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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/בנייןדירה במיקום ה : 3סעיף               

 .ר הדירהויאת  :4 ףיעס              
 .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( טיות קבילותס  :7סעיף               

 .ן הבנייהנתכמ דריכלא טיפר  :8סעיף               
 .פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד  :9סעיף               

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

 
 .)1.1-1.6(הקומות ויעודה של כל קומה , אגף/בנייןתיאור ה  :1סעיף                

 ).2.1-2.19(מר הגו אגף/בנייןחומרי ה  :2 יףעס               
 .חומרי הגמר ואביזרים, תיאור הדירה  :3סעיף                

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

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

 ).4.1-4.9(רה ם בדיחימו/ררוקיני מתק  :4עיף ס
 ).5.1-5.3(במחסן , ורי כיבוי אש ובטיחות בדירהידס : 5 ףיעס

 .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  ורים לכיבויסיד  :7.2 עיףס  
 .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(שתית תרכות ה למענהמב בורחי : 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   
 .הצמוד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף   :9.4סעיף   
 .תהבי  ניהולר דבלטות בסדרי קבלת הח  :9.5 ףסעי  
 .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
 .תהערות כלליו 'נספח ב

 .טבלאות זיכויים'   ג נספח
 .יםטחש נספח ' ד נספח
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  חדרים E - 3 :חדרים מס/מדגםדירה  .305רמלה מגרש  :שם האתר

 94 :דירה מס  

 16 :קומה  

 __ :מחסן מס  

 __ :מס חניה  

 __ :מס אגף  
 
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד"התשל, )דירות(לפי חוק המכר 

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

 )ים שוניםיכוזיו בעניין חיובים

 )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   

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

 ; 6 / 170/ לה  :םהחלה במקו תניתכה  1.2
 

 ).י.מ.ר(מקרקעי ישראל  ותרש: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 ___ : תחילת תקופת החכירה   ___ :תקופת החכירה  2.2

 

 )"הדירה"להלן ( :וקומה דירה מס .3

 

  ,)המשמש גם כחדר שינה ,ד"ממ -להלן (דירתי  ןמוגמרחב  ,חדר שינה ,מטבח ,אוכל נתפיו חדר דיור, כניסה :בדירה .4 

 .מרפסת שמש ,מרפסת שירות ,)דפרמוש נבית שי( תי אורחיםרושי ,)אמבטיה( כללי חדר רחצה, יםפרוזדור  
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   שטח הדירה .5

 :חושב לפי כללים אלהמה כמצוין בנספח ד: טח הדירה הואש

 .וניים של קירות החוץ של הדירהיצהחעל פניהם  בריםוהע נוצר על ידי הקוויםתוך המצולע ההשטח הכלוא ב )א(

  –לעניין זה 

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

 .נית אחרתבין דירה או תוכבקומה או בינה ל

 ;ר במרכזו של קיר החוץמוהאקו המצולע בור עת ידירה לבין דירה אחרמפריד בין ה כאשר קיר חוץ

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

 .סים בדירהל המפלשטח הדירה יהיה סכום שטחי כ; פלס בדירהבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מ )ב(

 ; םופקיישב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאויחה בדיר דרגותלך מהל משטחו של כ )ג(

 .הלך המדרגותולה ממנו עס  שמהשטח יצורף למפל

 1970 –ל "התש, )רותאגו תנאיו, בקשה להיתר(ות התכנון והבניה לו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנהשטח ייכל בחישוב )ד(

 ). שה להיתרבק( בניהנון וההתכ תקנות –להלן (

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

 

 :ן בלעדים לדירה או המשמשים את הדירה באופוספים המוצמדיפירוט שטחים נ .6 
) לא פרגולה(דמוי תקרה  ח מלאשטלמקירוי הכוונה [ שמש מקורהה מתוכה מרפסת ין בנספח דצוכמ :)1(שמש בשטח מרפסת 6.1

 .בנספח ד כמצוין :טחבש, ]לבדאחת מעל ב הנמצא קומה
 ;)המוצמדת ניהחהכנית שטחי החניה עם סימון מקום יש לצרף ת( ד כמצוין בנספח :מס מקורהחניה  6.2

 ;)וצמדמה מחסןון מיקום המנים עם סימחסת היש לצרף תכני( ין בנספח דצוכמ :)2(בשטחדירתי מחסן  6.3

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

 .אין :)4(לדירה בשטחמדת מוצ רחצ 6.6

 :)חשטו מהות( לפרטם ם את הדירה באופן בלעדי ישנוספים המוצמדים או משמשי ,אזורים/חלקים/םשטחי אם יש 6.7

 ).ממפלס רצפת הדירה ךמונהיה י ורסתס רצפת המומפל ןיתכ(. ת המכרכמסומן בתוכני :מסתור כביסה

  

 :לחישובי השטחיםהערות 
וים הנוצר על ידי הקו שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע שטחה של מרפסת הוא; נית לדירהחיצו מרפסת –" מרפסת שמש" .1

בלים הדירה הגות רויצוניים של קיחהת ועל פניהם נויים של המרפסאו המעקים הבחוץ ות היהם החיצוניים של קירהעוברים על פנ

 .במרפסת

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

על י להשפיע שיש בה כדלה והן מחוצה  הקרקע םתחובהרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן  למיקומה בבניין יחסית לשושנת

 .מששיפת המרפסת לשח

 

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

 .הקיר במלואו שטח יכלליהמחסן גובל בשטח משותף  כאשר קיר; קירית הרוחב של האחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצ

 

 ; מ"ס 20  יירות החוץ בעובחוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקהת רוין קיח הכלוא בטהוא הש, מרתףשטחו של  .3

כאשר קיר ; ית הרוחב של הקיראחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצמפריד בינו לבין חלק של דירה  תףר המרכאשר קי

 .יר במלואוח הקל שטגובל בשטח משותף ייכל המרתף

 

פרט החצר המופיע במבין שטח  5%תותר סטייה בשיעור של עד ; פהיקבהם התומכיהקירות  חאת שט, כולל שטחה של חצר .4

 .למעשההשטח המכר לבין 
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 :סטיות קבילות .7

 :טייה ממפרט זהפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסמההסטיות    

  טחה של חצר תותר סטייה גדולה ן שייענואולם ל; למעשה ובין השטח 6-ו 5ח כמפורט בסעיפים בין שט 2% ל עדסטייה בשיעור ש ) א(   

 .עילל 4והערה  6.6 ר כמפורט בסעיףיות    

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על או/ו כסטייה והמכר ובין המידות למעשה לא ייחשבסטיות במידות המצוינות בתוכניות      

 .לעיל 6-ו ,5פים ורטים בסעיפהמ, )חצר שטחלמעט (משטח הדירה ושטחים אחרים  2%

 יראו אותן בילות ולא הן סטיות ק האבזרים למעשהמויות כודות האבזרים במפרט ומית וכמויון מידות בי 5%סטייה בשיעור של עד  )ב(   

 .)ארונות, ועות שרברבותבק ,םתריסי ,דלתות, חלונות, אריחים: ירים קראביז( כסטייה ממפרט זה   

 ללים הכ. למידה שלמה עוגלאו מ/וב השטח ואו בחיש/או במדידה ו/ת בביצוע וות והסבירובלקוכפוף לסטיות המ חישוב השטחים )ג(  

  ת"בקכפי שתוקן (, 1974 –ד "תשל, )ס של מפרטטופ(בצו מכר דירות  הוגדרו, במפרט זה לחלק א 7-ו 6, 5לחישוב שטח בסעיפים     

 , ויותשרב: כגון" (שטח"אחרות לחישוב  חישוב הכללים לבין שיטות ןביה סתיר  ככל שיש ,")הכללים: לןלה) (24.2.2008מיום  6649    

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

 ם שטחים הנמוכי לרבות ,למפרט זה רק אבפ) א( 5 נים בתוך המצולע כמפורט בסעיףכולל את כל חלקי הדירה המסומ ,שטח הדירה    

 ר יתשה להבק(ה התכנון והבני ותתקנ לפי ,רה השוניםהדימעבר לשטח המינימלי המחויב לחלקי  ך הםא ,יהמינימל הגובה תמהגדר    

     . תףרכוש המשווהוספת חלקה היחסי של הדירה בי שטח הדירה אינו כולל חישוב מובהר כ. 1970-ל"שהת) תנאיו ואגרות     

 

 .מ"בע אדריכליםו נקרובנלאה   :")לכהאדרי"להלן "( שם עורך הבקשה להיתר .8

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

 shosh@lru.co.il :ל"דוא 
 
 

 .מ"ת בעזרחיבניה והנדסה א -מהנדסים . ט.א "):הנדסמה"להלן ( שם האחראי לתכנון השלד .9

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

 office@trajtenberg.co.il :ל"דוא 
 

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

  

 חזית לא ישנו אתאי שבתנ ,אגף/בנייןב וחלקים אחרים דירות אחרות המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של    * 

 .וש המשותףכאו שטחים בר אגף/בנייןה

 .הבניה היתר תקבל מועדלהתקפים , תקנותשראלי הרשמי וההתקן הי מוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישותה כל * 

 .  המוכר חלטתפי הל, )באישור רשות מוסמכת(לפני היתר או אי שינוי /ו, לאחר קבלת היתר בניהתקנה ב או תקןב אימוץ שינוי   

 

 :אגף/בנייןתיאור ה .1

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

 .שלושתםם לתפימשוש) לחניה ושירות(קומות מרתף  3מעל ם נמצאים שלושת האגפי). למסחר ומשרדים

, מרפאות, סחרמ ,םשרדיגורים גם ממשיהיו מלבד  ככל[הכולל ערוב שימושים יקט פרור בבודגש שמדולמניעת ספק י  

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

 ;דמגורים בלבהכוונה ל, (*)דירות;  למגורים דירות 96 :ל אגףכב :B -ו Aבאגפים       1.2                             

 
 ,לעסק ,גוריםשנועדו למם ריר או מערכת חדדח -"דירה", מרנא" הגדרות" 1סעיף  1974 - ד"שלהת) דירות(מכר לפי חוק   (*)

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

 תיאור כינוי או
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( אגף/בנייןהקובעת ל

ר דירות מספ
 הבקומ

 הערות השימושג סו

 מרתף תוקומ
 --- -1,-2,-3 יםפכל האגת לתפומשו

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

 יחדר, מאגרי מים, מחסנים ,דרגותמ
 חדר טרפו, תקשורת/י חשמלדרח ,משאבות

 נפרד דרגותבאמצעות חדר מגישה (
ערכות מו יםקנמת ,איוורור פירי, )מהפיתוח

 .תננים והרשויוטכניות לפי דרישת המתכ

מות ות הממוקונש יתכן ומערכות
ים סמוכים /אגףישרתו גם  אגףב

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

 אגף/בנייןקומת כניסה ל
 --- קרקע )ם ומסחרורימג(

 :A אגף
, תומעלי, )ילוב(יסה מבואת כנ :למגורים

למגורים משותף  1ם מתוכ( מדרגות יחדר
, רטורנחדר ג ,)חניהמאזור ה -ולמסחר 
יות לפי דרישת ות טכנרכמעמתקנים ו

 .המתכננים והרשויות
רכות מתקנים ומע, שטחים למסחר :למסחר

 .ת לפי דרישת המתכננים והרשויותטכניו
 :B אגף

, מעליות, )לובי(מבואת כניסה  :למגורים
ף למגורים משות 1מתוכם ( גותחדרי מדר

דר ח, חדר גנרטור, )יהמאזור החנ - חרמסול
דרישת לפי ת יורכות טכנים ומענמתק, חשמל

 .המתכננים והרשויות
לרבות תאי ( שטחים למסחר :למסחר

, )מוגן מוסדי מרחב(מ "ממ ,)שירותים
כניות לפי דרישת מתקנים ומערכות ט
 .המתכננים והרשויות

