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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי.   פרק א
 

 ).1.1-1.2(כתובת המבנה ומיקום המגרש  : 1סעיף               
 ).2.1-2.2(בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש   :2סעיף               
 .וחניה מחסן, אגף/בנייןרה בהדי וםמיק : 3סעיף               

 .ירהור הדתיא  :4סעיף               
 .ואופן חישוב שטחה שטח הדירה  :5סעיף               

 ).6.1-6.7(ואופן חישובם , פרוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או  המשמשים את  הדירה  באופן בלעדי  :6סעיף               
 ).ג-א(בילות ות קסטי  :7סעיף               

 .תכנן הבנייהפרטי אדריכל מ  :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(והגמר  אגף/בנייןה חומרי  :2 סעיף               
 .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 
 .היסליית כבלת תקןמ  :3.4סעיף 

 .חלונות ותריסים, ותרשימת דלת, )3טבלה (  :3.5סעיף         
 ).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( ם בדירהימוח/רי קירומתקנ  :4ף סעי
 ).5.1-5.3(במחסן , כיבוי אש ובטיחות בדירהורי סיד : 5סעיף 
 .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(מערכות גז   :7.1סעיף   
 .)7.2.1-7.2.5(יבוי אש כל םסידורי  :7.2סעיף   
 .אוורור מאולץ במרתפי  חניה  :7.3סעיף   
 .מערכת מזוג אויר מרכזית  :7.4סעיף   
 .ים לשימוש הדיירים/מערכת מיזוג אויר בחדר: 7.5סעיף   
 .תיבות דואר  :7.6סעיף   
 .ותמתקנים ומערכות משותפות נוספ  :7.7סעיף   

 ).8.1-8.7(ת תיות תשלמערכמבנה ור החיב : 8 יףסע
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 ).9.1.1-9.1.13(תיאור הרכוש המשותף   :9.1סעיף   
 )9.2.1-9.2.12(חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף :  9.2סעיף   
 ).רישום ופרטים(בית משותף   :9.3סעיף   
 .לדירהמוד ף הצותשיעורו של החלק ברכוש המש  :9.4סעיף   
 .הביתלת החלטות בדבר ניהול  קבי סדר:  9.5סעיף   
 .ובשרותים המחייבים בקשר אליו, שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף  :9.6סעיף   
 .החלקים המוצאים מהרכוש המשותף  :9.7סעיף   
 

 נספחים
 

 .מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף 'נספח א
 .כלליותרות הע 'ב נספח

 .וייםכזיות טבלא   'נספח ג
 .יםטחש נספח ' נספח ד
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 חדרים B - 4 :חדרים מס/מדגםדירה  .307רמלה מגרש  :שם האתר

 __ :דירה מס  

 __ :קומה  

 __ :מחסן מס  

 __ :מס חניה  

 __ :מס אגף  
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד"התשל, )דירות(לפי חוק המכר 

 2015-ה"ותיקון התשע, 2008  –ח "התשס ןתיקו(

 )ים שוניםיכובעניין חיובים וזי

 )התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה כולל(                           

 
 

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

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

       :מתאריך   

 

 פרטי זיהוי    .א
 

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

 ; 307 :מגרש  , 18 :מס החלק , 4351 :גוש מס  1.1

 ; 6/  170/ לה : םקוהחלה במ תינתכה  1.2
 

 ).י.מ.ר(ישראל קרקעי רשות מ: בעל הקרקע .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

 

 המשמש ,ד"ממ -להלן (ירתי מרחב מוגן ד ,חדר שינה ,יםחדר שינה הור ,מטבח ,פינת אוכלו דיורחדר , כניסה :בדירה .4 

 .מרפסת שמש ,מרפסת שירות, )מקלחת(רים חדר רחצה הו ,)אמבטיה( כללי חדר רחצה, יםפרוזדור ,)גם כחדר שינה  
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 שטח הדירה .5

 :כללים אלה המחושב לפי דח ספבנ כמצוין: ח הדירה הואטש

 .ם החיצוניים של קירות החוץ של הדירההכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניה טחהש )א(

  –לעניין זה 

 ן שטח משותףלבי בינה ,לרבות בין הדירה לבין מרפסת השמש, פריד בין הדירה לבין מה שמחוצה להקיר המ –" קיר חוץ" )1(

 .או תוכנית אחרתה בין דירל נהו ביבקומה א

 ;ע האמור במרכזו של קיר החוץקיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצול שרכא

 .בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי; בלא גימורפני הקיר  –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" )2(

 .חי כל המפלסים בדירהם שטכוס שטח הדירה יהיה; רהפלס בדימ כלגבי השטח ל סית יחושב ויפורטבדירה רב מפל )ב(

 ; םיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקייירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההשטחו של כל מהלך מדרגות בד )ג(

 .השטח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך המדרגות

 1970 –ל "התש, )תנאיו ואגרות ,ריתבקשה לה(והבניה  נות התכנוןקבתרש דק השטחים שגובהם תואם לנבחישוב השטח ייכללו ר )ד(

 ). בקשה להיתר(יה תקנות התכנון והבנ –להלן (

  .ושאינו כלול בשטח הדירה, בחלק ב 9.4 ראה סעיף: שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה )ה(

 

 :ן בלעדיפוארה בלדירה או המשמשים את הדיפירוט שטחים נוספים המוצמדים  .6
לא (דמוי תקרה  למשטח מלאהכוונה קירוי [ ות/שמש מקורהה ות/מתוכה מרפסת בנספח ד כמצוין :)1(טחבששמש  מרפסת 6.1

 .בנספח ד כמצוין :חבשט, ]אחת מעל בלבד הנמצא קומה) פרגולה

 ;)המוצמדת הניהחם החניה עם סימון מקושטחי כנית יש לצרף ת( בנספח ד כמצוין :מס מקורהחניה  6.2

 ;)המוצמדם המחסן ת המחסנים עם סימון מיקויש לצרף תכני( בנספח ד כמצוין :)2(טחבשדירתי מחסן  6.3

 .אין :)3(מרתף דירתי בשטח 6.4
 .אין: חבשטמוצמד לדירה גג  6.5

 .אין :)4(מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6

 :)שטחומהות ( םפן בלעדי יש לפרטהדירה באות א משיםנוספים המוצמדים או מש ,אזורים/חלקים/אם יש שטחים 6.7

 ).ממפלס רצפת הדירה ךמונהיה ירצפת המסתור יתכן ומפלס (. כמסומן בתוכנית המכר :מסתור כביסה

 

 :הערות לחישובי השטחים
ם קוויך המצולע הנוצר על ידי השטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתו; מרפסת חיצונית לדירה –" רפסת שמשמ" .1

של קירות הדירה הגובלים  ות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצונייםירק שלפניהם החיצוניים וברים על הע

 .במרפסת

הרקיע כפוף  או לאור/לשמש ו אשר מידת חשיפתה, או מקורה בשלמות או בחלקה/חשופה ו ,הכוונה" מרפסת שמש"מובהר כי 

שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  הקרקע ן בתחוםה הילבנייה פיזית כלשת ובכפוף חורונת היחסית לשושיקומה בבניין למ

 .פסת לשמששיפת המרח

 

כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה ; הקירות חהוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שט, שטחו של מחסן .2 

 .יכלל שטח הקיר במלואוי תףשומחסן גובל בשטח מאשר קיר הכ ;רהקי ח שמתחת למחצית הרוחב שלאחרת ייכלל רק השט

 

 ; מ"ס 20  המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי בין קירות החוץ שלהוא השטח הכלוא , שטחו של מרתף .3

קיר  שרכא; ירמתחת למחצית הרוחב של הקכאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח ש

 .שטח הקיר במלואו כללייף ף גובל בשטח משותהמרת

 

בין שטח החצר המופיע במפרט  5%תותר סטייה בשיעור של עד ; התומכים בהיקפהאת שטח הקירות , שטחה של חצר כולל .4

 .ר לבין השטח למעשהכהמ
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 :סטיות קבילות .7

 :רט זהמפמ יהטיכסן ת קבילות ולא יראו אותהמפורטות להלן הן סטיוהסטיות    

  אולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ו; ובין השטח למעשה 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%עד של  וריעסטייה בש ) א(   

 .לעיל 4ערה הו 6.6יותר כמפורט בסעיף     

על  ולעיזה ובתנאי שלא  תאמה מתיאורה אי וא/שה לא ייחשבו כסטייה וסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידות למע     

 .לעיל 6-ו, 5עיפים המפורטים בס, )למעט שטח חצר(משטח הדירה ושטחים אחרים  2%

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן  האבזרים למעשהוכמויות ים במפרט ומידות רהאבזוכמויות בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  )ב(   

 .)ארונות, קבועות שרברבות ,יסיםרת ,דלתות, חלונות, אריחים: יקרם יזריאב( כסטייה ממפרט זה   

 הכללים . ידה שלמהמל או מעוגל/או בחישוב השטח ו/או במדידה ו/לות והסבירות בביצוע ויות המקובכפוף לסט חישוב השטחים )ג(  

  ת"ן בקוקשתכפי (, 1974 –ד "תשל, )פרטמ שלופס ט(הוגדרו בצו מכר דירות , במפרט זה לחלק א 7-ו 6, 5לחישוב שטח בסעיפים     

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

 .יגברו הכללים כהגדרתם לעיל, )ד וכו"פסב, תקןב    

 שטחים הנמוכים  לרבות ,למפרט זה בפרק א) א( 5כמפורט בסעיף  וך המצולעבתם ומניאת כל חלקי הדירה המסלל כו ,שטח הדירה    

 בקשה להיתר (התכנון והבניה  לפי תקנות ,הדירה השוניםמעבר לשטח המינימלי המחויב לחלקי  אך הם, מינימלימהגדרת הגובה ה    

     . שותףהמש של הדירה ברכוסי היחחלקה  פתוסב והטח הדירה אינו כולל חישומובהר כי ש. 1970-ל"התש) תנאיו ואגרות     

 

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

 .תל אביב, Bבניין  32הברזל  :בתוכת 03-6484836 :פקס        03-6484860 :טלפון 

 shosh@lru.co.il :ל"דוא 
 

 .מ"ת בעאזרחיה דסבניה והנ -נדסים מה. ט.א "):דסהמהנ"להלן ( לתכנון השלדאי רחשם הא .9

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

 office@trajtenberg.co.il :ל"דוא 
 

 ציודה ואביזריה, הדירה, המבנה, אגף/בנייןור האתי .ב

 חזית בתנאי שלא ישנו את, גףא/בנייןב םם אחריוחלקי רותאחת דירומית של יים בחלוקה פנינושיהמוכר רשאי להכניס     * 

 .או שטחים ברכוש המשותף אגף/בנייןה

 .הבניה מועד קבלת היתרלקפים תה, התקן הישראלי הרשמי והתקנות כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

 .  החלטת המוכר יפל, )רשות מוסמכתבאישור ( תרהיפני או אי שינוי ל/ו, בניהר יתלאחר קבלת התקנה בתקן או ב אימוץ שינוי   

 

 :אגף/בנייןתיאור ה .1

קומתי למסחר -דו D ףאגכן ו .קומות למגורים וקומת קרקע למסחר 16הכוללים  A,B,Cאגפים  3(פי אג רבבנין מגורים   1.1

 .םתארבעפים לותמשש) תלחניה ושירו(מות מרתף קו 3מעל האגפים נמצאים  ארבעת). Cל  Bבין אגפים , ומשרדים

    , מרפאות, מסחר, ם גם משרדיםככל שיהיו מלבד מגורי[הכולל ערוב שימושים ר בפרויקט גש שמדובדוילמניעת ספק  

 )].פה וכדבתי ק, מזנון (בתי אוכל , בנקאות      

 

  ;למגורים דירות C: 77 ףבאג, יםורמגל דירות B: 76 ףבאג, יםרגולמ דירות A: 80 ףבאג      1.2                             

 ;נה למגורים בלבדהכוו, (*)דירות        
 

 ,שנועדו למגוריםחדר או מערכת חדרים  -"דירה", נאמר" הגדרות" 1סעיף  1974 - ד"התשל) תרודי(לפי חוק מכר  (*)
  .או לכל צורך אחר ,לעסק
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 מהקוכל  וייעודה של אגף/בנייןבת מופירוט הקו – 1 טבלה מס 1.3  
 

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות
 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( אגף/הקובעת לבניין

ת מספר דירו
 בקומה

 הערות סוג השימוש

 מרתף קומת
 --- -D,C,B 3מתחת לאגפים 

, קומתיותמבואות , מעברים, מיסעות, חניות
חדר  ,מחסנים ,חדרי מדרגות, מעליות
 ותערכמומתקנים , פירי איוורור ,כבלים

 .רשויותניות לפי דרישת המתכננים והכט
יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

ים /וךים סמ/באגף ישרתו גם אגף
ים /ים סמוך/או ימוקמו באגף/ו

 מרתף קומות .וישרתו את האגף
 --- -1,-2 משותפות לכל האגפים

, מיסעות, )לרבות לאופנועים ואופניים(חניות 
י דרח, תמעליו, קומתיותמבואות , מעברים
חדרי , מאגרי מים, מחסנים ,מדרגות

חדר , תקשורת/חדרי חשמל, משאבות
גישה (ו חדר טרפ, )Cבאגף (גנרטור 

, )מצעות חדר מדרגות נפרד מהפיתוחבא
מתקנים ומערכות טכניות לפי , פירי איוורור

 .דרישת המתכננים והרשויות

 אגף/קומת כניסה לבניין
 --- קרקע )מגורים ומסחר(

 :B,CA,אגפים 
, )לובי( מבואת כניסה :בכל אגף: למגורים
משותף  1מתוכם (חדרי מדרגות , מעליות

חדר , )מאזור החניה -למגורים ולמסחר 
 ).Aבאגף (גנרטור 
לרבות (שטחים למסחר  :בכל אגף :למסחר

