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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי.   פרק א
 

 ).1.1-1.2(כתובת המבנה ומיקום המגרש  : 1סעיף               
 ).2.1-2.2(שהקונה רוכש בעל הקרקע והזכות   :2סעיף               

 .ניהחומחסן , אגף/בנייןהדירה ב מיקום  :3 סעיף              
 .תיאור הדירה  :4סעיף               
 .ואופן חישוב שטחה שטח הדירה  :5סעיף               

 ).6.1-6.7(ואופן חישובם , עדיו  המשמשים את  הדירה  באופן בלדירה אפרוט שטחים נוספים המוצמדים ל  :6סעיף               
 ).ג-א(סטיות קבילות   :7יף עס              

 .פרטי אדריכל מתכנן הבנייה  :8סעיף               
 .פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד  :9סעיף               

 
 יזריהדה ואבציו, הדירה, המבנה, אגף/בנייןתיאור ה.   'פרק ב

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

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

 .         גובה הדירה  :3.1סעיף 
 .ם  הצמודים להרה ושטחיימת חדרים וגימורים בדירש) 2 טבלה(  :3.2סעיף 
 ).3.3.1-3.3.3(צה ארונות מטבח ורח  :3.3סעיף 
 .ביסהליית כתלתקן מ  :3.4סעיף 

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

 ).4.1-4.9(ה ם בדירומחי/רי קירומתקנ  :4סעיף 
 ).5.1-5.3(במחסן , סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה : 5סעיף 
 .עבודות פיתוח ושונות  :6סעיף 

 ).6.1.1-6.1.6(חניה   :6.1סעיף   
 ).6.2.1-6.2.7(מגרש פיתוח ה  :6.2יף סע  

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 ).7.1.1-.7.1.3(גז  כותמער  :7.1סעיף   
 ).7.2.1-7.2.5(וי אש סידורים לכיב  :7.2סעיף   
 .אוורור מאולץ במרתפי  חניה  :7.3סעיף   
 .מערכת מזוג אויר מרכזית  :7.4סעיף   
 .ימוש הדייריםים לש/מערכת מיזוג אויר בחדר: 7.5סעיף   
 .ות דוארתיב  :7.6סעיף   
 .נוספות פותמתקנים ומערכות משות  :7.7סעיף   

 ).8.1-8.7(ית רכות תשתעממבנה לור החיב : 8סעיף 
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 ).9.1.1-9.1.13(תיאור הרכוש המשותף   :9.1סעיף   
 )9.2.1-9.2.12(חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף :  9.2סעיף   
 ).ום ופרטיםריש(בית משותף   :9.3סעיף   
 .ף הצמוד לדירהש המשותרכושיעורו של החלק ב  :9.4סעיף   
 .החלטות בדבר ניהול  הבית סדרי קבלת  :9.5סעיף   
 .ובשרותים המחייבים בקשר אליו, שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף  :9.6סעיף   
 .המשותףהרכוש החלקים המוצאים מ  :9.7סעיף   
 

 נספחים
 

 .תףברו לקונה ולנציגות הבית המשום נוספים שיועמסמכי 'נספח א
 .הערות כלליות 'נספח ב
 .וייםטבלאות זיכ  ' נספח ג
 .שטחים נספח ' נספח ד
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 חדרים A - 5 :חדרים' מס/מדגםדירה  .307רמלה מגרש  :שם האתר
 __ :'דירה מס  
 __ :קומה  
 __ :'מחסן מס  
 __ :'מס חניה  
 __ :'מס אגף  

 
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד"התשל, )דירות(לפי חוק המכר 

 2015-ה"תשעקון היתו, 2008  –ח "התשס ןתיקו(

 )ים שוניםיבעניין חיובים וזיכו

 )התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה כולל(                           

 
 

 )"החברה"או  "ת/המוכר"להלן (                  מ"לבנין בעשרבט חברה  רוזוה צפריר:  נספח לחוזה בין  
                                            ז .ת      :יןלב   

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

       :מתאריך   

 

 פרטי זיהוי    .א
 

   .י הרשות המקומית בהמשך"ע בעיק :יתב' ומס רחוב , רמלה :ישוב .1   

 ; 307 :מגרש  , 18 :'מס החלק , 4351 :'גוש מס  1.1

 ; 6 / 170 /לה : םהחלה במקו תינתכה  1.2
 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 ___ : ת תקופת החכירהילתח   ___ :תקופת החכירה  2.2

 

 )"הדירה"להלן ( :וקומה 'מס דירה .3

 

 ,)שינההמשמש גם כחדר  ,ד"ממ -להלן (מרחב מוגן דירתי  ,ינהש יחדר 2, הורים שינה רחד ,פינת אוכל, בחטמ ,דיור חדר, היסכנ :בדירה .4

 .מרפסת שמש ,מרפסת שירות ,)בית שימוש נפרד( אורחיםשירותי , )מקלחת(חדר רחצה הורים  ,)אמבטיה( כללי רחצה חדר, יםפרוזדור
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 שטח הדירה .5

 :המחושב לפי כללים אלה 'בנספח ד ןיצוכמ :ח הדירה הואטש

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

  –לעניין זה 

 תףן שטח משולבי בינה ,לרבות בין הדירה לבין מרפסת השמש, ה להלבין מה שמחוצ רהין הדיפריד בקיר המ –" חוץר קי" )1(

 .בינה לבין דירה או תוכנית אחרת ה אומובק

 ;כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ

 .פני הקיר יכללו את החיפוי ר עם חיפוי אבןקיב; מורבלא גיפני הקיר  –" וץפניו החיצוניים של קיר ח" )2(

 .שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה; בי כל מפלס בדירהח לגטשה ורטסית יחושב ויפבדירה רב מפל )ב(

 ; םשופעים והאופקיישטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המ )ג(

 .מנו עולה מהלך המדרגותלמפלס  שמ רףיצו טחהש

 1970 –ל "התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(רש בתקנות התכנון והבניה לנד םאתוהם ק השטחים שגובבחישוב השטח ייכללו ר )ד(

 ). בקשה להיתר(תקנות התכנון והבניה  –להלן (

  .ושאינו כלול בשטח הדירה, 'חלק בב 9.4 ראה סעיף: לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד  )ה(

 

 :ופן בלעדיהדירה בא תא שיםלדירה או המשמפירוט שטחים נוספים המוצמדים  .6
לא (דמוי תקרה  קירוי הכוונה למשטח מלא[ ות/שמש מקורהה ות/מתוכה מרפסת 'בנספח ד כמצוין :)1(שמש בשטח ות/מרפסת 6.1

 .'ח דספבנ ויןכמצ :חבשט, ]ל בלבדמע אחת הנמצא קומה) פרגולה

 ;)המוצמדת החניהמקום  ןמוסי החניה עםשטחי כנית יש לצרף ת( 'בנספח ד כמצוין :'מס מקורהחניה  6.2

 ;)המוצמדת המחסנים עם סימון מיקום המחסן יש לצרף תכני( 'בנספח ד כמצוין :)2(בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :)3(מרתף דירתי בשטח 6.4
 .אין: חבשטמוצמד לדירה גג  6.5

 .אין :)4(מוצמדת לדירה בשטח רחצ 6.6

 :)שטחומהות ( ופן בלעדי יש לפרטםמשמשים את הדירה בא ואם מדינוספים המוצ ,אזורים/חלקים/אם יש שטחים 6.7

 ).ממפלס רצפת הדירה ךמונהיה ייתכן ומפלס רצפת המסתור (. מסומן בתוכנית המכרל שככ :מסתור כביסה

 

 :בי השטחיםחישוהערות ל
י הקווים דיצר על הנוך המצולע שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתו; חיצונית לדירהרפסת מ –" שסת שמפרמ" .1

ות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים פניהם החיצוניים של קירהעוברים על 

 .במרפסת

הרקיע כפוף  או לאור/לשמש ו אשר מידת חשיפתה, ות או בחלקהה בשלממקור וא/חשופה ו ,הכוונה" משמרפסת ש"מובהר כי 

שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  הקרקע רוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםשושנת הל יחסית ייןיקומה בבנלמ

 .שיפת המרפסת לשמשח

 

מפריד בינו לבין חלק של דירה ר קיר המחסן כאש; תהקירו חהמחסן בתוספת שט ירותהוא השטח הכלוא בין ק, שטחו של מחסן .2 

 .יכלל שטח הקיר במלואוימחסן גובל בשטח משותף כאשר קיר ה; של הקיר בחית הרומחצח שמתחת לאחרת ייכלל רק השט

 

 ; מ"ס 20  ת החוץ בעוביקירוהוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת ל, שטחו של מרתף .3

כאשר קיר ; הקיר לשהרוחב ית מתחת למחצתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שיר המרכאשר ק

 .שטח הקיר במלואו ף גובל בשטח משותף ייכללהמרת

 

צר המופיע במפרט ח החבין שט 5%תותר סטייה בשיעור של עד ; את שטח הקירות התומכים בהיקפה, שטחה של חצר כולל .4

 .ח למעשהשטין הר לבכמה
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 :סטיות קבילות .7

 :ן כסטייה ממפרט זהתואיראו  ולאת קבילות המפורטות להלן הן סטיוהסטיות    

  ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ; ובין השטח למעשה 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  ) א(   

 .לעיל 4ערה הו 6.6בסעיף מפורט כ תריו    

אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על  או/ו הכסטיי שבושה לא ייחסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידות למע     

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

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן  האבזרים למעשהוכמויות ידות מפרט וים במרהאבזוכמויות ידות ין מב 5%סטייה בשיעור של עד  )ב(   

 .)ארונות, קבועות שרברבות ,תריסים ,דלתות, חלונות, אריחים: אביזרים קרי( המפרט זה מכסטיי   

 כללים ה. למהידה שמל או מעוגל/השטח ושוב או בחי/או במדידה ו/כפוף לסטיות המקובלות והסבירות בביצוע ו חישוב השטחים )ג(  

 ת "כפי שתוקן בק(, 1974 –ד "תשל, )טופס של מפרט( תוכר דירו מהוגדרו בצ, במפרט זה' לחלק א 7-ו 6, 5לחישוב שטח בסעיפים     

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

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

 שטחים הנמוכים  לרבות ,למפרט זה 'בפרק א) א( 5ולע כמפורט בסעיף המסומנים בתוך המצ הי הדירחלקאת כל לל כו ,שטח הדירה    

 יתר בקשה לה(יה נן והבהתכנו לפי תקנות ,השוניםה ירהדאך הם מעבר לשטח המינימלי המחויב לחלקי , מהגדרת הגובה המינימלי    

     . היחסי של הדירה ברכוש המשותףישוב והוספת חלקה ח ו כוללאינטח הדירה מובהר כי ש. 1970-ל"התש) תנאיו ואגרות     

 

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

 .תל אביב, B בניין 32רזל בה :בתוכת 03-6484836 :סקפ        03-6484860 :טלפון 

 shosh@lru.co.il :ל"דוא 
 

 .מ"בניה והנדסה אזרחית בע -מהנדסים . ט.א "):המהנדס"ן להל( שלדן הלתכנואי רחשם הא .9

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

 office@trajtenberg.co.il :ל"דוא 
 

 ציודה ואביזריה, הדירה, המבנה, אגף/יןבניה רואתי .ב

 חזית בתנאי שלא ישנו את, אגף/בנייןב וחלקים אחרים ירות אחרותשל ד תמיפני וקהיים בחלנושיהמוכר רשאי להכניס     * 

 .או שטחים ברכוש המשותף אגף/בנייןה

 .הבניה לת היתרעד קבומלים פקתה, רשמי והתקנותלי ההתקן הישרא כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

 .  פי החלטת המוכרל, )באישור רשות מוסמכת( י לפני היתרונשי אי או/ו, בניהר יתלאחר קבלת התקנה בתקן או ב אימוץ שינוי   

 

 :אגף/בנייןתיאור ה .1

סחר ממתי לקו-דו D ףאגכן ו .למסחר קרקעקומות למגורים וקומת  16הכוללים  A,B,Cאגפים  3(אגפי  רבבנין מגורים   1.1

 .םארבעתמשותפים לש) ירותשולחניה (ף מות מרתקו 3מעל האגפים נמצאים  ארבעת). Cל  Bבין אגפים , ומשרדים

    , מרפאות, מסחר, ככל שיהיו מלבד מגורים גם משרדים[הכולל ערוב שימושים ר בפרויקט ודגש שמדובלמניעת ספק י 

 ].)'כדו פהבתי ק, מזנון ( אוכלבתי , בנקאות      

 

 ; למגורים דירות C: 77 ףבאג, למגורים תורדי B: 76 ףבאג, יםרגולמ דירות A: 80 ףבאג      1.2                             

 ;נה למגורים בלבדהכוו, (*)דירות        
 

 ,מגוריםדו לועשנערכת חדרים או מחדר  -"דירה", נאמר" הגדרות" 1סעיף  1974 - ד"התשל) דירות(לפי חוק מכר  (*)
  .או לכל צורך אחר ,לעסק
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 ומהשל כל ק הדוייעו אגף/בנייןבת מופירוט הקו – 1' טבלה מס 1.3  
 

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( אגף/הקובעת לבניין

מספר דירות 
 בקומה

 הערות סוג השימוש

 מרתף קומת
 --- -D,C,B 3מתחת לאגפים 

, קומתיותמבואות , מעברים, סעותמי, חניות
חדר  ,מחסנים ,חדרי מדרגות, מעליות
ומערכות נים מתק, רורופירי איו ,כבלים

 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות
יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

ים /ים סמוך/באגף ישרתו גם אגף
ים /ים סמוך/או ימוקמו באגף/ו

 מרתף תמוקו .וישרתו את האגף
 --- -1,-2 גפיםלכל האמשותפות 

, מיסעות, )לרבות לאופנועים ואופניים(חניות 
דרי ח, מעליות, תתיוקוממבואות , מעברים
חדרי , מאגרי מים, מחסנים ,מדרגות

חדר , תקשורת/חדרי חשמל, משאבות
גישה (חדר טרפו , )Cבאגף (גנרטור 

, )באמצעות חדר מדרגות נפרד מהפיתוח
ת לפי טכניו מתקנים ומערכות, רוורופירי אי

 .דרישת המתכננים והרשויות

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

 :A,B,Cם פיאג
, )לובי(מבואת כניסה  :בכל אגף: למגורים
משותף  1מתוכם (חדרי מדרגות , מעליות