 :Cאגף 
י לרבות תא(שטחים למסחר  :חרלמס

, מעליות, )ילוב(כניסה ת ואמב, )שירותים
 ,)וגן מוסדירחב ממ(מ "ממ, רגותחדר מד
, )מיכלים ניידים ודחסנית(שפה חדרי א

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 .ויותוהרש כנניםהמת

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

 .וצוברי גז

למגורים  הקומ
 1-2 משרדים/למסחרו

 :B -ו Aבאגפים 
6 

 , בכל קומה(
 )בכל אגף

 :B -ו A אגפים
, מעליות, יתקומת אהבומ, מגורים :אגף בכל

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

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

, מעליות, מבואה קומתית ,)תאי שירותים
מוגן  מרחב(ק "ממ, ורזדפרו, מדרגות חדר

ת ומערכו םמתקני ,ת שמשמרפס, )קומתי
 .רישת המתכננים והרשויותי דלפת טכניו

--- 

 מגורים קומת
 3 וגג עליון לאגף מסחר

 :B -ו A פיםבאג
6 

 )בכל אגף(

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

ערכות מתקנים ומ ,פרוזדורים ,גותמדר יחדר
 .נים והרשויותרישת המתכנד פיל טכניות

 :מסחר C אגף 
מתקנים ומערכות , ותחדר מדרג, ליוןעגג 

 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות

--- 



 ניהתר בה בהימותנ
ום והתאמות בכפיתכנו שינויי ות   אילוצי תכנוןוף לדרישות  הרשוי

 

                      ___________                                           ____________ 
 וכרת המחתימ                                                            ימת הקונהחת           

 

 ד, ג, ב, נספחים א

 32  מתוך 7 מע 22.10.19: אריךת/  דריםח E - 3 / 10 מהדורה  - תכןלמשמפרט מכר /  305מגרש  /רמלה /  סלע שרבט/  ד לאיכות הבניהמס
 

 תיאור כינוי או
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( אגף/בנייןהקובעת ל

ר דירות מספ
 הבקומ

 הערות השימושג סו

 4-15 מגוריםקומות 

 :B -ו Aבאגפים 
6 

 , בכל קומה(
 )ףבכל אג

 :B -ו Aאגפים 
, מעליות, תמבואה קומתי, מגורים: בכל אגף

מערכות ו יםקנמת, רוזדוריםפ, חדרי מדרגות
 .תננים והרשויויות לפי דרישת המתכטכנ

--- 

 ים עליונהורמגקומת 
 16 )פנטהאוז(

 :B -ו Aבאגפים 
6 

 )בכל אגף(

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

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, גותחדרי מדר
 .שת המתכננים והרשויותטכניות לפי דרי

--- 

 גג עליון
 --- --- )שירא(

 :B -ו Aאגפים 
ר חדמאגרי מים ו, תומדרג יחדר: ףבכל אג

מתקנים ומערכות טכניות , משאבות
לפי דרישת המתכננים , )פרטיות/ משותפות(
 .תרשויואו ה/ו

--- 

 סך הכל קומות למגורים
 --- --- --- B( 16 -ו Aאגפים ב(

 B: 20 -ו Aאגפים ב אגף/בנייןבסך הכל קומות 
 C: 6באגף 

 ).הראשי( נכלל הגג העליוןלא  ין הקומותינמב

 
  :והבהרות תרועה

  .הבניה ינו שינויים בטבלה בהתאם להיתרתכיי )א(

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

 )]. בקשה להיתר(והבניה 

 

 : )ראשי( תףשומ ותחדר מדרג 1.4
 .1: מסחר Cבאגף ; )גףבכל א( B :2 -ו Aאגפים בגות המדר ימספר חדר  

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

 .עד למפלס הגג -3מרתף פלס קומת ממה ורמק .1

 .גגעד למפלס ה )מאזור חניה( מקורה ממפלס קומת קרקע. 2

 .עד למפלס הגג -3ף מרתפלס קומת מממקורה : מסחר Cבאגף 
 .הנמצא מתחת למפלס הקרקע טרפור חדמדרגות לחדר , חבפיתו :וספיםחדרי מדרגות נ  

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

 בכל  בדבלת באח(יש  :(*)תבשפיקוד  גנוןנמ ;13,13 :מסחר Cבאגף  ;B: 8,8,13 -ו Aאגפים ב :מעליתכל למספר נוסעים    

 ).מגורים אגף  

 .אין :באגפי המגורים מרעמדת שו 1.6  

 
 וליההנ או חב/ו אגף/בנייןדיירי ה נציגות י"ע עשהפעלתו תקב, מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבתונה במובהר כי הכו –" מעלית שבת" (*)                   

 .1969-ט"מקרקעין תשכבחוק  ה ז 59בהתאם לסעיף 
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  :ועבודות גמר B -ו Aאגפים ב /בנייןי הרומח .2

 
 .השלד מהנדסתכנון לפי , בשילוב רגילהמתועשת ו: שיטת הבניה; השלד ת מהנדסויתכנ לפי :אגף/בנייןשלד ה         2.1

 ; השלד מהנדסי ובלפי חיש: עובי .םטרומיי/עשיםאו בטון מזוין מאלמנטים מתו/ו ןזוימבטון  :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

  .1חלק  1004 לפי תקן ישראלי מס :טיאקוסדוד יב  .1045 לפי תקן ישראל מס :תרמיבידוד                  
  . מניעת החלקהם לדרישות התקן הישראלי לריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתא  

  .1045 מס לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי; השלד י מהנדסבשוחילפי  :עובי .יןובטון מז: מרוח :רצפה ותקרה קומתית         2.3

  .1חלק  1004 מסלפי תקן ישראלי  :בידוד אקוסטי. יועץה החלטתלפי  :בשיטה   
  .השלד מהנדס ילפי חישוב :יעוב. השלד מהנדס תכנוןלפי , טוןמב םיאלמנטים מתועש או, בטון מזוין: חומר :אגף/בנייןגגות ה          2.4

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

  קיר בדופן פנימית של  ,ועשבאם מכלול מת .השלד מהנדס והנחיות התכנון לפי המתועשת בשילוב רגיל :קירות חוץ 2.5

 .האדריכל והנחיות מהנדס השלד החלטת פיל להכו, )יטונגאכגון (ק תאי או בלו ,בלוקי בטון, ה לדירותונהפד בצהחוץ ו  

 : 1045 ישראלי מס לפי תקן :תרמיבידוד . המהנדסתכנון לפי : עובי  
 .תקנים הישראלישל מכון ה" תו תקן  ירוק"היו בעלי קירות פנים יצבעי תקרות ו

 :ימור קירות חוץג 2.6
 .הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. ח דוגמת קרמיקהקשיי פואו חי/ו, כותיתאאבן מלאו /ו טבעיתאבן : עיקרי ,ציפוי/חיפוי 2.6.1

שטחים , קורות, בגגות, תורי כביסהמס, רפסותבעיקר במ(; משולב עם חיפויים אחרים )שכבות 2(ח טי: טיח חוץ 2.6.2

 ).וכו עמודים, יםמקור

 .קומיתהמת הרשובתאום עם  םת הציפויילוקוח גוון, יהיה רשאי לשנות סוג לכדריהא :חיפוי אחר 2.6.3

 לפי , באו משול/ו )ו אחרא/ואיטונג (או בלוק תאי /ובטון או בלוקי /מזוין ו בטון: חומר: תקירות הפרדה בין הדירו 2.7

 . 1 חלק1004י "י תעל פוד האקוסטי הנדרש שיעור הבידיעניקו את השלד והיועץ ובכל מקרה  מהנדס נחיותה  

 :B -ו Aם יאגפב ראשי ותמדרגחדר  2.8
לחדרי המדרגות האקוסטי הבידוד  ;נדסהמבי הלפי חישו :עובי. בטון מזוין או בנוי או משולב :חומר :קירות מעטפת 2.8.1  

 .ל דיןיבוצע על פי הוראות כ והמעלית

" ירוק ןתו תק"בעל  ,לתקרה ע אקרילי עדטיח וצב+ ריצוף מת הכדוג) פנלים(חיפוי בשיפולים  :חומר :ת פניםגימור קירו 2.8.2 

מטעם " ירוק קןתו ת"בעל טי טנד סיוסי שכבות 2טיח  :חומר: תקרהגימור . תקרה: עד לגובה .ן התקניםמכום טעמ

  . מכון התקנים

בהתאם , )צמנט לבן(ראצו או טצלן המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פור אגף/בנייןמדרגות  :מדרגות ופודסטים      2.8.3 

 םספסיופסים מחו) פודסטים(יפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הביניים ש ותובעל, רלוונטיםהת התקנים ישולדר

 . ת כל דיןפ הוראו"ע קוסטי לחדרי המדרגות והמעליות יבוצעאההבידוד . 2279 י"הכל בהתאם לת. כנגד החלקה

 .1142י "תבהתאם ל, )ידלרבות מאחז (או משולב /בנוי וו א/ו מתכת: מאחז יד/ מעקה 2.8.4 

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

  :B -ו Aם פיאגב קומתית) לובי(מבואה  2.9
 ,ט פורצלןרניו גת אבן נסורה או קרמיקה אדוגמ, יחגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קש :חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 .עד לתקרה ")רוקבעל תו תקן י("מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי , לתותהדי שקופעד לגובה מ

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

 .חברהלפי בחירת ה ,ה או גרניט פורצלןנסוראבן  :ריצוף 

 ).צד חיצוני בלבד(פח צבוע בתנור  :ארונות למערכות .ואה קומתיתבמ כמו: ותים לדיררפרוזדו

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

מטעם " ירוק ןתו תק"בעל , ים או בטון צבוע בסיד סינטטיפנ טיח :קירות ותקרה: ואחרים לחדרים טכניים, םפרוזדורים למחסני

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

 .לפי בחירת החברה ,רניט פורצלןאבן נסורה או ג :ריצוף
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 :B -ו Aאגפים ב ראשית כניסה) בילו(מבואה  2.10
מעל החיפוי , גובה משקוף דלת הכניסהות עד לפחל ,)יט פורצלןגרנ רגיל או(יקה אבן נסורה או קרמ: חומר: פנים תקירוימור ג

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

 .יתאו תקרה דקורטיב או תקרת משנה/ו ,")רוקבעל תו תקן י("סינטטי דוגמת פוליסיד  סיד+ טיח  :חומר: גימור תקרה

העומדים בתקן ו ,ר"מ 0.64-הבודד לא יפחת מ האריח טחש .יט פורצלןגרנ גו אריחים מסוא) שיש(אבן נסורה : חומר: ריצוף

 . לקהעת החהישראלי למני

, 816י "פי תקנות התכנון ובניה ותויהיו בעלות חזית אלומיניום ל אגף/בנייןכניסה לו בקומת הקרקע ליד דלת האר ימוקמתיבות דו

 .לפי דרישת הרשות המקומית יהיה עיצוב המספר ,וני ומואריצח אגף/בנייןיותקן מספר  אגף/ןייבנה בחזית

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

   .התקנים מטעם מכון" וקן ירו תקת"בעל , במלבין סינטטיבטון צבוע  :חומר: תקרהגימור 
 .ברהטת החלפי החל, משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף פתצר גימור: מקורה היור רצפת חנימג 

 .6.1.3יף פיתוח סעעבודות  ראה: ית לא מקורהיה חיצונגימור חנ 

 :B -ו Aפים גאב :חדרים לשימוש משותף 2.12

 :)וככל שיהי(ים טכניים /חדר 

בטון צבוע בצבע  :גימור תקרה. )מים וכו, ארונות חשמל ,תחוומלמעט ג(, ליסידוי דוגמת פנטטסי צבוע בצבעטיח : גימור קירות 

 .מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק"ל עב , כל הצבעים .טינטסי 