מרחבים (מים "ממ, )Cתאי שירותים באגף 
 ).מוגנים מוסדיים

 :Dאגף 
ה מבואת כניס, שטחים למסחר :למסחר

 .חדר מדרגות, מעליות, )יובל(
  :כללי

 ,חדר אשפה וחדר חשמל למסחר ומשרדים
פי דרישת מתקנים ומערכות טכניות ל

 .יותהמתכננים והרשו

, אזור תפעולי, חניות :בפיתוח
מיכלים , )למגורים(אשפה טמונה 

 .למחזור וצוברי גז

למגורים  הקומ
 1 משרדים/ולמסחר

 A: 5 ףאגב
 B: 2 ףאגב
 C: 3 ףאגב

 :A,B,C יםאגפ
, מעליות, ה קומתיתמבוא, מגורים: בכל אגף

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, חדרי מדרגות
 .והרשויותניות לפי דרישת המתכננים טכ

 :Dאגף 
 :למסחר

לרבות תאי (משרדים /שטחים למסחר
חדר , מעליות, מבואה קומתית, )שירותים
מרחבים ( קים"ממ, פרוזדורים, מדרגות

מתקנים , ת שמשסורפמ, )מוגנים קומתיים
ת לפי דרישת המתכננים כניוומערכות ט

 .והרשויות

--- 

 מגורים קומת
 2 אגף מסחרוגג עליון ל

 :A,B,Cאגפים ב
5 

 )בכל אגף(

 :A,B,Cאגפים 
, מעליות, מבואה קומתית, מגורים: בכל אגף

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, חדרי מדרגות
 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות

 :Dף אג
 :למסחר
מתקנים ומערכות , תחדר מדרגו, גג עליון

 .כניות לפי דרישת המתכננים והרשויותט

--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות
 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( אגף/הקובעת לבניין

ת מספר דירו
 בקומה

 הערות סוג השימוש

 B+Cבניינים  3-15 מגוריםקומות 
 Aבניין  16

 :A,B,Cאגפים ב
5 

 , בכל קומה(
 )בכל אגף

 :A,B,Cאגפים 
, מעליות, מבואה קומתית, מגורים: בכל אגף

 ותמערכמתקנים ו, פרוזדורים, חדרי מדרגות
 .רשויותנים והכניות לפי דרישת המתכנט

--- 

 מגורים עליונהקומת 
 )פנטהאוז(

 B+Cבניינים  16
 Aבניין  15

 A: 5 ףאגב
 B: 4 ףאגב
 C: 4 ףאגב

 :A,B,Cאגפים 
, מעליות, מבואה קומתית, מגורים: בכל אגף

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, חדרי מדרגות
 .ותטכניות לפי דרישת המתכננים והרשוי

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

 :A,B,Cם פיאג
מאגרי מים וחדר , חדרי מדרגות: בכל אגף
נים ומערכות טכניות מתק, משאבות

פי דרישת המתכננים ל, )פרטיות/ משותפות(
 .או הרשויות/ו

--- 

 קומות למגורים סך הכל
 A,B,Cאגפים ב

 Aבבנין  15
 B+Cבבניינים  16

--- --- --- 

 אגף/ןייבבנ סך הכל קומות
 A :18באגף 

 B,C : 20אגפיםב
 D :5באגף 

 ).הראשי( נכלל הגג העליוןלא  במניין הקומות

 
  :ותוהבהר תרוהע

  .הבניה יבהתאם להיתר ייתכנו שינויים בטבלה )א(

ון כנהתנות כהגדרתה בתק[ אגף/לבנייןיש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת , אגף/לבניין אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )]. שה להיתרבק(והבניה 

 

 : )ראשי( משותף תוגחדר מדר 1.4
 .1: מסחר Dבאגף ; )אגף כלב( A,B,C :2ים גפבאהמדרגות  ימספר חדר  

 : מדרגותהי אפיון חדר
 .עד למפלס הגג )יהמאזור חנ( מקורה ממפלס קומת קרקע ,2. עד למפלס הגג -2מרתף ממפלס קומת מקורה  ,A :1באגף 

עד ) יהאזור חנמ(מקורה ממפלס קומת קרקע  ,2 .למפלס הגג דע -3מרתף מת ממפלס קומקורה  ,1 :)בכל אגף(B,C: ם אגפיב

 .הגגס פללמ

 .עד למפלס הגג -3מרתף ממפלס קומת מקורה , 1: מסחר Dבאגף 
 

 .לס הקרקעחדר מדרגות לחדר טרפו הנמצא מתחת למפ, בפיתוח :חדרי מדרגות נוספים  

 ; 2 :מסחר Dבאגף . A,B,C: 3אגפים ב פר המעליותסמ ;יש :מעליות 1.5  
   .5 :מסחר D גףבא ,B,C  :20באגפים, A :18באגף  :מעליתכל למספר התחנות 

 בכל  באחת בלבד(יש  :(*)שבתפיקוד  מנגנון ;13,13 :מסחר Dבאגף  ;A,B,C: 8,8,13אגפים ב :מעליתכל לנוסעים  מספר   

 ).בלבד מגוריםה פיאגמד אח  

 .אין :באגפי המגורים מרעמדת שו 1.6  

 
 הניהול או חב/ו אגף/בנייןדיירי ה נציגות י"תקבע עשהפעלתו , שבתן פיקוד נונגבעלת מית מעלנה במובהר כי הכוו –" מעלית שבת" (*)                   

 .1969-ט"בחוק  המקרקעין תשכ ז 59בהתאם לסעיף 
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  :)לפי היתר הבניה Dבאגף ( רגמת דובווע A,B,Cאגפים ב בנייןחומרי ה .2

 
 .השלד מהנדסן תכנולפי , בשילוב רגילהות עשמתו: בניהשיטת ה ;השלד לפי תכניות מהנדס :אגף/בנייןשלד ה         2.1

 ; דשלה הנדסלפי חישובי מ: עובי .םיטרומי/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ו בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

  .1 לקח 1004 מס ישראלי לפי תקן :בידוד אקוסטי  .1045 מס ן ישראללפי תק :תרמיבידוד                  
 .  ורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקהריצוף בניין המג  

  .1045 מס שראלילפי תקן י :בידוד תרמי; השלד סנדי מהלפי חישוב :עובי .מזוין בטון: חומר :רצפה ותקרה קומתית         2.3

  .1חלק  1004 מס ליראתקן יש פיל :וסטיבידוד אק. יועץלפי החלטת ה :בשיטה   
  .השלד מהנדסישובי לפי ח :עובי. השלד מהנדס תכנוןלפי , או אלמנטים מתועשים מבטון, בטון מזוין: חומר :אגף/בנייןגגות ה          2.4

  .1045 לפי תקן ישראלי מס :מיבידוד תר .לפי הנחיות היועץ: ואיטום וזיקנ עיפושי   

  בדופן פנימית של קיר  ,באם מכלול מתועש .השלד מהנדס ותוהנחי התכנון לפי להגיר שילובשת במתוע :ץקירות חו 2.5

 .יכל והנחיות מהנדס השלדדרהא לטתלפי הח להכו, )כגון איטונג(או בלוק תאי  ,בלוקי בטון, החוץ ובצד הפונה לדירות  

  :1045 ישראלי מס לפי תקן :בידוד תרמי. המהנדסון תכנלפי : ביוע  
 .של מכון התקנים הישראלי" תו תקן  ירוק"לי רות פנים יהיו בעוקית רוצבעי תק

 :גימור קירות חוץ 2.6
 .היתר הבניהכל לפי התנאים בה. ת קרמיקהגמדושיח או חיפוי ק/ו, אבן מלאכותיתאו /ו טבעיתאבן : עיקרי ,ציפוי/חיפוי 2.6.1

שטחים , קורות, בגגות, סהמסתורי כבי, מרפסותב קרבעי(; ריםויים אחמשולב עם חיפ )שכבות 2(טיח : טיח חוץ 2.6.2

 ).וכו עמודים, מקורים

 .ומיתתאום עם הרשות המקציפויים בוחלוקת ה גוון, האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג: חיפוי אחר 2.6.3

השלד  מהנדס נחיותהי לפ, לבאו משו/ו )איטונגכגון (או בלוק תאי /ואו בלוקי בטון /ו ויןמז וןבט: מרוח: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1חלק 1004י "והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת

 .האדריכל תכנוןלפי  גובה, סמשולב לפי תכנון המהנדאו /ו וקבלאו /בטון ו: חומר וגובה: )כל שישכ(מרפסות קיר הפרדה בין  

 :A,B,Cם אגפיב ראשי מדרגותחדר  2.8
הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות  ;לפי חישובי המהנדס :עובי. בטון מזוין או בנוי או משולב :חומר :רות מעטפתיק 2.8.1  

 .אות כל דיןוהמעלית יבוצע על פי הור

" וקרי ו תקןת"בעל  ,לי עד לתקרהטיח וצבע אקרי+  ריצוףגמת הכדו) יםפנל(חיפוי בשיפולים  :חומר :יםפנרות גימור קי 2.8.2 

מטעם " ירוק תו תקן"בעל וסיד סינטטי  שכבות 2טיח  :חומר: תקרהגימור . תקרה: בהעד לגו .יםן התקנכומ מטעם

  . מכון התקנים

בהתאם , )צמנט לבן(ראצו או ט פורצלן ורים יהיו מאבן נסורה או גרניטמגה גףא/בנייןמדרגות  :פודסטיםות ומדרג      2.8.3 

ופסים מחוספסים ) פודסטים(המדרגות ומשטחי הביניים  מים לאורךלים תואפושיובעלות , יםלוונטים הרלדרישות התקנ

 . יןד כלאות פ הור"ע צערגות והמעליות יבוהאקוסטי לחדרי המדהבידוד . 2279י "הכל בהתאם לת. כנגד החלקה

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

 ;)מעל חדר מדרגות(ובאמצעות סולם לגג עליון  ,המדרגות יאמצעות חדרב :)בכל אגף( לגג הילע 2.8.5 

 :A,B,Cאגפים ב קומתית) לובי(מבואה  2.9

, פורצלןורה או קרמיקה או גרניט אבן נסדוגמת , קשיחגימור קירות פנים יהיו בחיפוי  :חומר: מבואה קומתית קירות פניםור גימ 

 .עד לתקרה") בעל תו תקן ירוק("יח יבוצע טיח וצבע אקרילי מעל החיפוי הקש ,תתוי הדלשקופלגובה מעד 

 ). ח מעל תקרה זוטיע יבוצבמקרה של תקרה מונמכת לא ( "קבעל תו תקן ירו"סיד סינטטי + טיח  :חומר: הגימור תקר 

 .לפי בחירת החברה ,יט פורצלןרנה או גנסורן אב :ריצוף 

 ).צד חיצוני בלבד(פח צבוע בתנור  :ערכותארונות למ .מתיתקוה כמו מבוא :לדירותפרוזדורים 

 ).צוני בלבדצד חי(פח צבוע בתנור  :ארונות למערכות .כמו מבואה קומתית :מרתף תומבוא

ם מטע" וקתו תקן יר"בעל , בטון צבוע בסיד סינטטיאו ים פנ טיח :הקירות ותקר :ם טכניים ואחריםריחדל, םפרוזדורים למחסני

 .  מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק"בעל , בטון צבוע במלבין סינטטי: ומרח: גימור תקרה. יםקנהתמכון 

 .ת החברהבחירלפי  ,אבן נסורה או גרניט פורצלן :ריצוף
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 :A,B,Cאגפים ב ראשית סהניכ) ילוב(מבואה  2.10
מעל החיפוי , הכניסה לתגובה משקוף דל עדת לפחו, )פורצלן רגיל או גרניט(אבן נסורה או קרמיקה  :חומר: פנים קירותימור ג

  ").בעל תו תקן ירוק("הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי 

 .יתאו תקרה דקורטיב ו תקרת משנהא/ו ,")קבעל תו תקן ירו("סיד וגמת פוליסינטטי ד סיד+ טיח  :חומר: גימור תקרה

העומדים בתקן ו ,ר"מ 0.64-מת הבודד לא יפחח ריהאשטח . ןט פורצלאו אריחים מסוג גרני) שיש(אבן נסורה : ומרח: צוףיר

 . הישראלי למניעת החלקה

, 816י "תכנון ובניה ותה ותתקנ יו בעלות חזית אלומיניום לפייהו אגף/בנייןתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה ל

 .תת הרשות המקומיישדרי יהיה לפהמספר  עיצוב, חיצוני ומואר אגף/בנייןיותקן מספר  אגף/יןבניה בחזית

. עם מכון התקניםמט" תו תקן ירוק"בעל , סינטטי בסידצבוע או בבטון  טיח פנים: גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

   .ן התקניםמטעם מכו" ן ירוקו תקת"בעל , במלבין סינטטיצבוע  וןבט :מרחו: תקרהגימור 
 .לפי החלטת החברה, משתלבת או באבן מוחלק בבטון שהיע החניות או ףתרמה רצפת ורגימ: רהמקו גימור רצפת חניה 

 .6.1.3עבודות פיתוח סעיף  ראה :גימור חניה חיצונית לא מקורה 

 :A,B,Cים אגפב :חדרים לשימוש משותף 2.12

 :)ככל שיהיו(ים טכניים /חדר 

בטון צבוע בצבע  :גימור תקרה. )וכומים , ות חשמלנורא ,גומחותלמעט ( ,סינטטי דוגמת פוליסיד צבוע בצבעטיח  :רותגימור קי 

 .מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק"בעל  , כל הצבעים. סינטטי 

