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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, אגף/בנייןדירה במיקום ה : 3סעיף               

 .רהדיר התיאו  :4סעיף               
 .ואופן חישוב שטחה שטח הדירה  :5סעיף               

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

 .בנייהה כנןכל מתפרטי אדרי  :8סעיף               
 .פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד  :9סעיף               

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

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

 .)2.1-2.19(והגמר  ףאג/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 
 .הסכביליית קן לתתמ  :3.4סעיף 

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

 .)4.1-4.9(רה ם בדיחימו/ררוקי ינמתק  :4עיף ס
 ).5.1-5.3(במחסן , בוי אש ובטיחות בדירהכירי סידו : 5סעיף 
 .עבודות פיתוח ושונות  :6סעיף 

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

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 ).7.1.1-.7.1.3(מערכות גז   :7.1סעיף   
 .)7.2.1-7.2.5( אשכיבוי ורים לסיד  :7.2סעיף   
 .אוורור מאולץ במרתפי  חניה  :7.3סעיף   
 .מערכת מזוג אויר מרכזית  :7.4סעיף   
 .ים לשימוש הדיירים/מערכת מיזוג אויר בחדר: 7.5סעיף   
 .תיבות דואר  :7.6סעיף   
 .מתקנים ומערכות משותפות נוספות  :7.7סעיף   

 ).8.1-8.7(ת שתיתרכות ה למענהמב רובחי : 8סעיף 
 .משותף כושר  :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   
 .יתבול  הת בדבר ניהלת החלטוסדרי קב  :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

 .כוייםטבלאות זי'   ג נספח
 .חיםשט פחנס ' פח דסנ
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 חדרים C - 3 :חדרים מס/מדגםדירה  .305רמלה מגרש  :שם האתר

 __ :דירה מס  

 __ :קומה  

 __ :מחסן מס  

 __ :מס חניה  

 __ :מס אגף  
 
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד"התשל, )דירות(לפי חוק המכר 

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

 )ים שוניםייכוים וזבעניין חיוב

 )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  :םומקב החלה תניתכה  1.2
 

 ).י.מ.ר(י ישראל עקמקררשות : 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(וגן דירתי מ חברמ ,חדר שינה ,מטבח ,לפינת אוכו חדר דיור, כניסה :בדירה .4 

 .מרפסת שמש ,מרפסת שירות ,)בית שימוש נפרד( חיםשירותי אור ,)אמבטיה( כללי חדר רחצה, פרוזדור  
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   שטח הדירה .5

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

 .ירות החוץ של הדירהם של קיצונייעל פניהם החעוברים ה יםוקוה ל ידיוצר עע הנבתוך המצול הכלואהשטח  )א(

  –ין זה נילע

 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

 ;ל קיר החוץרכזו שמור במו המצולע האיעבור קת חראה ירבין דירה לן הדוץ מפריד ביקיר חכאשר 

 .הקיר יכללו את החיפויפני אבן  חיפויבקיר עם ; ימורבלא גהקיר פני  –" ניים של קיר חוץהחיצופניו " )2(

 .רהיבד סיםשטחי כל המפל שטח הדירה יהיה סכום; פלס בדירהבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מ )ב(

 ; םופקייוהא י של כל המשטחים המשופעיםאחת בלבד לפי ההיטל האופקפעם רגות בדירה יחושב מהלך מד לכ של שטחו )ג(

 .הלך המדרגותולה ממנו עס  שמהשטח יצורף למפל

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

 ). היתרבקשה ל(ון והבניה ות התכננקת –ן להל(

  .בשטח הדירהל ו כלוושאינ, בחלק ב 9.4 סעיף ראה: ד לדירהרכוש המשותף הצמושיעורו של החלק ב )ה(

 

 :ן בלעדים לדירה או המשמשים את הדירה באופוספים המוצמדיפירוט שטחים נ .6 
לא (דמוי תקרה  למשטח מלא קירוי הכוונה[ ות/שמש מקורהה ות/פסתה מרמתוכ ח דכמצוין בנספ :)1(שמש בשטח ות/מרפסת 6.1

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

 ;)המוצמדן המחס סימון מיקום חסנים עםמה תניתכ לצרףיש ( ח דכמצוין בנספ :)2(בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :)3(טחמרתף דירתי בש 6.4
 .אין: בשטחה מוצמד לדירגג  6.5

 .אין :)4(לדירה בשטחמדת מוצ רחצ 6.6

 :)שטחות הומ( לפרטם רה באופן בלעדי ישהדי ם אתנוספים המוצמדים או משמשי ,אזורים/חלקים/םשטחי אם יש 6.7

 ).ממפלס רצפת הדירה ךמונהיה ימסתור יתכן ומפלס רצפת ה(. כרהמת נין בתוכוממסכ :הכביס מסתור

  

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

דירה הגובלים ירות הם של קפניהם החיצוניי לועת פסשל המר םיינוהב קיםעקירות החוץ או המיהם החיצוניים של רים על פנהעוב

 .תבמרפס

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

פיע על להשי כדשיש בה לה חוצה מ הןו הקרקע תחוםהן בובכפוף לבנייה פיזית כלשהי חות הרו למיקומה בבניין יחסית לשושנת

 .שמששיפת המרפסת לח

 

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

 .ואובמל יכלל שטח הקיריף המחסן גובל בשטח משות ר קירכאש ;קירית הרוחב של האחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצ

 

 ; מ"ס 20  יירות החוץ בעובת שטח תיאורטי מתחת לקוספירות החוץ של המרתף בתהוא השטח הכלוא בין ק ,תףמרל שטחו ש .3

יר שר קכא; ית הרוחב של הקיראחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצמפריד בינו לבין חלק של דירה  תףר המרכאשר קי

 .אולויכלל שטח הקיר במגובל בשטח משותף י המרתף

 

פרט החצר המופיע במבין שטח  5%יעור של עד בש תותר סטייה; ים בהיקפהאת שטח הקירות התומכ, ללוכ צרשל ח חהשט .4

 .למעשההשטח המכר לבין 
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 :סטיות קבילות .7

 :רט זהממפ טייהפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסמההסטיות    

  סטייה גדולה טחה של חצר תותר לעניין שואולם ; ין השטח למעשהבו 6-ו 5יפים עבס מפורטטח כבין ש 2%ר של עד סטייה בשיעו ) א(   

 .עילל 4והערה  6.6 ר כמפורט בסעיףיות    

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

 .לעיל 6-ו, 5 עיפיםהמפורטים בס, )צרח חשטט למע( יםחראטחים ה ושמשטח הדיר 2%

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

 .)נותארו, רבותקבועות שרב ,יםיסתר ,דלתות, חלונות, אריחים: יקררים אביז( כסטייה ממפרט זה   

 ללים הכ. למידה שלמה עוגלאו מ/וב השטח ואו בחיש/או במדידה ו/וות בביצוע מקובלות והסבירכפוף לסטיות ה יםהשטח חישוב )ג(  

 ת "קן בקכפי שתו(, 1974 –ד "תשל, )טמפר ס שלטופ(בצו מכר דירות  הוגדרו, במפרט זה לחלק א 7-ו 6, 5לחישוב שטח בסעיפים     

 , ויותשרב: כגון" (שטח"אחרות לחישוב  חישוב ין הכללים לבין שיטותרה בסתי  ככל שיש ,")לליםכה: לןלה) (24.2.2008ום מי 6649    

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

 ם כיהנמוים שטח בותרל ,הלמפרט ז אבפרק  )א( 5 המצולע כמפורט בסעיף בתוךנים כולל את כל חלקי הדירה המסומ ,שטח הדירה    

 ר יתשה להבק(ה התכנון והבני ותתקנ לפי ,רה השוניםהדיימלי המחויב לחלקי המינ אך הם מעבר לשטח, לימהגדרת הגובה המינימ    

      .משותףרכוש הלקה היחסי של הדירה בפת חוהוסי שטח הדירה אינו כולל חישוב מובהר כ. 1970-ל"שהת) תנאיו ואגרות     

 

 .מ"בע ו אדריכליםננקרובלאה   :")האדריכל" להלן"( להיתרה קשבהורך שם ע .8

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

 shosh@lru.co.il :ל"דוא 
 
 

 .מ"ה אזרחית בעבניה והנדס -מהנדסים . ט.א "):סהנדמה"להלן ( שם האחראי לתכנון השלד .9

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

 office@trajtenberg.co.il :ל"דוא 
 

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

  

 תחזי תנו אבתנאי שלא יש, גףא/בנייןב וחלקים אחרים חרותות אדיר המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של    * 

 .ברכוש המשותףטחים או ש גףא/בנייןה

 .הבניה היתר תקבל מועדלהתקפים , תקנותשראלי הרשמי וההתקן הי ו לפי דרישותכל המוצרים והמלאכות יהי * 

 .  החלטת המוכר יפל, )באישור רשות מוסמכת(ר הית לפניאו אי שינוי /ו, לאחר קבלת היתר בניהתקנה ב או תקןב אימוץ שינוי   

 

 :גףא/בנייןר התיאו .1

 יומתתלת קביניהם  Cאגף כן ו .ומת קרקע למסחרות למגורים וקקומ 16 הכוללים B-ו Aאגפים  2(י תלת אגפבנין מגורים   1.1

 .שלושתםל םתפימשוש) לחניה ושירות(קומות מרתף  3מעל ם נמצאים שלושת האגפי). למסחר ומשרדים

, מרפאות, סחרמ, יםמשרד ו מלבד מגורים גםהייש כלכ[ים ושימשערוב ל ולהכר בפרויקט מדובודגש שלמניעת ספק י  

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

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

 
 ,קלעס ,גוריםדרים שנועדו למחדר או מערכת ח -"דירה", מרנא" ותגדרה" 1יף עס 1974 - ד"שלהת) תרודי(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/בנייןעת להקוב

ר דירות מספ
 קומהב

 תהערו סוג השימוש

 מרתף תומקו
 --- -1,-2,-3 כל האגפיםלפות תושמ

, מיסעות, )םלרבות לאופנועי( חניות
חדרי , מעליות, קומתיותמבואות , מעברים

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

 נפרד תדרגובאמצעות חדר מגישה (
ערכות ים וממתקנ ,איוורור פירי, )מהפיתוח

 .והרשויותם יננתכשת המריי דות לפטכני

וקמות ת שונות הממיתכן ומערכו
ים סמוכים /אגףגם  רתויש 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

 םורילמגמשותף  1ם תוכמ( מדרגות יחדר
, חדר גנרטור ,)יהחנה מאזור - חרולמס

 כניות לפי דרישתומערכות טמתקנים 
 .המתכננים והרשויות

רכות מתקנים ומע, שטחים למסחר :למסחר
 .ת לפי דרישת המתכננים והרשויותטכניו
 :B אגף

, מעליות, )לובי(מבואת כניסה  :למגורים
 ף למגוריםמשות 1מתוכם ( גותמדר חדרי
 דרח ,גנרטורדר ח, )היהחנמאזור  -חר ולמס

ניות לפי דרישת מתקנים ומערכות טכ, מלחש
 .והרשויותננים המתכ

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

, תליומע, )ילוב(ואת כניסה מב, )שירותים
, )יוגן מוסדמרחב מ(מ "ממ ,ותרגמדחדר 
, )ידים ודחסניתמיכלים ני(אשפה  חדרי

ניות לפי דרישת מתקנים ומערכות טכ
 .ויותוהרש כנניםהמת

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

 .וצוברי גז

רים גולמ הקומ
 1-2 משרדים/למסחרו

 :B -ו A באגפים
6 

 , קומהבכל (
 )ףגאל בכ

 :B -ו A יםאגפ
, מעליות, מתיתמבואה קו, מגורים: בכל אגף

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, רי מדרגותחד
 .ים והרשויותמתכננישת הטכניות לפי דר

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

, מעליות, מתיתה קומבוא ,)תאי שירותים
מוגן  רחבמ(ק "ממ, ורפרוזד, מדרגות חדר
ערכות מתקנים ומ, שמשת פסמר, )תיקומ
 .רשויותשת המתכננים והות לפי דריטכני

--- 

 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
 .ותירשום והינתכנפי דרישת המיות לטכנ
 :חרמס C ף אג

מתקנים ומערכות , גותחדר מדר, גג עליון
 .ים והרשויותות לפי דרישת המתכננטכני

--- 
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 תיאור כינוי או
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( אגף/בנייןעת להקוב

