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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 .הרהדיאור ית  :4סעיף               

 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               
 (.6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               

 ג(.-)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 .יהיבנן הכניכל מתרדפרטי א  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתפרק ב'.   

 
 .(1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף                

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3ף יסע               
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

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

 (.4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 .(5.1-5.3רה, במחסן )יבד ותטיחובוי אש ביסידורי כ  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (.6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאמ ררואוו  :7.3 ףיעס  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (.8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 .ותףשמרכוש   :9סעיף 

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1 יףעס  
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו. רעויש  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .הערות כלליות  נספח ב'

 נספח ג'   טבלאות זיכויים.
 ם.יחנספח ד'   טבלאות שט
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 Bחדרים דגם  5 מס' חדרים:/מדגםדירה  גשם בנהריה מתחם א' האתר: םש

 :מס'דירה   
46,11,16,21,26,31,36,

1,46,51 

 1-10 קומה:  

 __ מחסן מס':  

 __ מס': חניה  

 G3 :טיפוסמ בניין  

 4__ :מגרש  
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

 2015-ה, ותיקון התשע"2008  –תשס"ח ה ןו)תיק

 ים שונים(יזיכוום ביחיו ןבעניי

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן                 515765956ח.פ  מתחם א' בע"מ  גשם בנהריה:  נספח לחוזה בין  

                                             ז.ת     לבין:    

 ("ים/"הקונהאו  "ים/"הרוכש)להלן          ת.ז             

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.: ומס' בית  רחוב  נהריה.: ישוב .1   

 .107,108,4 :יםמגרש   65,85  מס' ותחלק 19592: גוש מס' 1.1 

 124ג/נה/מק/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 ___ : תחילת תקופת החכירה   ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ("הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

 

 שינה(המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  י שינה,רחד 2 ,םירהו ינהחדר ש ,פינת אוכל, מטבח חדר דיור, ה,סי: כנבדירה .4

  מרפסת שמש. מרפסת שירות, ,שירותי אורחים, (אמבטיה) כללי הורים )מקלחת(, חדר רחצה רחצה חדרפרוזדור, 

   שטח הדירה .5
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 :אלהכללים  יפהמחושב ל ,_______: שטח הדירה הוא

 קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  ידי הקוויםהנוצר על  לעצוהמ ךותב הכלוא השטח )א(

  –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ" (1)

 רת.ו תוכנית אחא הדירינה לבין בקומה או ב

 במרכזו של קיר החוץ;רה אחרת יעבור קו המצולע האמור ן דיהדירה לבי יןב רידמפ וץקיר ח כאשר

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)

 בדירה.ם סימפלה לי כשטח םסכויהיה רה ; שטח הדיהרכל מפלס בדי בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

 1970 –ש"ל הת, ות(רגאתנאיו ו יתר,ה לה)בקשוהבניה  ןותכנבתקנות ה ואם לנדרשבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

  אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)

 

 :באופן בלעדיפירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה  .6

דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא  ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המתוכה מרפסת                      :(1)בשטח מרפסת שמש 16.

 .בתוכנית המכר כמוצג: בשטח, אחת מעל בלבד[ קומה

 המוצמדת(; היהחנמקום  מוןסי םהחניה ע כנית שטחי)יש לצרף ת                   : מס' לא מקורהמקורה/חניה  6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;                      2)טחבשדירתי מחסן  6.3 

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6

 כר.נית המכתכמפורט ב: (4)חצר מוצמדת לדירה בשטח -ןגלדירות פנימי: 

 . שטח(ו)מהות  נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם ,יםורזא/יםחלק/אם יש שטחים 6.7

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

  

 ם:יובי השטחהערות לחיש

המצולע הנוצר על ידי הקווים תוך ב ואלהכה מרפסת הוא שטח הרצפשטחה של  ה;רית לדית חיצונמרפס –" מרפסת שמש" .1

של קירות הדירה הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר

 הגובלים במרפסת.

 יערקה לשמש ו/או לאור מידת חשיפתה רשא לקה, או בחחשופה ו/או מקורה בשלמות  ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

שיש בה כדי  להוהן מחוצה  הקרקע בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםלמיקומה  וףכפ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

 

בינו לבין חלק של דירה ד ירהמחסן מפקיר וספת שטח הקירות; כאשר בת ןות המחס, הוא השטח הכלוא בין קירשטחו של מחסן .2 

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף שמתחת למחצית הרוחב של  השטחק ר לכלייאחרת 

 

 ס"מ;  20  בעובי רות החוץמתחת לקיץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3

כאשר קיר  מחצית הרוחב של הקיר;ח שמתחת לשטה קר ללייכנו לבין חלק של דירה אחרת יב רידפהמרתף מ כאשר קיר

 ייכלל שטח הקיר במלואו.המרתף גובל בשטח משותף 

 

פרט יע במפהמו חצרהבין שטח  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4

 למעשה.המכר לבין השטח 
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 ות קבילות:יטס .7

 לות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:סטיות קבין ה ןהלל המפורטותהסטיות    

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

 לעיל. 4ערה וה 6.6בסעיף  מפורטר כיות    

      

   האבזרים למעשהוכמויות זרים במפרט ומידות האבת דויבין מ 5%ייה בשיעור של עד טס ב()   

 זלטקה עוז אדריכלות בע"מ "(:האדריכל)"להלן " שם עורך הבקשה להיתר .8

 .נהריה 47ויצמן  :כתובת 04-9124296 פקס: 04-9510207  :טלפון 

 march.co-zo@kaatzl :דוא"ל 
 
 

 פאר משה שמעון מויאל ושות' מהנדסים ויועצים בע"מ.    "(:המהנדס)להלן " נון השלדאי לתכחרהאם ש .9

 .חיפה 14וש ם ושלהתשעי  :כתובת 04-8675382 :פקס 04-8664248 :טלפון 

       office@peer-eng.com   :דוא"ל 
 

 

 ואביזריהה , ציודהר, המבנה, הדיתיאור הבניין ב.

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותנויים בחלוקה פנימית של דירות אניס שיהכל אישר המוכר    * 

 .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 .הניהב מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי יהיו לפי דרישות והמלאכותכל המוצרים  * 

 יןהבניר ואתי .1  

 -בניינים דו 2-. ו2G ,3Gמטיפוס נפרדים בניינים  4)  נייניםב 6וך תאחד מ ,3Gהידוע בשם  ''תישפחמ ''רב בנין מגורים 1.1

קומת מרתף חניון  . כל הבניינים נמצאים מעלקומות מגורים 16ד ועוכולל קומת קרקע  3G בניין. (1Gאגפיים מטיפוס 

 פי.גא-חד, רבף אכבית משותו שמויר, קביל לפי החלטת החברהמב בים אולשים יבנו ביינהבנמשותף לכולם. 

 

 למגורים; ותדיר G2 :30בכל בניין מטיפוס  דירות למגורים; G3 :81בכל בניין מטיפוס       1.2                             

  למגורים; דירות G1 :41בכל בניין מטיפוס 

 ;ים בלבד, הכוונה למגור)*(דירות

 

 לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -ה"ירד"נאמר,  "הגדרות" 1ף יעס 4971 - ד( התשל"דירות)מכר  וקלפי ח  ()*

 או לכל צורך אחר.

 

 ה של כל קומהפירוט הקומות בבניין וייעוד – 1טבלה מס'  1.3 

 

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( לבנייןהקובעת 

ת דירו רפסמ

 בקומה
 תהערו סוג השימוש

mailto:zlatka@zo-arch.com
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 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( לבנייןהקובעת 

ת דירו רפסמ

 בקומה
 תהערו סוג השימוש

 רתףמ מתקו
 ינים(ילכלל הבנ)משותפת 

1- --- 

חניות )לרבות מתקנים לאופניים(, מיסעות, 

מעברים, מבואות קומתיות, מעליות, חדרי 

ם ומערכות מחסנים, מתקני מדרגות

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 

 3Gבנין מטיפוס 

 ו תיאורכינוי א
 קומה

ת/מעל תחמות מוק

 סהכניקומת המפלס ל

 )ד( ןלבניי עתובהק

ת ומספר דיר

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 4 קרקע כניסה לבניין קומת

 כניסה )לובי(, תמבוא )דירות גן(, מגורים

חניות , טכניחדר , מדרגות ות, חדרימעלי

מתקנים ומערכות טכניות לפי חיצוניות, 

 יות.דרישת המתכננים והרשו

, רחבות, ריםבעמעות, סיחניות מ

 ,טמונה פהאשת לרובוחצרות, 

 ם )טרפו(,שנאי רוחד י גזצובר

מתקנים ומערכות טכניות לפי 

, דרישת המתכננים והרשויות

 לכלל הבניינים. בפיתוח

 1-15 מגוריםקומות 
5 

 )בכל קומה(

מעליות, חדרי , קומתית המבואמגורים, 

ת לפי מתקנים ומערכות טכניו, מדרגות

 שויות.הרו תכנניםמהדרישת 

--- 

 נהיועלים ורמגקומת 
 2 16 )פנטהאוז(

מתקנים , מדרגות מעליות, חדרי ,ריםומג

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 והרשויות.

--- 

 גג עליון
 )ראשי(

--- --- 

מדרגות, מערכות  יאה קומתית, חדרמבו

סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות 

ישת רדרטיות(, לפי )משותפות/ פ

 ים ו/או הרשויות.ננתכהמ

--- 

 --- --- --- 17 מגוריםקומות ל כלה סך

 בבנייןסך הכל קומות 
 

 )הראשי(. נכלל הגג העליון במניין הקומות 18

 

  :והבהרות הערות

 תף.שוהמברכוש  םניין או שטחיהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הב )א(

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת היסכנמ רתוי במקרה שיש )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה יטהבשו/או  'וא', ב'.. וכ : קרקע, ביניים,הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי (ג) 

 .ת ליועמה בחב'  

 

 (ראשי) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

  .)אחד בכל אגף( G1 :2וס מטיפ, בבניין G2 :1. בבניין מטיפוס G3 :2בבניין מטיפוס  :בנייןבהמדרגות  ימספר חדר

  למפלס הגג.עד  מרתףממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות

 ן.יא: יםגות נוספחדרי מדר   
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 : )אחד בכל אגף(. G1בבניין מטיפוס . G2 :1. בבניין מטיפוס G3 :3בבניין מטיפוס : ןיינבב תוילמעמספר היש;  מעליות: 51.  

 .תחנות G1 :9בבניין מטיפוס תחנות.  G2 :9תחנות. בבניין מטיפוס  G3 :18בבניין מטיפוס : מעליתכל למספר התחנות                  

נוסעים. G1 :8. בבניין מטיפוס נוסעים G2 :8מטיפוס סעים. בבניין ונ G3: 1010,,01בבניין מטיפוס : יתמעלכל ל מספר נוסעים   

 (.3Gבבניין , במעלית אחת בלבד )ורק יש :)*(שבתפיקוד  מנגנון  

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

 ו/או  הבניין ירייד ותיגצנ "ישבת, שהפעלתו תקבע עד ן פיקוונת בעלת מנגלימעמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול        

 

 :חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 

 .,בשילוב רגילה: מתועשת ושיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין:         2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םמנטים מתועשים/טרומיימזוין מאל וןבטאו ו/ בטון מזוין חומר:: עקקרקומת  תררצפה ותק          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:  .1045 לפי תקן ישראל מס' :יתרמבידוד                  

 לקה.  חלמניעת ה ליהישרא ןקם לדרישות התריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתא  

  .1045מס'  לילפי תקן ישרא :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :פה ותקרה קומתיתצר         2.3

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:   

  ד.שלה לפי חישובי מהנדס י:בוע. ,וןטבים משם מתועיטלמנ: בטון מזוין, או אחומר גגות הבניין:          2.4

  .1045לפי תקן ישראלי מס'  :תרמי בידוד לפי הנחיות היועץשיפועי ניקוז ואיטום:    

או בלוק  בלוקי בטון,החוץ ובצד הפונה לדירות, בדופן פנימית של קיר  ,ול מתועשכלבאם מ ..רגילה בולישב מתועשת קירות חוץ: 2.5

 )תאי 

 : 1045 ס'מ אלירשי לפי תקן :בידוד תרמי. המהנדס ןתכנוי : לפביעו  

 תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי. עיצב                  

 גימור קירות חוץ: 2.6

 ה.הבניר יתם בהיאפי התנהכל ל ו/או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה.אבן מלאכותית, ו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; פי התנאים בהיתר הבניההכל ל םיאחר ייםיפומשולב עם ח שכבות( 2) טיח: טיח חוץ 2.6.2 

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית. , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3 

 

ו את שיעור מקרה יעניקכל וב  לב,שואו מו/ נג(איטוכגון ) איבלוק ת ואו/טון וקי באו בלמזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1חלק 1004ד האקוסטי הנדרש על פי ת"י הבידו

  . : בטון ו/או בלוק ו/או משולבחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 

 

 

 ראשי: מדרגות י/חדר 2.8

דרי המדרגות אקוסטי לחה ודדביה ;לפי חישובי המהנדס י:בועב. ולשמאו  יואו בנ ןזוי: בטון מחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

וק" יר בעל "תו תקן ,חיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתקרה: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2 

 מטעם מכון התקנים.