 .או משולבאו פורצלן ראצו אריחי קרמיקה או ט: גימור רצפה              

 

  :הערות
 .מטעם מכון התקנים "ירוקן תקתו "בעל  ,בצבע צבוע בבטון וא פנים בטיח תקרה יעשו/ירותעת קצבי . 1
למניעת  2279לי ה בהתאם לדרישות התקן הישראגד החלקיהיה נ )שותפיםים המבדירות ובשטח( אגף/בנייןבריצוף . 2

   .החלקה

 

 ינטרקוםאל ידי מערכת תיחה חשמלית הנשלטת עבעלת פ, גתמזוגדלת אלומיניום , יש :בכל אגף :B -ו Aם אגפילדלת כניסה  2.13

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

 כניסה/ביציאה )ות והיתר הבניהויהרש דרישותלפי  אלומיניום מזוגגאו  מתכת( תדלת נוספ, חניה חיצונית/לחצר כניסה/ביציאה

 הכניס/ביציאה )ההבני דרישות הרשויות והיתרלפי  אלומיניום מזוגגאו  מתכת(ת נוספת דלו ,בקומת הקרקע תוחדר מדרגמ/ל

 .מקומות המרתף

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

 .ריכלדהא תכנוןלפי , חומר וכמות, תאור :משותף ימושם לשדלתות וחלונות חדרי .דלתות פח :טכניים דלתות חדרים  

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

 .יש :משותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ,תחניו ,מבואות קומתיים, מדרגות חדר, לובי, אגף/נייןבלסה בכני, תאורה 2.16

בחדר המדרגות ולחצן מתוך  העותאורת לילה קבלומנגנון שבת , ת מגוריםאור בכל קומ דלקתצן הו לחהמגורים יהי אגף/בנייןב                

  .הדלקת  אור בחדר המדרגותלהדירה  

  .האדריכל בחירת בגוון לפי ,)החיצוני בלבד בחלקם(או ציפוי אחר  פח מכופף צבוע בתנור :חומר: גז ומים, ארונות חשמל 2.17
לחילופין התקנת מונה נפרד לכל ו א ,משותף נפרדנה ולמ יחוברו יםהזנות החשמל של כל המחסנ :ייםרתדים תאורה במחסני    2.18

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

 ים/אגף/הבנייןשל  שמל של הרכוש המשותףערכת החהזנה ממ .יש :למערכות אלקטרומכניות משותפותרה ולתאוחיבור חשמל    2.19

הסמוך  אגףאו ימוקמו ב/הסמוך ו אגףאך ימוקמו ב, אגף/ייןנבהת אשר ישרתו פותוו מערכות משיתכנ(החשמל לפי תכנון מהנדס 

 ).בכפוף לאישור הרשויות השונות, אגף/בנייןהאת  תו גםוישר
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 )הויפרטי זי – בנוסף לאמור בפרק א(תיאור הדירה  .3
 

 *:גובה הדירה 3.1 
 .מ 2.65 -כ :וף עד תחתית התקרהיצי הרמפנ גובה הדירה   

 ;מ 2.05 -לא פחות מ: ורזדרודרי שרות ופה חבגו   

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

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

 

 ימליהדירה בשטח המינמקרה גובה  בכל .שנהות מקומיות ותקרות מהנמכ, בליטות, רכותמע, למעט תחת קורות: הערה* 

 .התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דיןפי ל ע קי דירהלגבי חל הקבוע  

 

 .וצמדים לה או המשמשים אותהרשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המ – 2 טבלה מס 3.2 
 ).ר טבלה זושלאח,  הבהרות/ערותראה פרוט יתר בה(  

 

 )1(ותקיר חומר תיאור
 )2(גמר קירות ותקרות

 )4(חיפוי ומידות אריחי
 )מ"בס(

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

 ריצוף
א "מ/ ר"מחיר לזיכוי למ

 בשקלים חדשים
 הערות

 בלוקי בטון ,טוןב כניסה
 .משךהב רותראה פרוט בהע אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

 בלוקי בטון ,בטון ורחדר די
 .שךמרות בהוט בהעראה פר אין )3(ראה  )2( ראה )1(חרא או

 בלוקי בטון ,בטון מטבח
 )1(או אחר

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

---  )4(ראה  חתוןתארון מעל משטח וי חיפ .בהמשך ערותראה פרוט בה

 בלוקי בטון ,וןבט פינת אוכל
 .ךמשבהפרוט בהערות ה אר אין )3(ה אר )2( ראה )1(או אחר

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

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

 בטון מזוין  ד"ממ
 .ת בהמשךוה פרוט בהעראר אין )3(ראה  א"לפי מפרט הג א"ת הגלפי הוראו

 כללי צהרחחדר 
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון ,בטון
 )1(או אחר

משקוף הדלת  הבלגוחיפוי קירות  אין )3(ראה  )2( ראה
צבע אקרילי בעל + יח ומעל ט. פחותל
 .מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק"
 --- )4(ראה  הרמיקחיפוי ק .בהמשך ראה פרוט בהערות  

טון או בבלוקי , בטון שירותי אורחים
 )1( אחר

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

 .כון התקניםמטעם מ" ירוק
 --- )4(ראה  חיפוי קרמיקה .ראה פרוט בהערות  בהמשך

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

 בלוקי בטון ,בטון שמש  תמרפס
 .2.6ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף /חיפוי אין )3(ראה  2.6ראה סעיף  )1(ראחאו 

 .בהערות בהמשך טופר ראה גם

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

 דירתי מחסן 
 )שהוצמדככל (

בטון או קי בלו ,בטון
 )1(אחר

צבע רות יקגימור  .טיח
 ידס גימור תקרה. לייאקר

 . יסינטט

 )5(גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

 .המהנדס/האדריכל
 בלןק/לבחירת היזם
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 :לטבלהוהבהרות הערות 
 
  ןנית, ו כאלהככל שיהי - מתועשים למחצה/םועשית מתבדופן פנים של קירו(בלוק תאי /בלוקי בטון/בטון: קירות חוץ :חומר קירות )1(

   ית לרבותונטרלוינה ההכל בכפוף לעמידה בתק. או בלוק תאי, אלו תהיה עשויה מלוחות גבסקירות  שלם שמעטפת הפני  

יבחדר .בלוקי גבס/תאיטון בלוקי ב/בלוקי בטון/בטון: יהיו מ): חלוקה פנימית(קירות הפנים ). בידוד תרמי של בנייני מגורים: 1045י "בת  

 ". או מבלוקי בטון" כעמידים למים"היצרן  י"רים עגדמות בבלוקים הירוקה יבנומקרה  רחצה בכל  
 .לבן: גוון .ד לפי הנחיות פקוד העורף"בממ .ודרישות התקנים הרלוונטים ן המהנדסנותכלפי  ירילאק צבע+ טיח : גמר קירות )2( 

 .גבס תשו מלוחויעו של קירות אל יםנפכן שמעטפת הית, ת למחצהמתועשת או מתועשיטה ו בשבאם קירות החוץ יבוצע        

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

 . אקריליצבע ): ללא חיפוי בתחום( י רחצה ושירותים/קירות בחדרגמר  

 . ם הישראליניקתמטעם מכון ה" תקן ירוק תו"לי ם יהיו בעפני ירותכל צבעי התקרות וק 

, אריחים מסוג טראצו, R-9ת להחלקה ת התנגדודרגוב נטיותודרישות התקינה והחקיקה הרלוו 2279י "העומד בדרישות ת. סוג א: ריצוף )3( 

מ "ס 60/60במידות . ניטרלי -יר מהן היא בגוון בהחת שא תגוונים לפחו/דוגמאות 3 -סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין . גרניט פורצלן, שיש

   .רחצה ומרפסות עט חדרלמ ירהל הדכב. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו. מ"ס 33/33או  מ"ס 45/45או 

הרלוונטיות ובדרגת  קיקהוהח ודרישות התקינה 2279י "העומד בדרישות ת. סוג א: שירותים / מרפסת שירות / רחצה ריצוף בחדר -  

ת חולפ ווניםג/דוגמאות 3 -סדרות של ריצוף ו 4אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין , R-11ת וברצפת תא מקלחR-10 חלקה לה התנגדות

 ניעתדרגת מ .לפי האמור לעיל מידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר .ניטרלי -היר ן היא בגוון בשאחת מה

שיבחר על , שתציג החברה או הספק, מידה/גוון/גמאחת מדומאה הרוכש תעש ירתחב.  ים אלוחדרחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש להה

  .ידה

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

ממבחר שתציג בחירת הרוכש תעשה  .םיצוף חשוף לגשראינה פחותה לובדרגת ההחלקה ש ,ועי ניקוזשיפ צירתהמתאימים בגודלם לי

 ).אין צורך בשיפולים, פה בחיפוי קשיחהחוץ מחויר ם קת שבהבמקומו( .שיבחר על ידה, הספקהחברה או 
. ילניטר –בהיר  גוונים שאחת מהן היא בגוון/מאותדוג 3לבחירת הרוכש מבין לפחות  -קרמיקה . א סוג :רחצה ושירותים בחדר חיפוי )4( 

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

 ).צבע אקרילי+ מעל החיפוי ועד לתקרה טיח. מ 1.50חיפוי בחדר שירותים עד גובה . משקוף הדלת
מ ללא כל שינוי "ס 33/33, מ"ס 20/50דות נוספות במין וכ ת דומות למפרטואריחים המיד קונה המוכר יהיה רשאי להציעמת הבהסכ  

הרצפות והנקזים , הקירות. לל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירותיגרה מובנית כותבוצע ס ויהגל לצנרת. במחיר הדירה

 .חדרים סמוכים/נייןב קימים לחל ת מעברעלמני םוונטיידין ולפי דרישות התקנים הרלכל  ראותבאזורים רטובים יאטמו לפי הו

 . ניטרלי -גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר /ותדוגמא 3לפחות  וכש מביןהר ירתלבח. סוג א - חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב  

 בהבגו .על ידה חרביש, או הספק שתציג החברה, מידה/גוון/גמאמדו מאחתבחירת הרוכש תעשה . מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33-במידות כ

ות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו י קירחיפו BI ידתביחאינו כאשר התנור . מעל ארון תחתון(מ לפחות לכל אורך משטח העבודה "ס 60

 . צבע אקרילי+ טיח : ירותובק מעל החיפוי). מעל הריצוף מ 1.50גובה (הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה 

 .ר "מ 0.20 -שטח אריח בודד עד כ. יזם/לבחירת הקבלן גרניט פורצלן וגמס): ככל שנרכש( ריצוף במחסן )5( 

 

  :תהערו
למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור מוצרים שונים  –דייר /שבחירת הרוכ

 .י החברה"גם מאלו שנבחרו ע, וניםים שמספק
ת החזית או בנוי כדוגמ חוסמתמעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מ) נקבע אחרת בהיתר הבניהאם לא ב(ת קות המרפסוב מעועיצ – מעקה

 ".מעקים ומסעדים" 1142י "נחיות תולפי ה

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

 .חדרים סמוכים/  ןיבני

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

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

 לצנרת גלויה  .חייבובכל מקרה לא יפחת מהנחיות המפרט המ. בה המצוין בטבלהיעשה לגו ותירגובה חיפוי הק - רותציפוי קי/ חיפוי 

 .יבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות 
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  .החברההחלטת י לפ, מ"ס 60 -ות מחרות שאורכם פבאם יש פינות קמו ,PVCם או יניואלומיבוצעו פינות מפרופיל  –פרופיל פינות בחיפוי 
 שהאבן לפיהן היות , 2חלק  5566י "ת מתוך תת הבאולהוראוים לב שליש  -)פרטי/ככל שיותקנו בשטח המשותף(אריחי אבן טבעית 

