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 סלעשרבט 
 רההחב םש

 22.10.19: וןתאריך עדכ          10ורה מהד ש"הבשמ

 305מגרש רמלה  :שם האתר
  

 חדרים D - 4 :חדרים מסדירה מדגם ו
  

 A,B :מס אגף
  

 :קומה
 .16-1 :1 ןבבניי
 .16-1 :2 ןבבניי

   
 2,8,14,20,26,32,38 :1 ןבבניי :דירה מס

,44,50,56,62,68,74,80,86,92 
 2,8,14,20,26,32,38 :2 ןבבניי

,44,50,56,62,68,74,80,86,92 
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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               

 .יהנחסן וחמ, ףאג/ןייבנדירה במיקום ה : 3סעיף               
 .הדירהאור תי  :4יף עס              
 .ואופן חישוב שטחה שטח הדירה  :5סעיף               

 ).6.1-6.7(ואופן חישובם , רה  באופן בלעדיאו  המשמשים את  הדיה ירם לדפרוט שטחים נוספים המוצמדי  :6סעיף               
 ).ג-א(ת לוטיות קביס  :7סעיף               
 .הבנייהמתכנן דריכל טי אפר  :8סעיף               

 .פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד  :9סעיף               
 

 ביזריהואה ציוד, הדירה, המבנה, אגף/בנייןתיאור ה.   'פרק ב
 

 .)1.1-1.6(ל כל קומה הקומות ויעודה ש, אגף/בנייןתיאור ה  :1סעיף                
 ).2.1-2.19(מר הגו אגף/בנייןחומרי ה  :2 יףעס               

 .חומרי הגמר ואביזרים, תיאור הדירה  :3סעיף                
 .         גובה הדירה  :3.1סעיף 
 .חדרים וגימורים בדירה ושטחים  הצמודים להשימת ר )2בלה ט(  :3.2סעיף 
 ).3.3.1-3.3.3(טבח ורחצה ארונות מ  :3.3סעיף 

 .סהכביליית קן לתתמ  :3.4 יףסע
 .חלונות ותריסים, רשימת דלתות ,)3טבלה (  :3.5סעיף         
 ).3.6.1-3.6.8(פים וסנ לציהואביזרי אינסט, )ברזים, כלים(מתקני תברואה , )4טבלה (  :3.6סעיף         
 ).3.7.1-3.7.11(ת מתקני חשמל ותקשור, )5טבלה (  :3.7סעיף         

 ).4.1-4.9(רה ם בדיחימו/רקירוי קנמת  :4עיף ס
 ).5.1-5.3(במחסן , י כיבוי אש ובטיחות בדירהדורסי : 5יף עס

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

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 ).7.1.1-.7.1.3(ת גז מערכו  :7.1סעיף   
 ).7.2.1-7.2.5(ורים לכיבוי אש סיד  :7.2 עיףס  
 .אוורור מאולץ במרתפי  חניה  :7.3סעיף   
 .מערכת מזוג אויר מרכזית  :7.4סעיף   
 .שימוש הדייריםל ים/חדרמערכת מיזוג אויר ב: 7.5סעיף   
 .תיבות דואר  :7.6סעיף   
 .ות משותפות נוספותמתקנים ומערכ  :7.7סעיף   

 .)8.1-8.7(שתית תרכות ה למענהמב וריבח : 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   
 .הירהצמוד לדהחלק ברכוש המשותף  שיעורו של  :9.4סעיף   
 .הבית דבר ניהול סדרי קבלת החלטות ב  :9.5 ףסעי  
 .ובשרותים המחייבים בקשר אליו, שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף  :9.6סעיף   
 .המשותף ושרכם מההחלקים המוצאי  :9.7סעיף   
 

 נספחים
 

 .ית המשותףמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הב 'נספח א
 .ותליהערות כל 'נספח ב

 .טבלאות זיכויים'   ג נספח
 .שטחים נספח ' ד נספח
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 חדרים D - 4 :חדרים מס/מדגםדירה  .305רמלה מגרש  :שם האתר
 __ :דירה מס  
 __ :קומה  
 __ :מחסן מס  
 __ :מס חניה  
 __ :מס אגף  

 
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד"התשל, )דירות(לפי חוק המכר 

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

 )ים שוניםיזיכובעניין חיובים ו

 )התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה כולל(                           

 
 

 )"החברה"או  "ת/המוכר"להלן (                  מ"שרבט חברה לבנין בער והר וזצפרי:  נספח לחוזה בין  
                                             ז.ת     : לבין   

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

       :מתאריך   

 

 פרטי זיהוי    .א
 

   .י הרשות המקומית בהמשך"בע עקי :בית ומס רחוב , רמלה :ישוב .1   

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

 ; 6 / 170/ לה  :םבמקו החלה תניתכה  1.2
 

 ).י.מ.ר(קעי ישראל מקר רשות: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 ___ : ילת תקופת החכירהחת   ___ :תקופת החכירה  2.2

 

 )"הדירה"להלן ( :וקומה דירה מס .3

 

 המשמש  ,ד"ממ -לן לה(דירתי  מרחב מוגן ,חדר שינה ,חדר שינה הורים ,אוכל נתפיו בחמט ,חדר דיור, כניסה :רהבדי .4 

 .שמש סתרפמ ,רותמרפסת שי, )מקלחת(חדר רחצה הורים  ,)יהבטאמ( כללי חדר רחצה, ורפרוזד ,)גם כחדר שינה  
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   שטח הדירה .5

 :אלה פי כלליםהמחושב ל בנספח דכמצוין : טח הדירה הואש

 .חוץ של הדירהשל קירות ההחיצוניים ם על פניהם ידי הקווים העוברימצולע הנוצר על בתוך ההכלוא  טחהש )א(

  –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף ,פסת השמשהדירה לבין מרן בי בותלר ,לה מחוצהמה ש בין הדירה לביןפריד יר המק –" קיר חוץ" )1(

 .אחרתה או תוכנית ינה לבין דיראו ב בקומה

 ;החוץזו של קיר האמור במרכקו המצולע  ן דירה אחרת יעבורד בין הדירה לביץ מפריקיר חו שרכא

 .את החיפוי וללכר יהקיפני אבן  חיפויבקיר עם ; ימורבלא גהקיר פני  –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" )2(

 .פלסים בדירהכל המשטחי  כוםיה סשטח הדירה יה; רהלגבי כל מפלס בדי בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח )ב(

 ; םופקיילבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאם אחת בחושב פעמדרגות בדירה יחו של כל מהלך שט )ג(

 .גותדרהמך הלולה ממנו עס  שמהשטח יצורף למפל

 1970 –ל "התש, )רותואגיו תנא, רבקשה להית(ה ון והבנילנדרש בתקנות התכנלו רק השטחים שגובהם תואם השטח ייכל בחישוב )ד(

  ).תרלהי בקשה(כנון והבניה תקנות הת –להלן (

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

 

 :הדירה באופן בלעדים לדירה או המשמשים את וספים המוצמדיפירוט שטחים נ .6 
לא (דמוי תקרה  ח מלאקירוי הכוונה למשט[ ות/רהשמש מקוה ות/מרפסתמתוכה  נספח דין בכמצו :)1(שטחשמש ב מרפסת 6.1

 .בנספח ד כמצוין :טחבש, ]לבדאחת מעל ב הנמצא קומה) פרגולה
 ;)המוצמדת החניהמון מקום כנית שטחי החניה עם סייש לצרף ת( ד ין בנספחצוכמ :מס מקורהחניה  6.2

 ;)צמדהמויקום המחסן עם סימון מת המחסנים ירף תכניש לצ( נספח דין בכמצו :)2(טחשבתי דירמחסן  6.3

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

 .אין :)4(לדירה בשטחמדת מוצ רחצ 6.6

 :)שטחות הומ( פרטםיש לפן בלעדי הדירה באום או משמשים את נוספים המוצמדי ,אזורים/חלקים/םשטחי אם יש 6.7

 ).ממפלס רצפת הדירה ךמונהיה י יתכן ומפלס רצפת המסתור( .בתוכנית המכר ומןכמס :מסתור כביסה

  

 :לחישובי השטחיםהערות 
הקווים על ידי הנוצר  שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע סת הוארפמ ה שלשטח; נית לדירהחיצו מרפסת –" מרפסת שמש" .1

ים הדירה הגובלם של קירות ניהם החיצונייהמרפסת ועל פ ם שלנוייקים הבץ או המעירות החוקשל יים פניהם החיצונ העוברים על

 .במרפסת

הרקיע כפוף  ו לאורא/לשמש ו השיפתמידת ח אשר, קהו בחלמות אאו מקורה בשל/פה ושוח ,הכוונה" שמשמרפסת "מובהר כי 

ע על שיש בה כדי להשפי להוהן מחוצה  הקרקע בתחום ןההי כלש ייה פיזיתלבנ סית לשושנת הרוחות ובכפוףלמיקומה בבניין יח

 .שיפת המרפסת לשמשח

 

רה של די לקח לביןהמחסן מפריד בינו  ר קירכאש; ספת שטח הקירותירות המחסן בתוהוא השטח הכלוא בין ק, שטחו של מחסן .2 

 .ר במלואוטח הקייכלל שי ףשותטח מהמחסן גובל בשכאשר קיר ; חב של הקירהרוית אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצ

 

 ; מ"ס 20  יירות החוץ בעובשטח תיאורטי מתחת לקהחוץ של המרתף בתוספת השטח הכלוא בין קירות וא ה, שטחו של מרתף .3

כאשר קיר ; הקירחב של ית הרואחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצדירה  שלק ן חלמפריד בינו לבי תףר המרכאשר קי

 .ואוהקיר במלכלל שטח יף ימשותתף גובל בשטח המר
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פרט החצר המופיע במבין שטח  5%של עד תותר סטייה בשיעור ; יקפהאת שטח הקירות התומכים בה, חה של חצר כוללטש .4

 .למעשההשטח המכר לבין 

 :תסטיות קבילו .7

 :או אותן כסטייה ממפרט זהפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא ירמההסטיות    

  צר תותר סטייה גדולה ן שטחה של חואולם לעניי; השטח למעשה ובין 6-ו 5סעיפים שטח כמפורט בבין  2%ל עד ר שיעוה בשסטיי ) א(   

 .עילל 4והערה  6.6 ר כמפורט בסעיףיות    

על  עלולא יר זה ובתנאי שאי התאמה מתיאו או/ו טייהו כסהמכר ובין המידות למעשה לא ייחשבכניות תוב ינותסטיות במידות המצו     

 .לעיל 6-ו, 5ם בסעיפים המפורטי, )עט שטח חצרלמ(רים טחים אחוש טח הדירהמש 2%

 יראו אותן בילות ולא טיות קס הן עשההאבזרים לממויות כודות האבזרים במפרט ומית וכמויון מידות בי 5%סטייה בשיעור של עד  )ב(   

 .)תארונו, שרברבות עותקבו ,יםיסתר ,תתודל, חלונות, םאריחי: אביזרים קרי( ט זהכסטייה ממפר   

 ללים הכ. למידה שלמה עוגלאו מ/וב השטח ואו בחיש/או במדידה ו/וות והסבירות בביצוע כפוף לסטיות המקובל שטחיםחישוב ה )ג(  

 ת "ן בקקשתוכפי (, 1974 –ד "לתש, )פס של מפרטטו(דירות בצו מכר  הוגדרו, במפרט זה לחלק א 7-ו 6, 5 יםסעיפלחישוב שטח ב    

 , ויותשרב: כגון" (שטח"אחרות לחישוב  חישוב לבין שיטותן הכללים סתירה בי  ככל שיש ,")ליםהכל: להלן) (24.2.2008מיום  6649    

 .לעיתם לדרהגים כיגברו הכלל, )וכוד "פסב, תקןב    

 הנמוכים  חיםשט לרבות ,למפרט זה בפרק א )א( 5ף רט בסעיע כמפוהמצול דירה המסומנים בתוךכולל את כל חלקי ה ,שטח הדירה    

 ר יתשה להבק(ה התכנון והבני ותתקנ לפי ,רה השוניםהדיהמחויב לחלקי ך הם מעבר לשטח המינימלי א, מהגדרת הגובה המינימלי    

     . שותףמש הברכוהדירה  חסי שללקה היולל חישוב והוספת חי שטח הדירה אינו כמובהר כ. 1970-ל"שהת) ות רגאויו תנא    

 

 .מ"בע אדריכליםרובננקו לאה   :")האדריכל"להלן (" שה להיתרשם עורך הבק .8

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

 shosh@lru.co.il :ל"אוד 
 
 

 .מ"בעאזרחית  הנדסה והבני -ים מהנדס. ט.א "):המהנדס"להלן ( דשם האחראי לתכנון השל .9

 .תל אביב, 8בד עו בית :כתובת 03-6181452 :ספק        03-5201400 :טלפון 

 office@trajtenberg.co.il :ל"דוא 
 

 יהזרואביציודה , הדירה ,בנההמ, ףאג/בנייןתיאור ה .ב

  

 חזית נו אתשלא יש בתנאי, ףגא/ןבנייב קים אחריםחלו פנימית של דירות אחרות המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה    * 

 .ש המשותףים ברכואו שטח אגף/בנייןה

 .הבניה היתר תקבל מועדלהתקפים , תקנותשראלי הרשמי וההתקן הי והמלאכות יהיו לפי דרישותמוצרים כל ה * 

 .  מוכרהחלטת ה יפל ,)כתור רשות מוסמשבאי(אי שינוי לפני היתר  או/ו, לאחר קבלת היתר בניהתקנה ב או תקןב וינישמוץ אי   

 

 :אגף/בנייןהתיאור  .1

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

 .שלושתםמשותפים לש) ירותלחניה וש(קומות מרתף  3מעל ם נמצאים ת האגפישולש). למסחר ומשרדים

, מרפאות, סחרמ, מגורים גם משרדים מלבדהיו ככל שי[מושים הכולל ערוב שיויקט ר בפרמדובש שודגילמניעת ספק   

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

 ;הכוונה למגורים בלבד, (*)דירות;  למגורים דירות 96 :ל אגףכב :B -ו A יםגפבא      1.2                             
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 ,לעסק ,שנועדו למגוריםחדר או מערכת חדרים  -"רהדי", נאמר" הגדרות" 1סעיף  1974 - ד"שלהת) תרודי(מכר לפי חוק   (*)
 .או לכל צורך אחר

 הקומ וייעודה של כל אגף/ןייבנת בפירוט הקומו – 1 טבלה מס 1.3  

 תיאור כינוי או
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהה מתקולמפלס 

 )ד( אגף/בנייןהקובעת ל

ת רודיר מספ
 ומהקב

 הערות ושהשימסוג 

 מרתף תוקומ
 --- -1,-2,-3 האגפים לכמשותפות ל

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

 יחדר, מאגרי מים, מחסנים ,דרגותמ
 חדר טרפו, תקשורת/י חשמלדרח ,בותשאמ
 נפרד ת חדר מדרגותצעובאמגישה (