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  תקןו "תל עב וסיד סינטטי שכבות 2 חטי: חומר :רהתק רגימו. התקרעד לגובה:   
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בהתאם לדרישות  (,צמנט לבן)מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו  מדרגות ופודסטים:      2.8.3 

ם מחוספסים כנגד ופסי( יםטדסופ)ניים י הביחטשומ אורך המדרגותים תואמים לבעלות שיפולהתקנים הרלוונטים, ו

 ע"פ הוראות כל דין.  יבןצע יותהמדרגות והמעל יהבידוד האקוסטי לחדר .2279בהתאם לת"י  כלה קה.חלה

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

   ות.המדרג י/חדרבאמצעות : גגעליה ל 2.8.5 

 

 : יתמתקוי( לוב) מבואה 2.9

גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, : חומר: יתקומת אהובמ םניגימור קירות פ 

 עד לתקרה.קן ירוק"(  עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו ת

 צע טיח מעל תקרה זו(. מונמכת לא יבו רהתקשל ה )במקר  ירוק" ל תו תקןבענטטי "יס סיד : טיח +רחומ: גימור תקרה 

  ,גרניט פורצלן אבן נסורה או: ריצוף 

 

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

פוי הקשיח חית הכניסה, מעל המשקוף דלבה עד לגו ט פורצלן(,יל או גרניאו קרמיקה )רגאבן נסורה : חומר: ימור קירות פניםג

  (.ק"רון יתקוצבע אקרילי )"בעל תו ח וצע טיבי

 או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנה סינטטי דוגמת פוליסיד )"בעל תו תקן ירוק"(, סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

ומדים בתקן עהו מ"ר, 0.64-מ לא יפחת ודדשטח האריח הבם מסוג גרניט פורצלן. אריחיאבן נסורה )שיש( או חומר: : ריצוף

 . למניעת החלקה 2279שראלי יה

, בחזית 816הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י מוקמו בקומת י ארדו ותתיב

 מית.מקוהמספר יהיה לפי דרישת הרשות היצוב הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, ע

סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון  ידסב ועצב וןפנים או בבט טיח: חניהת ר קירוומגי :יה מקורהעבודות גמר חנ 2.11

   במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.: בטון צבוע חומר: גימור תקרההתקנים.  

 , משתלבת בןאו בא מוחלק ןטובב יעשה יותהחנ או המרתף רצפת גימור: ורהמק יהגימור רצפת חנ 

 .6.1.3עבודות פיתוח סעיף  : ראההורמקלא ת גימור חניה חיצוני              

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 . (G1י בבניין מטיפוס דרומ חדר לרווחת הדיירים )"מועדון דיירים", באגף(, G3בבניין מטיפוס חדר טכני ) 

 .(מים וכו' חשמל, ותארונ ,תו)למעט גומח, סינטטי דוגמת פוליסיד צבוע בצבע : טיחרותקי גימור 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.בטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים,  –בחדרים טכניים  :גימור תקרה              

 ן פורצלגרניט אריחי : גימור רצפה              

  :הערות

 מטעם מכון התקנים.ק" וריתקן  ות, בעל "בצבע צבוע  בבטון או פנים בטיח .  צביעת קירות/תקרה יעשו1

   .למניעת החלקה 2279דירות ובשטחים המשותפים( יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי בבניין )בף צורי .2

 

 

 .ת הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמןת, בעלת פתיחה חשמליום מזוגגינידלת אלומ: יש, ןלבנייה דלת כניס 2.13

(, דרישות הרשויות והיתר הבניהלפי  אלומיניום מזוגגאו  )מתכתת ניתכ "יעפ .: ישיןינוספת לבנ ,היציא /הסדלת כני   

 לחצר/חניה חיצונית. ביציאה/כניסה 

 מן.ר ש: דלתות אש, כולל מחזיתדלתות חדר מדרגו 2.14

 .האדריכל תכנוןי לפות, מכו חומר ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח ת חדרים טכניים:תודל  
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   דלתות אש, כולל מחזיר שמן. בלבד: G3יש בבניין מטיפוס  :בי קומתילות תולד 2.15

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,םים טכניי/חדר חניות, ואות קומתיים,מדרגות, מב , חדר, לוביןלבנייבכניסה , תאורה 2.16

 קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  ה ילת לורגנון שבת לתאמה, ומנקול אור בכ תיו לחצן הדלקבבניין המגורים יה              

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות              

  האדריכל. החיצוני בלבד(  בגוון לפי בחירת )בחלקםפח מכופף צבוע בתנור  חומר:, גז ומים: ארונות חשמל 2.17

או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,נפרדף ותמש נהלמו יחוברו חסניםכל המל ל ששמחה הזנות :ייםרתדיתאורה במחסנים     2.18

 .המוכר החלטת עפ"יהדירתי אליו משויך המחסן או למונה מחסן,  

 פי של הבניין/ים ל הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף : יש.ות משותפותלקטרומכניערכות אמלה ולתאורחיבור חשמל    2.19

 סמוכים ים/ו/או ימוקמו בבניין סמוכים ים/רתו הבניין, אך ימוקמו בבנייןישר אש ות)יתכנו מערכות משותפל שמנדס החהמתכנון   

 ר הרשויות השונות(.ישויין, בכפוף לאוישרתו גם הבנ 

 

 

 פרטי זיהוי( –אמור בפרק א' רה )בנוסף לר הדייאות .3

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 .מ' 2.50-לא פחות מ :רהתקתית החת ני הריצוף עדגובה הדירה מפ   

 מ'; 2.05 -: לא פחות מי שרות ופרוזדורחדר בהגו   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: ש(*גובה מחסן דירתי )באם נרכ                

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: רכשה(ה )באם נמקור*גובה חניה   

 

 

 נימלימיה שטחב ה הדירהבכל מקרה גוב. נהרות משקתות מקומיות ולמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכהערה: * 

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

 

 

 המשמשים אותה.ים המוצמדים לה או ובשטח בדירה יםימוררשימת חדרים וג – 2ס' טבלה מ 3.2 

 בלה זו(.חר טשלא הבהרות, /)ראה פרוט יתר בהערות  
 

 (1)קירות מרחו תיאור
 (2)ותתקרו גמר קירות

 (4)ומידות אריחי חיפוי
 )בס"מ(

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

 ריצוף
 י למ"ר/ מ"אלזיכומחיר 

 בשקלים חדשים
 הערות

 הכניס
 בלוקי בטון בטון,

 
 ראה פרוט בהערות בהמשך. אין (3)ראה  (2) ראה

 חדר דיור
 י בטוןוקבל בטון,

 
 .ךמשבה ותראה פרוט בהער אין (3)ה רא (2) הרא

 מטבח
 בלוקי בטון בטון,

) 

 אין (3)ראה  (2) ראה
בגובה  חיפוי שטח העבודהלכל אורך מ

)באם  וןחל אזור למעט לפחות. ס"מ 60
 קיים(.

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

 פינת אוכל
 י בטוןוקבל בטון,

 
 .ךמשבה ותראה פרוט בהער אין (3)ה רא (2) הרא

 .וט בהערות בהמשךראה פר אין (3)ה רא (2) ראה בלוקי בטון  בטון, פרוזדור

 ה הוריםנשי חדר
 בלוקי בטון בטון,

 
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2) ראה

 שינהי חדר
 בלוקי בטון בטון,

 
 .ךשת בהמט בהערוראה פרו אין (3)ראה  (2) ראה

 דממ"
 בטון מזוין 

 אהג"ת לפי הוראו
 .רות בהמשךראה פרוט בהע אין (3)ראה  מפרט הג"אי לפ

 םהורי חדר רחצה
 (מקלחת)

 בלוקי בטון בטון,
 

משקוף הדלת חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2) ראה
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל 
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 (1)קירות מרחו תיאור
 (2)ותתקרו גמר קירות

 (4)ומידות אריחי חיפוי
 )בס"מ(

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

 ריצוף
 י למ"ר/ מ"אלזיכומחיר 

 בשקלים חדשים
 הערות

 --- (4) ראה חיפוי קרמיקה
 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.

 .שךבהמ ת ורראה פרוט בהע 

 )כללי(חדר רחצה 
 )אמבטיה(

 +פינת כביסה

 טוןבקי בלו בטון,
 

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

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.
 --- (4)ראה  קהקרמי חיפוי .בהמשך ראה פרוט בהערות  

  וןבטקי לובטון, ב שירותי אורחים
 '.מ 1.50 עד גובה ירותחיפוי ק אין (3)ראה  (2) ראה

ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן 
 ירוק" מטעם מכון התקנים.

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה ראה פרוט בהערות  בהמשך.

 .בהמשך תוראה פרוט בהער אין (3)ראה  (2) ראה (1) ראה שירותמרפסת 

 מרפסת שמש 
 בלוקי בטון בטון,

 
 .2.6ף ראה סעי חיפוי/ציפוי קיר חיצוני אין (3)ראה  2.6ראה סעיף 

 שך.גם פרוט בהערות בהמ האר

 ביסהמסתור כ
 בלוקי בטון בטון,

 
 3.4ראה סעיף  אין אין (2) ראה

 דירתי מחסן 
 (שהוצמד)ככל 

 (1) ראה
צבע קירות גימור  .טיח

ד רה סיקת אקרילי. גימור
 טטי. סינ

 גרניט פורצלן
לפי החלטת עובי קירות מחסן  אין

ממצג החברה  ל/המהנדס.האדריכ
 הונהקרת יחבל

 

 לה:לטבת הרווהב הערות
 

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

  ת וברקינה הרלוונטית לק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתת אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, או בלושל קירום הפני תפטשמע  

בחדרי פנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס.בנייני מגורים(. קירות ה תרמי של ידוד: ב1045"י תב  

 טון". דרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בגומוקים הלבהקירות ב יבנומקרה  רחצה בכל  

 : לבן.גוון .+צבע אקריליבממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף .יםנטוורלה םינקהת + צבע אקרילי : טיחגמר קירות (2) 

 לבן. גוון: .יינטטבסיד סעה צבי+ : טיחמר תקרותג 

 . אקריליצבע + ח טיוי(: פיח בתחום ללא) קירות בחדרי רחצה ושירותיםגמר  

 . ליראהישם רוק" מטעם מכון התקנינים יהיו בעלי "תו תקן יכל צבעי התקרות וקירות פ 

אריחים , R-9חלקה הת לגדונטיות ובדרגת התנודרישות התקינה והחקיקה הרלוו 2279העומד בדרישות ת"י גרניט פורצלן סוג א'. : ריצוף (3) 