 ה צפרהשים במערכת גוון הלוחות או האריחים המשמ, ןו כמכ. גידים והבדלי גוון ומרקם ,עלולים להיות בו נימים, טבעי היא חומר 
 הנשמרים למטרות  חות או האריחיםצפה לבין הלורבחים שולפיכך עשוי להיות שוני בגוון בין הלוחות או הארי, וף הזמןבחל ותתנעלול להש 
 .תחזוקה 

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

 ו א/ו פלדה או/ו או בטון/עץ ו) י שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרלמבו, חברה להתקיןהככל ותבחר ( – ות/קורה, רגולהפ

  .האדריכל לפי תכנון, בלומש

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

 ).גונגר(נות קיטום פי אלל, ושיפוליםחיפוי . טכניים
  .לפחות מ"מ 3של  )פוגות(חים מרווח בין ארי ביצוענדרש , נים לריצוף וחיפוילפי דרישות התק – )פוגות(מרווחים 

 
 או במסמך אחר במפרט מכר זה, להבטב מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך(
 ).הרכישה שצורף להסכם 

 

 :ותונאר 3.3
 
 להתקנה שטוחה של הכיור  תוך פתח המתאיםחי, בת לכיורשות, יםמדפ, מגירות, הארון יכלול דלתות :ארון מטבח תחתון  3.3.1 

 . כלים מדיחנה להכ, )נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה, פתח: כולל( הכנה לכיריים מובנות/   

 .  MDFאו ) ץיסנדוו(שאר חלקי הארון עץ . וגב הארון יהיה מעץ דיקט, )סנדוויץ(מעובד  ץעהמדפים יהיו מוגוף הארון                     

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

 .ד למים למניעת רטיבות של תחתית הארוןעמי יופמ ובחי"ס 10 -כבגובה של ) לסוק(בתחתית הארון הגבהה . פההרצסף   

 ".פתרונות פינה"ביחידות הפינה של הארון יותקנו . הו ולכל עומקולכל גוב, לפחותמ "ס 60ברוחב  גירותהארון יכלול יחידת מ  

 י "ע שיוצגו )ירלחד בהיר ניטוא ןלבמהם אחד ( גוונים לפחות 5הרוכש מתוך  חירתלב. קהייפורמ: ציפוי חיצוני. מתכת: ידיות  

  .בגוון לבןאו מלמין /ו קהייפורמ :וגמר מדפים ימפניי ציפו. ו על ידי החברה/ים שיבחר/או הספק/החברה ו  

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

     

מאבן  מ"ס 2-בעובי לא פחות מ משטח עבודהנה קוה לבחירת :תיאור :לכל אורכו וןמשטח עבודה מעל ארון מטבח תחת

עם שוליים , )לפי העניין  1,2חלקים ( 4440 י "דרישות תל נההעו, )שווה ערךאבן קיסר או  תכדוגמ(טבעית או פולימרית 

יותקן קנט  טחשבהיקף המ. ורהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כי. פםמ ביחס לחזית הארונות בכל היק"ס 2בהבלטה של 

זית המשטח ככל בוד בחעם עי מוגבה טנללא קי להעדיף התקנה שאהקונה ר(י המוכר "אופן עיבודו יקבע עמוגבה ש וןליע

 . הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח
  ,לפי ארון המטבח חלק תחתון: מידות

 3המוכר תציג בפני הקונה /חברהב .ודו על י/שיבחר םי/או הספק/ו י המוכר"וון  דוגמאות שיוצגו עגמוך לבחירת הקונה מת :גוון  

  ).אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד/לוחות השיש. )בהיר ניטרלי הילו יהאחד מגוונים א( גוונים לפחות    

  

 .אין: ארון מטבח עליון 3.3.2 

 א ארון "מ 2 -תחתון ב חבטמא ארון "מ 1ד עלדייר להמיר יהיה רשאי להציע יפי המוכר הספצטבח מסיבות של תכנון המ: הערה  

 .תין פינעליו מטבח במקרה זה לא יותר ארון. מטבח עליון  

 .מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון   

 .ד לכל אורכורון יכלול לפחות מדף אחד אחהא. פחותמ ל"ס 30מ לפחות ועומקו "ס 75גובהו של הארון העליון   
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הכולל  . מ לפחות"ס 80 :מידותב ,מונחאו  תלוי ,רספהאו ט עץ סנדוויץתחתון  ארון ,)כללי( רחצה בחדר): ציין(ים חרא ארונות 3.3.3 

 .ניאו קוורץ משולב בכיור/ שיש/ משטח העבודה אינטגרלי מחרס. צירי נירוסטה , מדפים, דלתות 

לפי החלטת  :גוון .או מלמין לפי יצרן הארון/ו קהאימרופ: פנימיציפוי  .החברה החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמ: צוניי חיציפו

 .החברה

    ראה נספח ג :הרחצהרון בעד איכוי לז ירמח

 

              :הערות
 .מטר אורך 6: ומעלה 4.5 בדירת, מטר אורך 5: חדרים 4-ו 3מדידת אורך כללית של ארונות מטבח בדירת  )1( 

 כיריים, תנור, המיועדים למדיח חללים). באורך הארון פעמיים בתושמחכל שקיימת כ הנפי(רך הקיר המדידה לאו
ארונות  אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. באורך הארונות המשולבים בתוך הארונות יכללו )ט מקררמעל( ב"וכיו

  .זה אוריה מתייחשבו כסטי לא, המטבח
כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח  וןשבבח על הקונה לקחת ,וביצוע עצמישל זיכוי עבור ארונות המטבח רה במק )2(

 .ים אלו לצורך תחזוקה/חלאפשר גישה לפתיש  .תפיםם משוי/לטןי גישה לקו/קיימים פתח
 .ונהקה להחלטת הינם תחתון בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון )3(

 במקומות ,דלתות ומדפים לרבות ,ותולמבש המטבח ארון את לספק המוכר לע ,להתקינם שלא הקונה החליט -
של מים וניקוז והזנת חשמל  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםהמוב מלייםהכלים החש להתקנת שיועדו

ה ברה תקבע ובמועד שהחברה תנחשהח מניםבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח ז. למדיח תחת הכיור
 .את הרוכש

 

 :כביסה יתלימיתקנים לת 3.4

 .יסההכב תלייתמתקן ירה לפתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה יש              
 באורך מינימלי של, חבלי כביסה פלסטיק 5, כולל גלגלות ניצבים )מגולוונים(ממתכת  מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 .כ"מטר סה 8 -של לא פחות מ ה באורךיסכבכולל חבלי  מ"ס 120 נימלי שלבאורך מיאו מתקן מתרומם  ,מ"ס 160 
 מתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת ( צרך בחוה ערקן שוקן מתאפשר שיות: לדירות הגן 

  5כלול לפחות יהמתקן . לקירהמתקן יהיה יציב ומקובע . ההמבנתות במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזי, מגולוונת על קיר המבנה 

 .תנים למתיחהניו UVרינת ים לקעמיד ,החבלים יהיו איכותיים. מ"ס 160לי כביסה באורך מינימאלי של בח 
 .לפי תכנון האדריכל ,ובמידות 5100י "הכל לפי דרישות ת. או משולב/ואלומיניום : מסתור כביסה 

רעה לתליית פריטי ה להיווצר הפולעל במקרה זה, ים/ןיבוי של המזגה יתכן ויותקן גם יחידת העסהכביתור בחלל מס: הערה

 )..ש"בהנחיות משה(חד המיומפרט וין בח המצכביסה גדולים שלא יפחת מהשט 
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 )  מ"מידות בס(  חלונות ותריסים בדירה, רשימת דלתות – 3 טבלה מס 3.5 
מידות המעברים , בכל מקרה. החיתחה ובכיוון הפיבסוג הפת, יםבמידות הפתח, במיקום הפתחיםיים שינויתכנו : הערה 
 .גם הערות נוספות בהמשך ראה. ון והבניההתכנ בתקנות שרמהנדהחופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת  
 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )רוחב/ גובה( 

עץ (חומר 
/ ניוםלומיא

 )אחר/ מתכת

ר צי(סוג פתיחה 
)/ כ"כע

 )אחר /כיס/רנגר

מידת ות כמו
  הפתח

 )רוחב/ הגוב(

עץ (חומר 
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת

סוג פתיחה 
/ כ"כע/ירצ(

 )אחר/כיס/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 )וחבר/ הגוב(

/ עץ(מר וח
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת
 חומר שלבים

/ ציר(סוג פתיחה
/ נגרר/כ.ע.כ

 )אחר/מליחש/סכי

 כניסה
1 

 ר רגילהיצ פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
 --- --- 90/210-כ

 חדר דיור
1 

 כ.ע.נגרר כ מזוגג אלומ
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי אלומ אלומ
 ידני יגיבוכולל 

 260/220 -כ --- 260/220 -כ

 מטבח
--- 

--- --- 
1 

 כ .ע.ר כנגר מזוגג אלומ
--- 

--- --- --- 
 --- 100/115 -כ ---

 1ה חדר שינ

1 
 ציר רגילה עץ

1 
 כ.ע.ר כנגר מזוגג אלומ

1 
 ידניגלילה  אלומ אלומ

 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 ---

 ד "ממ
משמש (

 כחדר 
 )2 נהשי

1 
לפי  פלדה

 א "גה
). להגיר(ציר 

 פתיחה חוץ

1 
 מזוגג אלומ

ציר רגילה או 
 כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 א"גה

1 
 . נגרר לכיס אלומ אלומ

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

 ---
--- --- 

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

         .א"גות היהנחגילה לפי או ציר ר . לכיס
---  ---

רחצה . ח
 )אמבטיה(

1 
 +עץ 

 הציר רגיל אור -צו/צוהר
--- 

 --- אוורור מכני
--- 

--- --- --- 
 --- --- 80/205-כ

שירותי 
 אורחים

1 
 ציר רגילה עץ

1 
 נטוי מזוגג אלומ

 )קיפ(

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

 --- 60/65 -כ 80/205-כ

מרפסת 
 שרות

1  
 עץ 
 

 הילציר רג
1 

 כ .ע.כנגרר  מזוגג אלומ
--- 

--- --- --- 
---  150/115 -כ 20570/-כ

דירתי מחסן 
 צמוד

ככל (
 )שהוצמד

 פח/ץע 1
י החלטת פל

 החברה
 ציר רגילה

--- 
--- --- 

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

--- ---  70/200 -כ

 
 :ואחרות טבלהל ותרעה
 ).או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה מכר זהט פרבמ, בטבלה יןוצק באם בפועל רהקיים (

הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית . ובפתיחת ציר רגילה 23 ם לתקן ישראלי מסבהתא בודהלדלת עץ = עץ  דלת .א

סוג = רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניום יפל :סוג פרופיל ,אלומיניום=  אלומ). בהמשך ר בסעיף יאתוט יה פררא(מ לפחות "ס 7הדלת בגובה 

, בקיר) כיס(או לתוך גומחה /כנף נגררת על כנף ו= כ .ע.ניגרר כ, משתפלת+ רגילה=  )דרייקיפ(סב נטוי , )טוינ(לת משתפ פתיחה= קיפ , פתיחה
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ניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי יומאלם פח ס עשויייריהיו שלבי הת בתריסי גלילה או הזזה: סיםתרי ,נכיתכנף בתנועה א= גיליוטינה 

יורכב ארגז תריס  מ 2.5בחדר דיור ובפתחים ברוחב מעל . עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. תמוגברימה טבין השלבים לא

 .או חשמלי/ות רצועה ובאמצע ,העלגלל כלפי מנ סיתר= גלילה . ינן חשמלי ומנגנון פתיחה ידומנגנעם  ל"שלבי תריס כנ גלילה עם

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

 .ג האווירוזפקוד מערכת מימ כהכנה לת"ס 3על רצפה עד מבהו יוג יתכן ושולי דלתות פנים. חלונות המצוינות בטבלה