חדר , )מאזור החניה -למגורים ולמסחר 
 ).Aבאגף (גנרטור 
ת לרבו(שטחים למסחר  :גףבכל א :למסחר

מרחבים (מים "ממ, )Cם באגף שירותיתאי 
 ).מוגנים מוסדיים

 :Dאגף 
כניסה  מבואת ,חרשטחים למס :למסחר

 .חדר מדרגות, ותמעלי, )לובי(
  :כללי

 ,חדר אשפה וחדר חשמל למסחר ומשרדים
מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 .המתכננים והרשויות

, יפעולאזור ת, חניות :בפיתוח
ים למיכ, )וריםגלמ(אשפה טמונה 

 .למחזור וצוברי גז

למגורים  הקומ
 1 משרדים/ולמסחר

 A: 5 ףאגב
 B: 2 ףאגב
 C: 3 ףאגב

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

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, חדרי מדרגות
 .והרשויותטכניות לפי דרישת המתכננים 

 :Dאגף 
 :למסחר

י בות תאלר(משרדים /רלמסח חיםטש
חדר , מעליות, מבואה קומתית, )תיםשירו

מרחבים ( קים"ממ, פרוזדורים, רגותמד
מתקנים , מרפסות שמש, )מתייםנים קומוג

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 
 .והרשויות

--- 

 מגורים קומת
 2 וגג עליון לאגף מסחר

 :A,B,Cאגפים ב
5 

 )בכל אגף(

 :A,B,Cאגפים 
, ליותעמ, תיתאה קוממבו, מגורים: ףאג בכל

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, חדרי מדרגות
 .שויותים והרכננטכניות לפי דרישת המת

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

 .טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות

--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /קומות מתחת
 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( אגף/הקובעת לבניין

מספר דירות 
 בקומה

 הערות סוג השימוש

 B+Cבניינים  3-15 מגוריםקומות 
 Aבניין  16

 :A,B,Cאגפים ב
5 

 , בכל קומה(
 )ל אגףכב

 :A,B,Cם אגפי
, מעליות, מבואה קומתית, מגורים: בכל אגף

נים ומערכות מתק, םוריפרוזד, חדרי מדרגות
 .ות לפי דרישת המתכננים והרשויותטכני

--- 

 מגורים עליונהקומת 
 )פנטהאוז(

 B+Cבניינים  16
 Aבניין  15

 A: 5 ףאגב
 B: 4 ףאגב
 C: 4 ףאגב

 :,CA,Bאגפים 
, מעליות ,ומתיתבואה קמ, מגורים: ל אגףכב

מתקנים ומערכות , פרוזדורים, חדרי מדרגות
 .הרשויותננים ומתכטכניות לפי דרישת ה

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

 :A,B,Cאגפים 
מאגרי מים וחדר , חדרי מדרגות: בכל אגף
מתקנים ומערכות טכניות , משאבות

נים מתכנלפי דרישת ה, )פרטיות/ משותפות(
 .או הרשויות/ו

--- 

 קומות למגורים סך הכל
 A,B,Cאגפים ב

 Aבבנין  15
 B+Cבבניינים  16

--- --- --- 

 אגף/בבנייןקומות הכל  ךס
 A :18באגף 

 B,C : 20אגפיםב
 D :5באגף 

 ).הראשי( נכלל הגג העליוןלא  במניין הקומות

 
  :והבהרות הערות

  .יהבנה יבהתאם להיתר ייתכנו שינויים בטבלה )א(

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

 )]. בקשה להיתר(והבניה 

 

 : )ראשי( משותף תוגחדר מדר 1.4
 .1: מסחר Dבאגף ; )בכל אגף( A,B,C :2באגפים המדרגות  ימספר חדר  

  :גותמדרהי אפיון חדר
 .הגג פלסעד למ )יהמאזור חנ( מקורה ממפלס קומת קרקע ,2. עד למפלס הגג -2מרתף  מתס קוממפלה מקור ,A :1באגף 

עד ) מאזור חניה(לס קומת קרקע ה ממפרמקו ,2 .למפלס הגג דע -3מרתף ממפלס קומת מקורה  ,1 :)בכל אגף(B,C: אגפים ב

 .למפלס הגג

 .געד למפלס הג -3 תףמרת ממפלס קוממקורה , 1: מסחר Dבאגף 
 

 .לס הקרקעחדר מדרגות לחדר טרפו הנמצא מתחת למפ, בפיתוח :נוספיםדרגות חדרי מ  

 ; 2 :מסחר Dבאגף . A,B,C: 3אגפים ב מספר המעליות; יש :ותלימע 1.5  
   .5 :מסחר Dבאגף  ,B,C  :20באגפים, A :18באגף  :מעלית לכלמספר התחנות 

 בכל  באחת בלבד(יש  :(*)שבתפיקוד  מנגנון ;13,13 :מסחר Dגף אב ;A,B,C: 8,8,13אגפים ב :יתמעלכל לנוסעים  מספר   

 ).בדבל ריםמגוה פיאגמד אח  

 .אין :באגפי המגורים מרעמדת שו 1.6  

 
 הניהול' ו חבא/ו אגף/בנייןרי הדיי נציגות י"תקבע עשהפעלתו , מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבתמובהר כי הכוונה ב –" שבת מעלית" (*)                   

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

 
 .השלד מהנדסן תכנולפי , בשילוב רגילהמתועשת ו: שיטת הבניה; השלד כניות מהנדסי תפל :אגף/בנייןשלד ה         2.1

 ; השלד ובי מהנדסחישפי ל: עובי .םיטרומי/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ו בטון מזוין :חומר: ערקמת קת קוקררצפה ות          2.2

  .1חלק  1004' לפי תקן ישראלי מס :דוד אקוסטייב  .1045 'מס ן ישראללפי תק :תרמיבידוד                  
 .  למניעת החלקה שראליקן היתה בהתאם לדרישות ההחלקורים יהיה נגד ריצוף בניין המג  

  .1045' מס לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי; השלד י מהנדסחישובלפי  :ביוע .מזוין בטון: חומר :רצפה ותקרה קומתית         2.3

  .1חלק  1004' לפי תקן ישראלי מס :בידוד אקוסטי. יועץחלטת ההלפי  :בשיטה   
  .דשלה סמהנדישובי לפי ח :עובי. השלד מהנדס תכנוןלפי , בטוןאלמנטים מתועשים מאו , ןין מזובטו: חומר :אגף/יןבניהגגות           2.4

  .1045 'לפי תקן ישראלי מס :מיבידוד תר .לפי הנחיות היועץ: שיפועי ניקוז ואיטום   

  ר של קי פנימיתבדופן  ,עשלול מתוכם מבא .השלד מהנדס ותוהנחי התכנון לפי מתועשת בשילוב רגילה :קירות חוץ 2.5

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

 : 1045' ישראלי מס לפי תקן :ימבידוד תר. המהנדסון תכנלפי : עובי  
 .לימכון התקנים הישראשל  "תו תקן  ירוק"לי צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בע

 :רות חוץר קיגימו 2.6
 .ההכל לפי התנאים בהיתר הבני. ח דוגמת קרמיקהפוי קשיאו חי/ו, אבן מלאכותיתאו /ו טבעיתאבן : עיקרי ,ציפוי/חיפוי 2.6.1

ם שטחי, קורות, בגגות, סהמסתורי כבי, בעיקר במרפסות(; משולב עם חיפויים אחרים )שכבות 2(טיח : טיח חוץ 2.6.2

 ).'וכו עמודים, מקורים

 .ת המקומיתם הרשום עתאוציפויים בוחלוקת ה גוון, האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג: חיפוי אחר 2.6.3

השלד  מהנדס נחיותהלפי , או משולב/ו )איטונגכגון (או בלוק תאי /ו או בלוקי בטון/ו ויןמז וןבט: חומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1חלק 1004י "הנדרש על פי ת אקוסטיידוד העניקו את שיעור הברה יוהיועץ ובכל מק

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

 :A,B,Cאגפים ב ראשי מדרגותר דח 2.8
הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות  ;מהנדסשובי הלפי חי :עובי. ולבו משבטון מזוין או בנוי א :חומר :קירות מעטפת 2.8.1  

 .אות כל דיןוהמעלית יבוצע על פי הור

" ירוק תו תקן"בעל  ,לי עד לתקרהירטיח וצבע אק+  ריצוףגמת הכדו) פנלים(חיפוי בשיפולים  :חומר :קירות פניםור גימ 2.8.2 

מטעם " ירוק תו תקן"ל עבנטטי ד סיסיו שכבות 2טיח  :מרחו: תקרהגימור . תקרה: בהעד לגו .מטעם מכון התקנים

  . מכון התקנים

אם תבה, )צמנט לבן(ראצו או ט המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן אגף/ןייבנגות מדר :פודסטיםות ומדרג      2.8.3 

 םחוספסיופסים מ) פודסטים(יים המדרגות ומשטחי הבינ ובעלות שיפולים תואמים לאורך, ים הרלוונטיםלדרישות התקנ

 . וראות כל דיןפ ה"ע צעויב רגות והמעליותהאקוסטי לחדרי המדהבידוד . 2279י "הכל בהתאם לת. החלקה כנגד

 .1142י "בהתאם לת, )מאחז יד תלרבו(או משולב /וי ואו בנ/מתכת ו: מאחז יד/ מעקה 2.8.4 

 ;)מדרגות על חדרמ(יון ות סולם לגג עלמצעובא ,המדרגות יאמצעות חדרב :)בכל אגף( לגג עליה 2.8.5 

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

, פורצלןאו גרניט  ורה או קרמיקהאבן נסדוגמת , גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח :חומר: תיתקומאה מבו קירות פניםור גימ 

 .קרהלתעד ") בעל תו תקן ירוק("ילי יח יבוצע טיח וצבע אקרמעל החיפוי הקש, עד לגובה משקופי הדלתות

 ). רה זות לא יבוצע טיח מעל תקמונמכ קרהבמקרה של ת( "קבעל תו תקן ירו"סיד סינטטי + טיח  :חומר: הגימור תקר 

 .הרת החברילפי בח ,יט פורצלןרנה או גאבן נסור :ריצוף 

 ).חיצוני בלבדצד (פח צבוע בתנור  :ערכותארונות למ .כמו מבואה קומתית: פרוזדורים לדירות

 ).צוני בלבדצד חי(פח צבוע בתנור  :ארונות למערכות .בואה קומתיתו מכמ :תףמר תואמבו

מטעם " ירוק תו תקן"בעל , נטטייבטון צבוע בסיד סאו ים פנ טיח :קירות ותקרה: רים טכניים ואחריםלחד, מחסניםלורים דוזפר

 .  כון התקניםעם ממט" ירוקתו תקן "בעל , טטיסינ בטון צבוע במלבין: ומרח: גימור תקרה. מכון התקנים

 .ת החברהבחירלפי  ,אבן נסורה או גרניט פורצלן :ריצוף
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 :A,B,Cאגפים ב ראשית כניסה) ילוב( מבואה 2.10
מעל החיפוי , הכניסה לפחות עד לגובה משקוף דלת, )גרניט פורצלן רגיל או(רמיקה קאבן נסורה או  :חומר: פנים ימור קירותג

  ").ו תקן ירוקל תבע"(רילי יבוצע טיח וצבע אקשיח הק

 .או תקרה דקורטיבית או תקרת משנה/ו ,")ן ירוקתו תק בעל("סיד וגמת פוליסינטטי ד סיד+ טיח  :חומר: גימור תקרה

תקן העומדים בו ,ר"מ 0.64-משטח האריח הבודד לא יפחת . גרניט פורצלן או אריחים מסוג )שיש(אבן נסורה : ומרח: צוףיר

 . לקהת החהישראלי למניע

, 816י "יה ותם לפי תקנות התכנון ובנומיניואל יו בעלות חזיתיהו אגף/בנייןמוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לדואר יתיבות 

 .תעיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומי, חיצוני ומואר ףאג/בנייןיותקן מספר  אגף/יןבניבחזית ה

. עם מכון התקניםמט" תו תקן ירוק"בעל , סינטטי בסידצבוע או בבטון  יםטיח פנ: חניהגימור קירות  :ורהה מקעבודות גמר חני 2.11

   .ן התקניםמטעם מכו" ן ירוקתו תק"בעל , במלבין סינטטיבטון צבוע  :חומר: התקרור גימ
 .רהלפי החלטת החב, בתמשתל או באבן מוחלק בבטון שהיע החניות או המרתף רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3עבודות פיתוח סעיף  ראה :ונית לא מקורהניה חיצמור חיג 

 :A,B,Cאגפים ב :משותףוש חדרים לשימ 2.12

 :)ככל שיהיו(ים טכניים /חדר 

בצבע  צבועבטון  :גימור תקרה. )'וכומים , ארונות חשמל ,למעט גומחות(, טטי דוגמת פוליסידינס צבוע בצבעטיח  :רותגימור קי 

 .מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק"ל בע , םהצבעי כל. סינטטי 

 .או משולבאו פורצלן טראצו  יקה אוקרמאריחי : מור רצפהיג              
 

  :הערות
 .םמטעם מכון התקני" תו תקן ירוק"בעל , צבוע בצבע בבטון או פנים בטיח יעשותקרה /ירותעת קצבי . 1
   .לקהלמניעת הח 2279בהתאם לדרישות התקן הישראלי ד החלקה ה נגהיי )פיםבשטחים המשותרות ובדי( אגף/בנייןבריצוף . 2

 

ת אינטרקום ל ידי מערכעת הנשלטת יתיחה חשמלבעלת פ, תדלת אלומיניום מזוגג, יש :בכל אגף :A,B,Cם פיאגלסה כנידלת  2.13

 .ומחזיר שמן
, )דרישות הרשויות והיתר הבניהלפי  גגום מזוומינילאאו  מתכת(ת תכני י"עפ .יש :אגף/בנייןנוספת ל ,יציאה/ דלת כניסה   

 הכניס/ביציאה )בניהה יות והיתרדרישות הרשולפי  אלומיניום מזוגגאו  מתכת( פתת נוסלד, חניה חיצונית/לחצר כניסה/ביציאה

 כניסה/ציאהיב )יהות והיתר הבנרשוידרישות הלפי  ניום מזוגגאלומיאו  מתכת(ודלת נוספת , בקומת הקרקע חדר מדרגותמ/ל