 45/45,ס"מ  60/60דות כמפורט במיות ונות ולפחם במידות שמהמחיר אריחי ינויש ללאו הנהקו המוכר יציג לבחירת. גרניט פורצלןמסוג 

התואמים גוונים /דוגמאות 3-ו סדרות של ריצוף 4, לבחירה מבין לכל הפחות , המוכר יציג לקונה,ידת אריחלכל ממ. ס" 33/33,מ ס"

 מאחת שהבחירת  הרוכש תע  ניטרלי. –יר א בגוון בההית מהן חות א,  לפחםלדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורי

 .הספק, שיבחר על ידה אוה חברה מדוגמא/גוון/מידה, שתציג

ודרישות התקינה והחקיקה  2279העומד בדרישות ת"י גרניט פורצלן . סוג א': שירותים /מרפסת שרות /ריצוף בחדרי רחצה -  

, לבחירה מבין פחותנה, לכל הג לקוצי, המוכר ילכל מידת אריח ,R-11ת חלא מקוברצפת תR-10 להחלקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות 

היא בגוון חת מהן בדירות מגורים, לפחות שא חים בשימושכיוצים ושגוונים נפת/גוונים התואמים לדוגמאות/וגמאוד 3-וף צות של ריסדרו 4

  .שיבחר על ידהו הספק, רה אציג החבתשה, מידן/גווא/מגמדו הרוכש תעשה מאחת בחירת ס"מ.  33/33 מידות האריחים . ניטרלי  –ר בהי

 3-של ריצוף ו סדרות 4, לכל הפחות, לבחירה מבין , המוכר יציג לקונהת אריחידמ לכלגרניט פורצלן . סוג א' :סת שמשריצוף במרפ -

מידות  .רלייטנ –בהיר  בגוון , לפחות שאחת מהן היאיםירות מגורכיחים בשימוש בדלדוגמאות/גוונים נפוצים וש דוגמאות/גוונים התואמים

בחירת הרוכש  חשוף לגשם.ף צוובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לרי, בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז ימיםהמתא ס"מ.  33/33 האריחים

 רך בשיפולים(., אין צוקשיחבחיפוי ה קיר החוץ מחופ )במקומות שבהם הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או תעשה 

 3-ו סדרות של ריצוף 4ן , לבחירה ביות, לכל הפחג לקונה, המוכר יציאריחלכל מידת . -סוג א'. קרמיקה  :שירותיםוה רחצ ירדבח יפוחי (4) 

במידות  רלי.יטנ – ון בהיר, לפחות שאחת מהן היא בגוכיחים בשימוש בדירת מגוריםתואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושהמאות/גוונים גדו

 לת. מעל החיפויהדבה קו משקוף נוי מהמחיר עד גושי קרמיקה במידות לבחירת הקונה ללאקירות בי )חיפו .ס"מ 30/60ס"מ  25/33

 אקרילי(.  בעצ ועד לתקרה טיח+
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ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ 20/50חים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות רשאי להציע אריה כר יהימוה נהת הקובהסכמ  

קזים ות, הרצפות והנירר הקירות. הקי קרמיקה זהה לגמיפוסיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וח וצעתב גלויה לצנרת במחיר הדירה.

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. םהתקנים הרלוונטיידרישות  ולפיכל דין יאטמו לפי הוראות  יםובבאזורים רט

ניטרלי.  –יא בגוון בהיר ן הדוגמאות/גוונים שאחת מה 3לפחות ש מבין וכרת הריחלבא'. סוג   - חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב  

בגובה  ציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.תשמידה, /גווןמדוגמא/ת הרוכש תעשה מאחת ירבחס"מ.  30/60-ו כס"מ א 25/33 ותבמיד

קו ו בחיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביב BI תביחיד ר אינוס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנו 60

 ילי.צבע אקר יח +ירות: טף(. מעל החיפוי ובקצורימ' מעל ה 1.50ה ועד הרצפה )גובי החיפוי הקרמ הסף העליון של

 מ"ר . 0.20 -. שטח אריח בודד עד גרניט פורצלן מסוג)ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן (5) 

 

  הערות: 

 אפשרות לבחור ה ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן ת הרוכש תעשה אךעת ספק יודגש כי בחירנילמ –יר ידהרוכש/בחירת  

 חרו ע"י החברה.בנמאלו ש , גםם שוניםקיספמוצרים שונים מ 

  תמי כדוגעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנו – מעקה 

 מסעדים".ו"מעקים  1142"י החזית ולפי הנחיות ת        

 נטים למניעת מעבר מים ווים הרלקנדין ולפי דרישות הת וראות כלפי היאטמו לי יםת והנקזים באזורים רטוב, הרצפוותהקיר –איטום          

 / חדרים סמוכים. לחלקי בניין  

 .ס"מ 2 -עד כ םחללים סמוכיבין ל שרות,ת ומרפס דה, ממ"בכניסה לדירה, חדרי רחצ – הפרשי מפלסים 

  ,בה/רוחב(וג ס"מ 20)עד בתקנות ר ותגובה המ )מדרגה( עד מונמך/גבהומ יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

ויה לגלצנרת  ובכל מקרה לא יפחת מהנחיות המפרט המחייב. .גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה  - קירותציפוי  /חיפוי  

 לגמר הקירות.חיפוי קרמיקה זהה לל בידוד אקוסטי וה מובנית כוסגיר וצעבי  

  ס"מ 60 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCאו  רופיל אלומיניוםפמ ותפינ צעויבו –י פינות בחיפו פילורפ
 יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי ובכפוף לתקנים, וי יפבאבן טבעית, בריצוף וח אריחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי                

 בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצועהכול  .ת בכתמים דמוי חלודהו)ברזל( המתבטא וכן התחמצנות מינרלים  "עיניים", מרקם, גוון, גידים,                

 רה ע"ג הריצוף בדירה.בי החע"ה רקהבו/או ע ליטוש לא יבוצ ש כיגיוד קפלמניעת ס - הברקהוש/ליט 

 ו או/ פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) – , קורה/ותרגולהפ 

  .כנון האדריכל, לפי תולבשמ 

 מטבח, ארונות למערכותון אר בבג, חזיתות מחופיםקירות ו שוליב עטלמ ס"מ לפחות, 7בגובה  חומר הריצוף)פנלים( מ –שיפולים  

 ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(. 

  לפחות. מ"מ 3של  בין אריחים )פוגות(צוע מרווח יברש דננים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 

 ט מכר זה  או במסמך אחרך בטבלה, במפרם צויין כק באר עלפוב ת לעיל יותקנוות בהערוייחסש התי קנים לגביהםציוד ומת )מובהר כי

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

 

 

 

 ארונות: 3.3

 ר יווחה של הכלהתקנה שט ת לכיור, חיתוך פתח המתאיםתושב מדפים,ירות, הארון יכלול דלתות, מג ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

 (, הכנה למדיח כלים. שמל להצתהדת חקוונל שונקודת גז לבי ,: פתחללכו )בנותמוהכנה לכיריים  /  

  .  MDF( או יץ'דוו)סנ שאר חלקי הארון. , וגב הארון יהיה מעץ דיקטסנדוויץ'גוף הארון והמדפים יהיו מעץ                     

  מעל  "מס 90משטח העבודה יהיה ון של עלי ףס ןהארולפחות. גובה "מ ס  60יה  לתות, יהכולל חזית הדעומק הארון,  

 פוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.ס"מ ובחי 10 -בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ ..פני  הריצוףמעל  

 ינה".פתרונות פ" יותקנו של הארוןינה פ. ביחידות ה, לכל גובהו ולכל עומקולפחות "מס 60וחב רבגירות חידת מהארון יכלול י  
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  טרלי( שיוצגו ע"ילבן ואחד בהיר ניגוונים לפחות )מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמצוני: יח ויפיצ : מתכת.ידיות  

  לבן.בגוון ו/או מלמין  קהייפורמ: יםוגמר מדפפנימי י ציפו. החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה  

 ;ךשרה בהמראה הע :דותימ(1)  

    ראה נספח ג' :ןתוחתה מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח  

     

 ה משטח עבודהת הקונלבחירהתחתון יותקן  ך הארוןלכל אור : תיאור:לכל אורכו משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון

חלקים ) 4440  ת ת"ידרישול ההעונ ,שווה ערך( בן קיסר אוכדוגמת או פולימרית )מאבן טבעית א ס"מ 2-ת מבעובי לא פחו

המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של  יםלישו םע, לפי העניין(  1,2

עם  מוגבהיף התקנה ללא קנט העדי לשאונה רכר )הק"י המושאופן עיבודו יקבע ע עליון מוגבהיותקן קנט  בהיקף המשטח

 . היקף המשטח ף מים בכלא רש כוללככל הנד משטחהבחזית יבוד ע

  המטבח חלק תחתון, ןורא יפל מידות:

 3 דו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונהמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ילבחירת הקונה מתוך  גוון:  

 הדבקה ולא לוח בודד אחד(.ב ש/אבן קיסר יהיות השילוחו .ייטרליר נהב, ואחד מגוונים אלו יהיה לכל הפחותגוונים    

   

 אין.מטבח עליון:  וןאר 3.3.2 

ארון מ"א  1דייר להמיר עד תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע ל מסיבות של , חדרים ומעלה 4.5בדירות הערה:   

 א ארון מ" 2 -בן ח תחתומטב

 פינתי.ון עלי מטבח ר ארוןלא יותמקרה זה ן. במטבח עליו  

 ארון המטבח התחתון.ל אםהתב י ארון המטבח העליון יהיהוציפוה מבנ   

 לכל אורכו. ס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף אחד אחד 30ס"מ לפחות ועומקו  75גובהו של הארון העליון   

 

ס"מ לפחות. הכולל   80 ת:מידוב ,ו מונחתלוי א ,או טרספה 'דוויץנסעץ ן תותח ןארו )כללי(, רחצה בחדר(: יןציחרים )ארונות א 3.3.3 

 משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ משולב בכיור. נירוסטה, ם רי, צייםדפמ ת,דלתו   

  גוון: .ןמלמי ו/או קהאיפורמ: פנימיציפוי . תכת ידיות מקהאיפורמציפוי חיצוני: 

    ג'ראה נספח  הרחצה:בעד ארון מחיר לזיכוי 

 

 .מ"א 6 :ומעלה 54. רתידב. מ"א 5 :חדרים 4-3 דירתב. מ"א .53חד':  2.5-2דירת ב מי:פני

 

              :הערות  

      ך באור פעמיים מחושבתה ככל שקיימת קיר )פינרך הלאו מטר אורך. המדידה 6 ארון תחתון: אורך דתמדי (1) 

    באורך הארונות.  ארונות יכללוה המשולבים בתוךרר( ט מק)למע כיו"בהמיועדים למדיח, תנור, כיריים ו ללים(. חהארון

 ר שבגב ארונות המטבח קיימים שבון כי יתכן ובקיח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחנות המטבארו במקרה של זיכוי עבור(2)  

 תחזוקה. שר גישה לפתח/ים אלו לצורךמשותפים. יש לאפטן/ים ה לקולפתח/י גיש                  

 .הקונה להחלטת הינם ןתוחת וןבאר מובנים 'וכו תנור ,מדיח של ההתקנהארון לצורך  נוןכת (3)

  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון פק אתלס המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

ת והזנ וניקוזמים של  הנדרשות תונכת ההולרבו ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו במקומות                       

    תקבע ובמועד שהחברה  ה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברהת הקונבאחריו. כיורלמדיח תחת ה חשמל         

 .תנחה את הרוכש         

 

 

 יית כביסה:לתל קניםיתמ 3.4

 .הכביסהת תליילמתקן  גישה ישירהממנו תהיה פתח בקיר חוץ אשר               
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של  באורך מינימלי נות וגלגליםמגולוו מתכתות רועעל ז, בית כביסהלתלימתקן חיצוני : (נהקט) ית כביסהלתלי מיתקן 

תנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא ס"מ וב 160-מ, ניתן שאורך המתקן יהיה קטן חבלי כביסה מפלסטיק 5 ,ס"מ 160 

אפשר שיותקן מתקן תכנון האדריכל, י לפ :ןגה ותלדיר .ס"מ 800 -סה לא יפחת מביהכאורך המצטבר של חבלי הוס"מ  120-ת מיפח

 .מרפסת \שווה ערך בחצר

 .5100ת"י בומד מיד העמחומר ע. מסתור כביסה 

 ליית פריטיר הפרעה לתבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצדת העיחין גם יכן ויותקכביסה יתור ה: בחלל מסתרההע

 )הנחיות משהב"ש(. ביימחה יפחת מהשטח המצוין במפרט ם שלאליגדוסה כבי 

 

   )מידות בס"מ(  נות ותריסים בדירהשימת דלתות, חלור – 3טבלה מס'  3.5

ם חה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעבריהפתי בסוג ,ם, במידות הפתחיםום הפתחיבמיקויים : יתכנו שינהערה 

 ת בהמשך.גם הערות נוספו ראה .הניהבש בתקנות התכנון ונדרא יפחת מהל החלונותת ושטח ם בדלתוהחופשיי 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
 ניום/אלומי

 ת/ אחר(מתכ

סוג פתיחה )ציר 
ע"כ(/ כ
 אחר( כיס/נגרר/

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

מר )עץ וח
ומיניום/ אל

 אחר( מתכת/

יחה פת גוס
כע"כ/ /)ציר

 ר(נגרר/כיס/אח

מידת ו ותמכ
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
ומיניום/ לא

 מתכת/ אחר(
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 חר(מלי/אכיס/חש

 כניסה

1 

 הרגילציר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

95/205 --- --- 

 ורדי חדר

1 

 נגרר כ.ע.כ וגגזמ מ'אלו

--- 

--- --- 

1 

 מ'אלו 'אלומ
 ה חשמליילגל

 כולל גיבוי ידני
255/210 --- 255/210 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 ציר רגילה אלומ' מזוגג

--- 

--- --- --- 

--- 95/105 --- 

נה שי חדר
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' מ'אלו

-80/210 155/105 155/105 

 2שינה ר חד

1 

 ילהרג ציר ץע

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' 'אלומ

 155/105 155/105 80/210-כ

 3חדר שינה 

1 

 גילהציר ר עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ ג' מזוגומאל

1 

 יגלילה ידנ אלומ' אלומ'

 155/105 155/105 80/210-כ

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 

 (4 שינה

1 
 פידה ללפ

 א הג"
ציר )רגילה(. 
 פתיחה חוץ

1 

 גמזוג אלומ'

טויי סב נ
 )דרייקיפ(

לפי הנחיות 
 "אגה

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' 'אלומ

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

 , הדף ורסיסים, הנגררת/יםגזד ים, פלדה נגתיו שאחת א כנף
         הנחיות הג"א.לפי  לכיס. 

--- --- 

 רחצה דרח
 יםורה

 (תמקלח)

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 רגילהר צי

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/105 80/205-כ
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 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
 ניום/אלומי

 ת/ אחר(מתכ

סוג פתיחה )ציר 
ע"כ(/ כ
 אחר( כיס/נגרר/

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

מר )עץ וח
ומיניום/ אל

 אחר( מתכת/

יחה פת גוס
כע"כ/ /)ציר

 ר(נגרר/כיס/אח

מידת ו ותמכ
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
ומיניום/ לא

 מתכת/ אחר(
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 חר(מלי/אכיס/חש

 הרחצדר ח
 כללי

 (אמבטיה)

1 
 +עץ 
  ורא-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 ' מזוגגומאל
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

80/205 45/105 --- 

רפסת מ
 שירות

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 ציר רגילה אלומ' מזוגג

--- 

--- --- --- 

70/205 95/105 --- 

שירותי 
 אורחים

1 
 +עץ 

 ר או-וצהר/וצ
 ילהציר רג

--- 

 --- ור מכניוראו

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/205-כ

 

 :ותואחר טבלהל ערותה

 , במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.בלהבט צויןפועל רק באם ים ב)הקי

ת התקנת קנט פולימרי בתחתיים ויכללו יינה עמידות למתה לתותהד. להובפתיחת ציר רגי 23אם לתקן ישראלי מס' בודה בהתדלת עץ ל= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  ופיל:פרסוג = אלומיניום, ' ומאלמשך(. ' בהעיף יאת )ראה פרוט יתר בסס"מ לפחו 7הדלת בגובה 

 יר,בק או לתוך גומחה )כיס(/ת על כנף ו= כנף נגררע.כ גרר כ.ינ ת,פל= רגילה+ משת )דרייקיפ(סב נטוי נטוי(, משתפלת )= פתיחה קיפ פתיחה, 

אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי  יים פחשויס עזזה יהיו שלבי התרילה או הי גלבתריס :תריסים ,ועה אנכית= כנף בתנגיליוטינה 

ן נגנוממלי וכנ"ל עם מנגנון חששלבי תריס  יס גלילה עםתר רגזכב אורי מ' 2.5מעל  . בחדר דיור ובפתחים ברוחבימה מוגברת.בין השלבים לאט

  . = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליה גלילידני. פתיחה 

 הדלתות/ ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו רים יכולות להופיע, משותפים לשני חדחלונותת/דלתו .ב

 .זוג האווירמערכת מינה לתפקוד ס"מ כהכ 3עד  רצפה ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל ןות בטבלה. יתכמצוינה ותונחל

 וויר ביניהםהמורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח א( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף ם עםיומאלומינ ,)למעט ממ"ד(חלונות/ ווטרינות  .ג

י זיגוג, אטמי ללם: סרגלן ואביזרים מקוריים, ובכהחלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תק "ממ 6בעובי של אויר  חוומר םעלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי

יהיה חלון מסוג בממ"ד  רשה מטעם היצרן.החלונות יותקנו על ידי מתקין מוות, מנגנוני פתיחה ונעילה. בנצירים, גלגלים, ידיות מו ,EPDMגומי 

 רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,נותלוהח לכל במסילות. אין :רשתות .רףהעווד פק נחיותי הפללדה, פ יםף/אלומיניום מזוגג עם כנ

 .אחת

רבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם ריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, לבחדרים סניט ת,בחדרי שירו -ר החוץלאווי אוורור .ד

 ת רפפת כיסוי.מאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבוביד מצוצינור   וצעבילון, בחו א/אם איננה סגורה בתריס ו

גוג קבוע יתכן פתחים המשולבים בזי יועץ האלומיניום. ו/או ון האדריכלכנסוג פרופיל, גוון, עפ"י ת .עשויים אלומיניום ריסיםלונות והתמסגרות הח .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/
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 תיחה  ם, ידיות מובנות, מנגנוני פ, גלגלי, ציריםEPDM, אטמי גומי בכללם: סרגלי זיגוגם מקוריים, וזריאביתו תקן וי לעיהיו בם יהיבהחלונות ורכ   

  ;היצרן מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו תונעילה. החלונו   

 . כלירהאד רתיחב "ישקופה או עמומה )"חלב"( עפבטיחותית זכוכית תותקן  ות(,ש חלונ)באם ירחצה בחדרי  .ו

 .י אשת כיבושוודרי אדריכלה תכנון, לפי או רפפות קבועות/ו ו/או סבכה בדלת ו/או אוורור מכנית חלון ( יעשה באמצעוככל שנרכש מחסן) סןמחר האוורו .ז

מערכות , (תפיסקולט/יתרמ)פנו עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044 מס' ראללתקן ישתואמת  רב בריח, . דלת פלדה )ביטחון(דלת כניסה .ח

"מ מ 1.25נת בעובי של וולומשקוף בניה מפלדה מג .דירהר דלת ומספר תחתון, מעצו מברשת סף ,"נעה ו"רוזטותידית ן צילינדר, מגם, יריצ

 לפי בחירת המוכר.גוון נור. והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בת לפחות. כנף הדלת

  ן/אש.חובטע יתכן ויותקנו דלתות כניסה לדירות בקומת קרקת הכבאות, בהנחיות רשו פיל .החברה תירבחגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

חוזק,  –י ל היבט תפקודשווה ערך בכ או\ווי פלקסבורד מודבקים על מסגרת עם מילת תהיה עשויה משתי לוחו הדלתכנף  פנים: מכלולי דלתות .י

 ,המתאים לעמידות במים עשציפוי חיצוני מתופורמייקה או ע או גמר צב  הדלת.ווף משקה גוסל מה אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתא

 23ראלי מס' בהתאם לתקן ישמשקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-ופה במצבהיקף כנף הדלת )קנט(  .דיםידיות מתכת משני הצדו מנעול  עם

מנעול  בחדרי אמבטיה / מקלחת עמיד למים.  ר התקנתו יהיהחאוף לקשמה. המאטי יכולל פסבגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או עץ  בעל

הספקים  דוגמאות שיציגו המוכר ו/אוהקונה מתוך מגוון לבחירת ם בהתא יהיה גוון:   נף הדלת.אור, מזוגג בכ-פנוי" וצוהר/ צוס פוסיבובי דמוי "ת

  ון לבן.מבן בגור אחת שא ,חותפל הריחלב אפשרויות שונות 3שיבחר המוכר,על המוכר להציג בפני הקונה 

 בנוסף, .רג קבועסו, אין לקבוע אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי ח חילוץהמוכרז כפת  ירהדבבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 פתיחה.יון הוכה יחפתוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג היות המוסמכות כפתח חילהרשו וכרז ע"יח שיבפת

 2 -כסף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים חיצונית.  נגררת,/חתה, הנפתדה אטוממוגן הינה דלת פלדלת כניסה למרחב  :פיקוד העורףשות לפי דרי .יב

 ם,שונים ריוטי אוורור מעוגלים בק. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחת או שתיים, הנגררות לכיס ונף אחן פלדה כחלו ס"מ מעל מפלס הדירה.

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,י הנחיות פל)סינון אויר  מערכת תקנהת , וניתנים לפרוק.ת פלדה )פלנצ'(חסומים בדיסקאו

 תקינתוהרי שן, הסינומתקן ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  ן.המערכת לפי מידות היצרידות קומית. מעה מפרה

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  גורמיםימות נוספת ע"י הבדיקת תקינות ואטייב יח כש,ע"י הרורוקו יפלכן  יקוד העורף,אושרו ע"י פוו נבדקתו קנהתו

הביצוע בפועל בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר מקרה של סתירה בין המצוין בכל  יודגש כיספק ת למניע העורף.