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

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

מנגנוני פתיחה , ידיות מובנות, ליםגגל, םיריצ ,EPDMאטמי גומי , סרגלי זיגוג: ובכללם, קן ואביזרים מקורייםת תו ם יהיו בעליהיהחלונות ורכיב

 .עורףלפי הנחיות פקוד ה, ם פלדהי/כנףעם  יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגגד "בממ .החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרן. ונעילה
 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות לכל במסילות. ןיא :רשתות

לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם , בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, בחדרי שירות -ץור החיאוול אוורור .ד

 .רבות רפפת כיסויל וץעד לקיר הח יד במאוורר מכניבוצע  צינור מצוי, בחלון וא/ו תריסאם איננה סגורה ב

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

 .או קירות מסך/ו, מחסום/המשמש כמעקה

  חה תימנגנוני פ, ידיות מובנות, גלגלים, צירים, EPDMאטמי גומי , גגוזירגלי ס: כללםבו, רים מקורייםיהיו בעלי תו תקן ואביזהם ירכיבות והחלונ   

  ;היצרן מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו החלונות. נעילהו   

 . האדריכל בחירתי "עפ") לבח("ה עמומשקופה או בטיחותית זכוכית תותקן  ,)באם יש חלונות(ושירותים רחצה י /בחדר .ו

 .ודרישות כיבוי אשאדריכל ה תכנוןלפי  ,ועותבת קפואו רפ/ו או סבכה בדלת/או אוורור מכני ו/יעשה באמצעות חלון ו) סןככל שנרכש מח( אוורור המחסן .ז

 מערכות, )טלסקופית/פנורמית( צהצהית עינ, סגר בטחון פנימי נוסף  5044תואמת לתקן ישראל  ,רב בריח )ביטחון(דלת פלדה . דלת כניסה .ח

מ "מ 1.25לוונת בעובי של וה מגדמפלה משקוף בני .מעצור דלת ומספר דירה, תחתון מברשת סף ,"רוזטות"ו הענידית  ,ינדרלימגן צ, צירים

 .גמר לגוון לפי בחירת המוכר. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. לפחות

 . אש/בטחוןבקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות  ותירלדכניסה ב, אותבכת רשות ההנחיולפי  .בחירת החברהן לפי ווג , לוני ציפוי ד"דלת ממ .ט

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

 עם, המתאים לעמידות במים י מתועשוניצוי חה או ציפקיע או פורמיצב גמר. התאם לסוג משקוף הדלתבקנו יות צירים. אחר, קיים, אקוסטיקה

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

עול סיבובי מקלחת מנ/ בחדרי אמבטיה  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. ימהאט יהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פס

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/קהספ

, בנוסף .אין לקבוע סורג קבוע, )שמש את כלל הדיירים בקומהאמור ל 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 הפתחמהמוס יותי הרשו"בפתח שיוכרז ע

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

ם זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלי+ חלון אלומיניום . כנפיים לפתיחה 2או /הנגררות לכיס ו, םישתי ות אחלון פלדה כנף אח. מ מעל מפלס הדירה"ס

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

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

י "י הגורמים שהוסמכו לכך ע"מות נוספת עיחייב בדיקת תקינות ואטי, י הרוכש"קו עכן פירול, י פיקוד העורף"אושרו עוינתו והתקנתו נבדקו שתק

או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל /תירה בין המצוין בתוכניות המכר וסשל  המקרלמניעת ספק יודגש כי בכל  .פיקוד העורף

 .ואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורףהת

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  ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ואו מסגרות סמויות וכן  /מלבנים סמויים ו: ןכגו םימימשל

  .  לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה, שטח/ותקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממידבכל מ .)לפי הענין(
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 כלים סניטרים בדירהוואה רתב מתקני – 4 טבלה מס 3.6  
 )ראה גם הערות לאחר טבלה זו(  
 

 

 מיתקן
אמבטיה ר חד שרותי אורחים מטבח מיקום

 אחר מרפסת שירות )כללי(

 כיור מטבח
 )פולהכ/בודדת(
 

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

 --- --- --- --- א סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

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

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג --- --- ₪ זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

ת ומיד
 --- --- --- 25/40-כ --- )מ"בס(

 --- --- --- א --- וגס

 --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב(שטיפה

 

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

 --- --- --- א  גסו

 --- --- --- אין  ₪ זיכוי 

 / אמבט

 )ב(מקלחת

מידות 
 70/170 --- --- )מ"בס(

 --- --- )האמבטי(

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

 --- --- ןאי --- --- ₪ זיכוי 

לה למים קרים סול
 ,כיורחמים ל/

 )ד)( ג(מהמשטח

 --- --- מערבל/פרח פרח  פרח דגם 

 --- --- א א א סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 )ה( קרים וחמיםלמים 

 --- --- גםד

  דרך-רב
 ץאינטרפו(
או ) 3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למקלחת 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

 --- יש --- --- --- )ח(יסה ולניקוזנת כבמים מכו בורחי
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 מיתקן
אמבטיה ר חד שרותי אורחים מטבח מיקום

 אחר מרפסת שירות )כללי(

 לשרוול בדופן חיצונית 4"פתח 
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

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

 לחיבור, חיבור למים וניקוזהכנה 
 )ט(מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור (
 )המטבח

 --- --- --- --- שי

 --- --- --- --- אין )לרז ניב( ים למקררמ נק

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

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

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

החלטת  תוצרת לפימידות ו. חרס :ידיים כיור נטילת .י החברה"שיבחר ע, ספק/לפי היצרן) מ"ס 40/50 -במידות כ( ):אינטגרלי(שולחני 
 . החברה

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

 טת תמיכה ת ומיוי עץ בפינומיל. ם ציפוי פוליאסטרשלד עץ ע, בעלת חיזוק היקפי, מ הומוגני"מ 3.5י בעובי תהיה מחומר אקריל :בטיהאמ
 .מ לפחות מצופה אמאייל"מ 2.5לחילופין מפח בעובי . מפרופילי ברזל מגלוון

מ "ס 20מ לפחות ולעומק "ס 25 -בגובה כפיה , בציפוי כרום ניקל ,מערבל/פרח: דגם: לקערת מטבח. )כולל חסכם( חמים/סוללה למים קרים )ג( 
 .1385י "ת שותומדת בדריוערץ ות תוצרת האכשאחת לפח סדרות 3תוך לבחירה מ .לפחות

מ "ס 15מ לפחות ולעומק "ס 15 -באורך כ פיה ,בציפוי כרום ניקלערבל מ/פרח: דגם: )םכולל חסכ( רחצה לכיור, חמים/ה למים קריםסולל )ד(
  .כשאחת לפחות תוצרת הארץ דרותס 3לבחירה מתוך  ,לפחות

  .בדים בללמים קר, קלבציפוי כרום ני, פרח: דגם :כיור נטילת ידיים
מתלה , כולל צינור שרשוריבציפוי כרום ניקל , )דרך 3אינטרפוץ (רב דרך  –מהקיר : דגם :באמבטיה :)םכולל חסכ( יםחמ/למים קרים הסולל )ה(

ה הכוללת יציא, מיקס מהקיר, ם וקריםלחילופין סוללה למים חמי. מ לפחות ומזלף"ס 60י באורך מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכ, מתכוונן
 .מבטיהאוי הללמיית תחת
 .קבלן/י החברה"שיוצגו ע 1385י "ועומדת בדרישות תכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך , הת האמבטיסולל

 .ניל יברזו, יבור לביובח: כוללת י שטיפת אסלה/ארגזכיורים והתקנת  )ו(
 .לבן: גוון הקבועות )ז(
 . וחיבור לקו דלוחין או שפכים) 2007 אוג תיקון -ת"הל( חמים מים ,םם קרימי: ה כוללתכנת חיבור למכונת כביסה )ח(
 .ולסיפון קערת המטבח, ברז והכנה לחיבור לביוב: למדיח כלים כוללת הכנה) ט(
 הינןת סופיוה המידות, תהרי אלו משוערו ,מ"בס או אביזר ומצוינות מידות של הכלי/או מתקן ו/תברואתי ובכל משבצת שיש בה כלי : מידות )י(

 .החברה י"שנבחרו ע, או היצרן/ום למידות הספק בהתא
 .צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה, באם לא נאמר אחרת: גז הכנה לנק )יא(
 .עירוניתמים בטמפרטורה המסופקת מהרשת ה: מים קרים )יב(
 למניעת החלקה לימדים בתקן ישראשעו תבועוק לרכוש יש, בדירה שינוי לאחר קבלת החזקהבמקרה של  -)אמבטיה/אגנית(קבועות רחצה  )יג(

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

  . בעזרת ידית אחת, חמים/ויסות מים לקרים ) = מיקסר( מערבל
 .או שניהם/או לפיית ברז ו/ולראש מקלחת , םקרי/םחמי יםשל מ ,יציאה/ניסהחלוקת כ) = אונטרפוץ( דרך-רב

 ).פתחי ניקוז וכו/מקלחות/ברזים(יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות  )טו(
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, תא המקלחתשטח  ,חיןלורת הדאמת קוטר צנללא הת, "גשם"חת דמוי כגון ראש מקל) לאחר קבלת החזקה בדירה(וי מהאמור לעיל שינ
עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז , סום הקפי מפני גלישת המיםומח

 .ברצפה
  ון ם כגמימתאי קוט באמצעיםיש לנ, פוס מונע החלקהיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיסהואיל והשימוש באמבט) טז(

  .מיועדות למניעת החלקההדבקת מדבקות ה
  בוי לאיש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כי, ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל) יז(

 .ות הבישול/רצוני של להבה
 

 או במסמך אחר במפרט מכר זה, כך בטבלה ל רק באם צוייןבפוע תקנויולעיל סות בהערות תקנים לגביהם יש התייחמובהר כי ציוד ומ(
 ).שצורף להסכם הרכישה

 

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

 ). י דרישות כיבוי אש"עפ, וכמות מיקום( ,ן מתזי כיבוייתכ. אינסטלציהה נדסת מהלטי הח"ום וכמות עפבמיק, או בסמוך לתקרה בקירות  

 בין  רת להעברת גז וכבלי פיקודוצנ מפוצלאו /ויני מרכזי ניקוז למזגן מ. לפי החלטת מהנדס האינסטלציה, מיקוםארון למחלקי מים ב  

מיקום או /או במסדרון ו/במרפסת שרות ו ,פוצלמאו /ו י מרכזימינן למזגד מיוע מיקום. איידלמעד המיקום המיועד , המיקום המיועד למעבה  

 , או במסתור כביסה/עליון ו מיקום מיועד למעבה בגג. י החלטת החברה"מוצנע ומוסתר המאפשר פיזור יעיל וקצר לכל חלקי הדירה עפ  

 .המעבים/המעבהמיקום מוצנע ומוסתר למיקום או /ו  

 
 :הערה  
 דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות יתכן ויחייבו , )ידרשוככל ש( ,מתזי כיבוי/ובבי/יםרת מצנמעבר הצורך ב  
 , כרבתכנית המ שלא בהכרח יסומנו, רצפהבסמוך לקירות ואו /ובסמוך לקירות ותקרה  ,"ספסלים"או " עמודים או קורות"  
 .תנימהתוכמיקום שונה אילוצי תכנון יותקנו באו שסומנו ומ  
 פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייוהנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה , י"בון כי לפי התיש לקחת בחש ,ףבנוס  
 .תחזוקה גישה לצרכי אין לחסום אותם ויש לאפשר,  ביצוע פתחי ביקורת אלו שיידרולכן בדירות בהם , ביקורת  

 

     באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת תהיה לפי הוראות כל  )עליונות לפחותומות ק 7-ב דירותל(מים חמים הספקת : מיםחימום   3.6.2