ר דירות מספ
 קומהב

 תהערו סוג השימוש

 4-15 מגוריםקומות 

 :B -ו Aבאגפים 
6 

 , בכל קומה(
 )ףבכל אג

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

ים ומערכות מתקנ ,רוזדוריםפ, חדרי מדרגות
 .והרשויות יםננתכישת המרי דת לפויטכנ

--- 

 ורים עליונהגמקומת 
 16 )פנטהאוז(

 :B -ו Aבאגפים 
6 

 )בכל אגף(

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

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, גותחדרי מדר
 .נים והרשויותמתכנשת הטכניות לפי דרי

--- 

 ןגג עליו
 --- --- )שירא(

 :B -ו Aים אגפ
וחדר מאגרי מים , מדרגות ירחד :ףאגבכל 

כות טכניות מתקנים ומער, תמשאבו
לפי דרישת המתכננים , )פרטיות/ שותפותמ(
 .תרשויואו ה/ו

--- 

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

 B: 20 -ו Aאגפים ב ףאג/ןבנייבסך הכל קומות 
 C: 6באגף 

 ).יהראש( ןהעליו גהג נכלל לא תניין הקומומב

 
  :והבהרות הערות

  .הבניה יתאם להיתרייתכנו שינויים בטבלה בה )א(

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

 )]. בקשה להיתר(ניה והב

 

 : )יראש( משותף דרגותחדר מ 1.4
 .1: מסחר Cבאגף ; )אגףבכל ( B :2 -ו Aאגפים בות גדרהמ יחדר פרמס  

 : מדרגותהי ן חדריואפ
 :)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

 .הגג עד למפלס -3מרתף פלס קומת מממקורה : מסחר Cבאגף 
 .לס הקרקעטרפו הנמצא מתחת למפלחדר חדר מדרגות , בפיתוח :יםפוסנ דרגותמ רידח  

 ; 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  דחת בלבבא(יש  :(*)שבתפיקוד  גנוןנמ ;13,13 :חרמס C באגף ;B: 8,8,13 -ו Aאגפים ב :מעליתכל למספר נוסעים    

 ).םמגורי אגף  

 .אין :באגפי המגורים מרעמדת שו 1.6  

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

 .1969-ט"ין תשכערקמקה בחוק  ז 59עיף ם לסבהתא

  :ועבודות גמר B -ו Aאגפים ב /בנייןרי החומ .2

 
 .השלד מהנדסתכנון לפי , בשילוב רגילהמתועשת ו: שיטת הבניה; השלד ת מהנדסויתכנ לפי :אגף/בנייןשלד ה         2.1
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 ; השלד י מהנדסלפי חישוב: עובי .םמייוטר/םשים מתועיטמאלמנזוין מאו בטון /ו זויןמון בט :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

  .1חלק  1004 לפי תקן ישראלי מס :טיאקוסדוד יב  .1045 לפי תקן ישראל מס :תרמיבידוד                  
 .  המניעת החלקת התקן הישראלי לרישום לדריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתא  

  .1045 מס לפי תקן ישראלי :רמיבידוד ת; השלד נדסשובי מהלפי חי :עובי .יןן מזובטו: מרחו :תיתקומ רהתקה ופרצ         2.3

  .1חלק  1004 מסלפי תקן ישראלי  :בידוד אקוסטי. יועץה החלטתלפי  :בשיטה   
  .השלד מהנדסישובי לפי ח :עובי. דהשל דסמהנ ןותכנלפי , ים מבטוןעשאלמנטים מתו או, בטון מזוין: מרחו :אגף/בנייןגגות ה          2.4

  .1045 סלפי תקן ישראלי מ :בידוד תרמי .הנחיות היועץי לפ: שיפועי ניקוז ואיטום   

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

 .הנדס השלדהאדריכל והנחיות מ טתהחל לפי להכו, )ון איטונגגכ( אית או בלוק ,בטוןלוקי ב, ה לדירותבצד הפונוהחוץ   

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

 :ימור קירות חוץג 2.6
 .י התנאים בהיתר הבניהלפ הכל. גמת קרמיקהי קשיח דואו חיפו/ו, מלאכותיתן אב או/ו טבעית אבן: יעיקר ,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 יםעמוד, יםמקור

 .המקומיתעם הרשות  פויים בתאוםהצית וקוחל ווןג, סוגשנות להאדריכל יהיה רשאי  :חיפוי אחר 2.6.3

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

 . 1 קחל1004י "רש על פי תוד האקוסטי הנדשיעור הבידת קו איעניהשלד והיועץ ובכל מקרה  מהנדס נחיותה  

 :B -ו Aאגפים ב ראשי תמדרגור חד 2.8
לחדרי המדרגות האקוסטי הבידוד  ;נדסהמבי הלפי חישו :עובי. וין או בנוי או משולבן מזבטו :חומר :קירות מעטפת 2.8.1  

 .ל דיןיבוצע על פי הוראות כ והמעלית

" ירוק תו תקן"בעל  ,הקרלתלי עד ירבע אקיח וצט+ כדוגמת הריצוף ) םפנלי(חיפוי בשיפולים  :חומר :יםת פנגימור קירו 2.8.2 

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

  . מכון התקנים

אם בהת, )ט לבןנצמ(פורצלן או טראצו יהיו מאבן נסורה או גרניט  וריםהמג אגף/בנייןמדרגות  :מדרגות ופודסטים      2.8.3 

 םספסיופסים מחו) טיםפודס(דרגות ומשטחי הביניים יפולים תואמים לאורך המש ותובעל, נים הרלוונטיםת התקשורילד

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

 .1142י "אם לתבהת, )דימאחז  תלרבו(שולב מאו /או בנוי ו/ו תכתמ: מאחז יד/ מעקה 2.8.4 

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

  :B -ו Aם פיאגב קומתית) לובי(מבואה  2.9
, צלןפורט ניו גרה אמיקקר רה אוודוגמת אבן נס, קשיח גימור קירות פנים יהיו בחיפוי :חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 .עד לתקרה ")רוקתו תקן י בעל("יבוצע טיח וצבע אקרילי  מעל החיפוי הקשיח, ותהדלתופי עד לגובה משק

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

 .הברהחחירת לפי ב ,רצלןון נסורה או גרניט פבא :ריצוף 

 ).צד חיצוני בלבד(פח צבוע בתנור  :כותארונות למער .קומתיתבואה כמו מ: דורים לדירותוזפר

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

מטעם " קו תקן ירות"על ב ,יסינטט בסיד צבוע ןטיח פנים או בטו :רהקירות ותק: ואחרים ם טכנייםחדריל, םפרוזדורים למחסני

 .  התקניםמטעם מכון " וקקן ירתתו "בעל , בטון צבוע במלבין סינטטי: רחומ: ור תקרהגימ. התקנים מכון

 .לפי בחירת החברה ,רניט פורצלןאבן נסורה או ג :ריצוף

 

 :B -ו Aאגפים ב ראשית הכניס) בילו(מבואה  2.10
מעל החיפוי , הכניסהעד לגובה משקוף דלת פחות ל, )ןל או גרניט פורצלגיר( קהקרמי אוה נסוראבן  :חומר: קירות פנים ורימג

  ").תקן ירוקבעל תו ("רילי בע אקע טיח וצהקשיח יבוצ
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 .טיביתאו תקרה דקור או תקרת משנה/ו ,)"רוקבעל תו תקן י("סינטטי דוגמת פוליסיד  סיד+ טיח  :חומר: גימור תקרה

העומדים בתקן ו ,ר"מ 0.64-יח הבודד לא יפחת מטח הארש. צלןמסוג גרניט פור חיםריא או) שיש(סורה אבן נ :חומר: ריצוף

 . לקהעת החהישראלי למני

, 816י "התכנון ובניה ות קנותפי תויהיו בעלות חזית אלומיניום ל אגף/בנייןכניסה לו בקומת הקרקע ליד דלת האר ימוקמתיבות דו

 .הרשות המקומיתלפי דרישת  המספר יהיה עיצוב, וארי ומנצוחי אגף/בניין מספר ןיותק אגף/בנייןזית הבח

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

   .ניםהתקון מכ םמטע" תו תקן ירוק" בעל, במלבין סינטטיבטון צבוע  :חומר: תקרהגימור 
 .ברהטת החלפי החל, משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף פתצר גימור: מקורה ת חניהרצפ רמוגי 

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

 :B -ו A פיםגאב :חדרים לשימוש משותף 2.12

 :)יהיוככל ש(ים טכניים /חדר 

בטון צבוע בצבע  :גימור תקרה. )ומים וכ, ארונות חשמל ,חותלמעט גומ( ,מת פוליסידדוגי טטסינ צבעצבוע בטיח  :גימור קירות 

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

 .או משולבאו פורצלן  ראצואריחי קרמיקה או ט: גימור רצפה              

 

  :הערות
 .ניםמטעם מכון התק" ן ירוקתו תק"בעל , צבוע בצבע טוןבב או פנים בטיח יעשו התקר/צביעת קירות . 1
למניעת  2279לי ה בהתאם לדרישות התקן הישראגד החלקיהיה נ )שותפיםים המבדירות ובשטח( אגף/בנייןבריצוף . 2

   .החלקה

 

רכת אינטרקום מע דיי טת עלשלהנלית ה חשמחבעלת פתי, ום מזוגגתדלת אלומיני, יש :בכל אגף :B -ו Aם אגפילדלת כניסה  2.13

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

 כניסה/ביציאה )ניהבהרשויות והיתר ה שותדרילפי  אלומיניום מזוגגאו  תתכמ( תדלת נוספ, חניה חיצונית/לחצר כניסה/ביציאה

 הכניס/ביציאה )ההבני דרישות הרשויות והיתרלפי  מזוגגניום אלומיאו  מתכת(דלת נוספת ו, בקומת הקרקע ותמדרגחדר מ/ל

 .מקומות המרתף

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

 .האדריכל ןתכנו יפל, תכמור וחומ, ראות :תףדרים לשימוש משודלתות וחלונות ח .דלתות פח :ייםטכנ דלתות חדרים  

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

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

 ות ולחצן מתוךבחדר המדרג לילה קבועה שבת לתאורתנון גמנו, וריםת מגומבכל ק הדלקת אור יהיו לחצןהמגורים  אגף/בנייןב                

  .הדלקת  אור בחדר המדרגותלהדירה  

  .האדריכל רתבחי בגוון לפי ,)החיצוני בלבד בחלקם(או ציפוי אחר  פח מכופף צבוע בתנור :חומר: גז ומים, ארונות חשמל 2.17
רד לכל חילופין התקנת מונה נפו לא ,משותף נפרדלמונה  ויחובר םניהמחס של כל החשמל הזנות :דירתייםסנים תאורה במח    2.18

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

 ים/אגף/יןהבנישל  שמל של הרכוש המשותףהח ערכתהזנה ממ .יש :למערכות אלקטרומכניות משותפותרה ולתאוחיבור חשמל    2.19

הסמוך  אגףאו ימוקמו ב/הסמוך ו אגףאך ימוקמו ב, אגף/ייןנבהמשותפות אשר ישרתו  ערכותמ נויתכ( החשמל מהנדס לפי תכנון

 ).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 :רההתקחתית עד תי הריצוף ירה מפנגובה הד   

 ;מ 2.05 -לא פחות מ: פרוזדורגובה חדרי שרות ו   

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

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

 

 ילימינטח המבשה ריה הדגוב בכל מקרה. ת משנהות מקומיות ותקרוהנמכ, יטותבל, רכותמע, למעט תחת קורות: הערה* 

 .גובה המינימלי הקבוע על פי דיןא יפחת מן הה על פי התקנות לוע לגבי חלקי דירקבה  

 

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

 

 )1(חומר קירות ורתיא
 )2(קרותתות רוקי גמר

 )4(ויריחי חיפומידות א
 )מ"בס(

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

 ריצוף
א "מ/ ר"מחיר לזיכוי למ

 בשקלים חדשים
 הערות

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

 בלוקי בטון ,בטון ורחדר די
 .ת בהמשךבהערו וטפרראה  ןיא )3(ה אר )2( ראה )1(או אחר

 בלוקי בטון ,ןבטו 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  חתוןת ארוןמעל משטח וי חיפ .בהמשך ערותראה פרוט בה

 ןבלוקי בטו ,בטון פינת אוכל
 .בהמשך ראה פרוט בהערות ןיא )3(ה אר )2( ראה )1(חרא או

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

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

 בטון מזוין  ד"ממ
 .ערות בהמשךפרוט בה האר אין )3( ראה א"הג לפי מפרט א"ות הגלפי הורא

 כלליחצה חדר ר
 )אמבטיה(

 בטוןקי בלו ,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  קרמיקהחיפוי  .בהמשך ט בהערות פרו ראה 