 ורף.ות של פיקוד העדכנמעו ותחיהנהתואם 

ם אביזרי תהתקנב הצורךעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, ה בני, הינן מידות 3מס' ה טבלהמידות המפורטות ב – מידות .יג

 ךמס רינות/קירותויטנות/לוח ת/של מלבני דלתו ,ניהםפרופילים היקפיים למימשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  ם ימימשל

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  שטח,/דותממילא יפחת  יםהמתקבלים פתחבכל מקרה גודל ה .)לפי הענין(

 

 בדירה תברואה וכלים סניטריםתקני מ – 4ס' מלה טב 3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 תישרו

 אורחים
 חדר רחצה

 םריהו
 אחר ירותמרפסת ש
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 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 תישרו

 אורחים
 חדר רחצה

 םריהו
 אחר ירותמרפסת ש

 חמטב כיור
 פולה(ת/כודד)ב
 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין  ₪וי זיכ

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- משולב בארון 40/50 --- ---

 --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- --- סוג

 --- 'ראה נספח ג אין --- --- ₪ י כוזי

 ידייםטילת כיור לנ

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ןאי --- ₪ זיכוי 

 גזואר להאס
 )ב'(השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- היצרן לפי מידות לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- 'א א' 'א --- סוג

 --- אין אין אין --- ₪ זיכוי 

  אמבט/

 )ב'(חתמקל

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
 הוראות כל דיןלפי 

 המשךראה ב
70/170 

 )אמבטיה(
--- 

 --- --- סוג
 שופעריצוף מ

 ()מקלחת
אמבטיה א' )

 (אקרילית או פח
--- 

 --- אין --- --- --- ₪ זיכוי 

ים קרים סוללה למ
 כיור,חמים ל/

 ג() ד()חשטהממ

 --- מערבל פרח מערבל פרח לרבמע פרח  מערבל פרח דגם 

 --- א' א' א' א' וגס

 --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' 'ספח גראה נ אין ₪ זיכוי 

טיה ה לאמבללסו
 )ה( יםמוח םירלמים ק

 --- ה()ה(סוללה --- --- --- דגם

 --- א' --- --- --- סוג

 --- ח ג'ראה נספ --- --- --- ₪ זיכוי 

קלחת ה למסולל
 )ה( וחמיםים קרים למ

 --- --- דגם
  דרך-רב
 פוץנטר)אי

 )ה(( 3דרך   
--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ זיכוי 



 מותנה בהיתר בניה
נויים רק ע"י רשויות מו וכפוף לשי  ותסמכמפרט נערך לפני קבלת היתר 

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            חתימת הקונה           

 

 , ד', ג'ב' נספחים א',

 31  מתוך 17 'עמ 26.06.19: תאריך / ריםחד C ,B / 5טיפוס דירות מ / G3פוס מטיבניין  /שתכן כר לממפרט מ' חם אמת /מתחם א' בע"מגשם בנהריה  /מסד 

 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 תישרו

 אורחים
 חדר רחצה

 םריהו
 אחר ירותמרפסת ש

חיבור מים מכונת כביסה 
 )ח(ולניקוז

 --- שי --- --- ---

 לשרוול יצוניתבדופן ח 4" חתפ
, סהמייבש כבימ  יםפליטת אד

 ומשקולת סגירהיס הגנה כולל תר
 --- יש --- --- ---

לחיבור ז, ים וניקוחיבור למהכנה 
 ט()מדיח כלים

ר ההכנה משולבת בניקוז כיו)
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין )ברז ניל( מים למקרר ק'נ

 --- --- --- --- 1 ()הכנה (יא)לשולבי ת גזנקוד

 --- --- --- --- --- (כנה)ה )יא(מים ודת גז לחימוםקנ

 

 :תחרווא טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(. במסמך אחר שצורףט מכר זה או בטבלה, במפר צויןועל רק באם פב)הקיים 

קנה וסטה, בהתגרניט/ניר ורץקוורץ/קו סילי מרחו \רסמחהקונה, לבחירת  :ס"מ( 80/46ס"מ או כפולה  40/60במידות ת )בודדכיור מטבח (א)

-כ של מידותחרס : רחצהכיור  בחר ע"י החברה.ן/ספק, שילפי היצר ס"מ( 40/50 -)במידות כ אינטגרלי(:שולחני )רחצה כיור  שטוחה.

  .החלטת החברה תוצרת לפי ס"מ. 40/50

      .     החלטת החברה ת לפיצרתוחרס. מידות ו ר נטילת ידיים:יוכ

 תוצרת .1385עפ"י ת"י  (ליטר 6של  ר וארוכהליט 3 בעל קיבולת הדחה קצרה של) דו כמותי חרס,/קמונובלו ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי)מושב(  :כיסוי אסלה. החברהלפי החלטת        

 יטת תמיכה לוי עץ בפינות ומם ציפוי פוליאסטר. מיקפי, שלד עץ עיוק הני, בעלת חיזמ"מ הומוג 3.5בעובי תהיה מחומר אקרילי  אמבטיה:   

 ייל.פחות מצופה אמאמ"מ ל 2.5לחילופין מפח בעובי  או. לווןל מגברז פילמפרו               

 לניקוז פועיםשי עם 2272 י"ת ותבדריש העומד בגמר ,ןיד כל בהוראות הנדרש פי על דותמימה יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:              

 ;המשטח       

 ס"מ  20 ומקולע ס"מ 25בציפוי כרום ניקל, פיה בגובה  מערבל, פרחדגם: : מטבח. לקערת )כולל חסכם( יםמוללה למים קרים/חס )ג( 

  1385ומדת בדרישות ת"י ועכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך  . 

  15ולעומק ס"מ  15 באורך  פיה כרום ניקל,  בציפויערבל מ דגם: פרח: ולל חסכמים()כ צהלכיור/י רח, סוללה למים קרים/חמים )ד( 

   1385ת"י  ומדת בדרישותוע ת הארץחות תוצרכשאחת לפ סדרות 3לבחירה מתוך  ,ס"מ  

  ם ניקל, למים קרים בלבד.רובציפוי כ, גם: פרחד כיור נטילת ידיים:  

וכן צינור שרשורי   י האמבטיהלותחתית למי יציאה הכוללת –מהקיר מיקס  דגם::באמבטיה :מים()כולל חסכ יםסוללה למים קרים/חמ )ה( 

 ציפוי כרום ניקלס"מ לפחות ומזלף  60רך נן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באו,מתלה מתכוו

 מתלה מתכוונן, מוט ר שרשורי, ינוולל צככרום ניקל  בציפוימיקס מהקיר. , דרך( 3אינטרפוץ  -דרך )סוללה ב ר -מהקיר דגם: : למקלחת  

ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30באורך לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר  אוס"מ לפחות ומזלף.  60מוביל אנכי באורך ו ופיהחלקה טלסק  

 "מ. ס 15   

 החברה/קבלןשיוצגו ע"י  1385י ת בדרישות ת"ועומדכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך , סוללות האמבטיה/מקלחת

קרים בעזרת ידית  \ם לחמיםות מימנגנון קרמי דו כמותי )ויסיקסר בעל ניקול, דגם מערבל מכרום יהיו בציפוי  ריםם וקחמית  למים ולולסהכל  

 כמים.אחת( ויכללו חס

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהו כיוריםהתקנת  )ו( 

 .בן: לתקבועוגוון ה )ז( 

 חיבור לקו דלוחין או שפכים. ( ו0720אוג'  תיקון -)הל"ת רים, מים חמיםים ק: מיסה כוללתהכנת חיבור למכונת כב )ח( 

 מטבח.ה ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערתהכנה  למדיח כלים כוללת: ( )ט         

 הסופיות הינן  המידותות, ועררי אלו משה ידות של הכלי בס"מ,מצוינות מזר וו אביאו מתקן ו/א/: בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי ומידות (י) 
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 החברה. שנבחרו ע"יק ו/או היצרן, ת הספבהתאם למידו  

 באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.: כנה לנק' גזה (יא) 

 נית.: מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירומים קרים (יב) 

 ישראלי בתקן שעומדים קבועותלרכוש  זקה בדירה, ישת החקבלנוי לאחר במקרה של שי -אמבטיה(ה )אגנית/רחצ בועותק (יג) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 מוקם על מישור משטח העבודה או הכיור. המ= קרי ברז  פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  (יד) 

  בעזרת ידית אחת. ם /חמים, לקרימים  קסר( = ויסות)מי מערבל  

 , לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.קרים/( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמיםרפוץנטו)א דרך-רב  

 (.ות הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'רכיש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למע (טו) 

 ח תא המקלחת, ן, שט"גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחי דמויחת ן ראש מקלבלת החזקה בדירה( כגול )לאחר קלעי האמורשינוי מ  

 הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז  יםלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המומחסום הקפי מפני ג       

 ברצפה.       

 עים מתאימים כגון באמצ כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט אינהיה צפת האמבטנו גם למקלחת וככל שראמבטיה היוש בוהשימ( הואיל טז) 

 דות למניעת החלקה.הדבקת מדבקות המיוע   

 י לארה של כיבובמקהגז  לניתוק זרימתת לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון כו(  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמייז) 

 .שולה/ות הבילהב רצוני של   

 ך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרבהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כ יחסותבהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התי)מו

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ברצפה, ין(, בנים לכלל ה)בחלקם יתכן ומשותפי ולטני ביובלק יקורתצנרת ופתחי ב: אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר  3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום ן מתזי כיבוי,יתכהאינסטלציה.  ם וכמות עפ"י החלטת מהנדסבמיקובקירות או בסמוך לתקרה,   

 ן בי פיקודנרת להעברת גז וכבלי וצ מפוצלו ו/ארכזי יני מלמזגן מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז , מיקוםי מים בלקארון למח  

מיקום במרפסת שרות ו/או במסדרון ו/או  פוצל,מו/או  מיני מרכזי. מיקום מיועד למזגן יידלמאד קום המיועד למעבה, עד המיקום המיועהמי  

 או במסתור כביסה, /עליון ו גגה בלמעב מיקום מיועד פיזור יעיל וקצר לכל חלקי הדירה עפ"י החלטת החברה.ר מוצנע ומוסתר המאפש  

 ע ומוסתר למיקום המעבה/המעבים.מוצנ קוםמיו/או   

 

 הערה:  

 דמוי ת טוהתקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליידרשו(, יתכן ויחייבו ככל ש) בוי,הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי  

  ,כרהמית בתכנ מנוורצפה, שלא בהכרח יסווך לקירות בסמו/או קירות ותקרה בסמוך ל ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 יקום שונה מהתוכנית.נו במאו שסומנו ומאילוצי תכנון יותק  

 פתחי  יתכן וידרשו ןהבניי בהבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגויש לקחת בחש ,בנוסף  

 תחזוקה. רכישה לצגי יש לאפשרו , אין לחסום אותם וביקורת אל תחיצוע פבי שיידרבהם ביקורת, ולכן בדירות   

 

ה על פי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולרית תהיה בהתאם תהי באמצעות מערכת סולאריתים חמים לדירות פקת מהס: מיםחימום   3.6.2

  יימר(. טרש את זמני ההפעלה )שר לתכנן ממאפפסק הזמן הכולל מ עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצבכולל חימום .ו579לי ראלתקן יש

קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק קן והת רית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמליסולארה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הלכל די 

 פעלה. ההראש את זמני במאפשר לתכנן מ 

התקן קוצב ום באמצעות חשמל , יעשה חימום המיאריתעות מערכת סולבאמצ ספק מים חמיםלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן ל  

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או בסמוך להת או רושיון במרפסת במקום מוסתר אך נגיש כג: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תלבקיבו למים חמיםמכל אגירה )דוד(            

 .ליטר 150ך ליטר. מעבר לכ 120 - חדרים 3או  2 נימי:פ     .טלציהמהנדס האינס תכנוןלפי  

 (.2007וג'ון אתיק-ת. מכונת כביסה )הל"תבטיה, מקלח, אמ: קערות מטבח ורחצהחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

 .יש: "דלי"ז רב -דירות גןב פנימי:     .אין: "דלי"ברז   3.6.4 

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

 .: פלסטידלוחין האינסטלציה, הנדסלפי תכנון מ ,תלת שכבתי ,PPRונת, פקסגול, : פלדה מגולוקריםהצינורות: מים חמים וחומר  3.6.6
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 .סטי: פלשפכים 

  עד נקודת הגזבדירה ממקור הספקת הגז ומחיר הדירה יכלול צנרת גז , יש: גז במטבחה ממקור הגז ועד נקודת הצנרת גז בדיר 3.6.7

  .ירתיהכנה למונה גז ד הראשית במטבח וכן                    

 : יש.הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 

  ה:הער 

 וכן הכנה למונה גז  בחז הראשית במטצנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הג וללרה כמחיר הדיהגז בדירה. נק' מיקום  

 דירתי. 

ים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים , מיסמונה פיקדוןהתאמות, ברזי ניתוק, , ים, מאריכיםמחבר ם עבורל תשלומחיר הדירה אינו כול 

ברה לפעול החהמורשית ע"י הגז ' חיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחבו לעצמ ם הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהוספינ 

 בבניין.  

