רותק המכר דילחו) א( 3ר בסעיף ך האמורדו בן אחר שקבע שר השיכון בצכל עניי )5(   

  כמי שהתחייב, על אף האמור בחוזה המכר, יראוהו) א(מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן  )ב(  

 . ו עניין יחולו על הבית  המשותףשהוראות התקנון המצוי לגבי אות    

 

 :הרילד החלק ברכוש המשותף הצמודשיעורו של  9.4

 של כל לשטח ) 5סעיף  כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א(ח הדירה ן שטליחס שבי האפשריה קרוב ככל יה 

 ל דעת כפי שיידרש לפי שיקו ,ר הקשור ברישום הבית המשותףפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחזאת בכ, אגף/בנייןיחידות הדיור ב  

 ה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים חלק בחישוב. תמוסמכידי כל רשות רש על דישי או כפי/מוכר וה  

 ).6יף סע כהגדרתם במפרט זה פרק א(הצמודים לדירה   

 

 :סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית 9.5

 .1969 -ט"יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ 
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 :ליושר אחויבים בקים המשותף ובשירותבית המה אותשיעור ההשתתפות בהוצ 9.6

 .ת המשותףעם רישום הבי, או בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם/המכר ובהתאם להוראות הסכם  

 
 ):או שיוחזרו לרכוש המשותף/ו(החלקים המוצאים מהרכוש המשותף  9.7

 ב "ם בתוכניות המצומניים אשר מסם הבאהמשותף השטחיהרכוש מ צאויו, בהסכםמור בעניין זה מבלי לגרוע מהא      

  .או בהסכם המכר/או מצוינים במפרט המכר ו/ו      

 .יעתה של החברהף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קבהרכוש המשותעמדות החניה שבתחום המגרש מוצאים מ .א

השטחים  ן כלוכ. החברהה של תף לפי קביעתת המשויבשב ש המשותף ויוצמדו לדירותת המרתף יוצאו מהרכווהמחסנים בקומ .ב

 .שהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף

 ).לעיל 9.2.10בסעיף  למעט החלק כאמור(מרפסות וגגות  .ג

 

 . וצא מהרכוש המשותףמ )ככל שקיים( חדר השנאים .ד

 . לתא שבבעלות המוכרתנים יות והמחסו החניוצמד, דירותסנים לחמו הא/לא יוצמדו כל החניות וככל שבעת רישום הבית המשותף  .ה

 

 

 ____________   ____________   __________________ 

 החברה/חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 יגות הבית המשותףסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנצמ 'ספח אנ

 יות רות כללעה 'נספח ב
 םטבלאות זיכויי 'גנספח 

 שטחים נספח ' דפח נס
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 לקונה ולנציגות בעלי הדירותשיועברו  מסמכים נוספים – נספח א 
 
 :כחלק בלתי נפרד של המפרטאלו יצורפו תוכניות  10.1 

 .רהשל הדי) תחיצוניו(ת של כל חדר ומידות כלליות מידוהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1  

 .מון הרכוש המשותף בקומההכוללת סי 1:100 -הדירה בקנה מידה לא קטן מ ומה בה נמצאתת הקיתכנ 10.1.2  

 .הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה 1:100 -מידה לא קטן מ יפוסית בקנהתכנית קומה ט 10.1.3  

 שותף ן הרכוש המסימו ללתהכו 1:100 -מ קטןדה לא בקנה מי קומות מרתף; קומות מפולשות /תכניות קומת כניסה 10.1.4  

 .1:200נה מידה בצילום מוקטן לקו ניתן לצרף תכניות אל; ושטחים דירתיים מוצמדים  

 .1:100 -מת גג בקנה מידה לא קטן מתכנית קו 10.1.5  

 .ותצמוד נותצר משותפת וגיימון חת סהכולל 1:250לת היתר בניה בקנה מידה תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקב 10.1.6  
 

  ות על פילכל דין לרבשיש למסור בהתאם , הגימורת ולחומרי ולכל המערכ ושימוש ת תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הוראו 10.2 