 .מקומות המרתף

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

 .האדריכל תכנוןלפי  ,חומר וכמות, תאור :ימוש משותףדלתות וחלונות חדרים לש .דלתות פח :ם טכנייםרית חדתולד  

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

 .יש :פיםמשות וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ,חניות ,מבואות קומתיים, מדרגות דרח, וביל, אגף/בנייןלבכניסה , התאור 2.16

ך ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתו ,ת מגוריםקומ ור בכלצן הדלקת אהמגורים יהיו לח אגף/בנייןב                

  .דרגותר המהדלקת  אור בחדלהדירה  

  .האדריכל י בחירתלפ ווןבג ,)החיצוני בלבד לקםבח(פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר  :חומר: ומיםגז , לשמות חארונ 2.17
פרד לכל או לחילופין התקנת מונה נ ,משותף נפרדלמונה  יחוברו יםנהחשמל של כל המחסות הזנ :ייםרתדיתאורה במחסנים     2.18

 .המוכר תהחלט י"עפסן המח תי אליו משויךהדיראו למונה , מחסן 

 ים/אגף/הבנייןשל  החשמל של הרכוש המשותףמערכת הזנה מ .שי :ותומכניות משותפלמערכות אלקטרלתאורה וחיבור חשמל    2.19

וך הסמ אגףאו ימוקמו ב/הסמוך ו ףאגאך ימוקמו ב, אגף/בנייןותפות אשר ישרתו הו מערכות משניתכ(החשמל  ון מהנדסלפי תכנ

 ).ף לאישור הרשויות השונותכפוב, אגף/בנייןהאת ישרתו גם ו
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 )זיהויפרטי  – 'וסף לאמור בפרק אבנ(תיאור הדירה  .3
 

 *:גובה הדירה 3.1 
 .'מ 2.65 -כ :ת התקרהעד תחתיהריצוף  גובה הדירה מפני   

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

 ';מ 2.05 -לא פחות מ: )נרכשבאם (גובה מחסן דירתי *  

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

 

 נימלייירה בשטח המגובה הד בכל מקרה. הנמכות מקומיות ותקרות משנה, בליטות, מערכות, ורותת קלמעט תח: הערה* 

 .דיןפי  גובה המינימלי הקבוע עלהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן ה  

 

 .או המשמשים אותהרה ובשטחים המוצמדים לה חדרים וגימורים בדי רשימת – 2' סטבלה מ 3.2 
 ).שלאחר טבלה זו,  הבהרות/בהערותט יתר פרוראה (  

 

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

 )מ"בס(
 )4(וחיפוי  )3(ריצוף

 )מ"בס(מידות אריחים 
 ריצוף

 א"מ/ ר"כוי למלזי מחיר
 םים חדשיבשקל

 הערות

 כניסה
 )לא נפרד מתחם(

 בלוקי בטון ,בטון
 .ראה פרוט בהערות בהמשך ןאי )3(ה אר )2( ראה )1(או אחר

 חדר דיור
 )מתחם לא נפרד(

 בלוקי בטון ,וןבט
 .ראה פרוט בהערות בהמשך ןאי )3(ראה  )2( ראה )1(רחאו א

 מטבח
 )מתחם נפרד(

 וןי בטבלוק ,בטון
 )1(או אחר

בגובה חיפוי לכל אורך משטח העבודה  אין )3(ה רא )2( ראה
ם בא( חלוןלמעט אזור  .לפחות מ"ס 60
 ).ייםק

---  )4(ראה  וןחתתחיפוי מעל משטח ארון  .ראה פרוט בהערות בהמשך

 וכלת אנפי
 )לא נפרד מתחם(

 בלוקי בטון ,וןטב
 .ערות בהמשךט בהראה פרו אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

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

 בלוקי בטון ,בטון וריםה שינהר דח
 .ךשראה פרוט בהערות בהמ אין )3(ראה  )2( ראה )1(או אחר

 חדר רחצה הורים
 )1( ראה )לחתמק(

דלת הוף משקחיפוי קירות לגובה  אין )3(ראה  )2( ראה
ילי בעל בע אקרצ+ יח ומעל ט. ותלפח

 .מטעם מכון התקנים" תו תקן ירוק"
---  )4(ראה  רמיקהפוי קיח .משךבה ראה פרוט בהערות  

 בלוקי בטון ,בטון שינה יחדר
 .בהמשךראה פרוט בהערות  אין )3(ראה  )2( ראה )1(ראו אח

 בטון מזוין  ד"ממ
 .בהמשך תבהערופרוט ה רא אין )3(ראה  א"לפי מפרט הג א"לפי הוראות הג

 כלליחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון ,בטון
 )1(או אחר

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

 .יםמטעם מכון התקנ" קתו תקן ירו"
 --- )4(ראה  חיפוי קרמיקה .בהמשך ראה פרוט בהערות  

ון או וקי בטבל, בטון חיםי אוררותיש
 )1( אחר

 .'מ 1.50עד גובה חיפוי קירות  אין )3(ראה  )2( ראה
תו תקן "ילי בעל בע אקרצ+ ומעל טיח 

 .מטעם מכון התקנים" וקיר
 --- )4(ראה  קהקרמי יחיפו .רות  בהמשךראה פרוט בהע

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

 וןי בטבלוק ,בטון  שמש תו/סתמרפ
 .2.6סעיף אה חיצוני ר ציפוי קיר/חיפוי אין )3(ראה  2.6ראה סעיף  )1(או אחר

 .ראה גם פרוט בהערות בהמשך
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 )1(חומר קירות תיאור
 )2(גמר קירות ותקרות
 )4(ומידות אריחי חיפוי

 )מ"בס(
 )4(וחיפוי  )3(ריצוף

 )מ"בס(מידות אריחים 
 ריצוף

 א"מ/ ר"כוי למלזי מחיר
 םים חדשיבשקל

 הערות

 מסתור כביסה
 )ככל שמתוכנן(

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

 דירתי מחסן 
 )שהוצמדככל (

בטון או קי בלו ,בטון
 )1(אחר

צבע קירות  רוגימ .טיח
רה סיד גימור תק. אקרילי

 . סינטטי

 )5(גרניט פורצלן
סן לפי החלטת מחות עובי קיר אין

 .המהנדס/כלהאדרי
 קבלן/לבחירת היזם

 
 

 :בלהטלוהבהרות הערות 
 
 ניתן , יהיו כאלהל שככ -ה מתועשים למחצ/ועשיםבדופן פנים של קירות מת(בלוק תאי /טוןלוקי בב/בטון: קירות חוץ :תוחומר קיר )1(

  ית לרבות דה בתקינה הרלוונטהכל בכפוף לעמי. יתא לוקאו ב, עטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבסמש  

ריבחד .בלוקי גבס/תאיבלוקי בטון /בלוקי בטון/בטון: יהיו מ): ימיתחלוקה פנ(ות הפנים ירק). של בנייני מגוריםבידוד תרמי : 1045י "בת  

 . "וןבט או מבלוקי" כעמידים למים"י היצרן "ם המוגדרים עבבלוקי הקירות יבנומקרה  בכלרחצה   
 .לבן: וןוג .העורף הנחיות פקוד ד לפי"בממ .רלוונטיםודרישות התקנים ה תכנון המהנדסלפי  צבע אקרילי+ טיח : גמר קירות )2( 

 .חות גבסל קירות אלו יעשו מלויתכן שמעטפת הפנים ש ,צהלמחשת יטה מתועשת או מתועבאם קירות החוץ יבוצעו בש        

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

 .אקריליצבע  ):יפויללא ח בתחום( ירותיםשי רחצה וקירות בחדר גמר 

 . שראליטעם מכון התקנים הימ "קויר תקןתו "נים יהיו בעלי כל צבעי התקרות וקירות פ 

, צואריחים מסוג טרא, R-9נגדות להחלקה רלוונטיות ובדרגת התות התקינה והחקיקה השדריו 2279י "העומד בדרישות ת. 'סוג א: ריצוף )3( 

מ "ס 60/60במידות  .ירלטני -ר היא בגוון בהימהן  שאחת גוונים לפחות/דוגמאות 3 -רות של ריצוף ודס 4לבחירה מבין . ןלרצגרניט פו, שיש

   .בכל הדירה למעט חדרי רחצה ומרפסות. ותה מהנדרש לחדרים אלופח דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה. מ"ס 33/33מ או "ס 45/45או 

ת דרגקיקה הרלוונטיות ובודרישות התקינה והח 2279י "העומד בדרישות ת. 'סוג א: שירותים / תומרפסת שיר / י רחצהרריצוף בחד -  

לפחות גוונים /אותדוגמ 3 -של ריצוף ות רודס 4אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין , R-11א מקלחת פת תוברצR-10 ות להחלקה דגתנה

 דרגת מניעת .לפי האמור לעיל ות המוצגות לדייראמתוך הסדרות והדוגמ ות האריחים ייקבעוידמ .ניטרלי -שאחת מהן היא בגוון בהיר 

יבחר על ש ,פקשתציג החברה או הס, מידה/גוון/הרוכש תעשה מאחת מדוגמא בחירת.  לחדרים אלו שרנדמה ותהתהיה פחההחלקה לא 

 .ידה

. ניטרלי -יא בגוון בהיר הן הת לפחות שאחת מודוגמא 3 -של ריצוף וסדרות  4לבחירת הרוכש מבין . 'סוג א :שמש ות/במרפסתוף ריצ -

ממבחר שתציג בחירת הרוכש תעשה  .וף חשוף לגשםה שאינה פחותה לריצלקהחהגת בדרו, רת שיפועי ניקוזהמתאימים בגודלם ליצי

 ).וליםאין צורך בשיפ, ת שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיחקומובמ( .שיבחר על ידה, קהספהחברה או 
. ניטרלי –וון בהיר בג היאהן ת מגוונים שאח/דוגמאות 3לבחירת הרוכש מבין לפחות  -קרמיקה . 'א סוג :רחצה ושירותים ידרחב חיפוי )4( 

עד גובה קו  ,בחדרי רחצה. נה ללא שינוי מהמחירקה במידות לבחירת הקוירמבק חיפוי קירות( .מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33-ת כבמידו

 ).צבע אקרילי+ מעל החיפוי ועד לתקרה טיח. 'מ 1.50ים עד גובה תחיפוי בחדר שירו. לתמשקוף הד
כל שינוי  ללאמ "ס 33/33, מ"ס 20/50ומות למפרט וכן במידות נוספות ד ציע אריחים המידותלה שאיה ריהיסכמת הקונה המוכר הב  

הרצפות והנקזים , הקירות. מר הקירותגוחיפוי קרמיקה זהה לסיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי  לצנרת גלויה תבוצע. הבמחיר הדיר

 .חדרים סמוכים/ים לחלקי בנייןמעבר מ למניעת םהרלוונטייים תקנת הישואות כל דין ולפי דרבאזורים רטובים יאטמו לפי הור

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

בגובה  .ר על ידהשיבח, החברה או הספק גצישת ,דהמי/גוון/אחת מדוגמאבחירת הרוכש תעשה מ. מ"ס 30/60-מ או כ"ס 25/33-במידות כ

בו בקו חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסבי BIור אינו ביחידת כאשר התנ. ארון תחתוןעל מ(מ לפחות לכל אורך משטח העבודה "ס 60

 . ירילאק צבע+ טיח : ובקירותמעל החיפוי ). מעל הריצוף' מ 1.50גובה (הרצפה  עדהחיפוי הקרמי ו להסף העליון ש

 . ר"מ 0.20 -בודד עד כ ריחשטח א. יזם/לבחירת הקבלן גרניט פורצלן מסוג): שנרכשכל כ( ריצוף במחסן )5( 
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  :הערות
חד ולא תינתן האפשרות לבחור מוצרים שונים ורק ממבחר של ספק א ךבחירת הרוכש תעשה א למניעת ספק יודגש כי –דייר /בחירת הרוכש

 .י החברה"עבחרו שנ אלוגם מ, קים שוניםמספ
כדוגמת החזית  כית מחוסמת או בנוייניום משולב עם זכוומאל מעקה) באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה(מעקות המרפסות וב עיצ – מעקה

 ".מעקים ומסעדים" 1142י "ולפי הנחיות ת

מים לחלקי  לוונטים למניעת מעבררהם קניהת כל דין ולפי דרישותרים רטובים ייאטמו לפי הוראות ת והנקזים באזוהרצפו, הקירות –ם טויא

 .רים סמוכיםחד/ בניין 

 .מ"ס 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ,ומרפסת שרות ד"ממ, חדרי רחצה, ירהלדסה בכני – הפרשי מפלסים

 .לריכהאד תכנוןלפי  ,)ברוח/גובה מ"ס 20עד (גובה המותר בתקנות  עד) מדרגה( מונמך/מוגבה סף כןתי, גג/פסות שמשה למרביציא

 יה לצנרת גלו. ט המחייבא יפחת מהנחיות המפרלרה ובכל מק. גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה - ציפוי קירות/ חיפוי 

 .גמר הקירותקה זהה ליד אקוסטי וחיפוי קרמיבוצע סגירה מובנית כולל בידו 

  .לפי החלטת החברה, מ"ס 60 -חות מקמורות שאורכם פות ינפ שם יבא ,PVCאלומיניום או  יבוצעו פינות מפרופיל –פרופיל פינות בחיפוי 
 שהאבן לפיהן היות , 2חלק  5566י "להוראות הבאות מתוך תיש לשים לב  -)רטיפ/ותקנו בשטח המשותףיל שככ(אריחי אבן טבעית 

 צפה רהרכת ם המשמשים במעחיריאו הת אגוון הלוחו, כמו כן. גידים והבדלי גוון ומרקם ,ו נימיםים להיות בעלול, טבעי א חומריה 
  הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות האריחים שברצפה לביןגוון בין הלוחות או בני ולפיכך עשוי להיות שו, עלול להשתנות בחלוף הזמן 
 .תחזוקה 

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

 או /ו פלדה או/ו או בטון/ו עץ )ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר, יןהחברה להתקככל ותבחר ( – ות/הורק ,הולרגפ

  .לפי תכנון האדריכל, משולב

ים ואזור ונות למערכותאר, בגב ארון מטבח, ירות וחזיתות מחופיםשולי קלמעט ב, חותמ לפ"ס 7בגובה וף מחומר הריצ) פנלים( –שיפולים 

 ).גרונג(נות א קיטום פילל, יפוליםחיפוי וש. יםניטכ
  .לפחות מ"מ 3של  )פוגות(ביצוע מרווח בין אריחים רש דנ, ים לריצוף וחיפוינהתקלפי דרישות  – )פוגות(מרווחים 

