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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי.   פרק א
 

 ).1.1-1.2(כתובת המבנה ומיקום המגרש  : 1סעיף               
 .)2.1-2.2(ע והזכות שהקונה רוכש הקרק בעל  :2סעיף               
 .יהנחסן וחמ, אגף/ןייבנדירה במיקום ה : 3סעיף               

 .תיאור הדירה  :4סעיף               
 .ואופן חישוב שטחה שטח הדירה  :5סעיף               

 ).6.1-6.7(שובם ואופן חי, דירה  באופן בלעדיהמשמשים את  הפרוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או    :6סעיף               
 ).ג-א(לות טיות קביס  :7סעיף               

 .כנן הבנייהדריכל מתפרטי א  :8סעיף               
 .פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד  :9סעיף               

 
 יהציודה ואביזר, הדירה, המבנה, אגף/בנייןתיאור ה.   'פרק ב

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

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

 .         גובה הדירה  :3.1סעיף 
 .ים בדירה ושטחים  הצמודים להחדרים וגימור רשימת) 2טבלה (  :3.2סעיף 
 ).3.3.1-3.3.3(רונות מטבח ורחצה א  :3.3סעיף 

 .סהכביליית קן לתתמ  :3.4 יףסע
 .חלונות ותריסים, רשימת דלתות, )3לה טב(  :3.5 סעיף        

 .)3.6.1-3.6.8(ואביזרי אינסטלציה נוספים , )ברזים, כלים(מתקני תברואה , )4טבלה (  :3.6סעיף         
 ).3.7.1-3.7.11(י חשמל ותקשורת מתקנ, )5טבלה (  :3.7סעיף         

 ).4.1-4.9(רה ם בדיחימו/רמתקני קירו  :4עיף ס
 ).5.1-5.3(במחסן , סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה : 5סעיף 
 .עבודות פיתוח ושונות  :6סעיף 

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

 .ותתפות משומערכ  :7סעיף 
 ).7.1.1-.7.1.3(מערכות גז   :7.1סעיף   
 ).7.2.1-7.2.5(אש  ורים לכיבויסיד  :7.2סעיף   
 .אוורור מאולץ במרתפי  חניה  :7.3סעיף   
 .מערכת מזוג אויר מרכזית  :7.4סעיף   
 .ש הדייריםים לשימו/מערכת מיזוג אויר בחדר: 7.5סעיף   
 .תיבות דואר  :7.6סעיף   
 .כות משותפות נוספותמתקנים ומער  :7.7יף סע  

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

 ).9.1.1-9.1.13(תיאור הרכוש המשותף   :9.1סעיף   
 )9.2.1-9.2.12(חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף :  9.2סעיף   
 ).שום ופרטיםרי(בית משותף   :9.3סעיף   
 .ירההצמוד לדו של החלק ברכוש המשותף שיעור  :9.4סעיף   
 .ול  הביתניהלטות בדבר סדרי קבלת הח  :9.5 ףסעי  
 .ובשרותים המחייבים בקשר אליו, שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף  :9.6סעיף   
 .ותףהחלקים המוצאים מהרכוש המש  :9.7סעיף   
 

 נספחים
 

 .ה ולנציגות הבית המשותףברו לקונמסמכים נוספים שיוע 'נספח א
 .ליותהערות כל 'נספח ב

 .טבלאות זיכויים'   ג נספח
 .שטחים נספח ' נספח ד
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 חדרים B - 4 :חדרים מס/מדגםדירה  .305רמלה מגרש  :שם האתר

 __ :דירה מס  

 __ :קומה  

 __ :מחסן מס  

 __ :מס יהחנ  

 __ :מס אגף  
 
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד"התשל, )דירות( ק המכרלפי חו

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

 )ים שוניםייכויובים וזבעניין ח

 )התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה כולל(                           

 
 

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

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

       :מתאריך   

 

 פרטי זיהוי    .א
 

   .מית בהמשךות המקוי הרש"יקבע ע :בית ומס רחוב , רמלה :ישוב .1   

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

 ; 6 / 170/ לה  :םהחלה במקו תניתכה  1.2
 

 ).י.מ.ר(רשות מקרקעי ישראל : עבעל הקרק .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: המחכירשם   2.1

 ___  :החכירהתקופת תחילת    ___ :תקופת החכירה  2.2

 

 )"ירההד" הלןל( :וקומה דירה מס .3

 

 המשמש ,ד"ממ -להלן (מוגן דירתי חב מר ,חדר שינה ,וריםחדר שינה ה ,פינת אוכלו מטבח ,רחדר דיו, כניסה :בדירה .4 

 .שת שממרפס ,מרפסת שירות, )חתמקל( חדר רחצה הורים ,)יהבטאמ( כללי חדר רחצה, יםפרוזדור ,)גם כחדר שינה  
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   שטח הדירה .5

 :המחושב לפי כללים אלה בנספח ד ויןכמצ: טח הדירה הואש

 .הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה בתוך המצולעהשטח הכלוא  )א(

  –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף ,ת השמשספלרבות בין הדירה לבין מר ,לה מחוצהשמה  לביןדירה בין הפריד יר המק –" קיר חוץ" )1(

 .חרתינה לבין דירה או תוכנית אאו ב ומהקב

 ;הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ ץ מפריד ביןכאשר קיר חו

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

 .ירהכל המפלסים בדיה סכום שטחי יה שטח הדירה; לגבי כל מפלס בדירה השטחבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט  )ב(

 ; םופקיישטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והא )ג(

 .הלך המדרגותולה ממנו עמס  שמפלצורף להשטח י

 1970 –ל "שהת, )ואגרותתנאיו , יתרשה להבק(ה לנדרש בתקנות התכנון והבניואם לו רק השטחים שגובהם תהשטח ייכל בחישוב )ד(

 ). בקשה להיתר(תקנות התכנון והבניה  –להלן (

  .בשטח הדירהל וו כלושאינ, בבחלק  9.4 סעיף ראה: שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה )ה(

 

 :הדירה באופן בלעדיאת  ם לדירה או המשמשיםפים המוצמדיסופירוט שטחים נ .6 
לא (דמוי תקרה  קירוי הכוונה למשטח מלא[ ות/שמש מקורהה ות/מתוכה מרפסת צוין בנספח דמכ :)1(שמש בשטח תו/מרפסת 6.1

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

 ;)המוצמדת המחסנים עם סימון מיקום המחסן יש לצרף תכני( צוין בנספח דמכ :)2(בשטחדירתי מחסן  6.3

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

 .אין :)4(לדירה בשטח מדתמוצ רחצ 6.6

 :)חטשומהות ( ש לפרטםהדירה באופן בלעדי ישים את משמ ם אונוספים המוצמדי ,אזורים/חלקים/םשטחי אם יש 6.7

 ).ממפלס רצפת הדירה ךמונהיה ייתכן ומפלס רצפת המסתור (. בתוכנית המכרמסומן כ :מסתור כביסה

  

 :לחישובי השטחיםהערות 
הקווים די על י וצרהנ הכלוא בתוך המצולע הרצפהשטח  שטחה של מרפסת הוא; נית לדירהחיצו תמרפס –" שת שממרפס" .1

קים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים החוץ או המעצוניים של קירות העוברים על פניהם החי

 .במרפסת

הרקיע כפוף  רו לאוא/לשמש ו מידת חשיפתה אשר, קהו בחלאמות למקורה בשאו /פה ושוח ,הכוונה" שמשמרפסת "מובהר כי 

שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  הקרקע וםשהי הן בתחזית כלייה פינת הרוחות ובכפוף לבנלשושסית ן יחלמיקומה בבניי

 .שיפת המרפסת לשמשח

 

רה המחסן מפריד בינו לבין חלק של די ירר קכאש; קירותספת שטח הירות המחסן בתוהוא השטח הכלוא בין ק, שטחו של מחסן .2 

 .טח הקיר במלואול שיכליבשטח משותף  כאשר קיר המחסן גובל; של הקיר בחהרוית צכלל רק השטח שמתחת למחרת ייאח

 

 ; מ"ס 20  יירות החוץ בעובהוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לק, שטחו של מרתף .3

כאשר קיר ; הקירל חב שרוה יתרק השטח שמתחת למחצ ייכללאחרת מפריד בינו לבין חלק של דירה  תףרהמר כאשר קי

 .אוטח הקיר במלוטח משותף ייכלל שהמרתף גובל בש

 

פרט החצר המופיע במבין שטח  5%תותר סטייה בשיעור של עד ; את שטח הקירות התומכים בהיקפה, שטחה של חצר כולל .4

 .עשהמלהשטח ר לבין המכ
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 :סטיות קבילות .7

 :כסטייה ממפרט זהותן או אא ירהלן הן סטיות קבילות ולות לפורטמההסטיות    

  ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ; ובין השטח למעשה 6-ו 5פורט בסעיפים בין שטח כמ 2%ד ייה בשיעור של עטס ) א(   

 .עילל 4רה והע 6.6 ר כמפורט בסעיףיות    

י שלא יעלו על אי התאמה מתיאור זה ובתנא או/ו טייהו כסהמידות למעשה לא ייחשבובין המכר סטיות במידות המצוינות בתוכניות      

 .לעיל 6-ו, 5המפורטים בסעיפים , )למעט שטח חצר(ירה ושטחים אחרים משטח הד 2%

 יראו אותן ולא  בילותהן סטיות ק האבזרים למעשהמויות כות דוט ומים במפרהאבזרית וכמויון מידות בי 5%סטייה בשיעור של עד  )ב(   

 .)ארונות, קבועות שרברבות ,תריסים ,דלתות ,חלונות, אריחים: אביזרים קרי( ט זהממפרכסטייה    

  יםללהכ. שלמהדה למי עוגלאו מ/וב השטח ואו בחיש/או במדידה ו/כפוף לסטיות המקובלות והסבירות בביצוע ו חישוב השטחים )ג(  

 ת "כפי שתוקן בק(, 1974 –ד "תשל, )פס של מפרטוט(ת דירומכר בצו  הוגדרו, במפרט זה ק אלחל 7-ו 6, 5לחישוב שטח בסעיפים     

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

 .ליגברו הכללים כהגדרתם לעי, )וכו ד"פסב, תקןב    

 שטחים הנמוכים  לרבות ,למפרט זה אבפרק ) א( 5סעיף המצולע כמפורט ב ומנים בתוךהמס דירהקי הכולל את כל חל ,שטח הדירה    

 ר יתשה להקב(ה כנון והבניתה ותתקנ לפי ,רה השוניםהדיאך הם מעבר לשטח המינימלי המחויב לחלקי , מהגדרת הגובה המינימלי    

      .רה ברכוש המשותףלקה היחסי של הדיב והוספת חחישוולל נו כי שטח הדירה אימובהר כ. 1970-ל"שהת) תנאיו ואגרות     

 

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

 .תל אביב, Bן יניב 32הברזל  :תכתוב 03-6181452 :פקס        03-5201400 :טלפון 

 shosh@lru.co.il :ל"דוא 
 
 

 .מ"ת בעיחבניה והנדסה אזר -מהנדסים . ט.א "):המהנדס" הלןל( דהשל שם האחראי לתכנון .9

 .תל אביב, 8בית עובד  :כתובת 03-6187452 :פקס        03-6181242 :טלפון 

 office@trajtenberg.co.il :ל"דוא 
 

 ציודה ואביזריה, הדירה ,בנההמ, ףאג/בנייןה תיאור .ב

  

 חזית שלא ישנו אתנאי בת, אגף/בנייןב םוחלקים אחרי של דירות אחרותמית פני לוקהר רשאי להכניס שינויים בחוכהמ    * 

 .או שטחים ברכוש המשותף אגף/בנייןה

 .הבניה היתר תלקב מועדלקפים הת, תקנותשראלי הרשמי וההתקן הי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

 .  ת המוכרפי החלטל, )וסמכתור רשות מבאיש(י לפני היתר שינואי  או/ו, לאחר קבלת היתר בניהתקנה ב או תקןב אימוץ שינוי   

 

 :אגף/בנייןתיאור ה .1

 יומתק תלתביניהם  C אגףכן ו .ומת קרקע למסחרקומות למגורים וק 16הכוללים  B-ו Aאגפים  2(תלת אגפי בנין מגורים   1.1

 .שלושתםמשותפים לש) ירותה ושלחני(קומות מרתף  3מעל אים ם נמצשלושת האגפי). למסחר ומשרדים

, מרפאות, מסחר, ככל שיהיו מלבד מגורים גם משרדים[הכולל ערוב שימושים רויקט בפר ודגש שמדובפק ילמניעת ס  