 

 

 

 

 

 (זוטבלה ות לאחר ה הער)רא ותקשורת מתקני חשמל – 5טבלה מס'  3.7
 

 ע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'דות מאור, בית תקמחיר זיכוי לנקו
 

 מיקום

ת נקוד
 ורמא

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 לרגי

 תקע יתב
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;לוויזיהט
 ;קשורתת נק'

 .נק' טלפון
 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה יסהכנ
 המבוא או

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 םאינטרקו -
ללובי  מפסק תאורה -

 .קומתי/חדר מדרגות
 .לוח חשמל דירתי -
רון תקשורת כולל א -

  .שקע
 ויזיהטלויה/טלפונארון - 

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
1  

 מזגן(ל)
1 

תוספת  -י שמלתריס ח
נקודת חשמל להפעלת 

)ראה מרפסת  התריס.
 ש(.שמ

 פרוזדור

2 
ולל מפסק )כ

 ף(מחלי
1 - 

1  

 מזגן(ל)
- 

 3על רוזדור באורך מבפ
מ' או בפרוזדור הכולל 

נקודות  2פניית "ר", 
 ת + מחליף.לפחומאור 

 1 מטבח

4 
 מהם )אחד

כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
 בדרגה

 (להרגי

- 
 )יג( 3

 (,מדיח,מקרר)תנור
- 

י מיקום השקעים, בת
מעל התקע יהיה 

ול שטח העבודה ככמ
האפשר ובהתאם 

המטבח יותקנו  לתכנון
שקעי כח נפרדים 

 למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
  הורים

 

1 
 מפסק)כולל 

 מחליף
  (למנורה

 

4 
)שניים ליד 

 המיטה(
- 1 1 

אינטרקום )נק'  -
 שמע/דיבור בלבד(

   הרחצ דרח
 הורים

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

 ר(לתנובית תקע )
- 

- 
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 מיקום

ת נקוד
 ורמא

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 לרגי

 תקע יתב
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;לוויזיהט
 ;קשורתת נק'

 .נק' טלפון
 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 - 1 1 - 3 1 שינה חדרי

 /ד"ממ
 ח. שינה

פי מנורה ל
הנחיות 

 ד העורףפיקו
3 - 1 1 

פיקוד  תקנותלפי 
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 מים(וגן )מ

- 1 
1 

 לתנור(קע ת תבי)
- 

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

 ן. תכנוה
+ מפסק + אוורור מכני

 היכן שנידרש.

 - - - - 1 תיםשירו
 דר חלון,בהע

לנק' אוורור מכני  הכנה
 .סק היכן שנידרש+ מפ

מרפסת 
 שירות

1 
 מים(וגן )מ

- - 

2  
 יםמוגן מ

)מכונת כביסה, 
 מייבש כביסה(

- - 

 תסמרפ
 שמש

1 
 )מוגן(

- 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי + 

 ון פתיחהגנ+ מנפסק מ
 ידני.

 מחסן
ככל )

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

 יכת החשמל שלצר
 ן תחובר לשעוןהמחס

החשמל הדירתי אליו 
יך המחסן. או משו

חילופין שהזנות ל
החשמל של כל 

המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד 

למחסנים בלבד, או 
נפרד לכל מחסן,  המונ

להחלטת המוכר ועפ"י 
 בחירתו.

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן(
- 

 
- 

 

 

  ותהערות לטבלה ואחר

 אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. -יללא נורה וכיסוה על גבי קיר או תקרה )בית נור = קרהיר/ תנקודת מאור ק (א)

 נספר כל שקע בנפרד(., ני שקעים או יותר בפנל אחד)ש חשמל רגיל. מזרםתקן חשמלי הניזון מ = "שקע" בודד לחיבור תקע מאור )רגיל( בית (ב)

 "ר לפחות.ממ 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  נספר כל שקע בנפרד(. )שני שקעים או יותר בפנל אחד, מזרם חשמל רגיל הניזון כיסוי, שקע בודד עםמוגן מים:  ע מאור )רגיל(ית תקב  (ג)

 .ממ"ר לפחות 1.5ים בליבוצע בכ

לכמות  ספתנם תוושאיסעיף א' ים בשל נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינ לקההדתאור בלבד לאופן ה כפולה= ודת מאור הדלקהנק (ד)

 יף א'.מאור המצוינות בסעה דותנקו

 וח".בהכרח נקודה/ות "כם ושאינ שמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(,"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל ח = מעגל נפרד בית תקע (ה)

 ת הגנה גבוהה.בדרג קצה מוגן מיםזר הקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אבית ביתאו אחר=  IP44גות הגנה בית תקע עם דר (ו)

נקודת  בין מחשבים, – נקודת טלפוניה, נקודת תקשורתחדר וכוללת לנקודות ביחד )קומפלט(  3= ב()מחש וץ/תקשורתטלפון חטלויזיה/נקודת  (ז)

כוז מרי הור וחוט משיכנקודת התקשורת תכלול צינלקליטת שידורי כבלים.   ורור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיביבח – טלוויזיה

 כולל כיסוי. 1מודול  55א ופסוק עד נקודת ההכנה בקירהתקשורת ו

 .(עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לת פנים )אביזרי קצה לתקשור ללת כונקודה/ות מלאונים )אינטרקום(= נקודת טלפון פ (ח)

  מ"מ.  2.5עם כבלים  נפרד ת ללוח למפסק, מחובר ישירועל גבי מעגל חשמלי נפרד ית תקע כוחב = נקודת כח (ט)
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קודת ההכנה ריכוז תקשורת ועד נמ חשב(הכנה לנק' תקשורת )מ יכה בלבד.ונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משין אחרת הכוצו באם לא"הכנה"=  (י)

ת ספק למניע" )ספירלי(. "מפזר חום" ולא "תנור להט ותקן )באחריות הדייר(,י ת חדר הרחצהמעל דלבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 מוגן מים. ההכנה לתנור חימום כוללת שקע ע"י החברה.ים י אמצעי חימום לא מסופקיודגש כ

בים את אותה/ם מכדליקים/אך מ, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, תנות להדלקה/ כיבויניור הנקודה/ות מא =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 .וק ודרישות מהנדס החשמלבות הנחיות החבעק 'קום וסוג הנקיתכנו שינויים במי (יב)

יריים. הנקודה תחובר ישירות ת למקום המתוכנן לכתחח, מקן נקודת תלת פאזית בארון המטבתותהכוללת חיבור תלת פאזי=  דירת מגוריםב (יג)

 מל הדירתי.ח החשע והמפסק בלו. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שק2.5/5 בלל ותחווט בכלמפסק תלת פאזי בלוח החשמ

 

 זה  או במסמך אחר כררט מעל רק באם צויין כך בטבלה, במפחסות בהערות לעיל יותקנו בפויהם יש התיילגבמובהר כי ציוד ומתקנים )

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

  רגות.בועה בחדר מדומנגנון שבת לתאורת לילה ק .יש: ת מאורומה: נקודקוומתית: בכל חדר מדרגות/ מבואה ק  3.7.1 

  יש. :מתיתקו הדירה להדלקת אור במבואה צן מתוךלח .יש לחצני הדלקת אור: יש. :גופי מאור  

 כולל כיסוי. 1ל מודו 55פסא ר וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקוהתקשורת תכלול צינות נקוד: טלפון חוץ 3.7.2 

 חלטת החברה.לפי ה, או אחר מזםז צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 לפי דרישות הת"י. ,: סטנדרטוג: סאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

לפי   :מיקום: יש בתוך הדירה )כולל שקע רגיל(,דירתי תקשורת  ולוח מודולים( 6-ל וים פנ)כולל השארת מקודירתי  וח חשמלל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת החשמל.  ן מהנדסנותכ  

 .מןב זכולל קוצ  : יש.חשמליש/שממים,  לדוד חשמל נקודת 3.7.6 

 .אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה( הזמנה והתקנת מונה ללו כומחיר הדירה אינאמפר. ) 3×  25 : תלת פאזי:גודל חיבור דירתי 3.7.7 

 בקומת הכניסה הראשיתדלת  לחצן לפתיחת , כוללשמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהקוםמי: יש, טרקוםמערכת אינ 3.7.8 

  .מחדרי המגוריםבאחד  רודיבו /שמעלת ופומי ,הכניסה  

 ן.: אירדת()נפ ספת במעגל סגורמערכת טלוויזיה נו 3.7.9 

                                    שולםללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר י) יה רב ערוציתיזלקליטת טלוולחיבור לכבלים  ההכנ :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

  או למספר  ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית  . לחילופין(ות זהק שראשר תספ ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבי הקונה ישירות ע"                                  

 ה(.ה מספק שרות זע"י הקונ שרתי אשר יירכיר די)ללא ממ M.F דיוור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  בנינים                                  

 :אחריםמיתקנים      3.7.11 

 ע.ש" י מאורר דירתי "וונטה" אוי מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"תקנות, יבוצע ע" לפי ב באוורור מכניהמחוי אוורור חלל  -          

 .3.5ף פתחים סעיתריסים בטבלת ה גם רא לת התריס.תריס חשמלי כולל נקודת חשמל להפע  -           

 שקע.שורת כולל ארון תק  -          

 .שורתן תקמשולב בארו זיהארון טלפוניה/ טלווי -          

כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה  4טר "קווני עבור צינור פליטת אדים בהכנה למייבש כביסה ומעבר חיצ –השרות במרפסת   -

   מל.והזנת חש            

 חשמל הישראלית המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת ההדירתית.  של צריכת החשמלניטור ולבקרה מערכת ל -            

 זנת תעריפי החשמל המשתנים.ה ותאפשר             

 תקשורת חידת זרם חשמלי, יה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד ידהמערכת תכלול יחידת מד             

 ורה.אותם בצורה בר ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג חוטי המקבלצג דיגיטלי אל שידור אלחוטי,ל             

מ', הצג יציג לפחות את נתוני צריכת  1.5בגובה ו במקום נגיש ניסהבמבואת הכ/סהג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניהצ             

  עלותם הכספית.טברת ואת והמצ השוטפת              נרגיההא
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 , בדירה:ור / חימוםמתקני קיר 

 ן. אי מרכזי דירתי מיני מיזוג אוויר 4.1 

   :תכלול אשר ,אזיפ תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני ערכתלמ לבדב הכנה.     1  

   רהמאפש אחר קוםאו במי וןהמסדר או בטיההאמ רחד תקרת חתיתלת בצמוד למאייד מתוכנן מיקום                            

 ;הדירה קיחל לכל וקצר יעיל אוויר פיזור                            

                       נןהמתוכ המיקום בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר יחשמל ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .הכביסה מסתורז ניקול או רצפה למחסום המאייד יקוזנ 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,נן למעבההמתוכ יקוםהמ ועד למאייד                            

 .ועלבפ המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות רהסתה יכלול "צמה"ה                            

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר ודלפיק ריק רוולש התקנת                         3.

