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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               
 .חניהמחסן ו, אגף/בנייןהדירה ב מיקום : 3סעיף               

 .תיאור הדירה  :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(סטיות קבילות   :7סעיף               

 .אדריכל מתכנן הבנייה רטיפ  :8 יףסע              
 .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/ןייבנחומרי ה  :2סעיף                
 .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 
 .הכביס תלייתתקן למ  :3.4סעיף 

 .חלונות ותריסים, רשימת דלתות, )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(ירה ום בדחימ/רי קירומתקנ  :4סעיף 
 ).5.1-5.3(במחסן , סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה : 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(אש  יוביכסידורים ל  :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   
 .מתקנים ומערכות משותפות נוספות  :7.7סעיף   

 ).8.1-8.7(ת שתיערכות תמבנה למור החיב : 8סעיף 
 .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   
 .ף הצמוד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשות  :9.4סעיף   
 .יהול  הביתבדבר נחלטות ה לתסדרי קב:  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
 .הערות כלליות 'נספח ב
 .םייוכיטבלאות ז '  נספח ג

 .שטחים נספח ' ח דנספ
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 חדרים 1C - 3 :חדרים מס/מדגםדירה  .307רמלה מגרש  :שם האתר
 4 :דירה מס  
 1 :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 שוניםיבים וזיכון חיובעניי

 )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 : םוהחלה במק תינתכה  1.2
 

 ).י.מ.ר(רשות מקרקעי ישראל : קרקעבעל ה .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 גם כחדר שינה ,ד"ממ -להלן ( רתידי וגןמב מרח ,חדר שינה ,בחטמ ,פינת אוכלו חדר דיור, כניסה :בדירה .4 

 .גג/מרפסת שמש, מרפסת שירות ,)בית שימוש נפרד( יםשירותי אורח ,)אמבטיה( כללי חדר רחצה ,פרוזדור  
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 שטח הדירה .5

 :לההמחושב לפי כללים א בנספח ד כמצוין: ח הדירה הואטש

 .ירות החוץ של הדירההחיצוניים של קפניהם  ים עלרבצולע הנוצר על ידי הקווים העווך המבתא השטח הכלו )א(

  –לעניין זה 

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

 .ת אחרתבקומה או בינה לבין דירה או תוכני

 ;ל קיר החוץהאמור במרכזו שהמצולע ר קו ובבין הדירה לבין דירה אחרת יע מפרידץ חוכאשר קיר 

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

 .ירההמפלסים בד כלי ירה יהיה סכום שטחשטח הד; השטח לגבי כל מפלס בדירה סית יחושב ויפורטבדירה רב מפל )ב(

 ; םחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקייה יות בדירמדרג ךלשטחו של כל מה )ג(

 .השטח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך המדרגות

 1970 –ל "התש, )תגרוואו תנאי, בקשה להיתר(רש בתקנות התכנון והבניה ק השטחים שגובהם תואם לנדבחישוב השטח ייכללו ר )ד(

 ). שה להיתרבק( והבניה התכנון תקנות –להלן (

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

 

 :ופן בלעדילדירה או המשמשים את הדירה באפירוט שטחים נוספים המוצמדים  .6
) לא פרגולה(דמוי תקרה  משטח מלאכוונה לרוי היק[ שמש מקורהה מתוכה מרפסת בנספח ד ןויכמצ :)1(שמש בשטח מרפסת 6.1

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

 ;)המוצמדת החניההחניה עם סימון מקום שטחי כנית יש לצרף ת( בנספח ד כמצוין :מס מקורהחניה  6.2

 ;)המוצמדהמחסן  מיקום ןת המחסנים עם סימויש לצרף תכני( ח דספבנ כמצוין :)2(טחשבדירתי 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 ( נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם ,אזורים/חלקים/אם יש שטחים 6.7

 .)פת הדירהממפלס רצ ךמונהיה ימסתור לס רצפת הומפכן ית(. רבתוכנית המכ מןסומל שככ :סהמסתור כבי

 

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

בלים של קירות הדירה הגו ייםצונהחים של המרפסת ועל פניהם ם הבנוייקימעות החוץ או הל קירהעוברים על פניהם החיצוניים ש

 .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 מחוצה ן וה הקרקע י הן בתחוםיחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהיקומה בבניין למ

 .המרפסת לשמש פתשיח

 

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

 .לואובמר יכלל שטח הקייותף כאשר קיר המחסן גובל בשטח מש; ח שמתחת למחצית הרוחב של הקיראחרת ייכלל רק השט

 

 ; מ"ס 20  ירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעוביבין קוא הכלטח הוא הש, שטחו של מרתף .3

כאשר קיר ; מתחת למחצית הרוחב של הקירכאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח ש

 .וואמלשטח הקיר ב ייכלל המרתף גובל בשטח משותף

 

בין שטח החצר המופיע במפרט  5%תותר סטייה בשיעור של עד ; כים בהיקפההתומות קירח האת שט, שטחה של חצר כולל .4

 .ר לבין השטח למעשהכהמ
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 :סטיות קבילות .7

 :ן כסטייה ממפרט זהת קבילות ולא יראו אותהמפורטות להלן הן סטיוהסטיות    

  תותר סטייה גדולה  אולם לעניין שטחה של חצרו; עשהלמ ובין השטח 6-ו 5רט בסעיפים כמפוח שטבין  2% עור של עדסטייה בשי ) א(   

 .לעיל 4ערה הו 6.6יותר כמפורט בסעיף     

לו על אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יע או/שה לא ייחשבו כסטייה וסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידות למע     

 .ללעי 6-ו, 5עיפים בס טיםפורהמ, )למעט שטח חצר( שטחים אחריםו רהמשטח הדי 2%

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

 .)ונותאר, תבוברקבועות שר ,תריסים ,דלתות, חלונות, אריחים: אביזרים קרי( כסטייה ממפרט זה   

 הכללים . ידה שלמהמל או מעוגל/או בחישוב השטח ו/או במדידה ו/לסטיות המקובלות והסבירות בביצוע ווף כפ חישוב השטחים )ג(  

 ת "תוקן בקכפי ש(, 1974 –ד "תשל, )טופס של מפרט(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  שיש כלכ ,")הכללים: להלן) (24.2.2008מיום  6649    

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

 שטחים הנמוכים  לרבות ,זהלמפרט  בפרק א) א( 5את כל חלקי הדירה המסומנים בתוך המצולע כמפורט בסעיף לל כו ,שטח הדירה    

 בקשה להיתר (התכנון והבניה  לפי תקנות ,הדירה השוניםאך הם מעבר לשטח המינימלי המחויב לחלקי , נימלימיה הגובת המהגדר    

     . המשותף היחסי של הדירה ברכושטח הדירה אינו כולל חישוב והוספת חלקה מובהר כי ש. 1970-ל"התש) תנאיו ואגרות     

 

 .מ"בע רובננקו אדריכליםלאה   :)"כלהאדרי"להלן (" עורך הבקשה להיתר םש .8

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

 shosh@lru.co.il :ל"דוא 
 

 .מ"סה אזרחית בעבניה והנד -מהנדסים . ט.א "):המהנדס"להלן ( לתכנון השלדאי רחשם הא .9

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

 office@trajtenberg.co.il :ל"דוא 
 

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

 חזית תא בתנאי שלא ישנו, ףאג/בנייןב וחלקים אחרים מית של דירות אחרותיים בחלוקה פנינושיהמוכר רשאי להכניס     * 

 .ףשותהמ או שטחים ברכוש אגף/בנייןה

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

 .  חלטת המוכרה פיל, )באישור רשות מוסמכת(או אי שינוי לפני היתר /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(אגפי  רב ריםבנין מגו  1.1

 .םארבעתמשותפים לש) לחניה ושירות(מות מרתף קו 3מעל האגפים נמצאים  ארבעת). Cל  Bבין אגפים , ומשרדים

    , מרפאות, מסחר, ם גם משרדיםורימג לבדככל שיהיו מ[הכולל ערוב שימושים  קטר בפרויודגש שמדובלמניעת ספק י 

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

 

 ; למגורים דירות C: 77 ףבאג, למגורים 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) דירות(כר ק מלפי חו (*)
  .או לכל צורך אחר ,לעסק
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 וייעודה של כל קומה אגף/בנייןבת מופירוט הקו – 1 טבלה מס 1.3  
 

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהה מתקולמפלס 

 )ד( אגף/הקובעת לבניין

ירות ר דמספ
 בקומה

 הערות סוג השימוש

 מרתף קומת
 --- -D,C,B 3מתחת לאגפים 

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

 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות
ממוקמות ות שונות היתכן ומערכ

ים /וךסמ ים/אגףבאגף ישרתו גם 
ים /ים סמוך/אגףאו ימוקמו ב/ו

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

, מיסעות, )לרבות לאופנועים ואופניים(חניות 
חדרי , מעליות, קומתיותמבואות , מעברים
חדרי , מאגרי מים, מחסנים ,מדרגות

חדר , תקשורת/חשמלחדרי , משאבות
גישה (רפו טדר ח, )C באגף(גנרטור 

, )באמצעות חדר מדרגות נפרד מהפיתוח
מתקנים ומערכות טכניות לפי , פירי איוורור

 .דרישת המתכננים והרשויות

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

 :A,B,Cאגפים 
, )לובי(מבואת כניסה  :בכל אגף: למגורים
משותף  1מתוכם (ת דרי מדרגוח, מעליות
חדר , )מאזור החניה -חר למסם ולמגורי

 ).Aבאגף (גנרטור 
לרבות (שטחים למסחר  :בכל אגף :למסחר

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

 :Dאגף 
מבואת כניסה , שטחים למסחר :למסחר

 .חדר מדרגות, מעליות, )לובי(
  :כללי

 ,מל למסחר ומשרדיםחדר אשפה וחדר חש
פי דרישת ת לניוטכ מתקנים ומערכות

 .תכננים והרשויותהמ

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

 כותמערמתקנים ו, פרוזדורים, גותחדרי מדר
 .והרשויותכננים ניות לפי דרישת המתטכ

 :Dאגף 
 :למסחר

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

מתקנים , מרפסות שמש, )מוגנים קומתיים
ים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננ

 .והרשויות

--- 

 מגורים קומת
 2 לאגף מסחרן ליועג וג

 :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

 :Dאגף 
 :למסחר
מתקנים ומערכות , חדר מדרגות, גג עליון

 .ותטכניות לפי דרישת המתכננים והרשוי

--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהה מתקולמפלס 

 )ד( אגף/הקובעת לבניין

ירות ר דמספ
 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

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

--- 

 מגורים עליונהקומת 
 )פנטהאוז(

 B+Cים בניינ 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
 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

 :A,B,Cאגפים 
מאגרי מים וחדר , חדרי מדרגות: בכל אגף

נים ומערכות טכניות מתק, תאבומש
לפי דרישת המתכננים , )פרטיות/ משותפות(
 .או הרשויות/ו

--- 

 קומות למגורים סך הכל
 A,B,Cאגפים ב

 Aבבנין  15
 B+Cבבניינים  16

--- --- --- 

 אגף/בבנייןסך הכל קומות 
 A :18באגף 

 B,C : 20אגפיםב
 D :5באגף 

 .)שיהרא( נכלל הגג העליוןלא  מותן הקובמניי

 
  :תוהבהרו הערות

  .הבניה יבהתאם להיתר ם בטבלהייתכנו שינויי )א(

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

 )]. בקשה להיתר(והבניה 

 

 : )ראשי( תףמשו תוגחדר מדר 1.4
 .1: חרמס Dבאגף ; )גףל אבכ( A,B,C :2 פיםבאגהמדרגות  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 ) יהחנ זורמא(מקורה ממפלס קומת קרקע  ,2 .ס הגגלמפל דע -3מרתף ממפלס קומת מקורה  ,1 :)בכל אגף(B,C: אגפים ב

 .לס הגגלמפ

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

 .לס הקרקעהנמצא מתחת למפחדר מדרגות לחדר טרפו , בפיתוח :חדרי מדרגות נוספים  

 ; 2 :מסחר Dבאגף . A,B,C: 3אגפים ב מספר המעליות; יש :מעליות 1.5  
   .5 :מסחר Dגף אב ,B,C  :20יםגפאב, A :18באגף  :מעליתכל לפר התחנות סמ

 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 עתו הפעלש, תגנון פיקוד שבמעלית בעלת מנה בוונמובהר כי הכ –" מעלית שבת" (*)                   

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

 
 .השלד מהנדסן תכנולפי  ,בשילוב רגילהשת ומתוע: בניהת השיט; דהשל לפי תכניות מהנדס :אגף/בנייןהשלד          2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס: עובי .םיטרומי/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ו בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

  .1חלק  1004 מס אליישרקן לפי ת :בידוד אקוסטי  .1045 מס לן ישראלפי תק :תרמיבידוד                  
 .  ורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקהגניין המריצוף ב  