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

 ;למגורים בלבד וונההכ, (*)תדירו;  למגורים דירות 96 :ףל אגכב :B -ו Aבאגפים       1.2                             

 
 ,לעסק ,חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים -"דירה", נאמר" הגדרות" 1סעיף  1974 - ד"שלתה) דירות(מכר וק לפי ח  (*)

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

 רתיאו כינוי או
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהה מתקוס למפל

 )ד( אגף/בנייןהקובעת ל

ר דירות פמס
 בקומה

 הערות ג השימושוס

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

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

 יחדר, מאגרי מים, מחסנים ,דרגותמ
 חדר טרפו, תקשורת/שמלי חדרח ,משאבות

 נפרד חדר מדרגות תצעובאמ גישה(
ערכות ומ םימתקנ ,איוורור יפיר, )מהפיתוח

 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 
ים סמוכים /אגףישרתו גם  אגףב

וכים ים סמ/אגףאו ימוקמו ב/ו
 .האגף תאשרתו יו

 אגף/בנייןקומת כניסה ל
 --- קרקע )סחרומם ורימג(

 :A אגף
, תומעלי, )לובי(ת כניסה ואמב :םורילמג
למגורים משותף  1מתוכם ( מדרגות יחדר

, חדר גנרטור ,)מאזור החניה -ולמסחר 
מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 .המתכננים והרשויות
רכות ומע ניםמתק, שטחים למסחר :למסחר

 .ת לפי דרישת המתכננים והרשויותניוכט
 :B אגף

, ותלימע, )וביל(מבואת כניסה  :למגורים
ף למגורים תמשו 1מתוכם ( חדרי מדרגות

חדר , חדר גנרטור, )יהמאזור החנ - רחולמס
מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת , חשמל

 .המתכננים והרשויות
לרבות תאי ( שטחים למסחר :למסחר

, )מוגן מוסדי מרחב(מ "ממ ,)ותיםשיר
דרישת לפי  כניותמתקנים ומערכות ט

 .ותהמתכננים והרשוי
 :Cאגף 

י אלרבות ת(שטחים למסחר  :למסחר
, מעליות, )ילוב(ת כניסה אומב, )שירותים

, )מרחב מוגן מוסדי(מ "ממ, חדר מדרגות
, )מיכלים ניידים ודחסנית(חדרי אשפה 

ישת מתקנים ומערכות טכניות לפי דר
 .ויותוהרש כנניםהמת

, ליאזור תפעו, חניות :בפיתוח
 מיכלים למחזור, פה טמונהשא

 .י גזברצוו

למגורים  הקומ
 1-2 משרדים/למסחרו

 :B -ו Aבאגפים 
6 

 , בכל קומה(
 )בכל אגף

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

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, חדרי מדרגות
 .ים והרשויותכננתמישת הלפי דר טכניות

 :מסחר C אגף 
לרבות ( קליניקות/משרדים/רחסם למשטחי
, מעליות, מבואה קומתית ,)תיםשירותאי 

מוגן  מרחב(ק "ממ, רופרוזד, מדרגות רחד
מתקנים ומערכות , מרפסת שמש, )קומתי

 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות

--- 

 מגורים קומת
 3 רוגג עליון לאגף מסח

 :B -ו A פיםבאג
6 

 )בכל אגף(

 :B -ו Aאגפים 
 ,תולימע, מבואה קומתית, מגורים: אגףל בכ
ערכות ממתקנים ו ,פרוזדורים ,מדרגות ירחד

 .נים והרשויותדרישת המתכנ יפטכניות ל
 :מסחר C אגף 

מתקנים ומערכות , חדר מדרגות, גג עליון
 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות

--- 
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 רתיאו כינוי או
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהה מתקוס למפל

 )ד( אגף/בנייןהקובעת ל

ר דירות פמס
 בקומה

 הערות ג השימושוס

 4-15 מגוריםקומות 

 :B -ו Aגפים אב
6 

 , בכל קומה(
 )ףבכל אג

 :B -ו Aם פיאג
, מעליות, יתתקומ בואהמ, םמגורי: בכל אגף

ומערכות  םימתקנ, רוזדוריםפ, חדרי מדרגות
 .יות לפי דרישת המתכננים והרשויותטכנ

--- 

 מגורים עליונהקומת 
 16 )פנטהאוז(

 :B -ו Aבאגפים 
6 

 )בכל אגף(

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

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, גותחדרי מדר
 .רישת המתכננים והרשויותפי דות לטכני

--- 

 גג עליון
 --- --- )ישרא(

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

כננים לפי דרישת המת, )פרטיות/ משותפות(
 .תויושראו ה/ו

--- 

 סך הכל קומות למגורים
 --- --- --- B( 16 -ו Aם אגפיב(

 B: 20 -ו Aאגפים ב אגף/בנייןבומות כל קסך ה
 C: 6באגף 

 ).הראשי( נכלל הגג העליוןלא  ניין הקומותמב

 
  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

ון התכננות בתק כהגדרתה[ אגף/ת לבנייןהקובעניסה יש לציין איזו מהכניסות היא הכ, אגף/ייןבנל אחת הכניסמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )]. בקשה להיתר(בניה וה

 

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

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

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

 .הגג מפלסעד ל )יהמאזור חנ( ס קומת קרקעממפל מקורה. 2

 .עד למפלס הגג -3מרתף פלס קומת מממקורה : מסחר Cבאגף 
 .חדר מדרגות לחדר טרפו הנמצא מתחת למפלס הקרקע, בפיתוח :חדרי מדרגות נוספים  

 ; 2 :מסחר Cבאגף . B: 3 -ו Aפים גאב מספר המעליות; יש :מעליות 1.5  
   .6 :מסחר Cף באג. B: 20 -ו Aאגפים ב :יתמעל לכלמספר התחנות 

 בכל  באחת בלבד(יש  :(*)שבתפיקוד  מנגנון ;13,13 :מסחר Cבאגף  ;B: 8,8,13 -ו Aאגפים ב :תמעליכל למספר נוסעים    

 ).מגורים אגף  

 .אין :באגפי המגורים מרעמדת שו 1.6  

 
 יהולנה או חב/ו אגף/ןבניידיירי ה נציגות י"קבע עתו תהפעלש, תמעלית בעלת מנגנון פיקוד שבונה במובהר כי הכו –" מעלית שבת" (*)                   

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

 
 .דשלה מהנדסתכנון לפי , להב רגיבשילומתועשת ו: שיטת הבניה; השלד ת מהנדסויתכנ לפי :גףא/בנייןשלד ה         2.1

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

  .1חלק  1004 לפי תקן ישראלי מס :טיוסאקדוד יב  .1045 לפי תקן ישראל מס :תרמיבידוד                  
 .  מניעת החלקהאלי לתאם לדרישות התקן הישרה בההחלקנגד ריצוף בניין המגורים יהיה   

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

  .1לק ח 1004 מסלפי תקן ישראלי  :בידוד אקוסטי. עץויה החלטתלפי  :בשיטה   
  .השלד לפי חישובי מהנדס :עובי. השלד מהנדס תכנוןלפי , בטוןים מנטים מתועשלמא או, בטון מזוין: חומר :אגף/יןבניהות גג          2.4

  .1045 סלי מלפי תקן ישרא :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ: שיפועי ניקוז ואיטום   

   קירבדופן פנימית של  ,ול מתועשלכם מבא .השלד מהנדס והנחיות התכנון לפי המתועשת בשילוב רגיל :קירות חוץ 2.5

 .האדריכל והנחיות מהנדס השלד לפי החלטת להכו, )כגון איטונג(או בלוק תאי  ,בלוקי בטון, ה לדירותפונבצד ההחוץ ו  

 : 1045 ישראלי מס תקןלפי  :תרמיוד ביד. המהנדסתכנון לפי : עובי  
 .התקנים הישראלי מכוןשל  "רוקתו תקן  י"היו בעלי י פנים קירותצבעי תקרות ו

 :ות חוץקיר ימורג 2.6
 .הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה/ו, אבן מלאכותיתאו /ו טבעיתאבן : עיקרי ,ציפוי/חיפוי 2.6.1

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

 ).וכו עמודים, וריםמק

 .וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית גוון, ה רשאי לשנות סוגכל יהיהאדרי :חיפוי אחר 2.6.3

 י לפ, באו משול/ו )ו אחרא/ואיטונג (י וק תאאו בל/ובטון  או בלוקי/מזוין ו בטון: חומר: תקירות הפרדה בין הדירו 2.7

 . 1לק ח1004י "פי תטי הנדרש על אקוסוד השיעור הבידיעניקו את ה מקר ובכלועץ השלד והי מהנדס נחיותה  

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

 .ל דיןפי הוראות כע על יבוצ והמעלית

" ירוק תו תקן"בעל  ,טיח וצבע אקרילי עד לתקרה+ יצוף גמת הרכדו) םפנלי(ולים חיפוי בשיפ :חומר :רות פניםר קיגימו 2.8.2 

מטעם " ירוק קןתתו "בעל טי טנד סיוסי שכבות 2טיח  :חומר: תקרהגימור . תקרה: עד לגובה .מטעם מכון התקנים

  . מכון התקנים

בהתאם , )צמנט לבן(ו או טראצ או גרניט פורצלן המגורים יהיו מאבן נסורה אגף/יןבני תרגומד :מדרגות ופודסטים      2.8.3 

 םספסיופסים מחו) פודסטים(ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הביניים , לדרישות התקנים הרלוונטים

 . אות כל דיןהור פ"ע בוצעדרי המדרגות והמעליות יי לחקוסטאההבידוד . 2279 י"הכל בהתאם לת. לקהכנגד הח

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

 ;)רגותחדר מד 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
, וגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלןד ,היו בחיפוי קשיחגימור קירות פנים י :חומר: מתיתה קומבוא גימור קירות פנים 

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

 ). טיח מעל תקרה זוא יבוצע כת למונמקרה במקרה של ת( "תקן ירוק ל תובע"י סיד סינטט+ טיח  :חומר: הר תקרמוגי 

 .לפי בחירת החברה ,רניט פורצלןרה או גאבן נסו :ריצוף 

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

 ).צד חיצוני בלבד(בתנור  צבועפח  :ארונות למערכות .תיתואה קוממב כמו :מרתף תואמבו

מטעם " תו תקן ירוק"בעל , פנים או בטון צבוע בסיד סינטטיח טי :קירות ותקרה :לחדרים טכניים ואחרים, חסניםלמרים דווזפר

 .  התקניםון מטעם מכ" וקירקן תו ת"בעל , בטון צבוע במלבין סינטטי: חומר: גימור תקרה. מכון התקנים

 .לפי בחירת החברה ,ןפורצלרניט אבן נסורה או ג :ריצוף
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 :B -ו Aאגפים ב ראשית כניסה) לובי(אה מבו 2.10
מעל החיפוי , לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, )רגיל או גרניט פורצלן(אבן נסורה או קרמיקה : חומר: ות פניםימור קירג

  ").תקן ירוקתו בעל ("רילי אקבע הקשיח יבוצע טיח וצ

 .רה דקורטיביתתק או או תקרת משנה/ו ,")ירוק תקן ל תובע("סינטטי דוגמת פוליסיד  סיד +טיח  :חומר: גימור תקרה

העומדים בתקן ו ,ר"מ 0.64-שטח האריח הבודד לא יפחת מ. או אריחים מסוג גרניט פורצלן) שיש(אבן נסורה : חומר: ריצוף

 . לקההחעת הישראלי למני

, 816י "התכנון ובניה ותלפי תקנות  ניוםלומיית אויהיו בעלות חז אגף/בנייןל כניסהו בקומת הקרקע ליד דלת האר ימוקמדו תיבות

 .עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית, חיצוני ומואר אגף/בנייןיותקן מספר  אגף/ייןנבבחזית ה

. מטעם מכון התקנים" קרותקן יתו " בעל, סינטטי בסידצבוע או בבטון  םניטיח פ: חניה תקירוגימור  :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

   .מטעם מכון התקנים "קן ירוקתו ת"על ב, ינטטיבמלבין סבטון צבוע  :חומר: תקרהר מוגי
 .ברהחטת הלפי החל, משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3יף סע פיתוחעבודות  ראה: ית לא מקורהיה חיצונחנגימור  

 :B -ו Aאגפים ב :תףמשו ימושחדרים לש 2.12

 :)יהיוככל ש(יים ים טכנ/חדר 

בטון צבוע בצבע  :גימור תקרה. )מים וכו, ארונות חשמל ,למעט גומחות(, סינטטי דוגמת פוליסיד צבוע בצבעטיח : גימור קירות 