י בטון או בלוק, וןבט ורחיםאתי שירו
 )1( אחר

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

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

 .משךבהערות בהראה פרוט  אין )3(ראה  )2( ראה )1( ראה מרפסת שרות

 בלוקי בטון ,בטון שמש  ות/תפסמר
 .2.6ראה סעיף  קיר חיצוני ציפוי/חיפוי אין )3( ראה 2.6ראה סעיף  )1(אחר וא

 .בהמשךבהערות  טופר ראה גם

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

 דירתי מחסן 
 )שהוצמדככל (

 און בלוקי בטו ,בטון
 )1(אחר

צבע קירות  רמוגי .טיח
רה סיד גימור תק. אקרילי

 . סינטטי

 )5(לןצרט פוגרני
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

 .המהנדס/האדריכל
 בלןק/לבחירת היזם
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 :לטבלהוהבהרות הערות 
 ניתן , כאלה ויהיכל שכ - ים למחצהעשתומ/בדופן פנים של קירות מתועשים(בלוק תאי /בלוקי בטון/בטון: קירות חוץ :חומר קירות )1(

   ית לרבותונטרלוה הניהכל בכפוף לעמידה בתק. או בלוק תאי, חות גבסולמשויה היה על קירות אלו תשים הפנשמעטפת   

יבחדר .בסג קיבלו/בלוקי בטון תאי/בלוקי בטון/בטון: יהיו מ): חלוקה פנימית(קירות הפנים ). בידוד תרמי של בנייני מגורים: 1045י "בת  

 ". או מבלוקי בטון" למיםדים מיכע"ן י היצר"גדרים עהמוים הקירות בבלוק יבנומקרה  כלצה בחר  
 .לבן: גוון .ד לפי הנחיות פקוד העורף"בממ .ודרישות התקנים הרלוונטים ן המהנדסנותכלפי  ירילאק צבע +טיח : גמר קירות )2( 

 .סגב יעשו מלוחותלו ת אשמעטפת הפנים של קירו כןית ,חצהת למאו מתועשת עשבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתו        

 .לבן :גוון .יד סינטטיסבצביעה  .דסמהנן הונתכלפי , או משולב/ בגר/ טיח גבס/ רגיל טיח: ותמר תקרג 

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

 . ימטעם מכון התקנים הישראל "קירו תקן תו"בעלי ו היכל צבעי התקרות וקירות פנים י 

, אריחים מסוג טראצו, R-9ת להחלקה ת התנגדודרגוב יותטנודרישות התקינה והחקיקה הרלוו 2279י "ת תדרישוומד בעה. אסוג : ריצוף )3( 

מ "ס 60/60במידות  .ילרניט -יר בהבגוון א הישאחת מהן  גוונים לפחות/דוגמאות 3 -סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין . גרניט פורצלן, שיש

   .רחצה ומרפסות עט חדרלמ ירהל הדכב. חלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלות ההעיגת מנדר. מ"ס 33/33מ או "ס 45/45או 

טיות ובדרגת ונלוודרישות התקינה והחקיקה הר 2279י "העומד בדרישות ת. סוג א :פסת שירותמר/  שירותים / רחצה ריצוף בחדר -  

ת חולפ ווניםג/דוגמאות 3 -סדרות של ריצוף ו 4בין ירה ממסוג קרמיקה לבח יחיםאר, R-11חת וברצפת תא מקלR-10  חלקההל ותהתנגד

דרגת מניעת  .לפי האמור לעיל מידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר .ניטרלי -היר ן היא בגוון במה שאחת

יבחר על ש, ספקה או ההחבר שתציג, מידה/גוון/גמאדושה מאחת מהרוכש תע בחירת . לוים אדרחל דרשתהיה פחותה מהנא ל ההחלקה

  .ידה

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

ציג ממבחר שתתעשה  הרוכש בחירת .לגשםתה לריצוף חשוף פחו אינהשה לקובדרגת ההח, ניקוזי ועהמתאימים בגודלם ליצירת שיפ

 ).אין צורך בשיפולים, פה בחיפוי קשיחמחוהחוץ יר ם קת שבהבמקומו( .שיבחר על ידה, הספקו ה אחברה
. ניטרלי –ר בהי ןוובגנים שאחת מהן היא ווג/דוגמאות 3לבחירת הרוכש מבין לפחות  -קרמיקה . א סוג :רחצה ושירותים בחדר חיפוי )4( 

עד גובה קו  ,י רחצהחדרב. המחירי מינוללא שרמיקה במידות לבחירת הקונה קב ותירק פויחי( .מ"ס 30/60-או כ מ"ס 25/33-כבמידות 

 ).צבע אקרילי+ מעל החיפוי ועד לתקרה טיח. מ 1.50חיפוי בחדר שירותים עד גובה . משקוף הדלת
ל שינוי ללא כ מ"ס 33/33, מ"ס 20/50דות נוספות פרט וכן במיהמידות דומות למחים ארי עצילהכר יהיה רשאי המו נהקובהסכמת ה  

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

 .חדרים סמוכים/ןלחלקי בניי למניעת מעבר מים םייוונטלהרם ולפי דרישות התקנין דיבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל 

 . ניטרלי -גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר /ותדוגמא 3לפחות  ןוכש מביהר ירתלבח. סוג א - חיפוי קירות קרמיקה: מטבחבפוי חי  

בגובה  .יבחר על ידהש, הספקאו  הברהחשתציג , מידה/גוון/אגמבחירת הרוכש תעשה מאחת מדו. מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33-במידות כ

ות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו י קירוחיפ BI ידתביחאינו כאשר התנור . מעל ארון תחתון(בודה טח העכל אורך משמ לפחות ל"ס 60

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

 .ר "מ 0.20 -ריח בודד עד כא שטח. יזם/ןלבחירת הקבל צלןט פורגרני מסוג: )ככל שנרכש( חסןף במריצו )5( 

 

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

 .הברהחי "גם מאלו שנבחרו ע, מספקים שונים
ת החזית מאו בנוי כדוג חוסמתיום משולב עם זכוכית מאלומינמעקה  )בניהלא נקבע אחרת בהיתר הבאם (רפסות עיצוב מעקות המ – קהמע

 ".מעקים ומסעדים" 1142י "נחיות תולפי ה

מעבר מים לחלקי יעת למנ םטיונרישות התקנים הרלוד פיהרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ול, הקירות –איטום 

 .ים סמוכיםחדר/ בניין 

 .מ"ס 2 -עד כ סמוכיםים לחלבין ל ,שרותת רפסומ ד"ממ, חדרי רחצה, הה לדירבכניס – סיםהפרשי מפל

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

 לצנרת גלויה  .חייבלא יפחת מהנחיות המפרט המ הרכל מקוב. השה לגובה המצוין בטבליעי הקירות גובה חיפו - רותי קיציפו/  ויחיפ

 .יבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות 
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  .טת החברהי החללפ, מ"ס 60 -כם פחות משאוררות וקמת באם יש פינו ,PVC אום יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניו –פרופיל פינות בחיפוי 
 שהאבן לפיהן היות , 2חלק  5566י "ת מתוך תת הבאולהוראוים לב שליש  -)פרטי/יותקנו בשטח המשותףש כלכ(ת טבעי אריחי אבן

 הרצפה כת במערשים ממשה הלוחות או האריחים ןווג, כמו כן. גידים והבדלי גוון ומרקם ,עלולים להיות בו נימים, טבעי היא חומר 
 הנשמרים למטרות  חות או האריחיםצפה לבין הלורבחים שן בין הלוחות או האריי בגווות שוני להיך עשוולפיכ, לוף הזמןתנות בחלהש עלול 
 .תחזוקה 

 .ירהבדף ג הריצו"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) רהמככנית דבר יחייב בסימון בתוומבלי שה, ןותבחר החברה להתקיל ככ( – תו/קורה, רגולהפ

  .האדריכל לפי תכנון, בלומש

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

 ).גרונג(ת ונללא קיטום פי, וליםושיפ וייפח. טכניים
  .לפחות מ"מ 3של  )פוגות(חים מרווח בין ארי ביצוענדרש , נים לריצוף וחיפויתקה ישותי דרפל – )פוגות(מרווחים 

 
 חרא או במסמך ט מכר זהפרבמ, מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה(
 ).הסכם הרכישהרף לשצו 

 

 :ארונות 3.3
 
 להתקנה שטוחה של הכיור  תוך פתח המתאיםחי, בת לכיורשות, יםמדפ, מגירות, לול דלתותן יכהארו :תחתוןארון מטבח   3.3.1 

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

 .  MDFאו ) ץיסנדוו(שאר חלקי הארון עץ . דיקט ה מעץיון יהוגב האר, )סנדוויץ( ו מעץ מעובדרון והמדפים יהיף האגו                    

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

 .וןראתית השל תחלמים למניעת רטיבות  דבחיפוי עמימ ו"ס 10 -של כ גובהב) לסוק( ית הארון הגבההתחתב .הסף הרצפ  

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

 י "וצגו עשי) ניטרלי לבן ואחד בהירד ם אחמה( תחולפגוונים  5תוך כש מרוה לבחירת. קהייפורמ: ציפוי חיצוני. מתכת: ידיות  

  .בגוון לבןאו מלמין /ו קהייפורמ :וגמר מדפים ימפניי ציפו. ו על ידי החברה/חרשיבים /פקאו הס/החברה ו  

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

     

מאבן  מ"ס 2-מפחות בעובי לא  משטח עבודהת הקונה חירלב :תיאור: אורכו כלל וןתתחח עבודה מעל ארון מטב טחמש

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

נט יותקן ק ף המשטחבהיק. וריכ שלתאם להתקנה שטוחה יוח המשט. מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם"ס 2בהבלטה של 

זית המשטח ככל בוד בחעם עי מוגבה טנללא קי להעדיף התקנה שאהקונה ר( כרהמו י"ע עבגבה שאופן עיבודו יקמו עליון

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

 3ונה מוכר תציג בפני הקה/החברב. ל ידוו ע/ים שיבחר/פקו הסא/ו רוכהמי "מאות שיוצגו עדוג  מגווןלבחירת הקונה מתוך  :גוון  

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

  

 .אין: ארון מטבח עליון 3.3.2 

 א ארון "מ 2 -ון בון מטבח תחתא אר"מ 1מיר עד ר להלדיי יעהצהמוכר יהיה רשאי לי יפמסיבות של תכנון המטבח הספצ: הערה  

 .תין פינעליו מטבח במקרה זה לא יותר ארון .עליוןמטבח   

 .נה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתוןבמ   

 .רכול אוד לכחא חדיכלול לפחות מדף אן רוהא. מ לפחות"ס 30מ לפחות ועומקו "ס 75גובהו של הארון העליון   
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הכולל  . מ לפחות"ס 80 :תדומיב ,מונחאו  תלוי ,רספהאו ט עץ סנדוויץתחתון  ארון ,)לליכ( רחצה בחדר): ציין(ת אחרים ונואר 3.3.3 

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

לפי החלטת  :ןגוו .ןהארו או מלמין לפי יצרן/ו קהאיפורמ: יפנימציפוי . החברה תהחלט יפל או אחר קהאיפורמ: ניצוציפוי חי

 .החברה

    ראה נספח ג :ההרחצרון בעד איכוי לז ירמח

 

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

 כיריים, תנור, יחים למדהמיועד לליםח). באורך הארון םמייפע מחושבתת נה ככל שקיימפי(קיר רך הולאה המדיד
ארונות  אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. באורך הארונות ים בתוך הארונות יכללוולבהמש )ט מקררמעל( ב"וכיו

  .זה אוריה מתייחשבו כסטי לא, המטבח
 חהמטב רונותכי יתכן ובקיר שבגב א קחת בחשבוןעל הקונה ל, צמיוע עוביצ בחמטעבור ארונות ה כויזיל במקרה ש )2(

 .ים אלו לצורך תחזוקה/חשה לפתר גילאפשיש  .תפיםם משוי/לטןי גישה לקו/תחקיימים פ
 .הקונה להחלטת הינם תחתון בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון )3(

 תומובמק ,דלתות ומדפים לרבות ,בשלמותו חטבהמ ארון לספק את רוכהמ לע ,נםלהתקי שלא הקונה טליהח -
של מים וניקוז והזנת חשמל  הנדרשות ולרבות ההכנות ) יםחלל ללא ( ניםהמוב מלייםהכלים החש להתקנת ועדויש

ה חתנה תקבע ובמועד שהחברה ברבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהח. למדיח תחת הכיור
 .כשהרו את