 
 מך אחרסבמאו  זה במפרט מכר, ך בטבלהצויין כחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם נים לגביהם יש התייקמובהר כי ציוד ומת(
 ).הרכישה שצורף להסכם 

 

 :ארונות 3.3
 
 ל הכיור להתקנה שטוחה ש חיתוך פתח המתאים, תושבת לכיור, מדפים ,מגירות, כלול דלתותיון האר :ארון מטבח תחתון  3.3.1 

 . כנה למדיח כליםה, )דת חשמל להצתהנקודת גז לבישול ונקו, פתח: כולל( נותיריים מובכהכנה ל/   

 .  MDFאו ) 'סנדוויץ(עץ שאר חלקי הארון . קטיץ דוגב הארון יהיה מע, )'סנדוויץ( והמדפים יהיו מעץ מעובדגוף הארון                     

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

 .ןארומ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית ה"ס 10 -כבגובה של ) סוקל(ה בההג רוןהא בתחתית. סף הרצפה  

 ".פינה פתרונות"ון יותקנו רביחידות הפינה של הא. לכל גובהו ולכל עומקו, מ לפחות"ס 60 דת מגירות ברוחבהארון יכלול יחי  

 י "שיוצגו ע) ואחד בהיר ניטרלין לבמהם אחד (לפחות  יםונוג 5וך לבחירת הרוכש מת. הקייפורמ: ציפוי חיצוני. מתכת: ידיות  

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

 ;בהמשך הערה ראה :מידות)1(  
    'ראה נספח ג :התחתוןכוי בעד ארון המטבח לזי מחיר  

     

אבן מ מ"ס 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה :תיאור: לכל אורכו בח תחתוןמטן ואר מעלמשטח עבודה 

ים עם שולי, )י הענייןפל  1,2חלקים ( 4440 י "דרישות תל העונה, )או שווה ערך כדוגמת אבן קיסר(ית טבעית או פולימר

יותקן קנט  חשטהמבהיקף . של כיור חהטושנה התקהמשטח יותאם ל. קפםמ ביחס לחזית הארונות בכל הי"ס 2טה של בהבל

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  מוגבה קנה ללא קנטי להעדיף התשאקונה רה(ר י המוכ"עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע

 . שטחמל אף מים בכל היקף ההנדרש כול
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  ,מטבח חלק תחתוןרון הלפי א: מידות
 3המוכר תציג בפני הקונה /בחברה. ו על ידו/שיבחר םי/או הספק/המוכר ו י"ע ווצגשי מגוון  דוגמאותתוך לבחירת הקונה מ :גוון  

  ).חדאהדבקה ולא לוח בודד אבן קיסר יהיו ב/לוחות השיש. )בהיר ניטרלי ים אלו יהיהאחד מגוונ( ם לפחות יונוג   
  
 .אין: טבח עליוןן מארו 3.3.2 

 א ארון "מ 2 -חתון בא ארון מטבח ת"מ 1עד להציע לדייר להמיר י שאריה יה רמטבח הספציפי המוכמסיבות של תכנון ה: הערה  

 .מטבח עליון פינתי מקרה זה לא יותר ארוןב. מטבח עליון  

 .בח התחתוןטיהיה בהתאם לארון הממבנה וציפוי ארון המטבח העליון    

 .אחד אחד לכל אורכוף מד חותלפ הארון יכלול. לפחותמ "ס 30מ לפחות ועומקו "ס 75ארון העליון של ה גובהו  

הכולל  . מ לפחות"ס 80 :מידותב ,תלוי או מונח, ספהאו טר' עץ סנדוויץן ותתח ארון ,)כללי( רחצה בחדר): ציין(ארונות אחרים  3.3.3 

 .רניאו קוורץ משולב בכיו/ שיש/ אינטגרלי מחרס משטח העבודה. סטה וצירי ניר, מדפים ,ותדלת 

לפי החלטת  :ןגוו .או מלמין לפי יצרן הארון/ו קהאיפורמ: פנימיציפוי . החברה החלטת יחר לפא או הקאיפורמ: ציפוי חיצוני

 .החברה

    'ראה נספח ג :הרחצהזיכוי בעד ארון ר למחי

 

              :הערות
 .ךאורמטר  6: ומעלה 4.5 בדירת, מטר אורך 5: םחדרי 4-ו 3ות מטבח בדירת ללית של ארונאורך כ מדידת )1( 

כיריים , תנור, למדיח יםהמיועד חללים). באורך הארון פעמיים מחושבתככל שקיימת  פינה(ידה לאורך הקיר מדה
ונות רא אורךמידות ב 5% -כטיות עד ס. ותהארונ באורך המשולבים בתוך הארונות יכללו) למעט מקרר( ב"וכיו

  .זה אוריה מתייחשבו כסטי לא, המטבח
 הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח על, מטבח וביצוע עצמיה ותנארוור במקרה של זיכוי עב )2(

 .הים אלו לצורך תחזוק/שר גישה לפתחיש לאפ. ים משותפים/טןי גישה לקול/מים פתחייק
 .ונהקה להחלטת הינם תחתון בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של קנהצורך התלהארון  תכנון )3(

 במקומות ,דלתות ומדפים לרבות ,בשלמותו המטבח ארון אתלספק  המוכר על ,ינםקתהל אלש ההקונ החליט -
ל מוניקוז והזנת חשמים של  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים לייםהכלים החשמ להתקנת ודעויש

ה תנחה ברהחשעד במומנים שהחברה תקבע ובאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח ז .רלמדיח תחת הכיו
 .את הרוכש

 

 :מיתקנים לתליית כביסה 3.4

 .רה למתקן תליית הכביסהממנו תהיה גישה ישי רשא פתח בקיר חוץ              
 באורך מינימלי של, חבלי כביסה פלסטיק 5 ,לגלותכולל ג ניצבים )ניםומגולו(ממתכת  מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 .כ"מטר סה 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ מ"ס 120ורך מינימלי של אב םרוממת או מתקן ,מ"ס 160 
 קן ממתכת תר או במרפסת משמעו ממתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצ( ן מתקן שווה ערך בחצראפשר שיותק: רות הגןידל 

  5כלול לפחות המתקן י. קובע לקירומב ייצ היההמתקן י. תות המבנהבמקום מוצנע ושאינו נצפה בחזי, ר המבנהת על קימגולוונ 

 .וניתנים למתיחה UVעמידים לקרינת , לים יהיו איכותייםבחה .מ"ס 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של  
 .לפי תכנון האדריכל ,ובמידות 5100י "דרישות תלפי  להכ. או משולב/וניום אלומי :)שמתוכנןככל ( מסתור כביסה 

פריטי ית ה עלולה להיווצר הפרעה לתליבמקרה ז, ים/יחידת העיבוי של המזגן ותקן גםכן וייסה יתבחלל מסתור הכב: הערה

 ).ש"הנחיות משהב(המצוין במפרט המיוחד  גדולים שלא יפחת מהשטחכביסה  
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 )  מ"מידות בס(  ותריסים בדירהחלונות  ,תרשימת דלתו – 3' מסטבלה  3.5
מידות המעברים , בכל מקרה. חההפתיבסוג הפתיחה ובכיוון , פתחיםה ותמידב, חיםנויים במיקום הפתנו שייתכ: הערה 
 .ראה גם הערות נוספות בהמשך. יהרש בתקנות התכנון והבנהחלונות לא יפחת מהנד ושטחבדלתות  ייםהחופש 
 

 תריסים חלונות דלתות --- 

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )רוחב/ גובה( 

ץ ע(חומר 
/ ניוםאלומי
 )ראח/ מתכת

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

כמות ומידת 
 הפתח 

 )רוחב/ גובה(

 עץ(חומר 
/ ומיניוםאל
 )אחר/ כתמת

סוג פתיחה 
/ כ"כע/רצי(

 )אחר/כיס/נגרר

כמות ומידת 
 הפתח 

 )רוחב/ גובה(

/ עץ(חומר 
/ אלומיניום

 )אחר/ מתכת
 חומר שלבים

/ ציר(סוג פתיחה
 /נגרר/כ.ע.כ
 )חרא/מליחש/כיס

 הכניס
1 

 ציר רגילה חוןבט דהפל
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
 --- --- 90/210-כ

 ר דיורדח
1 

 כ.ע.נגרר כ גגמזו' אלומ
--- 

--- --- 
1 

 גלילה חשמלי 'אלומ 'אלומ
 כולל גיבוי ידני

 260/220-כ --- 260/220-כ

 מטבח
--- 

--- --- 
1 

 כ .ע.כ ררנג מזוגג' אלומ
--- 

--- --- --- 
 --- 120/115-כ ---

ה חדר שינ
 1 הורים

1 
 ציר רגילה עץ

2 
 כ.ע.כ ררנג מזוגג' אלומ

2 
 גלילה ידני 'ומלא '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

 3חדר שינה 
1 

 ציר רגילה עץ
1 

 כ .ע.נגרר כ מזוגג' אלומ
1 

 ילה ידנילג 'אלומ 'אלומ
 120/115-כ 120/115-כ 80/210-כ

 ד "ממ
ש שממ(

 כחדר 
 )4שינה 

1 
פלדה לפי 

 א "הג
). רגילה(ציר 

 פתיחה חוץ

1 
 מזוגג' אלומ

ילה או רג ציר
 כ.ע.כ

חיות לפי הנ
 א"גה

1 
 . סכיר לנגר 'מאלו 'אלומ

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

 ---
 ------ 

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

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

רחצה . ח
 )אמבטיה(

1 
 +עץ 

 רגילהר צי אור -צו/צוהר
--- 

 --- ניאוורור מכ
--- 

--- --- --- 
 --- --- 80/210-כ

רחצה . ח
 הורים

1 
 +עץ 

 ציר רגילה ר או-צו/צוהר
1 

 נטוי מזוגג' מאלו
 )קיפ(

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

 --- 60/115-כ 70/210-כ

 ותישיר
 אורחים

1 
 ציר רגילה עץ

--- 
 --- אוורור מכני

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

---  --- 70/210-כ

סת מרפ
 ות שר

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה
1 

 כ .ע.נגרר כ מזוגג' אלומ
--- 

--- --- --- 
---  0/12140 -כ 80/205-כ

תי דיר מחסן
 צמוד

ככל (
 )שהוצמד

 פח/עץ 1
לפי החלטת 

 החברה
 ציר רגילה

--- 
--- --- 

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

--- ---  70/200 -כ
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 :תחרווא טבלהל ערותה

 ).ף להסכם הרכישהך אחר שצורזה או במסממפרט מכר ב, בטבלה צויןבאם ל רק בפוע הקיים(

תקנת קנט פולימרי בתחתית הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו ה. גילהובפתיחת ציר ר 23 'סם לתקן ישראלי מדלת עץ לבודה בהתא = ץע דלת .א

סוג = רגילה ציר,  ומיניוםהנחיות יועץ האללפי  :סוג פרופיל, םיוינלומא= ' אלומ). בהמשך' רוט יתר בסעיף יאראה פ(לפחות  מ"ס 7הדלת בגובה 

, קירב) כיס(או לתוך גומחה /כנף נגררת על כנף ו= כ .ע.ניגרר כ, משתפלת+ רגילה=  )יפייקדר(סב נטוי , )טוינ(פתיחה משתפלת =  קיפ, פתיחה

 ל אטם גומיוליאוריתן מוקצף כולאלומיניום במילוי פ יס עשויים פחי התרו שלבהיה יהזזגלילה או בתריסי : תריסים ,תכנף בתנועה אנכי= גיליוטינה 

יורכב ארגז תריס ' מ 2.5מעל בחדר דיור ובפתחים ברוחב . והוראות היצרן הפתחה בהתאם למידות עובי הפח יהי. תשלבים לאטימה מוגברן הבי

 .או חשמלי/ו עהבאמצעות רצו, מעלהתריס נגלל כלפי = ילה לג. נינון פתיחה ידמנגנון חשמלי ומנג ל עם"שלבי תריס כנ גלילה עם

 /לתותכ הד"ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה בטבלהאחד מחדרים ל ש רבתיאולהופיע חדרים יכולות  ילשנים משותפ, חלונות/לתותד .ב

 .האוויר וגת מיזמערכ תפקודמ כהכנה ל"ס 3גבהו מעל רצפה עד יתכן ושולי דלתות פנים יו. חלונות המצוינות בטבלה

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן יבטיחות/רגיל) Double Glazing(כפול  וףזיגוג שק מאלומיניום עם ,)ד"ממעט למ(ווטרינות / ונותלח .ג

תו כיביהם יהיו בעלי ות ורהחלונ. )ןלפי תכנואו אחר  מ"מ 6י של עם מרווח אויר בעוב, לפחותמ "מ 4 זיגוג בעובי( ר ביניהםזכוכית עם מרווח אווי

החלונות יותקנו על ידי . חה ונעילהמנגנוני פתי, ותידיות מובנ, ליםגלג, צירים ,EPDMי גומאטמי , סרגלי זיגוג: כללםוב, רייםתקן ואביזרים מקו

 לכל במסילות. אין :תרשתו .עורףפקוד ה נחיותלפי ה, ים פלדה/כנףיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם ד "בממ .מטעם היצרן מתקין מורשה

 .תחא רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף יבתנ יותקן ,החלונות

ת במטבחים הפונים למרפסת שירות גם לרבו, ריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץבחדרים סניט ,בחדרי שירות -ץאוורור לאוויר החו .ד

 .לרבות רפפת כיסוי עד לקיר החוץמכני וורר ד במאצינור מצוי  יבוצע, או בחלון/ו אם איננה סגורה בתריס

קבוע  יתכן פתחים המשולבים בזיגוג .יועץ האלומיניום או/ו ון האדריכלי תכנ"עפ, גוון ,סוג פרופיל .וםינילומעשויים א מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .או קירות מסך/ו, מחסום/המשמש כמעקה

 ני פתיחה  גנומנ ,ידיות מובנות, גלגלים, צירים, EPDMאטמי גומי , זיגוגסרגלי : כללםוב, םקוריים מרייזתו תקן ואביהיו בעלי רכיביהם החלונות ו   

  ;היצרן מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו החלונות. נעילהו   

 . האדריכל רתבחיי "עפ") חלב("ה שקופה או עמומבטיחותית זכוכית תותקן  ,)באם יש חלונות( ושירותיםרחצה י /בחדר .ו