 :חוק המכר דירות בעניין  

 .ימורםפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על ג )א(  

 , ריזוג אווימערכות מ, מערכות בטיחותירה לרבות ת בדתקנווהמ השירות מערכותמונעת של תחזוקה ותחזוקה כוללת  )ב(  

 .וכיוצא באלהמערכות אלקטרומכניות   

 .אם נדרשות, ות שוטפות ותקופתיותאפיון ביקורתדירות ו )ג(  

 .ן ליצירת קשרמספר טלפוק וספ/ןרלרבות שמות יצ, תקנים בדירהמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו )ד(  
 

 י הגימור שלהוראות תחזוקה של המערכות וחומרתכנית ו  אגף/בנייןהראשונה ברת הדירה המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמס 10.3 

 :ענייןבשיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות  אגף/בנייןה

 .ל גימורםע אגף/ייןבני היבכפעולות שוטפות לתחזוקת כל ר )א(  

, ג אווירמערכות מיזו, מעליות, רכות בטיחותלרבות מע אגף/בנייןמותקנות בהשירות ה ה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותוקחזת )ב(  

 .רכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלהמע

 .רשותאם נד ,אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיותתדירות ו )ג( 

 .ליצירת קשרפר טלפון ספק ומס/ לרבות שמות יצרן, נהבמב םקניומערכות המות ת של ציודת אחריוודמפרט טכני ותעו )ד( 

 .מספר טלפון ומספר פקסימיליה פיתוח לרבותהמערכות וה, אגף/בנייןות המתכננים של הרשימת צו )ה( 

 ות רכות בטיחמע, ורתשל ותקחשמ, ינסטלציה סניטריתלמערכות המשותפות בלבד של א) AS MADE(תכניות עדות  )ו( 

 ולפיה על רוכש הדירה האמור למסמכים האמורים הנחיה בכתב וכר יצרף המ .כניות במבנה ובפיתוחטרומקאל ותומערכ  

 .מיד עם מינויה) הראשונה שתמונה(נית או הקבועה של בעלי הדירות לנציגות הזמלמסור אותם   
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 הרותות ואזהערות כללי – נספח ב

 רהנה ולדיבהערות כלליות למ

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה ,כנון והבניה והתקן הישראליתקנות הת פי דרישותיו להת יוצרים והמלאכוהמ כל .1

מתקן הכנה  אגף/בנייןאו אנטנה מרכזית אם התקינה ב/ו אגף/בנייןב )לא סלולרית( אנטנהתקנת מתקן להחברה תהא פטורה מחובת ה .2

 .ת כל דיןראולהו וףפבכ, יןואו צלחת לו/בכבלים ו וויזיהלטל

 או להימנע/ו, או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף/בכל פעולה הנדרשת וולנקוט , באמצעות וועד הבית או/עצמו ולפעול בב תחיימנה הקו .3

 ריסוס וביצוע םבעלת שורשים חודרניי צמחיה אי שתילת, לרבות אך לא רק, כפי שפורט לעיל, סיכון לאיטום המרתףכדי  מכל פעולה שיש בה

 .יםחרק ןינולמניעת ק ופתיתק

 . או גובה החלל בהן הן עוברות/אחרת וישנו את צורת ואו סגירה /יכוסו בתקרה קלה וות כאמור מערכו .4

) ברזל(כן התחמצנות מינרלים ו ,"יםעיני" ,גידים, גוון, בדלי מרקםה: יתכנו תופעות טבעיות כגון, ובכפוף לתקניםצוף וחיפוי ברי, טבעית באבן .5

 .ודהמוי חלכתמים דת בומתבטאה

טום פינות לא יבוצע קיאו שיפולים /בחיפוי קירות ו. ות מהנדרש בתקנים הישראלייםבמידות לא פח) פוגות(רווחים וף יעשו מפוי ובריצבחי .6