 .או משולבורצלן פ אוו אריחי קרמיקה או טראצ: מור רצפהיג              
 

  :הערות
 .םם מכון התקנימטע" ירוק תקן תו"בעל , צבוע בצבע בבטון או פנים בטיח יעשותקרה /ירותעת קצבי . 1
   .לקהלמניעת הח 2279יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  )בדירות ובשטחים המשותפים( אגף/בנייןבריצוף . 2

 

 ת הנשלטת על ידי מערכת אינטרקוםיתיחה חשמלבעלת פ, תוגגדלת אלומיניום מז, יש :בכל אגף :A,B,Cאגפים לדלת כניסה  2.13

 .שמן ומחזיר
, )דרישות הרשויות והיתר הבניהלפי  אלומיניום מזוגגאו  מתכת(י תכנית "עפ .יש :אגף/בנייןנוספת ל ,יציאה/ כניסהת דל   

 כניסה/ביציאה )בניהה יות והיתררשודרישות הלפי  אלומיניום מזוגג או תתכמ( דלת נוספת, חניה חיצונית/לחצר כניסה/ביציאה

 כניסה/ביציאה )דרישות הרשויות והיתר הבניהלפי  ניום מזוגגאלומיאו  מתכת( פתודלת נוס ,הקרקע בקומת חדר מדרגותמ/ל

 .מקומות המרתף

 .ןולל מחזיר שמכ, דלתות אש :דלתות חדר מדרגות 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי , חומר וכמות, תאור :ימוש משותףלשדלתות וחלונות חדרים  .ות פחלתד :ייםדלתות חדרים טכנ  

   .כולל מחזיר שמן ,דלתות אש  :תיומלובי קות דלת 2.15

 .יש :משותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ,חניות ,מבואות קומתיים, מדרגות חדר, לובי, אגף/בנייןלבכניסה , תאורה 2.16

ך ולחצן מתו ותרגמדה עה בחדרילה קבוומנגנון שבת לתאורת ל, ת מגוריםקומ ור בכלצן הדלקת אלחהמגורים יהיו  אגף/בנייןב                

  .הדלקת  אור בחדר המדרגותלהדירה  

  .יכלרדאה רתבגוון לפי בחי ,)החיצוני בלבד לקםבח(פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר  :חומר: גז ומים, ארונות חשמל 2.17
פרד לכל מונה נהתקנת ן פיאו לחילו ,רדף נפמשותלמונה  יחוברו החשמל של כל המחסניםות הזנ :ייםרתדיתאורה במחסנים     2.18

 .המוכר החלטת י"עפאו למונה הדירתי אליו משויך המחסן , מחסן 

 ים/ףאג/הבנייןשל  ותףל הרכוש המשש מלהחש הזנה ממערכת .יש :ותומכניות משותפלמערכות אלקטרלתאורה וחיבור חשמל    2.19

הסמוך  אגףאו ימוקמו ב/הסמוך ו ףאגאך ימוקמו ב ,ףאג/בנייןהישרתו  יתכנו מערכות משותפות אשר(החשמל  ון מהנדסלפי תכנ

 ).בכפוף לאישור הרשויות השונות, אגף/בנייןהאת וישרתו גם 
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 )פרטי זיהוי – וסף לאמור בפרק אבנ(תיאור הדירה  .3
 

 *:גובה הדירה 3.1 
 .מ 2.65 -כ :ת התקרהעד תחתיהריצוף  מפניגובה הדירה    

 ;מ 2.05 -חות מפ לא: וזדורפרשרות ו גובה חדרי   

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

 ;מ 2.05 -לא פחות מ: )באם נרכשה(גובה חניה מקורה *  

 

 ירה בשטח המינימליגובה הד בכל מקרה. נהרות משהנמכות מקומיות ותק, תטוליב, תמערכו, למעט תחת קורות: הערה* 

 .גובה המינימלי הקבוע על פי דיןות לא יפחת מן הנתקי הה על פלקי דירהקבוע לגבי ח  

 

 .או המשמשים אותהרשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה  – 2 טבלה מס 3.2 
 ).שלאחר טבלה זו,  ותהרהב/תראה פרוט יתר בהערו(  

 

 )1(מר קירותוח תיאור
 )2(גמר קירות ותקרות
 )4(ומידות אריחי חיפוי

 )מ"בס(
 )4(וחיפוי  )3(ריצוף

 )מ"בס(מידות אריחים 
 ריצוף
א "מ/ ר"מחיר לזיכוי למ

 יםבשקלים חדש
 הערות

 כניסה
 )לא נפרד מתחם(

 בלוקי בטון ,בטון
 .ת בהמשךערובהט ופר ראה אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

 חדר דיור
 )פרדלא נ מתחם(

 בלוקי בטון ,וןבט
 .בהמשך ותערפרוט בהה רא ןאי )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

 מטבח
 )מתחם נפרד(

 בלוקי בטון ,בטון
 )1(או אחר

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

 ).קיים
---  )4(ראה  וןחתתשטח ארון חיפוי מעל מ .רות בהמשךהעב וטפרה רא

 פינת אוכל
 )לא נפרד מתחם(

 וןבלוקי בט ,וןטב
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

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

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

 חדר רחצה הורים
 )1( ראה )לחתמק(

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

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

 בטון בלוקי ,בטון שינה חדר
 .בהמשךראה פרוט בהערות  אין )3(ראה  )2( ראה )1(ראו אח

 זוין מן בטו ד"ממ
 .פרוט בהערות בהמשךה רא אין )3(ראה  א"לפי מפרט הג א"לפי הוראות הג

 כלליחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון ,בטון
 )1(או אחר

משקוף הדלת ה ובלגרות חיפוי קי אין )3(ראה  )2( ראה
ילי בעל צבע אקר+ ח ומעל טי. לפחות

 .יםמטעם מכון התקנ" תו תקן ירוק"
 --- )4(ראה  חיפוי קרמיקה .משךהב ת ט בהערוראה פרו 

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1( ראה מרפסת שרות

 בלוקי בטון ,בטון שמש  סתמרפ
 .2.6סעיף י ראה חיצונ ציפוי קיר/חיפוי אין )3(ה רא 2.6ראה סעיף  )1(או אחר

 .ראה גם פרוט בהערות בהמשך

 ןוטבקי ולב ,בטון סהמסתור כבי
 3.4עיף ראה ס אין אין )2( ראה )1(או אחר

 דירתי מחסן 
 )שהוצמדככל (

בלוקי בטון או  ,בטון
 )1(אחר

צבע קירות ור גימ .טיח
גימור תקרה סיד . אקרילי

 . סינטטי

 )5(לןרצט פוגרני
 החלטת סן לפיעובי קירות מח אין

 .המהנדס/האדריכל
 קבלן/לבחירת היזם



 מותנה בהיתר בניה
ואילוצי תכנוןיתכנו שינויים ו ות   התאמות בכפוף לדרישות  הרשוי

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            תימת הקונהח           

 

 ד, ג, ב, נספחים א

 32  מתוך 11 עמ 30.10.19: תאריך / יםחדר B - 4 / 10 מהדורה  - ןכר למשתכרט ממפ/  307מגרש  /רמלה /  מ"צפריר וזוהר שרבט חברה לבנין בע/  מסד לאיכות הבניה
 

 :בלהטלוהבהרות ת הערו 
 
 ניתן , יהיו כאלהככל ש -מתועשים למחצה /בדופן פנים של קירות מתועשים(בלוק תאי /טוןלוקי בב/בטון: קירות חוץ :חומר קירות )1(

  לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות  בכפוף הכל. יאו בלוק תא, לוחות גבסמ יהעשו שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה  

בחדרי .בלוקי גבס/בלוקי בטון תאי/בלוקי בטון/בטון: יהיו מ): ימיתחלוקה פנ(ות הפנים קיר). מגורים נייישל בנ בידוד תרמי: 1045י "בת  

 . "או מבלוקי בטון" למיםם דיכעמי"י היצרן "הקירות בבלוקים המוגדרים ע יבנומקרה  בכלרחצה   
 .לבן: וןוג .ד לפי הנחיות פקוד העורף"בממ .םטירלוונהנים ות התקודריש תכנון המהנדסלפי  צבע אקרילי+ טיח : גמר קירות )2( 

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

 .לבן :גוון .בסיד סינטטיצביעה  .תכנון המהנדסלפי , ולבאו מש /בגר/ טיח גבס/ רגיל טיח: קרותת מרג 

 .אקריליצבע  ):יפויללא ח בתחום( י רחצה ושירותיםדרבחת קירו רגמ 

 . מטעם מכון התקנים הישראלי" קתו תקן ירו"כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי  

, צואג טרים מסואריח, R-9ה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ה והחקיקות התקינודריש 2279י "ישות תדרב עומדה. סוג א: ריצוף )3( 

מ "ס 60/60במידות . רליניט -שאחת מהן היא בגוון בהיר  גוונים לפחות/דוגמאות 3 -רות של ריצוף ודס 4לבחירה מבין . רצלןרניט פוג, ישש

   .בכל הדירה למעט חדרי רחצה ומרפסות. אלו ש לחדריםתה מהנדרההחלקה לא תהיה פחו עתניגת מדר. מ"ס 33/33מ או "ס 45/45או 

גדות ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנ 2279י "העומד בדרישות ת. סוג א: מרפסת שירות / צהי רחרדריצוף בח -  

לפחות שאחת גוונים /מאותדוג 3 -של ריצוף וסדרות  4ן בימ חירהאריחים מסוג קרמיקה לב, R-11וברצפת תא מקלחת R-10 להחלקה 

דרגת מניעת ההחלקה  .לפי האמור לעיל ות המוצגות לדייררות והדוגמאמתוך הסד עוקבחים ייות האריידמ .ניטרלי -מהן היא בגוון בהיר 

 .יבחר על ידהש, ספקאו הה ברג החשתצי, מידה/גוון/הרוכש תעשה מאחת מדוגמא בחירת.  רש לחדרים אלולא תהיה פחותה מהנד

. ניטרלי -יא בגוון בהיר הן החת מות לפחות שאמאוגד 3 -של ריצוף ו סדרות 4לבחירת הרוכש מבין . סוג א :שמש ף במרפסתצורי -

ציג ממבחר שתבחירת הרוכש תעשה  .החלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשםובדרגת ה, המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז

 ).וליםפאין צורך בשי, מות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיחמקוב( .שיבחר על ידה, הספקה או ברהח
-במידות כ. ניטרלי –היא בגוון בהיר גוונים שאחת מהן /דוגמאות 3לבחירת הרוכש מבין לפחות  -קרמיקה . א סוג :רחצה יבחדר ויחיפ )4( 

עד גובה קו משקוף  ,בחדרי רחצה. ינוי מהמחירקה במידות לבחירת הקונה ללא שירמבק תחיפוי קירו( .מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33

 ).צבע אקרילי+ מעל החיפוי ועד לתקרה טיח. מ 1.50בה גוד ם עדר שירותיי בחחיפו. לתהד
כל שינוי  אללמ "ס 33/33, מ"ס 20/50ומות למפרט וכן במידות נוספות שאי להציע אריחים המידות דבהסכמת הקונה המוכר יהיה ר  

הרצפות והנקזים , קירותה. תרוקיר הה לגמרמיקה זהוחיפוי קלל בידוד אקוסטי גלויה תבוצע סיגרה מובנית כו לצנרת. במחיר הדירה

 .חדרים סמוכים/למניעת מעבר מים לחלקי בניין םתקנים הרלוונטייבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות ה

 . ליריטנ -ר גוון בהיהן היא בגוונים שאחת מ/דוגמאות 3בין לפחות ירת הרוכש מלבח. סוג א - י קירות קרמיקהופיח: חמטבחיפוי ב  

בגובה  .שיבחר על ידה, ג החברה או הספקצישת, מידה/גוון/בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא. מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33-במידות כ

בו בקו חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסבי BIביחידת כאשר התנור אינו . ארון תחתון עלמ(ה מ לפחות לכל אורך משטח העבוד"ס 60

 . יצבע אקריל+ טיח : מעל החיפוי ובקירות). מעל הריצוף מ 1.50גובה (הרצפה  עדי והקרמי פוהחין של סף העליוה

 .ר "מ 0.20 -בודד עד כ חריטח אש. יזם/לבחירת הקבלן גרניט פורצלן מסוג): ככל שנרכש( ריצוף במחסן )5( 

 

  :תהערו
חד ולא תינתן האפשרות לבחור מוצרים שונים ספק א של חרמבק מך ורכש תעשה אבחירת הרו למניעת ספק יודגש כי –דייר /בחירת הרוכש

 .י החברה"עאלו שנבחרו גם מ, מספקים שונים
או בנוי כדוגמת החזית  יניום משולב עם זכוכית מחוסמתמלוקה אמע) באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה(עיצוב מעקות המרפסות  – מעקה

 ".סעדיםמעקים ומ" 1142י "נחיות תולפי ה

הרלוונטים למניעת מעבר מים לחלקי רים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים ת והנקזים באזוהרצפו, ותירהק – איטום

 .חדרים סמוכים/ בניין 

 .מ"ס 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ,שרותומרפסת  ד"ממ, חדרי רחצה, ירהדל ניסהבכ – הפרשי מפלסים

 .האדריכל תכנוןלפי  ,)רוחב/גובה מ"ס 20עד (גובה המותר בתקנות  עד) מדרגה( מונמך/הגבמו סףיתכן , גג/שמשפסות ה למרביציא

 לצנרת גלויה . א יפחת מהנחיות המפרט המחייבל מקרהובכל . גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה - ציפוי קירות/ חיפוי 

 .גמר הקירותל זההקה חיפוי קרמיד אקוסטי ויבוצע סגירה מובנית כולל בידו 
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  .לפי החלטת החברה, מ"ס 60 -קמורות שאורכם פחות מפינות  באם יש ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
 שהאבן  לפיהן היות, 2חלק  5566י "להוראות הבאות מתוך תם לב לשייש  -)פרטי/ותקנו בשטח המשותףיש ככל(אריחי אבן טבעית 