 .אוויר מיזוג הנדסמ ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה תנוההכ מיקום      . 4                  

 .יםהמעב / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

 נה תכלול:קרה זה ההכעילי בממ"ד. במע הכנה למזגן ורף, תבוצישור פיקוד העבא   .    6  

 . מלהחש ת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוחנקוד -                    

 במכסה.עד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר ו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"דצנרת ניקו  -                    

 "פ התכנון.מוצנע ומוסתר עה יהיה במקום יקום המעבמ -                    

 האויר. וגמיז כנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדסכל הה -                            

 

 כלל זוגמי מאפשר ינוא הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל כלכ ( לעיל.6) 4.1לאמור בסעיף מעבר  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה יחלק ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה ףבנוס תבוצע ,כאמור אחת  תמרכזי מיני כתמער מצעותבא חלקיה  

 .מים ניקוז תוצנר גז צנרת, צנרת חשמל לרבות דרשותהנ יותהתשת   

  .איןירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: ד מיזוג אויר 4.3

   .: איןגזועל בהפנור חימום ת  4.4

 צה(.)בחדרי רח .מוגן שקע הכוללת חימום נורלת נקודה עתבוצ. : איןשמלימום הפועל בחתנור ח  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.בקטורים חשמלייםונק  4.7

 .: איןרצפתי חימום תת  4.8

 : אין.יםחרמיתקנים א  4.9
 
 

 
 במחסן: סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה,* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן .ות הכבאותדרש ע"י רשיככל שי: הבדיר ספרינקלרים(:וטומטית )כת כיבוי אש אמער 5.1  

 .כבאותה רשותדרש ע"י יככל שי: גלאי עשן 5.2  

 יש. )ממ"ד(: מערכת סינון במרחב המוגן 5.3 

 

 ,אותע"י רשות הכב דרשיי, ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי ,כיבוי ובטיחות אלו גילוי, יורסיד* התקנת   

 תיכנוניות. ומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות, ו/או שיסכנית המכרבתו ויוצג לא בהכרח    

 

 

 

 

 ונות:ח ושעבודות פיתו .6

 חניה 6.1 

                      : בתחום המגרש;כולםתר הבניה. הילפי : לכל הבניינים ת חניהסך הכל מקומו 6.1.1   

 ;אין )לפרט(: חניות במקום אחר .1: מרתפי חניה מספר. ניהח ע וקומת מרתףקרקת בקומת החניו                                

 כר.המכמצוין בתוכנית : מיקום יהלפי היתר הבנ: חניות מספר: יש, משותפת(טית/חניה לנכים )פר 6.1.2  
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 י  ג נכה רשמנכה )עם הצגת תלרוכש דירה יתר, תימכר נספח החניה להוח וברש/סביבה/פיתחנייה לנכים כמסומן בתכנית המג             

 כה., בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו ננכה משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש  מטעם                               

  .,משתלבות אבנים /מוחלק בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת. 2.11ראה סעיף מקורה:  ההחני רצפתגמר  6.1.3  

 : יש.תאורהמערכת                                

 יש.: מהכביש גישה לחניה 6.1.4  

 כנית המכר.: לפי סימון בתיקוםמ אחת לפחות.: לדירהיות מספר חנ 6.1.5  

 אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

 כניסה שביל ולתכל החיצונית הרחבה  .יןינבל הכניסה בואתלמ עד מהרחוב חיצונית הכניס חבתר כנןתתו שהמגר בתחום    6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר, ]ןלבני הכניסה מבואת רוחבב ותלפח[ מרוצף     

 וף יהיה הריצ .י תוכנית האדריכלטבעית/אחר לפ אבן /בנים משתלבות: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ א: חומר גמרמדרגות/יליםשב 6.2.2  

 .הניתן בעל גוון בהיר לככ   

 לפי תוכנית האדריכל. ,ות/ אבן טבעית: אספלט/ אבנים משתלבמרמר גחו .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 במים בהתאם  גינון חסכוני יתוח(ית אדריכל הפ)על פי תוכנ .יש :צמחיהסימון בתכנית  מצורפת(.  פי)על .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  לאות.להנחיות משרד החק                                

 ה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים תרת שתילת צמחימעל תקרת בטון מו ולה(.)כ .מעל תקרות בטון חצר,   

 (. -מוקת שורשיםע ולא צמחיה   

 כולל ראש מערכת ממוחשב.יש. : משותפת השקיהרשת  6.2.5  

 לשטח  ונההכו כולה/חלקה(מעל תקרה ר, )חצ לפי תוכנית המכר :אה לחצר מחדריצי; יש: צמודה לדירות הגןחצר,  6.2.6  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.    

 עתע"י הרוכש ב היעש (שולי הבניין מים מ עי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתפו: סידור שיהערה   

 . טיתסידור הגינה הפר    

 ,שוחות וכו'( ת,צנרמרזב/ים, ) , חלחולביוב ומים, גז, ה/ותיתכן גישמ: ר הצמודה לדירות גןפירוט מערכות משותפות, בחצ 6.2.7  

 (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןנייהע )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח גןדה לדירה/ות ור הצמטח מרוצף בחצמש 6.2.8  

 ות. רשוילפי היתר הבניה ודרישת החומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 .ולפי קביעת החברה ח המאושרתי תוכנית הפיתולפבגובה ממוצע    

 . אין(: בחלקה קומה פתוחהפולשת )מ קומת עמודים 6.2.10  

 

 תפותמערכות משו .7

 :זרכת גמע 7.1 

 או הבניין אוגרש גז, ובמיקום המתואר בתוכנית המ, בתאום עם חברת הגז צוברי באמצעות מרכזיסידור  הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

  תחזוקתה.ו להנחת צנרת הגזת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת ית.המקומ ות הרשותעפ"י דריש

 .זרת הגנם בבעלות חבהי ,הגז כאמור צוברימובהר בזאת כי    

 ;: ישהמרכזי לדיר ממקוררת גז צנ 7.1.2  

 (.3.6 )סעיף 4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 

 :י אשסידורים לכיבו 7.2 

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ת ע"י רשו ככל שידרש :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 ת יועץ הבטיחות.הכיבוי והנחיו ע"י דרישות רשות שידרש ככל: וזדוריםראות/פבמבויקת עשן מערכת לינ 7.2.2  

 והנחיות יועץ הבטיחות.ת רשות הכיבוי יש. לפי דרישו :נקלרים(ספרימתזים ) –ערכת כיבוי אוטומטית מ 7.2.3  
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 ות.חהבטי והנחיות יועץ: יש. לפי דרישות רשות הכיבוי גזי כיבוי ותכולתןארעמדות כיבוי לרבות  7.2.4  

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

 

 

 יבוי בשטחים משותפים)הידרנטים( וארונות כ, ברזי כיבוי שא כיבויו גילוי מערכות רבותכל סידורי הכבאות, להערה:      

 ות.מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבא פרטיים, או             

 

 אין.: םבחניוניאולץ מורור או 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( תוג אוויר מרכזימערכת מיז 7.4 

 .אין ש הדיירים:שימומערכת מיזוג אויר בחדר/ים ל 7.5 

            הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו דוארה תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1דירה,  לכל :יבות דוארת 7.6 

 . 816 י"ות ובנייה תכנון תקנות ילפ אלומיניום חזית בעלות וויהי הבניינים במקבץ אחד לכלאו  , ייןבנכל ל                    

 : מיתקנים אחרים 7.7 

  ת הבנייןסמוכים לטוב בבנייניםאו  נים סמוכים,יולטובת בנין בבניי חדר/ים לשימוש כלל הדיירים בחלקים משותפים(,)מערכות תאורה   

 ועצים.ת המתכננים והיתוכני לפי מיקום וכמות:                    

 

 בנה למערכות תשתיתחיבור המ .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל נפרד מונה מיםיש; : לבית יראשמונה מים : יש; מים מרכזי לקו חיבור 8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 מונה.התקנת לא כולל ; יש. מלראות חברת החשם להובהתא ,החשמל חיבור הבניין לרשת 8.3  

 .דירה לחב' הטלפוניםחיבור ה כוללוהבניה )בקשה להיתר(: לא נון תכבהתאם לתקנות ה :שת הטלפוניםנה לחיבור הבניין לרהכ 8.4  

  (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף .אין (:אינטרנט/היזיוו)טלחיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 בפועל ועם עבודות שביצבמחיר הרכישה.  ליםכלוקוז, דרכי גישה, ומכים, נירות תכה, קי: כביש, מדרבמגרשח כללי הגובל פיתו 8.6  

 באחריות החברה. מית אינםיעשה ע"י הרשות המקו  

  ים(.וניש )מכלים טמ: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7 

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 

 ש משותףרכו .9

 :ףר הרכוש המשותתיאו 9.1 

 בתוכנית המכר.באם סומנו כמשותפים : חניה משותפיםקומות מ    9.1.1   

 .אין: (לקיתח פתוחה ועמודים, )קומת כניסה חלקית תפולשקומה מ 9.1.2   

 טת בחברה.חללפי ה: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

 מ"ר. 14-לא פחות מ 2G-, ו1Gבבניין  מ"ר. 20-לא פחות מ 3Gיין בבנבשטח:  .ש: ימבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש. : )לובי( קומתית מבואה 9.1.5   

 .G3: 2, בבניין מטיפוס G2 :1)אחד בכל אגף(, בבניין מטיפוס  G1 :2וס בבניין מטיפ)מספר(:  י מדרגותחדר 9.1.6   

 .G3 :3מטיפוס , בבניין G2 :1טיפוס ל אגף(, בבניין מ: )אחד בכG1ס מטיפובבניין : יותמספר מעל: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.ידי מיתקנים על הגג:  ס עלהחלק התפו פחות: לגג משותף 9.1.8   
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 ממ"דים. -יש מרחבים מוגנים דירתיים אין. :"ק/ מקלטממ 9.1.9   

 .דוודים בקימותחדר  G2G,1מטיפוס פנימי: בבניניים       אין.: חדר דודים משותף .101.9   

 וסמכת אחר שתדרוש רשות מ וכל מיתקן ,יותמערכות סולאר :( כגוןשותפותמ וו/אטכניות )פרטיות  : יש מערכותהגגים על מיתקנ 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

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

 אשפה  טכניים, מרכז מחזור וחדרים תקשורת לרבות כותחדרי מער: ותףשהינם רכוש משהבית ם נוספים של מיתקנים וחלקי 9.1.13   

  המכר. שותף בתוכניותכרכוש מ מסומניםהקים אחרים במפרט זה, בפר כמפורטומתקני אשפה ו   

 

 יאם מהרכוש המשותף:וצשאין לה (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 ט(., )מילוי מדרגות/חדר 9.2.1  

 טכנית.קומה  9.2.2  

 ותפת.גישה לחניה מש 9.2.3   

 קומת כניסה.לובי ב 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 ל הגג.ע ותפים(המש) רגות אל המיתקנים השוניםר מדגישה מחד 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

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

 .על הגג שותפיםמ קניםהתפוס על ידי מית –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ים מוגנים בדירות(.מרחביש  -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

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

 

 

 

 תףבית משו 9.3 

 כר דירה בבית משותף או בבית חוק המכר דירות(, המו –)להלן  1974 – דל"המכר )דירות(, התשלחוק  6לסעיף תאם הב )א(  

 תקנון המצוי ה של ל הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהקנון שחל עיועד להירשם כבית משותף והתהמ    

 ין; ואלה העניינים:אותו עני ים עלר פרטהמכ או לצרף לחוזהלכלול במפרט  חייב מנויים להלן,המתייחסת לעניין מן העניינים ה    

 ;הוצאת חלק מהרכוש המשותף (1)    

 וד לדירה;המשותף הצמשיעורו של החלק ברכוש  (2)   

 שירותים המחויבים בקשר אליו;ובשיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף  (3)   

 הבית המשותף;הול יחלטות בדבר נסדרי קבלת ה (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3צו בדרך האמור בסעיף בע שר השיכון בחר שקכל עניין א (5)   

 שהתחייב  מייים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כיינים המנולא מסר פרטים על עניין מהענכר שמו )ב(  

 ת  המשותף. הבי לניין יחולו עשהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ע    

 

 ד לדירה:וש המשותף הצמוק ברכשיעורו של החל 9.4
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 של כל ( לשטח 5ה פרק א' סעיף מפרט מכר זדרתה ואופן חישובה כמפורט ב)כהגככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה יהיה קרוב  

 ש לפי שיקול דעת כפי שיידר תף,המשו ברישום הבית ת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשורזא, יחידות הדיור בבניין  

 ים חשבון השטחת ברכוש המשותף לא יילקחו בבבי מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירהידרש על ידי כל רשות כר ו/או כפי שימוה  

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

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 .1969 -טמקרקעין התשכ"וק החל פי הקבוע ביהיה ע 

 

 :ים המחויבים בקשר אליוהבית המשותף ובשירות שתתפות בהוצאותור ההשיע 9.6

 כל דירה.תף הצמוד לשיעורו של החלק ברכוש המשו ל פייהיה ע 

 החברה  תשא דירה/ות אלו ימכרו דירה/ות בפרויקט, הרי במקרה כזה ועד מכירתא הרוכש מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי באם ל 

 ות בפרויקט.דומ כפי שיחויבו דירה/ות ל דירה/ות,בגין כ ,תף )ועד בית(ה של הבית המשוהאחזקת של שליש הוצאות בעלו  

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/וש המשותף )ווצאים מהרכהחלקים המ 9.7

 ות המצ"ב כנימסומנים בתאשר  השטחים הבאיםותף מהרכוש המש יוצאו, בהסכםע מהאמור בעניין זה רומבלי לג      

  מכר ו/או בהסכם המכר.צוינים במפרט האו מ/ו      

 של החברה. הסביר קול דעתשמשותף לפי רות בבית המהרכוש המשותף ויוצמדו לדי צאיםמקומות החניה שבתחום המגרש מו .א

חים שהוצאו כל השטוכן ה. החבר של הסביר קול דעתשש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי כוהמחסנים יוצאו מהר .ב

 עין והוראות כל דין.לחוק מקרק 55ובכפוף להוראות סעיף  ת המשותף.רו עד מועד רישום הביתף ואשר לא נמכהמשו מהרכוש

 עין והוראות כל דין.לחוק מקרק 55ות סעיף ראובכפוף להו . לעיל( 9.2.9כאמור בסעיף חלק מרפסות וגגות )למעט ה .ג

. 