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

 .או משולבאו פורצלן טראצו  ה אורמיקחי קארי: גימור רצפה              

 

  :הערות
 .מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק"בעל , צבוע בצבע בבטון או פנים בטיח תקרה יעשו/קירות יעתצב . 1
למניעת  7922לי ה בהתאם לדרישות התקן הישראגד החלקניהיה  )שותפיםים המבדירות ובשטח( אגף/בנייןבריצוף . 2

   .החלקה

 

חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום  בעלת פתיחה, גגתת אלומיניום מזולד, יש :בכל אגף :B -ו Aאגפים ל ניסהת כלד 2.13

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

 כניסה/ביציאה )תר הבניהשויות והידרישות הרלפי  גגאלומיניום מזואו  מתכת( נוספתת דל, וניתחניה חיצ/לחצר כניסה/ביציאה

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

 .מקומות המרתף

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

 .האדריכל תכנוןלפי , חומר וכמות, תאור :שימוש משותףנות חדרים לוחלו דלתות .דלתות פח :רים טכנייםחד תותלד  

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

 .יש :פיםמשות וחלקים חדרים ,ים טכניים/רחד ,תחניו ,מבואות קומתיים, מדרגות חדר, לובי, אגף/יןינבלסה בכני, תאורה 2.16

ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך , ת מגוריםכל קומחצן הדלקת אור בהמגורים יהיו ל ףאג/בנייןב                

  .הדלקת  אור בחדר המדרגותלהדירה  

  .האדריכל פי בחירתון לבגו ,)בדהחיצוני בל בחלקם(אחר יפוי או צ פח מכופף צבוע בתנור :חומר: גז ומים, ארונות חשמל 2.17
או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :רתייםידתאורה במחסנים     2.18

 .המוכר לטתחה י"עפהמחסן  ךמשוי או למונה הדירתי אליו, מחסן 

 ים/אגף/הבנייןשל  תףנה ממערכת החשמל של הרכוש המשוזה .שי :תערכות אלקטרומכניות משותפומלרה ולתאוחיבור חשמל    2.19

הסמוך  אגףאו ימוקמו ב/הסמוך ו אגףאך ימוקמו ב, אגף/בנייןיתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו ה(החשמל לפי תכנון מהנדס 

 ).בכפוף לאישור הרשויות השונות, אגף/בנייןהאת  תו גםוישר
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 )זיהוירטי פ – ק אבנוסף לאמור בפר(הדירה אור תי .3
 

 *:גובה הדירה 3.1 
 .מ 2.65 -כ :תחתית התקרהני הריצוף עד גובה הדירה מפ   

 ;מ 2.05 -לא פחות מ: גובה חדרי שרות ופרוזדור   

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

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

 

 גובה הדירה בשטח המינימלי בכל מקרה. מיות ותקרות משנההנמכות מקו, בליטות, מערכות, ותקור תחת למעט: הערה* 

 .הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין  

 

 .או המשמשים אותהם לה וצמדיבדירה ובשטחים המ מת חדרים וגימוריםרשי – 2 ה מסטבל 3.2 
 ).זו שלאחר טבלה,  הבהרות/בהערותיתר רוט אה פר(  

 

 )1(ירותר קחומ תיאור
 )2(גמר קירות ותקרות
 )4(ומידות אריחי חיפוי

 )מ"בס(
 )4(וחיפוי  )3(ריצוף

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

 הערות

 בלוקי בטון ,טוןב כניסה
 .משךהברות העברוט ה פאר אין )3(ראה  )2( ראה )1(ראו אח

 בלוקי בטון ,בטון ורחדר די
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1(ראו אח

 בלוקי בטון ,בטון מטבח
 )1(או אחר

בגובה י פוחילכל אורך משטח העבודה  אין )3(ראה  )2( ראה
באם ( למעט אזור חלון .לפחות מ"ס 60
 ).יםקי
---  )4(ראה  חתוןתטח ארון מש מעל ויפיח .בהמשך ערותה פרוט בהאר

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

בלוקי בטון או  ,בטון יםפרוזדור
 .ת בהמשךה פרוט בהערואר אין )3(ראה  )2( ראה )1(אחר

 וןטבי וקבל ,בטון חדר שינה הורים
 .ה פרוט בהערות בהמשךאר ןיא )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

 ה הוריםחדר רחצ
 )1( ראה )מקלחת(

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

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

 בלוקי בטון ,בטון שינה חדר
 .ת בהמשךט בהערוראה פרו אין )3(ראה  )2( ראה )1(אחראו 

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

 כלליחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון ,בטון
 )1(או אחר

לת ף הדמשקו הבלגוחיפוי קירות  אין )3(ראה  )2( ראה
ל י בעקרילבע אצ+ יח ומעל ט. פחותל
 .התקניםמטעם מכון " תו תקן ירוק"
 --- )4(ראה  חיפוי קרמיקה .בהמשך  ט בהערותראה פרו 

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

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

 .בהערות בהמשך טופר ראה גם

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

 דירתי מחסן 
 )שהוצמדככל (

בלוקי בטון או  ,בטון
 )1(אחר

ע בצקירות גימור  .טיח
גימור תקרה סיד . אקרילי

 . סינטטי

 )5(גרניט פורצלן
החלטת מחסן לפי  עובי קירות ןאי

 .הנדסהמ/לדריכהא
 בלןק/לבחירת היזם



 תר בניהה בהימותנ
ויתכנו שינויי ואילוצי תכנוןרישולד וףהתאמות בכפם  ות   ת  הרשוי

 

                      ___________                                           ____________ 
 ת המוכרחתימ                                                            ימת הקונהחת           

 

 ד, ג, ב, נספחים א

 33  מתוך 11 עמ 22.10.19: תאריך/  חדרים B - 4 / 10 מהדורה  - מפרט מכר למשתכן/  305מגרש  /רמלה /  שרבט סלע/  הבניהכות לאיד מס
 

 :לטבלהת והבהרוהערות 
 
 ניתן , שיהיו כאלה ככל -מתועשים למחצה /בדופן פנים של קירות מתועשים(בלוק תאי /בלוקי בטון/בטון: קירות חוץ :חומר קירות )1(

   ית לרבותונטרלוינה הבתקידה וף לעמהכל בכפ. תאיאו בלוק , בסשמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות ג  

בחדרי .בלוקי גבס/בלוקי בטון תאי/בלוקי בטון/בטון: יהיו מ): חלוקה פנימית(קירות הפנים ). מגוריםמי של בנייני בידוד תר: 1045י "בת  

 ". ןו מבלוקי בטוא" כעמידים למים"י היצרן "הקירות בבלוקים המוגדרים ע נויבמקרה  כלה ברחצ  
 .לבן: גוון .ד לפי הנחיות פקוד העורף"בממ .ם הרלוונטיםודרישות התקני דסן המהננותכלפי  ירילאק צבע+ יח ט: תגמר קירו )2( 

 .ת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבסיתכן שמעטפ, הבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשת למחצ        

 .לבן :גוון .טייד סינטסבצביעה  .דסמהנן הנותכ לפי ,או משולב/ בגר/ בסטיח ג/ רגיל טיח: מר תקרותג 

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

 . ן התקנים הישראלימטעם מכו" רוקתו תקן י"כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי  

, ג טראצואריחים מסו, R-9 ת להחלקהת התנגדודרגוב נטיותלווה הרה והחקיקישות התקינודר 2279י "תהעומד בדרישות . סוג א: ריצוף )3( 

מ "ס 60/60 במידות. יטרלינ -שאחת מהן היא בגוון בהיר  גוונים לפחות/דוגמאות 3 -סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין . גרניט פורצלן, שיש

   .פסותרחצה ומרעט חדרי למ ירהל הדכב. אלו לחדריםחותה מהנדרש קה לא תהיה פדרגת מניעת ההחל. מ"ס 33/33מ או "ס 45/45או 

ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות  2279י "העומד בדרישות ת. סוג א: מרפסת שירות /י רחצהף בחדרריצו -  

ת שאחת חולפ םינווג/תדוגמאו 3 -ו רות של ריצוףדס 4אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין , R-11א מקלחת פת תוברצR-10 לקה להח

דרגת מניעת ההחלקה  .לפי האמור לעיל ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר האריחיםמידות  .טרליני -היר ן היא בגוון במה

  .ידהשיבחר על , פקשתציג החברה או הס, מידה/גוון/הרוכש תעשה מאחת מדוגמא בחירת.  ם אלולא תהיה פחותה מהנדרש לחדרי

. ניטרלי -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר  3 -ו יצוףשל רסדרות  4בין חירת הרוכש מלב. סוג א :שמש ות/תספמרריצוף ב -

ממבחר שתציג בחירת הרוכש תעשה  .צוף חשוף לגשםינה פחותה לריובדרגת ההחלקה שא, המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז

 ).צורך בשיפוליםין א, פה בחיפוי קשיחהחוץ מחויר ק םהבשת במקומו( .על ידהשיבחר , הספק החברה או
-כ במידות. רלייטנ –גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר /דוגמאות 3לבחירת הרוכש מבין לפחות  -קרמיקה . א סוג :רחצה יבחדר חיפוי )4( 

ף עד גובה קו משקו ,י רחצהחדרב. רחיהמי מינוללא שקונה ירת המידות לבחבקרמיקה ב חיפוי קירות( .מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33

 ).צבע אקרילי+ מעל החיפוי ועד לתקרה טיח. מ 1.50ים עד גובה דר שירותחיפוי בח. הדלת
שינוי מ ללא כל "ס 33/33, מ"ס 20/50מפרט וכן במידות נוספות מידות דומות לבהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים ה  

הרצפות והנקזים , הקירות. ה לגמר הקירותה זהרמיקסטי וחיפוי קלל בידוד אקויגרה מובנית כוצע סבות ויהגל לצנרת. ירהבמחיר הד

 .דרים סמוכיםח/ם לחלקי בנייןיעת מעבר מימנל םבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי

 . ניטרלי -ר בהי גווןחת מהן היא בגוונים שא/ותדוגמא 3לפחות  מביןש וכהר ירתלבח. ג אוס - קהרות קרמיחיפוי קי: מטבחחיפוי ב  

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

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

 . צבע אקרילי+ טיח : מעל החיפוי ובקירות). מעל הריצוף מ 1.50גובה (של החיפוי הקרמי ועד הרצפה  עליוןהסף ה

 .ר "מ 0.20 -ד עד כשטח אריח בוד. יזם/לבחירת הקבלן גרניט פורצלן מסוג): ככל שנרכש( סןריצוף במח )5( 

 

  :תהערו
שה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור מוצרים שונים עכי בחירת הרוכש תלמניעת ספק יודגש  –דייר /שוכהרת ירבח

 .י החברה"גם מאלו שנבחרו ע, מספקים שונים
ת החזית גמדוכ ויאו בנ חוסמתכית מם משולב עם זכומעקה אלומיניו) א נקבע אחרת בהיתר הבניהבאם ל(מרפסות עיצוב מעקות ה – מעקה

 ".םסעדימעקים ומ" 1142י "נחיות תולפי ה

 עבר מים לחלקיהרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטים למניעת מ, הקירות –איטום 

 .חדרים סמוכים/ בניין 

 .מ"ס 2 -עד כ סמוכיםים חלל ןיבל ,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/למרפסות שמש יאהביצ

 ה ויגללצנרת  .חייבט המת מהנחיות המפרובכל מקרה לא יפח. ת יעשה לגובה המצוין בטבלהוי הקירוגובה חיפ - ותציפוי קיר/ חיפוי 

 .הה לגמר הקירותי קרמיקה זדוד אקוסטי וחיפויבוצע סגירה מובנית כולל בי 
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  .לפי החלטת החברה, מ"ס 60 -כם פחות מבאם יש פינות קמורות שאור ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
 ן אבשהלפיהן היות , 2חלק  5566י "ת מתוך תת הבאוראולהו ים לבשליש  -)פרטי/ו בשטח המשותףככל שיותקנ(אריחי אבן טבעית 

 הרצפה כת גוון הלוחות או האריחים המשמשים במער, כמו כן. גידים והבדלי גוון ומרקם ,עלולים להיות בו נימים, טבעי היא חומר 
 ות הנשמרים למטר חות או האריחיםלוהן יבצפה לרבחים שהארי בין הלוחות או ולפיכך עשוי להיות שוני בגוון, להשתנות בחלוף הזמן ולעל 
 .תחזוקה 