 הרצפה רכת ריחים המשמשים במעגוון הלוחות או הא, כמו כן. גידים והבדלי גוון ומרקם ,ו נימיםים להיות בעלול, טבעי מרחו היא 
  הנשמרים למטרות ברצפה לבין הלוחות או האריחיםגוון בין הלוחות או האריחים שבי שונ ולפיכך עשוי להיות, עלול להשתנות בחלוף הזמן 
 .תחזוקה 

 .ג הריצוף בדירה"ע ,י החברה"או הברקה ע/ליטוש ודגש כי לא יבוצע עת ספק יונילמ - הברקה/ליטוש

 או /ו פלדה או/ו או בטון/ו עץ) כרומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המ, ככל ותבחר החברה להתקין( – ות/קורה ,רגולהפ

  .לפי תכנון האדריכל, בולמש

ואזורים  ארונות למערכות, בגב ארון מטבח, ירות וחזיתות מחופיםשולי קלמעט ב, תחולפמ "ס 7בגובה וף מחומר הריצ) פנלים( –שיפולים 

 ).גרונג(ללא קיטום פינות , יפוליםחיפוי וש. יםטכני
  .לפחות מ"מ 3של  )פוגות(ח בין אריחים מרוו ביצוענדרש , ים לריצוף וחיפוינתקות הלפי דריש – )פוגות(מרווחים 

 
 מך אחרבמסאו  במפרט מכר זה, צויין כך בטבלהחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם יש התיים יהגבם לקניציוד ומת מובהר כי(
 ).שצורף להסכם הרכישה 

 

 :ארונות 3.3
 
 ל הכיור להתקנה שטוחה ש חיתוך פתח המתאים, ושבת לכיורת, מדפים, מגירות, כלול דלתותין הארו :ארון מטבח תחתון  3.3.1 

 . הכנה למדיח כלים, )דת חשמל להצתהנקודת גז לבישול ונקו, פתח: כולל( נותובמ ייםהכנה לכיר/   

 .  MDFאו ) יץסנדוו(שאר חלקי הארון עץ . קטיד מעץ וגב הארון יהיה, )סנדוויץ(גוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד                     

 מ לפחות מעל "ס 90 -ון של משטח העבודה יהיה כגובה סף עלי .תחולפמ "ס  60-כיהיה  , ותכולל חזית הדלת, עומק הארון  

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

 ".פינה פתרונות" נותקוי וןינה של הארביחידות הפ. גובהו ולכל עומקו לכל, מ לפחות"ס 60ברוחב  הארון יכלול יחידת מגירות  

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

  .ןבגוון לבאו מלמין /ו קהייפורמ: וגמר מדפיםמי פניציפוי . ו על ידי החברה/חרבשיים /או הספק/החברה ו  

 ;ךמשבהרה ראה הע :דותימ)1(  
    ראה נספח ג :התחתוןכוי בעד ארון המטבח לזי מחיר  

     

אבן מ מ"ס 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה :תיאור: לכל אורכו ן מטבח תחתוןמשטח עבודה מעל ארו

ים עם שולי, )ןייהענלפי   1,2ים חלק( 4440 י "דרישות תל נההעו, )ת אבן קיסר או שווה ערךכדוגמ(טבעית או פולימרית 

יותקן קנט  המשטחבהיקף . טוחה של כיורהמשטח יותאם להתקנה ש. מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם"ס 2טה של בהבל

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  נט מוגבהי להעדיף התקנה ללא קשאקונה רה( מוכרי ה"עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע

 . חשטכל היקף המל אף מים בהנדרש כול
  ,מטבח חלק תחתוןרון הלפי א: דותימ

 3המוכר תציג בפני הקונה /בחברה. ו על ידו/ים שיבחר/או הספק/י המוכר ו"ע מגוון  דוגמאות שיוצגולבחירת הקונה מתוך  :גוון  

  ).חדלוח בודד אהדבקה ולא אבן קיסר יהיו ב/לוחות השיש. )יה בהיר ניטרליאחד מגוונים אלו יה( ם לפחות יונגו   
  
 .אין: טבח עליוןן מארו 3.3.2 

 א ארון "מ 2 -חתון בא ארון מטבח ת"מ 1שאי להציע לדייר להמיר עד מסיבות של תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה ר: הערה  

 .ון פינתימקרה זה לא יותר ארון מטבח עליב .יוןמטבח על  

 .וןחתתה בחלארון המט יהיה בהתאםמבנה וציפוי ארון המטבח העליון    

 .מדף אחד אחד לכל אורכוהארון יכלול לפחות . מ לפחות"ס 30מ לפחות ועומקו "ס 75ארון העליון של ה גובהו  
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הכולל  . מ לפחות"ס 80 :מידותב ,ו מונחי אתלו, או טרספה עץ סנדוויץתון תח וןרא ,)כללי( רחצה בחדר): ציין(ארונות אחרים  3.3.3 

 .רניאו קוורץ משולב בכיו/ שיש/ אינטגרלי מחרסבודה משטח הע. טה נירוס צירי, מדפים ,ותדלת 

לפי החלטת  :ןגוו .או מלמין לפי יצרן הארון/ו קהאיפורמ: פנימיציפוי . החברה החלטת יחר לפא או קהאיפורמ: ציפוי חיצוני

 .החברה

    ראה נספח ג :הרחצהבעד ארון  מחיר לזיכוי

 

              :הערות
 .מטר אורך 6: ומעלה 4.5בדירת , מטר אורך 5: םחדרי 4-ו 3ות מטבח בדירת ארונית של ללכ ורךמדידת א )1( 

כיריים , תנור, למדיח יםעדיוהמ חללים). באורך הארון פעמיים מחושבתפינה ככל שקיימת (ידה לאורך הקיר מדה
ונות רא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס .ותהארונ באורך המשולבים בתוך הארונות יכללו) למעט מקרר( ב"וכיו

  .זה אוריה מתייחשבו כסטי לא, המטבח
 מטבחהקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות ה על, ות המטבח וביצוע עצמיבמקרה של זיכוי עבור ארונ )2(

 .האלו לצורך תחזוקים /יש לאפשר גישה לפתח. ותפיםים מש/י גישה לקולטן/יימים פתחק
 .הקונה להחלטת הינם תחתון בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של נהתקה ורךהארון לצ ןנותכ )3(

 ותבמקומ ,דלתות ומדפים לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,תקינםהל שלא הקונה החליט -
 נת חשמלז והזוניקומים של  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( םבניהמו הכלים החשמליים להתקנת עדוויש

החברה תנחה באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד ש .יורתחת הכח דילמ
 .את הרוכש

 

 :מיתקנים לתליית כביסה 3.4

 .תליית הכביסה שר ממנו תהיה גישה ישירה למתקןא חוץ פתח בקיר              
באורך מינימלי של , חבלי כביסה פלסטיק 5 ,לגלותכולל ג צביםינ )יםמגולוונ( תכתממ 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 
  כתמתן ממתקסת משמעו ר או במרפמתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצ( ווה ערך בחצראפשר שיותקן מתקן ש: דירות הגןל 

  5המתקן יכלול לפחות . ב ומקובע לקירהמתקן יהיה יצי. במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה, ר המבנהת על קימגולוונ 

 .וניתנים למתיחה UVקרינת עמידים ל, חבלים יהיו איכותייםה .מ"ס 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של  
 .לפי תכנון האדריכל ,ובמידות 5100י "שות תריד לפיהכל . לבמשו או/וניום אלומי: מסתור כביסה 

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

 ).ש"הנחיות משהב(במפרט המיוחד גדולים שלא יפחת מהשטח המצוין ה כביס 
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 )  מ"מידות בס(  ותריסים בדירהנות חלו, ותלתת דרשימ – 3 מסטבלה  3.5
מידות המעברים , בכל מקרה. חהבסוג הפתיחה ובכיוון הפתי, ות הפתחיםבמיד, יתכנו שינויים במיקום הפתחים: הערה 
 .ראה גם הערות נוספות בהמשך. יהרש בתקנות התכנון והבנהחלונות לא יפחת מהנד ת ושטחתודלים בהחופשי 
 

 תריסים ותונלח דלתות --- 

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )רוחב/ גובה( 

עץ (חומר 
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת

ציר (סוג פתיחה 
)/ כ"כע

 )אחר/ כיס/נגרר

כמות ומידת 
 הפתח 

 )רוחב/ גובה(

עץ (חומר 
/ םיוינאלומ
 )אחר/ מתכת

יחה פת סוג
 /כ"כע/רצי(

 )אחר/כיס/נגרר

כמות ומידת 
 הפתח 

 )רוחב/ גובה(

/ עץ(חומר 
/ םיומינאלו

 )אחר /מתכת
 חומר שלבים

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

 כניסה
1 

 ציר רגילה פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
 --- --- 90/210-כ

 וריד חדר
1 

 כ.ע.רר כגנ מזוגג אלומ
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי אלומ אלומ
 כולל גיבוי ידני

 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.כ נגרר מזוגג אלומ

2 
 גלילה ידני אלומ אלומ

 120/115-כ 120/115-כ 80/210-כ

 2חדר שינה 
1 

 ציר רגילה עץ
1 

 כ .ע.נגרר כ מזוגג ומאל
1 

 גלילה ידני אלומ אלומ
 120/115-כ 120/115-כ 80/210-כ

 ד "ממ
משמש (

 כחדר 
 )3שינה 

1 
פלדה לפי 

 א "הג
). רגילה(ציר 

 פתיחה חוץ

1 
 מזוגג מולא

או ציר רגילה 
 כ.ע.כ

י הנחיות פל
 א"הג

1 
 . נגרר לכיס אלומ אלומ

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

 ---
 ------ 

--- 
ים /הנגררת, הדף ורסיסים, פלדה נגד גז, כנף אחת או שתיים ------ 

 .        א"או ציר רגילה לפי הנחיות הג.  לכיס
---  ---

ה צרח. ח
 )אמבטיה(

1 
 +עץ 

 ציר רגילה ר או-צו/צוהר
--- 

 --- אוורור מכני
--- 

--- --- --- 
 --- --- 80/210-כ

רחצה . ח
 הורים

1 
 +עץ 

 ציר רגילה אור -צו/צוהר
1 

 נטוי מזוגג אלומ
 )קיפ(

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

 --- 7060/-כ 70/210-כ

מרפסת 
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה
1 

 כ .ע.נגרר כ מזוגג ומאל
--- 

--- --- --- 
 --- 120140/ -כ 80/205-כ

מחסן דירתי 
 צמוד

ככל (
 )דמוצשה

 פח/עץ 1
לפי החלטת 

 החברה
 ציר רגילה

--- 
--- --- 

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

--- ---  70/200 -כ

 
 

 :ואחרות טבלהל ערותה
 ).זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישהמפרט מכר ב, בטבלה צויןהקיים בפועל רק באם (

תית היינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחדלתות תה. גילהרובפתיחת ציר  23 אלי מסם לתקן ישרבהתאדלת עץ לבודה = עץ  דלת .א

סוג = רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  :סוג פרופיל, אלומיניום=  אלומ). בהמשך רוט יתר בסעיף יאה פרא(מ לפחות "ס 7הדלת בגובה 

, בקיר) כיס(או לתוך גומחה /כנף נגררת על כנף ו= כ .ע.ניגרר כ, משתפלת+ רגילה=  )יפייקדר(טוי סב נ, )טוינ(ת פתיחה משתפל= קיפ , פתיחה
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 אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח: תריסים ,תכנף בתנועה אנכי = גיליוטינה

ז תריס יורכב ארג מ 2.5בחדר דיור ובפתחים ברוחב מעל . ת היצרןוהוראו חאם למידות הפתח יהיה בהתעובי הפ. תוגברבין השלבים לאטימה מ

 .או חשמלי/עה ובאמצעות רצו, מעלהתריס נגלל כלפי = גלילה . נון פתיחה ידנימנגנון חשמלי ומנג ל עם"י תריס כנלבש גלילה עם

 /כ הדלתות"ללית בדירה תתאים לסההכמות הכובלבד ש בטבלהשל אחד מחדרים  ראובתילהופיע לות משותפים לשני חדרים יכו, חלונות/לתותד .ב

 .האוויר מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג"ס 3גבהו מעל רצפה עד י דלתות פנים יולושויתכן . ת בטבלהחלונות המצוינו

לוחות ם משני המורכבי ,לפי דרישות התקן טיחותיב/רגיל) Double Glazing(כפול  זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,)ד"למעט ממ(ווטרינות / ונותלח .ג

תו החלונות ורכיביהם יהיו בעלי . )או אחר לפי תכנון מ"מ 6י של רווח אויר בעובמ עם, לפחותמ "מ 4 יזיגוג בעוב( זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

החלונות יותקנו על ידי . ונעילהנגנוני פתיחה מ, מובנות ידיות, ליםגלג ,צירים ,EPDMאטמי גומי , סרגלי זיגוג: כללםוב, תקן ואביזרים מקוריים

 לכל במסילות. אין :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף, ים פלדה/כנףעם  ניום מזוגגמילויה חלון מסוג אהיד "בממ .צרןמתקין מורשה מטעם הי

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

פסת שירות גם בחים הפונים למרלרבות במט, ללא אוורור ישיר לאוויר החוץבמטבחים חדרים סניטריים וב, ירותבחדרי ש -ץהחו אוורור לאוויר .ד

 .לרבות רפפת כיסוי יבוצע  צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ, או בחלון/ו ריסנה סגורה בתינא אם

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  .יניוםהאלומעץ יו או/ו דריכלי תכנון הא"עפ, גוון ,פילסוג פרו .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .סךמ או קירות/ו, םסומח/המשמש כמעקה

 מנגנוני פתיחה  , ידיות מובנות, גלגלים, צירים, EPDMאטמי גומי , זיגוגסרגלי : ובכללם, יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקורייםרכיביהם החלונות ו   