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

  .1חלק  1004 אלי מסלפי תקן ישר :סטיאקובידוד . 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 שראלי מסתקן ילפי  :מיבידוד תר .לפי הנחיות היועץ: שיפועי ניקוז ואיטום   

  בדופן פנימית של קיר  ,באם מכלול מתועש .השלד מהנדס ותוהנחי התכנון לפי רגילהועשת בשילוב תמ :חוץקירות  2.5

 .האדריכל והנחיות מהנדס השלד לפי החלטת להכו, )כגון איטונג(או בלוק תאי  ,בלוקי בטון, החוץ ובצד הפונה לדירות  

 : 1045 מסישראלי  לפי תקן :בידוד תרמי. נדסהמהון תכנלפי : עובי  
 .של מכון התקנים הישראלי" תו תקן  ירוק"לי יו בעת פנים יהות וקירוצבעי תקר

 :גימור קירות חוץ 2.6
 .ההכל לפי התנאים בהיתר הבני. או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה/ו, אבן מלאכותיתאו /ו טבעיתאבן : עיקרי ,ציפוי/חיפוי 2.6.1

שטחים , קורות, בגגות, סהכבי מסתורי, פסותר במרבעיק(; ריםאח ייםיפומשולב עם ח )שכבות 2(טיח : ח חוץיט 2.6.2

 ).וכו עמודים, מקורים

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

השלד  דסמהנ נחיותהלפי , באו משול/ו )נגטויאן כגו(או בלוק תאי /ואו בלוקי בטון /ו ויןמז וןבט: חומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

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

 .האדריכל תכנוןלפי  גובה, או משולב לפי תכנון המהנדס/או בלוק ו/בטון ו: חומר וגובה: )כל שישכ(מרפסות קיר הפרדה בין  

 :A,B,C םפיאגב ראשי מדרגותחדר  2.8
הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות  ;לפי חישובי המהנדס :עובי. בטון מזוין או בנוי או משולב :חומר :קירות מעטפת 2.8.1  

 .אות כל דיןוהמעלית יבוצע על פי הור

" ירוק ןתק תו"בעל  ,לי עד לתקרהטיח וצבע אקרי+  ריצוףגמת הכדו) פנלים(חיפוי בשיפולים  :חומר :גימור קירות פנים 2.8.2 

מטעם " ירוק תו תקן"בעל וסיד סינטטי  שכבות 2טיח  :חומר: תקרהגימור . תקרה: בהגועד ל .מכון התקניםמטעם 

  . מכון התקנים

בהתאם , )צמנט לבן(ראצו או ט המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן אגף/בנייןמדרגות  :פודסטיםות ומדרג      2.8.3 

ופסים מחוספסים ) פודסטים(המדרגות ומשטחי הביניים  רךיפולים תואמים לאוובעלות ש, טיםוונהרלים לדרישות התקנ

 . פ הוראות כל דין"ע צערגות והמעליות יבוהאקוסטי לחדרי המדהבידוד . 2279י "הכל בהתאם לת. כנגד החלקה

 .1142 י"תבהתאם ל, )לרבות מאחז יד(משולב ו א/וי ואו בנ/מתכת ו: מאחז יד/ מעקה 2.8.4 

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

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

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

 .עד לתקרה") בעל תו תקן ירוק("יח יבוצע טיח וצבע אקרילי שמעל החיפוי הק, ותהדלתשקופי ה מגובד לע

 ). במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו( "קבעל תו תקן ירו"סיד סינטטי + טיח  :חומר: הגימור תקר 

 .לפי בחירת החברה ,ןורצליט פרנה או גאבן נסור :ריצוף 

 ).צד חיצוני בלבד(פח צבוע בתנור  :ערכותמארונות ל .קומתית כמו מבואה :ותדירם לפרוזדורי

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

ם מטע" קירותו תקן "בעל , בוע בסיד סינטטין צבטואו ים פנ טיח :קירות ותקרה: לחדרים טכניים ואחרים, פרוזדורים למחסנים

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

 .ת החברהבחירלפי  ,אבן נסורה או גרניט פורצלן :ריצוף
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 :A,B,Cאגפים ב ראשית כניסה) לובי(מבואה  2.10
מעל החיפוי , הכניסה ד לגובה משקוף דלתלפחות ע, )צלןפוריט רגיל או גרנ(אבן נסורה או קרמיקה  :חומר: פנים ימור קירותג

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

 .או תקרה דקורטיבית או תקרת משנה/ו ,")בעל תו תקן ירוק("סיד וגמת פוליסינטטי ד סיד+ טיח  :חומר: גימור תקרה

העומדים בתקן ו ,ר"מ 0.64-מיח הבודד לא יפחת שטח האר. ןרצלפו ניטאו אריחים מסוג גר) שיש(ן נסורה בא: ומרח: צוףיר

 . הישראלי למניעת החלקה

, 816י "יו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ותיהו אגף/בנייןתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה ל

 .תרישת הרשות המקומייהיה לפי דפר המסוב עיצ, חיצוני ומואר אגף/בנייןמספר יותקן  אגף/יןבניבחזית ה

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

   .ן התקניםכומטעם מ" ן ירוקתו תק"בעל , במלבין סינטטיבטון צבוע  :חומר: תקרהגימור 
 .לפי החלטת החברה, משתלבת או באבן מוחלק בבטון השיע החניות או ףרתהמ רצפת גימור: הרקומ גימור רצפת חניה 

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

 :A,B,Cאגפים ב :חדרים לשימוש משותף 2.12

 :)ככל שיהיו(ים טכניים /חדר 

בטון צבוע בצבע  :גימור תקרה. )ווכמים , ות חשמלונאר ,גומחותעט למ(, דסינטטי דוגמת פוליסי צבוע בצבע יחט :רותגימור קי 

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

 .או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו : מור רצפהיג              
 

  :הערות
 .םמטעם מכון התקני "רוקתקן י תו"על ב, צבוע בצבע בבטון או פנים בטיח שועיתקרה /ירותעת קצבי . 1
   .לקהלמניעת הח 2279יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  )בדירות ובשטחים המשותפים( אגף/בנייןבריצוף . 2

 

ום ת הנשלטת על ידי מערכת אינטרקישמלתיחה חבעלת פ, תדלת אלומיניום מזוגג, יש :בכל אגף :A,B,Cאגפים לדלת כניסה  2.13

 .שמן זירומח
, )דרישות הרשויות והיתר הבניהלפי  אלומיניום מזוגגאו  מתכת(י תכנית "עפ .יש :אגף/בנייןנוספת ל ,יציאה/ ניסהלת כד   

 כניסה/ביציאה )בניהה יות והיתרדרישות הרשולפי  אלומיניום מזוגגאו  מתכת( דלת נוספת, חניה חיצונית/לחצר כניסה/ביציאה

 כניסה/ביציאה )דרישות הרשויות והיתר הבניהלפי  ום מזוגגינאלומיאו  מתכת(ת ודלת נוספ ,קעהקרמת בקו חדר מדרגותמ/ל

 .מקומות המרתף

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

 .האדריכל תכנוןלפי , ר וכמותחומ, תאור :ימוש משותףדלתות וחלונות חדרים לש .דלתות פח :דלתות חדרים טכניים  

   .ל מחזיר שמןולכ ,דלתות אש  :מתידלתות לובי קו 2.15

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

ך דרגות ולחצן מתועה בחדר המקבולה לי ומנגנון שבת לתאורת, ת מגוריםקומ ור בכלצן הדלקת אהמגורים יהיו לח אגף/בנייןב                

  .הדלקת  אור בחדר המדרגותלהדירה  

  .האדריכל בגוון לפי בחירת ,)החיצוני בלבד לקםבח(פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר  :חומר: גז ומים, ארונות חשמל 2.17
לכל ד פרנה נין התקנת מואו לחילופ ,רדנפ ףותמשלמונה  יחוברו של כל המחסניםמל החשות הזנ :ייםרתדיתאורה במחסנים     2.18

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

 ים/אגף/הבנייןשל  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף .יש :ותומכניות משותפלמערכות אלקטרלתאורה וחיבור חשמל    2.19

הסמוך  אגףאו ימוקמו ב/הסמוך ו ףאגאך ימוקמו ב, אגף/בנייןהתו ישרשר יתכנו מערכות משותפות א(החשמל  דסון מהנלפי 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 התקרהיעד תחתהריצוף  גובה הדירה מפני   

 ;מ 2.05 -חות מא פל: דורפרוזת ושרורי גובה חד   

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

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

 

 ירה בשטח המינימליהדגובה  בכל מקרה. הנמכות מקומיות ותקרות משנה, בליטות, מערכות, למעט תחת קורות: הערה* 

 .גובה המינימלי הקבוע על פי דיןקנות לא יפחת מן ההתה על פי דירקי חל הקבוע לגבי  

 

 .או המשמשים אותהרשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה  – 2 טבלה מס 3.2 
 ).שלאחר טבלה זו,  הבהרות/ראה פרוט יתר בהערות(  

 

 )1(חומר קירות תיאור
 )2(ותקרותירות גמר ק

 )4(יומידות אריחי חיפו
 )מ"בס(

 )4(וחיפוי  )3(ריצוף
 )מ"בס(יחים ת ארמידו

 ריצוף
א "מ/ ר"מחיר לזיכוי למ

 יםבשקלים חדש
 הערות

 כניסה
 )לא נפרד מתחם(

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

 חדר דיור
 )מתחם לא נפרד(

 י בטוןוקבל ,וןבט
 .רות בהמשךראה פרוט בהע 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 וןחתתחיפוי מעל משטח ארון  .ראה פרוט בהערות בהמשך

 פינת אוכל
 )רדלא נפ מתחם(

 ןבלוקי בטו ,וןטב
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

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

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

 בטון מזוין  ד"ממ
 .פרוט בהערות בהמשךה רא אין )3(ראה  א"הג לפי מפרט א"הגות וראלפי ה

 כלליחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון ,בטון
 )1(או אחר

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

 .יםמטעם מכון התקנ" תו תקן ירוק"
 --- )4(ראה  יקהקרמוי חיפ .בהמשך ראה פרוט בהערות  

בלוקי בטון או , בטון םשירותי אורחי
 )1( אחר

 .מ 1.50עד גובה חיפוי קירות  אין )3(ראה  )2( ראה
תו תקן "צבע אקרילי בעל + ומעל טיח 

 .מטעם מכון התקנים" ירוק
 --- )4(ראה  חיפוי קרמיקה .רות  בהמשךראה פרוט בהע

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1( ראה  שירות סתמרפ

 בלוקי בטון ,בטון שמש  סתמרפ
 .2.6חיצוני ראה סעיף  ציפוי קיר/יפוחי אין )3(ראה  2.6ראה סעיף  )1(חראו א

 .ראה גם פרוט בהערות בהמשך

 מסתור כביסה
 )ככל שמתוכנן(

 בטוןקי בלו ,בטון
 3.4עיף ראה ס אין אין )2( ראה )1(או אחר

  דירתימחסן 
 )שהוצמד ככל(

בלוקי בטון או  ,בטון
 )1(אחר

צבע קירות ור גימ .טיח
סיד גימור תקרה . אקרילי

 . סינטטי

 )5(פורצלןיט גרנ
סן לפי החלטת עובי קירות מח אין

 .המהנדס/האדריכל
 קבלן/לבחירת היזם
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 :בלהטלוהבהרות הערות 
 
 ניתן , יהיו כאלהכל שכ -מתועשים למחצה /ת מתועשיםן פנים של קירובדופ( בלוק תאי/טוןלוקי בב/בטון: קירות חוץ :חומר קירות )1(

  הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות . יתא או בלוק, בסיה עשויה מלוחות גו תהשל קירות אל שמעטפת הפנים  

בחדרי .וקי גבסבל/בלוקי בטון תאי/י בטוןבלוק/ןבטו: יהיו מ): ימיתחלוקה פנ(ות הפנים קיר). של בנייני מגוריםבידוד תרמי : 1045י "בת  

 . "ו מבלוקי בטוןא" כעמידים למים" י היצרן"וגדרים עהקירות בבלוקים המ יבנומקרה  בכלצה חר  
 .לבן: וןוג .ד לפי הנחיות פקוד העורף"בממ .רלוונטיםודרישות התקנים ה תכנון המהנדסלפי  צבע אקרילי+ טיח : גמר קירות )2( 

 .יעשו מלוחות גבס יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו ,חצהו בשיטה מתועשת או מתועשת למרות החוץ יבוצעבאם קי        

 .לבן :גוון .בסיד סינטטיצביעה  .תכנון המהנדסלפי , או משולב/ בגר/ טיח גבס/ רגיל טיח: מר תקרותג 

 .אקריליצבע  ):יפויללא ח בתחום( רחצה ושירותים קירות בחדר גמר 

 . מטעם מכון התקנים הישראלי" קותו תקן יר"ות וקירות פנים יהיו בעלי י התקרכל צבע 

, צואריחים מסוג טרא, R-9ות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ישודר 2279 י"רישות תהעומד בד. סוג א: ריצוף )3( 