 

 :יסהת כבם לתליימיתקני 3.4

 .יסההכב תלייתמתקן ירה לממנו תהיה גישה יש אשר ץיר חותח בקפ              
באורך מינימלי של , חבלי כביסה פלסטיק 5, כולל גלגלות ניצבים )מגולוונים(ממתכת  מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 .כ"סהמטר  8 -אורך של לא פחות מסה בבלי כביכולל ח מ"ס 120 י שלנימלמי רךבאואו מתקן מתרומם  ,מ"ס 160 
 מתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת ( צרך בחוה ערקן שוקן מתאפשר שיות: לדירות הגן 

  5 תקן יכלול לפחותהמ. לקיר בעקומתקן יהיה יציב ומה .הבמקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנ, מגולוונת על קיר המבנה 

 .למתיחה יםתנניו UVרינת ים לקעמיד ,בלים יהיו איכותייםהח .מ"ס 160של אורך מינימאלי ביסה בחבלי כ 
 .לפי תכנון האדריכל ,ובמידות 5100י "הכל לפי דרישות ת. או משולב/ואלומיניום : מסתור כביסה 

 פריטיית רעה לתליהיווצר הפזה עלולה ל במקרה, ים/המזגןשל  יבויעה דתגם יחייתכן ויותקן  מסתור הכביסה חללב: הערה

 )..ש"בהנחיות משה(חד המיומפרט בוין ח המצכביסה גדולים שלא יפחת מהשט 
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 )  מ"מידות בס(  חלונות ותריסים בדירה, רשימת דלתות – 3 טבלה מס 3.5 
ם ברימידות המע, ל מקרהבכ. הפתיחה הפתיחה ובכיוון בסוג, יםחפתה דותבמי, יקום הפתחיםיתכנו שינויים במ: הערה 
 .גם הערות נוספות בהמשך ראה. ון והבניההתכנ בתקנות שרנדמהשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת ופהח 
 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )רוחב/ גובה( 

 עץ( חומר
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת

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

דת ומי כמות
  הפתח

 )ברוח/ גובה(

עץ (חומר 
 /יוםומינלא
 )אחר/ כתתמ

סוג פתיחה 
/ כ"כע/ציר(

 )אחר/כיס/נגרר

כמות ומידת 
  הפתח

 )רוחב/ גובה(

/ עץ(חומר 
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת
 חומר שלבים

/ ציר(סוג פתיחה
/ ררנג/כ.ע.כ
 )ראח/חשמלי/כיס

 כניסה
1 

 ציר רגילה ןחופלדה בט
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
 --- --- 90/210-כ

 יורר דדח
1 

 כ.ע.נגרר כ מזוגג אלומ
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי אלומ אלומ
 כולל גיבוי ידני

 260/220 -כ --- 260/220 -כ

 מטבח
--- 

--- --- 
--- 

 --- מכניאוורור 
--- 

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

חדר שינה 
 1הורים 

1 
 ציר רגילה עץ

1 
 כ.ע.נגרר כ מזוגג אלומ

1 
 גלילה ידני אלומ אלומ

 120/115 -כ 120/115 -כ 80/210-כ

 ד "ממ
מש מש(

  דרכח
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א "הג
 ).להרגי(ר צי

 וץח חהפתי

1 
 מזוגג אלומ

ה או ילרגר צי
 כ.ע.כ
חיות הנ לפי

 א"הג

1 
 . סנגרר לכי אלומ אלומ

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

 ---
--- --- 

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

         .א"גר רגילה לפי הנחיות הצי או . לכיס
---  ---

רחצה . ח
 )אמבטיה(

1 
 + ץע
 ציר רגילה אור -צו/צוהר

--- 
 --- כנימ וראוור

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

 --- --- 80/205-כ

שירותי 
 אורחים

1 
 ציר רגילה עץ

--- 
 --- אוורור מכני

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

 ------  80/205-כ

 פסתמר
 רותש

1 
 ציר רגילה עץ

1 
 כ .ע.נגרר כ מזוגג אלומ

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

 --- 511/150 -כ 210/80-כ

י דירת סןמח
 ודצמ

ככל (
 )מדצשהו

 חפ/עץ 1
ת לטהחי לפ

 ברההח
 ילהציר רג

--- 
--- --- 

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

--- ---  70/200 -כ

 
 :ואחרות טבלהל ותרעה
 ).במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה, בטבלה צויןהקיים בפועל רק באם (

ט פולימרי בתחתית לו התקנת קנהיינה עמידות למים ויכלת ותהדלת .להיתיחת ציר רגובפ 23 ם לתקן ישראלי מסאבהת הבודלדלת עץ = עץ  דלת .א

סוג = רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  :סוג פרופיל, אלומיניום=  אלומ). בהמשך ר בסעיף יאראה פרוט ית(לפחות  מ"ס 7הדלת בגובה 

, בקיר) כיס(גומחה  או לתוך/ף וכנף נגררת על כנ= כ .ע.כ ררניג, פלתתמש+ רגילה=  )יפדרייק(סב נטוי , )טוינ(לת פמשת פתיחה= קיפ , פתיחה

בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי : סיםתרי ,כנף בתנועה אנכית= גיליוטינה 

יורכב ארגז תריס  מ 2.5וחב מעל בחדר דיור ובפתחים בר. רןיצאות ההורומידות הפתח אם לעובי הפח יהיה בהת. תרמוגב ימהטבין השלבים לא

 .או חשמלי/באמצעות רצועה ו, תריס נגלל כלפי מעלה= גלילה . נין חשמלי ומנגנון פתיחה ידל עם מנגנו"שלבי תריס כנ גלילה עם
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 /כ הדלתות"דירה תתאים לסהכללית בה ותשהכמ לבדבו בטבלהרים מחד של אחד רבתיאולהופיע  ולותכם יימשותפים לשני חדר, חלונות/לתותד .ב

 .מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר"ס 3על רצפה עד יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מ. ונות המצוינות בטבלהלח

לוחות י שנבים מכורמה, שות התקןדרי לפי בטיחותי/רגיל) Double Glazing(כפול  זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,)ד"למעט ממ(ווטרינות / חלונות .ג

 . )או אחר לפי תכנון מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של , לפחותמ "מ 4 זיגוג בעובי( םאוויר ביניהזכוכית עם מרווח 

וני פתיחה מנגנ, ידיות מובנות, ליםגלג, םיירצ ,EPDMאטמי גומי , סרגלי זיגוג: ובכללם, החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים

 .לפי הנחיות פקוד העורף, ם פלדהי/יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנףד "בממ .היצרןמורשה מטעם ות יותקנו על ידי מתקין נלוהח. העילנו
 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות לכל במסילות. אין :רשתות

חים הפונים למרפסת שירות גם לרבות במטב ,ורור ישיר לאוויר החוץאוא ים ללטבחמסניטריים וברים בחד, בחדרי שירות -ץוחר היואול אוורור .ד

 .יבוצע  צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי, בחלון או/גורה בתריס ואם איננה ס

זיגוג קבוע יתכן פתחים המשולבים ב .םיולומינהא ץיוע או/ו כלאדריי תכנון ה"עפ, גוון ,לופירפג סו .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .או קירות מסך/ו, מחסום/המשמש כמעקה

   חהתימנגנוני פ, ידיות מובנות, גלגלים, צירים, EPDMאטמי גומי , סרגלי זיגוג: ובכללם, יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקורייםהם החלונות ורכיבי   

  ;היצרן עםמטשה מור מתקין ידי לע נויותק החלונות. נעילהו   

 . האדריכל בחירתי "עפ") לבח("שקופה או עמומה בטיחותית זכוכית תותקן  ,)ונותיש חלבאם (ים רותושירחצה י /בחדר .ו

 .שכיבוי אשות ודריאדריכל ה תכנוןלפי  ,תועובקת פואו רפ/ו או סבכה בדלת/או אוורור מכני ו/יעשה באמצעות חלון ו) ככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופית/פנורמית( עינית הצצה, סגר בטחון פנימי נוסף  5044ישראל לתקן  תואמת ,חברירב  )ביטחון(דלת פלדה . היסת כנלד .ח

 מ"מ 1.25לוונת בעובי של וגה מדלמפה משקוף בני .מעצור דלת ומספר דירה, תחתון מברשת סף ,"רוזטות"נעה וידית , מגן צילינדר, צירים

 .גמר לגוון לפי בחירת המוכר. צביעה בתנורף יהיו בחיפוי ויניל או ושקת והמהדל כנף. לפחות

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

, חוזק –ט תפקודי ערך בכל היבמילוי פלקסבורד או שווה  עםסגרת ל מעות מודבקים לוח דלת תהיה עשויה משתיה כנף :יםפנ מכלולי דלתות .י

 עם, המתאים לעמידות במים גמר צבע או פורמייקה או ציפוי חיצוני מתועש. התאם לסוג משקוף הדלתצירים יותקנו ב. אחר, קיים, אקוסטיקה

 בעל 23 בהתאם לתקן ישראלי מסהדלת יהיה  וףמשק .צדדים לפחות 3-בופה מצ) קנט(ף כנף הדלת קיבה .םדיצדידיות מתכת משני הו מנעול 

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

או /שיוצגו על ידי החברה ו, )הם לבןאחד מ(ת גוונים לפחו 3וך לבחירת הרוכש מת :גוון   .דלתהנף מזוגג בכ, אור-צו/ וצוהר" תפוס פנוי"דמוי 

 .ו על ידה/ים שיבחר/הספק

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

 .לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה, תריס/סוג החלון, חנויים במידות הפתח חילוץ יתכנו שיכות כפתמהמוס יותי הרשו"בפתח שיוכרז ע

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

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

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

הרי , י החברה מתקן הסינון"ודגש שבאם סופק עי ).2010א מאי "גתקנות ה( .היצרן י מידותפכת לרהמעמידות . הפרעה מקומית תיצורהאוורור 

י "י הגורמים שהוסמכו לכך ע"מות נוספת עיחייב בדיקת תקינות ואטי, י הרוכש"כן פירוקו על, י פיקוד העורף"אושרו עושתקינתו והתקנתו נבדקו 

ע בפועל יגבר הביצוע בפועל ט המכר לבין הביצואו במפר/ת המכר ון המצוין בתוכניותירה ביסשל  המקרלמניעת ספק יודגש כי בכל  .פיקוד העורף

 .התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף

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

 מסך קירות/ויטרינות/חלונות/ של מלבני דלתות ,ם היקפיים למיניהםפרופילימשקופים ו גרות סמויות וכן או מס/ם סמויים ומלבני: ןכגו םימימשל

  .  לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה, שטח/ותבכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממיד .)לפי הענין(
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 טרים בדירהינס כליםוואה רתב ימתקנ – 4 טבלה מס 3.6  
 )טבלה זור אחראה גם הערות ל(  

 

 תקןמי
אמבטיה חדר  שרותי אורחים מטבח יקוםמ

 אחר מרפסת שרות )כללי(

 כיור מטבח
 )כפולה/בודדת(
 

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

 --- --- --- --- א סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 יור רחצהכ

 ותמיד
 --- --- בארוןמשולב  --- --- )מ"בס(

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

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

 כיור לנטילת ידיים

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

 --- --- --- א --- סוג

 --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב(שטיפה

 

מידות 
 --- --- --- רןות היצי מידפל --- )מ"סב(

 --- --- --- א --- גסו

 --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

 / אמבט

 )ב(מקלחת

מידות 
 70/170 --- --- )מ"בס(

 --- --- )אמבטיה(

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

 --- --- ןאי --- --- ₪ זיכוי 

קרים ם לה למיסול
 ,כיורמים לח/

 )ד)( ג(משטחהמ

 --- --- רבלמע/פרח פרח  פרח דגם 

 --- --- א א א סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 ץאינטרפו(
או ) 3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א --- --- סוג

 --- --- גנספח  ראה --- --- ₪ יכוי ז

סוללה למקלחת 
 )ה( ם וחמיםים קרילמ

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

 --- יש --- --- --- )ח(נת כביסה ולניקוזמים מכו חיבור
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 תקןמי
אמבטיה חדר  שרותי אורחים מטבח יקוםמ

 אחר מרפסת שרות )כללי(

 לשרוול בדופן חיצונית 4"פתח 
, היסמייבש כבמ  דיםפליטת א

 הסגיר שקולתמתריס הגנה ו כולל
 --- יש --- --- ---

לחיבור , ניקוזיבור למים וחהכנה 
 )ט(מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור (
 )המטבח