  ;היצרן מטעםמורשה  ןמתקי ידי על יותקנו ונותהחל. נעילהו   

 . האדריכל בחירתי "עפ") חלב("ה שקופה או עמומ יתותבטיחזכוכית ן תקתו ,)באם יש חלונות(ושירותים רחצה י /בחדר .ו

 .אשודרישות כיבוי אדריכל ה תכנוןלפי  ,עותאו רפפות קבו/ו או סבכה בדלת/או אוורור מכני ו/יעשה באמצעות חלון ו) סןככל שנרכש מח( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופית/פנורמית( צצהעינית ה, נוסף מיניסגר בטחון פ  5044תואמת לתקן ישראל  ,רב בריח )ביטחון(דלת פלדה . הכניסדלת  .ח

מ "מ 1.25י של לוונת בעובמגו משקוף בניה מפלדה .מעצור דלת ומספר דירה, תחתון מברשת סף ,"רוזטות"ה וענידית , מגן צילינדר, צירים

 .י בחירת המוכרגמר לגוון לפ. המשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנורף הדלת וכנ. לפחות

 . אש/בטחוןלתות לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דבכניסה , לפי הנחיות רשות הכבאות .בחירת החברהגוון לפי  , לוני ציפוי ד"ממת דל .ט

, קחוז –תפקודי ת עם מילוי פלקסבורד או שווה ערך בכל היבט על מסגר לוחות מודבקיםשויה משתי דלת תהיה עף הנכ :פנים מכלולי דלתות .י

 עם, המתאים לעמידות במים יצוני מתועשגמר צבע או פורמייקה או ציפוי ח. רים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלתצי. אחר, יםקי, קוסטיקהא

 בעל 23 בהתאם לתקן ישראלי מסקוף הדלת יהיה מש .לפחותצדדים  3-פה במצו) קנט(ף כנף הדלת בהיק .ידיות מתכת משני הצדדיםו מנעול 

עול סיבובי מקלחת מנ/ בחדרי אמבטיה  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יכולל פס י או עץ בגמר תואם לדלתת פולימרהלבשו

או /שיוצגו על ידי החברה ו, )אחד מהם לבן( גוונים לפחות 3לבחירת הרוכש מתוך  :גוון   .לתמזוגג בכנף הד, אור-צו/ וצוהר" תפוס פנוי"דמוי 

 .ל ידהו ע/יבחרים ש/הספק

, בנוסף .אין לקבוע סורג קבוע, )שמש את כלל הדיירים בקומהאמור ל בחרום(קומתי  המוכרז כפתח חילוץבדירה  ד ובפתח "בממ -פתח חילוץ .יא

 .לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה, תריס/סוג החלון, ח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתחכות כפתמוסמי הרשויות ה"בפתח שיוכרז ע

 2 -ד גבוהים כ"סף הדלת וריצוף הממ. וניתחיצ ,נגררת/הנפתחת, דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה :פיקוד העורףת פי דרישול .יב

זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים + ון אלומיניום חל. כנפיים לפתיחה 2או /רות לכיס והנגר, םשתייחלון פלדה כנף אחת או . מ מעל מפלס הדירה"ס

פתח וליד ג הקיר "ע ,)פיקוד העורףי הנחיות לפ(סינון אויר  מערכת התקנת .וניתנים לפרוק, )פלנצ(חסומים בדיסקאות פלדה  ,םרים שוניבקוט

הרי , י החברה מתקן הסינון"דגש שבאם סופק עיו ).2010א מאי "תקנות הג( .היצרן י מידותת לפמידות המערכ. הפרעה מקומית תיצורהאוורור 

י "י הגורמים שהוסמכו לכך ע"מות נוספת עיחייב בדיקת תקינות ואטי, י הרוכש"לכן פירוקו ע, י פיקוד העורף"אושרו עובדקו התקנתו נשתקינתו ו

המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל  או במפרט/ן המצוין בתוכניות המכר ותירה בישל סלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה  .פיקוד העורף

 .דכנות של פיקוד העורףחיות מעוהתואם הנ

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ו, מ"משוערות בס בניההינן מידות , 3 מסהמידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך קירות/ויטרינות/חלונות /של מלבני דלתות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ואו מסגרות סמויות וכן  /ם סמויים ומלבני: כגוןמשלימים 

  .  לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה, שטח/ותבכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממיד ).לפי הענין(
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 יטרים בדירהנכלים סאה ומתקני תברו – 4 טבלה מס 3.6  
 )טבלה זוראה גם הערות לאחר (  

 

 מיתקן
חדר רחצה  מטבח מיקום

 וריםה
יה אמבטחדר 
 אחר רפסת שרותמ )כללי(

 כיור מטבח
 )כפולה/בודדת(
 

מידות 
 --- --- --- --- )א(ראה הערה  )מ"בס(

 --- --- --- --- א סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

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

 --- --- 3.3.3סעיף ראה  א --- סוג

 --- --- נספח ג ראה אין --- ₪ זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 --- --- --- --- --- )מ"בס(

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

וארגז  להאס
 )ב(שטיפה

 

 מידות
 --- --- לפי מידות היצרן ןלפי מידות היצר --- )מ"בס(

 --- --- א א --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ זיכוי 

 / אמבט

 )ב(מקלחת

מידות 
 --- )מ"בס(

הוראות כל לפי 
 דין

 ראה בהמשך

70/170 
 --- --- )אמבטיה(

 ריצוף משופע --- סוג
 )מקלחת(

אמבטיה ( א
 --- --- )אקרילית או פח

 --- --- אין --- ---  ₪זיכוי 

קרים  סוללה למים
 ,כיורחמים ל/

 )ד)( ג(מהמשטח

 --- --- ערבלמ/פרח בלמער/פרח  פרח דגם 

 --- --- א א א סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 אינטרפוץ(
ו א) 3דרך   

 )ה(הסולל

--- --- 

 --- --- א --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג --- --- ₪ זיכוי 

למקלחת סוללה 
 )ה( מים קרים וחמיםל

 --- דגם

  דרך-רב
 אינטרפוץ(
או ) 3דרך   

 )ה(ללהסו

--- --- --- 

 --- --- --- א --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג --- ₪ זיכוי 
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 מיתקן
חדר רחצה  מטבח מיקום

 וריםה
יה אמבטחדר 
 אחר רפסת שרותמ )כללי(

 כביסה כונתחיבור מים מ
 --- יש --- --- --- )ח(ולניקוז

 לשרוול בדופן חיצונית 4"ח פת
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 ריס הגנה ומשקולת סגירהכולל ת
 --- יש --- --- ---

לחיבור , חיבור למים וניקוזהכנה 
 )ט(מדיח כלים

ור ההכנה משולבת בניקוז כי(
 )המטבח

 --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- 1 )הכנה( )יא(ולנקודת גז לביש

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

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ).להסכם הרכישה ו במסמך אחר שצורףבמפרט מכר זה א, בטבלה צויןבפועל רק באם הקיים (
כיור רחצה . בהתקנה שטוחה, נירוסטה/מר סילי קוורץ חו, לבחירת הקונה: )מ"ס 80/46פולה כמ או "ס 40/60בודדת במידות ( כיור מטבח )א(

 תוצרת לפי .מ"ס 40/50-חרס מידות כ: כיור רחצה .י החברה"שיבחר ע, ספק/לפי היצרן) מ"ס 40/50 -במידות כ( ):נטגרליאי(לחני שו
  .ת החברה לפי בחירת החברההחלט

 וצרתת .1385 י"י ת"עפ )ליטר 6ל ליטר וארוכה ש 3ולת הדחה קצרה של בעל קיב( דו כמותי ,חרס/מונובלוק : שטיפה ארגז. מונחת: אסלה )ב(
 .י נירוסטהבעל צירכבד  פלסטי) מושב( :כיסוי אסלה. לפי החלטת החברה

 וי עץ בפינות ומיטת תמיכה למי. טרליאסשלד עץ עם ציפוי פו, בעלת חיזוק היקפי, מ הומוגני"מ 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  :אמבטיה
 .ילופה אמאימ לפחות מצ"מ 2.5י לחילופין מפח בעוב. י ברזל מגלווןמפרופיל
 לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר, דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח :מקלחת
 ;המשטח

מ "ס 20ולעומק מ לפחות "ס 25 -פיה בגובה כ, ניקלבציפוי כרום  ,מערבל/פרח: דגם: טבחמלקערת . )םכולל חסכ( חמים/סוללה למים קרים )ג(
 .1385י "מדת בדרישות תועוכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3ה מתוך לבחיר .תלפחו

 15מ לפחות ולעומק "ס 15 -ך כבאור פיה ,בציפוי כרום ניקלערבל מ/פרח: דגם: )כולל חסכמים( י רחצה/לכיור, חמים/סוללה למים קרים )ד(
  .וצרת הארץכשאחת לפחות ת סדרות 3בחירה מתוך ל ,מ לפחות"ס

, כולל צינור שרשוריבציפוי כרום ניקל , )דרך 3אינטרפוץ (רב דרך  –מהקיר : דגם :באמבטיה :)כולל חסכמים( חמים/ם קריםלמי וללהס )ה( 
הכוללת , מיקס מהקיר, ם חמים וקריםלחילופין סוללה למי. פחות ומזלףמ ל"ס 60ך באורמוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי , מתלה מתכוונן

 .המבטיי האה תחתית למילויציא
מוט , מתלה מתכוונן, כולל צינור שרשוריבציפוי כרום ניקל . מיקס מהקיר, )דרך 3אינטרפוץ  -סוללה (רב דרך  -מהקיר : דגם: למקלחת

ת בקוטר מ וראש מקלח"ס 30זרוע מהקיר באורך , ירלחילופין ולפי בחירת הדי. ומזלףות חמ לפ"ס 60 החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך
 . מ"מ 15

 .קבלן/י החברה"שיוצגו ע 1385י "ועומדת בדרישות תכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך , מקלחת/ות האמבטיהסולל
 .ניל יזברו, ביובור לחיב: כוללת י שטיפת אסלה/ארגזכיורים והתקנת  )ו(
 .לבן: גוון הקבועות )ז(
 
 . וחיבור לקו דלוחין או שפכים) 2007 אוג תיקון -ת"הל( מיםמים ח, ם קריםמי: הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח(
 .ולסיפון קערת המטבח, ברז והכנה לחיבור לביוב: למדיח כלים כוללת הכנה) ט(
סופיות הינן ה המידות, הרי אלו משוערות ,מ"ל הכלי בסאו אביזר ומצוינות מידות ש/קן ומת וא/תי וברואבכל משבצת שיש בה כלי ת: מידות )י(

 .החברה י"שנבחרו ע, או היצרן/ידות הספק ום למהתאב
 .צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה, באם לא נאמר אחרת: גז הכנה לנק )יא(
 .יתירונמים בטמפרטורה המסופקת מהרשת הע: מים קרים )יב(
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 למניעת החלקה בתקן ישראלי מדיםשעו קבועותלרכוש  יש, רה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירהבמק -)אמבטיה/אגנית(בועות רחצה ק )גי(
  .R-11 -ולא פחות מ

 . קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור=  פרח .קבוע ראש ברז הנשלף מתוך שרוול= נשלף  )יד(
  . בעזרת ידית אחת, חמים/קרים ם לייסות מו=  )מיקסר( מערבל

 .או שניהם/או לפיית ברז ו/ראש מקלחת ול, םקרי/של מים חמים ,יציאה/חלוקת כניסה) = אונטרפוץ( דרך-רב
 ).פתחי ניקוז וכו/מקלחות/ברזים(יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות  )טו(

, מקלחתתא הטח ש, רת הדלוחיןללא התאמת קוטר צנ, "גשם"אש מקלחת דמוי כגון ר) לאחר קבלת החזקה בדירה(יל עאמור לי מהשינו
עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז , ומחסום הקפי מפני גלישת המים

 .ברצפה
   מתאימים כגון יש לנקוט באמצעים, לת חיספוס מונע החלקהחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כולמקללנו גם ה היהואיל והשימוש באמבטי) טז(

  .ת מדבקות המיועדות למניעת החלקההדבק
  אוי ליש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיב, ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל) יז(

 .ות הבישול/ל להבהי שנרצו
 

 או במסמך אחר במפרט מכר זה, באם צויין כך בטבלה ל רקפועלעיל יותקנו ביוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות מובהר כי צ(
 ).שצורף להסכם הרכישה

 

 , ברצפה, )ותפים לכלל הבנייןומש ם יתכןבחלק(צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : לכל צורך אחר, אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה  3.6.1 

 ). י דרישות כיבוי אש"עפ, וכמות מיקום( ,יתכן מתזי כיבוי. טלציהאינסה סי החלטת מהנד"במיקום וכמות עפ, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  בלי פיקודוכ זעברת גת להוצנר מפוצלאו /ויני מרכזי ניקוז למזגן מ. לפי החלטת מהנדס האינסטלציה, מיקוםארון למחלקי מים ב  

מיקום או /או במסדרון ו/במרפסת שרות ו ,מפוצלאו /ו כזיי מרמינמיועד למזגן  מיקום. למאיידעד המיקום המיועד , למעבה המיקום המיועד  

 , יסהבסתור כו במא/עליון ו מיקום מיועד למעבה בגג. י החלטת החברה"מוצנע ומוסתר המאפשר פיזור יעיל וקצר לכל חלקי הדירה עפ  