 .)גרונגים(

ך מערכות צורל, ליםכב, בזק ,לחברת החשמל, המגרש או/ה וים בתחומי המבנ/למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח .7

 כן, גישהלצורך  אגף/בנייןלרבות שימוש במתקני ה לאפשר גישה חופשיתהקונה מתחייב , אחרים סמוכים אגפיםאו /ו אגף/יןבניה שותהמשמ

ים חבגין שט מתשלום מיסי ועד בית פטוריםכמו כן יהיו גופים אלו . ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים/זכות השימוש והטיפול בשטחוב

 .ואל

 .באריזות פתוחות או סגורות, רעילים רים הפולטים ריחות חריפים אורתיים חוממחסנים דיסן בחלא חל איסור חמור .8

 .נה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונהי הקו"ירה עעבודות בד יבוצעולא  .9

. הבנייןכלל  תיםהמשר, ואוורוררת ברי צנרות ומעוק, היו תקרות מונמכותכול שיי י הדיירים"רכשו עשי ,)ככל שקיימים( במחסנים .10

 .ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד ונפרד למחסנים בלבד ףלמחסנים תעשה  מהרכוש המשות זנת החשמלה

אך לא  הפרעה ליצור מקטינים החלל ועלולים, מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה וד המים החמים ויחשל ד מםמיקו  .11

 .מפרטהקבוע ב פחות מן

עומדת בדרישות ות עיבוי שרמת הרעש שלהם יעשה שימוש רק ביחיד, הקונה י"אוויר עת מיזוג הערכומנו יסופקו ויותק באם .12

 .פגעיםהתקנות לרעשים ומ

נה י הקו"ע אביזרים כלשהם שיובאוים או פריט, זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבנייןמחסור או נ, ר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדןהמוכ .13

הפריטים ,או ביצוע העבודה /ין אלה כולל לטיב החומרים וכל האחריות בג ,בין לאחר מכןם בדירה ופני התקנתין לבאת וז, או לבנייןרה לדי

 .ל תחול על הקונה בלבד"וספות הנאביזרים והתוה

 מנת לת עשות הקונה וזאלר הדירה ת העמדתעלוש השנים הראשונות מחות בשבאופן תכוף לפ, המוגן חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .14

 .ןהמרחב המוג המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי, )חצץ( באגרגטים אלהימצון אשר עלול די גז ראדלסלק שרי

 חסניםמ, ניותח ,כגון גינות, פרטייםשטחים ביתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו  .15

  .חלטת מתכנני ויועצי הפרויקטי ה"עו עפיקומן יקבן ומרמספ, פסות פרטיותומר

השייכים לכלל , וכן פתחי ביקורת) ניקוז וכד, ביוב, מים(ת צנרות עוברויתכן ו, או המחסן או החניה, דירהה תקירות ובסמוך לתקר ,ברצפה .16

 . משותפיםחלקים ומהווים , אגף/בנייןה

 .רום לשקיעות בריצוף זהעלולים לג" אבן משתלבת"ריחי רוצפים באנסיעה המ דרכי ילומעברים ואפ, םיליעל שב ם כבדיםיברכבנסיעה  .17

 .ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה .או אישור הרשויות/בהתאם לצרכי התכנון ויה ומיקומם יתכנו שינויים במספר מקומות החני .18

 .ים/בשטחים פרטיים או משותפים במרתף ,)מ"פג(בגז פחמימני תקן המופעל כל מ ןסחאו לא/איסור חמור להתקין ו בנוסף חל .19

) A(על  בוי שרמת הרעש שלהם לא תעלהביחידות עי יעשה שימוש רק ,י הקונה"מערכות מיזוג האוויר ע באם יסופקו ויותקנו .20

dB60 , תבדירו .ים/תחת רגלי המתקן רעידות יוכן בולמ, בו היחידה ממוקמת וםבמקם ממפוח פליטת אויר ח מ 1.5במרחק של 
ר ממפוח פליטת אוי מ 1במרחק של , A (dB57(יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על  B פוסמטי