 .ודרישות כיבוי אש יכלאדרה תכנוןלפי  ,או רפפות קבועות/ו לתאו סבכה בד/ני ואו אוורור מכ/ון ויעשה באמצעות חל) סןככל שנרכש מח( סןחמור האוור .ז

 מערכות, )פיתטלסקו/פנורמית( צצהעינית ה, סגר בטחון פנימי נוסף  5044תואמת לתקן ישראל  ,רב בריח )ביטחון(דלת פלדה . דלת כניסה .ח

מ "מ 1.25לוונת בעובי של בניה מפלדה מגו קוףמש .מעצור דלת ומספר דירה, תחתון סף מברשת ,"רוזטות"ה וענידית , נדרין צילמג, םצירי

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

 . אש/בטחוןלתות תכן ויותקנו דלדירות בקומת קרקע יבכניסה , אותת הכבת רשוהנחיולפי  .ההחבר בחירתגוון לפי  , לוני ציפוי ד"דלת ממ .ט

, חוזק –קים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד או שווה ערך בכל היבט תפקודי משתי לוחות מודבדלת תהיה עשויה כנף ה :פנים דלתות ולימכל .י

 עם, במיםהמתאים לעמידות  יצוני מתועשיקה או ציפוי חרמיאו פוע צב גמר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. אחר, קיים, אקוסטיקה

 בעל 23' בהתאם לתקן ישראלי מסמשקוף הדלת יהיה  .ים לפחותצדד 3-מצופה ב) קנט(ף כנף הדלת בהיק .י הצדדיםמשנ תכתידיות מו מנעול 
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עול סיבובי נמקלחת מ/ בחדרי אמבטיה  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה ית פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פסהלבשו

או /שיוצגו על ידי החברה ו, )אחד מהם לבן(גוונים לפחות  3לבחירת הרוכש מתוך  :גוון   .ף הדלתגג בכנמזו, אור-צו/ רוצוה" תפוס פנוי"דמוי 

 .ו על ידה/יבחרים ש/הספק

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

 .לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה, תריס/סוג החלון, כות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתחי הרשויות המוסמ"פתח שיוכרז עב

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

זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים + חלון אלומיניום . כנפיים לפתיחה 2או /הנגררות לכיס ו, םחלון פלדה כנף אחת או שתיי. המ מעל מפלס הדיר"ס

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

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

י "הוסמכו לכך עי הגורמים ש"מות נוספת עיחייב בדיקת תקינות ואטי, י הרוכש"קו עלכן פירו, י פיקוד העורף"אושרו עוהתקנתו נבדקו שתקינתו ו

או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל /תירה בין המצוין בתוכניות המכר ות ספק יודגש כי בכל מקרה של סלמניע .פיקוד העורף

 .חיות מעודכנות של פיקוד העורףהתואם הנ

אביזרים  בהתקנת הצורךעקב , "נטו"טאות מידות פתחים אינן מבו, מ"משוערות בס בניההינן מידות , 3' מסהמפורטות בטבלה המידות  – מידות .יג

 מסך קירות/ויטרינות/חלונות /של מלבני דלתות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ואו מסגרות סמויות וכן  /מלבנים סמויים ו: כגוןמשלימים 

  .  ש בתקנות התכנון והבניהלפתחים אלו כנדר, שטח/ותקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממידבכל מ ).לפי הענין(
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 כלים סניטרים בדירהמתקני תברואה ו – 4' טבלה מס 3.6 
 )ראה גם הערות לאחר טבלה זו(  

 

 מיתקן
חדר רחצה  שרותי אורחים מטבח מיקום

 וריםה
אמבטיה חדר 
 אחר רפסת שרותמ )כללי(

 טבחכיור מ
 )כפולה/בודדת(
 

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

 --- --- --- --- --- 'א סוג

 --- --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

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

 --- --- 3.3.3סעיף ראה  'א --- --- סוג

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

 כיור לנטילת ידיים

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

 --- --- --- --- 'א --- סוג

 --- --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  להאס
 )'ב(שטיפה

 

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

 --- --- 'א 'א 'א --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪ זיכוי 

 / אמבט

 )'ב(מקלחת

מידות 
 --- --- )מ"בס(

כל הוראות לפי 
 דין

 ראה בהמשך

70/170 
 --- --- )טיהאמב(

 ריצוף משופע --- --- סוג
 )מקלחת(

אמבטיה (' א
 --- --- )אקרילית או פח

 --- --- אין --- --- ---  ₪זיכוי 

סוללה למים קרים 
 ,כיורמים לח/

 )ד)( ג(מהמשטח

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

 --- --- 'א 'א 'א 'א סוג

 --- --- 'ראה נספח ג 'אה נספח גר 'ראה נספח ג אין ₪ זיכוי 

סוללה לאמבטיה 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 אינטרפוץ(
או ) 3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- 'א --- --- --- סוג

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

סוללה למקלחת 
 )ה( יםלמים קרים וחמ

 --- --- דגם
  דרך-רב

 אינטרפוץ(
או ) 3דרך   

 )ה(ללהסו

--- --- --- 

 --- --- --- 'א --- --- סוג

 --- --- --- 'ראה נספח ג --- --- ₪ זיכוי 
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 מיתקן
חדר רחצה  שרותי אורחים מטבח מיקום

 וריםה
אמבטיה חדר 
 אחר רפסת שרותמ )כללי(

ה חיבור מים מכונת כביס
 --- יש --- --- --- --- )ח(ולניקוז

 רווללש בדופן חיצונית 4"פתח 
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 לל תריס הגנה ומשקולת סגירהכו
 --- יש --- --- --- ---

לחיבור , חיבור למים וניקוזהכנה 
 )ט(מדיח כלים

ור ההכנה משולבת בניקוז כי(
 )המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין )ברז ניל( ררמים למק' נק

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

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

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ).להסכם הרכישה ו במסמך אחר שצורףבמפרט מכר זה א, בטבלה צויןבפועל רק באם הקיים (
כיור רחצה . חהבהתקנה שטו, נירוסטה/ר סילי קוורץ חומ, לבחירת הקונה: )מ"ס 80/46מ או כפולה "ס 40/60ודדת במידות ב( כיור מטבח )א(

 תוצרת לפי .מ"ס 40/50-חרס מידות כ: כיור רחצה .י החברה"שיבחר ע, ספק/לפי היצרן) מ"ס 40/50 -במידות כ( ):ליאינטגר(שולחני 
 . החלטת החברה תוצרת לפימידות ו. חרס :ר נטילת ידייםכיו .ת החברה לפי בחירת החברההחלט

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

 מיטת תמיכה מילוי עץ בפינות ו. ציפוי פוליאסטרשלד עץ עם , בעלת חיזוק היקפי, מ הומוגני"מ 3.5ר אקרילי בעובי תהיה מחומ :אמבטיה
 .מ לפחות מצופה אמאייל"מ 2.5י לחילופין מפח בעוב. לווןמפרופילי ברזל מג

 לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר, דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח :מקלחת
 ;המשטח

מ "ס 20ולעומק מ לפחות "ס 25 -בגובה כ פיה, בציפוי כרום ניקל ,מערבל/פרח: דגם: לקערת מטבח. )כולל חסכם( חמים/סוללה למים קרים )ג(
 .1385י "מדת בדרישות תועוכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך  .לפחות

 15ומק מ לפחות ולע"ס 15 -באורך כ פיה ,קלבציפוי כרום ניערבל מ/פרח: דגם: )כולל חסכמים( י רחצה/לכיור, םחמי/סוללה למים קרים )ד(
  .וצרת הארץכשאחת לפחות ת סדרות 3ך לבחירה מתו ,מ לפחות"ס

  .בלבד למים קרים, בציפוי כרום ניקל, פרח: דגם :כיור נטילת ידיים
, כולל צינור שרשורים ניקל בציפוי כרו, )דרך 3אינטרפוץ (רב דרך  –מהקיר : דגם :באמבטיה :)כולל חסכמים( חמים/למים קרים סוללה )ה(

הכוללת , מיקס מהקיר, לחילופין סוללה למים חמים וקרים. פחות ומזלףמ ל"ס 60ביל אנכי באורך מוט החלקה טלסקופי ומו, כוונןמתלה מת
 .מבטיהה תחתית למילוי האיציא

מוט , מתלה מתכוונן, כולל צינור שרשוריל בציפוי כרום ניק. מיקס מהקיר, )דרך 3אינטרפוץ  -סוללה (רב דרך  -מהקיר : דגם: למקלחת
ת בקוטר מ וראש מקלח"ס 30זרוע מהקיר באורך , לחילופין ולפי בחירת הדייר. ומזלףמ לפחות "ס 60נכי באורך החלקה טלסקופי ומוביל א

 . מ"מ 15
 .קבלן/י החברה"שיוצגו ע 1385י "ועומדת בדרישות תכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3מתוך  לבחירה, מקלחת/סוללות האמבטיה

 .ניל יזברו, חיבור לביוב: וללתכ י שטיפת אסלה/ארגזכיורים ו התקנת )ו(
 .לבן: גוון הקבועות )ז(
 . ור לקו דלוחין או שפכיםוחיב) 2007' אוג תיקון -ת"הל( מים חמים, ם קריםמי: הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח(
 .חולסיפון קערת המטב, ה לחיבור לביובברז והכנ: למדיח כלים כוללת הכנה) ט(
סופיות הינן ה המידות, הרי אלו משוערות ,מ"או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס/קן ואו מת/בה כלי תברואתי ובכל משבצת שיש : מידות )י(

 .החברה י"חרו עשנב, או היצרן/ם למידות הספק ובהתא
 .שת בלבד ללא אביזרי קצהצנרת נחו, באם לא נאמר אחרת: גז' הכנה לנק )יא(
 .מהרשת העירוניתמים בטמפרטורה המסופקת : קריםמים  )יב(
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 למניעת החלקה מדים בתקן ישראלישעו קבועותלרכוש  יש, במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה -)אמבטיה/אגנית(בועות רחצה ק )יג(
  .R-11 -ולא פחות מ

 . משטח העבודה או הכיורקרי ברז הממוקם על מישור =  פרח .עקבו ראש ברז הנשלף מתוך שרוול= נשלף  )יד(
  . בעזרת ידית אחת, חמים/קרים ויסות מים ל) = מיקסר( מערבל

 .או שניהם/ואו לפיית ברז /לראש מקלחת ו, םקרי/של מים חמים ,יציאה/חלוקת כניסה) = אונטרפוץ( דרך-רב
 ).'פתחי ניקוז וכו/מקלחות/ברזים(מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז  )טו(

, תא המקלחתשטח , רת הדלוחיןללא התאמת קוטר צנ, "גשם"כגון ראש מקלחת דמוי ) לאחר קבלת החזקה בדירה(שינוי מהאמור לעיל 
קוז המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניעלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות , לישת המיםומחסום הקפי מפני ג

 .ברצפה
  מתאימים כגון  יש לנקוט באמצעים, חת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקהש באמבטיה הינו גם למקלהואיל והשימו) טז(

  .החלקההדבקת מדבקות המיועדות למניעת 
  ה של כיבוי לאמנגנון לניתוק זרימת הגז במקריש להשתמש בכיריים הכוללים , ובכללככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ) יז(

 .ות הבישול/ל להבהרצוני ש
 

 או במסמך אחר ט מכר זהבמפר, ל רק באם צויין כך בטבלהלעיל יותקנו בפועמובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות (
 ).שצורף להסכם הרכישה

 

 , ברצפה, )ותפים לכלל הבנייןבחלקם יתכן ומש(י ביוב צנרת ופתחי ביקורת לקולטנ: חרלכל צורך א, ינסטלציה נוספים בדירהאביזרי א  3.6.1 

 ). י דרישות כיבוי אש"עפ, וכמות מיקום( ,יתכן מתזי כיבוי. אינסטלציהה י החלטת מהנדס"במיקום וכמות עפ, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  בלי פיקודוצנרת להעברת גז וכ וצלמפאו /ויני מרכזי קוז למזגן מני. לפי החלטת מהנדס האינסטלציה, םמיקוארון למחלקי מים ב  

מיקום או /או במסדרון ו/ות ובמרפסת שר ,מפוצלאו /ו י מרכזימינמיועד למזגן  מיקום. למאיידעד המיקום המיועד , המיקום המיועד למעבה  

 , או במסתור כביסה/ליון וע מיקום מיועד למעבה בגג. ברהי החלטת הח"וקצר לכל חלקי הדירה עפמוצנע ומוסתר המאפשר פיזור יעיל   

 .המעבים/מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבהאו /ו  

 
 :הערה  
 דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות יתכן ויחייבו , )ידרשוככל ש(, מתזי כיבוי/ובבי/מעבר צנרת מיםהצורך ב  
 , כרבתכנית המ יסומנו שלא בהכרח, קירות ורצפהבסמוך לאו /ווך לקירות ותקרה בסמ ,"ספסלים"או " עמודים או קורות"  
 .מהתוכניתאו שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה   
 פתחי  ן וידרשויתכ ןהבנייוהנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה , י"יש לקחת בחשבון כי לפי הת ,ףבנוס  
 .תחזוקה גישה לצרכי תם ויש לאפשראין לחסום או, ורת אלו ביצוע פתחי ביק שיידררות בהם ולכן בדי, ביקורת  

 

 סולארית משותפת מאולצת תהיה לפי הוראות כל     באמצעות מערכת ) עליונות לפחותקומות  7-ירות בדל(הספקת מים חמים : ימום מיםח  3.6.2

והתקן קוצב זמן לחימום חשמלי לדוד המים החמים לרבות גיבוי  579תקן ישראלי  מערכת הסולארית תהיה בהתאם לדרישותהתקנת ה. דין  

) טיימר(ר חשמלי והתקן קוצב זמן לארית וכולל חימום עם אלמנט עזחובר למערכת הסומה) דוד(לכל דירה יותקן מכל אגירה ). טיימר(המים 

  ם חמים באמצעות מערכת  וראות כל דין לא ניתן לספק מילדירות שלהם לפי ה. את זמני ההפעלהן מראש הכולל מפסק במאפשר לתכנ