 .המעבים/מיקום המעבהמיקום מוצנע ומוסתר לאו /ו  

 
 :הערה  
 דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות יתכן ויחייבו , )ידרשוככל ש(, תזי כיבוימ/ובבי/מעבר צנרת מיםהצורך ב  
 , כרבתכנית המ יסומנו כרחהשלא ב ,צפהבסמוך לקירות וראו /ובסמוך לקירות ותקרה  ,"ספסלים"או " עמודים או קורות"  
 .מהתוכניתמנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה או שסו  
 פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייוהנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה , י"ש לקחת בחשבון כי לפי התי ,ףנוסב  
 .תחזוקה גישה לצרכי תם ויש לאפשראו םן לחסואי, ביצוע פתחי ביקורת אלו  שיידרולכן בדירות בהם , ביקורת  

 

 באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת תהיה לפי הוראות כל     ) נות לפחותעליוות קומ 7-ירות בדל(הספקת מים חמים : ימום מיםח  3.6.2

והתקן קוצב זמן לחימום ים ממים החוד הלרבות גיבוי חשמלי לד 579התקנת המערכת הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי . דין  

) טיימר(ת וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן לאריהסוחובר למערכת מה) דוד(לכל דירה יותקן מכל אגירה ). ימרטי(המים 

  ת  כות מעראמצעלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים ב. ן מראש את זמני ההפעלההכולל מפסק במאפשר לתכנ

 ).יימרט(צעות חשמל והתקן קוצב זמן לחימום המים יעשה חימום המים באמ, סולארית

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5בדירות , ליטרים 120 -חדרים 3בדירת : תבקיבול למים חמים) דוד(ירה אג מכל  
 .הנדס האינסטלצימה ןתכנוי ן לפגג עליו או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : יקום הדודמ

 ).2007תיקון אוג-ת"הל( ביסהנת כמכו. תמקלח, אמבטיה, קערות מטבח ורחצה: ם חמים לכליםחיבור מי 3.6.3

  .אין: "דלי"ברז   3.6.4

 ).מיקום לפי החלטת החברה(יש : הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

 .פלסטי: דלוחין ,יהלפי תכנון מהנדס האינסטלצ ,PPR, S.P, סגולפק, פלדה מגולוונת: מים חמים וקרים: חומר הצינורות 3.6.6

 .פלסטי: שפכים 
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 מחיר הדירה יכלול צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז , יש: ר הגז ועד נקודת הגז במטבחממקוה ירצנרת גז בד 3.6.7

  .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי                    

 .יש: גז לדירה ונהמהכנה ל 3.6.8

 

  :הערה 

 במטבח וכן הכנה למונה גז הגז ועד נקודת הגז הראשית פקת ר הסז בדירה ממקומחיר הדירה כולל צנרת ג. הגז בדירה נק מיקום 

 . דירתי

 מלאי ותשלומיםון דפיק, םמוניריכוז , מיסים, מונה פיקדון, ברזי ניתוק, התאמות, מאריכים, ם עבור מחבריםמחיר הדירה אינו כולל תשלו 

 י החברה לפעול"הגז המורשית ע שירות לחבנה יהקו אותם ישלם, זעצמו לחיבור הג צורך התקנת המונה והמונהנוספים הנדרשים ל

          . בבניין

 

 )ראה הערות לאחר טבלה זו( מתקני חשמל ותקשורת – 5 טבלה מס 3.7
 
 

 נספח ג ראה ,טלפוןדות בית תקע ונקו, ות מאורנקודיכוי למחיר ז
 

 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;טלוויזיה

 ;תקשורת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 לדירה כניסה
- - -  1 1 מבואה או

 לחצן+ פעמון -
 אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -
 .רגותדחדר מ/ומתיק
 .לוח חשמל דירתי -
שורת כולל ארון תק -

 . שקע
 הטלוויזי/ארון טלפוניה- 

 דיור חדר
-  3 2 כלאו ופינת

 
 -1 

תוספת  -תריס חשמלי 
שמל להפעלת נקודת ח
ראה מרפסת (התריס 

 ).שמש בחדר דיור

 יםפרוזדור
2 

כולל מפסק (
 1-  1 )ליףמח

-  )מזגןל(

 3בפרוזדור באורך מעל 
ר הכולל ובפרוזדאו  מ

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

 1 מטבח

6 
אחד מהם (

אחד , כפול
גן מהם מו

דרגת מים ב
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 

 )רגילה

 )יג( 1- 

-  )תנור(

בתי , מיקום השקעים
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
ובהתאם האפשר 

המטבח יותקנו  לתכנון
שקעי כח נפרדים 

 למקרר ,לתנור ,דיחלמ

שינה  חדר
 הורים

1 
סק כולל מפ(

מחליף 
 ) למנורה

 

4 
ים ליד שני(

 )המיטה
 קנ(טרקום אינ - 1 1- 

 )דיבור בלבד/שמע

   רחצה חדר
 הורים

1 
 1-  )מוגן מים(

1 
בית תקע (

 )לתנור
 -

 ,בהעדר חלון
אוורור מכני  הכנה לנק

 דרשמפסק היכן שני+ 

-  1 1-  3 1 שינה חדר

 /ד"ממ
 שינה .ח

נורה לפי מ
הנחיות 

 פיקוד העורף
לפי תקנות פיקוד  1 1-  3

 העורף
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 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;טלוויזיה

 ;תקשורת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 חדר רחצה
 )מבטיהא(

1 
 1-  )ן מיםמוג(

1 
בית תקע (

 )לתנור
 -

 התקן קוצב זמן+ 
הכולל מפסק לדוד 
י "השמש במיקום עפ

 . התכנון
 ,בהעדר חלון

מכני  אוורור הכנה לנק
 היכן שנידרשמפסק + 

 1 מרפסת שרות 
- -  )מים מוגן(

2 
 מוגן מים

 ,מכונת כביסה(
 )סהמייבש כבי

 - -

 מרפסת
 שמש

1 
-  )ןמוג(

1 
 )מוגן(

IP44 
 - -

+ יס חשמלי כולל תר
מנגנון פתיחה + מפסק 
 ).בחדר דיור(ידני 

 מחסן
ככל (

 )שהוצמד
1  -1  - -

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

או . משויך המחסן
ות הזנשלחילופין 

ל כל שחשמל ה
המחסנים יחוברו למונה 

ף ונפרד משות
או , למחסנים בלבד

, סןה נפרד לכל מחמונ
י "ועפהמוכר  תלהחלט

 .בחירתו

 מסתור
- - -  כביסה

1 
פקט הכנה (

 )למזגן
 - 

 -

 
  הערות לטבלה ואחרות

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

 ).נספר כל שקע בנפרד, ם או יותר בפנל אחדשני שקעי( .ילחשמל רג יזון מזרםבודד לחיבור מתקן חשמלי הנ" שקע= " )רגיל( בית תקע מאור )ב(

 .ר לפחות"ממ 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  ).שקע בנפרדנספר כל , עים או יותר בפנל אחדקשני ש( ילרג להניזון מזרם חשמ ,שקע בודד עם כיסוי: מוגן מים )רגיל(בית תקע מאור   )ג(

 .לפחותר "ממ 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספת המצוינים בסעיף א, )בתקרה או קיר(של נקודות המאור  תאור בלבד לאופן ההדלקה =הדלקה כפולה ודת מאורנק )ד(

 .מאור המצוינות בסעיף אה נקודות

 ".כוח"ות /ושאינם בהכרח נקודה ,)במעגל נפרד כל נק( ים על גבי מעגל חשמלי נפרד/נמצאה" ים/שקע" = דבית תקע מעגל נפר )ה(

 .בדרגת הגנה גבוההבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים = או אחר IP44ה עם דרגות הגנ בית תקע )ו(

, בין מחשבים –נקודת תקשורת , ניהאו לחוד וכוללות נקודת טלפו) לטפקומ( ביחדות דנקו 3= )מחשב( תקשורת/טלפון חוץ/טלויזיהנקודת  )ז(

. אינטרנט/ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים.  ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים, בה כאמוריטת שידורי חויבור לקלח –ויזיה נקודת טלו

 .ויכולל כיס 1מודול  55קיר וקופסא בהכנה דת הנקו נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או ל(פנים  י קצה לתקשורתלל אביזרמלאות כו ות/נקודה)= אינטרקום(נקודת טלפון פנים  )ח(

  . מ"מ 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים , על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח )ט(

ודת ההכנה תקשורת ועד נקמריכוז  )מחשב(רת תקשו הכנה לנק .וחוט משיכה בלבד") שרוול("באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת  "=כנהה" )י(

למניעת ספק ). ספירלי" (תנור להט"ולא " מפזר חום" ,)באחריות הדייר(יותקן מעל דלת חדר הרחצה באם ההכנה לתנור חימום נמצאת . בקיר

 .ר חימום כוללת שקע מוגן מיםההכנה לתנו .י החברה"מסופקים ע אמום לי חימצעאיודגש כי 

ם /מכבים את אותה/דליקיםאך מ, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם ,כיבוי/ הדלקהניתנות לות מאור ה/נקודה =חליףמ )יא(

 .מאור ות/נקודה

 .החשמל סמהנד ישותודר בעקבות הנחיות החוק יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק )יב(
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הנקודה תחובר ישירות . רייםם המתוכנן לכיתחת למקומ, המטבח תותקן נקודת תלת פאזית בארון= בור תלת פאזיבדירת מגורים הכוללת חי )יג(

 .הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. 2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

 ו במסמך אחרכר זה  אבמפרט מ, ת לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלהתקנים לגביהם יש התייחסות בהערומיוד וכי צהר במו(
 ).שצורף להסכם הרכישה 

 

  .ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגות .יש: ת מאורונקוד: בכל קומה: מבואה קומתית/ חדר מדרגות  3.7.1 
  .יש :קומתית קת אור במבואהצן מתוך הדירה להדללח .יש :אור תהדלק חצניל .שי :גופי מאור  

 .כולל כיסוי 1מודול  55וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא תכלול צינור  התקשורת נקודת: וץטלפון ח 3.7.2 

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

 .י"הת לפי דרישות, סטנדרט: סוג: שקע/הקי הדלביזרא 3.7.4 

לפי   :מיקוםיש : בתוך הדירה ,)כולל שקע רגיל(דירתי קשורת ולוח ת )דוליםמו 6-י למקום פנו כולל השארת(דירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 .אין: שעון שבת. יש: מפסקי פחת .החשמל  תכנון מהנדס  

 .קוצב זמן לכול .יש: מלישח/שמש, מים נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .)ח הקונה"י וע"ר יוזמן ויותקן עהתקנת מונה אשהזמנה ו אינו כוללמחיר הדירה . (אמפר 3×  25: תלת פאזי: ירתיגודל חיבור ד 3.7.7 

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

 ).ריםבחדר שינה הו רלשמע ודיבופומית ו ,יסההכנ  

 .ןאי: )תנפרד(גור מערכת טלוויזיה נוספת במעגל ס 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהלקליטת שידורי  הכנה 3.7.10 

 לחילופין.  )אשר תספק שרות זה תיערוצ -הרביה זלחברת הטלוויי הקונה ישירות "ללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע(   

י הקונה "ע שללא ממיר דירתי אשר יירכ( M.Fדיו ור 33, 1,2ערוץ שידורי  לקליטת יםאו למספר בנינ ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 ).מספק שרות זה  

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 .ע"ש או" וונטה"תי י מאורר דיר"או ע/ו) משותף(וני צלי חיחשמ פוחמי "יבוצע ע, המחויב באוורור מכני לפי תקנות אוורור חלל -

 .3.5יסים בטבלת פתחים סעיף ראה גם תר .יספעלת התרת חשמל להתריס חשמלי כולל נקוד -

 .ארון תקשורת כולל שקע- 

 .משולב בארון תקשורת טלוויזיה/ ארון טלפוניה- 

הגנה עם משקולת כולל תריס  4"פליטת אדים בקוטר  צינורבור י ענהכנה למייבש כביסה ומעבר חיצו –במרפסת השרות  -

  .לסגירה והזנת חשמל

המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ותאפשר . ל הדירתיתל צריכת החשמולבקרה שכת לניטור מער- 

 .זנת תעריפי החשמל המשתניםה

 ת יחידת תקשור, ב המודד זרם חשמלייכל רכססת מתב המערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר

 .ת ומציג אותם בצורה ברורהבצורה מקומי הנתונים ל ומעבד אתצג דיגיטלי אלחוטי המקב, לשידור אלחוטי

  הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה, מ 1.5הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה במקום נגיש ובגובה 

 . הכספית םעלות ואת טברתוהמצ השוטפת

 

 :בדירה, חימום/ מתקני קירור 
 . ןאי ימרכז דירתי מיני מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית נימי למערכת בדבל הכנה .1

 לכל קצרו עילי אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה לקיח

                       המתוכנן המיקום בין רצפהה במילוי נעהו ת בקירמוכנס שמליח ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות דרשותהנ התשתיות ביצוע .2
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 אצמו. ביסהכה ורלניקוז מסת או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח יסויכ באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד מיקוםמ קיר לפיקוד ריק וולשר התקנת 3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .יםבהמע / בהעהמ םלמיקו ומוסתר מוצנע מיקום .5

 :ה תכלולבמקרה זה ההכנ. ד"צע הכנה למזגן עילי בממתבו, באישור פיקוד העורף .6

 .נה ישירה מלוח החשמלמל נפרדת הזנקודת חש -

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

 .התכנון פ"וסתר עמנע וצמיקום המעבה יהיה במקום מו -

 .לתכנון מהנדס מיזוג האויר ל בהתאם"כל ההכנות הנ -

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל .לעיל) 6( 4.1ר בסעיף עבר לאמומ .אין :וצלמזגן מפ 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ים מפוצלנ/זגןמל הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה

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

הרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת ו, בדירה) ספרינקלרים(מערכת כיבוי אש אוטומטית ל שקיימת ככ: הערה
 .זולהנמכת תקרה ) ים/י המתז/אשר(נקלרים יהספר מחויב הרוכש להתאים את גובה, )מסתור(תקרה 