 .םי/י רעידות תחת רגלי המתקןוכן בולמ, בו היחידה ממוקמת במקוםחם 
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  זיכויים בלאותט – גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 ותת מיוחדוערה

 .08.12.16 – 10מחיר למשתכן מהדורה , פרט המחייב של משרד הבינוי והשיכוןבמרק הנדרשים ואך ם אלו הינ םריכוז זיכויי .1

 . מ"מעעיל כוללים להמחירים הנקובים  .2

 .ימת החוזההמחירים הנקובים בנספח זה צמודים למדד תשומת הבנייה מיום חת .3

הקבלן / י החברה"ימסר לרוכש הדירה עאלו  לזיכויים ותוזכנו  לנצל על רצו, קבלן/רהע לחבדיולהד האחרון שעל רוכש הדירה המוע .4

 .בהמשך

 .על פי כל דיןלזכותו זו  האמור תתקבל כוויתור מועדהדירה עד האי הודעת רוכש  .5

יכוב או גורמים לע/ו טיחותבב יםאו פוגע/וק ובתקנים ובח, בדרישת הרשויות למניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים .6

 .ת הבניין וקבלת אישורי אכלוסעבודה או השלמהות דמבהתק

התקנת , ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברה להתקשר עם) הדייר(ובחירת הרוכש ,מטבח המתוכננים ניצול זיכוי בגין ארונות ה .7

 .וובאחריות הרוכש ועל חשבונ, ר מסירת הדירההמטבח תתאפשר לרוכש רק לאח

יחשבו כסיום , מה התקנתםינמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתיה ,ביוב/מים/תרקשות/רות לחשמלספק יודגש כי צנניעת למ .8

 .מהאמור במפרט המכר כוימכר לענין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזילחוק ה 6ון כמשמעותו בתיק "הפריטהתקנת "

 .וי בגינוכזי כללא ינתן  ,וין במפרט המכרנו מצאישו בנספח זה ט מתומחר לזיכויפריקרה של ציון במ .9

על וכרת הקונה המ/ בחתימת החברה, ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו/מהפריט, ש הקונה בפועל את זכותו לזיכוייםמימ .10
 .ט המכריראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפר, נספח זה
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 : אמקר

 . ידהיח -יח
 . בערוממטר  -ר"מ
  . מטר אורך -א"מ

 . עבודה+ חומר שחור+ לבןומר ח -קומפלט
 . פריט אחד בודד -פריט

 

 
 מחיר בגין זיכוי בלבד - רחצה, ארונות מטבח: נושא

 
סעיף 

מפרט ב
 המכר

 /חומר יאורת
מחיר זיכוי  יח עבודה

 כ"סה כמות ח"בש ליח

3.3.1 
 ,עליון/כולל ארון תחתון( טבחלכלל ארונות המיכוי ז
, )וי מטבחחיפ ,ברז מטבח, בחטמכיור , בודהשטח עמ

 .לפי התיאור שבמפרט המכר
 7,000 --- --- --- קומפלט

לפי  ,)נטגרליאי כולל כיור. כלליבחדר רחצה (ארון רחצה  3.3.3
  --- 900 --- קומפלט .התיאור שבמפרט המכר

 
 

 בגין זיכוי בלבדמחיר  -קבועות שרברבות ואביזרים: נושא
 

 
 
 
 
 
 
 

 סעיף
פרט במ
 מכרה

 /חומר ורתיא
זיכוי  מחיר יח עבודה

 כ"סה כמות ח "בש ליח

 טפרי קומפלט .רט המכרר במפלפי התיאו, סוללת ברז לכיור רחצה 3.6
100 

יכוי כלול בז(
 )חצהרארון 

  

לפי התיאור במפרט , נטילת ידייםסוללת ברז לכיור  3.6
   125 פריט קומפלט .המכר

לפי , לאמבטיה ,סוללה או) 3ך ראינטרפוץ ד(דרך -רב 3.6
   126 פריט קומפלט .פרט המכרר במהתיאו