מ "ס 60/60במידות . רליטני -שאחת מהן היא בגוון בהיר  גוונים לפחות/גמאותדו 3 -רות של ריצוף ודס 4לבחירה מבין . רצלןגרניט פו, שיש

   .תרחצה ומרפס בכל הדירה למעט חדר. תה מהנדרש לחדרים אלולא תהיה פחורגת מניעת ההחלקה ד. מ"ס 33/33או  מ"ס 45/45או 

ובדרגת  שות התקינה והחקיקה הרלוונטיותודרי 2279י "העומד בדרישות ת. סוג א: מרפסת שירות/  שירותים / רחצה רריצוף בחד -  

לפחות גוונים /דוגמאות 3 -צוף ושל ריסדרות  4בין ה מקרמיקה לבחיר אריחים מסוג, R-11וברצפת תא מקלחת R-10 גדות להחלקה התנ

דרגת מניעת  .ילמור לעלפי הא ות המוצגות לדיירות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאידמ .ניטרלי -שאחת מהן היא בגוון בהיר 

על יבחר ש ,ה או הספקשתציג החבר, מידה/גוון/הרוכש תעשה מאחת מדוגמא בחירת . רש לחדרים אלוההחלקה לא תהיה פחותה מהנד

 .היד

. ניטרלי -יא בגוון בהיר הן הדוגמאות לפחות שאחת מ 3 -של ריצוף וסדרות  4לבחירת הרוכש מבין . סוג א :שמש תריצוף במרפס -

בחר שתציג ממבחירת הרוכש תעשה  .ריצוף חשוף לגשםהחלקה שאינה פחותה לובדרגת ה, צירת שיפועי ניקוזבגודלם ליים אימהמת

 ).וליםאין צורך בשיפ, במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח( .ל ידהשיבחר ע, הספקאו  החברה
. ליניטר –היא בגוון בהיר מהן גוונים שאחת /דוגמאות 3ן לפחות כש מבילבחירת הרו -קרמיקה . א סוג :רחצה ושירותים בחדר חיפוי )4( 

עד גובה קו  ,בחדרי רחצה. ללא שינוי מהמחיר בחירת הקונהקה במידות לבקרמי חיפוי קירות( .מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33-מידות כב

 ).ריליצבע אק+ מעל החיפוי ועד לתקרה טיח. מ 1.50חיפוי בחדר שירותים עד גובה . לתמשקוף הד
כל שינוי  מ ללא"ס 33/33, מ"ס 20/50ומות למפרט וכן במידות נוספות ות דשאי להציע אריחים המידבהסכמת הקונה המוכר יהיה ר  

הרצפות והנקזים , הקירות. וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירותלצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי  .מחיר הדירהב

 .םחדרים סמוכי/בר מים לחלקי בנייןעת מעלמני םתקנים הרלוונטיימו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות הים יאטבאזורים רטוב

 . ניטרלי -הן היא בגוון בהיר גוונים שאחת מ/דוגמאות 3לבחירת הרוכש מבין לפחות . סוג א - יקהי קירות קרמחיפו: מטבחחיפוי ב  

בגובה  .בחר על ידהשי, ג החברה או הספקצישת, ידהמ/גוון/וכש תעשה מאחת מדוגמאירת הרבח. מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33-במידות כ

בו בקו חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסבי BIאינו ביחידת  כאשר התנור .ארון תחתוןמעל ( אורך משטח העבודהמ לפחות לכל "ס 60

 . יצבע אקריל+ טיח : על החיפוי ובקירותמ). וףמעל הריצ מ 1.50גובה (הרצפה  עדהסף העליון של החיפוי הקרמי ו

 .ר "מ 0.20 -בודד עד כ ח אריחשט. יזם/בלןרת הקלבחי גרניט פורצלן מסוג): ככל שנרכש( ריצוף במחסן )5( 

 

  :הערות
ונים צרים שחד ולא תינתן האפשרות לבחור מוך ורק ממבחר של ספק אבחירת הרוכש תעשה א למניעת ספק יודגש כי –דייר /בחירת הרוכש

 .י החברה"עאלו שנבחרו גם מ, מספקים שונים
מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית עם זכוכית  יניום משולבה אלוממעק) בהיתר הבניהבאם לא נקבע אחרת (מעקות המרפסות וב עיצ – מעקה

 ".מעקים ומסעדים" 1142י "ולפי הנחיות ת

מים לחלקי  הרלוונטים למניעת מעבררישות התקנים הוראות כל דין ולפי ד מו לפירים רטובים ייאטת והנקזים באזוהרצפו, הקירות –איטום 

 .רים סמוכיםחד/ בניין 

 .מ"ס 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ,ומרפסת שרות ד"ממ, חצהחדרי ר, ירהיסה לדבכנ – י מפלסיםרשהפ

 .האדריכל תכנוןלפי  ,)רוחב/גובה מ"ס 20עד (גובה המותר בתקנות  עד) מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סף, גג/פסות שמשה למרביציא
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 לצנרת גלויה . ייבות המפרט המחא יפחת מהנחיקרה לובכל מ. ין בטבלהגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצו - ציפוי קירות/ חיפוי 

 .גמר הקירותד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה ליבוצע סגירה מובנית כולל בידו 

 

  .לפי החלטת החברה, מ"ס 60 -פחות מקמורות שאורכם פינות  באם יש ,PVCלומיניום או ת מפרופיל אוו פיניבוצע –פרופיל פינות בחיפוי 
 שהאבן לפיהן היות , 2חלק  5566י "להוראות הבאות מתוך תיש לשים לב  -)פרטי/המשותףותקנו בשטח ככל שי(יחי אבן טבעית רא
 הרצפה רכת ריחים המשמשים במעגוון הלוחות או הא, כמו כן. ן ומרקםלי גווגידים והבד ,ו נימיםים להיות בעלול, טבעי היא חומר 
  יחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרותוחות או הארגוון בין הלשוני בפיכך עשוי להיות ול, עלול להשתנות בחלוף הזמן 
 .תחזוקה 

 .ג הריצוף בדירה"ע ,י החברה"רקה עאו הב/ליטוש ודגש כי לא יבוצע למניעת ספק יו - הברקה/ליטוש

 או /ו פלדה או/ו או בטון/ועץ ) רימון בתוכנית המכומבלי שהדבר יחייב בס, תקיןהחברה לה ככל ותבחר( – ות/קורה ,רגולהפ

  .לפי תכנון האדריכל, משולב

ואזורים  ארונות למערכות, מטבח ב ארוןבג, ירות וחזיתות מחופיםשולי קלמעט ב, מ לפחות"ס 7בגובה וף מחומר הריצ) פנלים( –שיפולים 

 ).גרונג(פינות לא קיטום ל, יפוליםחיפוי וש. יםטכני
  .לפחות מ"מ 3של  )פוגות(ביצוע מרווח בין אריחים נדרש , חיפויים לריצוף ונת התקלפי דרישו – )גותפו(מרווחים 

 
 מך אחרבמסאו  במפרט מכר זה, צויין כך בטבלהם רק בא חסות בהערות לעיל יותקנו בפועלמובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התיי(
 ).ם הרכישהשצורף להסכ 

 

 :ארונות 3.3
 
 ל הכיור להתקנה שטוחה ש חיתוך פתח המתאים, תושבת לכיור, פיםמד, מגירות ,כלול דלתותרון יאה :מטבח תחתון וןאר  3.3.1 

 . הכנה למדיח כלים, )להצתהשמל ח דתנקודת גז לבישול ונקו, פתח: כולל( הכנה לכיריים מובנות/   

 .  MDFאו ) סנדוויץ(י הארון עץ שאר חלק. קטמעץ דיה וגב הארון יהי ,)סנדוויץ(בד והמדפים יהיו מעץ מעו גוף הארון                    

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

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

 ".פינה פתרונות"ביחידות הפינה של הארון יותקנו . לכל גובהו ולכל עומקו, מ לפחות"ס 60ידת מגירות ברוחב כלול יחהארון י  

 י "שיוצגו ע) ן ואחד בהיר ניטרליבלמהם אחד (ונים לפחות גו 5לבחירת הרוכש מתוך . קהייפורמ: חיצוניציפוי . מתכת: ידיות  

  .ןבגוון לבאו מלמין /ו קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי . החברה ו על ידי/חרים שיב/או הספק/החברה ו  

 ;ראה הערה בהמשך :מידות)1(  
    גנספח ראה  :התחתוןכוי בעד ארון המטבח לזי מחיר  

     

אבן מ מ"ס 2-בי לא פחות מעוב לבחירת הקונה משטח עבודה :תיאור: ולכל אורכ ן מטבח תחתוןמשטח עבודה מעל ארו

ים עם שולי, )לפי העניין  1,2חלקים ( 4440 י "דרישות תל העונה, )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(ו פולימרית טבעית א

יותקן קנט  שטחמהבהיקף . טוחה של כיורהמשטח יותאם להתקנה ש. ות בכל היקפםהארונ מ ביחס לחזית"ס 2טה של בהבל

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  יף התקנה ללא קנט מוגבההעדי לשאקונה רה(וכר י המ"בודו יקבע עעליון מוגבה שאופן עי

 . ל אף מים בכל היקף המשטחהנדרש כול
  ,מטבח חלק תחתוןרון הלפי א: מידות

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

  ).הדבקה ולא לוח בודד אחדאבן קיסר יהיו ב/לוחות השיש. )מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרליחד א( ם לפחות גווני   
  
 .אין: טבח עליוןן מארו 3.3.2 

 ארון א "מ 2 -חתון בא ארון מטבח ת"מ 1עד  שאי להציע לדייר להמירהמטבח הספציפי המוכר יהיה רל תכנון ות שיבמס: הערה  

 .ח עליון פינתיותר ארון מטבמקרה זה לא יב. וןמטבח עלי  

 .יהיה בהתאם לארון המטבח התחתוןמבנה וציפוי ארון המטבח העליון    
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 .מדף אחד אחד לכל אורכוחות הארון יכלול לפ. מ לפחות"ס 30ו ועומק מ לפחות"ס 75ארון העליון של ה גובהו  

 

הכולל  . מ לפחות"ס 80 :מידותב ,תלוי או מונח, רספהאו ט יץעץ סנדוותון תח וןאר ,)כללי( רחצה בחדר): ציין(ארונות אחרים  3.3.3 

 .רלב בכיורץ משוניאו קוו/ שיש/ אינטגרלי מחרסמשטח העבודה . צירי נירוסטה , מדפים ,ותדלת 

לפי החלטת  :גוון .וןלפי יצרן האראו מלמין /ו קהאיפורמ: פנימיציפוי . החברה החלטת יחר לפא או קהאיפורמ: ציפוי חיצוני

 .חברהה

    ראה נספח ג :הרחצהמחיר לזיכוי בעד ארון 

 

              :הערות
 .מטר אורך 6: ומעלה 4.5 בדירת, ורךא מטר 5: םחדרי 4-ו 3ות מטבח בדירת מדידת אורך כללית של ארונ )1( 

כיריים , תנור, למדיח יםועדהמי חללים). ארוןבאורך ה פעמיים מחושבתנה ככל שקיימת פי(ידה לאורך הקיר מדה
ונות רא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. ותהארונ באורך המשולבים בתוך הארונות יכללו) למעט מקרר( ב"ווכי

  .זה ראוימת הייחשבו כסטי לא, המטבח
טבח ר שבגב ארונות המהקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקי על, ות המטבח וביצוע עצמיבמקרה של זיכוי עבור ארונ )2(

 .הים אלו לצורך תחזוק/יש לאפשר גישה לפתח. ים משותפים/גישה לקולטןי /יימים פתחק
 .הקונה להחלטת םהינ וןתחת בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון )3(

 תבמקומו ,דפיםת ומדלתו לרבות ,בשלמותו המטבח ארון תק אלספ המוכר על ,תקינםהל שלא הקונה החליט -
וניקוז והזנת חשמל מים של  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים לים החשמלייםכה להתקנת עדושיו

החברה תנחה ש פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד ותו עלבאחריות הקונה לדווח על בחיר .למדיח תחת הכיור
 .את הרוכש

 

 :מיתקנים לתליית כביסה 3.4

 .למתקן תליית הכביסהגישה ישירה  שר ממנו תהיהחוץ אפתח בקיר               
מינימלי של באורך , חבלי כביסה פלסטיק 5 ,לגלותכולל ג ניצבים )מגולוונים(ממתכת  מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 .כ"מטר סה 8 -חות מכולל חבלי כביסה באורך של לא פ מ"ס 120באורך מינימלי של  או מתקן מתרומם ,מ"ס 160 
 ר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת מתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצ( תקן שווה ערך בחצרפשר שיותקן מא: דירות הגןל 