 --- --- --- --- שי

 --- --- --- --- אין )רז נילב( מים למקרר נק

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( )יא(מים םנקודת גז לחימו

 

 :רותואח טבלהל ערותה

 ).להסכם הרכישה ףשצור אחרבמפרט מכר זה או במסמך , בטבלה צויןרק באם  בפועלהקיים (
 כיור רחצה. וחהבהתקנה שט, נירוסטה/חומר סילי קוורץ , לבחירת הקונה: )מ"ס 80/46מ או כפולה "ס 40/60בודדת במידות ( כיור מטבח )א(

החלטת  תוצרת לפימידות ו. חרס :כיור נטילת ידיים .הי החבר"חר עשיב, קספ/לפי היצרן) מ"ס 40/50 -כ מידותב( ):אינטגרלי(ולחני ש
 . החברה

 תוצרת .1385י "י ת"עפ )ליטר 6ליטר וארוכה של  3בעל קיבולת הדחה קצרה של ( דו כמותי ,חרס/מונובלוק :ארגז שטיפה . מונחת: אסלה )ב(
 .וסטהי ניררל ציעבד כב סטילפ) ושבמ( :הלכיסוי אס. רהלטת החבהחלפי 
 ת ומיטת תמיכה מילוי עץ בפינו. שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר, בעלת חיזוק היקפי, מ הומוגני"מ 3.5ה מחומר אקרילי בעובי תהי :בטיהאמ

 .אמאייל מ לפחות מצופה"מ 2.5לחילופין מפח בעובי . מפרופילי ברזל מגלוון
מ "ס 20מ לפחות ולעומק "ס 25 -פיה בגובה כ, ום ניקלבציפוי כר ,מערבל/פרח: דגם: לקערת מטבח .)חסכםכולל ( חמים/ם קריםללה למיסו )ג( 

 .1385י "ת שותועומדת בדרירץ כשאחת לפחות תוצרת הא סדרות 3לבחירה מתוך  .לפחות
מ "ס 15 מ לפחות ולעומק"ס 15 -כאורך ב פיה ,י כרום ניקלבציפול רבעמ/פרח: דגם: )םכולל חסכ( רחצה לכיור, חמים/ה למים קריםסולל )ד(

  .כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3חירה מתוך לב ,לפחות
  .ים בלבדלמים קר, בציפוי כרום ניקל, פרח: דגם :כיור נטילת ידיים

מתלה , שרשורי רצינו כולל לפוי כרום ניקבצי, )ךדר 3אינטרפוץ (ך רב דר –מהקיר : דגם :באמבטיה :)םכולל חסכ( יםחמ/למים קרים הסולל )ה(
ה הכוללת יציא, מיקס מהקיר, לחילופין סוללה למים חמים וקרים. מ לפחות ומזלף"ס 60פי ומוביל אנכי באורך החלקה טלסקומוט , מתכוונן
 .מבטיהאוי הללמיתחתית 

 .קבלן/ההחבר י"ו עגשיוצ 1385י "רישות תבדועומדת ת הארץ כשאחת לפחות תוצר סדרות 3לבחירה מתוך , הת האמבטיסולל
 .ניל יברזו, חיבור לביוב: כוללת אסלהי שטיפת /גזארים וכיורהתקנת  )ו(
 .לבן: גוון הקבועות )ז(
 . וחיבור לקו דלוחין או שפכים) 2007 אוג תיקון -ת"הל( חמים מים ,ם קריםמי: הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח(
 .סיפון קערת המטבחלו, יובור לבברז והכנה לחיב: וללתכ למדיח כלים כנהה) ט(
 הינןסופיות ה המידות, הרי אלו משוערות ,מ"או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס/או מתקן ו/ת שיש בה כלי תברואתי ובכל משבצ: תמידו )י(

 .החברה י"שנבחרו ע, או היצרן/ום למידות הספק בהתא
 .קצה יראביז ד ללאבנרת נחושת בלצ, אחרתר באם לא נאמ: גז הכנה לנק )יא(
 .סופקת מהרשת העירוניתטמפרטורה הממים ב :מים קרים )יב(
 למניעת החלקה לימדים בתקן ישראשעו תבועוקלרכוש  יש, במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה -)אמבטיה/אגנית(קבועות רחצה  )יג(

  .R-11 -ולא פחות מ
 . או הכיור העבודהממוקם על מישור משטח ה י ברזקר=  חפר .קבוע וולמתוך שרף ראש ברז הנשל= נשלף  )יד(

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

 ).וז וכופתחי ניק/ותמקלח/םברזי(קצה הסטנדרטיות ה ערכותים למנהניקוז מתוכנהמים ו קתן כי מערכת הספיש לקחת בחשבו )טו(
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, תא המקלחתשטח  ,חיןרת הדלוללא התאמת קוטר צנ, "גשם"כגון ראש מקלחת דמוי ) לאחר קבלת החזקה בדירה(שינוי מהאמור לעיל 
מים לקיבולת הניקוז ה ממפל נפלטתהן כמות המים תאמה ביה ר הרחצה עקב איעלול לגרור הצפה בחד, סום הקפי מפני גלישת המיםומח

 .רצפהב
  ון ם כגמתאימי יש לנקוט באמצעים, והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקההואיל ) טז(

  .מיועדות למניעת החלקההדבקת מדבקות ה
  ז במקרה של כיבוי לאוק זרימת הגן לניתכיריים הכוללים מנגנוב השתמשיש ל ,לחלון ובכלל בסמיכותם ם לבישול נמצאיככל שמיקום הכיריי) יז(

 .ות הבישול/רצוני של להבה
 

 או במסמך אחר במפרט מכר זה, כך בטבלה ל רק באם צוייןבפוע תקנולעיל יומובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות (
 ).סכם הרכישהשצורף לה

 

 , ברצפה, )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(לקולטני ביוב תחי ביקורת נרת ופצ: לכל צורך אחר, ירהדבספים יה נוצביזרי אינסטלא  3.6.1 

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

 בין  וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד מפוצלאו /ויני מרכזי מזגן מניקוז ל. האינסטלציה סדת מהנהחלט ילפ, מיקוםם בחלקי מילמארון   

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

 , או במסתור כביסה/עליון ו בגג מיועד למעבהמיקום . י החלטת החברה"ה עפריקי הדכל חללר יעיל וקצר שר פיזואפוצנע ומוסתר הממ  

 .המעבים/מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבהאו /ו  

 
 :הערה  
 וי דמיטות בלואסטטי ויצרו  התקנת כיסוי מבודדיתכן ויחייבו , )ידרשוככל ש( ,מתזי כיבוי/ובבי/יםרת ממעבר צנהצורך ב  
 , כרבתכנית המ שלא בהכרח יסומנו, סמוך לקירות ורצפהבאו /ותקרה ירות ובסמוך לק ,"ספסלים"ו א "ורותאו ק םעמודי"  
 .תמהתוכניאו שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה   
 חי פת שוריתכן ויד ןייהבנובה לגלטנים העוברים והנחיות מהנדס האינסטלציה בקו, י"בון כי לפי התיש לקחת בחש ,ףבנוס  
 .תחזוקה גישה לצרכי אין לחסום אותם ויש לאפשר, חי ביקורת אלו ביצוע פת שריידהם ולכן בדירות ב, יקורתב  

 

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

ימום וצב זמן לחי לדוד המים החמים והתקן קגיבוי חשמללרבות  579 ישראלילדרישות תקן  ה בהתאםיהרית תהסולא התקנת המערכת. דין  

 )טיימר(מום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן לארית וכולל חית הסומחובר למערכה) דוד(לכל דירה יותקן מכל אגירה . )טיימר(המים 

   ים באמצעות מערכת ספק מים חמן לא ניתן לכל די הוראותירות שלהם לפי דל. עלהי ההפנן מראש את זמשר לתכנאפהכולל מפסק במ

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

 לבחלו רות איבמרפסת ש: ודיקום הדמ ;ליטרים 150 -םחדרי 4,5בדירות , ליטרים 120 -חדרים 3בדירת : תבקיבול ים חמיםלמ ודד  

 .מקומיתשות הוהר החברה ובהתאם להחלטת האינסטלציה מהנדס כנוןתלפי , אחר יון אומסתור כביסה או גג על

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5ות בדיר, ליטרים 120 -םחדרי 3דירת ב: תולבקיב למים חמים) דוד(מכל אגירה   
 .הנסטלצידס האימהנ תכנוןעליון לפי  גג או המוך לסבשירות או ת ן במרפסגווסתר אך נגיש כבמקום מ: יקום הדודמ

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

  .אין: "ליד"ז בר  3.6.4

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

 .פלסטי: דלוחין ,נסטלציהן מהנדס האיי תכנולפ ,PPR, S.P, פקסגול ,לוונתה מגודפל: ים וקריםמים חמ: תחומר הצינורו 3.6.6

 .פלסטי: שפכים 

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

  .דירתי כנה למונה גזבח וכן הטהראשית במ                    

 .יש: ההכנה למונה גז לדיר 3.6.8
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  :הערה 

 ונה גז נה למכן הכבמטבח ואשית ז הרמחיר הדירה כולל צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הג. הגז בדירה נקמיקום  

  .דירתי

 לומיםפיקדון מלאי ותש, וניםמיכוז ר, יםסמי, מונה דוןפיק, תוקיברזי נ, התאמות ,מאריכים, ם עבור מחבריםמחיר הדירה אינו כולל תשלו 

 ללפעו י החברה"ית עמורשהגז ה אותם ישלם הקונה ישירות לחב, עצמו לחיבור הגז שים לצורך התקנת המונה והמונהנוספים הנדר

          . ייןבבנ

 

 )בלה זוראה הערות לאחר ט( מתקני חשמל ותקשורת – 5 טבלה מס 3.7
 

 ראה נספח ג, ת טלפוןונקודותקע  תבי, דות מאורכוי לנקוימחיר ז

 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 לרגי

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;יזיהטלוו

 ;קשורתת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 לדירה כניסה
 - - - 1 1 מבואה או

 לחצן+ פעמון -
 אינטרקום -
 יללוב המפסק תאור -

 .חדר מדרגות/יתקומ
 .רתישמל דילוח ח -
תקשורת כולל  ארון -

  .שקע
 טלוויזיה/יהטלפונארון - 

 דיור חדר
 - 3 2 אוכל נתופי

 
- 1 

תוספת  -י תריס חשמל
קודת חשמל להפעלת נ

ראה מרפסת ( התריס
 ).שמש בחדר דיור

 פרוזדור
2 

 כולל מפסק(
 1 - 1 )יףמחל

 - )ןמזגל(

 3ל עמזדור באורך בפרו
פרוזדור הכולל באו  מ

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

 1 מטבח

6 
חד מהם א(

אחד , כפול
 מהם מוגן

מים בדרגת 
44IP  ואחד

ן מהם מוג
בדרגה 

 )רגילה

 )יג( 1 -

 - )תנור(

בתי , ום השקעיםמיק
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
בהתאם שר והאפ

ו בח יותקנטלתכנון המ
 דיםרפשקעי כח נ

 למקרר, לתנור ,מדיחל

 השינ חדר

1 
ולל מפסק כ(

 ליףמח
 ) למנורה

 

4 
ליד  שניים(

 )המיטה
 נק(קום אינטר - 1 1 -

 )דיבור בלבד/שמע

 /ד"ממ
 שינה. ח

י מנורה לפ
הנחיות 

 פיקוד העורף
פיקוד  תקנותלפי  1 1 - 3

 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 1 - )מים גןמו(

1 
ית תקע ב(

 )תנורל
- 

 ב זמןן קוצקהת+ 
הכולל מפסק לדוד 

י "עפ במיקוםמש הש
 . ןהתכנו

 ,בהעדר חלון
רור מכני אוו הכנה לנק

 מפסק היכן שנידרש+ 

- - - -  1 שירותים
 ,בהעדר חלון

אוורור מכני  קהכנה לנ
 .מפסק היכן שנידרש+ 

 פינת כביסה
-  - - בחבמט

2 
 מוגן מים

 ,נת כביסהמכו(
 )כביסה מייבש

- - 
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 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 לרגי

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק
 ;יזיהטלוו

 ;קשורתת נק
 .טלפון נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 1  תמרפסת שרו
-  - )יםוגן ממ(