 .ג הריצוף בדירה"ע ,י החברה"או הברקה ע/למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו - הברקה/שטולי

 ו א/ו הפלד או/ו בטון או/עץ ו) ייב בסימון בתוכנית המכרומבלי שהדבר יח, קיןברה להתבחר החככל ות( – ות/קורה, רגולהפ

  .האדריכל וןנתכ ילפ, בלומש

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

 ).גרונג(ינות ללא קיטום פ, חיפוי ושיפולים. טכניים
  .לפחות מ"מ 3של  )פוגות(חים יארן יבמרווח  ביצוענדרש , וחיפוי ריצוףנים ללפי דרישות התק – )פוגות(מרווחים 

 
 או במסמך אחר במפרט מכר זה, גביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלהוד ומתקנים למובהר כי צי(
 ).ישההסכם הרכשצורף ל 

 

 :ארונות 3.3
 
 של הכיור  להתקנה שטוחה תוך פתח המתאיםחי ,רויבת לכשות, יםדפמ, רותמגי, דלתות הארון יכלול :ארון מטבח תחתון  3.3.1 

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

 .  MDF או) ץיסנדוו(עץ  שאר חלקי הארון. ה מעץ דיקטוגב הארון יהי, )סנדוויץ(היו מעץ מעובד רון והמדפים יגוף הא                    

 מ לפחות מעל "ס 90 -גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ. חותמ לפ"ס  60-יהיה  כ, לתותכולל חזית הד, עומק הארון  

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

 ".פתרונות פינה"ל הארון יותקנו ש נהביחידות הפי. הו ולכל עומקולכל גוב, לפחות מ"ס 60ברוחב  גירותידת מהארון יכלול יח  

 י "שיוצגו ע) יר ניטרלילבן ואחד בהד מהם אח(גוונים לפחות  5לבחירת הרוכש מתוך . קהייפורמ: ציפוי חיצוני. מתכת: ידיות  

  .לבןבגוון או מלמין /ו קהייפורמ :םימדפ וגמר ימפניי ציפו .על ידי החברה ו/ים שיבחר/או הספק/החברה ו  

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

     

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

עם שוליים , )העניין לפי  1,2חלקים ( 4440 י "דרישות תל נההעו, )שווה ערךו אר סיאבן ק תכדוגמ(רית או פולימ טבעית

קנט  יותקן ף המשטחבהיק. המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם"ס 2בהבלטה של 

זית המשטח ככל בוד בחעי עם המוגב טנללא קתקנה י להעדיף השאר הקונה(י המוכר "ליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע עע

 . משטחהיקף הולל אף מים בכל הנדרש כ
  ,לפי ארון המטבח חלק תחתון: מידות

 3המוכר תציג בפני הקונה /בחברה. על ידו ו/ים שיבחר/פקאו הס/י המוכר ו"מגוון  דוגמאות שיוצגו עלבחירת הקונה מתוך  :גוון  

  ).בודד אחד בהדבקה ולא לוח אבן קיסר יהיו/לוחות השיש. )לירניט בהיר הילו יהנים אאחד מגוו( חות גוונים לפ   

  

 .אין: ארון מטבח עליון 3.3.2 

 א ארון "מ 2 -ארון מטבח תחתון בא "מ 1מיר עד מסיבות של תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייר לה: הערה  

 .יתן פינעליו מטבח ןזה לא יותר ארובמקרה . מטבח עליון  

 .תוןרון המטבח התחן יהיה בהתאם לאמבנה וציפוי ארון המטבח העליו   

 .רכוהארון יכלול לפחות מדף אחד אחד לכל או. מ לפחות"ס 30מ לפחות ועומקו "ס 75גובהו של הארון העליון   
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הכולל  . מ לפחות"ס 80 :מידותב ,חנמואו  תלוי ,רספהטאו  סנדוויץ ץעתחתון  ארון ,)כללי( רחצה בחדר): ציין(ארונות אחרים  3.3.3 

 .ניאו קוורץ משולב בכיור/ שיש/ שטח העבודה אינטגרלי מחרסמ. ירי נירוסטה צ, מדפים, דלתות 

 החלטתלפי  :גוון .או מלמין לפי יצרן הארון/ו קהאיפורמ: יימפנציפוי . ברההח החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמ: ציפוי חיצוני

 .החברה

    ראה נספח ג :חצהרהן ורבעד איכוי לז ירחמ

 

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

 םיכירי, תנור, חהמיועדים למדי חללים). באורך הארון פעמיים מחושבתימת פינה ככל שקי(המדידה לאורך הקיר 
ארונות  אורךמידות ב 5% -ות עד כיטס. הארונות ורךבא המשולבים בתוך הארונות יכללו )ררט מקמעל( ב"וכיו

  .זה אוריה מתייחשבו כסטי לא, המטבח
לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח  על הקונה, צמיבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע ע )2(

 .זוקהים אלו לצורך תח/חפשר גישה לפתאל שי .תפיםם משוי/לטןוי גישה לק/פתח קיימים
 .הקונה להחלטת הינם תחתון בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון )3(

 במקומות ,דלתות ומדפים לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -
הזנת חשמל של מים וניקוז ו הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים אלל ( ניםהמוב מלייםשהכלים הח תקנתהל שיועדו
באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה . תחת הכיור למדיח

 .כשאת הרו

 

 :תליית כביסהנים למיתק 3.4

 .הסיבכה תלייתמתקן ירה לשנו תהיה גישה יפתח בקיר חוץ אשר ממ              
באורך מינימלי של , חבלי כביסה פלסטיק 5, כולל גלגלות ניצבים )ווניםמגול( ממתכת מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 .כ"מטר סה 8 -כביסה באורך של לא פחות מ חבלי כולל מ"ס 120 באורך מינימלי שלאו מתקן מתרומם  ,מ"ס 160 
 כת משמעו מתקן ממתבחצר או במרפסת מתקן שווה ערך לתליית כביסה ( רצבח ךוה ערקן שוקן מתתאפשר שיו: הגן לדירות 

  5ות תקן יכלול לפחהמ. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה, מגולוונת על קיר המבנה 

 .תנים למתיחהינו UVרינת ים לקעמיד ,יהיו איכותיים החבלים. מ"ס 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של  
 .לפי תכנון האדריכל ,ובמידות 5100י "הכל לפי דרישות ת. ולבאו מש/ויניום ומאל: מסתור כביסה 

טי במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פרי, ים/המזגן ידת העיבוי שלבחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יח: הערה

 )..ש"בהנחיות משה( דחיומהמפרט וין בח המצמהשטם שלא יפחת כביסה גדולי 
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 )  מ"מידות בס(  חלונות ותריסים בדירה, רשימת דלתות – 3 סטבלה מ 3.5 
מידות המעברים , בכל מקרה. ג הפתיחה ובכיוון הפתיחהבסו, ת הפתחיםבמידו, יתכנו שינויים במיקום הפתחים: הערה 
 .וספות בהמשךגם הערות נ ראה. ון והבניההתכנ תונקבת שרמהנדא יפחת ושטח החלונות ל החופשיים בדלתות 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )רוחב/ גובה( 

עץ (חומר 
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת

ציר (ה סוג פתיח
 )/כ"עכ
 )אחר /כיס/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 )רוחב/ גובה(

 עץ(חומר 
 /וםיניאלומ
 )אחר/ מתכת

סוג פתיחה 
 /כ"כע/ציר(

 )אחר/יסכ/רנגר

כמות ומידת 
  הפתח

 )רוחב/ גובה(

/ עץ( מרחו
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת
 חומר שלבים

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

 כניסה
1 

 ציר רגילה חוןפלדה בט
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
 --- --- 90/210-כ

 ורדי חדר
1 

 כ.ע.נגרר כ מזוגג אלומ
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי אלומ מאלו
 כולל גיבוי ידני

 260/220-כ --- 260/220-כ

 מטבח
--- 

--- --- 
1 

 כ .ע.נגרר כ מזוגג אלומ
--- 

--- --- --- 
 --- 120/115 -כ ---

חדר שינה 
 1הורים 

1 
 ציר רגילה עץ

2 
 כ.ע.ר כנגר גמזוג אלומ

2 
 גלילה ידני אלומ אלומ

 120/115 -כ 120/115 -כ 80/210-כ

 2חדר שינה 
1 

 ציר רגילה עץ
1 

 כ .ע.נגרר כ מזוגג אלומ
1 

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

 ד "ממ
ש משמ(

 כחדר 
 )3 שינה

1 
פלדה לפי 

 א "הג
). רגילה(ציר 
 ץחה חופתי

1 
 מזוגג ומלא

ציר רגילה או 
 כ.ע.כ
 ותיחהנ לפי

 א"גה

1 
 . נגרר לכיס אלומ אלומ

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

 ---
--- --- 

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

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

ה צחר. ח
 )אמבטיה(

1 
 +עץ 

 ילהרג ציר אור -וצ/צוהר
--- 

 --- אוורור מכני
--- 

--- --- --- 
 --- --- 80/205-כ

רחצה . ח
 הורים

1 
 +עץ 

 ציר רגילה אור -צו/צוהר
1 

 נטוי מזוגג אלומ
 )קיפ(

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

 --- 60/65 -כ 70/205-כ

 מרפסת
 שרות

1  
 עץ 
 

 הילרג ציר
1 

 כ .ע.כ ררנג מזוגג ומלא
--- 

--- --- --- 
---  150/115 -כ 80/205-כ

דירתי מחסן 
 צמוד

ככל (
 )שהוצמד

 חפ/עץ 1
לטת י החפל

 החברה
 ציר רגילה

--- 
--- --- 

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

--- ---  70/200 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ותרעה

 ).להסכם הרכישהאו במסמך אחר שצורף  במפרט מכר זה, בטבלה צויןהקיים בפועל רק באם (

 יתחתי בתלימרפו עמידות למים ויכללו התקנת קנטהדלתות תהיינה . ובפתיחת ציר רגילה 23 ם לתקן ישראלי מסבהתא בודהדלת עץ ל= עץ  דלת .א

 סוג= רגילה ציר,  לומיניוםיועץ האהנחיות לפי  :סוג פרופיל, אלומיניום=  אלומ). בהמשך בסעיף יא רראה פרוט ית(ת מ לפחו"ס 7הדלת בגובה 
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, רקיב )כיס(חה גומאו לתוך /כנף נגררת על כנף ו =כ .ע.ניגרר כ, משתפלת+ רגילה=  )דרייקיפ(סב נטוי , )טוינ(לת משתפפתיחה = קיפ , הפתיח

גומי  במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטםבתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום : םיסתרי ,ועה אנכיתכנף בתנ= גיליוטינה 

ריס ת גזב אריורכ מ 2.5דיור ובפתחים ברוחב מעל  בחדר. עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. תמוגברימה בין השלבים לאט

 .או חשמלי/ות רצועה ובאמצע, תריס נגלל כלפי מעלה= גלילה . ניחשמלי ומנגנון פתיחה יד ןנגנול עם מ"כנ שלבי תריס גלילה עם

 /תותכ הדל"בדירה תתאים לסהובלבד שהכמות הכללית  בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאולהופיע ולות ם יכמשותפים לשני חדרי, תחלונו/לתותד .ב

 .מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר"ס 3רצפה עד  לעפנים יוגבהו מ יתכן ושולי דלתות. הבטבל וינותצת המוונחל

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

 . )או אחר לפי תכנון מ"מ 6של ויר בעובי עם מרווח א, לפחותמ "מ 4 עוביב וגיגז( ר ביניהםזכוכית עם מרווח אווי

מנגנוני פתיחה , ידיות מובנות, ליםגגל, םיריצ ,EPDMטמי גומי א, וגסרגלי זיג: ובכללם, יזרים מקורייםהחלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואב

 .לפי הנחיות פקוד העורף, פלדה םי/מזוגג עם כנףיה חלון מסוג אלומיניום היד "ממב .ןיצרנו על ידי מתקין מורשה מטעם ההחלונות יותק. ונעילה

 .אחת רשת נףכל כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות לכל במסילות. אין :רשתות

ת שירות גם פסמרים להפונים לרבות במטבח, שיר לאוויר החוץבחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור י, בחדרי שירות -ץור החיאוואוורור ל .ד

 .ת כיסוייבוצע  צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפ, בחלון או/ורה בתריס ואם איננה סג

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

 .או קירות מסך/ו, םסומח/עקהש כממשמה

  חה מנגנוני פתי, ת מובנותידיו, גלגלים, צירים, EPDMי גומי אטמ, סרגלי זיגוג: ובכללם, יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים םההחלונות ורכיבי   