ערכות מים ומתקנ ,ורוריוא פירי, )חיתומהפ
 .רשויותדרישת המתכננים והטכניות לפי 

ות הממוקמות יתכן ומערכות שונ
ים סמוכים /אגףישרתו גם  אגףב

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

 אגף/יןבנילקומת כניסה 
 --- קרקע )ם ומסחרורימג(

 :A אגף
, תולימע, )לובי(מבואת כניסה  :למגורים

למגורים ף ותמש 1ם תוכמ( ותרגמד יחדר
, חדר גנרטור ,)מאזור החניה - ולמסחר

דרישת ות טכניות לפי מתקנים ומערכ
 .המתכננים והרשויות

רכות מתקנים ומע, שטחים למסחר :למסחר
 .שויותהרו נניםת לפי דרישת המתכטכניו
 :B אגף

, מעליות, )לובי(מבואת כניסה  :למגורים
 םריגולמף משות 1כם תומ( חדרי מדרגות

חדר , ורגנרט חדר, )יהור החנמאז -חר ולמס
לפי דרישת מתקנים ומערכות טכניות , חשמל

 .יותהמתכננים והרשו
לרבות תאי ( שטחים למסחר :למסחר

, )מוגן מוסדי מרחב(מ "ממ ,)שירותים
כניות לפי דרישת מערכות טו יםקנמת

 .המתכננים והרשויות
 :Cאגף 

י אלרבות ת(ר שטחים למסח :למסחר
, ותמעלי, )ילוב(ה כניסואת מב, )םתירושי

, )מוגן מוסדי מרחב(מ "ממ, מדרגותחדר 
, )ם ניידים ודחסניתמיכלי(דרי אשפה ח

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 .ויותוהרש כנניםהמת

, ליור תפעוזא ,תיוחנ :בפיתוח
 מיכלים למחזור, אשפה טמונה

 .י גזוצובר

למגורים  הקומ
 1-2 משרדים/חרלמסו

 :B -ו A פיםבאג
6 

 , בכל קומה(
 )אגףבכל 

 :B -ו Aאגפים 
, מעליות, קומתית מבואה, מגורים: בכל אגף

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, חדרי מדרגות
 .ים והרשויותמתכננישת הטכניות לפי דר

 :חרמס C  אגף
לרבות ( קליניקות/משרדים/סחרם למשטחי
, מעליות, מבואה קומתית ,)שירותיםתאי 
מוגן  מרחב( ק"ממ, ורפרוזד ,תגודרמ חדר

ת מתקנים ומערכו, מרפסת שמש, )מתיקו
 .כננים והרשויותי דרישת המתטכניות לפ

--- 

 מגורים קומת
 3 וגג עליון לאגף מסחר

 :B -ו A פיםבאג
6 

 )בכל אגף(

 :B -ו Aם פיאג
 ,תומעלי, מבואה קומתית, מגורים: אגףל בכ

ת כוערמתקנים ומ ,פרוזדורים ,מדרגות יחדר
 .ויותנים והרשהמתכנ רישתפי דות לינטכ

--- 
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 תיאור כינוי או
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהה מתקולמפלס 

 )ד( אגף/בנייןהקובעת ל

ת רודיר מספ
 ומהקב

 הערות ושהשימסוג 

 :מסחר C אגף 
מתקנים ומערכות , חדר מדרגות, גג עליון

 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות

 4-15 מגוריםקומות 

 :B -ו Aבאגפים 
6 

  ,הקומ בכל(
 )ףבכל אג

 :B -ו Aאגפים 
, מעליות, יתבואה קומתמ, מגורים: בכל אגף

ות מערכים ומתקנ ,יםורזדרופ, י מדרגותחדר
 .רשויותתכננים והדרישת המיות לפי טכנ

--- 

 העליונ מגוריםקומת 
 16 )פנטהאוז(

 :B -ו Aבאגפים 
6 

 )בכל אגף(

 :B -ו Aאגפים 
, ותלימע, מבואה קומתית, ריםמגו: בכל אגף

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, גותחדרי מדר
 .רשויותות לפי דרישת המתכננים והטכני

--- 

 ןליוגג ע
 --- --- )שירא(

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

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

--- 

 וריםמגל ומותסך הכל ק
 --- --- --- B( 16 -ו Aאגפים ב(

 B: 20 -ו Aים אגפב אגף/בנייןבומות כל קסך ה
 C: 6ף באג

 .)הראשי( יוןגג העלנכלל הלא  קומותן הניימב

 
  :והבהרות הערות

  .הבניה יינויים בטבלה בהתאם להיתרנו שייתכ )א(

נות התכנון כהגדרתה בתק[ אגף/ניסה הקובעת לבנייןהיא הכת סוהכנייש לציין איזו מ, אגף/ייןבנל אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )]. להיתרבקשה (בניה וה

 

 : )ראשי( תףמשו דרגותר מחד 1.4
 .1: מסחר Cבאגף  ;)בכל אגף( B :2 -ו Aם פיאגבהמדרגות  יחדר מספר  

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

 .הגג סללמפעד  -3מרתף פלס קומת ממה ורמק .1

 .עד למפלס הגג )מאזור חניה( מקורה ממפלס קומת קרקע. 2

 .למפלס הגג דע -3מרתף  מתקוס פלמממקורה : רמסח Cבאגף 
 .רקעטרפו הנמצא מתחת למפלס הקחדר מדרגות לחדר , בפיתוח :דרגות נוספיםי מחדר  

 ; 2 :מסחר Cבאגף . B: 3 -ו Aאגפים ב מספר המעליות; יש :מעליות 1.5  
   .6 :מסחר Cבאגף . B: 20 -ו Aאגפים ב :מעלית לכלנות תחה מספר

 בכל  בדבאחת בל(יש  :(*)שבתוד יקפ מנגנון ;13,13 :מסחר Cבאגף  ;B: 8,8,13 -ו Aים אגפב :מעליתכל לם מספר נוסעי   

 ).מגורים אגף  

 .אין :באגפי המגורים מרעמדת שו 1.6  

 
 ולהניה חב וא/ו גףא/בנייןרי הייד נציגות י"הפעלתו תקבע עש, מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבתונה בר כי הכובהמו –" מעלית שבת" (*)                   

 .1969-ט"תשכ ןבחוק  המקרקעי ז 59בהתאם לסעיף 
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  :ועבודות גמר B -ו Aאגפים ב /בנייןה חומרי .2

 
 .השלד מהנדסתכנון לפי , בשילוב רגילהשת וועמת: יהשיטת הבנ; השלד ת מהנדסויתכנ לפי :אגף/בנייןשלד ה         2.1

 ; השלד מהנדסלפי חישובי : עובי .םייומטר/למנטים מתועשיםאו בטון מזוין מא/ו זויןמון בט :מרוח: קומת קרקע תרצפה ותקר          2.2

  .1חלק  1004 סלפי תקן ישראלי מ :טיאקוסדוד יב  .1045 לפי תקן ישראל מס :תרמיבידוד                  
   .הלקחהעת מניאלי להישר החלקה בהתאם לדרישות התקןריצוף בניין המגורים יהיה נגד   

  .1045 מס לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי; השלד בי מהנדסלפי חישו :עובי .זויןון מבט: חומר :קומתית רצפה ותקרה         2.3

  .1חלק  1004 מסאלי שרי תקן לפי :בידוד אקוסטי. יועץה החלטתלפי  :בשיטה   
  .השלד י מהנדסחישובלפי  :עובי. השלד מהנדס תכנוןלפי , ןים מבטועשתומטים אלמנ או, זויןבטון מ: חומר :אגף/בנייןהגגות           2.4

  .1045 סלפי תקן ישראלי מ :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ: פועי ניקוז ואיטוםיש   

  קיר מית של בדופן פני ,כלול מתועשם מבא .השלד מהנדס והנחיות התכנון לפי הב רגיללובשי מתועשת :קירות חוץ 2.5

 .האדריכל והנחיות מהנדס השלד חלטתלפי ה להכו, )כגון איטונג(או בלוק תאי  ,וןבלוקי בט, ה לדירותבצד הפונווץ הח  

 : 1045 ישראלי מס לפי תקן :תרמיבידוד . המהנדסתכנון לפי : עובי  
 .של מכון התקנים הישראלי "תו תקן  ירוק"היו בעלי קירות פנים יות וקרת צבעי

 :חוץרות ימור קיג 2.6
 .הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. קרמיקהקשיח דוגמת או חיפוי /ו, ן מלאכותיתבאאו /ו טבעיתאבן  :עיקרי ,ציפוי/פוייח 2.6.1

שטחים , קורות, בגגות, תורי כביסהמס, רפסותר במיקבע(; םמשולב עם חיפויים אחרי )שכבות 2(ח טי: טיח חוץ 2.6.2

 ).וכו עמודים, מקורים

 .קומיתום עם הרשות המיפויים בתאוחלוקת הצ גוון, גלשנות סו יהיה רשאיהאדריכל  :רחאוי חיפ 2.6.3

 לפי , במשול וא/ו )רו אחא/ואיטונג (או בלוק תאי /ובטון או בלוקי /מזוין ו בטון: חומר: תקירות הפרדה בין הדירו 2.7

 . 1לק ח1004י "תרש על פי הנדסטי וד האקוידר הבשיעויעניקו את ובכל מקרה השלד והיועץ  מהנדס נחיותה  

 :B -ו Aאגפים ב ראשי מדרגותחדר  2.8
 רגותלחדרי המדהאקוסטי הבידוד  ;נדסהמבי הלפי חישו :עובי. בטון מזוין או בנוי או משולב :חומר :קירות מעטפת 2.8.1  

 .ל דיןיבוצע על פי הוראות כ ליתעהמו

" ירוק תו תקן"בעל  ,אקרילי עד לתקרה טיח וצבע+ יצוף הר גמתכדו) םנליפ(ם חיפוי בשיפולי :חומר :גימור קירות פנים 2.8.2 

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

  . יםקנן התמכו

בהתאם  ,)ט לבןצמנ(טראצו  ורצלן אופיט גרנ מאבן נסורה אוהמגורים יהיו  אגף/בניין מדרגות :מדרגות ופודסטים      2.8.3 

 םספסיופסים מחו) פודסטים(לאורך המדרגות ומשטחי הביניים יפולים תואמים ובעלות ש, נטיםקנים הרלוולדרישות הת

 . פ הוראות כל דין"ע קוסטי לחדרי המדרגות והמעליות יבוצעאהוד ידהב. 2279 י"הכל בהתאם לת. כנגד החלקה

 .1142י "לתתאם בה, )רבות מאחז ידל(או משולב /בנוי ואו /ו תכתמ: ז ידמאח/ מעקה 2.8.4 

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

  :B -ו Aם פיאגב יתמתקו) לובי(מבואה  2.9
, רצלןט פורמיקה או גרניבן נסורה או קגמת אדו, קשיח פויבחי יהיו רות פניםגימור קי :חומר: מתיתה קומבוא גימור קירות פנים 

 .עד לתקרה ")רוקבעל תו תקן י("יח יבוצע טיח וצבע אקרילי מעל החיפוי הקש, לתותעד לגובה משקופי הד

 . )תקרה זוטיח מעל מונמכת לא יבוצע במקרה של תקרה ( "תקן ירוק בעל תו"י סינטט דיס+  טיח :חומר: הר תקרמוגי 

 .י בחירת החברהפל ,פורצלן או גרניטן נסורה בא :צוףיר 

 ).צד חיצוני בלבד(פח צבוע בתנור  :ארונות למערכות .יתאה קומתכמו מבו: וזדורים לדירותרפ

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

מטעם " ירוק תו תקן"בעל , סיד סינטטיו בטון צבוע בנים אטיח פ :הרותקרות קי: ים ואחריםלחדרים טכני, חסניםרים למפרוזדו

 .  התקניםמטעם מכון " וקקן ירתו ת"בעל , בטון צבוע במלבין סינטטי: חומר :גימור תקרה. תקניםמכון ה

 .לפי בחירת החברה ,רניט פורצלןה או גורנסן אב :ריצוף
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 :B -ו Aאגפים ב תראשי כניסה) לובי(מבואה  2.10
מעל החיפוי , שקוף דלת הכניסהות עד לגובה מלפח, )פורצלן יל או גרניטרג(קרמיקה  ורה אואבן נס: חומר: פניםקירות  ורימג

  ").תקן ירוקבעל תו ("רילי בע אקהקשיח יבוצע טיח וצ

 .יביתטרקורה דאו תק רת משנהאו תק/ו ,")ל תו תקן ירוקבע("סינטטי דוגמת פוליסיד  סיד+ טיח  :חומר: תקרהגימור 

העומדים בתקן ו ,ר"מ 0.64-א יפחת מהאריח הבודד ל שטח. יט פורצלןם מסוג גרנאו אריחי) שיש(רה אבן נסו: חומר: ףצורי

 . לקהעת החהישראלי למני

 ,816י "יה ותן ובנהתכנולומיניום לפי תקנות ויהיו בעלות חזית א אגף/בנייןכניסה להלת ד ידקע לו בקומת הקראר ימוקמתיבות דו

 .המקומיתפי דרישת הרשות וב המספר יהיה לעיצ, מוארחיצוני ו אגף/ייןנביותקן מספר  ףאג/ןבנייה זיתבח

. מטעם מכון התקנים" קתו תקן ירו" בעל ,יטטסינ בסידצבוע או בבטון  םטיח פני: חניה קירותגימור  :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

   .קניםמטעם מכון הת "ירוקתקן  תו" בעל, טיבמלבין סינטע בטון צבו :חומר: תקרהר מוגי
 .ברהטת החלפי החל, משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף תרצפ גימור: מקורה פת חניהגימור רצ 

 .6.1.3יף פיתוח סעדות בוע ראה :ית לא מקורהיה חיצונגימור חנ 

 :B -ו Aאגפים ב :משותף חדרים לשימוש 2.12

 :)היויל שככ( ים טכניים/חדר 

בטון צבוע בצבע  :גימור תקרה. )מים וכו, ארונות חשמל ,תלמעט גומחו(, דגמת פוליסיסינטטי דו בצבע ועצבטיח : ור קירותימג 

 .קניםהתן מכו מטעם" תו תקן ירוק"ל עב , כל הצבעים .טינטסי 

 .או משולב או פורצלןטראצו רמיקה או אריחי ק: גימור רצפה              

 