ימום וצב זמן לחדוד המים החמים והתקן קי ללרבות גיבוי חשמל 579לדרישות תקן ישראלי  התקנת המערכת הסולארית תהיה בהתאם. דין  

) טיימר(מום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן לארית וכולל חית הסולמערכ מחוברה) דוד(ירה לכל דירה יותקן מכל אג. )טיימר(המים 

   באמצעות מערכת ים הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמלדירות שלהם לפי . הכולל מפסק במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה

 ).טיימר(ימום המים שמל והתקן קוצב זמן לחהמים באמצעות חימום יעשה ח, יתסולאר

בחלל במרפסת שירות או : מיקום הדוד; ליטרים 150 -חדרים 4,5בדירות , ליטרים 120 -חדרים 3בדירת : תבקיבול ים חמיםלמ ודד  

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

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5ות בדיר, ליטרים 120 -םחדרי 3דירת ב: תולבקיב למים חמים) דוד(אגירה מכל   
 .המהנדס האינסטלצי תכנוןגג עליון לפי  או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : יקום הדודמ

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

  .אין: "ילד"ז בר  3.6.4

 ).מיקום לפי החלטת החברה(יש : נה למונה מים לדירההכ 3.6.5

 

 .פלסטי: חיןדלו ,לפי תכנון מהנדס האינסטלציה ,PPR, S.P, פקסגול, פלדה מגולוונת: מים חמים וקרים: חומר הצינורות 3.6.6

 .פלסטי: שפכים 

 בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז יכלול צנרת גז דירה חיר המ, יש: מטבחבהגז ר הגז ועד נקודת ה ממקוצנרת גז בדיר 3.6.7

  .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי                    

 .יש: הכנה למונה גז לדירה 3.6.8
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  :הערה 

 ונה גז נה למכן הכבמטבח ושית אז הרהגז ועד נקודת הגמחיר הדירה כולל צנרת גז בדירה ממקור הספקת . ז בדירההג נקמיקום  

  .דירתי

 פיקדון מלאי ותשלומים, ריכוז מונים, מיסים, מונה פיקדון, ברזי ניתוק, התאמות, מאריכים, ם עבור מחבריםמחיר הדירה אינו כולל תשלו 

 ללפעו י החברה"ת עימורשהגז ה שירות לחבאותם ישלם הקונה י, עצמו לחיבור הגז קנת המונה והמונהנוספים הנדרשים לצורך הת

          . ייןבבנ

 

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

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

 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 לל מפסקכו

 תקע בית
 לרגי

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל חכו

 נפרד

 נק
 ;יזיהטלוו

 ;קשורתת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 לדירה כניסה
 - - - 1 1 מבואה או

 לחצן+ פעמון -
 אינטרקום -
 ללובימפסק תאורה  -

 .חדר מדרגות/קומתי
 .לוח חשמל דירתי -
 ארון תקשורת כולל -

  .שקע
 טלוויזיה/יהטלפונארון - 

 דיור חדר
 - 3 2 אוכל נתופי

 
- 1 

תוספת  -י תריס חשמל
חשמל להפעלת קודת נ

ראה מרפסת ( התריס
 ).שמש בחדר דיור

 פרוזדור
2 

 כולל מפסק(
 1 - 1 )מחליף

 - )מזגןל(

 3מעל בפרוזדור באורך 
או בפרוזדור הכולל  מ

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

 1 מטבח

6 
חד מהם א(

אחד , כפול
 מהם מוגן

 מים בדרגת
44IP  ואחד

ן מהם מוג
דרגה ב

 )רגילה

 )יג( 1 -

 - )תנור(

בתי , ום השקעיםמיק
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
שר ובהתאם האפ

לתכנון המטבח יותקנו 
 פרדיםשקעי כח נ

 למקרר, לתנור, למדיח

 שינה חדר

1 
כולל מפסק (

 מחליף
 ) למנורה

 

4 
ליד  שניים(

 )המיטה
 נק(קום אינטר - 1 1 -

 )ור בלבדדיב/שמע

 /ד"ממ
 נהשי. ח

י מנורה לפ
יות הנח

 פיקוד העורף
פיקוד  תקנותלפי  1 1 - 3

 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 1 - )מים מוגן(

1 
בית תקע (

 )לתנור
- 

התקן קוצב זמן + 
הכולל מפסק לדוד 

י "מש במיקום עפהש
 . התכנון

 ,וןבהעדר חל
רור מכני אוו הכנה לנק

 מפסק היכן שנידרש+ 

- - - -  1 יםשירות
 ,וןבהעדר חל

ורור מכני או קהכנה לנ
 .מפסק היכן שנידרש+ 

 1 מרפסת שרות 
-  - )וגן מיםמ(

2 
 מוגן מים

 ,מכונת כביסה(
 )מייבש כביסה

- - 
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 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 לל מפסקכו

 תקע בית
 לרגי

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל חכו

 נפרד

 נק
 ;יזיהטלוו

 ;קשורתת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 מרפסת
 שמש

1 
-  )מוגן(

1 
 )מוגן(

IP44 
 - -

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

 מחסן
ככל (

 )שהוצמד
1 - 1 - - 

ל חשמל שצריכת ה
 עוןלש המחסן תחובר

החשמל הדירתי אליו 
או . סןמשויך המח

לחילופין שהזנות 
החשמל של כל 

המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד 

או , למחסנים בלבד
, ןמונה נפרד לכל מחס
י "להחלטת המוכר ועפ

 .ובחירת

 רמסתו
 - - - כביסה

1 
פקט הכנה (

 )למזגן
-  

- 

 
  ואחרות הערות לטבלה

 .כולל נקודת הדלקה אחת, )ארמטורה/ אהיל -ללא נורה וכיסוי(ורה על גבי קיר או תקרה ת נבי = תקרה/ ירנקודת מאור ק )א(

 ).נספר כל שקע בנפרד, ותר בפנל אחדעים או יני שקש( .מזרם חשמל רגילזון יי הנבודד לחיבור מתקן חשמל" שקע= " )רגיל(בית תקע מאור  )ב(

 .ר לפחות"ממ 1.5ים החיבור יבוצע בכבל

החיבור  ).נספר כל שקע בנפרד, שני שקעים או יותר בפנל אחד( הניזון מזרם חשמל רגיל ,שקע בודד עם כיסוי: מוגן מים )לרגי(ית תקע מאור ב  )ג(

 .פחותלר "ממ 1.5יבוצע בכבלים 

ת לכמו נם תוספתושאי מצוינים בסעיף אה, )בתקרה או קיר(של נקודות המאור  בלבד לאופן ההדלקהתאור  =הכפול נקודת מאור הדלקה )ד(

 .מאור המצוינות בסעיף אה קודותנ

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

 .הבוהבדרגת הגנה ג ך אביזר הקצה מוגן מיםבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד א= או אחר IP44גנה גות הבית תקע עם דר )ו(

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

. ינטרנטא/הדירה לרשת הטלפוניםללא חיבור .  ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים, ורחובה כאמדורי חיבור לקליטת שי – יזיהוטלו נקודת

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

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או ל(רת פנים לתקשות כולל אביזרי קצה מלאו ות/הנקוד)= אינטרקום(נקודת טלפון פנים  )ח(

  . מ"מ 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים , רדנפ בי מעגל חשמליעל ג בית תקע כוח = כחנקודת  )ט(

כנה נקודת ההועד  מריכוז תקשורת) חשבמ(ת רתקשו הכנה לנק .וחוט משיכה בלבד") שרוול("באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת "= הכנה" )י(

למניעת ספק ). ספירלי" (תנור להט"ולא " חוםמפזר " ,)דיירבאחריות ה(יותקן רחצה מעל דלת חדר הבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת . בקיר

 .ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים .י החברה"יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע

ם /מכבים את אותה/קיםדליאך מ, אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהםמשני , יכיבו /ור הניתנות להדלקהת מאו/ודהנק =חליףמ )יא(

 .מאור ות/קודהנ

 .בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל כנו שינויים במיקום וסוג הנקית )יב(

הנקודה תחובר ישירות . כירייםכנן למתחת למקום המתו, חהמטב ארוןתותקן נקודת תלת פאזית ב= בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי )יג(

 .וט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתיחיותכלול את כל ההנקודה . 2.5/5ט בכבל למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחוו

 

 ך אחררט מכר זה  או במסמבמפ ,טבלהמובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך ב(
 ).להסכם הרכישהשצורף  
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  .לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגות שבתומנגנון  .יש :ת מאורונקוד: כל קומהב: מבואה קומתית/ חדר מדרגות  3.7.1 
  .יש :קומתית צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח .יש :לחצני הדלקת אור .יש :גופי מאור  

 .כולל כיסוי 1ודול מ 55שיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא ר וחוט מצינו קודת התקשורת תכלולנ: ץוון חטלפ 3.7.2 

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

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

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

 .אין: עון שבתש. יש: מפסקי פחת .החשמל  תכנון מהנדס  

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

 .)ח הקונה"י וע"ן ויותקן עאשר יוזממונה כולל הזמנה והתקנת ינו אירה מחיר הד. (אמפר 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי 3.7.7 

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

 ).בחדר שינה הורים רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 .ןאי: )נפרדת(ור גגל סמערכת טלוויזיה נוספת במע 3.7.9 

  יה רב ערוציתלקליטת טלוויזלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהת שידורי נה לקליטהכ 3.7.10 

לחילופין .  )אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבי הקונה ישירות "בפועל  אשר ישולם ע בורממיר וללא חי ללא(   

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

 ).זה מספק שרות  

 

 :תקנים אחריםמי     3.7.11 

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

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

 .ארון תקשורת כולל שקע- 

 .שורתתק משולב בארון הטלוויזי/ ארון טלפוניה- 

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

   .והזנת חשמלגירה לס

ותאפשר ישראלית המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל ה. הדירתיתת החשמל צריכ ת לניטור ולבקרה שלמערכ- 

 .ניםמשתעריפי החשמל הזנת תה

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

 .ומציג אותם בצורה ברורהמקומית  בצורהומעבד את הנתונים  מקבלהצג דיגיטלי אלחוטי , לשידור אלחוטי

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

 . והמצטברת ואת עלותם הכספית השוטפת

 

 

 

 

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

    :תכלול אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית ינימ רכתלמע דבלב הכנה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה רחד תקרת לתחתית דבצמו למאייד מתוכנן וםמיק

 ;הדירה חלקי

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

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

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

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר דלפיקו ריק שרוול התקנת 3.
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 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על תערכהמ לתכנון תאםבה יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום .5

 :תכלול כנהההבמקרה זה . ד"תבוצע הכנה למזגן עילי בממ, באישור פיקוד העורף .6

 .נה ישירה מלוח החשמלרדת הזמל נפנקודת חש -

 .קצה הצינור ייסגר במכסה. הדירבם רצפה פעיל ד ועד אל מחסו"חוץ למממנקודה בקיר מ, צנרת ניקו מים -

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

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

 

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

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

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

ר לרבות הנמכת וויג אומערכת מיז להתקיןירצה הרוכש ו ,בדירה )ספרינקלרים(מערכת כיבוי אש אוטומטית ל שקיימת ככ: רההע
 .זותקרה הנמכת ל) ים/י המתז/ראש(הספרינקלרים הרוכש להתאים את גובה  מחויב ,)מסתור(תקרה 

  .אין: אגף/ת בבנייןכזימרמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת  4.3

   .אין :הפועל בגזחימום  תנור  4.4

 ).בחדרי רחצה( .מוגן שקע תוללהכ חימום תנורל נקודה תבוצע. אין :לתנור חימום הפועל בחשמ  4.5

 .אין :רדיאטורים  4.6

 .אין :שמלייםקונבקטורים ח  4.7

 .אין :חימום תת רצפתי  4.8

 .אין :מיתקנים אחרים  4.9

 