  .אין: גףא/ית בבנייןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכז 4.3

   .אין :הפועל בגזחימום  תנור  4.4

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

 .אין :רדיאטורים  4.6

 .אין :םיים חשמלירבקטונקו  4.7

 .יןא :חימום תת רצפתי  4.8

 .אין :מיתקנים אחרים  4.9

 

 :ןבמחס, בדירהובטיחות י כיבוי אש סידור* .5
 .יש :)באם נרכש( במחסן .י רשות הכבאות"דרש עיככל שי: הבדיר ):ספרינקלרים(מערכת כיבוי אש אוטומטית  5.1  

 .אותבי רשות הכ"דרש עיככל שי :גלאי עשן 5.2  
 .יש ):ד"ממ(ת סינון במרחב המוגן כמער 5.3 
 

 ,י רשות הכבאות"ככל שיידרש ע, ציפוי עליהם/ת חיפוילרבו ,ת אלוכיבוי ובטיחו ,התקנת סידורי גילוי*   
 .או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות/ו, כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח    
 
 :עבודות פיתוח ושונות .6
 חניה 6.1 
 ;ם המגרשבתחו :כולם. לפי היתר הבניה :אגפים/בנייןלכל ה סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

  ;אין :)לפרט( חניות במקום אחר. ובמרתפים כל החניות בקומת כניסה                                
 .ין בתוכנית המכרכמצו :קוםימ יהלפי היתר הבנאו  10 :חניות מספר, יש :)משותפת/פרטית(חניה לנכים  6.1.2  

עם הצגת תג נכה רשמי (ה רוכש דירה נכתימכר ל ,ניה להיתרפיתוח ובנספח הח/סביבה/מסומן בתכנית המגרשחנייה לנכים כ

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

 .יש :ורהמערכת תא .לפי הנחיות האדריכל, ם משתלבותיאבנ /מוחלק בטון :חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 .יש :גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 .לפי סימון בתכנית המכר :מיקום .לפחותאחת  :לדירה פר חניותמס 6.1.5  

  .אין :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  
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 פיתוח המגרש 6.2 

 כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה .אגף/יןילבנ הכניסה למבואת עד מהרחוב יתחיצונ יסהנכ בתרח 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 . האדריכל פי תוכניתלאחר /אבן טבעית/ אבנים משתלבות/ אספלט/ גרנוליט/ בטון: חומר גמר: שבילים 6.2.2  

 .הניתן בעל גוון בהירככל    

 .לפי תוכנית האדריכל ,אבן טבעית/ נים משתלבותאב/ אספלט: חומר גמר .יש :צפיםמשטחים מרו 6.2.3   

 תאם י במים בהנחסכוגינון  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיה). על פי סימון בתכנית  מצורפת(.יש: חצר משותפת 6.2.4  

  .להנחיות משרד החקלאות                                

לא עצים ולא צמחיה (ת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד מעל תקר ).הכול( .וןל תקרות בטמע ,חצר   

 ). יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך-עמוקת שורשים

 .כת ממוחשבל ראש מערלכו. יש :משותפת רשת השקיה 6.2.5  

ולפי  ית הפיתוח המאושרתלפי תוכנצע גובה ממוב. הרשויותלפי היתר הבניה ודרישת : חומר: ת של המגרשו/גדר בחזית 6.2.6  

 .קביעת החברה

 . אין): בחלקה קומה פתוחה(קומת עמודים מפולשת  6.2.7  

 

 מערכות משותפות .7

 :מערכת גז 7.1 
 אואו הבניין ובמיקום המתואר בתוכנית המגרש , חברת הגז בתאום עם, צוברי גז באמצעות כזיסידור מר :ת גזהכנה לאספק   7.1.1  

  .להנחת צנרת הגז ותחזוקתהת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת .המקומית תדרישות הרשוי "עפ

 .הינם בבעלות חברת הגז ,כאמור צוברי הגזמובהר בזאת כי    

 ;יש :זי לדירהכמר רממקוצנרת גז  7.1.2  

 ).3.6סעיף ( 4ראה טבלה : מיקום. יש: ך הדירהצנרת אספקת גז בתו 7.1.3  
 

 :כיבוי אשידורים לס 7.2 

 .י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות"ע ככל שידרש :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 .כיבוי והנחיות יועץ הבטיחותות רשות השדרי י"ע ככל שידרש: פרוזדורים/במבואותמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 .הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחותרישות רשות לפי ד. שי :)נקלריםספרי(מתזים  –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 .לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. יש: עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן 7.2.4  

 .ותרשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחי "ע ידרששככל  :גלאי עשן 7.2.5  

 וארונות כיבוי בשטחים משותפים) הידרנטים(יבוי ברזי כ, אש י וכיבויערכות גילומלרבות , כל סידורי הכבאות: הערה     

 .מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות ,פרטיים או             

 

 

 .בוי והנחיות יועץ הבטיחותרשות הכי י"ע שככל שידר: בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 .אין :)להזנת הדירות( מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 .אין :ים לשימוש הדיירים/חדרמיזוג אויר במערכת  7.5 

ו א ,ףגאשל ה הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות :מיקום . לדואר שגוי 1, לוועד הבית 1, לכל דירה :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"תו ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית תבעלו ויהיו אגפים/ןהבנייחד לכל במקבץ א
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 : קנים אחריםמית 7.7 

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

  .וכו אגף/בנייןסמוכים לטובת ה גפיםאאו ב, סמוכים אגפיםולטובת  אגף/בנייןב םייירדים לשימוש כלל ה/חדר ,)משותפים

 .היועציםת המתכננים ופי תוכניל :וכמות מיקום

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 ;יש :לבית ראשימונה מים ; יש :חיבור לקו מים מרכזי 8.1  

 .יש :חיבור לביוב מרכזי 8.2  

 .לא כולל התקנת מונה. יש; בהתאם להוראות חברת החשמל ,לרשת החשמל גףא/חיבור הבניין 8.3  

 .הטלפונים חיבור הדירה לחבלא כולל ): בקשה להיתר(ם לתקנות התכנון והבניה בהתא :לפוניםלרשת הט אגף/בנייןהכנה לחיבור ה 8.4  

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

יעשה  עבודות שביצועם בפועל. ישהבמחיר הרכ יםכלול, שהדרכי גי, ניקוז, ומכיםקירות ת, מדרכה, כביש :ל במגרשפיתוח כללי הגוב 8.6  

 .י הרשות המקומית אינם באחריות החברה"ע

  ).מכלים טמונים(יש : )למגורים( ים לאצירת אשפה/מתקן 8.7 

 .תת המקומיוהרש י"ע: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :כוש המשותףתיאור הר 9.1 

 .ת המכרותפים בתוכניומנו כמשבאם ס: יםמקומות חניה משותפ    9.1.1   

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

 .חברההלפי החלטת : מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

לא  :C ףבאג, ר"מ 61 -לא פחות מ :B ףבאג, ר"מ 70.5 -חות מלא פ :A ףבאג :חבשט. יש: כניסה תבקומ) ביול( המבוא 9.1.4   

   ;ר"מ 62 -ת מפחו

 . )בכל אגף( יש: קומתית) לובי(מבואה  9.1.5  

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

 ).בכל אגף( A,B,C: 3באגפי המגורים : למגורים תומספר מעלי; יש: מעליות; יש: ר מעליתפי 9.1.7   

 .נפרד לכל אגף, יש: מיתקנים על הגגהתפוס על ידי  החלק פחותל: גג משותף 9.1.8   

 .יש: למסחר Cבאגף  .דים"ממ -יש מרחבים מוגנים דירתיים .אין: A,B,Cבאגפי המגורים  :מקלט/ ק"ממ 9.1.9   

 .אין: שותףחדר דודים מ 9.1.10   

 ל מיתקן אחר שתדרוש רשות וכ, ת סולאריותמערכו: כגון )משותפות או/ויות פרט(כות טכניות יש מער: ותמיתקנים על הגג 9.1.11  

 . מוסמכת על פי כל הדין   

 .יש; שטח ללא גינון .יש: חצר ושטח פתוח בתחומי המגרש 9.1.12   

 שפה ז מחזור אמרכ, רים טכנייםחדרי מערכות לרבות תקשורת וחד: ףרכוש משותינם קים נוספים של הבית שהוחל מיתקנים 9.1.13   

  .המכר מסומנים כרכוש משותף בתוכניותה, אחרים במפרט זה כמפורט בפרקיםוומתקני אשפה    
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 :שאין להוציאם מהרכוש המשותף) באם קיימים(ים /חלק 9.2 

 ).לוטמי( ,י מדרגות/חדר 9.2.1  

 .ניתקומה טכ 9.2.2  

 .גישה לחניה משותפת 9.2.3   

 .כל אגףל י בקומת כניסהלוב 9.2.4  

 .ל אגףלכ ובי קומתיל 9.2.5  

 .על הגג )המשותפים( גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים 9.2.6  

 .גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות 9.2.7  

 ).יםשותפמ(ים /ים טכני/תי לחדרקומ גישה מחדר מדרגות או מלובי 9.2.8  

 .הגגנים משותפים על התפוס על ידי מיתק –חלק הגג  9.2.9  

 .יותמעל 9.2.10  

 ).יש מרחבים מוגנים בדירות A,B,Cבאגפי המגורים . יש: למסחר( .מקלט/ק "ממ 9.2.11  

 .תףמשו י החברה כרכוש"וגדרו על שיחדרים טכניים וחלקים ככ, קומות חניון למעט חניות פרטיות: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 המוכר דירה בבית משותף או בבית , )המכר דירות חוק –להלן ( 1974 – ד"התשל, )תדירו(לחוק המכר  6בהתאם לסעיף  )א(  

 המצוי נון של התק המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה    

 :ואלה העניינים ;אותו עניין פרטים עלהמכר  וזהמפרט או לצרף לחחייב לכלול ב, נים המנויים להלןיין מן הענענייהמתייחסת ל    

 ;הוצאת חלק מהרכוש המשותף )1(    

 ;שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה )2(   

 ;ם המחויבים בקשר אליורותישיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשי )3(   

 ;ותףבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשק סדרי )4(   

 ;לחוק המכר דירות) א( 3יף בדרך האמור בסעהשיכון בצו  שקבע שר עניין אחרכל  )5(   

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

 . ףותו עניין יחולו על הבית  המשותא צוי לגבין המשהוראות התקנו    

 

 :דירהשותף הצמוד לברכוש המרו של החלק שיעו 9.4

 של כל לשטח ) 5סעיף  כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א(וב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה יהיה קר 

  י שיקול דעתכפי שיידרש לפ ,אחר הקשור ברישום הבית המשותףט ו בכל פרזה אבכפוף לכל תיקון ביחס זאת , אגף/בנייןיחידות הדיור ב  

 בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים . ל רשות מוסמכתיידרש על ידי כאו כפי ש/ר ומוכה  

 ).6סעיף  כהגדרתם במפרט זה פרק א(הצמודים לדירה   

 

 :יתניהול הבדבר סדרי קבלת החלטות ב 9.5

 .1969 -ט"עין התשכיהיה על פי הקבוע בחוק המקרק 

 

 :ובשירותים המחויבים בקשר אליות הבית המשותף תתפות בהוצאויעור ההשש 9.6

 .משותףעם רישום הבית ה, או בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם/המכר ובהתאם להוראות הסכם  
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 ):או שיוחזרו לרכוש המשותף/ו(ף וש המשותמהרכהחלקים המוצאים  9.7

 ב "ף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוכניות המצמהרכוש המשות ויוצא, בהסכם עניין זהוע מהאמור במבלי לגר      

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

 .קביעתה של החברהי משותף לפית הותף ויוצמדו לדירות בבוש המשעמדות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכ .א

וכן כל השטחים . י קביעתה של החברהבבית המשותף לפמדו לדירות שותף ויוצמהרכוש המש ת המרתף יוצאווהמחסנים בקומ .ב

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

 ).לעיל 9.2.10עיף למעט החלק כאמור בס(מרפסות וגגות  .ג

 

 . מוצא מהרכוש המשותף )םככל שקיי( יםחדר השנא .ד

 . יוצמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרת, המחסנים לדירותאו /החניות וצמדו כל משותף לא יורישום הבית ה ככל שבעת .ה

 

 

 ____________   ____________   __________________ 

 ההחבר/חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ותףת המשועברו לקונה ולנציגות הבימסמכים נוספים שי 'ספח אנ

 הערות כלליות  'נספח ב
 טבלאות זיכויים 'גח נספ

 נספח שטחים 'נספח ד
 
 
 
 
 
 

  

 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – נספח א 
 
 :רטרד של המפכחלק בלתי נפתוכניות אלו יצורפו  10.1 
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 .דירהשל ה) חיצוניות(דות כלליות יחדר ומ מידות של כלהכוללת  1:50 -כנית הדירה בקנה מידה לא קטן מת 10.1.1  

 .הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה 1:100 -תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.2  

 .הרכוש המשותף בקומהן ללת סימוהכו 1:100 -מ מידה לא קטן תכנית קומה טיפוסית בקנה 10.1.3  

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -טן מקומות מרתף בקנה מידה לא ק ;מפולשותקומות / כניות קומת כניסהת 10.1.4  

 .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה תכניות אלו ניתן לצרף ; ושטחים דירתיים מוצמדים  

 .1:100 -ן מידה לא קטמת גג בקנה מתכנית קו 10.1.5  

 .משותפת וגינות צמודות חצר הכוללת סימון 1:250נה מידה קבניה ב לרשות המקומית לקבלת היתרתכנית המגרש כפי שהוגשה  10.1.6  
 

  ות על פישיש למסור בהתאם לכל דין לרב, ת ולחומרי הגימורולכל המערכ ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2 