  :רותעה
 .מטעם מכון התקנים" ירוקתו תקן "בעל , צבוע בצבע בבטון או פנים יחטב תקרה יעשו/קירות צביעת . 1
למניעת  2279לי ישראה קןת התה בהתאם לדרישוגד החלקיהיה נ )שותפיםים המבדירות ובשטח( אגף/בנייןבריצוף . 2

   .החלקה

 

 ערכת אינטרקוםת הנשלטת על ידי מפתיחה חשמלי בעלת, מזוגגתום יניאלומדלת , יש :אגףבכל  :B -ו Aאגפים לניסה דלת כ 2.13

 .ומחזיר שמן
, )יההבנ תרהיות ודרישות הרשוילפי  זוגגאלומיניום מאו  מתכת(י תכנית "עפ .יש :אגף/בנייןנוספת ל, יציאה/ דלת כניסה   

 כניסה/אהציבי )תר הבניהות והיהרשוי שותדרילפי  יום מזוגגמינאלואו  מתכת( דלת נוספת, חניה חיצונית/לחצר כניסה/ביציאה

 הכניס/ביציאה )ההבני דרישות הרשויות והיתרלפי  אלומיניום מזוגגאו  מתכת(ת נוספת ודל, בקומת הקרקע רגותמד חדרמ/ל

 .מקומות המרתף

 .כולל מחזיר שמן, דלתות אש :רגותר מדחדת דלתו 2.14

 .האדריכל וןתכנלפי  ,מר וכמותחו, תאור :וש משותףרים לשימדת חלונודלתות וח .פח דלתות :תות חדרים טכנייםלד  

   .כולל מחזיר שמן, דלתות אש  :תיובי קומדלתות ל 2.15

 .יש :פיםמשות וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ,תחניו ,יםומתימבואות ק, מדרגות חדר, לובי, אגף/נייןבלסה בכני, תאורה 2.16

צן מתוך חדר המדרגות ולחרת לילה קבועה בשבת לתאו ומנגנון, ת מגוריםר בכל קומהדלקת או יהיו לחצן יםורמגה אגף/בנייןב                

  .הדלקת  אור בחדר המדרגותלהדירה  

  .האדריכל בגוון לפי בחירת ,)החיצוני בלבד בחלקם(או ציפוי אחר  תנורב ועף צבפח מכופ :חומר: גז ומים, ארונות חשמל 2.17
פין התקנת מונה נפרד לכל לחילואו  ,משותף נפרדלמונה  רויחוב ל כל המחסניםהזנות החשמל ש :ייםדירתנים סחבמה ורתא    2.18

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

 ים/אגף/יןניבהשל  הרכוש המשותףהזנה ממערכת החשמל של  .שי :למערכות אלקטרומכניות משותפותרה ולתאו למשחור חיב   2.19

הסמוך  אגףאו ימוקמו ב/הסמוך ו אגףאך ימוקמו ב, אגף/יןבנירתו הת משותפות אשר ישיתכנו מערכו(שמל חהלפי תכנון מהנדס 

 .)תנוהשו בכפוף לאישור הרשויות, אגף/בנייןהאת  תו גםוישר
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 )פרטי זיהוי – בנוסף לאמור בפרק א(תיאור הדירה  .3
 

 *:ירהה הדגוב 3.1 
 .מ 2.65 -כ :קרהד תחתית התהריצוף ערה מפני יהד גובה   

 ;מ 2.05 -לא פחות מ: ורגובה חדרי שרות ופרוזד   

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

 ;מ 2.05 -ת מפחו לא: )הכשם נרבא(גובה חניה מקורה *  

 

 המינימלי בשטח הדירהגובה כל מקרה ב. משנה תקרות ותהנמכות מקומיו, בליטות, מערכות, קורות למעט תחת: הערה* 

 .בה המינימלי הקבוע על פי דיןפי התקנות לא יפחת מן הגוהקבוע לגבי חלקי דירה על   

 

 .וצמדים לה או המשמשים אותהם המחישטה וברשימת חדרים וגימורים בדיר – 2 טבלה מס 3.2 
 ).שלאחר טבלה זו,  הבהרות/בהערותרוט יתר ראה פ(  

 

 )1(ירותחומר ק ורתיא
 )2(ותקרותגמר קירות 

 )4(יפויאריחי חומידות 
 )מ"בס(

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

 ריצוף
א "מ/ ר"מחיר לזיכוי למ

 בשקלים חדשים
 הערות

 בטון קיבלו ,טוןב כניסה
 .משךהברות הערוט בראה פ אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

 וןטבקי בלו ,בטון וריחדר ד
 .ות בהמשךראה פרוט בהער אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

 י בטוןוקבל ,בטון מטבח
 )1(או אחר

בגובה חיפוי לכל אורך משטח העבודה  אין )3(ראה  )2( ראה
 אםב( לוןלמעט אזור ח .לפחות מ"ס 60
 ).יםקי

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

 י בטוןוקבל ,בטון לוכא נתפי
 .ךראה פרוט בהערות בהמש אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

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

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

 יםחדר רחצה הור
 )1( ראה )חתמקל(

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

 .מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק"
---  )4(ה רא החיפוי קרמיק .בהמשך ראה פרוט בהערות  

 בלוקי בטון ,בטון שינה חדר
 .ךשבהמרות ראה פרוט בהע אין )3(ראה  )2( ראה )1(אחראו 

 בטון מזוין  ד"ממ
 .בהערות בהמשך פרוטראה  אין )3(ראה  א"רט הגלפי מפ א"הג וראותלפי ה

 כלליחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון ,בטון
 )1(או אחר

משקוף הדלת  הבוגל ירותחיפוי ק אין )3(ראה  )2( ראה
קרילי בעל צבע א+ יח ומעל ט. פחותל
 .םעם מכון התקנימט" תו תקן ירוק"
 --- )4(ראה  קרמיקהוי חיפ .בהמשך רות וט בהעפר ראה 

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

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

 .משךבהערות בה טופר ראה גם

 בטון בלוקי ,בטון מסתור כביסה
 3.4ראה סעיף  אין אין )2( ראה )1(או אחר

 י רתיד סןמח
 )שהוצמדככל (

או  בטון בלוקי ,בטון
 )1(אחר

צבע קירות גימור  .חיט
גימור תקרה סיד . ליאקרי

 . סינטטי

 )5(ןלצפור גרניט
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

 .המהנדס/דריכלהא
 בלןק/םלבחירת היז
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 :להלטבוהבהרות הערות 
 
 ניתן , היו כאלהככל שי - מתועשים למחצה/שיםבדופן פנים של קירות מתוע( יתא בלוק/בלוקי בטון/בטון: קירות חוץ :חומר קירות )1(

   ית לרבותונטרלוינה הידה בתקהכל בכפוף לעמ. או בלוק תאי, לוחות גבסמ יהעשו שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה  

יבחדר .בלוקי גבס/יבלוקי בטון תא/בלוקי בטון/ןובט :ו מיהי): חלוקה פנימית(פנים קירות ה). בנייני מגורים בידוד תרמי של: 1045י "בת  

  ".או מבלוקי בטון" למיםם דיכעמי"י היצרן "ת בבלוקים המוגדרים עירוהק יבנומקרה  רחצה בכל  
 .לבן: גוון .ד לפי הנחיות פקוד העורף"בממ .וונטיםודרישות התקנים הרל ן המהנדסנותכלפי  ירילאק צבע+ טיח : תגמר קירו )2( 

 .אלו יעשו מלוחות גבס ים של קירותשמעטפת הפנ יתכן, ת למחצהה מתועשת או מתועשבאם קירות החוץ יבוצעו בשיט        

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

 . יליאקר צבע): ללא חיפוי בתחום( ושירותיםי רחצה רות בחדריקגמר  

 . ים הישראלימטעם מכון התקנ" רוקתקן י תו"נים יהיו בעלי כל צבעי התקרות וקירות פ 

, ואריחים מסוג טראצ, R-9להחלקה  תת התנגדודרגוב נטיותה הרלווודרישות התקינה והחקיק 2279י "רישות תבדד העומ. סוג א: ריצוף )3( 

מ "ס 60/60במידות  .ניטרלי -יר היא בגוון בהמהן  שאחת גוונים לפחות/גמאותדו 3 -וצוף סדרות של רי 4לבחירה מבין . לןגרניט פורצ, שיש

   .תצה ומרפסחרעט חדרי למ ירהל הדכב. אלו תה מהנדרש לחדריםת ההחלקה לא תהיה פחויעמנרגת ד. מ"ס 33/33מ או "ס 45/45או 

נגדות תההחקיקה הרלוונטיות ובדרגת ונה התקיודרישות  2279י "העומד בדרישות ת. סוג א :מרפסת שירות/  רחצה יריצוף בחדר -  

ת שאחת חולפ םניווג/דוגמאות 3 -סדרות של ריצוף ו 4ין מבה בחיראריחים מסוג קרמיקה ל, R-11וברצפת תא מקלחת  R-10 להחלקה 

יעת ההחלקה נת מדרג .לפי האמור לעיל הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר ם ייקבעו מתוךמידות האריחי .ניטרלי -היר ן בן היא בגוומה

  .שיבחר על ידה, ה או הספקרבחהיג שתצ, מידה/גוון/דוגמאהרוכש תעשה מאחת מ בחירת  .הנדרש לחדרים אלולא תהיה פחותה מ

. ניטרלי -ר דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהי 3 -סדרות של ריצוף ו 4כש מבין חירת הרולב. סוג א :שמש תפסמרריצוף ב -

יג ממבחר שתצעשה הרוכש תבחירת  .ף חשוף לגשםלריצו החלקה שאינה פחותהובדרגת ה, שיפועי ניקוז ירתצלי ודלםהמתאימים בג

 ).אין צורך בשיפולים, חפה בחיפוי קשיהחוץ מחויר ם קהשבת במקומו( .שיבחר על ידה, הספקאו  רהחבה
-מידות כב. ניטרלי – בהיר גוונים שאחת מהן היא בגוון/תמאודוג 3לבחירת הרוכש מבין לפחות  -קרמיקה . א סוג :רחצה יבחדר פוייח )4( 

שקוף עד גובה קו מ ,י רחצהחדרב. המחירי מינוללא שה במידות לבחירת הקונה קמיבקר חיפוי קירות( .מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33

 ).צבע אקרילי+ מעל החיפוי ועד לתקרה טיח. מ 1.50עד גובה  חיפוי בחדר שירותים. הדלת
שינוי  לכ לאמ ל"ס 33/33, מ"ס 20/50ת וכן במידות נוספו מות למפרטאריחים המידות דו קונה המוכר יהיה רשאי להציעהמת בהסכ  

הרצפות והנקזים , הקירות. הקירות יפוי קרמיקה זהה לגמראקוסטי וחלל בידוד יגרה מובנית כותבוצע ס ויהגל לצנרת. במחיר הדירה

 .מוכיםחדרים ס/קי בנייןבר מים לחללמניעת מע םוונטיידין ולפי דרישות התקנים הרל כל ראותם רטובים יאטמו לפי הובאזורי

 . יטרלני -היא בגוון בהיר  שאחת מהן גוונים/ותדוגמא 3לפחות  וכש מביןהר ירתלבח. סוג א - י קירות קרמיקהפוחי: מטבחחיפוי ב  

בגובה  .ל ידהיבחר עש, או הספק שתציג החברה, מידה/גוון/גמאומד מאחתבחירת הרוכש תעשה . מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33-במידות כ

ור וסביבו בקו ות תואם מאחורי התני קירחיפו BI ידתביחאינו כאשר התנור . רון תחתוןאל מע( הלכל אורך משטח העבודמ לפחות "ס 60

 . צבע אקרילי+ טיח : תירוובק מעל החיפוי. )מעל הריצוף מ 1.50גובה (חיפוי הקרמי ועד הרצפה העליון של ההסף 

 .ר "מ 0.20 -ודד עד כב יחח ארשט. יזם/לבחירת הקבלן גרניט פורצלן מסוג: )שנרכשככל ( ריצוף במחסן )5( 

 

  :תהערו
וצרים שונים ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור מ וכש תעשה אך ורקגש כי בחירת הרלמניעת ספק יוד –דייר /שת הרוכירבח

 .י החברה"גם מאלו שנבחרו ע, םוניים שמספק
ת החזית גמוי כדואו בנ חוסמתיניום משולב עם זכוכית מומאלה עקמ) חרת בהיתר הבניהבאם לא נקבע א(סות קות המרפעיצוב מע – מעקה

 ".קים ומסעדיםמע" 1142 י"נחיות תולפי ה

לחלקי למניעת מעבר מים  פי דרישות התקנים הרלוונטיםלן ול דיהרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כ, הקירות –איטום 

 .חדרים סמוכים/ ניין ב

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

 .האדריכל תכנוןלפי  ,)רוחב/גובה מ"ס 20עד (גובה המותר בתקנות  עד) מדרגה( מונמך/מוגבה ףיתכן ס, גג/ביציאה למרפסות שמש
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 גלויה לצנרת  .חייבפחת מהנחיות המפרט המי לא קרהובכל מ. המצוין בטבלהיפוי הקירות יעשה לגובה ה חגוב - רותציפוי קי/ חיפוי 

 .הה לגמר הקירותמיקה זבידוד אקוסטי וחיפוי קר יבוצע סגירה מובנית כולל 

  .לפי החלטת החברה, מ"ס 60 -רות שאורכם פחות מבאם יש פינות קמו ,PVCם או ויניאלומיבוצעו פינות מפרופיל  –פרופיל פינות בחיפוי 
 שהאבן לפיהן היות , 2ק חל 5566י "ת מתוך תת הבאולהוראו ים לבשליש  -)פרטי/שותףנו בשטח המתקיוכל שכ(אריחי אבן טבעית 

 הרצפה שים במערכת גוון הלוחות או האריחים המשמ, ןו כמכ. גידים והבדלי גוון ומרקם ,עלולים להיות בו נימים, טבעי ומרהיא ח 
 מטרות הנשמרים ל חות או האריחיםלובין הצפה לרבחים שן בין הלוחות או האריוובגוני ולפיכך עשוי להיות ש ,עלול להשתנות בחלוף הזמן 
 .תחזוקה 

 .ף בדירהוצריה ג"ע ,י החברה"או הברקה ע/למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו - הברקה/ליטוש

 ו א/ו פלדה או/ו ו בטוןא/ו עץ) כנית המכרבסימון בתו שהדבר יחייבומבלי , להתקין ככל ותבחר החברה( – ות/קורה, רגולהפ

  .האדריכל וןי תכנלפ, בלומש

ואזורים  כותרלמענות ארו, בגב ארון מטבח, למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, לפחות מ"ס 7בגובה מחומר הריצוף ) ליםפנ( –שיפולים 