 :ןבמחס, בדירהכיבוי אש ובטיחות  וריידס* .5
 .יש :)באם נרכש( סןבמח .ת הכבאותי רשו"דרש עיככל שי: הבדיר ):ספרינקלרים(מערכת כיבוי אש אוטומטית  5.1  

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

 ,י רשות הכבאות"ככל שיידרש ע, עליהם ציפוי/לרבות חיפוי ,אלו חותטיכיבוי וב ,התקנת סידורי גילוי*   
 .יקום אחר עקב דרישות תיכנוניותבמ מנו אך יותקנואו שיסו/ו, כנית המכרובת יוצגו לא בהכרח    
 
 :עבודות פיתוח ושונות .6
 החני 6.1 
 ;חום המגרשבת :לםכו. הלפי היתר הבניאו ) דיםשרלמסחר ומ, למגורים( 323 :אגפים/בנייןלכל ה סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 ;אין :)לפרט( חרם אחניות במקו. םובמרתפי ת בקומת כניסהכל החניו                                
 
 .כמצוין בתוכנית המכר :מיקום לפי היתר הבניהאו  11 :ותחני מספר, יש :)משותפת/פרטית(חניה לנכים  6.1.2  

שמי עם הצגת תג נכה ר(תימכר לרוכש דירה נכה , החניה להיתרבנספח תוח ופי/סביבה/נית המגרשבתכן חנייה לנכים כמסומ

 .בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה, כהש נובהעדר רוכ ,)מטעם משרד התחבורה

 .שי :מערכת תאורה .לפי הנחיות האדריכל, אבנים משתלבות/ מוחלק בטון :לא מקורה חניה גמר רצפת 6.1.3  

 .יש :ישמהכב גישה לחניה 6.1.4  

 .ימון בתכנית המכרלפי ס :מיקום .אחת לפחות :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  .אין :לחניהה ניסבכמחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 
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 סהכני ילשב ולתכל החיצונית הרחבה .ףאג/יןילבנ הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום    6.2.1                    

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

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

 .גוון בהיר בעלן ככל הנית   

 .ללפי תוכנית האדריכ ,יתאבן טבע/ אבנים משתלבות/ אספלט: חומר גמר .יש :רוצפיםטחים ממש 6.2.3   

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

  .הנחיות משרד החקלאותל                                

ולא צמחיה  ציםלא ע(ים בלבד מחיה בעלת שורשים רדודמעל תקרת בטון מותרת שתילת צ ).כולה( .מעל תקרות בטון ,חצר   

 ). יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך-עמוקת שורשים

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

פי ול לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע . ת הרשויותודריש הבניהלפי היתר : חומר: רשמגל הות ש/גדר בחזית 6.2.6  

 .קביעת החברה

 . אין): בחלקה קומה פתוחה(פולשת ם מקומת עמודי 6.2.7  

 

 מערכות משותפות .7

 :זמערכת ג 7.1 
 ש או הבניין אות המגרתוכניובמיקום המתואר ב, זהגרת בתאום עם חב, צוברי גז באמצעות סידור מרכזי :הכנה לאספקת גז   7.1.1  

  .תחזוקתהז ולהנחת צנרת הגת הנאה וזיק נהרך תינתבמידת הצו .המקומית י דרישות הרשות"עפ

 .זהינם בבעלות חברת הג ,כאמור צוברי הגזמובהר בזאת כי    

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחותות י רש"ע שידרש ככל :לחץ בחדרי מדרגותמערכת להפעלת  7.2.1  

 .י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות"ע ככל שידרש: רוזדוריםפ/במבואותמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 .הבטיחותלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ . יש :)רינקלריםספ(ים מתז –רכת כיבוי אוטומטית מע 7.2.3  

 .חותלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטי. יש: גזי כיבוי ותכולתןאר ת כיבוי לרבותעמדו 7.2.4  

 .י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות"ע ככל שידרש :גלאי עשן 7.2.5  

 פיםנות כיבוי בשטחים משותוארו) הידרנטים(ברזי כיבוי , מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות ,באותכל סידורי הכ: הערה     

 .מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות ,פרטיים או             

 

 

 .י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות"ע ככל שידרש: בחניוניםולץ אוורור מא 7.3 

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

 .אין :יםים לשימוש הדייר/מערכת מיזוג אויר בחדר 7.5 

או  ,אגףשל ה הכניסה דלת ליד עהקרק בקומת ימוקמו הדואר תיבות :מיקום . לדואר שגוי 1, לוועד הבית 1, לכל דירה :וארתיבות ד 7.6 

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

 : מיתקנים אחרים 7.7 
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בחלקים (מערכות תאורה , מאגר מים, שנאים. ח, ומשאבות מים קהסנימערכות , בחוקלכל המתקנים הנדרשים  גנרטור לשעת חרום  

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

 .לפי תוכנית המתכננים והיועצים :קום וכמותמי

 

 המבנה למערכות תשתיתחיבור  .8

 ;יש :לבית ראשימונה מים ; יש :ים מרכזיו מחיבור לק 8.1  

 .יש :חיבור לביוב מרכזי 8.2  

 .לל התקנת מונהולא כ. יש; בהתאם להוראות חברת החשמל ,לרשת החשמל אגף/חיבור הבניין 8.3  

 .הטלפונים לחב ירהחיבור הדכולל לא ): בקשה להיתר(ניה בהתאם לתקנות התכנון והב :לרשת הטלפונים אגף/בנייןר הלחיבו הכנה 8.4  

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

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

 .חריות החברהבא המקומית אינם י הרשות"ע

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

 .הרשות המקומית י"ע: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :ותףשש המתיאור הרכו 9.1 

 .באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר: ותפיםניה משמות חמקו    9.1.1   

 .אין: )פתוחה חלקית, םועמודי כניסה קומת( חלקית מה מפולשתקו 9.1.2   

 .חברההלטת לפי הח: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

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

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

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

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

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

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

 .אין: חדר דודים משותף 9.1.10   

 ת וש רשושתדר וכל מיתקן אחר, אריותלת סומערכו: כגון) משותפות או/ופרטיות (יש מערכות טכניות : ותמיתקנים על הגג 9.1.11  

 . מוסמכת על פי כל הדין   

 .יש ;שטח ללא גינון .יש: ח בתחומי המגרשחצר ושטח פתו 9.1.12   

 מרכז מחזור אשפה , רי מערכות לרבות תקשורת וחדרים טכנייםחד: נוספים של הבית שהינם רכוש משותף מיתקנים וחלקים 9.1.13   

  .המכר נים כרכוש משותף בתוכניותמסומה ,ט זהרט בפרקים אחרים במפרוכמפוומתקני אשפה    

 

 :שאין להוציאם מהרכוש המשותף) יימיםבאם ק(ים /חלק 9.2 

 ).מילוט(, י מדרגות/חדר 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  
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 .לחניה משותפת גישה 9.2.3   

 .לכל אגף לובי בקומת כניסה 9.2.4  

 .ףל אגלכ לובי קומתי 9.2.5  

 .על הגג )המשותפים( מיתקנים השוניםגות אל הר מדרגישה מחד 9.2.6  

 .מדרגות אל חדר מכונות גישה מחדר 9.2.7  

 ).משותפים(ים /ים טכני/לחדראו מלובי קומתי  חדר מדרגותה מגיש 9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

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

 .י החברה כרכוש משותף"גדרו עם וחלקים ככל שיודרים טכנייח, קומות חניון למעט חניות פרטיות: אחרחלק  9.2.12  

 

 ת משותףבי 9.3 

 ף או בבית בית משותירה בהמוכר ד, )כר דירותמוק הח –להלן ( 1974 – ד"התשל, )דירות(לחוק המכר  6בהתאם לסעיף  )א(  

 מצוי של התקנון ה וראהאו משנה ה בטלעל הבית או שבדעתו להחיל על הבית מ המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל    

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

 ;מהרכוש המשותףצאת חלק הו )1(    

 ;צמוד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף ה )2(   

 ;המחויבים בקשר אליו המשותף ובשירותיםצאות הבית בהושיעור ההשתתפות  )3(   

 ;ת החלטות בדבר ניהול הבית המשותףסדרי קבל )4(   

 ;ירותק המכר דלחו) א( 3ך האמור בסעיף רו בדכל עניין אחר שקבע שר השיכון בצ )5(   

 ב כמי שהתחיי, המכרמור בחוזה הא על אף, יראוהו) א(מנויים בסעיף קטן מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים ה )ב(  

 . ו עניין יחולו על הבית  המשותףשהוראות התקנון המצוי לגבי אות    

 

 :הרלדי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד 9.4

 של כל לשטח ) 5סעיף  זה פרק א כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר(ין שטח הדירה ליחס שב האפשריהיה קרוב ככל  

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  ,ר הקשור ברישום הבית המשותףכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחזאת ב, אגף/בנייןות הדיור בחידי  

 ן השטחים ב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבובחישו. תמוסמכרש על ידי כל רשות דשיי או כפי/מוכר וה  

 ).6סעיף  א פרט זה פרקבמ כהגדרתם(הצמודים לדירה   

 

 :סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית 9.5

 .1969 -ט"יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ 

 

 :קשר אליוחויבים בים המבית המשותף ובשירותהאות שיעור ההשתתפות בהוצ 9.6

 .ום הבית המשותףעם ריש, שםשירות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון או בהתאם לדריש/המכר ובהתאם להוראות הסכם  

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

 ב "סומנים בתוכניות המצים אשר מם הבאהרכוש המשותף השטחימ צאויו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

  .או בהסכם המכר/ר ואו מצוינים במפרט המכ/ו      

 .יעתה של החברהתף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קבצאים מהרכוש המשום המגרש מותחועמדות החניה שב .א
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כן כל השטחים ו. החברהה של ת המשותף לפי קביעתישבב ת המרתף יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירותוהמחסנים בקומ .ב

 .מועד רישום הבית המשותףשהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו עד 

 ).לעיל 9.2.10כאמור בסעיף  למעט החלק(ות מרפסות וגג .ג

 

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

 . סנים לתא שבבעלות המוכרתיות והמחו החניוצמד, סנים לדירותחו המא/ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו .ה

 

 

 ____________   ____________   __________________ 

 החברה/חתימת המוכר     תאריך          תימת הקונהח         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 סמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותףמ 'ספח אנ

 רות כלליות הע 'נספח ב
 יםטבלאות זיכוי 'גנספח 
 שטחים נספח ' דנספח 

 
 
 
 
 
 

 רותלקונה ולנציגות בעלי הדישיועברו  יםמסמכים נוספ – נספח א 
 
 :כחלק בלתי נפרד של המפרט כניות אלו יצורפותו 10.1 

 .רהשל הדי) חיצוניות(מידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1  

 .מון הרכוש המשותף בקומהכוללת סיה 1:100 -הדירה בקנה מידה לא קטן מ ומה בה נמצאתית הקתכנ 10.1.2  
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 .הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה 1:100 -ה מידה לא קטן מקומה טיפוסית בקנתכנית  10.1.3  

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

 .1:200דה מי נהבצילום מוקטן לקו ניתן לצרף ות אלתכני; ושטחים דירתיים מוצמדים  

 .1:100 -ומת גג בקנה מידה לא קטן מתכנית ק 10.1.5  

 .ותצמוד נותצר משותפת וגיימון חהכוללת ס 1:250תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה  10.1.6  
 

  בות על פיבהתאם לכל דין לרשיש למסור , רהגימות ולחומרי ולכל המערכ ושימוש הת תחזוקבעת מסירת הדירה יינתנו הוראו 10.2 