2 
 מוגן מים

 ,כונת כביסהמ(
 )כביסה מייבש

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
-  )ןגמו(

1 
 )מוגן(

IP44 
 - -

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

 מחסן
ככל (

 )שהוצמד
1 - 1 - - 

חשמל של צריכת ה
 לשעון המחסן תחובר

החשמל הדירתי אליו 
או . סןהמחמשויך 

ת לופין שהזנוילח
החשמל של כל 

יחוברו למונה  םהמחסני
תף ונפרד שומ

או , למחסנים בלבד
, ןנפרד לכל מחס הנמו

י "פלהחלטת המוכר וע
 .ובחירת

 - - - כביסה מסתור
1 

פקט הכנה (
 )למזגן

-  
- 

 
  הערות לטבלה ואחרות

 .אחת הכולל נקודת הדלק, )ארמטורה/ אהיל -נורה וכיסויללא (ת נורה על גבי קיר או תקרה בי = תקרה/ נקודת מאור קיר )א(

 ).נספר כל שקע בנפרד, עים או יותר בפנל אחדני שקש( .זרם חשמל רגילמזון יי הנתקן חשמלמבודד לחיבור " שקע= " )רגיל(ר אומבית תקע  )ב(

 .ר לפחות"ממ 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

יבור הח ).שקע בנפרד כל נספר, בפנל אחד שני שקעים או יותר( רם חשמל רגילזמהניזון  ,וישקע בודד עם כיס: מוגן מים )רגיל(בית תקע מאור   )ג(

 .פחותלר "ממ 1.5ים ליבוצע בכב

ת לכמו ושאינם תוספת המצוינים בסעיף א, )בתקרה או קיר(של נקודות המאור  תאור בלבד לאופן ההדלקה =הכפול נקודת מאור הדלקה )ד(

 .מאור המצוינות בסעיף אה נקודות

 ".חוכ"ת ו/ודהבהכרח נק ושאינם ,)נפרד במעגל כל נק(ד פרנבי מעגל חשמלי גים על /הנמצא" ים/שקע" = גל נפרדעמבית תקע  )ה(

 .בוההבדרגת הגנה גבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים = או אחר IP44גנה גות הבית תקע עם דר )ו(

, םיבין מחשב –ורת נקודת תקש, וניהלפטוכוללות נקודת  או לחוד) קומפלט(נקודות ביחד  3 =)מחשב( קשורתת/טלפון חוץ/טלויזיהנקודת  )ז(

. אינטרנט/ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים.  ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים, חובה כאמורדורי חיבור לקליטת שי – יזיהוטלו נקודת

 .סויכי כולל 1מודול  55רת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא ושמריכוז התק התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה נקודת

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או ל(רת פנים לתקשוכולל אביזרי קצה  תמלאו ות/הנקוד)= םואינטרק(ן פנים נקודת טלפו )ח(

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

נקודת ההכנה ועד  מריכוז תקשורת) שבחמ(ת רתקשו נה לנקכה .משיכה בלבד וחוט") שרוול(" רתנאחרת הכוונה לצ באם לא צוין"= הכנה" )י(

מניעת ספק ל). ספירלי" (תנור להט"ולא " חוםמפזר " ,)באחריות הדייר(יותקן מעל דלת חדר הרחצה באם ההכנה לתנור חימום נמצאת . בקיר

 .שקע מוגן מיםור חימום כוללת תנלההכנה  .החברה י"גש כי אמצעי חימום לא מסופקים עדוי

ם /מכבים את אותה/דליקיםאך מ, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, יכיבו /ר הניתנות להדלקהות מאו/ודהנק =חליףמ )יא(

 .מאור ות/נקודה

 .ת החוק ודרישות מהנדס החשמלויבעקבות הנח יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק )יב(

הנקודה תחובר ישירות . כירייםכנן למתחת למקום המתו, חהמטב ארוןפאזית ב תתותקן נקודת תל= יבור תלת פאזיח תת מגורים הכוללרבדי )יג(

 .יתהחשמל הדיר חיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוחהנקודה תכלול את כל ה. 2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

 ך אחרט מכר זה  או במסמרבמפ ,טבלהיין כך בובפועל רק באם צות לעיל יותקנו ערהיש התייחסות ב םמובהר כי ציוד ומתקנים לגביה(
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 ).שצורף להסכם הרכישה 
 

  .ותשבת לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגומנגנון  .יש: ת מאורונקוד: בכל קומה: מבואה קומתית/ חדר מדרגות  3.7.1 
  .יש :קומתית לקת אור במבואההדלצן מתוך הדירה חל .יש :לחצני הדלקת אור .יש :אורמ גופי  

 .כולל כיסוי 1מודול  55ר וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא צינו ודת התקשורת תכלולקנ: ץוון חטלפ 3.7.2 

 .הרי החלטת החבאו אחר לפ, זמזם :צליל .לחצן :וגס: פעמון 3.7.3 

 .י"ת התשוילפי דר, 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( ידירת לוח חשמל 3.7.5  

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

 .כולל קוצב זמן .יש: חשמלי/שמש ,םמי שמל לדודנקודת ח 3.7.6 

 .)ח הקונה"י וע"אשר יוזמן ויותקן עמונה ולל הזמנה והתקנת כינו אירה מחיר הד( .אמפר 3×  25: תלת פאזי: דירתיר וגודל חיב 3.7.7 

 ית בקומתשאת הכניסה הרכולל לחצן לפתיחת דל, שמע דיבור אינטרקום( .5 כמפורט בטבלה: מיקום, יש: מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ).וריםה הבחדר שינ רדיבוולשמע ופומית  ,הכניסה  

 .ןאי: )פרדתנ(ור גגל סוספת במענערכת טלוויזיה מ 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהנה לקליטת שידורי הכ 3.7.10 

ן פיולחיל.  )רות זהשאשר תספק  ערוצית -הטלוויזיה הרב תלחברישירות י הקונה "בור בפועל  אשר ישולם עללא ממיר וללא חי(   

י הקונה "ע שללא ממיר דירתי אשר יירכ( M.Fדיו ור 33, 1,2יטת שידורי ערוץ ללק םיבנינו למספר א ןלבניימרכזית אנטנת צלחת   

 ).מספק שרות זה  

 

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

 .ע"ש או "וונטה"ר דירתי וראי מ"או ע/ו) תףומש(מפוח חשמלי חיצוני  י"יבוצע ע ,י לפי תקנותהמחויב באוורור מכנ אוורור חלל -

 .3.5גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  ראה .חשמל להפעלת התריס ודתקנחשמלי כולל  סתרי -

 .ארון תקשורת כולל שקע- 

 .תקשורת משולב בארון טלוויזיה/ ארון טלפוניה- 

קולת יס הגנה עם משתרל לכו 4"ים בקוטר דוני עבור צינור פליטת אומעבר חיצ הלמייבש כביסהכנה  –שרות במרפסת ה -

   .נת חשמלזוהגירה לס

ותאפשר המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית . ת החשמל הדירתיתצריכ לניטור ולבקרה של תמערכ- 

 .משתניםזנת תעריפי החשמל הה

 תקשורת  דתייח, זרם חשמלי דל רכיב המודהדירתית אשר מתבססת כ לוח החשמה בלהמערכת תכלול יחידת מדיד

 .מקומית ומציג אותם בצורה ברורה בצורהומעבד את הנתונים  מקבלהיטלי אלחוטי גצג די, אלחוטי לשידור

  רגיהיכת האנת את נתוני צריציג לפחוהצג , מ 1.5סה במקום נגיש ובגובה יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכני הצג

 . תוהמצטברת ואת עלותם הכספי השוטפת

 

 :בדירה, חימום /ר רומתקני קי
 . ןאי רכזימ דירתי מיני רוימיזוג או 4.1

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

 לכל וקצר יעיל אוויר זוריפ המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

 ;רההדי חלקי

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה מילויב נעהו מוכנסת בקיר לימחש דוופיק נחושת רתצנ של "צמה" ותלרב הנדרשות יותתשתה ביצוע .2

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

 .לבפוע המערכת תקנלהת עד ,גבס בלוח כיסוי צעותבאמ ההסתר יכלול "צמה"ה

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

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על ערכתהמ לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4
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 .המעבים / המעבה למיקום מוסתרו מוצנע מיקום .5

 

 :תכלול כנהההבמקרה זה . ד"מלמזגן עילי במתבוצע הכנה , רףהעו באישור פיקוד .6

 .רדת הזנה ישירה מלוח החשמלמל נפנקודת חש -

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

 .נוןפ התכ"יה במקום מוצנע ומוסתר עהייקום המעבה מ -

 .ויראמהנדס מיזוג הל בהתאם לתכנון "הנ כל ההכנות -

 

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

 כל את לולשתכ הדירה חלקי רתלית ים/נים מפוצל/למזגן הכנה נוסףב תבוצע ,אמורכ אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות החלקי

 .םמי ניקוז וצנרת גז נרתצ ,צנרת חשמל ותבלר הנדרשות ותהתשתי

וויר לרבות הנמכת ג אומערכת מיז להתקיןירצה הרוכש ו ,בדירה )ספרינקלרים(מערכת כיבוי אש אוטומטית ככל שקיימת : רההע
 .זורה תק תהנמכל) ים/מתזי ה/ראש(הספרינקלרים אים את גובה תההרוכש ל ויבמח ,)מסתור(תקרה 

  .אין: אגף/בבניין תכזימרניזון ממערכת הג אויר דירתי מיזו 4.3

   .אין :הפועל בגזתנור חימום   4.4

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

 .יןא :רדיאטורים  4.6

 .אין :שמלייםקונבקטורים ח  4.7

 .אין :צפתית רתחימום   4.8

 .אין :םמיתקנים אחרי  4.9

 

 :במחסן, בדירהכיבוי אש ובטיחות  וריידס* .5
 .יש :)באם נרכש( סןבמח .י רשות הכבאות"דרש עיככל שי: הבדיר ):ספרינקלרים(מערכת כיבוי אש אוטומטית  5.1  

 .י רשות הכבאות"ע שדריככל שי :גלאי עשן 5.2  
 .יש ):ד"ממ( ן במרחב המוגןינומערכת ס 5.3 
 

 ,י רשות הכבאות"ככל שיידרש ע, עליהם ציפוי/לרבות חיפוי ,אלו חותטיכיבוי וב ,לוייתקנת סידורי גה*   
 .במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות או שיסומנו אך יותקנו/ו, כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח    
 
 :יתוח ושונותפ עבודות .6
 החני 6.1 
 ;בתחום המגרש :לםכו. הלפי היתר הבניאו  )דיםשרלמסחר ומ, ריםולמג( 323 :פיםאג/בנייןלכל ה החני סך הכל מקומות 6.1.1   

 ;אין :)לפרט( ם אחרחניות במקו. ובמרתפים כל החניות בקומת כניסה                                
 
 .נית המכרכמצוין בתוכ :וםמיק פי היתר הבניהלו א 11 :ותחני מספר, יש :)משותפת/תפרטי(לנכים חניה  6.1.2  

עם הצגת תג נכה רשמי (תימכר לרוכש דירה נכה , בנספח החניה להיתרתוח ופי/סביבה/ית המגרשנבתכן ה לנכים כמסומיחני

 .ר שאינו נכהבין כלל דירי הבית וגם לדיי, ש נכהובהעדר רוכ ,)מטעם משרד התחבורה

 .שי :מערכת תאורה .נחיות האדריכללפי ה, משתלבות ניםבא/ מוחלק בטון :הלא מקור חניה גמר רצפת 6.1.3  

 .יש :ישמהכב גישה לחניה 6.1.4  

 .לפי סימון בתכנית המכר :מיקום .אחת לפחות :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  .אין :לחניהניסה בכמחסום  6.1.6  

    

 המגרשפיתוח  6.2 
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 כניסה ילשב ולתכל החיצונית רחבהה .ףאג/יןילבנ כניסהה למבואת עד ובמהרח חיצונית סהכני רחבת תתוכנן שמגרה בתחום    6.2.1                    

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

  ההריצוף יהי. לי תוכנית האדריכלפ ראח/אבן טבעית /ותים משתלבאבנ/ אספלט/ גרנוליט/ ןובט: ומר גמרח: שבילים 6.2.2  

 .גוון בהיר בעלן ככל הנית   

 .לפי תוכנית האדריכל ,אבן טבעית/ אבנים משתלבות/ אספלט: חומר גמר .יש :טחים מרוצפיםמש 6.2.3   

 במים בהתאם  וניכגינון חס )תוחהפית אדריכל על פי תוכני( .יש :יהחמצ). מצורפת על פי סימון בתכנית (.יש: ר משותפתחצ 6.2.4  

  .חיות משרד החקלאותהנל                                

צים ולא צמחיה לא ע(מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד  ).כולה( .מעל תקרות בטון ,חצר   