 ).גרונג(נות ום פיללא קיט, ושיפוליםחיפוי . טכניים
  .ותלפח מ"מ 3של  )פוגות(חים יבין ארמרווח  ביצוענדרש , לריצוף וחיפוים ניהתק לפי דרישות – )פוגות(מרווחים 

 
 או במסמך אחר במפרט מכר זה ,להבטב ות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כךלגביהם יש התייחסות בהערמובהר כי ציוד ומתקנים (
 ).שהשצורף להסכם הרכי 

 

 :ארונות 3.3
 
 יור וחה של הכלהתקנה שט תוך פתח המתאיםחי, יורבת לכשות, יםמדפ, מגירות, לול דלתותיכן רוהא :ארון מטבח תחתון  3.3.1 

 . כלים חמדינה להכ, )נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה, פתח: לכול( ם מובנותהכנה לכיריי/   

 .  MDF או) ץיסנדוו(ר חלקי הארון עץ שא .טיקעץ דארון יהיה מוגב ה, )סנדוויץ( ים יהיו מעץ מעובדגוף הארון והמדפ                    

 ות מעל מ לפח"ס 90 -גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ. תמ לפחו"ס  60-יהיה  כ, הדלתות כולל חזית, עומק הארון  

 .ןהארותית יעת רטיבות של תחוי עמיד למים למנמ ובחיפ"ס 10 -בגובה של כ) לסוק(בתחתית הארון הגבהה . פההרצסף   

 ".פתרונות פינה"ותקנו ות הפינה של הארון יביחיד. מקוהו ולכל עולכל גוב, לפחות מ"ס 60ברוחב  גירותהארון יכלול יחידת מ  

 י "שיוצגו ע) ניטרליד בהיר לבן ואחמהם אחד ( גוונים לפחות 5הרוכש מתוך  תחירלב. קהייפורמ: ציפוי חיצוני. מתכת: ידיות  

  .לבןון בגואו מלמין /ו קהייפורמ :םמדפי וגמר ימפניי ציפו. החברהו על ידי /רבחם שיי/או הספק/החברה ו  

 ;בהמשך ראה הערה :מידות)1(  
    ראה נספח ג :התחתוןמחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

 בןמא מ"ס 2-בעובי לא פחות מ הלבחירת הקונה משטח עבוד :ורתיא: לכל אורכו וןטח עבודה מעל ארון מטבח תחתשמ

עם שוליים , )נייןלפי הע  1,2חלקים ( 4440 י "ת דרישותל נההעו, )שווה ערךו יסר אאבן ק תכדוגמ(טבעית או פולימרית 

קן קנט ותי בהיקף המשטח. וריותאם להתקנה שטוחה של כיטח המש. פםמ ביחס לחזית הארונות בכל היק"ס 2בהבלטה של 

זית המשטח ככל בוד בחעם עי המוגב טנללא קי להעדיף התקנה שאה רונהק(כר י המו"עיבודו יקבע ע עליון מוגבה שאופן

  .היקף המשטחש כולל אף מים בכל הנדר
  ,לפי ארון המטבח חלק תחתון: מידות

 3 ציג בפני הקונההמוכר ת/בחברה .ו על ידו/חרים שיב/או הספק/ו י המוכר"דוגמאות שיוצגו ע ן ווגמוך לבחירת הקונה מת :גוון  

  ).אחד היו בהדבקה ולא לוח בודדאבן קיסר י/לוחות השיש. )ליניטר בהיר הילו יהאחד מגוונים א( פחות ל יםגוונ   

  

 .אין: ארון מטבח עליון 3.3.2 

 א ארון "מ 2 -א ארון מטבח תחתון ב"מ 1לדייר להמיר עד יהיה רשאי להציע יפי המוכר צהספטבח מסיבות של תכנון המ: הערה  

 .יתן פינעליו מטבח זה לא יותר ארון רהמקב. ןמטבח עליו  

 .תחתוןבח הליון יהיה בהתאם לארון המטמבנה וציפוי ארון המטבח הע   
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 .ד לכל אורכורון יכלול לפחות מדף אחד אחאה. פחותמ ל"ס 30מ לפחות ועומקו "ס 75גובהו של הארון העליון   

 

  הכולל. מ לפחות"ס 80 :מידותב ,נחמואו  תלוי ,רספהאו ט עץ סנדוויץ ןתותח ןארו ,)כללי( רחצה דרחב): ציין(ארונות אחרים  3.3.3 

 .ניאו קוורץ משולב בכיור/ שיש/ רסמשטח העבודה אינטגרלי מח.  צירי נירוסטה, מדפים, דלתות 

החלטת  פיל :וןוג .רן הארוןין לפי יצאו מלמ/ו קהאיפורמ: פנימיי ציפו. החברה החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמ: צונייי חציפו

 .החברה

    ראה נספח ג :הרחצהן ורבעד איכוי לז ירמח

 

              :הערות
 .מטר אורך 6: עלהומ 4.5 בדירת, מטר אורך 5: חדרים 4-ו 3ל ארונות מטבח בדירת ך כללית שמדידת אור )1( 

 כיריים, תנור, יחמדל עדיםהמיו חללים). וןך הארבאור פעמיים מחושבתת שקיימ נה ככלפי(רך הקיר המדידה לאו
ארונות  אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. באורך הארונות המשולבים בתוך הארונות יכללו )ררט מקמעל( ב"וכיו

  .זה אוריה מתייחשבו כסטי לא, המטבח
בח המט בקיר שבגב ארונותבחשבון כי יתכן וקונה לקחת על ה, וביצוע עצמישל זיכוי עבור ארונות המטבח רה במק )2(

 .תחזוקה ים אלו לצורך/חלאפשר גישה לפתיש  .תפיםם משוי/לטןי גישה לקו/ם פתחמיייק
 .ונהקה להחלטת הינם תחתון בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של ך התקנההארון לצור תכנון )3(

 במקומות ,תות ומדפיםלד לרבות ,בשלמותו המטבח וןרא לספק את המוכר לע ,להתקינם שלא הקונה החליט -
של מים וניקוז והזנת חשמל  ותהנדרש ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםהמוב מלייםהכלים החש להתקנת ועדשיו

ה ברה תקבע ובמועד שהחברה תנחחשה מניםבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח ז. מדיח תחת הכיורל
 .שאת הרוכ

 

 :מיתקנים לתליית כביסה 3.4

 .יסההכב תלייתמתקן ירה לה ישמנו תהיה גישמ שרוץ אפתח בקיר ח              
 באורך מינימלי של, חבלי כביסה פלסטיק 5, כולל גלגלות ניצבים )מגולוונים(ממתכת  מוטות 2: )נהקט( מיתקן לתליית כביסה 

 .כ"מטר סה 8 -א פחות מכולל חבלי כביסה באורך של ל מ"ס 120 נימלי שלבאורך מיאו מתקן מתרומם  ,מ"ס 160 
 ממתכת קן סה בחצר או במרפסת משמעו מתמתקן שווה ערך לתליית כבי( צרבח ךוה ערקן שוקן מתאפשר שיות: ות הגןרידל 

  5לפחות  המתקן יכלול. לקירהמתקן יהיה יציב ומקובע . הנהמבתות במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזי, מגולוונת על קיר המבנה 

 .תנים למתיחהניו UVרינת ים לקעמיד ,ים יהיו איכותייםלבחה. מ"ס 160ך מינימאלי של חבלי כביסה באור 
 .לפי תכנון האדריכל ,ובמידות 5100י "ת י דרישותהכל לפ. או משולב/ואלומיניום  :מסתור כביסה 

רעה לתליית פריטי ה עלולה להיווצר הפבמקרה ז ,ים/יבוי של המזגןה יתכן ויותקן גם יחידת העסיהכבתור בחלל מס: הערה

 )..ש"בהנחיות משה(חד יומהמפרט וין בח המצולים שלא יפחת מהשטגדה יסכב 
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 )  מ"מידות בס(  ריסים בדירהחלונות ות, תותדלת רשימ – 3 טבלה מס 3.5 
ידות המעברים מ, בכל מקרה. תיחהבכיוון הפבסוג הפתיחה ו, יםבמידות הפתח, במיקום הפתחים ייםשינויתכנו : הערה 
 .שךנוספות בהמגם הערות  ראה. ון והבניההתכנ תקנובת שרמהנדושטח החלונות לא יפחת ת תובדל החופשיים 
 

 תריסים ותנולח  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )רוחב/ גובה( 

עץ (חומר 
/ םניולומיא

 )אחר/ מתכת

ר צי(חה פתיג סו
)/ כ"עכ
 )אחר /כיס/נגרר

דת כמות ומי
  פתחה

 )רוחב/ בהוג(

עץ (חומר 
 /םיוומינאל
 )אחר/ כתמת

סוג פתיחה 
/ כ"כע/ציר(

 )חרא/כיס/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 )רוחב/ גובה(

/ עץ(חומר 
/ יוםנמיאלו

 )אחר/ מתכת
 חומר שלבים

/ ציר(סוג פתיחה
/ נגרר/כ.ע.כ

 )אחר/מליחש/סכי

 כניסה
1 

 ר רגילהיצ טחוןדה בלפ
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
 --- --- 90/210-כ

 ריור דדח
1 

 כ.ע.נגרר כ מזוגג אלומ
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי אלומ אלומ
 כולל גיבוי ידני

 260/220 -כ --- 260/220 -כ

 מטבח
 ---

--- --- 
--- 

 --- אוורור מכני
--- 

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

חדר שינה 
 1ם הורי

1 
 ר רגילהיצ עץ

1 
 כ.ע.נגרר כ מזוגג אלומ

1 
 גלילה ידני אלומ מאלו

 120/115 -כ 120/115 -כ 80/210-כ

--- 
--- --- 

1 
 כ.ע.נגרר כ מזוגג אלומ

1 
 גלילה ידני אלומ אלומ

 120/115 -כ 120/115 -כ ---

 2 שינהחדר 
1 

 ציר רגילה עץ
1 

 כ .ע.נגרר כ וגגמז אלומ
1 

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

 ד "ממ
משמש (

 כחדר 
 )3 שינה

1 
פלדה לפי 

 א "הג
). רגילה(ר צי

 פתיחה חוץ

1 
 וגגמז אלומ

גילה או ציר ר
 כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 א"הג

1 
 . נגרר לכיס מאלו ומאל

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

 ---
--- --- 

 ---
 ים/גררתהנ, הדף ורסיסים, גזנגד פלדה , כנף אחת או שתיים --- ---

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

ה רחצ. ח
 )אמבטיה(

1 
 +עץ 

 ציר רגילה אור -צו/צוהר
--- 

 --- ינכמ ורוראו
--- 

--- --- --- 
 --- --- 80/205-כ

רחצה . ח
 ריםוה

1 
 +עץ 

 ציר רגילה אור -צו/צוהר
1 

 וינט וגגמז אלומ
 )קיפ(

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

 --- 60/65 -כ 70/205-כ

מרפסת 
 רותשי

1 
 ציר רגילה עץ

1 
 כ .ע.נגרר כ גוגמז אלומ

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

---  115/150 -כ 210/80-כ

דירתי מחסן 
 צמוד

ככל (
 )שהוצמד

 פח/עץ 1
לפי החלטת 

 החברה
 יר רגילהצ

--- 
--- --- 

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

--- ---  70/200 -כ

 :ואחרות טבלהל ותרעה
 ).כישהאחר שצורף להסכם הרמך במסבמפרט מכר זה או , בטבלה יןצו הקיים בפועל רק באם(

 יתבתחתלימרי הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פו. ובפתיחת ציר רגילה 23 ם לתקן ישראלי מסבהתא בודהדלת עץ ל= עץ  דלת .א

סוג = רגילה ציר,  יניוםלומהא הנחיות יועץלפי  :ג פרופילוס, אלומיניום=  אלומ. )בהמשך אר בסעיף יפרוט ית ראה(מ לפחות "ס 7 בהבגו הדלת
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 ,רקיב) סכי(חה או לתוך גומ/כנף נגררת על כנף ו= כ .ע.ניגרר כ, משתפלת+ רגילה=  )דרייקיפ(סב נטוי , )טוינ(לת משתפפתיחה = קיפ , פתיחה

אוריתן מוקצף כולל אטם גומי יפולוי ום במילשויים פח אלומיניס עתרילה או הזזה יהיו שלבי הסי גליבתרי: סיםתרי ,כיתכנף בתנועה אנ= ה ינוטליגי

ס ירת ארגזיורכב  מ 2.5בחדר דיור ובפתחים ברוחב מעל . עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. תמוגברימה בין השלבים לאט

 .או חשמלי/ה וצועבאמצעות ר, נגלל כלפי מעלה ריסת= גלילה . נייחה ידמנגנון פתן חשמלי ועם מנגנול "שלבי תריס כנ םע הלילג

 /כ הדלתות"ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאולהופיע ולות ם יכמשותפים לשני חדרי, חלונות/לתותד .ב

 .אווירג היזוהכנה לתפקוד מערכת ממ כ"ס 3ד על רצפה עיוגבהו מולי דלתות פנים ושן יתכ .בלהבט נותיות המצחלונו

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

 . )י תכנוןחר לפאו א מ"מ 6ובי של עם מרווח אויר בע ,תלפחומ "מ 4 עוביוג ביגז( זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

מנגנוני פתיחה , ידיות מובנות, ליםגגל, םיריצ ,EPDMאטמי גומי , סרגלי זיגוג: ובכללם, ייםקורם מלי תו תקן ואביזריהיו בעם יביההחלונות ורכי

 .י הנחיות פקוד העורףפל, ם פלדהי/עם כנףאלומיניום מזוגג  וגמסן לוח יההיד "בממ .ןהחלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצר. ונעילה
 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב ןתקיו ,החלונות לכל במסילות. ןאי :רשתות

 םגות שיר תפסלמר הפוניםלרבות במטבחים , בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, בחדרי שירות -ץור החיאוואוורור ל .ד

 .סויות רפפת כילקיר החוץ לרבעד ני ור מצויד במאוורר מכבוצע  ציני, בחלון או/ריס ואם איננה סגורה בת

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

 .ת מסךוריקאו /ו ,םסומח/הש כמעקהמשמ

  חה מנגנוני פתי, ידיות מובנות, גלגלים, צירים, EPDMמי אטמי גו, סרגלי זיגוג: םכללוב ,תקן ואביזרים מקוריים עלי תויהיו בהם ת ורכיביהחלונו   

  ;היצרן מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו החלונות. נעילהו   

 . האדריכל בחירת י"עפ") לבח("מומה שקופה או עותית יחבט כיתזכו ןתקתו ,)לונותבאם יש ח(ושירותים רחצה י /בחדר .ו