  ;היצרן מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו החלונות. נעילהו   

 . האדריכל בחירתי "עפ") בלח("עמומה  ה אושקופבטיחותית ת זכוכיתותקן  ,)תלונובאם יש ח(רחצה י /בחדר .ו

 .ודרישות כיבוי אשאדריכל ה תכנוןלפי  ,ועותבת קאו רפפו/ו לתאו סבכה בד/ני ואו אוורור מכ/ון ויעשה באמצעות חל) ככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופית/ורמיתנפ( עינית הצצה, נימי נוסףטחון פסגר ב  5044ל ראן ישתואמת לתק ,רב בריח )טחוןבי(לדה דלת פ. דלת כניסה .ח

מ "מ 1.25לוונת בעובי של וה מגדמפלמשקוף בניה  .מעצור דלת ומספר דירה, תחתון סף מברשת ,"רוזטות"נעה וידית , מגן צילינדר, צירים

 .מוכרלפי בחירת הן וור לגגמ. בחיפוי ויניל או צביעה בתנורכנף הדלת והמשקוף יהיו . לפחות

 . אש/בטחוןתכן ויותקנו דלתות בכניסה לדירות בקומת קרקע י, לפי הנחיות רשות הכבאות .בחירת החברהן לפי ווג , וניל ציפוי ד"דלת ממ .ט

, חוזק – קודילקסבורד או שווה ערך בכל היבט תפדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פהכנף  :יםפנ דלתות ולימכל .י

 עם, במיםלעמידות המתאים  גמר צבע או פורמייקה או ציפוי חיצוני מתועש. אם לסוג משקוף הדלתתהצירים יותקנו ב. אחר, קיים, קהאקוסטי

 בעל 23 בהתאם לתקן ישראלי מסיה משקוף הדלת יה .צדדים לפחות 3-מצופה ב) קנט(ף כנף הדלת קבהי .דיםי הצדתכת משנידיות מו מנעול 

ובי מקלחת מנעול סיב/ בחדרי אמבטיה  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. המיאט ילת כולל פסם לדפולימרי או עץ בגמר תואשות הלב

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

 .ידה ו על/חרשיב ים/הספק

, בנוסף .סורג קבועאין לקבוע , )אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה בחרום(קומתי  המוכרז כפתח חילוץבדירה  ד ובפתח "בממ -פתח חילוץ .יא

 .לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה, תריס/סוג החלון, ח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתחכות כפתמהמוס יותי הרשו"וכרז עבפתח שי
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 2 -ד גבוהים כ"סף הדלת וריצוף הממ. חיצונית ,נגררת/הנפתחת, מוגן הינה דלת פלדה אטומה כניסה למרחב דלת :פיקוד העורףדרישות  לפי .יב

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

פתח וליד ג הקיר "ע ,)פיקוד העורףלפי הנחיות (סינון אויר  מערכת התקנת .וניתנים לפרוק, )פלנצ(פלדה  חסומים בדיסקאות ,ם שוניםוטריבק

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

י "סמכו לכך עי הגורמים שהו"יחייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע, י הרוכש"כן פירוקו על, קוד העורףי פי"אושרו עוקנתו נבדקו והת שתקינתו

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

 .רףות מעודכנות של פיקוד העוהנחיהתואם 

אביזרים  תהצורך בהתקנעקב , "נטו"ות מידות פתחים אינן מבטאו, מ"משוערות בסבניה הינן מידות , 3 מסהמידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך קירות/ויטרינות/לונותח/ תשל מלבני דלתו ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ואו מסגרות סמויות וכן  /ם סמויים ומלבני: ןכגו םימימשל

  .  בתקנות התכנון והבניהלפתחים אלו כנדרש , שטח/בכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממידות .)לפי הענין(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 מיתקן
אמבטיה חדר  וריםחדר רחצה ה מטבח מיקום

 אחר ותת שררפסמ )כללי(

 כיור מטבח
 )כפולה/בודדת(
 

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

 --- --- --- --- א וגס

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

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

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א --- סוג

 גראה נספח  אין --- ₪ וי זיכ
 --- --- 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 --- --- --- --- --- )מ"בס(

 --- --- --- --- --- סוג
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 מיתקן
אמבטיה חדר  וריםחדר רחצה ה מטבח מיקום

 אחר ותת שררפסמ )כללי(

 --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב(שטיפה

 

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

 --- --- א א --- גסו

 --- --- אין אין --- ₪ כוי זי

 / אמבט

 )ב(תמקלח

מידות 
 הוראות כל דיןלפי  --- )מ"בס(

 ראה בהמשך
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  חפר  דגם

 --- --- א א א גסו

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

לה לאמבטיה סול
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 ץאינטרפו(
או ) 3ך דר  

 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למקלחת 
 )ה( רים וחמיםלמים ק

 --- דגם

  דרך-רב
 אינטרפוץ(
או ) 3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א --- סוג

 --- --- --- ג פחראה נס --- ₪ זיכוי 

 --- יש --- --- --- )ח(מכונת כביסה ולניקוז מים חיבור

 לשרוול בדופן חיצונית 4"פתח 
, ייבש כביסהממ  פליטת אדים
 סגירהגנה ומשקולת כולל תריס ה

 --- יש --- --- ---

לחיבור , חיבור למים וניקוזהכנה 
 )ט(מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור (
 )המטבח

 --- --- --- --- שי

 --- --- --- --- אין )ברז ניל( רמים למקר נק

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( )יא(מים ז לחימוםדת גנקו

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ).להסכם הרכישה ףשצור אחרכר זה או במסמך במפרט מ, בטבלה צויןבפועל רק באם הקיים (
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ור רחצה כי. בהתקנה שטוחה, נירוסטה/חומר סילי קוורץ , לבחירת הקונה: )מ"ס 80/46מ או כפולה "ס 40/60בודדת במידות ( כיור מטבח )א(
 ילפ תוצרת .מ"ס 40/50-חרס מידות כ: כיור רחצה .י החברה"שיבחר ע, ספק/לפי היצרן) מ"ס 40/50 -כבמידות ( ):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 :ארגז שטיפה . מונחת: אסלה )ב(

 .י נירוסטהרל ציעבד כב פלסטי) מושב( :כיסוי אסלה. ברהלפי החלטת הח
 מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה . פוליאסטרשלד עץ עם ציפוי , יזוק היקפיבעלת ח, מ הומוגני"מ 3.5אקרילי בעובי  תהיה מחומר :בטיהאמ

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

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

 .1385י "ת שותועומדת בדריאחת לפחות תוצרת הארץ כש סדרות 3ך לבחירה מתו .לפחות
 15מ לפחות ולעומק "ס 15 -באורך כ הפי ,בציפוי כרום ניקלערבל מ/חפר: דגם: )כולל חסכמים( י רחצה/לכיור, חמים/ה למים קריםסולל )ד(

  .ץהאר כשאחת לפחות תוצרת סדרות 3לבחירה מתוך  ,מ לפחות"ס
, כולל צינור שרשורייקל בציפוי כרום נ, )דרך 3אינטרפוץ (רב דרך  –מהקיר : דגם :באמבטיה :)חסכמים כולל( יםחמ/םלמים קרי הסולל )ה( 

הכוללת , מיקס מהקיר, לחילופין סוללה למים חמים וקרים. מ לפחות ומזלף"ס 60י באורך מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכ, מתלה מתכוונן
 .מבטיהאוי הללמיחתית אה תיצי
מוט , מתלה מתכוונן, ולל צינור שרשוריכבציפוי כרום ניקל . מיקס מהקיר, )דרך 3אינטרפוץ  -סוללה (רב דרך  -הקיר מ: דגם: קלחתלמ
קוטר חת במ וראש מקל"ס 30זרוע מהקיר באורך , לחילופין ולפי בחירת הדייר. מ לפחות ומזלף"ס 60רך חלקה טלסקופי ומוביל אנכי באוה

 . מ"מ 15
 .קבלן/י החברה"וצגו עשי 1385י "ועומדת בדרישות תכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך  ,מקלחת/המבטיסוללות הא

 .ניל יברזו, יבור לביובח: כוללת י שטיפת אסלה/ארגזו כיוריםהתקנת  )ו(
 .לבן: גוון הקבועות )ז(
 . וחיבור לקו דלוחין או שפכים) 2007 אוג קוןתי -ת"הל( חמים מים ,ריםים קמ: הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח(
 .ולסיפון קערת המטבח, חיבור לביובברז והכנה ל: למדיח כלים כוללת הכנה) ט(
 הינןיות הסופ המידות, הרי אלו משוערות ,מ"או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס/או מתקן ו/תברואתי ובכל משבצת שיש בה כלי : מידות )י(

 .החברה י"שנבחרו ע, רןאו היצ/וספק ם למידות הבהתא
 .בלבד ללא אביזרי קצהצנרת נחושת , באם לא נאמר אחרת: גז הכנה לנק )יא(
 .עירוניתים בטמפרטורה המסופקת מהרשת המ: מים קרים )יב(
 ת החלקהלמניע ליישראמדים בתקן שעו תבועוקוש לרכ יש, במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה -)אמבטיה/אגנית(קבועות רחצה  )יג(

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

  . בעזרת ידית אחת, חמים/ויסות מים לקרים ) = מיקסר( מערבל
 .או שניהם/ית ברז ואו לפי/ולחת לראש מק, םקרי/םחמי מים של, יציאה/חלוקת כניסה) = אונטרפוץ( דרך-רב

 ).פתחי ניקוז וכו/מקלחות/ברזים(כננים למערכות הקצה הסטנדרטיות יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתו )טו(
 ,תא המקלחתשטח  ,חיןהדלונרת ללא התאמת קוטר צ, "גשם"כגון ראש מקלחת דמוי ) לאחר קבלת החזקה בדירה(וי מהאמור לעיל שינ
ם הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המי, מפני גלישת המים סום הקפיומח
 .פהברצ

  ון ם כגאימים מתיש לנקוט באמצעי, יה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקההואיל והשימוש באמבט) טז(
  .למניעת החלקהמיועדות ות ההדבקת מדבק

  בוי לאלניתוק זרימת הגז במקרה של כייש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון , ללככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכ) יז(
 .ות הבישול/רצוני של להבה

 
 או במסמך אחר במפרט מכר זה, הכך בטבל וייןל רק באם צבפוע תקנול יולעי מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות(

 ).שצורף להסכם הרכישה

 

 , ברצפה, )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(ת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב צנר: לכל צורך אחר, טלציה נוספים בדירהאביזרי אינס  3.6.1 

 ). י דרישות כיבוי אש"עפ, וכמות מיקום( ,יבוין מתזי כיתכ .אינסטלציהה נדסת מההחלטי "פבמיקום וכמות ע, בקירות או בסמוך לתקרה  
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 בין  רת להעברת גז וכבלי פיקודוצנ מפוצלאו /ויני מרכזי גן מניקוז למז. לפי החלטת מהנדס האינסטלציה, מיקוםארון למחלקי מים ב  

מיקום או /או במסדרון ו/רפסת שרות ובמ ,פוצלמאו /ו י מרכזימינן למזגועד ם מימיקו. למאיידעד המיקום המיועד , המיקום המיועד למעבה  

 , או במסתור כביסה/עליון ו קום מיועד למעבה בגגמי. י החלטת החברה"ר לכל חלקי הדירה עפמוצנע ומוסתר המאפשר פיזור יעיל וקצ  

 .המעבים/מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבהאו /ו  

 
 :הערה  
 דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות יתכן ויחייבו , )דרשויככל ש( ,בוימתזי כי/ובבי/יםרת מר צנבמעבהצורך   
 , כרבתכנית המ שלא בהכרח יסומנו, רצפהבסמוך לקירות ואו /וות ותקרה בסמוך לקיר ,"ספסלים"או " דים או קורותעמו"  
 .תוכנימהת או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה  
 פתחי  ידרשויתכן ו ןהבנייוהנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה , י"פי התבון כי לבחש יש לקחת ,ףבנוס  
 .תחזוקה גישה לצרכי אין לחסום אותם ויש לאפשר,  ביצוע פתחי ביקורת אלו שיידר ולכן בדירות בהם, ביקורת  

 

     מערכת סולארית משותפת מאולצת תהיה לפי הוראות כל  באמצעות )חותעליונות לפומות ק 7-ות בלדיר(הספקת מים חמים : מיםחימום   3.6.2