 ).יימרט(יעשה חימום המים באמצעות חשמל והתקן קוצב זמן לחימום המים , סולארית

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5בדירות , ליטרים 120 -חדרים 3בדירת : תבקיבול למים חמים) דוד(ירה מכל אג  
 .הנדס האינסטלצימה תכנוןגג עליון לפי  או בסמוך להשירות או במרפסת  במקום מוסתר אך נגיש כגון: ום הדודיקמ

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

  .אין: "דלי"ברז   3.6.4

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

 .פלסטי: דלוחין ,לפי תכנון מהנדס האינסטלציה ,PPR, S.P, פקסגול, מגולוונתפלדה : מים חמים וקרים: נורותחומר הצי 3.6.6

 .פלסטי: שפכים 
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 דת הגז מחיר הדירה יכלול צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקו, יש: ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחה צנרת גז בדיר 3.6.7

  .רתית במטבח וכן הכנה למונה גז דיהראשי                    

 .יש: גז לדירה הכנה למונה 3.6.8

 

  :הערה 

 במטבח וכן הכנה למונה גז פקת הגז ועד נקודת הגז הראשית ז בדירה ממקור הסמחיר הדירה כולל צנרת ג. הגז בדירה' נקמיקום  

 . דירתי

 מלאי ותשלומיםפיקדון , ריכוז מונים, מיסים, מונה פיקדון, זי ניתוקבר, התאמות, מאריכים, עבור מחברים םמחיר הדירה אינו כולל תשלו 

 י החברה לפעול"הגז המורשית ע' נה ישירות לחבאותם ישלם הקו, זעצמו לחיבור הג נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה

          . בבניין

 

 )ראה הערות לאחר טבלה זו( שורתמתקני חשמל ותק – 5' טבלה מס 3.7
 
 

 'נספח ג ראה, תקע ונקודות טלפוןבית , ות מאורנקודיכוי לחיר זמ
 

 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 'נק
 ;יהטלוויז

 ;תקשורת' נק
 .טלפון' נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 דירהל כניסה
- - -  1 1 מבואה או

 לחצן+ פעמון -
 אינטרקום -
ללובי  מפסק תאורה -

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

 . שקע
 הטלוויזי/ארון טלפוניה- 

 דיור חדר
-  3 2 אוכל ופינת

 
 -1 

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

 ).שמש בחדר דיור

 יםפרוזדור
2 

כולל מפסק (
 1-  1 )ליףמח

-  )מזגןל(

 3מעל בפרוזדור באורך 
או בפרוזדור הכולל ' מ

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

 1 מטבח

6 
אחד מהם (

אחד , כפול
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
דרגה ב

 )רגילה

 )יג( 1- 

-  )תנור(

בתי , מיקום השקעים
ל התקע יהיה מע

משטח העבודה ככול 
ובהתאם האפשר 

המטבח יותקנו  תכנוןל
פרדים שקעי כח נ

 למקרר, לתנור, למדיח

שינה  חדר
 הורים

1 
כולל מפסק (

מחליף 
 ) למנורה

 

4 
ים ליד שני(

 )המיטה
' נק(אינטרקום  - 1 1- 

 )דיבור בלבד/שמע

   חצהר חדר
 הורים

1 
 1-  )מוגן מים(

1 
בית תקע (

 )לתנור
 -

 ,בהעדר חלון
אוורור מכני ' הכנה לנק

 דרשן שנימפסק היכ+ 

-  1 1-  3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 שינה. ח

מנורה לפי 
הנחיות 

 פיקוד העורף
לפי תקנות פיקוד  1 1-  3

 העורף
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 מיקום
נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 'נק
 ;יהטלוויז

 ;תקשורת' נק
 .טלפון' נק

 נקודות 3 כ"סה

 הערות/ אחר

 חדר רחצה
 )מבטיהא(

1 
 1-  )מוגן מים(

1 
בית תקע (

 )לתנור
 -

 התקן קוצב זמן +
הכולל מפסק לדוד 
י "השמש במיקום עפ

 . התכנון
 ,דר חלוןבהע
מכני  אוורור' הכנה לנק

 היכן שנידרשמפסק + 

- - - -  1 שירותים
 ,בהעדר חלון

אוורור מכני ' הכנה לנק
 .מפסק היכן שנידרש+ 

 1 מרפסת שרות 
- -  )מוגן מים(

2 
 מוגן מים

 ,מכונת כביסה(
 )מייבש כביסה

 - -

 ות/מרפסת
 שמש

1 
-  )ןמוג(

1 
 )מוגן(

IP44 
 - -

+ כולל תריס חשמלי 
מנגנון פתיחה + מפסק 
 ).ורבחדר די(ידני 

 מחסן
ככל (

 )שהוצמד
1  -1  - -

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

או . משויך המחסן
הזנות לחילופין ש

חשמל של כל ה
המחסנים יחוברו למונה 

משותף ונפרד 
או , מחסנים בלבדל
, סןה נפרד לכל מחמונ

י "המוכר ועפ להחלטת
 .ובחירת

 כביסה תורמס
- - -  )מתוכנןככל (

1 
 פקט הכנה(

 )למזגן
 - 

 -

 
  אחרותהערות לטבלה ו

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

 ).בנפרד נספר כל שקע, ם או יותר בפנל אחדשני שקעי( .רגיליזון מזרם חשמל בודד לחיבור מתקן חשמלי הנ" שקע" = )רגיל(מאור בית תקע  )ב(

 .ר לפחות"ממ 1.5 החיבור יבוצע בכבלים

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

 .לפחותר "ממ 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספת' וינים בסעיף אהמצ, )בתקרה או קיר(ות המאור של נקוד הדלקהתאור בלבד לאופן ה =ור הדלקה כפולהנקודת מא )ד(

 .'מאור המצוינות בסעיף אה נקודות

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

 .בדרגת הגנה גבוההאביזר הקצה מוגן מים נו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך תקע מוגן שאי בית= או אחר IP44ה קע עם דרגות הגנבית ת )ו(

, בין מחשבים –ת תקשורת נקוד, טלפוניהאו לחוד וכוללות נקודת ) קומפלט( ות ביחדנקוד 3= )מחשב( תקשורת/טלפון חוץ/טלויזיהנקודת  )ז(

. אינטרנט/ירה לרשת הטלפוניםללא חיבור הד.  שידורי כבלים לחיבור לקליטתואפשרות , בה כאמורקליטת שידורי חוחיבור ל –ויזיה נקודת טלו

 .כיסוי כולל 1מודול  55הכנה בקיר וקופסא נקודת הנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד 

 .)ת שומר לפי הענייןעמדללמבנה או דלת כניסה ל(פנים  זרי קצה לתקשורתמלאות כולל אבי ות/נקודה)= אינטרקום(טלפון פנים  נקודת )ח(

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

ודת ההכנה ז תקשורת ועד נקמריכו) מחשב(רת תקשו' הכנה לנק .וחוט משיכה בלבד ")שרוול("נרת באם לא צוין אחרת הכוונה לצ"= כנהה" )י(

למניעת ספק ). ספירלי" (תנור להט"ולא " מפזר חום" ,)באחריות הדייר(יותקן צה מעל דלת חדר הרחחימום נמצאת  ם ההכנה לתנורבא. בקיר

 .וללת שקע מוגן מיםלתנור חימום כההכנה  .י החברה"מום לא מסופקים עמצעי חייודגש כי א
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ם /מכבים את אותה/םדליקיאך מ, אים בריחוק ביניהםים שונים הנמצמשני אביזרים נפרד ,כיבוי/ להדלקה ות מאור הניתנות/נקודה =חליףמ )יא(

 .מאור ות/נקודה

 .מהנדס החשמל ודרישותבעקבות הנחיות החוק  'יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק )יב(

ישירות  הנקודה תחובר. רייםקום המתוכנן לכימתחת למ, המטבח תותקן נקודת תלת פאזית בארון= אזית חיבור תלת פבדירת מגורים הכולל )יג(

 .הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. 2.5/5בכבל תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט  למפסק

 

 או במסמך אחר במפרט מכר זה , תקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלההערות לעיל יויוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהר כי צמוב(
 ).שצורף להסכם הרכישה 

 

  .ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגות .יש: ת מאורונקוד: קומה בכל: מבואה קומתית/ דר מדרגותח  3.7.1 
  .יש :קומתית בואהלהדלקת אור במצן מתוך הדירה לח .יש :הדלקת אור לחצני .יש :גופי מאור  

 .כולל כיסוי 1ול מוד 55ודת ההכנה בקיר וקופסא תקשורת ועד נקוחוט משיכה מריכוז רת תכלול צינור נקודת התקשו: וץטלפון ח 3.7.2 

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

 .י"ישות התלפי דר, סטנדרט: סוג: שקע/י הדלקהאביזר 3.7.4 

לפי   :מיקוםיש : וך הדירהבת ,)שקע רגילכולל (דירתי קשורת ולוח ת )מודולים 6-מקום פנוי ל כולל השארת(דירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 .אין: שעון שבת. יש: מפסקי פחת .החשמל  כנון מהנדסת  

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

 .)ח הקונה"וע י"ר יוזמן ויותקן עוהתקנת מונה אש אינו כולל הזמנהמחיר הדירה . (אמפר 3×  25: פאזי תלת: ור דירתיגודל חיב 3.7.7 

 תכולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומ, שמע דיבור אינטרקום( .5 כמפורט בטבלה: מיקום, יש: מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ).ה הוריםבחדר שינ רלשמע ודיבוופומית  ,יסההכנ  

 .ןאי: )נפרדת(גור מערכת טלוויזיה נוספת במעגל ס 3.7.9 

  רב ערוצית לקליטת טלוויזיהחיבור לכבלים ל הכנה :ויזיהטלולקליטת שידורי  הכנה 3.7.10 

ופין לחיל.  )אשר תספק שרות זה ערוצית -יה הרבלחברת הטלוויזי הקונה ישירות "ללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע(   

י הקונה "ע שירכר דירתי אשר יללא ממי( M.Fדיו ור 33, 1,2י ערוץ לקליטת שידור יםאו למספר בנינ ןלבנייצלחת מרכזית אנטנת   

 ).המספק שרות ז  

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 .ע"ש או" וונטה"דירתי  י מאורר"או ע/ו) משותף(לי חיצוני פוח חשמי מ"יבוצע ע, המחויב באוורור מכני לפי תקנות אוורור חלל -

 .3.5עיף יסים בטבלת פתחים סראה גם תר .תריסת חשמל להפעלת התריס חשמלי כולל נקוד -

 .ון תקשורת כולל שקעאר- 

 .משולב בארון תקשורת טלוויזיה/ לפוניהארון ט- 

שקולת ריס הגנה עם מכולל ת 4"צינור פליטת אדים בקוטר י עבור הכנה למייבש כביסה ומעבר חיצונ –במרפסת השרות  -

  .לסגירה והזנת חשמל

ותאפשר  לת פאזי ולרשת החשמל הישראליתתאים לחיבור תהמערכת ת. ל הדירתיתשל צריכת החשמ כת לניטור ולבקרהמער- 

 .זנת תעריפי החשמל המשתניםה

 קשורת יחידת ת, כל רכיב המודד זרם חשמלימתבססת  המערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר

 .ברורהת ומציג אותם בצורה ים בצורה מקומיל ומעבד את הנתונצג דיגיטלי אלחוטי המקב, אלחוטי לשידור

  הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה', מ 1.5כניסה במקום נגיש ובגובה תקן בפנים הדירה בסמוך לדלת ההצג יו

 . עלותם הכספית טברת ואתוהמצ השוטפת
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 :הבדיר, חימום/ מתקני קירור 
 . ןאי ימרכז דירתי מיני מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, זיפא תלת נדרטיתסט אחת מרכזית נימי למערכת בלבד נההכ .1

 לכל קצרו עילי אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד נןמתוכ מיקום

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן המיקום בין רצפהה במילוי ונעה קירמוכנסת ב שמליח ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות תיותהתש ביצוע .2

 מוצא. ביסההכ ורלניקוז מסת או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס לוחב כיסוי מצעותבא הסתרה יכלול "צמה"ה

 .קיר המסדרון על טטהתרמוס למיקום עד המאייד מיקוםמ קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

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

 .המעבים / בההמע םלמיקו ומוסתר מוצנע מיקום .5

 :ה תכלולבמקרה זה ההכנ. ד"ה למזגן עילי בממתבוצע הכנ, רףבאישור פיקוד העו .6

 .מלנה ישירה מלוח החשדת חשמל נפרדת הזנקו -

 .קצה הצינור ייסגר במכסה. ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה"מנקודה בקיר מחוץ לממ, קו מיםצנרת ני -

 .פ התכנון"וסתר עצנע וממיקום המעבה יהיה במקום מו -

 .ן מהנדס מיזוג האוירל בהתאם לתכנו"כל ההכנות הנ -

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג נדסמה קביעת פי לשע ככל .לעיל) 6( 4.1לאמור בסעיף  מעבר .אין :וצלמזגן מפ 4.2

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

 .מים וזניק וצנרת גז תצנר, צנרת חשמל לרבות הנדרשות תיותהתש

ש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת הרוכו, בדירה) ספרינקלרים(ית בוי אש אוטומטמערכת כיל שקיימת ככ: הערה
 .זורה להנמכת תק) ים/י המתז/ראש(נקלרים הספרי מחויב הרוכש להתאים את גובה, )מסתור(תקרה 

  .אין :אגף/ית בבנייןזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזמי 4.3

   .אין :הפועל בגזחימום  תנור  4.4

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

 .אין :רדיאטורים  4.6

 .אין :ים חשמלייםנבקטורקו  4.7

 .אין :צפתיחימום תת ר  4.8

 .אין :מיתקנים אחרים  4.9

 

 :ןבמחס, יחות בדירהי כיבוי אש ובטסידור* .5
 .יש :)באם נרכש( במחסן .י רשות הכבאות"דרש עישיככל : הבדיר ):ספרינקלרים(ית בוי אש אוטומטמערכת כי 5.1  

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

 ,רשות הכבאותי "ככל שיידרש ע, ציפוי עליהם/יפוילרבות ח ,ת אלוכיבוי ובטיחו ,התקנת סידורי גילוי *  
 .או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות/ו, מכרכנית הבתו יוצגו לא בהכרח    
 
 :עבודות פיתוח ושונות .6
 חניה 6.1 
 ;ם המגרשבתחו :כולם. לפי היתר הבניה :אגפים/בנייןלכל ה הסך הכל מקומות חני 6.1.1   