לפי , קלחתלמ, האו סולל) 3ך ראינטרפוץ ד(דרך -רב 3.6
   126 פריט לטקומפ .המכר התיאור במפרט
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 מחיר בגין זיכויים -תקשורת/ חשמל: ושאנ
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 /חומר תיאור

 מחיר ליח יח עבודה
 כ"סה תמוכ ח "בש

   90 פריט קומפלט זיכוי -ה תקר/ אור קירנקודת מ 3.7

   90 טיפר קומפלט זיכוי -בית תקע מאור  3.7

   48 פריט קומפלט זיכוי -טלפון  נקודת 3.7
 

 :תקשורת/החשמל לאותלטבות הער
 .במפרט המכר, )5טבלה ( 3.7ראה הערות כלליות לאחר סעיף .1
 .סים לזיכויים לפני ביצועמתייח תרתקשו/חשמל מחיר המחירון. 2
 
 

 
____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר                   תאריך        חתימת הקונה
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 דפח נס

 
 2019שנת ___ בחודש  ___ביום _________ ונחתם בכר שנערך מלמפרט 

 
 558334652. מ.סלע עשרבט  :בין

 אחדמצד      ")המוכר: "להלן(
   :  ןלבי

  ז.ת  .1

  ז.ת  .2

 
 מצד שני                     ")הרוכש: "להלן(     
 

 :ים כדלקמןכם בין הצדדמוס") המפרט: "להלן(כר לעיל בלתי נפרד מהמפרט הנז כחלק
 

 תיאור הדירה .1

 , __ה בקומ, ר"מ ___של  יה בשטחטואמב מטבח, )הנחשב כחדר(ד "כולל ממ חדרים __בת  __ מסדירה 

 ,4724ים כגוש רשום הידועבמקרקעין , ")הדירה"להלן " (305רמלה מגרש "י המוכר "בפרויקט המכונה ע __ מסנין בב

 .רמלהבעיר  1706//להנית מספר פי תכל 305ספר מגרש מ ,19 קהחל

 

 :דיעהמשמשים את הדירה באופן בל פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או .2

 ;ר"מ___ בשטח  ות/שמש מקורה ות/תמרפס ן/כהר מתו"מ___ שמש בשטח  ות/סתמרפ 2.1

   ;)ה המוצמדתון מיקום החניב תכנית עם סימ"מצ(ר "מ ___: בשטח___: בקומה ___: חניה מקורה מס 2.2

 ;)יקום המחסן המוצמדב תכנית המחסנים עם סימון מ"מצ(ר "מ   ___בשטח  ___מס 4.2מחסן דירתי 2.3

): מהות ושטח(ופן בלעדי יש לפרטם רה באהדי משים אתספים המוצמדים או משטחים נושאם יש  2.4

________________________. 

 

 2הדירה במפורט בסעיף  המשמשים את צמדים לדירה אוטח השטחים המולעיל וכן ש 1רט בסעיף המפו שטח הדירה .3

 . למפרט 5-7עיפים לעיל מחושבים לפי הכללים כמפורט בס

 
 .במפרטה לו נתונשמעות הוי בנספח זה תהיה המאו ביט חלכל מונ

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

   


	שם האתר:
	דירה מדגם/מס' חדרים:
	רמלה מגרש 305.
	A2 - 5 חדרים
	דירה מס':
	__
	קומה:
	__
	מחסן מס':
	__
	חניה מס':
	__
	אגף מס':
	__
	1. תיאור הדירה
	2. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:
	2.1 מרפסת/ות שמש בשטח ___ מ"ר מתוכה/ן מרפסת/ות שמש מקורה/ות בשטח ___ מ"ר;

	3. שטח הדירה המפורט בסעיף 1 לעיל וכן שטח השטחים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה במפורט בסעיף 2 לעיל מחושבים לפי הכללים כמפורט בסעיפים 5-7 למפרט.
	לכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה המשמעות הנתונה לו במפרט.