ימום וצב זמן לחדוד המים החמים והתקן קי ללרבות גיבוי חשמל 579ראלי לדרישות תקן יש כת הסולארית תהיה בהתאםהתקנת המער. דין  

) טיימר(למנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן מום עם אל חילארית וכולת הסובר למערכהמחו) דוד(לכל דירה יותקן מכל אגירה . )טיימר(המים 

   באמצעות מערכת ים ל דין לא ניתן לספק מים חמהוראות כלדירות שלהם לפי . זמני ההפעלההכולל מפסק במאפשר לתכנן מראש את 

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

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

 .מקומיתשות הוהר החברה ובהתאם להחלטת ינסטלציההא מהנדס תכנוןלפי , ן או אחרמסתור כביסה או גג עליו

 ;ליטרים 150 -דריםח 4,5ות בדיר, ליטרים 120 -םחדרי 3ת בדיר: תולבקיב למים חמים) דוד(מכל אגירה   
 .ההאינסטלצי מהנדס תכנוןגג עליון לפי  או בסמוך לה שירות אובמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : יקום הדודמ

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

  .אין: "ליד"ברז   3.6.4

 ).מיקום לפי החלטת החברה(יש : מים לדירה נה למונההכ 3.6.5

 

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

 .פלסטי: שפכים 

 מקור הספקת הגז ועד נקודת הגז בדירה מת גז יכלול צנרדירה מחיר ה, שי: חבמטבהגז ה ממקור הגז ועד נקודת צנרת גז בדיר 3.6.7

  .ה למונה גז דירתיהראשית במטבח וכן הכנ                    

 .יש: ז לדירההכנה למונה ג 3.6.8

 

  :הערה 

 ונה גז נה למבח וכן הכבמט אשיתז הרמחיר הדירה כולל צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הג. הגז בדירה נק מיקום 

  .ירתיד

 אי ותשלומיםפיקדון מל, ריכוז מונים, מיסים, מונה ןפיקדו, ברזי ניתוק, התאמות, מאריכים, ם עבור מחבריםהדירה אינו כולל תשלו מחיר 

 לחברה לפעוי ה"ית עמורשהגז ה אותם ישלם הקונה ישירות לחב, עצמו לחיבור הגז צורך התקנת המונה והמונהנוספים הנדרשים ל

          . ייןבבנ

 

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

 פח גראה נס, נקודות טלפוןבית תקע ו, ת מאוריכוי לנקודומחיר ז
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 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 לרגי

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;היזיטלוו

 ;תקשורת קנ
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"הס

 הערות/ אחר

 לדירה כניסה
 - - - 1 1 מבואה או

 לחצן+ פעמון -
 אינטרקום -
 ללובימפסק תאורה  -

 .חדר מדרגות/קומתי
 .לוח חשמל דירתי -
רת כולל ארון תקשו -

  .שקע
 טלוויזיה/יהטלפונארון - 

 דיור חדר
 - 3 2 אוכל נתופי

 
- 1 

פת תוס -י תריס חשמל
נקודת חשמל להפעלת 

סת ראה מרפ( ריסהת
 ).שמש בחדר דיור

 יםפרוזדור
2 

 כולל מפסק(
 1 - 1 )מחליף

 - )מזגןל(

 3מעל זדור באורך בפרו
 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
רגה בד

 )רגילה

 )יג( 1 -

 - )תנור(

בתי , יםום השקעמיק
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
שר ובהתאם האפ

ו לתכנון המטבח יותקנ
 פרדיםשקעי 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

   צהרח רחד
 הורים

1 
 1 - )מוגן מים(

1 
ית תקע ב(

 )לתנור
- 

 ,בהעדר חלון
 אוורור מכני הכנה לנק

 מפסק היכן שנידרש+ 

 - 1 1 - 3 1 השינ חדר

 /ד"ממ
 שינה. ח

י מנורה לפ
הנחיות 

 פיקוד העורף
פיקוד  תקנותלפי  1 1 - 3

 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 1 - )מים מוגן(

1 
בית תקע (

 )לתנור
- 

קוצב זמן תקן ה+ 
ד הכולל מפסק לדו

י "ם עפמש במיקוהש
 . התכנון

 ,בהעדר חלון
רור מכני אוו הכנה לנק

 מפסק היכן שנידרש+ 

 1 מרפסת שרות 
-  - )וגן מיםמ(

2 
 יםמוגן מ

 ,מכונת כביסה(
 )מייבש כביסה

- - 

 ות/מרפסת
 שמש

1 
-  )מוגן(

1 
 )מוגן(

IP44 
 - -

+ לי כולל תריס חשמ
 תיחהמנגנון פ+ מפסק 
 ).בחדר דיור(ידני 
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 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 לרגי

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;היזיטלוו

 ;תקשורת קנ
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"הס

 הערות/ אחר

 ןמחס
ככל (

 )דשהוצמ
1 - 1 - - 

חשמל של צריכת ה
 המחסן תחובר לשעון
החשמל הדירתי אליו 

או . סןהמחמשויך 
לחילופין שהזנות 

 החשמל של כל
המחסנים יחוברו למונה 

ונפרד משותף 
או , למחסנים בלבד

, ןמונה נפרד לכל מחס
י "להחלטת המוכר ועפ

 .ובחירת

 - - - כביסה מסתור
1 

פקט הכנה (
 )למזגן

-  
- 

 
  לטבלה ואחרותהערות 

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

 ).נספר כל שקע בנפרד, יותר בפנל אחד ם אועיני שקש( .מזרם חשמל רגילזון יי הנבודד לחיבור מתקן חשמל" שקע= " )רגיל(בית תקע מאור  )ב(

 .ר לפחות"ממ 1.5בכבלים  החיבור יבוצע

החיבור  ).ע בנפרדנספר כל שק, או יותר בפנל אחדשני שקעים ( הניזון מזרם חשמל רגיל ,ע בודד עם כיסוישק: מוגן מים )רגיל(בית תקע מאור   )ג(

 .פחותלר "ממ 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספת המצוינים בסעיף א, )רבתקרה או קי(של נקודות המאור  ר בלבד לאופן ההדלקהתאו =הכפול נקודת מאור הדלקה )ד(

 .וינות בסעיף אמאור המצה נקודות

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

 .בדרגת הגנה גבוההפרד אך אביזר הקצה מוגן מים במעגל חשמל נבית תקע מוגן שאינו בהכרח = או אחר IP44ה גנגות הבית תקע עם דר )ו(

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

. אינטרנט/יבור הדירה לרשת הטלפוניםללא ח.  בליםואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כ, אמורבה כחודורי חיבור לקליטת שי – יזיהוטלו נקודת

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

 .)י הענייןעמדת שומר לפלדלת כניסה למבנה או ל(ם פני רתלתקשות כולל אביזרי קצה מלאו ות/הנקוד)= אינטרקום(נקודת טלפון פנים  )ח(

  . מ"מ 2.5ת ללוח למפסק נפרד עם כבלים מחובר ישירו, על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = קודת כחנ )ט(

ההכנה ודת נקועד  מריכוז תקשורת) חשבמ(ת רתקשו הכנה לנק .וחוט משיכה בלבד") שרוול("לא צוין אחרת הכוונה לצנרת באם "= הכנה" )י(

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

 .חימום כוללת שקע מוגן מיםההכנה לתנור  .י החברה"פקים עיודגש כי אמצעי חימום לא מסו

ם /מכבים את אותה/דליקיםמ אך, ק ביניהםי אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחומשנ ,יכיבו /ור הניתנות להדלקהת מאו/ודהנק =חליףמ )יא(

 .מאור ות/נקודה

 .מלבעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החש קום וסוג הנקיתכנו שינויים במי )יב(

הנקודה תחובר ישירות . רייםכיכנן למתחת למקום המתו, חהמטב ארוןתותקן נקודת תלת פאזית ב= ר תלת פאזיבדירת מגורים הכוללת חיבו )יג(

 .ע והמפסק בלוח החשמל הדירתיהנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שק. 2.5/5ותחווט בכבל בלוח החשמל  למפסק תלת פאזי

 

 ך אחררט מכר זה  או במסמבמפ ,טבלהלעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בם לגביהם יש התייחסות בהערות מובהר כי ציוד ומתקני(
 ).ף להסכם הרכישהשצור 

 

  .ועה בחדר מדרגותומנגנון שבת לתאורת לילה קב .יש: ת מאורונקוד: בכל קומה: יתמבואה קומת/ חדר מדרגות  3.7.1 
  .יש :קומתית אור במבואה צן מתוך הדירה להדלקתלח .יש :לחצני הדלקת אור .יש :גופי מאור  
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 .כולל כיסוי 1מודול  55 בקיר וקופסא משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה וחוטר צינו קודת התקשורת תכלולנ: ץוון חטלפ 3.7.2 

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

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

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

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

 .ב זמןכולל קוצ .יש: חשמלי/שמש, מים נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

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

 חצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתכולל ל, שמע דיבור אינטרקום( .5 כמפורט בטבלה: מיקום, יש: םערכת אינטרקומ 3.7.8 

 ).םבחדר שינה הורי רלשמע ודיבות ופומי ,הכניסה  

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

  לוויזיה רב ערוציתלקליטת טלים לחיבור לכב הכנה :טלוויזיהיטת שידורי לקל נההכ 3.7.10 

לחילופין .  )ר תספק שרות זהאש ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבי הקונה ישירות "לם עללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישו(   

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

 ).שרות זה מספק  

 

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

 .ע"ש או" וונטה"ירתי י מאורר ד"או ע/ו) משותף(וני מפוח חשמלי חיצ י"יבוצע ע, ב באוורור מכני לפי תקנותהמחוי אוורור חלל -

 .3.5יסים בטבלת פתחים סעיף ם תרג ראה .חשמל להפעלת התריס ודתקנתריס חשמלי כולל  -

 .עשורת כולל שקארון תק- 

 .משולב בארון תקשורת טלוויזיה/ ארון טלפוניה- 

ס הגנה עם משקולת יכולל תר 4"פליטת אדים בקוטר וני עבור צינור הכנה למייבש כביסה ומעבר חיצ –שרות הבמרפסת  -

   .והזנת חשמלגירה לס

ותאפשר שמל הישראלית אזי ולרשת החהמערכת תתאים לחיבור תלת פ. ל הדירתיתהחשמת צריכ ת לניטור ולבקרה שלמערכ- 

 .זנת תעריפי החשמל המשתניםה

 שורת יחידת תק, יב המודד זרם חשמליל רכהדירתית אשר מתבססת כוח החשמל ול יחידת מדידה בלהמערכת תכל

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

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

  .ם הכספיתוהמצטברת ואת עלות השוטפת

 

 

 

 

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

    :תכלול אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני רכתעלמ דבלב הכנה .1

 כלל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום סדרוןהמ או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;הדירה חלקי

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

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

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

 .ןקיר המסדרו לע התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום רקי דלפיקו ריק שרוול התקנת 3.