 ). צועי לשם כךקמעזר בייעוץ יש להי-עמוקת שורשים

 .שבראש מערכת ממוח וללכ. יש :משותפת קיהרשת הש 6.2.5  

ולפי  לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע . ודרישת הרשויות הבניהלפי היתר : חומר: רשמגל הות ש/ר בחזיתדג 6.2.6  

 .קביעת החברה

  .אין): בחלקה קומה פתוחה(ם מפולשת קומת עמודי 6.2.7  

 

 משותפות תמערכו .7

 :זמערכת ג 7.1 
 ת המגרש או הבניין אותוכניובמיקום המתואר ב ,זהגרת בתאום עם חב ,צוברי גז צעותבאמ סידור מרכזי :זגהכנה לאספקת    7.1.1  

  .ז ותחזוקתהלהנחת צנרת הגת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת .המקומית י דרישות הרשות"עפ

 .זהינם בבעלות חברת הג ,רכאמו רי הגזצובמובהר בזאת כי    

 ;יש: י לדירהרכזמ ממקורנרת גז צ 7.1.2  

 ).3.6סעיף ( 4ה ראה טבל: מיקום. שי :הדירקת גז בתוך הפצנרת אס 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .ות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחותי רש"ע ככל שידרש :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 .טיחותבהנחיות יועץ הת רשות הכיבוי וישורי ד"ע ל שידרשככ :רוזדוריםפ/במבואותליניקת עשן  תמערכ 7.2.2  

 .לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. יש :)ספרינקלרים(ים מתז –ת כיבוי אוטומטית רכמע 7.2.3  

 .חותוי והנחיות יועץ הבטיבישות רשות הכלפי דרי. יש: ארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כיבוי לרבות 7.2.4  

 .ועץ הבטיחותייבוי והנחיות י רשות הכ"ע דרששי לככ :גלאי עשן 7.2.5  

 וארונות כיבוי בשטחים משותפים) הידרנטים(ברזי כיבוי , מערכות גילוי וכיבוי אשלרבות  ,באותכל סידורי הכ: ערהה     

 .אותבכישות רשות המיקום וכמות לפי דר ,פרטיים או             

 

 .ותיחיות יועץ הבטשות הכיבוי והנחי ר"ע ככל שידרש: וניםבחניולץ אוורור מא 7.3 

 .אין: )הדירותהזנת ל( ג אוויר מרכזיתזומי כתמער 7.4 

 .אין :ים לשימוש הדיירים/מערכת מיזוג אויר בחדר 7.5 

או  ,אגףשל ה ניסההכ תדל ליד עהקרק בקומת ימוקמו ארודה תיבות :וםמיק . לדואר שגוי 1, לוועד הבית 1, לכל דירה :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה כנוןת תקנות לפי יניוםומאל יתחז בעלות היווי אגפים/ןבנייהבמקבץ אחד לכל 

 : מיתקנים אחרים 7.7 

בחלקים (אורה ת מערכות, מיםמאגר , שנאים. ח, ומשאבות מים סניקהמערכות , גנרטור לשעת חרום לכל המתקנים הנדרשים בחוק  

  .וכו ףאג/בנייןלטובת ה יםמוכס אגפיםאו ב, םכיסמו אגפיםבת ולטו אגף/בנייןב יםירימוש כלל הדים לשי/חדר ,)משותפים
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 .לפי תוכנית המתכננים והיועצים :מיקום וכמות

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 ;יש :תלבי ראשימונה מים ; יש :ו מים מרכזיחיבור לק 8.1  

 .יש :חיבור לביוב מרכזי 8.2  

 .תקנת מונהלל הולא כ. יש; חשמלה להוראות חברתבהתאם  ,ת החשמללרש ףאג/ור הבנייןחיב 8.3  

 .הטלפונים ירה לחבחיבור הדלא כולל ): בקשה להיתר(בהתאם לתקנות התכנון והבניה  :לרשת הטלפונים אגף/בנייןלחיבור ה הכנה 8.4  

  ).3.7.10סעיף  גם אהר(הכנה בלבד  .יןא ):ינטרנטא/טלוויזיה(תקשורת  תלרש אגף/ייןבנחיבור ה 8.5  

יעשה  עבודות שביצועם בפועל. במחיר הרכישה כלולים, דרכי גישה, ניקוז, יםומכת קירות, מדרכה, ישכב :שבמגרללי הגובל כ פיתוח 8.6  

 .באחריות החברה י הרשות המקומית אינם"ע

  ).ניםמכלים טמו(יש : )יםרולמג( ת אשפהים לאציר/מתקן 8.7 

 .המקומיתות רשה י"ע: אשפה ינויפ  

 

 וש משותףרכ .9

 :ותףשש המתיאור הרכו 9.1 

 .באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר: ניה משותפיםמות חמקו    9.1.1   

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

 .חברההלטת לפי הח: דים לדירותומנים שאינם צמחס 9.1.3   

  .ר"מ 77 -חות מפ לא: בשטח. יש: בקומת כניסה) וביל(מבואה  9.1.4   

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

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

 ).בכל אגף( B ,3 -ו Aבאגפים  :םירלמגו תמעליומספר ; יש: מעליות; יש: פיר מעלית 9.1.7   

 .ד לכל אגףנפר, יש: גנים על הגעל ידי מיתק וסתפהחלק 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   

 ות וש רששתדר מיתקן אחרוכל , אריותלסות מערכו: כגון )משותפות או/וטיות פר(ת טכניות כויש מער: ותעל הגגם ינמיתק 9.1.11  

 . מוסמכת על פי כל הדין   

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

 כז מחזור אשפה מר, ם טכנייםרילרבות תקשורת וחדת וכרי מערחד: ףמיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משות 9.1.13   

  .המכר מנים כרכוש משותף בתוכניותמסוה ,ט זהחרים במפררט בפרקים אומפכוומתקני אשפה    

 

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

 ).מילוט(, י מדרגות/חדר 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 .תפתשומ לחניה גישה 9.2.3   

 .לכל אגף בקומת כניסהי לוב 9.2.4  
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 .ףאגל לכ ובי קומתיל 9.2.5  

 .על הגג )המשותפים( המיתקנים השוניםגות אל ר מדרישה מחדג 9.2.6  

 .גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות 9.2.7  

 ).משותפים(ים /ים טכני/ה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדרגיש 9.2.8  

 .הגג ם משותפים עלניתפוס על ידי מיתקה – לק הגגח 9.2.9  

 .יותלמע 9.2.10  

 ).יש מרחבים מוגנים בדירות B -ו Aאגפים ב גוריםלמ. שי: מסחרל( .מקלט/ק "ממ 9.2.11  

 .י החברה כרכוש משותף"חדרים טכניים וחלקים ככל שיוגדרו ע, קומות חניון למעט חניות פרטיות: חלק אחר 9.2.12  

 

 ףת משותבי 9.3 

 תף או בבית בית משוירה בהמוכר ד, )כר דירותמה וקח –להלן ( 1974 – ד"התשל, )ירותד(לחוק המכר  6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  בטל או משנה הוראההמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מ    

 :לה הענייניםאו ;ןאותו עניי על המכר פרטים לחוזה מפרט או לצרףב חייב לכלול, להלןם יים המנונייניהמתייחסת לעניין מן הע    

 ;מהרכוש המשותף צאת חלקהו )1(    

 ;שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה )2(   

 ;בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליושיעור ההשתתפות  )3(   

 ;ותףמשדבר ניהול הבית הב תות החלטי קבלסדר )4(   

 ;דירותק המכר לחו) א( 3יף ך האמור בסערבדו שר השיכון בצ כל עניין אחר שקבע )5(   

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

 . ףותולו על הבית  המשיח ןו ענייי אותשהוראות התקנון המצוי לגב    

 

 :הרדיל המשותף הצמוד ורו של החלק ברכוששיע 9.4

 של כל לשטח ) 5סעיף  כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א(בין שטח הדירה ליחס ש האפשרוב ככל יהיה קר 

 פי שיקול דעת כפי שיידרש ל ,ישום הבית המשותףבר רר הקשורט אחזאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פ, אגף/בנייןחידות הדיור בי  

 וב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים בחיש. תמוסמכל רשות רש על ידי כדייש או כפי/וכר ומה  

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

 

 :ביתסדרי קבלת החלטות בדבר ניהול ה 9.5

 .1969 -ט"עין התשכרקי הקבוע בחוק המקפ לעיהיה  

 

 :בקשר אליוחויבים ים המובשירותבית המשותף הת אוהשתתפות בהוצהשיעור  9.6

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

 
 ):ו לרכוש המשותףזרחואו שי/ו(תף החלקים המוצאים מהרכוש המשו 9.7

 ב "מסומנים בתוכניות המצים אשר ם הבאף השטחיהרכוש המשותמ וצאיו, בהסכםזה  רוע מהאמור בענייןמבלי לג      

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

 .ברההח ליעתה שפי קבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לעמדות החניה שב .א

וכן כל השטחים . החברהה של י קביעתת המשותף לפיבבש וצמדו לדירותיו מהרכוש המשותף ות המרתף יוצאומהמחסנים בקו .ב

 .שהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף
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 ).לעיל 9.2.10למעט החלק כאמור בסעיף (ות מרפסות וגג .ג

 

 . המשותף ושכרוצא מהמ )יםככל שקי( חדר השנאים .ד

 . חסנים לתא שבבעלות המוכרתיות והמו החניוצמד, סנים לדירותחהמו א/ל החניות וכהמשותף לא יוצמדו רישום הבית  עתככל שב .ה

 

 

 ____________   ____________   __________________ 

 החברה/חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         

 

 
 
 
 
 משותףה ים שיועברו לקונה ולנציגות הביתספונכים סממ 'א חספנ

 ת כלליות רועה 'נספח ב
 טבלאות זיכויים 'גפח נס

 שטחים חנספ ' דנספח 
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 רותלקונה ולנציגות בעלי הדישיועברו  מסמכים נוספים – נספח א 
 
 :תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט 10.1 

 .רהשל הדי) חיצוניות(יות ומידות כלל כל חדרמידות של הכוללת  1:50 -ן מלא קט הדמי בקנה ירהתכנית הד 10.1.1  

 .מון הרכוש המשותף בקומההכוללת סי 1:100 -הדירה בקנה מידה לא קטן מ נמצאת ומה בהית הקתכנ 10.1.2  

 .ומהתף בקמשוהכוללת סימון הרכוש ה 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3  

 שותף ש המן הרכוסימו ללתהכו 1:100 -מ קטןלא בקנה מידה  מרתףקומות ; שותת מפולקומו/ תכניות קומת כניסה 10.1.4  

 .1:200מידה  נהבצילום מוקטן לקו ניתן לצרף תכניות אל; ושטחים דירתיים מוצמדים  

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

 .ותצמוד נותצר משותפת וגיימון חהכוללת ס 1:250 ה בקנה מידהתר בניגשה לרשות המקומית לקבלת היפי שהוכ גרשית המתכנ 10.1.6  
 

  שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי, רהגימות ולחומרי ולכל המערכ ושימוש ת תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הוראו 10.2 

 :חוק המכר דירות בעניין  

 .ת כל רכיבי הדירה על גימורםלתחזוק תטפוות שועולפ )א(  

 , ריזוג אווימערכות מ, מערכות בטיחותה לרבות ירת בדותקנוהמ השירות מערכותעת של מונתחזוקה וללת תחזוקה כו )ב(  

 .אלהוכיוצא במערכות אלקטרומכניות   

 .אם נדרשות, תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות )ג(  

 .ן ליצירת קשרר טלפוק ומספספ/ןרת יצלרבות שמו, בדירה ת של ציוד ומערכות המותקניםאחריו תועודני ותטכ מפרט )ד(  
 

קה של המערכות וחומרי הגימור של הוראות תחזותכנית ו  אגף/בנייןהראשונה ברת הדירה ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסהמוכר  10.3 

 :ענייןבדירות  ק המכרוחפי ת על רבושיש חובה למסור בהתאם לכל דין ל אגף/בנייןה

 .ל גימורםע אגף/בנייןי היבככל רות לתחזוקת ת שוטפפעולו )א(  

, מערכות מיזוג אוויר, מעליות, רכות בטיחותלרבות מע אגף/בנייןמותקנות בהשירות ה ת ותחזוקה מונעת של מערכותה כוללוקתחז )ב(  

 .מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה

 .אם נדרשות ,טפות ותקופתיותרות שווקבי אפיוןת ותדירו )ג( 

 .ליצירת קשרפר טלפון ספק ומס/ בות שמות יצרןלר, נהם במבקניומערכות המות ל ציודת אחריות שודתעומפרט טכני ו )ד( 