  5יכלול לפחות  המתקן. ב ומקובע לקיריהיה יציהמתקן . נצפה בחזיתות המבנה ושאינובמקום מוצנע , ר המבנהת על קימגולוונ 

 .וניתנים למתיחה UVדים לקרינת עמי, יכותייםחבלים יהיו אה. מ"ס 160ינימאלי של חבלי כביסה באורך מ 
 .ללפי תכנון האדריכ ,ובמידות 5100י "הכל לפי דרישות ת. או משולב/וניום אלומי: מסתור כביסה 

לתליית פריטי  ה עלולה להיווצר הפרעהבמקרה ז, ים/גןיחידת העיבוי של המז בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם: ההער

 ).ש"הנחיות משהב(צוין במפרט המיוחד פחת מהשטח המגדולים שלא ייסה בכ 
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 )  מ"מידות בס(  ותריסים בדירהחלונות , רשימת דלתות – 3 מסטבלה  3.5
המעברים מידות , בכל מקרה. חהחה ובכיוון הפתיבסוג הפתי, ות הפתחיםבמיד, יתכנו שינויים במיקום הפתחים: הערה 
 .ראה גם הערות נוספות בהמשך. לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה ונותהחל ת ושטחם בדלתוהחופשיי 
 

 תריסים חלונות דלתות --- 

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )חברו/ גובה( 

עץ ( מרחו
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת

ציר (סוג פתיחה 
)/ כ"כע

 )אחר/ סכי/גררנ

כמות ומידת 
 הפתח 

 )רוחב/ גובה(

עץ (חומר 
/ אלומיניום

 )חרא/ מתכת

סוג פתיחה 
/ כ"כע/ציר(

 )אחר/כיס/נגרר

כמות ומידת 
 הפתח 

 )רוחב/ גובה(

/ עץ(חומר 
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת
 חומר שלבים

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

 כניסה
1 

 ציר רגילה פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
 --- --- 90/210-כ

 חדר דיור
1 

 כ.ע.נגרר כ גמזוג אלומ
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי אלומ אלומ
 כולל גיבוי ידני

 260/220-כ --- 260/220-כ

 מטבח
--- 

--- --- 
--- 

 --- מכניורור וא
--- 

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

חדר שינה 
 1הורים 

1 
 ציר רגילה עץ

1 
 כ.ע.נגרר כ מזוגג אלומ

1 
 גלילה ידני אלומ אלומ

 120/115-כ 120/115-כ 80/210-כ

 ד "ממ
משמש (

 כחדר 
 )2שינה 

1 
פי ה לפלד

 א "הג
). רגילה(ציר 

 פתיחה חוץ

1 
 מזוגג אלומ

ה או רגילר צי
 כ.ע.כ
יות חהנ לפי

 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"גת החיואו ציר רגילה לפי הנ.  לכיס
---  ---

רחצה . ח
 )אמבטיה(

1 
 +עץ 

 ילהרג ציר אור -צו/צוהר
--- 

 --- אוורור מכני
--- 

--- --- --- 
 --- --- 80/210-כ

שירותי 
 אורחים

1 
 ציר רגילה עץ

--- 
 --- אוורור מכני

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

---  --- 80/210-כ

 פסתמר
 רותש

1 
 ציר רגילה עץ

--- 
--- --- 

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

---  --- 80/210-כ

1 
 וגגמז אלומ

 הרגילציר  תמתכ/
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
---  --- 80/205-כ

מחסן דירתי 
 צמוד

ל ככ(
 )הוצמדש

 פח/עץ 1
לפי החלטת 

 החברה
 ציר רגילה

--- 
--- --- 

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

--- ---  70/200 -כ

 :ואחרות טבלהל ערותה
 ).זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישהמפרט מכר ב, להטבב צויןאם הקיים בפועל רק ב(

תחתית ימרי בנט פולהדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת ק. גילהרובפתיחת ציר  23 ם לתקן ישראלי מסדלת עץ לבודה בהתא= עץ  דלת .א

סוג = רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  :רופילסוג פ ,וםאלומיני=  אלומ). בהמשך רוט יתר בסעיף יאפראה (פחות מ ל"ס 7גובה ת בהדל

, בקיר) כיס(ה ך גומחאו לתו/כנף נגררת על כנף ו= כ .ע.ניגרר כ, משתפלת+ רגילה=  )יפייקדר(סב נטוי , )טוינ(פתיחה משתפלת = קיפ , פתיחה
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 אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי ויים פחעש ריסהת בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי: תריסים ,תכנף בתנועה אנכי= ה וטינלייג

רגז תריס ורכב אי מ 2.5בחדר דיור ובפתחים ברוחב מעל . והוראות היצרן חעובי הפח יהיה בהתאם למידות הפת. תבין השלבים לאטימה מוגבר

 .או חשמלי/עה ובאמצעות רצו, מעלהל כלפי נגליס תר =גלילה . נון פתיחה ידנימנגנון חשמלי ומנג ל עם"שלבי תריס כנ לה עםגלי

 /כ הדלתות"ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאולהופיע משותפים לשני חדרים יכולות , חלונות/לתותד .ב

 .רוויהא זוגמי מ כהכנה לתפקוד מערכת"ס 3גבהו מעל רצפה עד תות פנים יותכן ושולי דלי. נות בטבלההמצוי חלונות

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

תו בעלי ו יהיהם יביהחלונות ורכ. )או אחר לפי תכנון מ"מ 6י של עם מרווח אויר בעוב, תחולפ מ"מ 4 בעובי גוגזי( הםזכוכית עם מרווח אוויר ביני

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

 לכל לותסיבמ. ןיא :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף, ים פלדה/כנףום מזוגג עם סוג אלומינין מיהיה חלוד "בממ .היצרןין מורשה מטעם מתק

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

גם ות מרפסת שירונים לחים הפלרבות במטב, החוץ במטבחים ללא אוורור ישיר לאווירבחדרים סניטריים ו, בחדרי שירות -ץאוורור לאוויר החו .ד

 .לרבות רפפת כיסוי יר החוץלק עד כנייבוצע  צינור מצויד במאוורר מ, או בחלון/ו סגורה בתריסאם איננה 

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  .האלומיניוםעץ יו או/ו י תכנון האדריכל"עפ, גוון ,סוג פרופיל .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .קירות מסךאו /ו, מחסום/כמעקההמשמש 

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

  ;היצרן מורשה מטעם ןמתקי ידי על יותקנו החלונות. נעילהו   

 . האדריכל בחירתי "עפ") חלב("ה שקופה או עמומבטיחותית  כיתזכותותקן  ,)ותנויש חלבאם (ושירותים רחצה י /בחדר .ו

 .אשודרישות כיבוי אדריכל ה תכנוןלפי  ,או רפפות קבועות/ו או סבכה בדלת/או אוורור מכני ו/יעשה באמצעות חלון ו) סןמחנרכש ככל ש( סןאוורור המח .ז

מערכות , )טלסקופית/פנורמית( צצהעינית ה, מי נוסףחון פניבט סגר  5044ישראל לתקן  תואמת ,רב בריח )ביטחון(דלת פלדה . דלת כניסה .ח

מ "מ 1.25לוונת בעובי של משקוף בניה מפלדה מגו .מעצור דלת ומספר דירה, תחתון מברשת סף ,"רוזטות"ה וענידית  ,דרלינצי מגן, צירים

 .וכרהמ לפי בחירתלגוון גמר . או צביעה בתנורף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל כנ. לפחות

 . אש/בטחוןלתות לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דבכניסה , תבאוהכ לפי הנחיות רשות .בחירת החברהגוון לפי  , לוני ציפוי ד"דלת ממ .ט

, חוזק –די ט תפקווה ערך בכל היבעל מסגרת עם מילוי פלקסבורד או שו דלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקיםכנף ה :פנים מכלולי דלתות .י

 עם, המתאים לעמידות במים יצוני מתועשח או ציפוימייקה גמר צבע או פור. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. אחר, קיים, הטיקאקוס

 בעל 23 בהתאם לתקן ישראלי מסמשקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-מצופה ב) קנט(ף כנף הדלת בהיק .ידיות מתכת משני הצדדיםו מנעול 

עול סיבובי מקלחת מנ/ בחדרי אמבטיה  . יםהמשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למ. אטימה ילת כולל פסואם לדת פולימרי או עץ בגמר תשוהלב

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

 .ו על ידה/יבחרים ש/קהספ

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

 .יחהלרבות סוג הפתיחה וכיון הפת, תריס/סוג החלון, כות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתחי הרשויות המוסמ"בפתח שיוכרז ע

 2 -ד גבוהים כ"סף הדלת וריצוף הממ. וניתחיצ ,נגררת/הנפתחת, ינה דלת פלדה אטומהדלת כניסה למרחב מוגן ה :פיקוד העורףפי דרישות ל .יב

ם יגוג וכן  פתחי אוורור מעוגליז+ חלון אלומיניום . כנפיים לפתיחה 2או /הנגררות לכיס ו, םחלון פלדה כנף אחת או שתיי. מ מעל מפלס הדירה"ס

פתח וליד ג הקיר "ע ,)פיקוד העורףי הנחיות לפ( סינון אויר מערכת התקנת .נים לפרוקונית, )פלנצ(חסומים בדיסקאות פלדה  ,רים שוניםבקוט

הרי , י החברה מתקן הסינון"יודגש שבאם סופק ע ).2010א מאי "תקנות הג( .י מידות היצרןמידות המערכת לפ. הפרעה מקומית תיצורהאוורור 

י "י הגורמים שהוסמכו לכך ע"מות נוספת עואטייחייב בדיקת תקינות , י הרוכש"קו עלכן פירו, י פיקוד העורף"אושרו עוהתקנתו נבדקו ינתו ושתק

ע בפועל יגבר הביצוע בפועל או במפרט המכר לבין הביצו/תירה בין המצוין בתוכניות המכר ולמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של ס .פיקוד העורף

 .חיות מעודכנות של פיקוד העורףואם הנהת

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

 מסך קירות/ויטרינות/חלונות /דלתותשל מלבני  ,ם היקפיים למיניהםפרופילימשקופים ואו מסגרות סמויות וכן  /מלבנים סמויים ו: כגוןמשלימים 

  .  לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה, שטח/ותממידקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת בכל מ ).לפי הענין(
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 כלים סניטרים בדירהואה ומתקני תבר – 4 טבלה מס 3.6  
 )ראה גם הערות לאחר טבלה זו(  

 

 מיתקן
ה מבטיא חדר שרותי אורחים מטבח מיקום

 אחר מרפסת שירות )כללי(

 כיור מטבח
 )כפולה/בודדת(
 

מידות 
 --- --- --- --- )א( הערהראה  )מ"בס(

 --- --- --- --- א סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 צהכיור רח

 מידות
 --- --- משולב בארון --- --- )מ"בס(

 --- --- 3.3.3סעיף ה רא --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג --- ---  ₪ זיכוי

 דייםכיור לנטילת י

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

 --- --- --- א --- סוג

 --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  להאס
 )ב(שטיפה

 

ידות מ
 --- --- --- לפי מידות היצרן --- )מ"בס(

 --- --- --- א --- גסו

 --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

 / אמבט

 )ב(מקלחת

 מידות
 70/170 --- --- )מ"בס(

 --- --- )אמבטיה(

אמבטיה ( א --- --- גסו
 --- --- )אקרילית או פח

 --- --- אין --- ---  ₪זיכוי 

ללה למים קרים סו
 ,כיורחמים ל/

 )ד)( ג(מהמשטח

 --- --- ערבלמ/פרח פרח  פרח דגם 

 --- --- א א א סוג

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

וללה לאמבטיה ס
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 אינטרפוץ(
או ) 3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למקלחת 
 )ה( מים קרים וחמיםל

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ וי זיכ
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 מיתקן
ה מבטיא חדר שרותי אורחים מטבח מיקום

 אחר מרפסת שירות )כללי(

 ביסהחיבור מים מכונת כ
 --- יש --- --- --- )ח(קוזולני

 לשרוול בדופן חיצונית 4"פתח 
, ייבש כביסהממ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 --- יש --- --- ---

ר בולחי, חיבור למים וניקוזהכנה 
 )ט(יח כליםמד

ור ההכנה משולבת בניקוז כי(
 )בחהמט

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין )ילברז נ( מים למקרר נק

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( )יא(מים ז לחימוםנקודת ג

 

 :חרותוא טבלהל ערותה

 ).ם הרכישהלהסכ ו במסמך אחר שצורףבמפרט מכר זה א, להבטב יןצובפועל רק באם הקיים (
ור רחצה כי. בהתקנה שטוחה, נירוסטה/חומר סילי קוורץ , לבחירת הקונה: )מ"ס 80/46 כפולהאו  מ"ס 40/60בודדת במידות ( כיור מטבח )א(