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

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום .5
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 :תכלול כנהההבמקרה זה . ד"תבוצע הכנה למזגן עילי בממ, ףבאישור פיקוד העור .6

 .הזנה ישירה מלוח החשמלרדת מל נפנקודת חש -

 .יסגר במכסהקצה הצינור י. בדירהד ועד אל מחסום רצפה פעיל "קיר מחוץ למממנקודה ב, יםצנרת ניקו מ -

 .פ התכנון"עמיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר  -

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

 

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

 כל את ולשתכל הדירה חלקי ליתרת ים/וצלנים מפ/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית ימינ מערכת באמצעות החלקי

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

ג אוויר לרבות הנמכת ומערכת מיז להתקיןירצה הרוכש ו ,בדירה )ספרינקלרים(מערכת כיבוי אש אוטומטית ככל שקיימת : רההע
 .זוה תקרהנמכת ל) ים/י המתז/ראש(ם הספרינקלריהרוכש להתאים את גובה  מחויב ,)מסתור(קרה ת

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

   .אין :הפועל בגזור חימום תנ  4.4

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

 .אין :רדיאטורים  4.6

 .אין :מלייםשקונבקטורים ח  4.7

 .אין :פתיחימום תת רצ  4.8

 .אין :מיתקנים אחרים  4.9

 

 :חסןבמ, בדירהכיבוי אש ובטיחות  וריידס* .5
 .יש :)באם נרכש( במחסן .י רשות הכבאות"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, הםעלי ציפוי/לרבות חיפוי ,אלו חותטיכיבוי וב ,התקנת סידורי גילוי*   
 .ישות תיכנוניותאו שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דר/ו, כנית המכרבתו גויוצ לא בהכרח    
 
 :עבודות פיתוח ושונות .6
 החני 6.1 
 ;בתחום המגרש :לםכו. הלפי היתר הבניאו ) דיםשרלמסחר ומ, למגורים( 323 :אגפים/בנייןלכל ה סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 ;אין :)לפרט( חניות במקום אחר. ובמרתפים החניות בקומת כניסהכל                                 
 
 .כמצוין בתוכנית המכר :םמיקו לפי היתר הבניהאו  11 :תוחני מספר, יש :)משותפת/פרטית(חניה לנכים  6.1.2  

נכה רשמי עם הצגת תג (תימכר לרוכש דירה נכה , ח החניה להיתרבנספתוח ופי/סביבה/נית המגרשבתכן חנייה לנכים כמסומ

 .י הבית וגם לדייר שאינו נכהבין כלל דיר, ובהעדר רוכש נכה ,)מטעם משרד התחבורה

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

 .יש :ישמהכב גישה לחניה 6.1.4  

 .לפי סימון בתכנית המכר :מיקום .חותאחת לפ :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  .אין :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

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

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר, ]גףא/לבנין ניסההכ מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף    
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 הריצוף יהיה . תוכנית האדריכל אחר לפי/אבן טבעית/ ם משתלבותיאבנ/ אספלט/ גרנוליט/ בטון: חומר גמר: שבילים 6.2.2  

 .גוון בהיר בעלן ככל הנית   

 .לפי תוכנית האדריכל ,ן טבעיתאב/ משתלבות אבנים/ אספלט: חומר גמר .יש :מרוצפים טחיםמש 6.2.3   

 במים בהתאם גינון חסכוני  )אדריכל הפיתוחת על פי תוכני( .יש :צמחיה). י סימון בתכנית  מצורפתעל פ(.יש: חצר משותפת 6.2.4  

  .הנחיות משרד החקלאותל                                

לא עצים ולא צמחיה (ילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד טון מותרת שתמעל תקרת ב ).כולה( .מעל תקרות בטון ,חצר   

 ). יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך-ת שורשיםעמוק

 .ראש מערכת ממוחשבכולל . יש :משותפת רשת השקיה 6.2.5  

ולפי  רתהפיתוח המאושלפי תוכנית בגובה ממוצע . ישת הרשויותודר הבניהלפי היתר : חומר: רשמגל הות ש/גדר בחזית 6.2.6  

 .קביעת החברה

 . אין): בחלקה חהקומה פתו(קומת עמודים מפולשת  6.2.7  

 

 מערכות משותפות .7

 :זמערכת ג 7.1 
 גרש או הבניין אות המתוכניובמיקום המתואר ב, זהגרת בתאום עם חב, צוברי גז באמצעות ידור מרכזיס :הכנה לאספקת גז   7.1.1  

  .להנחת צנרת הגז ותחזוקתהת הנאה וזיק נהת הצורך תינתבמיד .מקומיתה י דרישות הרשות"עפ

 .זהינם בבעלות חברת הג ,כאמור צוברי הגזבהר בזאת כי מו   

 ;יש: לדירה מרכזי ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .יועץ הבטיחותי רשות הכיבוי והנחיות "ע ככל שידרש :פעלת לחץ בחדרי מדרגותמערכת לה 7.2.1  

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

 .יועץ הבטיחותבוי והנחיות לפי דרישות רשות הכי. יש :)ספרינקלרים(ים מתז –רכת כיבוי אוטומטית מע 7.2.3  

 .תחולפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטי. יש: תןעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכול 7.2.4  

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

 וארונות כיבוי בשטחים משותפים )הידרנטים(י ברזי כיבו, מערכות גילוי וכיבוי אשות לרב ,באותכל סידורי הכ: הערה     

 .ום וכמות לפי דרישות רשות הכבאותמיק ,פרטיים או             

 

 

 .שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחותי ר"ע ככל שידרש: בחניוניםלץ ואוורור מא 7.3 

 .אין: )רותהדי הזנתל( זוג אוויר מרכזיתמי כתמער 7.4 

 .אין :הדייריםים לשימוש /רמערכת מיזוג אויר בחד 7.5 

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

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

 : מיתקנים אחרים 7.7 

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

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

 .ועציםלפי תוכנית המתכננים והי :מיקום וכמות
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 יבור המבנה למערכות תשתיתח .8

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

 .יש :חיבור לביוב מרכזי 8.2  

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

 .הטלפונים חיבור הדירה לחבלא כולל ): בקשה להיתר(ן והבניה לתקנות התכנובהתאם  :לרשת הטלפונים אגף/בנייןבור הלחי הכנה 8.4  

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

יעשה  יצועם בפועלעבודות שב. הבמחיר הרכיש כלולים, דרכי גישה, ניקוז, יםומכת קירות, מדרכה, כביש :שבמגרפיתוח כללי הגובל  8.6  

 .י הרשות המקומית אינם באחריות החברה"ע

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

 .המקומיתהרשות  י"ע: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :ותףשש המתיאור הרכו 9.1 

 .המכרבאם סומנו כמשותפים בתוכנית : משותפיםניה מות חמקו    9.1.1   

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

 .חברהה לטתלפי הח: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

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

 . )גףבכל א( יש: יתקומת) לובי(מבואה  9.1.5  

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

 ).ל אגףכב( B ,3 -ו Aבאגפים : למגורים תמספר מעליו; יש: ליותמע; יש: פיר מעלית 9.1.7   

 .נפרד לכל אגף, 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 פיםבאג :מקלט/ ק"ממ 9.1.9   

 .אין: משותף חדר דודים 9.1.10   

 וש רשות שתדר וכל מיתקן אחר, אריותלת סומערכו: כגון )משותפות או/ופרטיות (כניות טיש מערכות : ותמיתקנים על הגג 9.1.11  

 . ןהדי מוסמכת על פי כל   

 .יש; שטח ללא גינון .יש: ח פתוח בתחומי המגרשחצר ושט 9.1.12   

 מרכז מחזור אשפה , כנייםטרי מערכות לרבות תקשורת וחדרים חד: שהינם רכוש משותףמיתקנים וחלקים נוספים של הבית  9.1.13   

  .המכר יותמסומנים כרכוש משותף בתוכנה ,ט זהרט בפרקים אחרים במפרוכמפוומתקני אשפה    

 

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

 ).מילוט(, י מדרגות/חדר 9.2.1  

 .טכניתקומה  9.2.2  

 .לחניה משותפת גישה 9.2.3   

 .לכל אגף מת כניסהולובי בק 9.2.4  

 .ףל אגלכ ובי קומתיל 9.2.5  
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 .על הגג )פיםהמשות( גות אל המיתקנים השוניםר מדרגישה מחד 9.2.6  

 .מחדר מדרגות אל חדר מכונות גישה 9.2.7  

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

 .שותפים על הגגמהתפוס על ידי מיתקנים  –לק הגג ח 9.2.9  

 .יותמעל 9.2.10  

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

 .רכוש משותףי החברה כ"חדרים טכניים וחלקים ככל שיוגדרו ע, קומות חניון למעט חניות פרטיות: חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותףבי 9.3 

 בית משותף או בבית ירה בהמוכר ד, )כר דירותמוק הח –להלן ( 1974 – ד"התשל, )דירות(ק המכר ולח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  ן שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהמשותף והתקנורשם כבית להי המיועד    

 :לה הענייניםאו; ןאותו עניי עלהמכר פרטים  ט או לצרף לחוזהרחייב לכלול במפ, ם המנויים להלןסת לעניין מן הענייניהמתייח    

 ;צאת חלק מהרכוש המשותףהו )1(    

 ;ותף הצמוד לדירהלק ברכוש המשורו של החשיע )2(   

 ;ליושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר א )3(   

 ;ףת החלטות בדבר ניהול הבית המשותסדרי קבל )4(   

 ;ק המכר דירותלחו) א( 3ך האמור בסעיף רו בדשר השיכון בצכל עניין אחר שקבע  )5(   

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

  .ו עניין יחולו על הבית  המשותףתקנון המצוי לגבי אותשהוראות ה    

 

 :הרלדי המשותף הצמודשיעורו של החלק ברכוש  9.4

 של כל לשטח ) 5סעיף  ט מכר זה פרק אכמפורט במפר פן חישובהואו כהגדרתה(ליחס שבין שטח הדירה  האפשריהיה קרוב ככל  

 שיידרש לפי שיקול דעת  יכפ ,ר הקשור ברישום הבית המשותףיחס זה או בכל פרט אחזאת בכפוף לכל תיקון ב, אגף/בנייןיחידות הדיור ב  

 בחשבון השטחים ף לא יילקחו כוש המשותת ברבחישוב חלקה של כל דירה בבי. תמוסמכרש על ידי כל רשות דשיי או כפי/וכר ומה  

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

 

 :ות בדבר ניהול הביתסדרי קבלת החלט 9.5

 .1969 -ט"התשכ ןיהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעי 

 

 :חויבים בקשר אליוים המבית המשותף ובשירותהאות השתתפות בהוצשיעור ה 9.6

 .עם רישום הבית המשותף, לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשםאו בהתאם /ו המכרהסכם אות בהתאם להור 

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

  ב"ים אשר מסומנים בתוכניות המצם הבאהרכוש המשותף השטחימ צאויו, בהסכםזה מבלי לגרוע מהאמור בעניין       

  .או בהסכם המכר/ט המכר ומצוינים במפראו /ו      

 .יעתה של החברהת בבית המשותף לפי קבעמדות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירו .א

וכן כל השטחים . החברהה של ת המשותף לפי קביעתישבב וצמדו לדירותמרתף יוצאו מהרכוש המשותף ויהת והמחסנים בקומ .ב

 .ו עד מועד רישום הבית המשותףואשר לא נמכרש המשותף הרכושהוצאו מ

 ).לעיל 9.2.10למעט החלק כאמור בסעיף (מרפסות וגגות  .ג
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 . וצא מהרכוש המשותףמ )ככל שקיים( השנאיםחדר  .ד

 . רתיות והמחסנים לתא שבבעלות המוכו החניוצמד, סנים לדירותחו המא/ל החניות ושום הבית המשותף לא יוצמדו כיככל שבעת ר .ה

 

 

 ____________   ____________   __________________ 

 החברה/חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 משותףועברו לקונה ולנציגות הבית היסמכים נוספים שמ 'ספח אנ

 רות כלליות הע 'נספח ב
 טבלאות זיכויים 'גנספח 
 םשטחי נספח ' דנספח 

 
 
 
 
 
 

 לקונה ולנציגות בעלי הדירותשיועברו  נוספים מסמכים – א נספח 
 
 :של המפרטתוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד  10.1 

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

 .מון הרכוש המשותף בקומההכוללת סי 1:100 -לא קטן מקנה מידה רה בהדי ומה בה נמצאתית הקתכנ 10.1.2  

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

 שותף ן הרכוש המסימו ללתהכו 1:100 -מ קטןבקנה מידה לא קומות מרתף ; שותקומות מפול/ ניות קומת כניסהכת 10.1.4  

 .1:200נה מידה בצילום מוקטן לקו ניתן לצרף תכניות אל ;יים מוצמדיםטחים דירתוש  
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 .1:100 -לא קטן מ תכנית קומת גג בקנה מידה 10.1.5  

 .ותצמוד נותצר משותפת וגיימון חהכוללת ס 1:250ה בקנה מידה רשות המקומית לקבלת היתר בנילתכנית המגרש כפי שהוגשה  10.1.6  
 

  שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי, הגימורת ולחומרי ולכל המערכ ושימוש תחזוקהת נתנו הוראוהדירה יי סירתבעת מ 10.2 

 :המכר דירות בעניין חוק  

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

 , ראווי יזוגמערכות מ, בטיחות רכותמעירה לרבות ת בדותקנוהמ השירות מערכותמונעת של תחזוקה תחזוקה כוללת ו )ב(  

 .וכיוצא באלהמערכות אלקטרומכניות   

 .אם נדרשות, תיותתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופ )ג(  

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

הוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של תכנית ו  אגף/בנייןהראשונה ב רת הדירהנמס רה אשר לוש דיהמוכר ימסור לרוכ 10.3 

 :ענייןבת וחובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דיר שיש אגף/בנייןה

 .ל גימורםע אגף/בנייןי היבות לתחזוקת כל רכפעולות שוטפ )א(  

, מערכות מיזוג אוויר, מעליות, רכות בטיחותלרבות מע אגף/בנייןותקנות במהשירות ה ותת של מערכמונעה כוללת ותחזוקה וקתחז )ב(  