 .המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה, אגף/ייןבנות המתכננים של הרשימת צו )ה( 

 ות ת בטיחמערכו, ורתשותק לחשמ, יטריתציה סנות המשותפות בלבד של אינסטללמערכ )AS MADE( דותתכניות ע )ו( 

 אמור ולפיה על רוכש הדירה הלמסמכים האמורים הנחיה בכתב וכר יצרף המ .במבנה ובפיתוחכניות קטרומאל ותומערכ  

 .נויהימעם מיד  )נההראשונה שתמו(למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות   
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 הרותזהערות כלליות וא – נספח ב

 נה ולדירהבת למהערות כלליו

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה ,כנון והבניה והתקן הישראליתקנות הת שותפי דריהיו לת יוצרים והמלאכוהמ כל .1

מתקן הכנה  אגף/ייןבננה ביקהת ית אםרכזאו אנטנה מ/ו אגף/בנייןב )לא סלולרית( ה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנההחבר .2

 .ת כל דיןראולהו פוףבכ, יןות לואו צלח/ים ובכבל הלטלוויזי

או להימנע /ו, רה על איטום המרתףאו המתחייבת לשמי/בכל פעולה הנדרשת וולנקוט , באמצעות וועד הבית או/עצמו ול בלפעוב מתחיינה הקו .3

 סוסוביצוע רי םרניישורשים חוד בעלת האי שתילת צמחי, ות אך לא רקלרב, ליעט לשפור כפי, סיכון לאיטום המרתףכדי  מכל פעולה שיש בה

 .יםן חרקינולמניעת ק ופתיתק

 . הן הן עוברותאו גובה החלל ב/אחרת וישנו את צורת ואו סגירה /יכוסו בתקרה קלה וות כאמור רכומע .4

) ברזל(לים חמצנות מינרכן התו ,"עיניים" ,גידים, גוון, םלי מרקדבה: כגון יותיתכנו תופעות טבע, ובכפוף לתקניםבריצוף וחיפוי , באבן טבעית .5

 .ודהמוי חלכתמים דת בוטאהמתב

או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות /קירות ובחיפוי . ות מהנדרש בתקנים הישראלייםבמידות לא פח) פוגות(רווחים וף יעשו מריצפוי ובבחי .6

 .)גרונגים(

ך מערכות צורל, כבלים, בזק ,שמללחברת הח, שהמגר וא/ים בתחומי המבנה ו/יד שטחה להעמרבהח תידרשאם למניעת ספק יודגש כי ב .7

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

 יםבגין שטח בית ום מיסי ועדמתשל םמו כן יהיו גופים אלו פטוריכ. ליםבכבר ע למעקרקים לרבות רצועות ה/ובזכות השימוש והטיפול בשטח

 .ואל

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

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

. הבנייןכלל  תיםהמשר, ואוורוררת צנ רות ומעבריוק, תקרות מונמכוהיו תייכול ש י הדיירים"רכשו עשי ,)ימיםיקל שככ( םסניבמח .10

 .ע בשימוש ובתפקודובאופן שלא יפג ונפרד למחסנים בלבד ףלמחסנים תעשה  מהרכוש המשות זנת החשמלה

אך לא  ההפרע רמקטינים החלל ועלולים ליצו ,כביסה תלייזור תבא מיזוג האוויר באם יותקנו של דוד המים החמים ויח מםמיקו  .11

 .טהקבוע במפר ת מןפחו

ות עומדת בדרישות עיבוי שרמת הרעש שלהם יעשה שימוש רק ביחיד, הקונה י"אוויר עג הת מיזומערכונו יסופקו ויותק באם .12

 .התקנות לרעשים ומפגעים

י הקונה "ע ובאוים כלשהם שיאביזר פריטים או, ו לחומרי הבנייןשיגרמ והכלשזק נ או מחסור, המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן .13

הפריטים ,העבודה  או ביצוע/ין אלה כולל לטיב החומרים וכל האחריות בג ,בין לאחר מכןם בדירה וקנתפני התבין לאת וז, או לבנייןרה לדי

 .ל תחול על הקונה בלבד"והאביזרים והתוספות הנ

 ל מנתת עשות הקונה וזאלר ירהת העמדת הדעות משנים הראשונלוש השבאופן תכוף לפחות ב, המוגן המרחב רראוויש ל כי חשוב להדגיש .14

 .רות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןהמופק מבטן האדמה והנמצא בקי, )חצץ( באגרגטים אלהימצון אשר עלול די גז ראדשרילסלק 

 יםמחסנ, ניותח ,ותכגון גינ, םפרטיי בשטחיםים במבנה ואשר יעברו הדייר ללת כמשרתות היתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרו .15

  .חלטת מתכנני ויועצי הפרויקטי ה"עו עפיקביקומן רן וממספ, פסות פרטיותומר

 ם לכלליכשייה, רתיקווכן פתחי ב) ניקוז וכד, ביוב, מים(עוברות צנרות יתכן ו, או המחסן או החניה, דירהה תקירות ובסמוך לתקר ,ברצפה .16

 . יםמשותפ ומהווים חלקים, אגף/בנייןה

 .רום לשקיעות בריצוף זהעלולים לג" אבן משתלבת"ריחי רוצפים באהמ נסיעה דרכי ילומעברים ואפ, םילישב ם כבדים עליברכבנסיעה  .17

 .לא תיפגענה הרוכש תוכויקרה זל מובכ .או אישור הרשויות/ם במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ויתכנו שינויי .18

 .ים/ם פרטיים או משותפים במרתףבשטחי ,)מ"פג(בגז פחמימני המופעל  כל מתקן ןסחו לאא/להתקין ו ר חמורבנוסף חל איסו .19

) A(על  יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה ,קונהי ה"מערכות מיזוג האוויר ע באם יסופקו ויותקנו .20

dB60 ,ת בדירו .ים/ת רגלי המתקןרעידות תח יבולמוכן , מוקמתחידה מבו הי וםבמקם פליטת אויר ח ממפוח מ 1.5של  רחקבמ
ממפוח פליטת אויר  מ 1במרחק של , A (dB57(יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על  B פוסמטי

 .םי/מתקןי הי רעידות תחת רגלוכן בולמ, בו היחידה ממוקמת במקוםחם 
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  זיכויים בלאותט – גנספח 

 

 יםיות זיכוז טבלאריכו

 

 ת מיוחדותוערה

 .08.12.16 – 10מחיר למשתכן מהדורה , פרט המחייב של משרד הבינוי והשיכוןבמרשים ורק הנדם אך אלו הינ םריכוז זיכויי .1

 . מ"לעיל כוללים מעהמחירים הנקובים  .2

 .ימת החוזהיום חתה מיימת הבנד תשוהמחירים הנקובים בנספח זה צמודים למד .3

הקבלן / י החברה"ימסר לרוכש הדירה עאלו  לזיכויים זכותונו  לנצל על רצו, ןקבל/ע לחברהדיוהלל רוכש הדירה שע המועד האחרון .4

 .בהמשך

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

יכוב גורמים לעאו /וטיחות בב םיאו פוגע/נים ובתקוק ובח,בדרישת הרשויות  עומדיםנם יאויים שו שינלמניעת ספק יודגש כי לא יאושר .6

 .ת הבניין וקבלת אישורי אכלוסהשלמהעבודה או דמות בהתק

התקנת , להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברה) הדייר(ובחירת הרוכש ,ם מטבח המתוכנניניצול זיכוי בגין ארונות ה .7

 .ווכש ועל חשבונהר ובאחריות, ר מסירת הדירהרק לאחכש וראפשר לבח תתהמט

יחשבו כסיום , מה התקנתםינמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתיה ,בביו/מים/רתתקשו/רות לחשמלדגש כי צנניעת ספק יולמ .8

 .כרהמ טרור במפמהאמ כוילחוק המכר לענין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזי 6כמשמעותו בתיקון  "הפריטת התקנ"

 .כוי בגינוכל זילא ינתן  ,פרט המכרנו מצוין במאישו בנספח זה יכוילז פריט מתומחרקרה של ציון במ .9

המוכרת הקונה על / בחתימת החברה, ה זוים המתומחרים והמפורטים בטבל/מהפריט, ש הקונה בפועל את זכותו לזיכוייםמימ .10
 .ט המכרם במפרכמיסוויים מכשינ יראו השינויים שבצע הקונה כאמור, נספח זה
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 : מקרא

 . ידהיח -יח
 . בערומ מטר -ר"מ
  . טר אורךמ -א"מ

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

 

 
 גין זיכוי בלבדמחיר ב - רחצה, ארונות מטבח: נושא

 
סעיף 

במפרט 
 המכר

 /חומר תיאור
מחיר זיכוי  יח עבודה

 כ"סה כמות ח"בש ליח

3.3.1 
 ,ןעליו/רון תחתוןל אכול( טבחלכלל ארונות המיכוי ז
 ,)חיפוי מטבח, ברז מטבח, בחטמכיור , שטח עבודהמ

 .לפי התיאור שבמפרט המכר
 7,000 --- --- --- קומפלט

לפי , )נטגרליכולל כיור אי. כלליר רחצה בחד(ארון רחצה  3.3.3
  --- 900 --- קומפלט .התיאור שבמפרט המכר

 
 

 יכוי בלבדן זבגימחיר  -ות שרברבות ואביזריםבועק :נושא
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ףסעי
פרט במ

 המכר
 /חומר וראתי

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

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

כלול בזיכוי (
 )רחצהארון 

  

רט פמיאור בפי התל, נטילת ידייםסוללת ברז לכיור  3.6
   125 פריט קומפלט .המכר

לפי , לאמבטיה ,או סוללה) 3ך רדאינטרפוץ (דרך -רב 3.6
   126 פריט קומפלט .התיאור במפרט המכר
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 מחיר בגין זיכויים -תקשורת/ חשמל: ושאנ
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 /חומר תיאור

 מחיר ליח יח עבודה
 כ"סה מותכ ח "בש

   90 פריט קומפלט כויזי - תקרה/ ר קיראונקודת מ 3.7

   90 טיפר פלטקומ זיכוי -ע מאור תק בית 3.7

   48 פריט טקומפל זיכוי -טלפון  נקודת 3.7
 

 :תקשורת/החשמל לאותלטבות הער
 .במפרט המכר, )5טבלה ( 3.7ראה הערות כלליות לאחר סעיף .1
 .ועי ביצמתייחסים לזיכויים לפנ תתקשור/חשמל מחיר המחירון. 2
 
 

 
____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר                   יךתאר        ונהקחתימת ה
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 פח דנס

 
 2019שנת ___ בחודש  ___ביום _________ מכר שנערך ונחתם בלמפרט 

 
  558334652. מ.שרבט סלע ע :בין
 דצד אחמ     ")המוכר: "להלן(  

 :    לבין
  ז.ת  .1

  ז.ת  .2

 
 שנימצד                      ")הרוכש: "להלן(     
 

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

 תיאור הדירה .1

 , __ה מבקו, ר"מ ___יה בשטח של ואמבט מטבח, )הנחשב כחדר(ד "כולל ממ חדרים __בת  __ סמדירה 

 ,4724ש רשום ים כגוהידועעין במקרק, ")הדירה"ן להל" (305מלה מגרש ר"י המוכר "ה ענובפרויקט המכ __ בבנין מס

 .רמלהבעיר  1706//להפי תכנית מספר ל 053ספר מגרש מ ,19 קהחל

 

 :דינוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלע פירוט שטחים .2

 ;ר"מ___ בשטח  ות/השמש מקור ות/תרפסמ ן/ר מתוכה"מ__ _שמש בשטח  ות/מרפסת 2.1

   ;)צמדתה המוון מיקום החניב תכנית עם סימ"מצ(ר "מ ___: טחבש___: בקומה ___ :סחניה מקורה מ 2.2

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

): מהות ושטח(רטם פלן בלעדי יש ופבא ים את הדירהמשמש טחים נוספים המוצמדים אואם יש ש 2.4

________________________. 

 

 2לדירה או המשמשים את הדירה במפורט בסעיף  צמדיםטח השטחים המולעיל וכן ש 1יף רט בסעהמפו דירהשטח ה .3

 . למפרט 5-7שבים לפי הכללים כמפורט בסעיפים לעיל מחו

 
 .פרטבמלו עות הנתונה המשמ או ביטוי בנספח זה תהיה לכל מונח
 

 :החתוםבאו הצדדים על  הולראי
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