  ;אין :)לפרט( חניות במקום אחר. ובמרתפים סהיות בקומת כניכל החנ                                
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 .כמצוין בתוכנית המכר :קוםמי יהלפי היתר הבנאו  10 :חניות מספר, יש :)משותפת/פרטית(חניה לנכים  6.1.2  

ה רשמי עם הצגת תג נכ(ה מכר לרוכש דירה נכתי, ניה להיתרפיתוח ובנספח הח/סביבה/בתכנית המגרשלנכים כמסומן חנייה 

 .בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה, הובהעדר רוכש נכ ,)שרד התחבורהמטעם מ

 .שי :ערכת תאורהמ .לפי הנחיות האדריכל, ם משתלבותאבני /מוחלק בטון :חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 .יש :גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 .ת המכרי סימון בתכנילפ :מיקום .לפחותאחת  :חניות לדירהמספר  6.1.5  

  .אין :לחניה בכניסהמחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

 כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה .ףאג/יןילבנ יסההכנ למבואת עד מהרחוב חיצונית יסהכנ בתרח תתוכנן המגרש בתחום    6.2.1                    

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

 הריצוף יהיה . פי תוכנית האדריכלאחר ל/אבן טבעית/ אבנים משתלבות/ אספלט/ גרנוליט/ בטון: חומר גמר: שבילים 6.2.2  

 .בעל גוון בהירככל הניתן    

 .כנית האדריכללפי תו ,טבעיתאבן / נים משתלבותאב/ אספלט: ר גמרחומ .יש :צפיםמשטחים מרו 6.2.3   

 י במים בהתאם חסכונגינון  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיה). על פי סימון בתכנית  מצורפת(.יש: ותפתחצר מש 6.2.4  

  .להנחיות משרד החקלאות                                

ולא צמחיה לא עצים (שורשים רדודים בלבד ת צמחיה בעלת ת בטון מותרת שתילמעל תקר ).כולה( .ל תקרות בטוןמע ,חצר   

 ). יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך-עמוקת שורשים

 .ל ראש מערכת ממוחשבכול. יש :משותפת רשת השקיה 6.2.5  

ולפי  ית הפיתוח המאושרתלפי תוכנה ממוצע בגוב. הרשויותלפי היתר הבניה ודרישת : חומר: מגרשות של ה/בחזיתגדר  6.2.6  

 .חברהקביעת ה

 . אין): בחלקה קומה פתוחה(ולשת קומת עמודים מפ 6.2.7  

 

 מערכות משותפות .7

 :מערכת גז 7.1 
 או הבניין אוובמיקום המתואר בתוכנית המגרש , הגזתאום עם חברת ב, צוברי גז באמצעות סידור מרכזי :ת גזהכנה לאספק   7.1.1  

  .חזוקתהלהנחת צנרת הגז ותת הנאה וזיק נההצורך תינתבמידת  .המקומית תי דרישות הרשו"עפ

 .הינם בבעלות חברת הגז ,כאמור צוברי הגזמובהר בזאת כי    

 ;יש: זי לדירהמרכ רממקוצנרת גז  7.1.2  

 ).3.6סעיף ( 4ראה טבלה : מיקום. יש: הגז בתוך הדיר צנרת אספקת 7.1.3  
 

 :רים לכיבוי אשסידו 7.2 

 .כיבוי והנחיות יועץ הבטיחותי רשות ה"ע ככל שידרש :מדרגותלת לחץ בחדרי מערכת להפע 7.2.1  

 .חותות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטידריש י"ע ככל שידרש: פרוזדורים/במבואותמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 .עץ הבטיחותהכיבוי והנחיות יולפי דרישות רשות . יש :)נקלריםספרי(מתזים  –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 .לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. יש: זי כיבוי ותכולתןעמדות כיבוי לרבות ארג 7.2.4  

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

 בשטחים משותפיםארונות כיבוי ו) הידרנטים(יבוי ברזי כ, כיבוי אשערכות גילוי ומלרבות , כל סידורי הכבאות: הערה     

 .מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות ,פרטיים או             
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 .תרשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחו י"ע ככל שידרש: בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 .אין :)להזנת הדירות( מיזוג אוויר מרכזית מערכת 7.4 

 .אין :ייריםים לשימוש הד/חדרערכת מיזוג אויר במ 7.5 

ו א ,ףאגשל ה הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות :מיקום . לדואר שגוי 1, לוועד הבית 1, לכל דירה :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"תו ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות יוויה אגפים/ןהבנייבמקבץ אחד לכל 

 : מיתקנים אחרים 7.7 

בחלקים (מערכות תאורה , מאגר מים, שנאים. ח, ומשאבות מים המערכות סניק, ים הנדרשים בחוקרום לכל המתקנגנרטור לשעת ח  

  .'וכו אגף/בנייןמוכים לטובת הס אגפיםאו ב, סמוכים אגפיםולטובת  אגף/בנייןב םייריים לשימוש כלל הד/חדר ,)משותפים

 .היועציםתוכנית המתכננים ולפי  :וכמות מיקום

 

 כות תשתיתור המבנה למערחיב .8

 ;יש :לבית ראשימונה מים ; יש :ם מרכזיחיבור לקו מי 8.1  

 .יש :חיבור לביוב מרכזי 8.2  

 .ולל התקנת מונהלא כ. יש; שמלבהתאם להוראות חברת הח ,רשת החשמלל גףא/חיבור הבניין 8.3  

 .הטלפונים' לחבחיבור הדירה לא כולל ): להיתרבקשה (והבניה ם לתקנות התכנון בהתא :שת הטלפוניםלר אגף/בנייןהכנה לחיבור ה 8.4  

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

ה יעש ועם בפועלעבודות שביצ. ישהבמחיר הרכ כלולים ,דרכי גישה, ניקוז, ומכיםקירות ת, מדרכה, כביש :שלי הגובל במגרפיתוח כל 8.6  

 .ריות החברהי הרשות המקומית אינם באח"ע

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

 .ת המקומיתהרשו י"ע: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :שותףיאור הרכוש המת 9.1 

 .ת המכרו כמשותפים בתוכניבאם סומנ: יםמקומות חניה משותפ    9.1.1   

 .אין: )תוחה חלקיתפ, ועמודים קומת כניסה( חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 .חברההלפי החלטת : מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

א ל :C ףבאג, ר"מ 61 -לא פחות מ :B ףבאג, ר"מ 70.5 -לא פחות מ :A ףבאג :חבשט. יש: ת כניסהבקומ) בילו( מבואה 9.1.4   

   ;ר"מ 62 -פחות מ

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

 ).בכל אגף( A,B,C: 2 המגורים באגפי): מספר( דרי מדרגותח 9.1.6   

 ).בכל אגף( A,B,C: 3ם באגפי המגורי :למגורים מספר מעליות; יש: מעליות; יש: ר מעליתפי 9.1.7   

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

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

 .אין: חדר דודים משותף 9.1.10   

 וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות , תת סולאריומערכו: כגון) משותפות או/ויות פרט(יש מערכות טכניות  :ותנים על הגגמיתק 9.1.11  

 . כל הדיןמוסמכת על פי    
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 .יש; שטח ללא גינון .יש: פתוח בתחומי המגרש חצר ושטח 9.1.12   

 ז מחזור אשפה מרכ, ורת וחדרים טכנייםכות לרבות תקשחדרי מער: קים נוספים של הבית שהינם רכוש משותףוחל מיתקנים 9.1.13   

  .המכר כניותכוש משותף בתומסומנים כרה, פרקים אחרים במפרט זהכמפורט בוומתקני אשפה    

 

 :שאין להוציאם מהרכוש המשותף) אם קיימיםב(ים /חלק 9.2 

 ).לוטמי( ,י מדרגות/חדר 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 .משותפת גישה לחניה 9.2.3   

 .כל אגףל לובי בקומת כניסה 9.2.4  

 .ל אגףלכ לובי קומתי 9.2.5  

 .על הגג )ותפיםהמש( ם השוניםגישה מחדר מדרגות אל המיתקני 9.2.6  

 .מחדר מדרגות אל חדר מכונותגישה  9.2.7  

 ).משותפים(ים /ים טכני/תי לחדרקומ גישה מחדר מדרגות או מלובי 9.2.8  

 .הגגדי מיתקנים משותפים על התפוס על י – חלק הגג 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ).מוגנים בדירות יש מרחבים A,B,Cבאגפי המגורים . יש: למסחר( .קלטמ/ק "ממ 9.2.11  

 .י החברה כרכוש משותף"וגדרו על שיחדרים טכניים וחלקים ככ, קומות חניון למעט חניות פרטיות: ק אחרחל 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 ת המוכר דירה בבית משותף או בבי, )ותהמכר דיר חוק –להלן ( 1974 – ד"התשל, )תדירו(לחוק המכר  6סעיף בהתאם ל )א(  

 המצוי נון של התק חל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהלהירשם כבית משותף והתקנון ש המיועד    

 :ייניםואלה הענ ;אותו עניין המכר פרטים על וזהלכלול במפרט או לצרף לחחייב , ם להלןהמתייחסת לעניין מן העניינים המנויי    

 ;משותףהוצאת חלק מהרכוש ה )1(    

 ;הצמוד לדירה שיעורו של החלק ברכוש המשותף )2(   

 ;ם המחויבים בקשר אליורותישיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשי )3(   

 ;בית המשותףבדבר ניהול ה סדרי קבלת החלטות )4(   

 ;לחוק המכר דירות) א( 3ר בסעיף בדרך האמועניין אחר שקבע שר השיכון בצו כל  )5(   

 יב התחיכמי ש, על אף האמור בחוזה המכר, יראוהו) א(המנויים בסעיף קטן  מסר פרטים על עניין מהענייניםמוכר שלא  )ב(  

 . המשותף  יחולו על הביתשהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין     

 

 :דירהרו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לשיעו 9.4

 של כל לשטח ) 5סעיף ' כר זה פרק אואופן חישובה כמפורט במפרט מ כהגדרתה(דירה יה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח היה 

 י שיקול דעת כפי שיידרש לפ ,משותףברישום הבית הבכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור זאת , אגף/בנייןיחידות הדיור ב  

 בון השטחים ת ברכוש המשותף לא יילקחו בחשל כל דירה בביבחישוב חלקה ש. ידי כל רשות מוסמכתיידרש על או כפי ש/מוכר וה  

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

 

 :סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית 9.5

 .1969 -ט"ק המקרקעין התשכפי הקבוע בחו יהיה על 
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 :שותף ובשירותים המחויבים בקשר אליות הבית המשיעור ההשתתפות בהוצאו 9.6

 .משותףעם רישום הבית ה, ישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשםאו בהתאם לדר/המכר ואות הסכם בהתאם להור 

 
 ):תףוזרו לרכוש המשאו שיוח/ו(החלקים המוצאים מהרכוש המשותף  9.7

  ב"וכניות המצהמשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש  ויוצא, בהסכםוע מהאמור בעניין זה מבלי לגר      

  .או בהסכם המכר/מכר ואו מצוינים במפרט ה/ו      

 .החברהותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה של וש המשעמדות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכ .א

חים וכן כל השט. תף לפי קביעתה של החברהבבית המשומהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות ש ת המרתף יוצאוובקומ םהמחסני .ב

 .ד מועד רישום הבית המשותףהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו עשהוצאו מ

 ).לעיל 9.2.10עיף למעט החלק כאמור בס(מרפסות וגגות  .ג

 

 . וש המשותףמוצא מהרכ )ככל שקיים( חדר השנאים .ד

 . רתשבבעלות המוכיוצמדו החניות והמחסנים לתא , דירותהמחסנים לאו /משותף לא יוצמדו כל החניות ול שבעת רישום הבית הככ .ה

 

 

 ____________   ____________   __________________ 

 החברה/חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ותףפים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשסמסמכים נו 'א ספחנ

  הערות כלליות 'נספח ב
 טבלאות זיכויים 'גנספח 

 ספח שטחיםנ 'נספח ד
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 ים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותמסמכים נוספ –' נספח א 
 
 :רד של המפרטכחלק בלתי נפתוכניות אלו יצורפו  10.1 

 .של הדירה )חיצוניות(ידות כלליות מידות של כל חדר ומהכוללת  1:50 -קטן מ בקנה מידה לא תכנית הדירה 10.1.1  

 .כוללת סימון הרכוש המשותף בקומהה 1:100 -בקנה מידה לא קטן מ נמצאת הדירה תכנית הקומה בה 10.1.2  

 .תף בקומההכוללת סימון הרכוש המשו 1:100 -מ מידה לא קטן תכנית קומה טיפוסית בקנה 10.1.3  

 ש המשותף הכוללת סימון הרכו 1:100 -לא קטן מ קומות מרתף בקנה מידה; קומות מפולשות/ תכניות קומת כניסה 10.1.4  

 .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה ות אלו ניתן לצרף תכני; ושטחים דירתיים מוצמדים  

 .1:100 -ידה לא קטן ממת גג בקנה מתכנית קו 10.1.5  

 .משותפת וגינות צמודות סימון חצרהכוללת  1:250קנה מידה הוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בשית המגרש כפי תכנ 10.1.6  
 

  ות על פישיש למסור בהתאם לכל דין לרב, ת ולחומרי הגימורולכל המערכ ושימוש הרת הדירה יינתנו הוראות תחזוקבעת מסי 10.2 

 :חוק המכר דירות בעניין  

 .וקת כל רכיבי הדירה על גימורםזות שוטפות לתחפעול )א(  

 , רמערכות מיזוג אווי, ות בטיחותמערכה לרבות השירות המותקנות בדיר רכותנעת של מעחזוקה כוללת ותחזוקה מות )ב(  

 .מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה  

 .אם נדרשות, קופתיותות שוטפות ותתדירות ואפיון ביקור )ג(  

 .ליצירת קשרפר טלפון ספק ומס/רבות שמות יצרןל, יות של ציוד ומערכות המותקנים בדירהרני ותעודות אחמפרט טכ )ד(  
 

 תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של  אגף/בנייןונה בדירה אשר לו נמסרת הדירה הראשימסור לרוכש המוכר  10.3 

 :ענייןבכר דירות מת על פי חוק השיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבו אגף/בנייןה

 .גימורםעל  אגף/ןבניילתחזוקת כל רכיבי הפעולות שוטפות  )א(  

, מערכות מיזוג אוויר, מעליות, לרבות מערכות בטיחות אגף/בנייןת בנעת של מערכות השירות המותקנות ותחזוקה מותחזוקה כולל )ב(  