 .יות וכיוצא באלהמערכות אלקטרו מכנ

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

 .רת קשרליציר טלפון פספק ומס /צרןלרבות שמות י, נהם במבקניומערכות המות ת אחריות של ציודדומפרט טכני ותעו )ד( 

 .פר פקסימיליההמערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומס, אגף/בנייןות המתכננים של הרשימת צו )ה( 

 ות מערכות בטיח, ורתל ותקשחשמ, יטריתשותפות בלבד של אינסטלציה סנמלמערכות ה) AS MADE(תכניות עדות  )ו( 

 ולפיה על רוכש הדירה האמור אמורים הנחיה בכתב למסמכים הרף וכר יצהמ .תוחכניות במבנה ובפיקטרומאל ותומערכ  

 .מיד עם מינויה) הראשונה שתמונה(ל בעלי הדירות למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה ש  
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 הרותהערות כלליות ואז – ב חנספ

 נה ולדירההערות כלליות למב

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה ,ליוהתקן הישרא ון והבניהכנהתתקנות  פי דרישותהיו לת יוצרים והמלאכוהמ כל .1

מתקן הכנה  גףא/בנייןאו אנטנה מרכזית אם התקינה ב/ו אגף/בנייןב )יתלא סלולר( החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה .2

 .ת כל דיןראולהו פוףבכ, יןאו צלחת לוו/ים ובכבל לטלוויזיה

או להימנע /ו, או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף/בכל פעולה הנדרשת וקוט ולנ, עד הביתאמצעות ווב או/עצמו ולפעול בב מתחיינה הקו .3

 וביצוע ריסוס שורשים חודרניים בעלת אי שתילת צמחיה, לא רק ךלרבות א, כפי שפורט לעיל, סיכון לאיטום המרתףכדי  בהמכל פעולה שיש 

 .יםן חרקינולמניעת ק ופתיתק

 . או גובה החלל בהן הן עוברות/אחרת וישנו את צורת וירה או סג/קלה ו וסו בתקרהיכו ת כאמורמערכו .4

) ברזל(חמצנות מינרלים כן התו ,"עיניים" ,גידים, וןוג, בדלי מרקםה: יתכנו תופעות טבעיות כגון, וף לתקניםובכפבריצוף וחיפוי , באבן טבעית .5

 .ודהמוי חלכתמים דת בוהמתבטא

או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות /בחיפוי קירות ו. ות מהנדרש בתקנים הישראלייםא פחבמידות ל) ותפוג(וחים רומ וף יעשופוי ובריצבחי .6

 .)גיםגרונ(

ך מערכות צורל, כבלים, בזק, לחברת החשמל, שהמגר או/ים בתחומי המבנה ו/חטלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד ש .7

 כן, לצורך גישה אגף/בנייןלרבות שימוש במתקני ה לאפשר גישה חופשיתייב הקונה מתח, םרים סמוכיאח םאגפיאו /ו אגף/יןבניה שותהמשמ

ים בגין שטחום מיסי ועד בית מתשל יהיו גופים אלו פטורים ןכמו כ. ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים/יפול בשטחובזכות השימוש והט

 .ואל

 .באריזות פתוחות או סגורות, רעילים ם אוריחות חריפי ם הפולטיםריומרתיים חמחסנים דיחסן בלא חל איסור חמור .8

 .בטרם נמסרה הדירה לקונהי הקונה או מי מטעמו "עבודות בדירה ע יבוצעולא  .9

. הבנייןכלל  תיםהמשר, ואוורוררת רות ומעברי צנקו, קרות מונמכותהיו תיכול שי י הדיירים"שו עכרשי ,)ככל שקיימים( במחסנים .10

 .ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד ונפרד למחסנים בלבד ףמשותשה  מהרכוש המחסנים תעל מלזנת החשה

אך לא  ההפרע נים החלל ועלולים ליצורימקט, מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה יחשל דוד המים החמים ו מםמיקו  .11

 .הקבוע במפרטפחות מן 

עומדת בדרישות ות עיבוי שרמת הרעש שלהם יחידה שימוש רק ביעש, קונהה י"אוויר עת מיזוג המערכונו יסופקו ויותק באם .12

 .התקנות לרעשים ומפגעים

י הקונה "עים כלשהם שיובאו אביזרפריטים או , מרי הבנייןוזק כלשהו שיגרמו לחמחסור או נ, אחריות כלשהי לאובדן המוכר לא יהיה אחראי .13

הפריטים ,או ביצוע העבודה /ין אלה כולל לטיב החומרים ות בגכל האחריו ,ןן לאחר מכביו ם בדירהפני התקנתבין לאת וז, או לבנייןרה לדי

 .על הקונה בלבד ל תחול"והאביזרים והתוספות הנ

 ל מנתת עשות הקונה וזאלר ת העמדת הדירהשנים הראשונות מעלוש הבאופן תכוף לפחות בש, ןגהמו חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .14

 .המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן, )חצץ( גטיםבאגר אלהימצ אשר עלול וןאדדי גז רלסלק שרי

 מחסנים, ניותח ,כגון גינות, םפרטייבשטחים בנה ואשר יעברו מביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים ביתכנו שוחות  .15

  .יקטויועצי הפרו טת מתכנניחלה י"עו עפיקומן יקברן וממספ, פסות פרטיותומר

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

 . יםמשותפומהווים חלקים , אגף/יןיבנה

 .רום לשקיעות בריצוף זהם לגעלולי" שתלבתאבן מ"חי ריבארוצפים נסיעה המ דרכי ילומעברים ואפ, םילים כבדים על שבברכבינסיעה  .17

 .יפגענהתובכל מקרה זכויות הרוכש לא  .או אישור הרשויות/נון ויתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכ .18

 .ים/תףותפים במרו משבשטחים פרטיים א ,)מ"פג(בגז פחמימני כל מתקן המופעל  ןסאו לאח/להתקין ו בנוסף חל איסור חמור .19

) A(על  להם לא תעלהיעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש ש ,י הקונה"מערכות מיזוג האוויר ע סופקו ויותקנובאם י .20

dB60 , ת בדירו .ים/רעידות תחת רגלי המתקן וכן בולמי, מוקמתבו היחידה מ וםבמקם ת אויר חטממפוח פלי מ 1.5במרחק של
ממפוח פליטת אויר  מ 1במרחק של , A (dB57(עש שלהם לא תעלה על יבוי שרמת הרביחידות ערק  יעשה שימוש B פוסמטי

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

 

 יםיות זיכוריכוז טבלא

 

 ת מיוחדותערוה

 .08.12.16 – 10מחיר למשתכן מהדורה , שיכוןרד הבינוי והייב של משהמח פרטבמורק הנדרשים ם אך אלו הינ םריכוז זיכויי .1

 .מ"לעיל כוללים מעהמחירים הנקובים  .2

 .ת החוזהימתנקובים בנספח זה צמודים למדד תשומת הבנייה מיום חהמחירים ה .3

הקבלן / י החברה"ע הדירהוכש ימסר לראלו  לזיכויים זכותונו  לנצל על רצו, קבלן/דיע לחברהלהוכש הדירה ל רוהמועד האחרון שע .4

 .בהמשך

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

יכוב או גורמים לע/ובבטיחות ים או פוגע/ונים וק ובתקבח,דרישת הרשויות ב םניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדילמ .6

 .ישורי אכלוסבלת אן וקת הבנייהעבודה או השלמדמות בהתק

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

 .וועל חשבונוכש ובאחריות הר, מסירת הדירהר חהמטבח תתאפשר לרוכש רק לא

יחשבו כסיום , מה התקנתםיויים והסתייצוקים או בננטים באלמנמצאים ה ,ביוב/מים/רתתקשו/רות לחשמללמניעת ספק יודגש כי צנ .8

 .מהאמור במפרט המכר כוירוכש על מימוש זכותו לזילחוק המכר לענין הודעת  6כמשמעותו בתיקון  "הפריטהתקנת "

 .כוי בגינוכל זילא ינתן  ,אינו מצוין במפרט המכרוש בנספח זה יכויפריט מתומחר לזה של ציון קרמב .9

המוכרת הקונה על / בחתימת החברה, ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו/מהפריט, ייםזכותו לזיכו על אתבפו ש הקונהמימ .10
 .המכרט רהשינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפ יראו, נספח זה
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 : מקרא
 . ידהחי -יח
 . רובעמטר מ -ר"מ
  . מטר אורך -א"מ

 . דהעבו+ חומר שחור+ לבןחומר  -קומפלט
 . ודדפריט אחד ב -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד - רחצה, ארונות מטבח: נושא
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 /חומר תיאור

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

3.3.1 
, וןעלי/ן תחתוןארו כולל( לכלל ארונות המטבח כויזי

, )חיפוי מטבח, ברז מטבח, מטבחכיור , משטח עבודה
 .המכר במפרטור שלפי התיא

 7,000 --- --- --- טקומפל

לפי , )נטגרליכולל כיור אי. כלליבחדר רחצה (ארון רחצה  3.3.3
  --- 900 --- קומפלט .מפרט המכרהתיאור שב

 
 
 

 כוי בלבדן זיבגימחיר  -ברבות ואביזריםשר קבועות: נושא
 

 
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 /חומר ורתיא

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

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

כלול בזיכוי (
 )רחצהארון 

  

לפי , לאמבטיה ,או סוללה) 3ך אינטרפוץ דר(דרך -בר 3.6
   126 יטפר קומפלט .ור במפרט המכרתיאה

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

סעיף 
במפרט 

 המכר
 /חומר תיאור

 מחיר ליח יח עבודה
 כ"סה מותכ ח "בש

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

   90 טיפר קומפלט זיכוי -בית תקע מאור  3.7

   48 פריט מפלטקו זיכוי -טלפון  נקודת 3.7
 

 :תקשורת/החשמל לאותלטבת והער
 .במפרט המכר, )5טבלה ( 3.7ראה הערות כלליות לאחר סעיף .1
 .מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע תתקשור/חשמל מחירוןמחיר ה. 2
 
 

 
____________   ____________   ____________ 

 כרחתימת המו                   תאריך        חתימת הקונה



 תר בניהה בהימותנ
ויתכנו שינויי ואילוצי תכנוןרישולד וףהתאמות בכפם  ות   ת  הרשוי

 

                      ___________                                           ____________ 
 ת המוכרחתימ                                                            ימת הקונהחת           

 

 ד, ג, ב, נספחים א

 33  מתוך 33 עמ 22.10.19: תאריך/  חדרים B - 4 / 10 מהדורה  - מפרט מכר למשתכן/  305מגרש  /רמלה /  שרבט סלע/  הבניהכות לאיד מס
 

 דפח נס

 
 2019שנת ___ בחודש  ___ביום _________ ר שנערך ונחתם במכלמפרט 

 
 558334652. מ.שרבט סלע ע :בין

 מצד אחד     ")המוכר: "להלן(
 :    לבין

  ז.ת  .1

  ז.ת  .2

 
 מצד שני                     ")הרוכש: "להלן(     
 

 :מוסכם בין הצדדים כדלקמן) "פרטהמ": להלן(לעיל כר בלתי נפרד מהמפרט הנז כחלק
 

 תיאור הדירה .1

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

 ,4724ים כגוש רשום הידועבמקרקעין , ")הדירה"להלן (" 305רמלה מגרש "י המוכר "ה עבפרויקט המכונ __ בבנין מס

 .רמלהבעיר  1706//להפי תכנית מספר ל 053ר ספמגרש מ ,19 קהחל

 

 :דיפירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלע .2

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

   ;)צמדתהמוה מיקום החניון ב תכנית עם סימ"מצ(ר "מ ___: בשטח___: בקומה ___: מסחניה מקורה  2.2

 ;)ב תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד"מצ(ר "מ   ___בשטח  ___מס 4.2מחסן דירתי 2.3

): מהות ושטח(רטם ופן בלעדי יש לפאת הדירה בא ספים המוצמדים או משמשיםטחים נואם יש ש 2.4

________________________. 

 

 2רה או המשמשים את הדירה במפורט בסעיף לדי דיםצמהשטחים המוטח לעיל וכן ש 1רט בסעיף המפו שטח הדירה .3

 . למפרט 5-7לעיל מחושבים לפי הכללים כמפורט בסעיפים 

 
 .במפרטת הנתונה לו וי בנספח זה תהיה המשמעואו ביט לכל מונח
 

 :באו הצדדים על החתוםולראיה 
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