 .ודרישות כיבוי אשאדריכל ה תכנוןלפי  ,ועותבת קאו רפפו/ו או סבכה בדלת/אוורור מכני ו או/ן וחלוות יעשה באמצע) ככל שנרכש מחסן( ןאוורור המחס .ז

מערכות , )סקופיתלט/פנורמית( צהת הצעיני, נימי נוסףפ וןבטח סגר  5044ל ן ישראתואמת לתק ,רב בריח )ביטחון(דלת פלדה . דלת כניסה .ח

מ "מ 1.25לוונת בעובי של וה מגדמפלמשקוף בניה  .מעצור דלת ומספר דירה, תחתון סףשת מבר ,"רוזטות"נעה וידית , רינדצילמגן , צירים

 .רכוהמ ירתחבי ן לפר לגווגמ. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. לפחות

 . אש/בטחוןתקנו דלתות כן ויוית רקעירות בקומת קבכניסה לד, אותהכבלפי הנחיות רשות  .ירת החברהחבן לפי ווג , וניל ציפוי ד"דלת ממ .ט

, קחוז –קודי דלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד או שווה ערך בכל היבט תפהכנף  :יםפנ מכלולי דלתות .י

 עם, ם לעמידות במיםתאיהמ יצוני מתועשו ציפוי חה אייקגמר צבע או פורמ. לתמשקוף הד התאם לסוגיותקנו בצירים . אחר, קיים ,הטיקקוסא

 בעל 23 בהתאם לתקן ישראלי מסמשקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-מצופה ב) קנט(ף כנף הדלת קבהי .דיםידיות מתכת משני הצדו מנעול 

בי יבול סמקלחת מנעו/ בחדרי אמבטיה  . םר התקנתו יהיה עמיד למיוף לאחהמשק. ימהאט יל פסמר תואם לדלת כולגב ץו עי ארמלית פוהלבשו

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

 .ו על ידה/ים שיבחר/הספק

, בנוסף .בוע סורג קבוען לקאי, )מש את כלל הדיירים בקומהאמור לש בחרום(קומתי  חילוץהמוכרז כפתח בדירה  ד ובפתח "בממ -חילוץפתח  .יא

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

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

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

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

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

י "לכך ע סמכוי הגורמים שהו"ות ואטימות נוספת עיחייב בדיקת תקינ, י הרוכש"קו עכן פירול, קוד העורףי פי"ושרו עאושתקינתו והתקנתו נבדקו 

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

 .רףל פיקוד העוהתואם הנחיות מעודכנות ש

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ידות פתחים ות מאינן מבטאו, מ"משוערות בסבניה ות הינן מיד, 3 מסהמפורטות בטבלה המידות  – מידות .יג

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

  .  ות התכנון והבניהבתקנלפתחים אלו כנדרש , שטח/חת ממידותקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפבכל מ .)לפי הענין(
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 יטרים בדירהכלים סנוואה רתב מתקני – 4 טבלה מס 3.6  
 )ראה גם הערות לאחר טבלה זו(  

 

 מיתקן
אמבטיה חדר  חדר רחצה הורים מטבח מיקום

 אחר שירות פסתמר )כללי(

 כיור מטבח
 )כפולה/בודדת(
 

מידות 
 --- --- --- --- )א(ה הערה רא )מ"בס(

 --- --- --- --- א סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

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

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א --- סוג

 גראה נספח  אין --- ₪ זיכוי 
 --- --- 

 ת ידייםכיור לנטיל

מידות 
 --- --- --- --- --- )מ"בס(

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ י זיכו

וארגז  אסלה
 )ב(שטיפה

 

ות מיד
 --- --- ןהיצר דותלפי מי לפי מידות היצרן --- )מ"בס(

 --- --- א א --- גסו

 --- --- אין אין --- ₪ זיכוי 

 / טאמב

 )ב(מקלחת

 מידות
 הוראות כל דיןלפי  --- )מ"בס(

 שךראה בהמ
70/170 

 --- --- )אמבטיה(

 ריצוף משופע --- סוג
 )מקלחת(

אמבטיה ( א
 --- --- )אקרילית או פח

 --- --- ןאי --- --- ₪  זיכוי

לה למים קרים סול
 ,כיורחמים ל/

 )ד)( ג(מהמשטח

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

 --- --- א א א סוג

 --- --- ה נספח גרא פח גראה נס אין ₪ זיכוי 

 סוללה לאמבטיה
 )ה( ם קרים וחמיםלמי

 --- --- דגם

  דרך-רב
 ץאינטרפו(
או  )3ך דר  

 )ה(להסול

--- --- 

 --- --- א --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למקלחת 
 )ה( וחמיםרים למים ק

 --- דגם

  דרך-בר
 אינטרפוץ(
או ) 3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א --- סוג

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

 אחר שירות פסתמר )כללי(

 --- יש --- --- --- )ח(ה ולניקוזנת כביסמכו מים חיבור

 לשרוול בדופן חיצונית 4"פתח 
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים
 ומשקולת סגירהגנה כולל תריס ה

 --- יש --- --- ---

לחיבור , ם וניקוזחיבור למיהכנה 
 )ט(מדיח כלים

בניקוז כיור לבת ההכנה משו(
 )המטבח

 --- --- --- --- שי

 --- --- --- --- אין )רז נילב( רמים למקר נק

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

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

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ).להסכם הרכישה ףשצור אחר מסמךבמפרט מכר זה או ב, בטבלה צויןאם ועל רק בבפהקיים (
כיור רחצה . בהתקנה שטוחה, נירוסטה/חומר סילי קוורץ , לבחירת הקונה: )מ"ס 80/46כפולה  מ או"ס 40/60בודדת במידות ( כיור מטבח )א(

 ילפ תתוצר .מ"ס 40/50-חרס מידות כ: ור רחצהכי .חברהי ה"שיבחר ע, ספק/לפי היצרן) מ"ס 40/50 -במידות כ( ):יאינטגרל(שולחני 
  .חירת החברהת החברה לפי בטהחל

 תוצרת .1385י "י ת"עפ )ליטר 6ליטר וארוכה של  3בעל קיבולת הדחה קצרה של ( דו כמותי ,חרס/מונובלוק :ה גז שטיפאר. מונחת: אסלה )ב(
 .טהי נירוסרל ציעבד כב פלסטי) מושב( :אסלהכיסוי . החלטת החברהלפי 
 ילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מ. אסטרפולישלד עץ עם ציפוי , בעלת חיזוק היקפי, מ הומוגני"מ 3.5ובי תהיה מחומר אקרילי בע :בטיהאמ

 .מ לפחות מצופה אמאייל"מ 2.5לחילופין מפח בעובי . מפרופילי ברזל מגלוון
 לניקוז ועיםשיפ עם 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר, דין כל תוראוהב שהנדר פי על מהמידות חתיפ לא המקלחת משטח :קלחתמ

 ;המשטח
מ "ס 20מ לפחות ולעומק "ס 25 -פיה בגובה כ, בציפוי כרום ניקל ,מערבל/פרח: דגם: מטבח לקערת. )סכםכולל ח( חמים/סוללה למים קרים )ג(

 .1385י "ת שותועומדת בדריוצרת הארץ כשאחת לפחות ת סדרות 3ך לבחירה מתו .לפחות
 15מ לפחות ולעומק "ס 15 -ורך כבא הפי ,בציפוי כרום ניקלערבל מ/פרח: דגם: )כולל חסכמים( רחצהי /לכיור, חמים/ה למים קריםסולל )ד(

  .כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3לבחירה מתוך  ,מ לפחות"ס
, שרשורי ינורכולל צבציפוי כרום ניקל , )דרך 3 אינטרפוץ(רב דרך  –מהקיר : דגם :אמבטיהב :)כולל חסכמים( יםחמ/םלמים קרי הסולל )ה( 

הכוללת , מיקס מהקיר, לחילופין סוללה למים חמים וקרים. מ לפחות ומזלף"ס 60ורך י באמוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכ, מתלה מתכוונן
 .מבטיהאוי הללמייציאה תחתית 

מוט , מתלה מתכוונן, רישרשוכולל צינור בציפוי כרום ניקל . ירמיקס מהק, )דרך 3אינטרפוץ  -סוללה (רך רב ד -מהקיר : דגם: קלחתלמ
מ וראש מקלחת בקוטר "ס 30זרוע מהקיר באורך , לחילופין ולפי בחירת הדייר. פחות ומזלףמ ל"ס 60רך החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באו

 . מ"מ 15
 .קבלן/חברהי ה"שיוצגו ע 1385י "דת בדרישות תועומארץ כשאחת לפחות תוצרת ה סדרות 3ך לבחירה מתו, מקלחת/המבטיסוללות הא

 .ניל יברזו ,לביוב יבורח: כוללת י שטיפת אסלה/ארגזכיורים והתקנת  )ו(
 .לבן: גוון הקבועות )ז(
 . קו דלוחין או שפכיםוחיבור ל) 2007 אוג קוןתי -ת"הל( חמים מים ,מים קרים: הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח(
 .לסיפון קערת המטבחו, בברז והכנה לחיבור לביו: לים כוללתלמדיח כ הכנה) ט(
 הינןהסופיות  המידות, הרי אלו משוערות ,מ"או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס/ו מתקן וא/אתי ותברובכל משבצת שיש בה כלי : מידות )י(

 .החברה י"עשנבחרו , או היצרן/וספק ם למידות הבהתא
 .י קצהביזרצנרת נחושת בלבד ללא א, נאמר אחרתבאם לא  :גז הכנה לנק )יא(
 .ניתעירומים בטמפרטורה המסופקת מהרשת ה: מים קרים )יב(
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 למניעת החלקה ליישראמדים בתקן שעו תבועוקלרכוש  יש, במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה -)אמבטיה/אגנית(קבועות רחצה  )גי(
  .R-11 -פחות מ ולא

 . הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיורברז קרי =  פרח .קבוע נשלף מתוך שרוולאש ברז הר= נשלף  )יד(
  . בעזרת ידית אחת, חמים/ים לקרים ויסות מ) = מיקסר( מערבל

 .שניהם או/או לפיית ברז ו/ולחת לראש מק, םקרי/םחמי של מים, יציאה/חלוקת כניסה) = אונטרפוץ( דרך-רב
 ).פתחי ניקוז וכו/מקלחות/ברזים(הקצה הסטנדרטיות כות הספקת המים והניקוז מתוכננים למערי מערכת יש לקחת בחשבון כ )טו(

 ,תא המקלחתשטח  ,חיןללא התאמת קוטר צנרת הדלו, "גשם"כגון ראש מקלחת דמוי ) לאחר קבלת החזקה בדירה(עיל האמור לוי משינ
המים לקיבולת הניקוז מפל אי התאמה בין כמות המים הנפלטת מ רחצה עקבעלול לגרור הצפה בחדר ה, המים סום הקפי מפני גלישתומח

 .ברצפה
  ון ם כגיש לנקוט באמצעים מתאימי, למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקהינו גם יה ההואיל והשימוש באמבט) טז(

  .המיועדות למניעת החלקות ההדבקת מדבק
  לאבוי בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיתמש יש להש, צאים בסמיכות לחלון ובכללבישול נמככל שמיקום הכיריים ל) יז(

 .ות הבישול/ני של להבהרצו
 

 או במסמך אחר ר זהבמפרט מכ, כך בטבלה וייןל רק באם צבפוע תקנומובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יו(
 .)הרכישה שצורף להסכם

 

 , ברצפה, )ומשותפים לכלל הבניין קם יתכןבחל(צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : לכל צורך אחר, דירהים באביזרי אינסטלציה נוספ  3.6.1 

 ). י דרישות כיבוי אש"עפ, וכמות םמיקו( ,ן מתזי כיבוייתכ .אינסטלציהה נדסת מהי החלט"במיקום וכמות עפ, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  ז וכבלי פיקודהעברת גרת לוצנ מפוצלאו /ויני מרכזי ניקוז למזגן מ. ס האינסטלציהמהנדלפי החלטת , מיקוםון למחלקי מים באר  

מיקום או /או במסדרון ו/במרפסת שרות ו ,פוצלמאו /ו י מרכזימינן למזגמיקום מיועד . למאיידעד המיקום המיועד , המיקום המיועד למעבה  

 , ביסהמסתור כאו ב/עליון ו מיקום מיועד למעבה בגג. י החלטת החברה"רה עפהדי המאפשר פיזור יעיל וקצר לכל חלקי ע ומוסתרמוצנ  

 .המעבים/מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבהאו /ו  

 
 :הערה  
 דמוי רו בליטות סטטי ויצהתקנת כיסוי מבודד ואויחייבו  יתכן, )ידרשוככל ש( ,בוימתזי כי/ובבי/יםרת מהצורך במעבר צנ  
 , כרבתכנית המ הכרח יסומנושלא ב, רצפהבסמוך לקירות ואו /ובסמוך לקירות ותקרה  ,"ספסלים"או " ותעמודים או קור"  
 .תאו שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכני  
  פתחי יתכן וידרשו ןהבנייים לגובה ים העוברנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנוה, י"בון כי לפי התבחש יש לקחת ,ףבנוס  
 .תחזוקה גישה לצרכי ם אותם ויש לאפשרין לחסוא,  ביצוע פתחי ביקורת אלו שיידרולכן בדירות בהם , ביקורת  

 

     ראות כל רית משותפת מאולצת תהיה לפי הובאמצעות מערכת סולא )חותעליונות לפומות ק 7-לדירות ב(הספקת מים חמים : מיםחימום   3.6.2

ימום וצב זמן לחמים והתקן קהמים החדוד י ללרבות גיבוי חשמל 579לדרישות תקן ישראלי  יה בהתאםת תההתקנת המערכת הסולארי. דין  

) טיימר(מלי והתקן קוצב זמן מום עם אלמנט עזר חשל חילארית וכולת הסוהמחובר למערכ) דוד(לכל דירה יותקן מכל אגירה . )טיימר(המים 

   כת עות מערבאמצים הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמדירות שלהם לפי ל. הבמאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעל ולל מפסקהכ

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

 בחללבמרפסת שירות או : מיקום הדוד; יםליטר 150 -חדרים 4,5בדירות , ליטרים 120 -חדרים 3בדירת : תיבולבק ים חמיםלמ ודד  

 .מקומיתשות הוהר החברה התאם להחלטתוב לציהינסטהא מהנדס תכנוןלפי , מסתור כביסה או גג עליון או אחר

 ;יטריםל 150 -חדרים 4,5ות בדיר, ליטרים 120 -םחדרי 3בדירת : תולבקיב למים חמים) דוד(מכל אגירה   
 .המהנדס האינסטלצי תכנוןג עליון לפי ג או בסמוך להשירות או ש כגון במרפסת ר אך נגיבמקום מוסת: יקום הדודמ