החלטת  תוצרת לפימידות ו. חרס :ייםת ידילכיור נט .י החברה"שיבחר ע, פקס/לפי היצרן) מ"ס 40/50 -במידות כ( ):אינטגרלי(שולחני 
 .החברה

 תתוצר .1385י "י ת"עפ )ליטר 6ל ליטר וארוכה ש 3בעל קיבולת הדחה קצרה של ( מותידו כ ,חרס/מונובלוק :ארגז שטיפה . ונחתמ: אסלה )ב(
 .וסטהי נירבעל צירכבד  פלסטי) מושב( :כיסוי אסלה. לפי החלטת החברה

 מיכה טת תמילוי עץ בפינות ומי. פוי פוליאסטרלד עץ עם ציש, בעלת חיזוק היקפי, מ הומוגני"מ 3.5ובי י בעילתהיה מחומר אקר :אמבטיה
 .מ לפחות מצופה אמאייל"מ 2.5י לחילופין מפח בעוב. מפרופילי ברזל מגלוון

מ "ס 20ולעומק מ לפחות "ס 25 -ה כבגובה פי, בציפוי כרום ניקל ,מערבל/פרח: דגם: לקערת מטבח. )כולל חסכם( חמים/סוללה למים קרים )ג( 
 .1385י "שות תבדרי מדתוועכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3בחירה מתוך ל .לפחות

מ "ס 15 מ לפחות ולעומק"ס 15 -באורך כ פיה ,בציפוי כרום ניקלערבל מ/פרח: דגם: )םכולל חסכ( רחצה לכיור, חמים/סוללה למים קרים )ד(
 .וצרת הארץכשאחת לפחות ת דרותס 3לבחירה מתוך  ,לפחות

 .דבלב למים קרים, בציפוי כרום ניקל, פרח: דגם :םכיור נטילת ידיי
מתלה , כולל צינור שרשוריבציפוי כרום ניקל , )דרך 3ץ אינטרפו(רב דרך  –מהקיר : דגם :באמבטיה :)םכולל חסכ( חמים/למים קרים ללהסו )ה(

ה הכוללת יציא, מיקס מהקיר, םם חמים וקרילחילופין סוללה למי. פחות ומזלףמ ל"ס 60ך באורי מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכ, מתכוונן
 .מבטיהאלוי הלמי תחתית

 .קבלן/י החברה"שיוצגו ע 1385י "ועומדת בדרישות תארץ כשאחת לפחות תוצרת ה סדרות 3לבחירה מתוך , מקלחת/סוללות האמבטיה
 .ניל יזברו, חיבור לביוב: לתולכ י שטיפת אסלה/ארגזכיורים ו התקנת )ו(
 .לבן: גוון הקבועות )ז(
 . וחיבור לקו דלוחין או שפכים) 2007 אוג תיקון -ת"הל( ים חמיםמ, יםם קרמי: הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח(
 .חולסיפון קערת המטב, ברז והכנה לחיבור לביוב: למדיח כלים כוללת הכנה) ט(
נן ות היסופיה המידות, הרי אלו משוערות ,מ"י בסידות של הכלאו אביזר ומצוינות מ/קן ואו מת/תברואתי ו כלי בהבכל משבצת שיש : מידות )י(

 .החברה י"שנבחרו ע, או היצרן/ם למידות הספק ובהתא
 .צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה, באם לא נאמר אחרת :גז הכנה לנק )יא(
 .העירוניתרשת מהמים בטמפרטורה המסופקת : קריםמים  )יב(
 למניעת החלקה מדים בתקן ישראלישעו עותקבוש לרכו יש, שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה במקרה של -)אמבטיה/אגנית(בועות רחצה ק )יג(

  .R-11 -ולא פחות מ
 . משטח העבודה או הכיורקרי ברז הממוקם על מישור =  פרח .קבוע אש ברז הנשלף מתוך שרוולר= נשלף  )יד(

  . חתבעזרת ידית א, חמים/קרים ויסות מים ל) = רמיקס( מערבל
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 .או שניהם/או לפיית ברז ו/לראש מקלחת ו, םקרי/מיםמים חשל  ,יציאה/חלוקת כניסה) = אונטרפוץ( ךדר-רב
 .)פתחי ניקוז וכו/מקלחות/ברזים(י מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות יש לקחת בחשבון כ )טו(

, תא המקלחתשטח , ןדלוחירת הללא התאמת קוטר צנ, "גשם"לחת דמוי כגון ראש מק) לאחר קבלת החזקה בדירה(נוי מהאמור לעיל שי
קוז רחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניעלול לגרור הצפה בחדר ה, ומחסום הקפי מפני גלישת המים

 .ברצפה
  כגון ימים מתא יש לנקוט באמצעים, ספוס מונע החלקהנה כוללת חיחת וככל שרצפת האמבטיה איטיה הינו גם למקלבאמבש הואיל והשימו) טז(

  .הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה
  יבוי לאשל כה מנגנון לניתוק זרימת הגז במקריש להשתמש בכיריים הכוללים , בישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכללככל שמיקום הכיריים ל) יז(

 .ות הבישול/ל להבהרצוני ש
 

 או במסמך אחר במפרט מכר זה, ל רק באם צויין כך בטבלהנו בפועיותק לעילמתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות ר כי ציוד ומובה(
 ).הרכישה שצורף להסכם

 

 , הברצפ, )ותפים לכלל הבנייןבחלקם יתכן ומש( ביובי צנרת ופתחי ביקורת לקולטנ: חרלכל צורך א, אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה  3.6.1 

 ). י דרישות כיבוי אש"עפ, וכמות מיקום( ,יתכן מתזי כיבוי. אינסטלציהה מהנדסחלטת י ה"במיקום וכמות עפ, ת או בסמוך לתקרהבקירו  

 בין  בלי פיקודנרת להעברת גז וכוצ לוצמפאו /ויני מרכזי קוז למזגן מני. לפי החלטת מהנדס האינסטלציה, מיקוםארון למחלקי מים ב  

מיקום או /או במסדרון ו/במרפסת שרות ו ,מפוצלאו /ו י מרכזימינזגן עד לממיו מיקום. למאיידעד המיקום המיועד , ההמיועד למעבהמיקום   

 , או במסתור כביסה/ון וליע מיקום מיועד למעבה בגג. ברהי החלטת הח"ע ומוסתר המאפשר פיזור יעיל וקצר לכל חלקי הדירה עפמוצנ  

 .המעבים/המעבה וסתר למיקוםמיקום מוצנע ומאו /ו  

 
 :הערה  
 דמוי סטטי ויצרו בליטות התקנת כיסוי מבודד ואיתכן ויחייבו , )ידרשוככל ש(, מתזי כיבוי/ובבי/מים צנרת מעברהצורך ב  
 , כרבתכנית המ יסומנו שלא בהכרח, ורצפהרות קיבסמוך לאו /ווך לקירות ותקרה בסמ ,"ספסלים"או " עמודים או קורות"  
 .כניתמהתומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה או שסומנו ו  
 פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייים העוברים לגובה והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנ, י"יש לקחת בחשבון כי לפי הת ,ףבנוס  
 .תחזוקה גישה לצרכי תם ויש לאפשראין לחסום או, ו ת אלורביצוע פתחי ביק שיידררות בהם ולכן בדי, ביקורת  

 

 ראות כל     באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת תהיה לפי הו) עליונות לפחותקומות  7-ת בירודל(הספקת מים חמים : ימום מיםח  3.6.2

והתקן קוצב זמן לחימום לדוד המים החמים מלי חשלרבות גיבוי  579תקן ישראלי  התקנת המערכת הסולארית תהיה בהתאם לדרישות. דין  

) טיימר(לארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן רכת הסור למעחובמה) דוד(לכל דירה יותקן מכל אגירה  ).טיימר(ים המ

  באמצעות מערכת   חמיםם וראות כל דין לא ניתן לספק מילדירות שלהם לפי ה. ן מראש את זמני ההפעלהולל מפסק במאפשר לתכנהכ

 ).ריימט(חשמל והתקן קוצב זמן לחימום המים ים באמצעות יעשה חימום המ, סולארית

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

 ).2007תיקון אוג-ת"הל(ביסה מכונת כ. תלחמק, אמבטיה, קערות מטבח ורחצה: ם לכליםבור מים חמיחי 3.6.3

  .אין: "דלי"ברז   3.6.4

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

 .פלסטי: לוחיןד ,ינסטלציהלפי תכנון מהנדס הא ,PPR, S.P, פקסגול, נתולוומגפלדה : מים חמים וקרים: נורותחומר הצי 3.6.6

 .פלסטי: שפכים 

 ירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז מחיר הדירה יכלול צנרת גז בד, יש: ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחה בדיר רת גזצנ 3.6.7

  .ירתת במטבח וכן הכנה למונה גז דיהראשי                    

 .יש: גז לדירה הכנה למונה 3.6.8
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  :הערה 

 במטבח וכן הכנה למונה גז פקת הגז ועד נקודת הגז הראשית ממקור הסדירה ז בגמחיר הדירה כולל צנרת . הגז בדירה נקמיקום  

 . דירתי

 מלאי ותשלומיםפיקדון , ז מוניםריכו, מיסים, מונה פיקדון, זי ניתוקבר, התאמות, מאריכים, ם עבור מחבריםמחיר הדירה אינו כולל תשלו 

 י החברה לפעול"הגז המורשית ע נה ישירות לחבישלם הקואותם , זגעצמו לחיבור ה התקנת המונה והמונה דרשים לצורךנוספים הנ

          . בבניין

 

 )ראה הערות לאחר טבלה זו( מתקני חשמל ותקשורת – 5 טבלה מס 3.7
 
 
 נספח ג ראה, נקודות טלפוןקע ות בית, ות מאורנקודיכוי למחיר ז 
 

 מיקום
נקודת 
 מאור

 קרהת /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 עתק בית
 ם   גן מימו

 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 -
י ללובה מפסק תאור -

 .חדר מדרגות/קומתי
 .לוח חשמל דירתי -
ת כולל ארון תקשור -

 . שקע
 הזיטלווי/ארון טלפוניה- 

 דיור חדר
-  3 2 אוכל ופינת

 
 -1 

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

 ).שמש בחדר דיור

 פרוזדור
2 

כולל מפסק (
 )ליףמח

1  -1 
-  )מזגןל(

 3 עלבפרוזדור באורך מ
או בפרוזדור הכולל  מ

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

 1 מטבח

6 
אחד מהם (

ד אח, כפול
מוגן  מהם

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 

 )רגילה

 )יג( 1- 

-  )תנור(

בתי , ום השקעיםמיק
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
ובהתאם האפשר 

המטבח יותקנו  כנוןלת
ים רדשקעי כח נפ

 למקרר, לתנור, מדיחל

 השינ חדר
1 

סק כולל מפ(
מחליף 

 ) נורהלמ

4 
ים ליד שני(

 )המיטה
 נק(ם נטרקואי - 1 1- 

 )דיבור בלבד/שמע

 /ד"ממ
 שינה. ח

מנורה לפי 
הנחיות 

 פיקוד העורף
לפי תקנות פיקוד  1 1-  3

 העורף

 חדר רחצה
 )מבטיהא(

1 
 1-  )מוגן מים(

1 
בית תקע (

 )לתנור
 -

 זמן קוצבן התק+ 
הכולל מפסק לדוד 
י "השמש במיקום עפ

 . תכנוןה
 ,דר חלוןבהע
מכני  אוורור הכנה לנק

 שנידרש היכן מפסק+ 

- - - -  1 שירותים
 ,בהעדר חלון

אוורור מכני  הכנה לנק
 .יכן שנידרשמפסק ה+ 

מרפסת 
- -  1 שירות

2 
 מוגן מים

 ,מכונת כביסה(
 )מייבש כביסה

 - -
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 מיקום
נקודת 
 מאור

 קרהת /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 עתק בית
 ם   גן מימו

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;טלוויזיה

 ;תקשורת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 מרפסת
 שמש

1 
-  )ןמוג(

1 
 )מוגן(

IP44 
 - -

+ כולל תריס חשמלי 
גנון פתיחה מנ+ מפסק 
 ).בחדר דיור(ידני 

 ןמחס
כל כ(

 )שהוצמד
1  -1  - -

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

או . ויך המחסןמש
הזנות לחילופין ש

חשמל של כל ה
ה המחסנים יחוברו למונ

משותף ונפרד 
 או, למחסנים בלבד

, סןה נפרד לכל מחמונ
י "המוכר ועפ להחלטת

 .רתובחי

 מסתור
- - -  כביסה

1 
פקט הכנה (

 )למזגן
 - 

 -

 
 בלה ואחרותהערות לט

 .כולל נקודת הדלקה אחת, )רמטורהא/ אהיל -לא נורה וכיסויל(בית נורה על גבי קיר או תקרה  = תקרה/ נקודת מאור קיר )א(