 :חוק המכר דירות בעניין  

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

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

 .אלהוכיוצא במערכות אלקטרומכניות   

 .אם נדרשות, רות שוטפות ותקופתיותירות ואפיון ביקותד )ג(  

 .ן ליצירת קשרק ומספר טלפוספ/ןלרבות שמות יצר, מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה )ד(  
 

ל וחומרי הגימור ש של המערכותקה הוראות תחזותכנית ו  אגף/בנייןונה בהראשרת הדירה המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמס 10.3 

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

 .ל גימורםע אגף/בנייןי היבפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכ )א(  

, ת מיזוג אווירמערכו, יותמעל, רכות בטיחותלרבות מע אגף/בנייןת במותקנוהשירות ה ה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותוקתחז )ב(  

 .ערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלהמ

 .אם נדרשות ,אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיותתדירות ו )ג( 

 .רליצירת קשפר טלפון ספק ומס/ לרבות שמות יצרן, נהם במבקניומערכות המות ת אחריות של ציודדומפרט טכני ותעו )ד( 

 .ת מספר טלפון ומספר פקסימיליהכות והפיתוח לרבוהמער, אגף/ייןבנות המתכננים של הרשימת צו )ה( 

 ות מערכות בטיח, ורתל ותקשחשמ, למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית) AS MADE(תכניות עדות  )ו( 

 ר אמוולפיה על רוכש הדירה הם הנחיה בכתב למסמכים האמוריוכר יצרף המ .כניות במבנה ובפיתוחקטרומאל ותומערכ  

 .מיד עם מינויה) הראשונה שתמונה(מנית או הקבועה של בעלי הדירות אותם לנציגות הז למסור  
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 הרותהערות כלליות ואז – נספח ב

 נה ולדירההערות כלליות למב

 

  .תקפים למועד קבלת היתר הבניהה ,כנון והבניה והתקן הישראליתקנות הת פי דרישותהיו לת יוצרים והמלאכוהמ כל .1

מתקן הכנה  אגף/בנייןאו אנטנה מרכזית אם התקינה ב/ו אגף/בנייןב )לא סלולרית( לאנטנהחובת התקנת מתקן הא פטורה מה תהחבר .2

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

ע או להימנ/ו, מרתףעל איטום הרה או המתחייבת לשמי/כל פעולה הנדרשת ובולנקוט , באמצעות וועד הבית או/עצמו ולפעול בב מתחיינה הקו .3

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

 .יםן חרקינולמניעת ק ופתיתק

  .הן עוברותהן או גובה החלל ב/חרת וישנו את צורת ואאו סגירה /יכוסו בתקרה קלה וות כאמור מערכו .4

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

 .ודהמוי חלכתמים דת בוהמתבטא

יטום פינות פולים לא יבוצע קאו שי/ות וקירבחיפוי . ת מהנדרש בתקנים הישראלייםובמידות לא פח) פוגות(רווחים וף יעשו מפוי ובריצבחי .6

 .)גרונגים(

ך מערכות צורל, כבלים, בזק, לחברת החשמל, המגרש או/ים בתחומי המבנה ו/למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח .7

 כן, לצורך גישה אגף/בנייןי הלרבות שימוש במתקנ אפשר גישה חופשיתלהקונה מתחייב , אחרים סמוכים אגפיםאו /ו אגף/יןבניה שותהמשמ

ים בגין שטחמתשלום מיסי ועד בית  כמו כן יהיו גופים אלו פטורים. ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים/בזכות השימוש והטיפול בשטחו

 .ואל

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

 .ונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונהי הק"דות בדירה עעבו יבוצעולא  .9

. הבנייןכלל  תיםהמשר, ואוורוררת רות ומעברי צנקו, היו תקרות מונמכותיכול שי י הדיירים"רכשו עשי ,)ככל שקיימים( במחסנים .10

 .קודשימוש ובתפע בובאופן שלא יפג ונפרד למחסנים בלבד ףלמחסנים תעשה  מהרכוש המשות זנת החשמלה

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

 .הקבוע במפרטפחות מן 

ות עומדת בדרישת עיבוי שרמת הרעש שלהם ויעשה שימוש רק ביחיד, הקונה י"אוויר עת מיזוג המערכונו יסופקו ויותק באם .12

 .שים ומפגעיםהתקנות לרע

י הקונה "עאביזרים כלשהם שיובאו פריטים או , זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבנייןמחסור או נ, כר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדןהמו .13

טים הפרי,בודה הע או ביצוע/ן אלה כולל לטיב החומרים ויכל האחריות בג ,בין לאחר מכןם בדירה ופני התקנתבין לאת וז, או לבנייןרה לדי

 .ל תחול על הקונה בלבד"תוספות הנוהאביזרים וה

 ל מנתת עשות הקונה וזאלר ת העמדת הדירהלוש השנים הראשונות מעבאופן תכוף לפחות בש, המוגן חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .14

 .גןם עשוי המרחב המוהבטון שמה רותהמופק מבטן האדמה והנמצא בקי, )חצץ( באגרגטים אלהימצון אשר עלול די גז ראדלסלק שרי

 מחסנים, ניותח ,כגון גינות, פרטייםבשטחים יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו  .15

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

השייכים לכלל , וכן פתחי ביקורת) ניקוז וכד, ביוב, מים(ות צנרות עובריתכן ו, חניההמחסן או האו , דירהה תקירות ובסמוך לתקר ,ברצפה .16

 . משותפיםומהווים חלקים , אגף/בנייןה

 .ום לשקיעות בריצוף זהרעלולים לג" אבן משתלבת"ריחי רוצפים באנסיעה המ דרכי ילומעברים ואפ, םילים כבדים על שבברכבינסיעה  .17

 .ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה .או אישור הרשויות/בהתאם לצרכי התכנון ו ת החנייה ומיקומםמספר מקומום ביתכנו שינויי .18

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

) A(על  יבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלהמוש רק ביחידות עיעשה שי ,הקוני ה"מערכות מיזוג האוויר ע ויותקנו באם יסופקו .20

dB60 , ת בדירו .ים/רעידות תחת רגלי המתקן וכן בולמי, בו היחידה ממוקמת וםבמקם ממפוח פליטת אויר ח מ 1.5במרחק של
טת אויר ממפוח פלי מ 1במרחק של , A (dB57(הם לא תעלה על יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש של B פוסמטי

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

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 ת מיוחדותערוה

 .08.12.16 – 10מחיר למשתכן מהדורה , פרט המחייב של משרד הבינוי והשיכוןבמורק הנדרשים אך  םאלו הינ םריכוז זיכויי .1

 . מ"מע ליםלעיל כולובים המחירים הנק .2

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

 הקבלן/ י החברה"ימסר לרוכש הדירה עאלו  לזיכויים כותוזנו  לנצל על רצו, קבלן/דיע לחברהלהוהמועד האחרון שעל רוכש הדירה  .4

 .בהמשך

 .על פי כל דין זו וויתור לזכותוהאמור תתקבל כ עדמוהדירה עד האי הודעת רוכש  .5

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

 .ת הבניין וקבלת אישורי אכלוסהעבודה או השלממות דבהתק

התקנת , ם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברהר עלהתקש) הדייר(ובחירת הרוכש ,ם מטבח המתוכנניל זיכוי בגין ארונות הניצו .7

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

יחשבו כסיום , מה התקנתםיוהסתינמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים ה ,ביוב/מים/רתתקשו/רות לחשמללמניעת ספק יודגש כי צנ .8

 .מהאמור במפרט המכר כויהמכר לענין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזיוק לח 6ו בתיקון כמשמעות "פריטהת התקנ"

 .כוי בגינול זיכלא ינתן  ,אינו מצוין במפרט המכרוש בנספח זה פריט מתומחר לזיכויקרה של ציון במ .9

על  ונההמוכרת הק/ רהבחתימת החב, וה זים המתומחרים והמפורטים בטבל/מהפריט, ש הקונה בפועל את זכותו לזיכוייםמימ .10
 .ט המכריראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפר, נספח זה
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 : מקרא

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

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

 

 
 זיכוי בלבד גיןמחיר ב - רחצה, ארונות מטבח: נושא

 
סעיף 

במפרט 
 כרהמ

 /חומר תיאור
מחיר זיכוי  יח עבודה

 כ"סה כמות ח"בש ליח

3.3.1 
 ,עליון/כולל ארון תחתון( טבחלכלל ארונות המיכוי ז

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

 7,000 --- --- --- קומפלט

לפי , )לינטגרל כיור איכול. כלליחצה ר רבחד(ארון רחצה  3.3.3
  --- 900 --- קומפלט .התיאור שבמפרט המכר

 
 

 בגין זיכוי בלבדמחיר  -קבועות שרברבות ואביזרים: נושא
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 /חומר ורתיא

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

 טפרי טמפלקו .רט המכרר במפלפי התיאו, ור רחצהסוללת ברז לכי 3.6
100 

לול בזיכוי כ(
 )רחצהון אר

  

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

לפי , לאמבטיה ,או סוללה) 3ך אינטרפוץ דר(דרך -רב 3.6
   126 פריט קומפלט .ור במפרט המכרהתיא
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 מחיר בגין זיכויים -תקשורת/ מלחש: ושאנ
 

ף סעי
מפרט ב

 המכר
 /חומר ורתיא

 מחיר ליח חי העבוד
 כ"סה מותכ ח "בש

   90 פריט קומפלט זיכוי -תקרה / אור קירנקודת מ 3.7

   90 טיפר קומפלט זיכוי -בית תקע מאור  3.7

   48 פריט קומפלט זיכוי - טלפון נקודת 3.7
 

 :ורתתקש/החשמל לאותלטבות הער
 .פרט המכרבמ, )5טבלה ( 3.7ראה הערות כלליות לאחר סעיף .1
 .מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע תתקשור/חשמל ר המחירוןמחי. 2
 
 

 
____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר                   תאריך        חתימת הקונה
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 פח דנס

 
 2019שנת ___ בחודש  ___ביום _____ ____מכר שנערך ונחתם בלמפרט 

 
  558334652. מ.סלע עשרבט  :ןבי
 מצד אחד     ")המוכר: "להלן(  

 :    לבין
  ז.ת  .1

  ז.ת  .2

 
 מצד שני                     ")הרוכש: "להלן(     
 

 :הצדדים כדלקמןמוסכם בין ") המפרט: "להלן(כר לעיל י נפרד מהמפרט הנזבלת כחלק
 

 תיאור הדירה .1

 , __ה בקומ, ר"מ ___ה בשטח של יואמבט מטבח, )דרהנחשב כח(ד "כולל ממ חדרים __בת  __ סמדירה 

 ,4724גוש רשום ים כהידועבמקרקעין , ")הדירה"להלן " (305רמלה מגרש "י המוכר "בפרויקט המכונה ע __ בבנין מס

 .רמלהבעיר  1706//להר פי תכנית מספל 305ספר מגרש מ ,19 קהחל

 

 :ידהדירה באופן בלעמשים את ספים המוצמדים לדירה או המשנו פירוט שטחים .2

 ;ר"מ___ בשטח  ות/שמש מקורה ות/תמרפס ן/ר מתוכה"מ___ שמש בשטח  ות/מרפסת 2.1

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

 ;)מוצמדהמחסן ה נית המחסנים עם סימון מיקוםתכ ב"מצ(ר "מ   ___בשטח  ___מס 4.2רתימחסן די 2.3

): מהות ושטח(ופן בלעדי יש לפרטם חים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באטאם יש ש 2.4

________________________. 

 

 2ם את הדירה במפורט בסעיף צמדים לדירה או המשמשיטח השטחים המולעיל וכן ש 1סעיף רט בהמפו שטח הדירה .3

 . פרטלמ 5-7ם ם לפי הכללים כמפורט בסעיפישבילעיל מחו

 
 .במפרטאו ביטוי בנספח זה תהיה המשמעות הנתונה לו  לכל מונח
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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