 :ת בענייןדירוחוק המכר   

 .רכיבי הדירה על גימורם פעולות שוטפות לתחזוקת כל )א(  

 , מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחותהשירות המותקנות בדירה לרבות  רכותל מעזוקה כוללת ותחזוקה מונעת שחת )ב(  

 .מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה  

 .דרשותאם נ, קופתיותות שוטפות ותתדירות ואפיון ביקור )ג(  

 .ליצירת קשרפון ספק ומספר טל/בות שמות יצרןרל, דירהציוד ומערכות המותקנים ב מפרט טכני ותעודות אחריות של )ד(  
 

 תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של  אגף/בנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה ב 10.3 

 :ענייןבות ל דין לרבות על פי חוק המכר דירלכר בהתאם למסושיש חובה  אגף/בנייןה

 .גימורםעל  אגף/בנייןתחזוקת כל רכיבי הלשוטפות פעולות  )א(  

, מערכות מיזוג אוויר, מעליות, לרבות מערכות בטיחות אגף/בנייןתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות ב )ב(  

 .באלה יוצאמכניות וכרכות אלקטרו מע

 .אם נדרשות ,ותקופתיות אפיון ביקורות שוטפותתדירות ו )ג( 

 .ספק ומספר טלפון ליצירת קשר/ לרבות שמות יצרן, מערכות המותקנים במבנהוד וטכני ותעודות אחריות של צי טמפר )ד( 

 .יהימילומספר פקסמספר טלפון  המערכות והפיתוח לרבות, אגף/בנייןרשימת צוות המתכננים של ה )ה( 

  יחותמערכות בט, חשמל ותקשורת, תיה סניטרמשותפות בלבד של אינסטלצילמערכות ה) AS MADE(כניות עדות ת )ו( 

 המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  .ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח  

 .מיד עם מינויה) נה שתמונהשוהרא(רות הדי ה של בעלינית או הקבועלמסור אותם לנציגות הזמ  
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 רותהערות כלליות ואזה – ח בנספ

 ת כלליות למבנה ולדירהוהער

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה ,רים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראליהמוצכל  .1

מתקן הכנה  אגף/בנייןאנטנה מרכזית אם התקינה בו א/ו אגף/נייןבב )ולריתלא סל( אנטנההחברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן ל .2

 .כל דיןאות להור פוףבכ, או צלחת לווין/ובכבלים לטלוויזיה 

 או להימנע/ו, או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף/ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו, או באמצעות וועד הבית/לפעול בעצמו והקונה מתחייב  .3

שים חודרניים וביצוע ריסוס רבעלת שואי שתילת צמחיה , ך לא רקלרבות א, כפי שפורט לעיל, המרתףם ון לאיטוסיכ כדי יש בהמכל פעולה ש

 .למניעת קינון חרקים תיתקופ

 . או גובה החלל בהן הן עוברות/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/יכוסו בתקרה קלה וומערכות כאמור  .4

) ברזל(ות מינרלים נן התחמצוכ ,"עיניים" ,גידים, ווןג, בדלי מרקםה: עות טבעיות כגוןופיתכנו ת ,ניםבכפוף לתקוצוף וחיפוי ברי, באבן טבעית .5

 .מוי חלודהמים דבכת תוהמתבטא

טום פינות או שיפולים לא יבוצע קי/בחיפוי קירות ו. במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים) פוגות(בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים  .6

 .)רונגיםג(

מערכות ורך לצ, כבלים, בזק, חברת החשמלל, המגרשאו /ים בתחומי המבנה ו/טחגש כי באם תידרש החברה להעמיד שודעת ספק ילמני .7

 כן, לצורך גישה אגף/בנייןלרבות שימוש במתקני ה הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית, אחרים סמוכים אגפיםאו /ו אגף/בנייןהמשמשות ה

ים יסי ועד בית בגין שטחממתשלום ן יהיו גופים אלו פטורים כמו כ. צועות הקרקע למעבר כבליםר ים לרבות/שטחוהטיפול בזכות השימוש וב

 .אלו

 .באריזות פתוחות או סגורות, איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים חל .8

 .נהקוהדירה ל מסרהמו בטרם ננה או מי מטעי הקו"עבודות בדירה ע יבוצעולא  .9

. המשרתים כלל הבניין, וורורת ואקורות ומעברי צנר, מונמכות תיו תקרויכול שיה י הדיירים"כשו ערשי ,)ככל שקיימים( במחסנים .10

 .ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

לא  ךא הפרעהינים החלל ועלולים ליצור מקט, יותקנו באזור תליית כביסה אםהאוויר בזוג מי ם ויחוד המים החמישל ד מםמיקו  .11

 .פחות מן הקבוע במפרט

עומדת בדרישות יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם , י הקונה"סופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר עאם יב .12

 .התקנות לרעשים ומפגעים

י הקונה "לשהם שיובאו עכביזרים פריטים או א, ומרי הבנייןזק כלשהו שיגרמו לחמחסור או נ, דןשהי לאובת כלראי אחריור לא יהיה אחהמוכ .13

הפריטים ,או ביצוע העבודה /כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו ,וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן, לבניין ה אולדיר

 .בלבדונה חול על הקל ת"וספות הנוהאביזרים והת

ת הקונה וזאת על מנת לרשוהראשונות מעת העמדת הדירה  םוש השניבאופן תכוף לפחות בשל, גןהמו להדגיש כי יש לאוורר המרחב ובחש .14

 .ןהמופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוג, )חצץ(באגרגטים  אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 מחסנים, חניות ,גון גינותכ, רטייםבשטחים פמבנה ואשר יעברו ות אחרות המשרתות כלל הדיירים ברכרת או מעו צנות ביוב איתכנו שוח .15

 . י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט"מספרן ומיקומן יקבעו עפ, ות פרטיותמרפסו

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

  .שותפיםומהווים חלקים מ, אגף/ייןבנה

 .עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה" אבן משתלבת"מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי  ,ליםברכבים כבדים על שבינסיעה  .17

 .תיפגענהובכל מקרה זכויות הרוכש לא  .ותויישור הרשאו א/התכנון ובהתאם לצרכי יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם  .18

 .ים/במרתףבשטחים פרטיים או משותפים  ,)מ"גפ( בגז פחמימניכל מתקן המופעל  ןאו לאחס/יסור חמור להתקין ואוסף חל בנ          .19

במרחק , A (dB60(ם לא תעלה על להת הרעש ששרמ דות עיבויימוש רק ביחייעשה ש, י הקונה"באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע . 20

יעשה שימוש רק  B ירות מטיפוסבד. ים/ולמי רעידות תחת רגלי המתקןוכן ב, ום בו היחידה ממוקמתקר חם במממפוח פליטת אוי מ 1.5ל ש

וכן בולמי  ,תדה ממוקמהיחיבמקום בו יטת אויר חם ממפוח פל מ 1במרחק של , A (dB57(ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על 

 .ים/קןרעידות תחת רגלי המת
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 ים יות זיכוטבלא – גנספח 

 

 ריכוז טבלאות זיכויים

 

 הערות מיוחדות

 .08.12.16 – 10מחיר למשתכן מהדורה , משרד הבינוי והשיכון לו הינם אך ורק הנדרשים במפרט המחייב שלריכוז זיכויים א .1

 . מ"יל כוללים מעם הנקובים לעהמחירי .2

 .החוזה ומת הבנייה מיום חתימתנקובים בנספח זה צמודים למדד תשה המחירים .3

הקבלן / י החברה"ירה עלנצל זכותו לזיכויים אלו ימסר לרוכש הד על רצונו , קבלן/הודיע לחברההמועד האחרון שעל רוכש הדירה ל .4

 .בהמשך

 .כל דיןפי  לזכותו זו עלקבל כוויתור אי הודעת רוכש הדירה עד המועד האמור תת .5

ב או גורמים לעיכו/ם בבטיחות ואו פוגעי/בחוק ובתקנים ו,ויות שהררישת נויים שאינם עומדים בדניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שילמ .6

 .בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס

התקנת , שאינו ספק החברהר טבחים אחפק מלהתקשר עם ס )הדייר(רוכש ובחירת ה,ניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המתוכננים  .7

 .ובאחריות הרוכש ועל חשבונו, רהיהדסירת תאפשר לרוכש רק לאחר מהמטבח ת

יחשבו כסיום , הנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתיימה התקנתם, ביוב/מים/תקשורת/לחשמל למניעת ספק יודגש כי צנרות .8

 .מור במפרט המכררוכש על מימוש זכותו לזיכוי מהאת נין הודער לעלחוק המכ 6ן שמעותו בתיקוכמ" התקנת הפריט"

 .ינתן כל זיכוי בגינו לא, ושאינו מצוין במפרט המכרבנספח זה  פריט מתומחר לזיכוי ןשל ציו במקרה .9

 כרת הקונה עלהמו/ ת החברהבחתימ, ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו/מהפריט, מימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים .10
 .מכרפרט הנויים מוסכמים במהשינויים שבצע הקונה כאמור כשי אויר, ח זהנספ
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 : מקרא

 . יחידה -יח
 . מרובעמטר  -ר"מ
  . מטר אורך -א"מ

 . עבודה+ חומר שחור+ חומר לבן -קומפלט
 . פריט אחד בודד -פריט

 

 
 בדמחיר בגין זיכוי בל - רחצה, ארונות מטבח: נושא

 
 

סעיף 
רט במפ

 המכר
 /ומרח ורתיא

מחיר זיכוי  יח דהעבו
 כ"סה כמות ח"בש ליח

3.3.1 
, ןעליו/ארון תחתוןכולל ( ת המטבחלל ארונולכיכוי ז

, )חיפוי מטבח, ברז מטבח, כיור מטבח, משטח עבודה
 .לפי התיאור שבמפרט המכר

 7,000 --- ------  קומפלט

פי ל, )כולל כיור אינטגרלי .כלליבחדר רחצה (ארון רחצה  3.3.3
  --- 900 --- קומפלט .ט המכררמפתיאור שבה

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -יםת ואביזרת שרברבוקבועו: נושא
 

 
 
 
 
 
 
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 /חומר תיאור

כוי מחיר זי יח עבודה
 כ"סה כמות ח "בש ליח

 פריט קומפלט .לפי התיאור במפרט המכר, כיור רחצהסוללת ברז ל 3.6

100 
כלול בזיכוי (

ארון 
 )צההרח

  

לפי , לאמבטיה ,או סוללה) 3אינטרפוץ דרך (דרך -בר 3.6
   126 פריט קומפלט .כרט המבמפרהתיאור 

לפי , למקלחת, או סוללה) 3נטרפוץ דרך אי(דרך -רב 3.6
   126 פריט קומפלט .המכרהתיאור במפרט 
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 מחיר בגין זיכויים -תקשורת/ חשמל: נושא

 
סעיף 

במפרט 
 המכר

 /רחומ יאורת
 חיר ליחמ יח בודהע

 כ"סה כמות ח "בש

   90 פריט פלטקומ זיכוי -תקרה / נקודת מאור קיר 3.7

   90 פריט ומפלטק זיכוי -מאור  בית תקע 3.7

   48 פריט ומפלטק זיכוי -נקודת טלפון  3.7
 

 :תקשורת/הערות לטבלאות החשמל
 .כרבמפרט המ, )5טבלה ( 3.7ראה הערות כלליות לאחר סעיף .1
 .כויים לפני ביצועתקשורת מתייחסים לזי/חירון חשמלהממחיר . 2

 
 

 

 

 

 

 
____________   ____________   ____________ 

 ת המוכרחתימ                   תאריך        הקונה חתימת
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 דנספח 

 
 2019שנת ___ בחודש  ___ביום _________ למפרט מכר שנערך ונחתם ב

 
 514943893. פ.מ ח"ין בעבנט חברה לשרב צפריר וזוהר :בין

 מצד אחד     ")המוכר": להלן(
  :   לבין

  ז.ת  .1

  ז.ת  .2

 
 מצד שני                     ")הרוכש: "להלן(     
 

 :מוסכם בין הצדדים כדלקמן") המפרט: "להלן(לעיל ד מהמפרט הנזכר כחלק בלתי נפר
 

 תיאור הדירה .1

 , __ה בקומ, ר"מ ___ל ואמבטיה בשטח ש מטבח, )חשב כחדרהנ(ד "ל ממכול חדרים __בת  __ מסדירה 

 ,4351שום במקרקעין הידועים כגוש ר, ")הדירה"להלן " (730רמלה מגרש "ר י המוכ"בפרויקט המכונה ע __ סבבנין מ

 .רמלהבעיר  1706//להפי תכנית מספר ל 730מגרש מספר  ,18 חלקה

 

 :ים את הדירה באופן בלעדימשה או המשלדירמוצמדים פירוט שטחים נוספים ה .2

 ;ר"מ_ __בשטח  ות/שמש מקורה ות/סתמרפ ן/מתוכהר "מ___ שמש בשטח  ות/מרפסת 2.1

   ;)מיקום החניה המוצמדתתכנית עם סימון ב "מצ(ר "מ ___: בשטח___: בקומה ___: חניה מקורה מס 2.2

 ;)מחסן המוצמדה ון מיקוםסימ חסנים עםב תכנית המ"מצ(ר "מ   ___בשטח  ___מס 4.2מחסן דירתי 2.3

): ושטחמהות (אופן בלעדי יש לפרטם ה באת הדיר ים המוצמדים או משמשיםאם יש שטחים נוספ 2.4

________________________. 

 

 2השטחים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה במפורט בסעיף לעיל וכן שטח  1שטח הדירה המפורט בסעיף  .3

 . למפרט 5-7ם ט בסעיפימפורהכללים כלעיל מחושבים לפי 

 
 .במפרט לו ת הנתונהבנספח זה תהיה המשמעו לכל מונח או ביטוי

 
 :על החתום ולראיה באו הצדדים
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