 ).נספר כל שקע בנפרד, ר בפנל אחדם או יותקעישני ש( .יזון מזרם חשמל רגילתקן חשמלי הנור מיבבודד לח" שקע= " )רגיל(מאור  בית תקע )ב(

 .ר לפחות"ממ 1.5בלים ר יבוצע בכחיבוה

החיבור  ).ר כל שקע בנפרדנספ, שני שקעים או יותר בפנל אחד( רגיל הניזון מזרם חשמל ,כיסוישקע בודד עם : מוגן מים )רגיל(בית תקע מאור   )ג(

 .לפחותר "ממ 1.5ים בכבלע יבוצ

לכמות  ושאינם תוספת המצוינים בסעיף א ,)ה או קירבתקר(של נקודות המאור  בד לאופן ההדלקהתאור בל =להנקודת מאור הדלקה כפו )ד(

 .ף אמאור המצוינות בסעיה נקודות

 ".כוח"ות /בהכרח נקודהינם שאו ,)במעגל נפרד כל נק(נפרד  ים על גבי מעגל חשמלי/הנמצא" ים/שקע" = בית תקע מעגל נפרד )ה(

 .בדרגת הגנה גבוההאך אביזר הקצה מוגן מים  חשמל נפרד מעגלבית תקע מוגן שאינו בהכרח ב= ו אחרא IP44ה הגנבית תקע עם דרגות  )ו(

, םחשבימ בין –נקודת תקשורת , טלפוניה או לחוד וכוללות נקודת) קומפלט( ות ביחדנקוד 3= )מחשב( תקשורת/ץטלפון חו/טלויזיהנקודת  )ז(

. אינטרנט/ר הדירה לרשת הטלפוניםללא חיבו  .ליםואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כב, בה כאמורחו חיבור לקליטת שידורי –ויזיה נקודת טלו

 .ל כיסויכול 1מודול  55הכנה בקיר וקופסא נקודת היכה מריכוז התקשורת ועד נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט מש

 .)ייןהענ עמדת שומר לפילדלת כניסה למבנה או ל(פנים  ורתמלאות כולל אביזרי קצה לתקש ות/נקודה)= םטרקוינא(נקודת טלפון פנים  )ח(

  . מ"מ 2.5סק נפרד עם כבלים מחובר ישירות ללוח למפ, על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = ת כחנקוד )ט(

ה ודת ההכננק מריכוז תקשורת ועד) מחשב(רת תקשו נה לנקהכ .בדוחוט משיכה בל") שרוול("צנרת באם לא צוין אחרת הכוונה ל"= כנהה" )י(

למניעת ספק . )ספירלי" (תנור להט"ולא " מפזר חום" ,)באחריות הדייר(יותקן הרחצה  על דלת חדרמאת באם ההכנה לתנור חימום נמצ. בקיר

 .םמילתנור חימום כוללת שקע מוגן  ההכנה .י החברה"מום לא מסופקים עמצעי חייודגש כי א

ם /מכבים את אותה/ליקיםדאך מ, יהםבינ יזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוקמשני אב ,ויכיב/ ות מאור הניתנות להדלקה/נקודה =חליףמ )יא(

 .מאור ות/נקודה

 .מהנדס החשמל ודרישותבעקבות הנחיות החוק  נקיתכנו שינויים במיקום וסוג ה )יב(

קודה תחובר ישירות הנ. רייםלכימתחת למקום המתוכנן , המטבח פאזית בארון תלת דתתותקן נקו= לת חיבור תלת פאזיבדירת מגורים הכול )יג(

 .לוח החשמל הדירתיהנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק ב. 2.5/5ווט בכבל החשמל ותח בלוחלמפסק תלת פאזי 

 

 רבמפרט מכר זה  או במסמך אח, יין כך בטבלהם צובאבהערות לעיל יותקנו בפועל רק יוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות הר כי צמוב(
 ).סכם הרכישהשצורף לה 
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  .דרגותומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר מ .יש: ת מאורונקוד: בכל קומה :אה קומתיתמבו /חדר מדרגות  3.7.1 
  .שי :קומתית להדלקת אור במבואה צן מתוך הדירהלח .יש :הדלקת אור לחצני .יש :גופי מאור  

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  בקירכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה וחוט משיור נקודת התקשורת תכלול צינ: וץטלפון ח 3.7.2 

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

 .י"רישות התלפי ד, סטנדרט: סוג: שקע/י הדלקהאביזר 3.7.4 

 לפי  :יקוםמיש : בתוך הדירה ,)כולל שקע רגיל(רתי דיקשורת ח תולו )מודולים 6-מקום פנוי ל כולל השארת( ירתיד לוח חשמל 3.7.5  

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

 .כולל קוצב זמן .יש: מליחש/שמש, מים ת חשמל לדודנקוד 3.7.6 

 .)ח הקונה"י וע"ויותקן ער יוזמן אש אינו כולל הזמנה והתקנת מונהמחיר הדירה (. פראמ 3×  25: תלת פאזי: בור דירתיגודל חי 3.7.7 

 תדלת הכניסה הראשית בקומ כולל לחצן לפתיחת, שמע דיבור אינטרקום( .5 כמפורט בטבלה: מיקום, יש: אינטרקוםרכת מע 3.7.8 

 ).נהבחדר שי רלשמע ודיבוופומית  ,יסההכנ  

 .ןאי: )נפרדת(גור מעגל ספת בוסמערכת טלוויזיה נ 3.7.9 

  ב ערוציתטלוויזיה ריטת לקללחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיה ליטת שידורילק הכנה 3.7.10 

לופין לחי.  )אשר תספק שרות זה ערוצית -יה הרבלחברת הטלוויזרות י הקונה ישי"ללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע(   

י הקונה "ע שממיר דירתי אשר יירכ ללא( M.Fיו דור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  יםר בנינלמספו א ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 .)ק שרות זהמספ  

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 .ע"ש או" וונטה"ר דירתי י מאור"או ע/ו) משותף(לי חיצוני פוח חשמי מ"יבוצע ע, קנותהמחויב באוורור מכני לפי ת אוורור חלל -

 .3.5ים סעיף ם בטבלת פתחיסיראה גם תר .ת חשמל להפעלת התריסל נקודכול ליתריס חשמ -

 .קעארון תקשורת כולל ש- 

 .משולב בארון תקשורת טלוויזיה/ וניהארון טלפ- 

תריס הגנה עם משקולת כולל  4"צינור פליטת אדים בקוטר י עבור כביסה ומעבר חיצונהכנה למייבש  –במרפסת השרות  -

  .לשמלסגירה והזנת ח

תאפשר הישראלית ושמל כת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החהמער. ירתיתל הדכת לניטור ולבקרה של צריכת החשממער- 

 .זנת תעריפי החשמל המשתניםה

 תקשורת יחידת , כל רכיב המודד זרם חשמלימתבססת  חשמל הדירתית אשרהמערכת תכלול יחידת מדידה בלוח ה

 .ורה ברורהציג אותם בצת ומל ומעבד את הנתונים בצורה מקומיהמקב חוטיאלצג דיגיטלי , לשידור אלחוטי

  גיההצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנר, מ 1.5יסה במקום נגיש ובגובה ך לדלת הכנבסמוהצג יותקן בפנים הדירה 

 . עלותם הכספית טברת ואתוהמצ השוטפת

 

 :בדירה, חימום/ מתקני קירור 
 . ןאי ימרכז מיניי דירת מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, פאזי תלת טנדרטיתס אחת רכזיתמ נימי למערכת בלבד הכנה .1

 לכל קצרו עילי אוויר פיזור שרהמאפ אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד איידלמ מתוכנן יקוםמ

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן המיקום בין רצפהה במילוי ונעה מוכנסת בקיר שמליח קודופי שתנחו צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות ותהתשתי ביצוע .2

 מוצא. ביסההכ ורלניקוז מסת או פהרצ למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה םהמיקו ועד איידלמ

 .עלבפו כתהמער להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי עותבאמצ הסתרה יכלול "צמה"ה

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד םמיקומ קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה תההכנו יקוםמ .4

 .המעבים / בההמע םלמיקו ומוסתר צנעמו מיקום .5

 :ה תכלולההכנזה  רהבמק. ד"תבוצע הכנה למזגן עילי בממ, באישור פיקוד העורף .6
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 .שמלירה מלוח החנה ישנקודת חשמל נפרדת הז -

 .קצה הצינור ייסגר במכסה. ד אל מחסום רצפה פעיל בדירהד וע"ץ למממחו מנקודה בקיר, צנרת ניקו מים -

 .פ התכנון"וסתר עצנע ומה יהיה במקום מומיקום המעב -

 .בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האוירל "כל ההכנות הנ -

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה נוןתכ האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי עלש ככל .לעיל) 6( 4.1מעבר לאמור בסעיף  .אין :וצלן מפמזג 4.2

 כל את לשתכלו הדירה חלקי ליתרת ים/ים מפוצלנ/מזגןל הכנה בנוסף צעתבו ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה

 .מים ניקוז וצנרת גז תצנר ,שמלח צנרת לרבות הנדרשות התשתיות

ה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת הרוכש ירצו, רהבדי) ספרינקלרים(יבוי אש אוטומטית מערכת כימת ל שקיככ: הערה
 .זו להנמכת תקרה) ים/י המתז/ראש(נקלרים הספרי להתאים את גובה מחויב הרוכש, )מסתור(תקרה 

  .אין: אגף/ית בבנייןמרכזרכת מעמיזוג אויר דירתי הניזון מ 4.3

   .אין :הפועל בגזם חימו תנור  4.4

 ).בחדרי רחצה( .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה עתבוצ. אין :שמלתנור חימום הפועל בח  4.5

 .אין :םרדיאטורי  4.6

 .אין :ים חשמלייםנבקטורקו  4.7

 .אין :תיחימום תת רצפ  4.8

 .אין :מיתקנים אחרים  4.9

 

 :ןבמחס, י כיבוי אש ובטיחות בדירהידורס* .5
 .יש :)באם נרכש( במחסן .י רשות הכבאות"ש עדריככל שי :הירבד ):ספרינקלרים(יבוי אש אוטומטית מערכת כ 5.1  

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

 ,רשות הכבאות י"שיידרש ע ככל, ציפוי עליהם/לרבות חיפוי ,ת אלוטיחוי ובבוכי ,התקנת סידורי גילוי*   
 .או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות/ו, נית המכרכבתו יוצגו לא בהכרח    
 
 :ות פיתוח ושונותעבוד .6
 חניה 6.1 
 ;ם המגרשבתחו :לםכו. לפי היתר הבניה :אגפים/בנייןלכל ה סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

  ;אין :)טלפר( ם אחרבמקוחניות . ובמרתפים ניות בקומת כניסהכל הח                                
 
 .כמצוין בתוכנית המכר :קוםמי יהלפי היתר הבנאו  10 :חניות מספר, יש :)משותפת/פרטית(חניה לנכים  6.1.2  

כה רשמי ם הצגת תג נע(ה תימכר לרוכש דירה נכ, ניה להיתרפח החובנסח פיתו/סביבה/כים כמסומן בתכנית המגרשחנייה לנ

 .ן כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכהבי, כש נכהר רוובהעד ,)מטעם משרד התחבורה

 .יש :כת תאורהמער .לפי הנחיות האדריכל, ם משתלבותאבני /מוחלק בטון :ורהחניה לא מק גמר רצפת 6.1.3  

 .יש :בישהכגישה לחניה מ 6.1.4  

 .פי סימון בתכנית המכרל :מיקום .תלפחואחת  :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  .אין :הלחניכניסה בום מחס 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

 כניסה בילש תכלול החיצונית הרחבה .אגף/יןילבנ ההכניס למבואת עד מהרחוב חיצונית יסהכנ בתרח תתוכנן המגרש בתחום    6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של שטחב לצידו מלווה גינון בעל ומואר, ]ףאג/לבנין סההכני מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף    
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 הריצוף יהיה . פי תוכנית האדריכלאחר ל/אבן טבעית/ לבותאבנים משת/ אספלט/ גרנוליט/ בטון: חומר גמר: שבילים 6.2.2  

 .ככל הניתן בעל גוון בהיר   

 .לפי תוכנית האדריכל ,טבעית אבן/ שתלבותנים מאב/ אספלט: חומר גמר .יש :צפיםם מרושטחימ 6.2.3   

 י במים בהתאם חסכונגינון  )ל הפיתוחעל פי תוכנית אדריכ( .יש :צמחיה). על פי סימון בתכנית  מצורפת(.יש :צר משותפתח 6.2.4  

  .להנחיות משרד החקלאות                                

מחיה עצים ולא צלא (לת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד ן מותרת שתית בטומעל תקר ).כולה( .ל תקרות בטוןמע ,רחצ   

 ). יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך-עמוקת שורשים

 .ל ראש מערכת ממוחשבכול. יש :משותפת השקיהרשת  6.2.5  

ולפי  תיתוח המאושרית הפלפי תוכנבגובה ממוצע . הרשויותרישת ה ודנילפי היתר הב: חומר: ות של המגרש/זיתגדר בח 6.2.6  

 .קביעת החברה

 . אין): בחלקה קומה פתוחה(ים מפולשת עמודקומת  6.2.7  

 

 מערכות משותפות .7

 :מערכת גז 7.1 
 או הבניין אומגרש ית הכנובמיקום המתואר בתו, ום עם חברת הגזבתא, צוברי גז באמצעות סידור מרכזי :ת גזהכנה לאספק   7.1.1  

  .הגז ותחזוקתרת הלהנחת צנת הנאה וזיק נההצורך תינת במידת .ומיתהמק תי דרישות הרשו"עפ

 .הינם בבעלות חברת הגז ,כאמור צוברי הגזמובהר בזאת כי    

 ;יש: זי לדירהמרכ רממקוצנרת גז  7.1.2  

 ).3.6ף סעי( 4ראה טבלה : מיקום. יש: ז בתוך הדירהצנרת אספקת ג 7.1.3  
 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .והנחיות יועץ הבטיחות שות הכיבויי ר"ע ככל שידרש :עלת לחץ בחדרי מדרגותמערכת להפ 7.2.1  

 .תות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחודריש י"ע ככל שידרש: םפרוזדורי/במבואותמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 .ועץ הבטיחותי והנחיות יהכיבולפי דרישות רשות . יש :)נקלריםספרי(זים מת –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 .לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. יש: בוי ותכולתןת ארגזי כילרבועמדות כיבוי  7.2.4  

 .הבטיחותי רשות הכיבוי והנחיות יועץ "ע ידרשככל ש :גלאי עשן 7.2.5  

 וארונות כיבוי בשטחים משותפים) הידרנטים(יבוי ברזי כ, ערכות גילוי וכיבוי אשמבות לר, ותכל סידורי הכבא: הערה     

 .מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות ,טייםפר או             

 

 .רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות י"ע ככל שידרש: יוניםבחנאוורור מאולץ  7.3 

 .אין :)רותהדי זנתלה( מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 .אין :ייריםם לשימוש הדי/חדרמערכת מיזוג אויר ב 7.5 

ו א ,ףאגשל ה הכניסה לתד ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות :מיקום . לדואר שגוי 1, הביתלוועד  1, דירהלכל  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"תו ייהובנ נוןתכ תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו אגפים/ןהבנייבמקבץ אחד לכל 

 

 : מיתקנים אחרים 7.7 

בחלקים (מערכות תאורה , מאגר מים, שנאים. ח, אבות מיםומש סניקה רכותמע, חרום לכל המתקנים הנדרשים בחוקנרטור לשעת ג  

  .וכו ףאג/בנייןסמוכים לטובת ה אגפיםאו ב, סמוכים אגפיםולטובת  אגף/בנייןב םייריים לשימוש כלל הד/דרח ,)משותפים

 .ציםהיועלפי תוכנית המתכננים ו :וכמות מיקום
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 ור המבנה למערכות תשתיתחיב .8

 ;יש :לבית ראשימונה מים ; יש :יו מים מרכזר לקחיבו 8.1  

 .יש :חיבור לביוב מרכזי 8.2  

 .לא כולל התקנת מונה. יש; שמלבהתאם להוראות חברת הח ,רשת החשמלל גףא/חיבור הבניין 8.3  

 .טלפוניםה ירה לחבר הדחיבולא כולל ): בקשה להיתר(והבניה נות התכנון ם לתקבהתא :לרשת הטלפונים אגף/בנייןלחיבור הכנה ה 8.4  

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

יעשה  ועם בפועלעבודות שביצ. ישהבמחיר הרכ כלולים, דרכי גישה, ניקוז, םומכית קירות, מדרכה, כביש :לי הגובל במגרשפיתוח כל 8.6  

 .חברהבאחריות ה אינםי הרשות המקומית "ע

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

 .ת המקומיתהרשו י"ע: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :יאור הרכוש המשותףת 9.1 

 .רת המכבאם סומנו כמשותפים בתוכני: יםיה משותפת חנמומקו    9.1.1   

 .אין: )לקיתפתוחה ח, םמודיוע קומת כניסה( חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 .ברהחהלפי החלטת : מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

לא  :C ףבאג, ר"מ 61 -מחות פ לא :B ףבאג, ר"מ 70.5 -לא פחות מ :A ףבאג :חבשט. יש: בקומת כניסה) בילו( מבואה 9.1.4   

   ;ר"מ 62 -פחות מ

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

 ).בכל אגף( A,B,C: 2 המגורים באגפי): מספר( רגותחדרי מד 9.1.6   

 ).ל אגףבכ( A,B,C: 3באגפי המגורים : למגורים ליותמספר מע; יש: מעליות; יש: עליתר מפי 9.1.7   

 .אגף נפרד לכל, שי: התפוס על ידי מיתקנים על הגג החלק פחותל: גג משותף 9.1.8   

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

 .אין: חדר דודים משותף 9.1.10   

 ש רשות וכל מיתקן אחר שתדרו, ת סולאריותמערכו: כגון) משותפות או/ויות פרט(יות טכנ ותיש מערכ: ותמיתקנים על הגג 9.1.11  

 . מוסמכת על פי כל הדין   

 .יש; שטח ללא גינון .יש: בתחומי המגרשושטח פתוח חצר  9.1.12   

 ז מחזור אשפה מרכ, ייםטכנ יםחדרי מערכות לרבות תקשורת וחדר: ותףנוספים של הבית שהינם רכוש מש קיםוחל מיתקנים 9.1.13   

  .המכר כוש משותף בתוכניותמסומנים כרה, כמפורט בפרקים אחרים במפרט זהוומתקני אשפה    

 

 :שאין להוציאם מהרכוש המשותף) מיםבאם קיי(ם י/לקח 9.2 

 ).טלומי( ,י מדרגות/חדר 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 .גישה לחניה משותפת 9.2.3   

 .כל אגףל ת כניסהבקומי לוב 9.2.4  

 .ל אגףלכ לובי קומתי 9.2.5  
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 .על הגג )המשותפים( ם השוניםאל המיתקני גישה מחדר מדרגות 9.2.6  

 .דרגות אל חדר מכונותישה מחדר מג 9.2.7  

 ).משותפים(ים /ים טכני/לחדר תיקומ גישה מחדר מדרגות או מלובי 9.2.8  

 .הגגותפים על ם משניהתפוס על ידי מיתק –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 .י החברה כרכוש משותף"דרו עוגל שיחדרים טכניים וחלקים ככ, קומות חניון למעט חניות פרטיות :חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 ת שותף או בביהמוכר דירה בבית מ, )המכר דירות חוק –להלן ( 1974 – ד"התשל, )תדירו(מכר וק הלח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 צוי המנון של התק הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהון שחל על התקנהמיועד להירשם כבית משותף ו    

 :ואלה העניינים ;אותו עניין המכר פרטים על וזהו לצרף לחרט אמפחייב לכלול ב, עניינים המנויים להלןהמתייחסת לעניין מן ה    

 ;משותףלק מהרכוש ההוצאת ח )1(    

 ;לדירה שותף הצמודש המשיעורו של החלק ברכו )2(   

 ;המחויבים בקשר אליום רותישיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשי )3(   

 ;ףותרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשסד )4(   

 ;ר דירותלחוק המכ) א( 3בדרך האמור בסעיף עניין אחר שקבע שר השיכון בצו כל  )5(   

  יבהתחיכמי ש, על אף האמור בחוזה המכר, יראוהו) א(ים בסעיף קטן ינים המנויהענימוכר שלא מסר פרטים על עניין מ )ב(  

  .ףבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותשהוראות התקנון המצוי לג    

 

 :דירהרו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לשיעו 9.4

 של כל לשטח ) 5סעיף  פרק ארט מכר זה במפ כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט(דירה שבין שטח ה יהיה קרוב ככל האפשר ליחס 

 י שיקול דעת ידרש לפי שיכפ ,פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותףפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל בכזאת , אגף/בנייןיחידות הדיור ב  

 טחים בחשבון הש לקחול כל דירה בבית ברכוש המשותף לא ייישוב חלקה שבח. יידרש על ידי כל רשות מוסמכתאו כפי ש/מוכר וה  

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

 

 :הביתסדרי קבלת החלטות בדבר ניהול  9.5

 .1969 -ט"שכן התעייהיה על פי הקבוע בחוק המקרק 

 

 :ם בקשר אליות הבית המשותף ובשירותים המחויבישיעור ההשתתפות בהוצאו 9.6

 .משותףעם רישום הבית ה, רשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשםלדרישות ה התאםאו ב/המכר ובהתאם להוראות הסכם  

 

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

 ב "בתוכניות המצשר מסומנים מהרכוש המשותף השטחים הבאים א ויוצא, בהסכםוע מהאמור בעניין זה מבלי לגר      

  .או בהסכם המכר/פרט המכר ום במאו מצויני/ו      

 .לפי קביעתה של החברה תף ויוצמדו לדירות בבית המשותףווש המשעמדות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכ .א

שטחים וכן כל ה. הבבית המשותף לפי קביעתה של החברמהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות ש תף יוצאוהמר תוהמחסנים בקומ .ב

 .ד רישום הבית המשותףכרו עד מועא נמשהוצאו מהרכוש המשותף ואשר ל
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 ).לעיל 9.2.10עיף למעט החלק כאמור בס(מרפסות וגגות  .ג

 . מוצא מהרכוש המשותף )קייםככל ש( חדר השנאים .ד

 . שבבעלות המוכרת המחסנים לתאיוצמדו החניות ו, המחסנים לדירותאו /משותף לא יוצמדו כל החניות והבית ה ישוםת רככל שבע .ה

 

 

 ____________   ____________   __________________ 

 החברה/חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         
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 הערות כלליות  'נספח ב
 יםבלאות זיכויט 'גנספח 

 נספח שטחים 'נספח ד
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 נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות מסמכים – פח אנס 
 
 :רד של המפרטכחלק בלתי נפיצורפו תוכניות אלו  10.1 

 .של הדירה) חיצוניות(ידות כלליות מידות של כל חדר ומהכוללת  1:50 -ן מטתכנית הדירה בקנה מידה לא ק 10.1.1  

 .הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה 1:100 -קטן מ ה לאנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידתכ 10.1.2  

 .לת סימון הרכוש המשותף בקומההכול 1:100 -מ מידה לא קטן ית בקנהתכנית קומה טיפוס 10.1.3  

 ת סימון הרכוש המשותף הכולל 1:100 -קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ; קומות מפולשות/ כניות קומת כניסהת 10.1.4  

 .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה תכניות אלו ניתן לצרף  ;ם מוצמדיםרתייושטחים די  

 .1:100 -ידה לא קטן ממת גג בקנה מכנית קות 10.1.5  

 .ת צמודותשותפת וגינומ הכוללת סימון חצר 1:250קנה מידה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בגשה ותכנית המגרש כפי שה 10.1.6  
 

  ות על פידין לרבשיש למסור בהתאם לכל , ת ולחומרי הגימורולכל המערכ ושימוש תחזוקהנו הוראות יינתבעת מסירת הדירה  10.2 

 :בעניין חוק המכר דירות  

 .רכיבי הדירה על גימורם ת כלקפעולות שוטפות לתחזו )א(  

 , אוויר רכות מיזוגמע, מערכות בטיחותמותקנות בדירה לרבות השירות ה ותרכחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מעת )ב(  

 .מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה  

 .רשותאם נד, קופתיותות שוטפות ותן ביקורתדירות ואפיו )ג(  

 .צירת קשרליספק ומספר טלפון /רבות שמות יצרןל, ציוד ומערכות המותקנים בדירה ת שלומפרט טכני ותעודות אחרי )ד(  
 

 ימור שלתכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הג  אגף/בנייןהראשונה ב מסרת הדירהלו נהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר  10.3 

 :ענייןבות דיר רבהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכ שיש חובה למסור אגף/בנייןה

 .מורםגיעל  אגף/בנייןלתחזוקת כל רכיבי הפעולות שוטפות  )א(  

, וירמערכות מיזוג או, מעליות, לרבות מערכות בטיחות אגף/בנייןותקנות בהשירות המ רכותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מע )ב(  

 .באלהמכניות וכיוצא רכות אלקטרו מע

 .אם נדרשות ,ותקופתיות טפותואפיון ביקורות שתדירות ו )ג( 

 .רת קשרטלפון ליציספר ספק ומ/ לרבות שמות יצרן, ים במבנהרכות המותקנמעט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומפר )ד( 

 .הומספר פקסימילימספר טלפון  ח לרבותהמערכות והפיתו, אגף/בנייןרשימת צוות המתכננים של ה )ה( 

  מערכות בטיחות, חשמל ותקשורת, יתמשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרות הכלמער) AS MADE(תכניות עדות  )ו( 

 אמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסמכים ה יצרףהמוכר  .לקטרומכניות במבנה ובפיתוחומערכות א  

 .מיד עם מינויה) הראשונה שתמונה(ות ה של בעלי הדירנית או הקבועגות הזמלמסור אותם לנצי  
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 הערות כלליות ואזהרות – ח בנספ

 ות כלליות למבנה ולדירההער

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה ,ליהתקן הישראיה ויהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבנם והמלאכות ריכל המוצ .1

מתקן הכנה  אגף/ייןנבאו אנטנה מרכזית אם התקינה ב/ו אגף/בנייןב )ולריתלא סל( אנטנהמתקן ל החברה תהא פטורה מחובת התקנת .2

 .דין כללהוראות  פוףבכ, או צלחת לווין/ולטלוויזיה בכבלים 

 להימנע או/ו, או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף/קוט בכל פעולה הנדרשת וולנ, הבית וועדאו באמצעות /לפעול בעצמו ומתחייב  הקונה .3

רשים חודרניים וביצוע ריסוס אי שתילת צמחיה בעלת שו, ך לא רקות אבלר, כפי שפורט לעיל, ן לאיטום המרתףסיכוכדי  יש בהמכל פעולה ש

 .ון חרקיםלמניעת קינ תיתקופ

 . או גובה החלל בהן הן עוברות/ירה אחרת וישנו את צורת ואו סג/לה ורה קיכוסו בתקומערכות כאמור  .4

) ברזל(נות מינרלים וכן התחמצ ,"עיניים" ,גידים, ווןג, םקבדלי מרה: יתכנו תופעות טבעיות כגון, בכפוף לתקניםוצוף וחיפוי ברי, יתבאבן טבע .5

 .המוי חלודם דמית בכתוהמתבטא

טום פינות בוצע קיאו שיפולים לא י/בחיפוי קירות ו. א פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםבמידות ל) וגותפ(בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים  .6

 .)רונגיםג(

רכות מעלצורך , כבלים, בזק, לחברת החשמל, או המגרש/ים בתחומי המבנה ו/טחיד שמת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעלמניע .7

 כן, לצורך גישה אגף/בנייןלרבות שימוש במתקני ה ייב לאפשר גישה חופשיתהקונה מתח ,כיםאחרים סמו אגפיםאו /ו אגף/בנייןת ההמשמשו

ים מיסי ועד בית בגין שטחן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מו ככ. ם לרבות רצועות הקרקע למעבר כבליםי/והטיפול בשטחזכות השימוש וב

 .אלו

 .באריזות פתוחות או סגורות, ם או רעיליםיחות חריפיים ראחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטיסור חמור לא חל .8

 .הדירה לקונהמו בטרם נמסרה נה או מי מטעי הקו"עעבודות בדירה  יבוצעולא  .9

. ם כלל הבנייןהמשרתי, רורווקורות ומעברי צנרת וא, ת מונמכותיכול שיהיו תקרו י הדיירים"כשו ערשי ,)ככל שקיימים( במחסנים .10

 .ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד ונפרד למחסנים בלבד משותףמהרכוש ה  תעשההזנת החשמל למחסנים 

ך לא א ינים החלל ועלולים ליצור הפרעהמקט ,אוויר באם יותקנו באזור תליית כביסהמיזוג ה ם ויחוד המים החמישל ד מםמיקו  .11

 .פחות מן הקבוע במפרט

עומדת בדרישות יחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם שימוש רק בעשה י, י הקונה"מערכות מיזוג האוויר ע פקו ויותקנוסובאם י .12

 .םהתקנות לרעשים ומפגעי

י הקונה "כלשהם שיובאו עפריטים או אביזרים , ומרי הבנייןו לחמזק כלשהו שיגרמחסור או נ, הי לאובדןראי אחריות כלשר לא יהיה אחהמוכ .13

הפריטים ,או ביצוע העבודה /ת בגין אלה כולל לטיב החומרים וכל האחריו ,מכןבין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר  וזאת, בנייןל לדירה או

 .לבדחול על הקונה בל ת"וספות הנרים והתוהאביז

על מנת הקונה וזאת ת ם הראשונות מעת העמדת הדירה לרשובאופן תכוף לפחות בשלוש השני, גןהמו בחשוב להדגיש כי יש לאוורר המרח .14

 .ןחב המוגהמופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המר, )חצץ(גטים באגר אהימצלול לסלק שרידי גז ראדון אשר על

 מחסנים, חניות ,כגון גינות, בשטחים פרטייםמבנה ואשר יעברו ים ברת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדייות ביוב או צנריתכנו שוח .15

 . יקטיועצי הפרוני וי החלטת מתכנ"פרן ומיקומן יקבעו עפמס, פרטיות ותומרפס

 להשייכים לכל, וכן פתחי ביקורת) וכדניקוז , ביוב, מים(ת צנרות עוברוו יתכן, או המחסן או החניה, דירהה תקירות ובסמוך לתקר ,ברצפה .16

  .ומהווים חלקים משותפים, אגף/ייןבנה

 .ם לגרום לשקיעות בריצוף זהעלולי" לבתמשת אבן"ו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי עברים ואפילמ ,ברכבים כבדים על שביליםנסיעה  .17

 .תיפגענהלא  שובכל מקרה זכויות הרוכ .שור הרשויותאו אי/התכנון ובהתאם לצרכי מיקומם יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ו .18

 .ים/רתףבממשותפים או  בשטחים פרטיים ,)מ"גפ( בגז פחמימניתקן המופעל כל מ ןאו לאחס/איסור חמור להתקין ובנוסף חל           .19

חק רבמ, A (dB60(הרעש שלהם לא תעלה על  דות עיבוי שרמתימוש רק ביחייעשה ש ,י הקונה"באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע . 20

מוש רק ה שייעש B ירות מטיפוסבד. ים/גלי המתקןעידות תחת רוכן בולמי ר, קום בו היחידה ממוקמתממפוח פליטת אויר חם במ מ 1.5ל ש

וכן בולמי , ה ממוקמתבמקום בו היחידיטת אויר חם מפוח פלמ מ 1במרחק של , A (dB57(ידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על ביח

 .ים/קןהמת ירעידות תחת רגל
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 יים טבלאות זיכו – גנספח 

 

 ריכוז טבלאות זיכויים

 

 מיוחדות הערות

 .08.12.16 – 10מחיר למשתכן מהדורה , משרד הבינוי והשיכון ב שלמפרט המחייים בלו הינם אך ורק הנדרשכוז זיכויים ארי .1

 . מ"יל כוללים מעם הנקובים לעחיריהמ .2

 .תשומת הבנייה מיום חתימת החוזה למדד המחירים הנקובים בנספח זה צמודים .3

הקבלן / י החברה"ירה עדסר לרוכש הו ימלנצל זכותו לזיכויים אל על רצונו  ,קבלן/לחברההמועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע  .4

 .בהמשך

 .י כל דיןלזכותו זו על פקבל כוויתור ר תתאי הודעת רוכש הדירה עד המועד האמו .5

ב רמים לעיכואו גו/חות ואו פוגעים בבטי/בחוק ובתקנים ו,שויות הרשינויים שאינם עומדים בדרישת  ושרואלמניעת ספק יודגש כי לא י .6

 .לת אישורי אכלוסהבניין וקבלמת בהתקדמות העבודה או הש

 התקנת, מטבחים אחר שאינו ספק החברה להתקשר עם ספק )הדייר(רוכש רת הובחי,ניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המתוכננים  .7

 .ובאחריות הרוכש ועל חשבונו, ירההדח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת המטב

יחשבו כסיום , טים יצוקים או בנויים והסתיימה התקנתםצאים באלמנהנמ ,ביוב/מים/תקשורת/לחשמל ש כי צנרותעת ספק יודגלמני .8

 .מהאמור במפרט המכרכוי ילענין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזלחוק המכר  6ן שמעותו בתיקוכמ" התקנת הפריט"

 .ינתן כל זיכוי בגינו לא, ט המכרמצוין במפר בנספח זה ושאינו פריט מתומחר לזיכוין במקרה של ציו .9

כרת הקונה על המו/ ת החברהחתימב, ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו/מהפריט, ל את זכותו לזיכוייםהקונה בפועימש מ .10
 .פרט המכרכשינויים מוסכמים בממור איראו השינויים שבצע הקונה כ, ספח זהנ
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 : מקרא

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

 . עבודה +חורחומר ש+ חומר לבן -קומפלט
 . פריט אחד בודד -ריטפ

 

 
 

 בדכוי בלמחיר בגין זי - רחצה, ארונות מטבח: נושא
 

סעיף 
רט במפ

 המכר
 /חומר תיאור

מחיר זיכוי  יח עבודה
 כ"סה כמות ח"שב ליח

3.3.1 
, עליון/ארון תחתוןכולל ( לכלל ארונות המטבחיכוי ז

, )חיפוי מטבח, ברז מטבח, יור מטבחכ, טח עבודהמש
 .פרט המכרהתיאור שבמלפי 

 7,000 --- ------  קומפלט

לפי , )כולל כיור אינטגרלי .כללי בחדר רחצה(ארון רחצה  3.3.3
  --- 900 --- קומפלט .ט המכרהתיאור שבמפר

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -ת שרברבות ואביזריםקבועו: נושא
 

 
 
 
 
 
 

סעיף 
רט במפ

 המכר
 /חומר ורתיא

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

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

100 
כלול בזיכוי (

ארון 
 )הרחצה

  

לפי התיאור במפרט , יםסוללת ברז לכיור נטילת ידי 3.6
   125 פריט קומפלט .רהמכ

לפי , לאמבטיה, או סוללה) 3אינטרפוץ דרך (דרך -רב 3.6
   126 פריט פלטקומ .ט המכרהתיאור במפר
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 מחיר בגין זיכויים -תקשורת/ חשמל: נושא
 

סעיף 
ט במפר

 המכר
 /חומר יאורת

 יר ליחמח יח עבודה
 כ"סה כמות ח "בש

   90 פריט פלטקומ זיכוי -תקרה / ר קירמאו נקודת 3.7

   90 פריט לטומפק זיכוי -בית תקע מאור  3.7

   48 טפרי ומפלטק זיכוי -נקודת טלפון  3.7
 

 :תקשורת/ערות לטבלאות החשמלה
 .במפרט המכר, )5בלה ט( 3.7ראה הערות כלליות לאחר סעיף .1
 .י ביצועלפנ תקשורת מתייחסים לזיכויים/ירון חשמלמחיר המח. 2

 
 

 

 
____________   ____________   ____________ 

 ת המוכרחתימ                   יךתאר        הקונה חתימת
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 דפח נס

 
 2019שנת ___ בחודש  ___ביום _________ רט מכר שנערך ונחתם בלמפ

 
 514943893. פ.ח מ"ן בעיר וזוהר שרבט חברה לבניצפר :בין

 מצד אחד     ")רהמוכ: "להלן(
 :    לבין

  ז.ת  .1

  ז.ת  .2

 
 מצד שני                     ")הרוכש: "להלן(     
 

 :מוסכם בין הצדדים כדלקמן") המפרט: "הלןל(לעיל כר הנז ד מהמפרטכחלק בלתי נפר
 

 תיאור הדירה .1

 , __ה קומב, ר"מ ___ואמבטיה בשטח של  מטבח, )שב כחדרהנח(ד "כולל ממ חדרים __בת  __ מסדירה 

 ,4351שום במקרקעין הידועים כגוש ר, ")הדירה"לן לה" (730רמלה מגרש "י המוכר "בפרויקט המכונה ע __ בבנין מס

 .רמלהבעיר  1706//להפי תכנית מספר ל 730ש מספר מגר ,18 קהחל

 

 :ם את הדירה באופן בלעדימוצמדים לדירה או המשמשיפים הפירוט שטחים נוס .2

 ;ר"מ___ בשטח  ות/שמש מקורה ות/סתמרפ ן/ר מתוכה"מ___  בשטחמש ש ות/מרפסת 2.1

   ;)חניה המוצמדתמיקום הון סימ תכנית עםב "מצ(ר "מ ___: בשטח___: בקומה ___: חניה מקורה מס 2.2

 ;)חסן המוצמדחסנים עם סימון מיקום המית המב תכנ"מצ(ר "מ   ___בשטח  ___מס 4.2מחסן דירתי 2.3

): מהות ושטח(אופן בלעדי יש לפרטם או משמשים את הדירה בדים וצמאם יש שטחים נוספים המ 2.4

________________________. 

 

 2המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה במפורט בסעיף השטחים טח כן שלעיל ו 1שטח הדירה המפורט בסעיף  .3

 . למפרט 5-7הכללים כמפורט בסעיפים לפי  לעיל מחושבים

 
 .במפרט יה המשמעות הנתונה לוה תהח זלכל מונח או ביטוי בנספ

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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	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.