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

  .אין: "ליד"ברז   3.6.4

 ).מיקום לפי החלטת החברה(יש  :נה למונה מים לדירההכ 3.6.5
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 .פלסטי :דלוחין ,יהלפי תכנון מהנדס האינסטלצ ,PPR, S.P, פקסגול, גולוונתדה מפל: מים חמים וקרים: ומר הצינורותח 3.6.6

 .פלסטי: שפכים 

 הגז ועד נקודת הגז בדירה ממקור הספקת  ת גזיכלול צנרדירה מחיר ה, יש: במטבחהגז ה ממקור הגז ועד נקודת צנרת גז בדיר 3.6.7

  .תידיר הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז                    

 .יש: הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  :הערה 

 ונה גז נה למבמטבח וכן הכאשית ז הרמחיר הדירה כולל צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הג. ירההגז בד נק מיקום 

  .ירתיד

 פיקדון מלאי ותשלומים, ריכוז מונים ,סיםמי, מונה פיקדון, ברזי ניתוק, מותהתא, כיםמארי, ם עבור מחבריםכולל תשלו מחיר הדירה אינו 

 לי החברה לפעו"ית עמורשהגז ה אותם ישלם הקונה ישירות לחב, עצמו לחיבור הגז המונה והמונההתקנת  צורךנוספים הנדרשים ל

          . ייןבבנ

 

 )זוחר טבלה ראה הערות לא( ני חשמל ותקשורתמתק – 5 טבלה מס 3.7
 

 ראה נספח ג, נקודות טלפוןע ות תקבי, יכוי לנקודות מאורמחיר ז

 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 פסקכולל מ

 תקע בית
 לרגי

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"הס

 הערות/ אחר

 לדירה כניסה
 - - - 1 1 מבואה או

 לחצן+ מוןפע -
 אינטרקום -
 וביללה מפסק תאור -

 .חדר מדרגות/קומתי
 .לוח חשמל דירתי -
ולל רת כארון תקשו -

  .שקע
 טלוויזיה/יהטלפונארון - 

 דיור חדר
 - 3 2 אוכל נתופי

 
- 1 

תוספת  -י תריס חשמל
נקודת חשמל להפעלת 

ראה מרפסת ( ריסהת
 ).דיור שמש בחדר

 רפרוזדו
2 

 כולל מפסק(
 1 - 1 )מחליף

 - )מזגןל(

 3על מבפרוזדור באורך 
או בפרוזדור הכולל  מ

נקודות  2, "ר"פניית 
 .מחליף+ חות מאור לפ

 1 מטבח

6 
חד מהם א(

אחד , כפול
 מהם מוגן

מים בדרגת 
44IP  ואחד

ן מהם מוג
בדרגה 

 )רגילה

 )יג( 1 -

 - )תנור(

בתי , ם השקעיםומיק
יהיה מעל התקע 

משטח העבודה ככול 
ם שר ובהתאהאפ

לתכנון המטבח יותקנו 
 רדיםפשקעי כח נ

 למקרר, לתנור, למדיח

שינה  חדר
 הורים

1 
 כולל מפסק(

 מחליף
 ) למנורה

 

4 
ליד  שניים(

 )המיטה
 נק(קום אינטר - 1 1 -

 )דיבור בלבד/שמע

   רחצה רחד
 הורים

1 
 1 - )מוגן מים(

1 
ת תקע יב(

 )לתנור
- 

 ,ר חלוןבהעד
 אוורור מכני הכנה לנק

 היכן שנידרשמפסק + 

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר
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 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 פסקכולל מ

 תקע בית
 לרגי

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"הס

 הערות/ אחר

 /ד"ממ
 שינה. ח

מנורה לפי 
הנחיות 

 פיקוד העורף
קוד פי קנותתלפי  1 1 - 3

 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 1 - )מים מוגן(

1 
בית תקע (

 )לתנור
- 

התקן קוצב זמן + 
הכולל מפסק לדוד 

י "במיקום עפ משהש
 . התכנון

 ,בהעדר חלון
ור מכני ראוו הכנה לנק

 מפסק היכן שנידרש+ 

מרפסת 
 שירות

1 
-  - )מים וגןמ(

2 
 מוגן מים

 ,מכונת כביסה(
 )מייבש כביסה

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
-  )מוגן(

1 
 )מוגן(

IP44 
 - -

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

 מחסן
ל ככ(

 )שהוצמד
1 - 1 - - 

מל של חשצריכת ה
 המחסן תחובר לשעון

דירתי אליו ה החשמל
או . סןמשויך המח

שהזנות פין לחילו
החשמל של כל 

המחסנים יחוברו למונה 
ונפרד משותף 
או , בדללמחסנים ב

, ןמונה נפרד לכל מחס
י "להחלטת המוכר ועפ

 .ובחירת

 מסתור
 - - - כביסה

1 
פקט הכנה (

 )למזגן
-  

- 

 
  לה ואחרותהערות לטב

 .כולל נקודת הדלקה אחת, )ארמטורה/ ילאה -ללא נורה וכיסוי(קיר או תקרה י בית נורה על גב = תקרה/ ור קירנקודת מא )א(

 ).נספר כל שקע בנפרד, עים או יותר בפנל אחדני שקש( .מזרם חשמל רגילזון יי הנדד לחיבור מתקן חשמלוב" שקע= " )רגיל(בית תקע מאור  )ב(

 .ר לפחות"ממ 1.5בלים ר יבוצע בכהחיבו

 רהחיבו ).ע בנפרדנספר כל שק, שני שקעים או יותר בפנל אחד( ל רגילחשמ הניזון מזרם ,שקע בודד עם כיסוי: יםמוגן מ )רגיל(בית תקע מאור   )ג(

 .פחותלר "ממ 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספת המצוינים בסעיף א ,)ה או קירבתקר(של נקודות המאור  תאור בלבד לאופן ההדלקה =הכפול נקודת מאור הדלקה )ד(

 .המצוינות בסעיף א ורמאה נקודות

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

 .בדרגת הגנה גבוההמים  אך אביזר הקצה מוגן חשמל נפרד בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל= או אחר IP44גנה גות הבית תקע עם דר )ו(

, בין מחשבים – נקודת תקשורת, האו לחוד וכוללות נקודת טלפוני) קומפלט(דות ביחד נקו 3= )מחשב( תקשורת/טלפון חוץ/ויזיהטלנקודת  )ז(

. אינטרנט/יםר הדירה לרשת הטלפונללא חיבו  .ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים, חובה כאמורדורי חיבור לקליטת שי – יזיהוטלו נקודת

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

 .)ייןעמדת שומר לפי הענלדלת כניסה למבנה או ל(רת פנים לתקשות כולל אביזרי קצה מלאו ות/הנקוד)= אינטרקום(ים ננקודת טלפון פ )ח(

  . מ"מ 2.5שירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים י מחובר, על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = ת כחנקוד )ט(

נקודת ההכנה ועד  מריכוז תקשורת) חשבמ(ת רתקשו הכנה לנק .כה בלבדיוחוט מש") שרוול("באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת "= הכנה" )י(

למניעת ספק ). ספירלי" (להט ורתנ"ולא " מפזר חום" ,)ות הדיירבאחרי(יותקן הרחצה  על דלת חדרמבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת . בקיר

 .מוגן מים חימום כוללת שקעההכנה לתנור  .י החברה"אמצעי חימום לא מסופקים עכי  יודגש
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ם /מכבים את אותה/ליקיםדאך מ, יהםמשני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק בינ, יכיבו /ור הניתנות להדלקהת מאו/ודהנק =חליףמ )יא(

 .מאור ות/נקודה

 .ודרישות מהנדס החשמל החוקבעקבות הנחיות  במיקום וסוג הנק יםיתכנו שינוי )יב(

הנקודה תחובר ישירות . כירייםכנן למתחת למקום המתו, חהמטב ארוןן נקודת תלת פאזית בקתות= ר תלת פאזיבדירת מגורים הכוללת חיבו )יג(

 .ת שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתיביודה תכלול את כל החיווט לרבות הנק. 2.5/5ווט בכבל החשמל ותח למפסק תלת פאזי בלוח

 

 ך אחררט מכר זה  או במסמבמפ ,טבלהל רק באם צויין כך בעלעיל יותקנו בפובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות מו(
 ).שצורף להסכם הרכישה 

 

  .ה קבועה בחדר מדרגותילומנגנון שבת לתאורת ל .יש: אורת מונקוד: בכל קומה :אה קומתיתמבו/ חדר מדרגות  3.7.1 
  .יש :יתתקומ אור במבואה צן מתוך הדירה להדלקתלח .יש :לחצני הדלקת אור .שי :רגופי מאו  

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  ר וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקירצינו קודת התקשורת תכלולנ: ץוון חטלפ 3.7.2 

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

 .י"תלפי דרישות ה, סטנדרט: סוג: שקע/אביזרי הדלקה 3.7.4 

 לפי  :יקוםמיש : בתוך הדירה ,)כולל שקע רגיל(דירתי תקשורת  ולוח )מודולים 6-פנוי ל מקום שארתכולל ה(דירתי  חשמל חלו 3.7.5  

 .ןאי: שעון שבת. יש: מפסקי פחת .מלהחש  תכנון מהנדס  

 .כולל קוצב זמן .יש: שמליח/משש, מים נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .)ח הקונה"י וע"אשר יוזמן ויותקן עמונה כולל הזמנה והתקנת ינו אירה מחיר הד. (אמפר 3×  25: תלת פאזי: תיגודל חיבור דיר 3.7.7 

 מתבקו לל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשיתכו, שמע דיבור אינטרקום( .5 טבלהכמפורט ב: מיקום, יש: אינטרקוםמערכת  3.7.8 

 ).םבחדר שינה הורי רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 .ןאי: )נפרדת(ור גגל סטלוויזיה נוספת במע תמערכ 3.7.9 

  יזיה רב ערוציתקליטת טלווללחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהנה לקליטת שידורי הכ 3.7.10 

לחילופין .  )אשר תספק שרות זה ערוצית -זיה הרבלווילחברת הטי הקונה ישירות "ישולם ע שרללא ממיר וללא חיבור בפועל  א(   

 י הקונה"ע שללא ממיר דירתי אשר יירכ( M.Fדיו ור 33, 1,2ליטת שידורי ערוץ לק םיבנינאו למספר  ןלבנייית זאנטנת צלחת מרכ  

 ).ות זהמספק שר  

 

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

 .ע"ש או" וונטה"ירתי י מאורר ד"או ע/ו) משותף(מפוח חשמלי חיצוני  י"עוצע יב, מחויב באוורור מכני לפי תקנותה אוורור חלל -

 .3.5גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  ראה .חשמל להפעלת התריס ודתקנתריס חשמלי כולל  -

 .כולל שקעארון תקשורת - 

 .משולב בארון תקשורת ויזיהטלו/ ארון טלפוניה- 

 תס הגנה עם משקוליכולל תר 4"וני עבור צינור פליטת אדים בקוטר חיצעבר הכנה למייבש כביסה ומ –שרות פסת המרב -

   .והזנת חשמלגירה לס

ותאפשר הישראלית  לרשת החשמלהמערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ו. ת החשמל הדירתיתצריכ ת לניטור ולבקרה שלמערכ- 

 .נת תעריפי החשמל המשתניםזה

 שורת יחידת תק, ל רכיב המודד זרם חשמלית אשר מתבססת כירתיהדוח החשמל תכלול יחידת מדידה בל כתהמער

 .מקומית ומציג אותם בצורה ברורה בצורהומעבד את הנתונים  מקבלהצג דיגיטלי אלחוטי , וטיחלשידור אל

  רגיהת את נתוני צריכת האנלפחוג יציהצג , מ 1.5ם נגיש ובגובה סה במקווך לדלת הכניהדירה בסמ יותקן בפנים הצג

  .והמצטברת ואת עלותם הכספית וטפתהש

 

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

    :לתכלו אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני רכתלמע דבלב הכנה .1
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 לכל וקצר יעיל ויראו רפיזו המאפשר אחר או במיקום מסדרוןה או האמבטיה חדר תקרת לתחתית ודבצמ למאייד מתוכנן םמיקו

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה מילויב נעהו מוכנסת בקיר מליחש דוופיק נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות יותהתשת ביצוע .2

 מוצא. הכביסה ז מסתורניקול או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3 *2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,ן למעבההמתוכנ המיקום ועד דלמאיי

 .לבפוע המערכת להתקנת עד ,סגב בלוח כיסוי צעותבאמ הסתרה יכלול "צמה"ה

 .סדרוןקיר המ על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר דלפיקו ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג דסמהנ ידי על ערכתהמ לתכנון התאםב יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום סתרומו מוצנע מיקום .5

 :תכלול כנהההבמקרה זה . ד"עילי בממ ןתבוצע הכנה למזג, ףבאישור פיקוד העור .6

 .רדת הזנה ישירה מלוח החשמלמל נפנקודת חש -

 .ייסגר במכסהר קצה הצינו. בדירהום רצפה פעיל ד ועד אל מחס"וץ לממדה בקיר מחמנקו, צנרת ניקו מים -

 .פ התכנון"ם מוצנע ומוסתר עבמקומיקום המעבה יהיה  -

 .מיזוג האויר סבהתאם לתכנון מהנד ל"כל ההכנות הנ -

 

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

 כל את ולשתכל הדירה חלקי ליתרת ים/נים מפוצל/למזגן נההכ ףבנוס תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית נימי מערכת באמצעות החלקי

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

ת ג אוויר לרבות הנמכומערכת מיז להתקיןירצה הרוכש ו ,בדירה )יםספרינקלר(מערכת כיבוי אש אוטומטית ככל שקיימת : רההע
 .זוה תקרהנמכת ל) ים/י המתז/ראש(הספרינקלרים גובה את  הרוכש להתאים מחויב ,)מסתור(תקרה 

  .אין: אגף/ת בבנייןכזימרר דירתי הניזון ממערכת ימיזוג או 4.3

   .אין :הפועל בגזתנור חימום   4.4

 ).חדרי רחצהב( .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. אין :פועל בחשמלתנור חימום ה  4.5

 .אין :רדיאטורים  4.6

 .אין :שמלייםקונבקטורים ח  4.7

 .אין :פתיחימום תת רצ  4.8

 .אין :נים אחריםקמית  4.9

 

 :במחסן, בדירהכיבוי אש ובטיחות  וריידס* .5
 .יש :)באם נרכש( במחסן .ות הכבאותי רש"דרש עיככל שי: הבדיר ):יםספרינקלר(מערכת כיבוי אש אוטומטית  5.1  

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

 ,י רשות הכבאות"ככל שיידרש ע, עליהם ציפוי/לרבות חיפוי ,אלו חותטיכיבוי וב ,סידורי גילוי התקנת*   
 .רישות תיכנוניותד ומנו אך יותקנו במיקום אחר עקבאו שיס/ו, כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח    
 