 .מכניות וכיוצא באלהרכות אלקטרו מע

 .אם נדרשות ,שוטפות ותקופתיות אפיון ביקורותתדירות ו )ג( 

 .רספק ומספר טלפון ליצירת קש/ ןבות שמות יצרלר, מערכות המותקנים במבנהשל ציוד וט טכני ותעודות אחריות מפר )ד( 

 .ומספר פקסימיליהמספר טלפון  המערכות והפיתוח לרבות, אגף/בנייןרשימת צוות המתכננים של ה )ה( 

  ות בטיחותמערכ, חשמל ותקשורת, יתרכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרעלמ) AS MADE( תכניות עדות )ו( 

 ם הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור המוכר יצרף למסמכים האמורי .חבמבנה ובפיתוומערכות אלקטרומכניות   

 .המיד עם מינוי )הראשונה שתמונה(ה של בעלי הדירות נית או הקבועלמסור אותם לנציגות הזמ  
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 הערות כלליות ואזהרות –' נספח ב

 ות כלליות למבנה ולדירההער

 

  .תקפים למועד קבלת היתר הבניהה ,כנון והבניה והתקן הישראלישות תקנות התרים והמלאכות יהיו לפי דריכל המוצ .1

מתקן הכנה  אגף/בנייןבית אם התקינה או אנטנה מרכז/ו אגף/בנייןב )ולריתלא סל( אנטנההחברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן ל .2

 .כל דיןלהוראות  פוףבכ, או צלחת לווין/ולטלוויזיה בכבלים 

 או להימנע/ו, או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף/כל פעולה הנדרשת וולנקוט ב, באמצעות וועד הבית או/ל בעצמו ולפעוהקונה מתחייב  .3

יסוס רשים חודרניים וביצוע ראי שתילת צמחיה בעלת שו, רבות אך לא רקל, שפורט לעיל כפי, סיכון לאיטום המרתףכדי  יש בהמכל פעולה ש

 .למניעת קינון חרקים תיתקופ

 . או גובה החלל בהן הן עוברות/חרת וישנו את צורת ואו סגירה א/יכוסו בתקרה קלה וורכות כאמור מע .4

) ברזל(נות מינרלים וכן התחמצ ,"עיניים" ,גידים, גוון, רקםמבדלי ה: כגון יתכנו תופעות טבעיות, בכפוף לתקניםוצוף וחיפוי ברי, באבן טבעית .5

 .מוי חלודהמים דת בכתובטאהמת

טום פינות או שיפולים לא יבוצע קי/בחיפוי קירות ו. ת מהנדרש בתקנים הישראלייםבמידות לא פחו) פוגות(רווחים ריצוף יעשו מבחיפוי וב .6

 .)רונגיםג(

מערכות לצורך , םכבלי, בזק, לחברת החשמל, או המגרש/ים בתחומי המבנה ו/עמיד שטחהתידרש החברה ללמניעת ספק יודגש כי באם  .7

 כן, לצורך גישה אגף/בנייןלרבות שימוש במתקני ה אפשר גישה חופשיתהקונה מתחייב ל, אחרים סמוכים אגפיםאו /ו אגף/בנייןהמשמשות ה

ם ימיסי ועד בית בגין שטחכמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום  .ע למעבר כבליםים לרבות רצועות הקרק/והטיפול בשטחזכות השימוש וב

 .אלו

 .באריזות פתוחות או סגורות, רעיליםרים הפולטים ריחות חריפים או דירתיים חומ איסור חמור לאחסן במחסנים חל .8

 .מו בטרם נמסרה הדירה לקונהנה או מי מטעי הקו"עבודות בדירה ע יבוצעולא  .9

. המשרתים כלל הבניין, וורורי צנרת ואקורות ומעבר, ת מונמכותיכול שיהיו תקרו י הדיירים"רכשו עשי ,)םככל שקיימי( םבמחסני .10

 .ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד ונפרד למחסנים בלבד למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף הזנת החשמל

ך לא א מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה, הסזור תליית כבימיזוג האוויר באם יותקנו בא' ם ויחוד המים החמישל ד מםמיקו  .11

 .רטפחות מן הקבוע במפ

עומדת בדרישות ת עיבוי שרמת הרעש שלהם יעשה שימוש רק ביחידו, הקונה י"ג האוויר עסופקו ויותקנו מערכות מיזובאם י .12

 .התקנות לרעשים ומפגעים

 י הקונה"כלשהם שיובאו עפריטים או אביזרים , רמו לחומרי הבנייןגזק כלשהו שינ מחסור או, ראי אחריות כלשהי לאובדןר לא יהיה אחהמוכ .13

הפריטים ,או ביצוע העבודה /ן אלה כולל לטיב החומרים וכל האחריות בגי ,בין לאחר מכןקנתם בדירה ווזאת בין לפני הת, לבניין לדירה או

 .חול על הקונה בלבדל ת"וספות הנוהאביזרים והת

ת הקונה וזאת על מנת דירה לרשום הראשונות מעת העמדת הבאופן תכוף לפחות בשלוש השני, המוגן חבריש לאוורר המ חשוב להדגיש כי .14

 .ןהמופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוג, )חצץ(באגרגטים  אלהימצון אשר עלול שרידי גז ראדלסלק 

 ניםמחס, חניות ,כגון גינות, בשטחים פרטייםירים במבנה ואשר יעברו ימשרתות כלל הדות ביוב או צנרת או מערכות אחרות היתכנו שוח .15

 . חלטת מתכנני ויועצי הפרויקטי ה"יקבעו עפמספרן ומיקומן , ות פרטיותומרפס

לל כהשייכים ל, רתוכן פתחי ביקו) 'ניקוז וכד, ביוב, מים(ת צנרות עוברויתכן ו, או המחסן או החניה, דירהה תקירות ובסמוך לתקר ,ברצפה .16

  .ומהווים חלקים משותפים, אגף/בנייןה

 .ום לשקיעות בריצוף זהעלולים לגר" אבן משתלבת"ריחי המרוצפים בא מעברים ואפילו דרכי נסיעה ,ל שביליםברכבים כבדים ענסיעה  .17

 .כש לא תיפגענהוקרה זכויות הרובכל מ .או אישור הרשויות/התכנון ובהתאם לצרכי יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם  .18

 .םי/במרתףים פרטיים או משותפים בשטח ,)מ"גפ( בגז פחמימניכל מתקן המופעל  ןלאחס או/איסור חמור להתקין ובנוסף חל           .19

מרחק ב, A (dB60(על דות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה ימוש רק ביחייעשה ש, י הקונה"באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע . 20

יעשה שימוש רק  B פוסירות מטיבד. ים/וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן, קום בו היחידה ממוקמתממפוח פליטת אויר חם במ' מ 1.5של 

 וכן בולמי, במקום בו היחידה ממוקמתיטת אויר חם ממפוח פל' מ 1במרחק של , A (dB57(עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על ביחידות 

 .ים/לי המתקןגרעידות תחת ר



 מותנה בהיתר בניה
ות יתכנו שינויים ו  ואילוצי תכנוןהתאמות בכפוף לדרישות  הרשוי

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            תימת הקונהח           

 

 'ד', ג, 'ב', נספחים א

 33  מתוך 30 'מע 05.12.19: תאריך / חדרים A - 5 / 10 מהדורה  - מפרט מכר למשתכן/  307מגרש  /רמלה /  מ"ה לבנין בעריר וזוהר שרבט חבצפר/  מסד לאיכות הבניה
 

 

 

 

 יים טבלאות זיכו –' גנספח 

 

 וייםריכוז טבלאות זיכ

 

 הערות מיוחדות

 .08.12.16 – 10מחיר למשתכן מהדורה , משרד הבינוי והשיכון המחייב שלורק הנדרשים במפרט לו הינם אך אריכוז זיכויים  .1

 . מ"יל כוללים מעם הנקובים לעהמחירי .2

 .מדד תשומת הבנייה מיום חתימת החוזהלבנספח זה צמודים המחירים הנקובים  .3

הקבלן / י החברה"עירה לרוכש הד יכויים אלו ימסרנצל זכותו לזל על רצונו , קבלן/ירה להודיע לחברההמועד האחרון שעל רוכש הד .4

 .בהמשך

 .לזכותו זו על פי כל דיןקבל כוויתור אי הודעת רוכש הדירה עד המועד האמור תת .5

ב או גורמים לעיכו/פוגעים בבטיחות ואו /בחוק ובתקנים ו,שויות הרשרו שינויים שאינם עומדים בדרישת וק יודגש כי לא יאלמניעת ספ .6

 .שורי אכלוסודה או השלמת הבניין וקבלת איבהתקדמות העב

התקנת , פק החברהלהתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ס )הדייר(רוכש ובחירת ה,ניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המתוכננים  .7

 .שבונוובאחריות הרוכש ועל ח, ירההדמטבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת ה

יחשבו כסיום , צוקים או בנויים והסתיימה התקנתםהנמצאים באלמנטים י, ביוב/מים/תקשורת/חשמלל למניעת ספק יודגש כי צנרות .8

 .וי מהאמור במפרט המכרכמימוש זכותו לזי לחוק המכר לענין הודעת רוכש על 6ן שמעותו בתיקוכמ" התקנת הפריט"

 .בגינו נתן כל זיכויי לא, ח זה ושאינו מצוין במפרט המכרבנספ פריט מתומחר לזיכוין במקרה של ציו .9

כרת הקונה על המו/ ת החברהבחתימ, ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו/מהפריט, זכותו לזיכוייםמימש הקונה בפועל את  .10
 .פרט המכרור כשינויים מוסכמים בממים שבצע הקונה כאיראו השינוי, נספח זה
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 : מקרא

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

 . עבודה+ חומר שחור+ חומר לבן -לטקומפ
 . ריט אחד בודדפ -פריט

 

 
 בדמחיר בגין זיכוי בל - רחצה, ארונות מטבח: נושא

 
סעיף 

רט במפ
 המכר

 /חומר תיאור
ר זיכוי מחי 'יח עבודה

 כ"סה כמות ח"בש' ליח

3.3.1 
, עליון/ארון תחתוןכולל ( לכלל ארונות המטבחיכוי ז

, )מטבחחיפוי , מטבחברז , כיור מטבח, משטח עבודה
 .רלפי התיאור שבמפרט המכ

 7,000 --- ------  קומפלט

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

 
 מחיר בגין זיכוי בלבד -ת שרברבות ואביזריםקבועו: נושא

 

 
 
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 /חומר תיאור

וי כמחיר זי 'יח עבודה
 כ"סה כמות ח "בש' ליח

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

100 
כלול בזיכוי (

ארון 
 )הרחצה

  

לפי התיאור במפרט  ,יור נטילת ידייםסוללת ברז לכ 3.6
   125 פריט קומפלט .רהמכ

לפי , לאמבטיה, או סוללה) 3פוץ דרך אינטר(דרך -רב 3.6
   126 פריט קומפלט .המכר טהתיאור במפר

לפי , למקלחת, או סוללה) 3נטרפוץ דרך אי(דרך -רב 3.6
   126 פריט קומפלט .המכרהתיאור במפרט 
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 זיכויים ןמחיר בגי -תקשורת/ חשמל: נושא

 
סעיף 

במפרט 
 המכר

 /חומר יאורת
' מחיר ליח 'יח עבודה

 כ"סה כמות ח "שב

   90 פריט פלטקומ ויזיכ -תקרה / נקודת מאור קיר 3.7

   90 פריט ומפלטק זיכוי -תקע מאור  בית 3.7

   48 פריט ומפלטק זיכוי -נקודת טלפון  3.7
 

 :תקשורת/הערות לטבלאות החשמל
 .במפרט המכר, )5טבלה ( 3.7ות לאחר סעיף יראה הערות כלל.1
 .ועתקשורת מתייחסים לזיכויים לפני ביצ/מחיר המחירון חשמל. 2

 
 

 

 

 

 

 
____________   ____________   ____________ 

 ת המוכרחתימ                   תאריך        הקונה חתימת

 



 מותנה בהיתר בניה
ות יתכנו שינויים ו  ואילוצי תכנוןהתאמות בכפוף לדרישות  הרשוי

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            תימת הקונהח           
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 'דנספח 

 
 2019שנת ___ חודש ב ___ביום ______ ___למפרט מכר שנערך ונחתם ב

 
 514943893. פ.ח מ"יר וזוהר שרבט חברה לבנין בעצפר :בין

 צד אחדמ     ")המוכר: "להלן(
     :לבין

  ז.ת  .1

  ז.ת  .2

 
 מצד שני                     ")הרוכש: "להלן(     
 

 :הצדדים כדלקמן מוסכם בין") המפרט: "להלן(לעיל ד מהמפרט הנזכר כחלק בלתי נפר
 

 תיאור הדירה .1

 , __ה מבקו, ר"מ ___ואמבטיה בשטח של  מטבח ,)הנחשב כחדר(ד "כולל ממ חדרים __בת  __' מסדירה 

 ,4351שום במקרקעין הידועים כגוש ר, ")הדירה"להלן " (730רמלה מגרש "המוכר י "בפרויקט המכונה ע __' ן מסבבני

 .רמלה בעיר 1706//להפר פי תכנית מסל 730מגרש מספר  ,18 חלקה

 

 :ה באופן בלעדימוצמדים לדירה או המשמשים את הדירפירוט שטחים נוספים ה .2

 ;ר"מ___ ח בשט ות/שמש מקורה ות/סתמרפ ן/ר מתוכה"מ__ _שמש בשטח  ות/מרפסת 2.1

   ;)מיקום החניה המוצמדתתכנית עם סימון ב "מצ(ר "מ ___: בשטח___: בקומה ___: 'חניה מקורה מס 2.2

 ;)דחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמב תכנית המ"מצ(ר "מ   ___טח שב ___'מס 4.2ירתימחסן ד 2.3

): הות ושטחמ(אופן בלעדי יש לפרטם דירה במשמשים את ה אם יש שטחים נוספים המוצמדים או 2.4

________________________. 

 

 2ט בסעיף רים את הדירה במפוהשטחים המוצמדים לדירה או המשמשלעיל וכן שטח  1שטח הדירה המפורט בסעיף  .3

  .למפרט 5-7הכללים כמפורט בסעיפים לעיל מחושבים לפי 

 
 .במפרט ונה לוהמשמעות הנת לכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה

 
 :דדים על החתוםולראיה באו הצ
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