 :ונותח ושעבודות פיתו .6
 החני 6.1 
 ;בתחום המגרש :לםכו. הלפי היתר הבניאו ) דיםשרלמסחר ומ, למגורים( 323 :אגפים/בנייןלכל ה סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 ;יןא :)לפרט( חניות במקום אחר. יםובמרתפ בקומת כניסה כל החניות                                
 
 .מכרהכמצוין בתוכנית  :םמיקו לפי היתר הבניהאו  11 :ותחני מספר, יש :)תפתמשו/פרטית(חניה לנכים  6.1.2  

מי תג נכה רש עם הצגת(תימכר לרוכש דירה נכה , בנספח החניה להיתרתוח ופי/סביבה/נית המגרשבתכן חנייה לנכים כמסומ

 .רי הבית וגם לדייר שאינו נכהדיבין כלל , ובהעדר רוכש נכה ,)המטעם משרד התחבור
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 .שי :מערכת תאורה .האדריכל תלפי הנחיו, משתלבותאבנים / מוחלק בטון :לא מקורה חניה גמר רצפת 6.1.3  

 .יש :ישמהכב גישה לחניה 6.1.4  

 .מון בתכנית המכרלפי סי :וםמיק .אחת לפחות :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  .אין :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

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

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו המלוו גינון בעל מוארו, ]אגף/יןלבנ הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף    

 יצוף יהיה רה. תוכנית האדריכל אחר לפי/אבן טבעית/ ים משתלבותאבנ/ אספלט/ יטרנולג/ בטון: חומר גמר: שבילים 6.2.2  

 .גוון בהיר בעלן ככל הנית   

 .כללפי תוכנית האדרי ,תאבן טבעי/ אבנים משתלבות/ אספלט: חומר גמר .יש :טחים מרוצפיםמש 6.2.3   

 במים בהתאם גינון חסכוני  )ת אדריכל הפיתוחעל פי תוכני( .יש :צמחיה). פי סימון בתכנית  מצורפתל ע(.יש: חצר משותפת 6.2.4  

  .הנחיות משרד החקלאותל                                

לא עצים ולא צמחיה (דים בלבד חיה בעלת שורשים רדות שתילת צממעל תקרת בטון מותר ).כולה( .מעל תקרות בטון ,חצר   

 ). ם כךי לשיש להיעזר בייעוץ מקצוע-קת שורשיםמוע

 .ראש מערכת ממוחשבכולל . יש :משותפת רשת השקיה 6.2.5  

י ולפ מאושרתלפי תוכנית הפיתוח הבגובה ממוצע . ודרישת הרשויות הבניהלפי היתר : חומר: רשמגל הות ש/גדר בחזית 6.2.6  

 .קביעת החברה

 . אין): בחלקה וחהפתקומה (קומת עמודים מפולשת  6.2.7  

 

 תפותמערכות משו .7

 :זמערכת ג 7.1 
 ת המגרש או הבניין אותוכניובמיקום המתואר ב, זהגרת בתאום עם חב, צוברי גז באמצעות ידור מרכזיס :הכנה לאספקת גז   7.1.1  

  .להנחת צנרת הגז ותחזוקתה ת הנאהוזיק נהך תינתבמידת הצור .המקומית י דרישות הרשות"עפ

 .זבעלות חברת הגנם בהי ,כאמור צוברי הגזובהר בזאת כי מ   

 ;יש: לדירה מרכזי ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .יועץ הבטיחות ותי רשות הכיבוי והנחי"ע ל שידרשככ :חץ בחדרי מדרגותת להפעלת למערכ 7.2.1  

 .ת יועץ הבטיחותורשות הכיבוי והנחי י דרישות"ע ככל שידרש: רוזדוריםפ/במבואותעשן יקת מערכת לינ 7.2.2  

 .בטיחותיות יועץ הלפי דרישות רשות הכיבוי והנח. יש :)ספרינקלרים(ים מתז –רכת כיבוי אוטומטית מע 7.2.3  

 .חותיות יועץ הבטיוהנחלפי דרישות רשות הכיבוי . יש: לתןכוות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותעמד 7.2.4  

 .והנחיות יועץ הבטיחות י רשות הכיבוי"ע רשככל שיד :גלאי עשן 7.2.5  

 תפיםות כיבוי בשטחים משווארונ) טיםהידרנ(ברזי כיבוי , מערכות גילוי וכיבוי אשלרבות  ,באותכל סידורי הכ: הערה     

 .קום וכמות לפי דרישות רשות הכבאותמי ,פרטיים או             

 

 .ועץ הבטיחותישות הכיבוי והנחיות י ר"ע ככל שידרש: בחניוניםולץ אוורור מא 7.3 

 .אין: )הדירותהזנת ל( זוג אוויר מרכזיתמי כתמער 7.4 

 .אין :וש הדייריםים לשימ/מערכת מיזוג אויר בחדר 7.5 
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או  ,אגףשל ה הכניסה דלת ליד עהקרק בקומת מוימוק הדואר תיבות :מיקום . לדואר שגוי 1, לוועד הבית 1, לכל דירה :וארתיבות ד 7.6 

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

 : מיתקנים אחרים 7.7 

חלקים ב(ה מערכות תאור, מאגר מים, שנאים. ח ,םומשאבות מי מערכות סניקה, בחוקכל המתקנים הנדרשים שעת חרום לגנרטור ל  

  .וכו ףאג/בנייןים לטובת המוכס אגפיםאו ב, סמוכים פיםגאולטובת  אגף/בנייןב ים לשימוש כלל הדיירים/חדר ,)משותפים

 .לפי תוכנית המתכננים והיועצים :מיקום וכמות

 

 בנה למערכות תשתיתחיבור המ .8

 ;יש :לבית ראשיונה מים מ ;יש :חיבור לקו מים מרכזי 8.1  

 .יש :ביוב מרכזיור לחיב 8.2  

 .לל התקנת מונהולא כ. יש; ות חברת החשמלאבהתאם להור ,ת החשמללרש אגף/חיבור הבניין 8.3  

 .םהטלפוני חיבור הדירה לחבכולל לא ): בקשה להיתר(ה כנון והבניבהתאם לתקנות הת :לרשת הטלפונים אגף/בנייןלחיבור ה הכנה 8.4  

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

יעשה  פועלשביצועם ב עבודות. במחיר הרכישה כלולים, דרכי גישה, ניקוז, יםומכת קירות, מדרכה, כביש :שבמגרפיתוח כללי הגובל  8.6  

 .המקומית אינם באחריות החברה י הרשות"ע

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

 .המקומיתהרשות  י"ע: פינוי אשפה  

 

 ותףשרכוש מ .9

 :ותףשש המתיאור הרכו 9.1 

 .באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר: ניה משותפיםמות חמקו    9.1.1   

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

 .חברההלטת לפי הח: רותלדי מחסנים שאינם צמודים 9.1.3   

 .ר"מ 77 -לא פחות מ: שטחב. יש: בקומת כניסה) לובי(מבואה  9.1.4   

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

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

 ).ל אגףבכ( B ,3 -ו Aם אגפיב: למגורים תמספר מעליו; יש: ליותמע; יש: פיר מעלית 9.1.7   

 .נפרד לכל אגף, יש: גידי מיתקנים על הג על תפוסהחלק ה פחותל: משותף גג 9.1.8   

 .יש: למסחר Cבאגף  .דים"ממ -נים דירתייםוגיש מרחבים מ .אין :B -ו A למגורים באגפים :מקלט/ ק"ממ 9.1.9   

 .אין: משותף יםחדר דוד 9.1.10   

 וש רשות שתדר וכל מיתקן אחר, ותיארלת סומערכו: כגון) משותפות או/ופרטיות (כניות יש מערכות ט: ותהגג מיתקנים על 9.1.11  

 . מוסמכת על פי כל הדין   

 .יש; טח ללא גינוןש .יש: בתחומי המגרשחצר ושטח פתוח  9.1.12   

 שפה מרכז מחזור א, כנייםתקשורת וחדרים טבות רי מערכות לרחד: שהינם רכוש משותףת מיתקנים וחלקים נוספים של הבי 9.1.13   

  .המכר מסומנים כרכוש משותף בתוכניותה ,ט זהבפרקים אחרים במפר רטוכמפוומתקני אשפה    
 

 :הרכוש המשותףמ שאין להוציאם) מיםבאם קיי(ים /חלק 9.2 



 בניה תרה בהיתנמו
ואילוצי תכנוןוף לדרישות  הרם והתאמות בכפיתכנו שינויי ות   שוי

 

                      ___________                                           ____________ 
 המוכרת חתימ                                                            ימת הקונהתח           

 

 ד, ג, ב, נספחים א

 32  ךמתו 25 עמ 22.10.19: תאריך/  חדרים D - 4 / 10 דורה מה - מפרט מכר למשתכן/  305מגרש  /רמלה /  שרבט סלע/  ד לאיכות הבניהמס
 

 ).מילוט(, י מדרגות/חדר 9.2.1  

 .טכניתה קומ 9.2.2  

 .תלחניה משותפ גישה 9.2.3   

 .לכל אגף מת כניסהלובי בקו 9.2.4  

 .ףל אגלכ לובי קומתי 9.2.5  

 .על הגג )המשותפים( גות אל המיתקנים השוניםר מדרגישה מחד 9.2.6  

 .ותדרגות אל חדר מכונגישה מחדר מ 9.2.7  

 ).משותפים(ם י/ים טכני/גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר 9.2.8  

 .שותפים על הגגל ידי מיתקנים מוס עהתפ –לק הגג ח 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ).יש מרחבים מוגנים בדירות B -ו Aבאגפים  גוריםלמ. שי: למסחר( .מקלט/ק "ממ 9.2.11  

 .רכוש משותףכ י החברה"חדרים טכניים וחלקים ככל שיוגדרו ע, חניות פרטיות עטקומות חניון למ: רחלק אח 9.2.12  
 

 ת משותףבי 9.3 

 בית משותף או בבית ירה בהמוכר ד, )דירות כרמוק הח –להלן ( 1974 – ד"להתש, )דירות(ק המכר לחו 6תאם לסעיף בה )א(  

 של התקנון המצוי  חיל על הבית מבטל או משנה הוראהלהל הבית או שבדעתו המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל ע    

 :העניינים להאו; ןאותו עניי ר פרטים עלהמכ ט או לצרף לחוזהחייב לכלול במפר, לןם המנויים להסת לעניין מן העניינייחהמתי    

 ;צאת חלק מהרכוש המשותףהו )1(    

 ;וד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ )2(   

 ;ליוא עור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשרשי )3(   

 ;הול הבית המשותףר נית החלטות בדבסדרי קבל )4(   

 ;ק המכר דירותלחו) א( 3אמור בסעיף הך רו בדחר שקבע שר השיכון בצכל עניין א )5(   

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

 . הבית  המשותף ו עלו עניין יחולתקנון המצוי לגבי אותה שהוראות    
 

 :הרלדי ק ברכוש המשותף הצמודשיעורו של החל 9.4

 של כל טח לש) 5סעיף  ה פרק אכהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר ז(ליחס שבין שטח הדירה  האפשריהיה קרוב ככל  

 עת שיידרש לפי שיקול ד כפי ,בית המשותףום הר הקשור ברישיחס זה או בכל פרט אחב זאת בכפוף לכל תיקון, אגף/בנייןיחידות הדיור ב  

 השטחים בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון . תמוסמכעל ידי כל רשות  רשדשיי או כפי/מוכר וה  

 ).6סעיף  כהגדרתם במפרט זה פרק א(דירה ל הצמודים  

 

 :ות בדבר ניהול הביתלטסדרי קבלת הח 9.5

 .1969 -ט"התשכ ע בחוק המקרקעיןהקבויהיה על פי  

 

 :חויבים בקשר אליוים המהמשותף ובשירות תביהאות שיעור ההשתתפות בהוצ 9.6

 .עם רישום הבית המשותף, בהתאם לתקנון שירשםו הרשויות המוסמכות או בהתאם לדרישות/המכר ובהתאם להוראות הסכם  

 
 ):ש המשותףלרכואו שיוחזרו /ו(אים מהרכוש המשותף וצהחלקים המ 9.7

 ב "ים אשר מסומנים בתוכניות המצם הבאוש המשותף השטחיכהרמ צאויו, בהסכםבעניין זה  מבלי לגרוע מהאמור      
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  .או בהסכם המכר/ואו מצוינים במפרט המכר /ו      

 .היעתה של החברת בבית המשותף לפי קברומדות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדיע .א

וכן כל השטחים . החברהה של משותף לפי קביעתהת ישבב משותף ויוצמדו לדירותמרתף יוצאו מהרכוש הת הומחסנים בקומה .ב

 .ףותעד רישום הבית המששהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו עד מו

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

 

 . ףמשותוצא מהרכוש המ )ככל שקיים( השנאיםר חד .ד

 . יות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרתו החניוצמד, ם לדירותיסנחו המא/יוצמדו כל החניות ושום הבית המשותף לא ככל שבעת רי .ה

 

 

 ____________   ____________   __________________ 

 החברה/רחתימת המוכ     תאריך          חתימת הקונה         

 

 

 

 

 

 

 
 ית המשותףועברו לקונה ולנציגות הביסמכים נוספים שמ 'ספח אנ

 יות רות כללהע 'נספח ב
 טבלאות זיכויים 'גנספח 
 שטחים נספח ' דנספח 
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 הדירותבעלי  לקונה ולנציגותעברו שיו מסמכים נוספים – נספח א 
 
 :של המפרטתוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד  10.1 

 .רהשל הדי) תחיצוניו(חדר ומידות כלליות  מידות של כלהכוללת  1:50 -מה מידה לא קטן תכנית הדירה בקנ 10.1.1  

 .בקומהמון הרכוש המשותף סיהכוללת  1:100 -הדירה בקנה מידה לא קטן מ ומה בה נמצאתית הקתכנ 10.1.2  

 .קומהת סימון הרכוש המשותף בהכולל 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3  

 שותף ן הרכוש המסימו ללתהכו 1:100 -מ קטןדה לא בקנה מיקומות מרתף ; מפולשותקומות / ניות קומת כניסהתכ 10.1.4  

 .1:200נה מידה קוקטן לבצילום מניתן לצרף  ותכניות אל; ושטחים דירתיים מוצמדים  

 .1:100 -לא קטן מ תכנית קומת גג בקנה מידה 10.1.5  

 .ותצמוד נותצר משותפת וגיימון חת סהכולל 1:250בניה בקנה מידה  רשות המקומית לקבלת היתרה למגרש כפי שהוגשתכנית ה 10.1.6  
 

  שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי, ימורהגמרי ת ולחוולכל המערכ ושושימ ת תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הוראו 10.2 

 :בענייןהמכר דירות  חוק  

 .רכיבי הדירה על גימורםכל וטפות לתחזוקת פעולות ש )א(  

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

 .א באלהוכיוצ מערכות אלקטרומכניות  

 .שותאם נדר, תיותתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופ )ג(  

 .ן ליצירת קשרמספר טלפוק וספ/ןלרבות שמות יצר, דירהציוד ומערכות המותקנים בשל תעודות אחריות מפרט טכני ו )ד(  
 

חזוקה של המערכות וחומרי הגימור של ראות תהותכנית ו  אגף/נייןבהראשונה ברת הדירה המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמס 10.3 

 :ענייןבת ירופי חוק המכר ד בהתאם לכל דין לרבות עלחובה למסור  שיש אגף/בנייןה

 .ל גימורםע אגף/ייןבני היבשוטפות לתחזוקת כל רכפעולות  )א(  

, מערכות מיזוג אוויר, מעליות, תבטיחו רכותלרבות מע אגף/יןבנימותקנות בהשירות ה ה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותוקתחז )ב(  

 .אלהיות וכיוצא במערכות אלקטרו מכנ

 .אם נדרשות ,ותקופתיותות ן ביקורות שוטפאפיותדירות ו )ג( 

 .ליצירת קשרפר טלפון ספק ומס/ לרבות שמות יצרן, נהם במבקניומערכות המות ת של ציודת אחריודומפרט טכני ותעו )ד( 

 .פר פקסימיליההמערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומס, אגף/בנייןהים של ות המתכננרשימת צו )ה( 

 ות רכות בטיחמע, ורתל ותקשחשמ, ה סניטריתשותפות בלבד של אינסטלציהמ למערכות) AS MADE(תכניות עדות  )ו( 

 ה האמור ש הדירולפיה על רוכה בכתב למסמכים האמורים הנחיוכר יצרף המ .כניות במבנה ובפיתוחקטרומאל ותומערכ  

 .עם מינויה מיד) הראשונה שתמונה(ת ל בעלי הדירולמסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה ש  
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 רותההערות כלליות ואז – ב ספחנ

 רהנה ולדיהערות כלליות למב

 

  .יהלמועד קבלת היתר הבנהתקפים  ,כנון והבניה והתקן הישראליתקנות הת פי דרישותהיו לת יוצרים והמלאכוהמ כל .1

מתקן הכנה  גףא/ןבניים התקינה באו אנטנה מרכזית א/ו גףא/בנייןב )יתלא סלולר( חברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנהה .2

 .ת כל דיןראולהו וףפבכ, יןאו צלחת לוו/בכבלים ו לטלוויזיה

או להימנע /ו, שמירה על איטום המרתףייבת לאו המתח/לה הנדרשת ובכל פעוולנקוט , באמצעות וועד הבית או/עצמו ולפעול בב מתחיינה הקו .3

 ריסוס וביצוע בעלת שורשים חודרניים אי שתילת צמחיה, לא רק אך לרבות, רט לעילכפי שפו, לאיטום המרתף סיכוןכדי  בהמכל פעולה שיש 

 .יםן חרקינולמניעת ק ופתיתק

 . ל בהן הן עוברותבה החלאו גו/שנו את צורת ואחרת ויאו סגירה /יכוסו בתקרה קלה וות כאמור מערכו .4

) ברזל(ן התחמצנות מינרלים כו ,"עיניים" ,גידים, וןגו ,בדלי מרקםה: ןתכנו תופעות טבעיות כגוי, וף לתקניםובכפבריצוף וחיפוי , באבן טבעית .5

 .ודהמוי חלכתמים דת בומתבטאה

או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות /וי קירות ובחיפ. רש בתקנים הישראלייםות מהנדבמידות לא פח) פוגות(רווחים וף יעשו מפוי ובריצבחי .6

 .)גיםגרונ(

ך מערכות צורל, ליםכב, בזק, לחברת החשמל, המגרש או/ים בתחומי המבנה ו/חשט ש החברה להעמידספק יודגש כי באם תידר למניעת .7

 כן, לצורך גישה אגף/בנייןתקני המוש במלרבות שי ישה חופשיתלאפשר גהקונה מתחייב , אחרים סמוכים אגפיםאו /ו אגף/יןבניה שותהמשמ

ים חבגין שטמתשלום מיסי ועד בית  יהיו גופים אלו פטורים כן כמו. עבר כבליםלרבות רצועות הקרקע למ ים/יפול בשטחובזכות השימוש והט

 .ואל

 .תסגורו באריזות פתוחות או, רעילים רים הפולטים ריחות חריפים אורתיים חוממחסנים דיחסן בלא חל איסור חמור .8

 .דירה לקונהבטרם נמסרה הי הקונה או מי מטעמו "עבודות בדירה ע יבוצעולא  .9

. הבנייןכלל  תיםהמשר, ואוורוררת ברי צנרות ומעקו, יו תקרות מונמכותהיכול שי י הדיירים"שו ערכיש ,)כל שקיימיםכ( במחסנים .10

 .יפגע בשימוש ובתפקודן שלא ובאופ למחסנים בלבד ונפרד ףלמחסנים תעשה  מהרכוש המשות זנת החשמלה

אך לא  הפרעה נים החלל ועלולים ליצורקטימ, תליית כביסהוויר באם יותקנו באזור מיזוג הא יחשל דוד המים החמים ו מםמיקו  .11

 .מפרטהקבוע בפחות מן 

רישות מדת בדעוי שרמת הרעש שלהם ות עיבויעשה שימוש רק ביחיד, הקונה י"אוויר עת מיזוג המערכונו יסופקו ויותק באם .12

 .התקנות לרעשים ומפגעים

נה י הקו"עביזרים כלשהם שיובאו אפריטים או , מרי הבנייןלחוכלשהו שיגרמו  זקמחסור או נ, י לאובדןאחריות כלשה המוכר לא יהיה אחראי .13

הפריטים ,צוע העבודה או בי/כולל לטיב החומרים וין אלה כל האחריות בג ,בין לאחר מכןם בדירה ופני התקנתבין לאת וז, או לבנייןרה לדי

 .בדעל הקונה בל ל תחול"והאביזרים והתוספות הנ

 ל מנתת עשות הקונה וזאלר הדירה ת העמדתוש השנים הראשונות מעלבאופן תכוף לפחות בש, ןמוגה לאוורר המרחבחשוב להדגיש כי יש  .14

 .בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןהנמצא המופק מבטן האדמה ו ,)חצץ( באגרגטים אלהימצון אשר עלול די גז ראדלסלק שרי

 חסניםמ, ניותח ,כגון גינות, רטייםפבשטחים בנה ואשר יעברו במ ות כלל הדייריםאו מערכות אחרות המשרת ביוב או צנרתיתכנו שוחות  .15

  .חלטת מתכנני ויועצי הפרויקטי ה"עו עפיקומן יקברן וממספ, פסות פרטיותומר

השייכים לכלל , וכן פתחי ביקורת) כדניקוז ו, יובב, מים(עוברות צנרות יתכן ו, או המחסן או החניה, הדירה תקירות ובסמוך לתקר ,ברצפה .16

 . שותפיםמומהווים חלקים , אגף/יןבניה

 .יעות בריצוף זהרום לשקעלולים לג" אבן משתלבת"ריחי רוצפים באנסיעה המ דרכי ילומעברים ואפ, םיליעל שב ם כבדיםברכבינסיעה  .17

 .יפגענהא תזכויות הרוכש לובכל מקרה  .ור הרשויותאו איש/נון וויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנו שיניתכ .18

 .ים/בשטחים פרטיים או משותפים במרתף ,)מ"פג(בגז פחמימני ל תקן המופעכל מ ןסאו לאח/חמור להתקין ובנוסף חל איסור  .19

) A(על  להם לא תעלהיעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש ש ,י הקונה"ויר עמערכות מיזוג האו נובאם יסופקו ויותק .20

dB60 , ת בדירו .ים/המתקן תחת רגלי רעידות וכן בולמי, דה ממוקמתבו היחי וםבמקם ת אויר חליטממפוח פ מ 1.5במרחק של
ממפוח פליטת אויר  מ 1ל מרחק שב, A (dB57(תעלה על יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא  B פוסמטי

 .םי/רעידות תחת רגלי המתקן יוכן בולמ, תבו היחידה ממוקמ במקוםחם 
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  זיכויים בלאותט – גנספח 

 

 יםיבלאות זיכוריכוז ט

 

 תת מיוחדוערוה
 .08.12.16 – 10מחיר למשתכן מהדורה , פרט המחייב של משרד הבינוי והשיכוןבמורק הנדרשים ם אך אלו הינ םיכוייריכוז ז .1

 . מ"לעיל כוללים מעהמחירים הנקובים  .2

 .ימת החוזהתהבנייה מיום חזה צמודים למדד תשומת  נקובים בנספחהמחירים ה .3

הקבלן / י החברה"ימסר לרוכש הדירה עאלו  לזיכויים זכותונו  לנצל צועל ר, בלןק/הדיע לחברלהושעל רוכש הדירה  המועד האחרון .4

 .בהמשך

 .האמור תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין דמועה עד ההדיראי הודעת רוכש  .5

יכוב לעו גורמים א/ובבטיחות ים או פוגע/בתקנים ווק ובח,בדרישת הרשויות  םם שאינם עומדיגש כי לא יאושרו שינוייניעת ספק יודלמ .6

 .ת הבניין וקבלת אישורי אכלוסהעבודה או השלמדמות בהתק

התקנת , ברהשאינו ספק החלהתקשר עם ספק מטבחים אחר ) הדייר(ובחירת הרוכש , המתוכנניםמטבח בגין ארונות ה ניצול זיכוי .7

 .והרוכש ועל חשבונ ובאחריות, ר מסירת הדירהחר לרוכש רק לאהמטבח תתאפש

ום יחשבו כסי, ה התקנתםמינמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתיה ,ביוב/מים/רתתקשו/רות לחשמלצניודגש כי פק למניעת ס .8

 .במפרט המכרמהאמור  כויש זכותו לזירוכש על מימולחוק המכר לענין הודעת  6כמשמעותו בתיקון  "הפריט התקנת"

 .כוי בגינוכל זילא ינתן  ,רבמפרט המכין אינו מצווש בנספח זה לזיכוי פריט מתומחרקרה של ציון מב .9

המוכרת הקונה על / בחתימת החברה, זו טים בטבלהים המתומחרים והמפור/מהפריט, ש הקונה בפועל את זכותו לזיכוייםמימ .10
 .ט המכררם מוסכמים במפצע הקונה כאמור כשינוייהשינויים שב יראו, נספח זה
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 : מקרא
 . ידהיח -יח
 . רובעמטר מ -ר"מ
  . ךמטר אור -א"מ

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

 
 
 

 בגין זיכוי בלבדמחיר  - הרחצ, ארונות מטבח: אנוש
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 /חומר תיאור

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

3.3.1 
, וןעלי/ולל ארון תחתוןכ( לכלל ארונות המטבחוי כזי

, )חיפוי מטבח, ברז מטבח, מטבחכיור , דהעבומשטח 
 .ור שבמפרט המכרלפי התיא

 7,000 --- --- --- קומפלט

לפי , )נטגרליכולל כיור אי. כללידר רחצה בח(רחצה  ארון 3.3.3
  --- 900 --- ומפלטק .מפרט המכרהתיאור שב

 
 
 

 בגין זיכוי בלבדמחיר  -שרברבות ואביזרים קבועות: נושא
 

 
 
 
 
 
 

סעיף 
 במפרט

 כרהמ
 /חומר ורתיא

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

 טפרי קומפלט .רט המכרר במפלפי התיאו, חצהסוללת ברז לכיור ר 3.6
100 

כלול בזיכוי (
 )רחצהארון 

  

לפי , אמבטיהל ,או סוללה) 3ך פוץ דראינטר(דרך -בר 3.6
   126 פריט קומפלט .יאור במפרט המכרתה

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

סעיף 
במפרט 

 המכר
 /חומר תיאור

 מחיר ליח יח עבודה
 כ"סה מותכ ח "בש

   90 פריט קומפלט זיכוי -קרה ת/ אור קירדת מנקו 3.7

   90 טיפר קומפלט ייכוז -בית תקע מאור  3.7

   48 פריט קומפלט זיכוי -טלפון  נקודת 3.7
 

 :תקשורת/שמלהח לאותלטבות הער
 .במפרט המכר, )5טבלה ( 3.7ות לאחר סעיף ערות כלליראה ה.1
 .ים לפני ביצועמתייחסים לזיכוי תתקשור/חשמל מחירוןמחיר ה. 2
 
 

 
____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר                   תאריך        הקונהמת חתי
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 פח דנס

 
 2019שנת ___ בחודש  ___ביום _________ ם במכר שנערך ונחתלמפרט 

 
 558334652. מ.שרבט סלע ע :בין

 מצד אחד     ")המוכר: "להלן(
 :    לבין

  ז.ת  .1

  ז.ת  .2

 
 ימצד שנ                     ")הרוכש: "להלן(     
 

 :ןכם בין הצדדים כדלקממוס") המפרט: "להלן(כר לעיל לתי נפרד מהמפרט הנזב כחלק
 

 תיאור הדירה .1

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

 ,4724כגוש רשום  יםהידוען במקרקעי, ")הדירה"להלן " (053רמלה מגרש "י המוכר "ונה עכבפרויקט המ __ בבנין מס

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

 

 :דיצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעפירוט שטחים נוספים המו .2

 ;ר"מ___ בשטח  ות/הרשמש מקו ות/תסמרפ ן/מתוכהר "מ___ טח שמש בש ות/סתמרפ 2.1

   ;)ה המוצמדתון מיקום החניב תכנית עם סימ"מצ( ר"מ ___: בשטח___: בקומה ___: ורה מסחניה מק 2.2

 ;)נים עם סימון מיקום המחסן המוצמדב תכנית המחס"מצ(ר "מ   ___בשטח  ___מס 4.2מחסן דירתי 2.3

): מהות ושטח(לפרטם  ופן בלעדי ישאאת הדירה ב ם או משמשיםספים המוצמדיטחים נואם יש ש 2.4

________________________. 

 

 2מפורט בסעיף המשמשים את הדירה ב צמדים לדירה אוטח השטחים המולעיל וכן ש 1בסעיף  רטהמפו רהשטח הדי .3

 . למפרט 5-7ללים כמפורט בסעיפים לעיל מחושבים לפי הכ

 
 .במפרט ת הנתונה לותהיה המשמעווי בנספח זה או ביט לכל מונח
 

 :ה באו הצדדים על החתוםיולרא
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