 עין והוראות כל דין.לחוק מקרק 55ובכפוף להוראות סעיף   מוצא מהרכוש המשותף. )ככל שיש במגרש( איםנחדר הש .ד

 

        להחלה ו/או שתחול עין עיר נוספת יבנ תלפי כל תכניואושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע, וכל זכויות הבניה אשר  .ה

 ות לחברה, ויחולו    יאשרו בעתיד. זכויות הבניה כלעיל שייכיר שן עישייווצרו על פי תכניות בני זכויות בניה עתידיות הקרקע, וכן

 עין והוראות כל דין.לחוק מקרק 55ובכפוף להוראות סעיף . , כמפורט להלן.'א לתאלהסכם והן יוצמדו לגביהן הוראות  .ו

 

 לתאהמשותף יוצמדו  בעת רישום הביתרה, וייוותרו בידי החב זה בתא זכויותה .תיבתכנ "התא"(,לן לההמסומן באות א'  ) התא .ז

ות למכור לצדדים שלישיים את התא ע"פ הזכ דיות כאמור בסעיף ה' לעיל. לחברה תהיההעתינ"ל, כל זכויות הבניה הקיימות וה

 וראות כל דין.והעין לחוק מקרק 55ובכפוף להוראות סעיף  . הדין ועפ"י התב"ע.

 

 שבבעלות המוכרת לתא ו החניות והמחסניםלדירות, יוצמדנים סיות ו/או המחככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החנ .ח

 עין והוראות כל דין.לחוק מקרק 55ובכפוף להוראות סעיף  . כמפורט לעיל.

 

 

 

 ציגות הבית המשותף.ולנ מסמכים נוספים שיועברו לקונה א'ספח 
 יות הערות כלל ב' פחנס

 טבלאות זיכוייםנספח ג'       
 נספח ד'       טבלאות שטחים
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 י הדירותת בעלקונה ולנציגומסמכים נוספים שיועברו ל – 'נספח א 

 

 ד של המפרט:כחלק בלתי נפר פויצורתוכניות אלו  10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של כלליות חדר ומידות  כלמידות של הכוללת  1:50 -ן מתכנית הדירה בקנה מידה לא קט 10.1.1   

 קומה.ותף בהמשון הרכוש הכוללת סימ 1:100 -ן מתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט 10.1.2   

 בקומה.סימון הרכוש המשותף הכוללת  1:100 -טן מבקנה מידה לא קת פוסיתכנית קומה טי 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מקומות מות מפולשות; ומתכניות קומת כניסה/ ק 10.1.4   

 .1:200ידה מוקטן לקנה מ צילוםב ניתן לצרף ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו   

 .1:100 -קנה מידה לא קטן מכנית קומת גג בת 10.1.5   

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250בקנה מידה ת היתר בניה בלהוגשה לרשות המקומית לקפי שתכנית המגרש כ 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 פי ל דין לרבות עללכתאם בהור, שיש למסור ולחומרי הגימ תורכעלכל המ שימושו בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 ות בעניין:חוק המכר דיר   

 גימורם.ל חזוקת כל רכיבי הדירה עת לתפעולות שוטפו )א(   

 , מערכות מיזוג אווירמערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות ב()   

 צא באלה.רומכניות וכיואלקט מערכות   

 אם נדרשות. ת שוטפות ותקופתיות,ואפיון ביקורו ותתדיר )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.דירה, לרבות שמות יצרן/תקנים בת המוכוות אחריות של ציוד ומערתעודמפרט טכני ו )ד(   

 

  ומרי הגימור שלוחכות של המערת תחזוקה תכנית והוראו (1) ןה בבנייראשונהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה ה 10.3  

 עניין:בהמכר דירות וק פי ח למסור בהתאם לכל דין לרבות על הבניין שיש חובה  

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

 זוג עליות, מערכות מיכות בטיחות, ממערת בבניין לרבו השירות המותקנותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  )ב(   

 באלה.וצא ת אלקטרו מכניות וכיאוויר, מערכו   

 ם נדרשות.א ורות שוטפות ותקופתיות,ביק אפיוןתדירות ו )ג(   

 קשר.מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת  )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  ספר טלפוןהפיתוח לרבות מו רכותם של הבניין, המעצוות המתכנני רשימת )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ה סניטרית, של אינסטלצי בדות בל( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 הדירה האמור לפיה על רוכש כתב וורים הנחיה בהמוכר יצרף למסמכים האמ ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 ם מינויה.יד עבעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מזמנית או הקבועה של אותם לנציגות הר למסו   

 

 

 לעיל, יראו החברה  10.3קבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף ל הראשון וכשהרסרב  (1)  

 ת ו/או חב' ניהול )באם תפעל ים לרבות נציגות הבין לרוכש/ים אחרזמבכל הא רשאית למוסרם ת כן. החברה תלעשו חובתהב כעמדה      

 בבניין(.      
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 ואזהרותערות כלליות ה –נספח ב'  

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

 .מבנה ולדירהנים לותוספות הנכובוצעו שינויים, התאמות  הבסיסי )כלשונו בצו מכר דירות(, בטופס המפרט .1

  .קבלת היתר הבניה מועדהתקפים ל ,והתקן הישראלי תקנות התכנון והבניהיו לפי דרישות יהכות כל המוצרים והמלא .2

 .י הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ, שווה ערך לפי החלטת החברהלפ –סוג א'  .3

חת לווין, בכבלים ו/או צלה לוויזיה לטן מתקן הכנהתקינה בבניי ית אםכזו אנטנה מרהתקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/א החברה תהא פטורה מחובת .4

 להוראות כל דין. ףפובכ

 ,ייתכן מעבר מערכות מים, ביוברח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן וכו'(, אינם בהכ ם, קירות בטחוןשאינו ירותן )עמודים, קערכת שלד הבנימ .5

 ת.מקצועית מוקדמ בדיקהוכו'(, מחייב לכן כל שינוי )הריסה, פתיחה, . חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות

 .רונגים(ות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות )גבחיפוי קיר. ם הישראלייםהנדרש בתקנית מפחו)פוגות( במידות לא  יעשו מרווחים ריצוףבחיפוי וב .6

יות, ביוב מסך, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או למערכות אלקטרומכנתחי בניה החסומים בזיגוג קבוע, קירות של פלתחזוקה וניקוי,  הגישה .7

 , )פיגום1139ה ובציוד מתאים והעומד בת"י ש רק מורשים לעבודות גובוע ובאם נדרמקצלי נים, יעשה רק ע"י בעאו גג/ות עליוים ו/ומ

 נפלינג וכו'(.סמתרומם/תלוי, 

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

 

 דירהיות להערות כלל

 .בטרם נמסרה הדירה לקונה נה או מי מטעמוהקועבודות בדירה ע"י  ויבוצעלא  .9

למתקני תברואה( ובת"י  תראולכלים אלו כאמור בהל"ת )הו מלייםהמיני במרווחי הגישהוגוע במידות הנדרשות כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפ .10

 אלו. לחריגה ממידותראית ה לא תהיה אחניעת ספק יודגש כי, החבר. למ3 חלק 1205

. הזנת הבניין אוורור, המשרתים כלליכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ו ע"י הדייריםו רכששי ימים(,שקי)ככל  במחסנים .11

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. בלבדונפרד למחסנים  החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

 או פגיעה תיגרם לא אולם החלל ועלולים ליצור הפרעהביסה, מקטינים ת כם יותקנו באזור תלייזוג האוויר באח' מימים החמים וישל דוד ה מםקומי .12

 . הכביסה לתליית הפרעה

, במרחק של dB60( Aלהם לא תעלה על )עש שחידות עיבוי שרמת הרה שימוש רק בייעש מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, פקו ויותקנוובאם יס .13

 ן/ים.תחת רגלי המתק , וכן בולמי רעידותוקמתבו היחידה ממ במקוםויר חם יטת אמ' ממפוח פל 1.5

 (.ם וכו', תאורה, מתזיחגורות, עמודים) ככל שאלו קיימות ותערכממיזוג האוויר, יש לקחת בחשבון מיקום לצורך מעבר תעלות  .14

 .או לשנות מיקומםאין לחסום ו/ י אש,ות כיבוהנחי ים(, נקבע לפיילוי עשן/אש ומתזי כיבוי אש )ספרינקלרות גמיקום מערכ .15

רה כבר הושלם, לא תתאפשר בחי רך שהסעיף מסעיפי המפרט המאפשהתקדמה הבניה כחתימת החוזה עם הרוכש  במידה וטרם פקהסר סלמען  .16

 בחירת הקבלן.בות לא תהיה כל טענה בעקדעתו. לרוכש  בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול

על מנת לסלק ת הקונה וזאת וש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשותכוף לפחות בשלהמוגן, באופן  ר המרחבריש כי יש לאוולהדג חשוב .17

 .המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןבאגרגטים )חצץ(,  אלהימצדון אשר עלול רא זשרידי ג

ות חניות, מחסנים ומרפס גינות,רטיים, כגון יעברו בשטחים פל הדיירים במבנה ואשר לרות המשרתות כות אחאו מערכצנרת יתכנו שוחות ביוב או  .18

 .מיקומם העקרוני מסומן בתכניות מכרהחלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. י "פפרן ומיקומן יקבעו עפרטיות, מס

חרום לצורך מעבר ומילוט. מש את כלל הדיירים בקומה בעיתות אשר ישצוני חיחילוץ  , ימוקם חלון/דלתןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו .19

בר בדירה אל ם יאפשר את המעפתח זה, וכי בעת חירוב קבועע סורג בקלא יימתחייב כי  ,ילוץת החה רכש ממוקם חלון/דלתאשר בדירה או ,הקונה

 חלון/דלת החילוץ. 

, למיזוג אויר( יש להשאיר את דלת הממ"ד מעט 8"-4חוזר )" רן הממ"ד לאוויבאם לא קיים פתח בדופ -בעת שימוש רגיל בממ"ד      .20

, ופת אויר כאמורלת עץ וע"מ לאפשר תחלד שתותקן כנף לכרה. כשאר חלקי הדי"ד להממ לופת אויר ממוזג ביןחע"מ לאפשר ת פתוחה

 ס"מ בין שולי הדלת לרצפה. 3יש לוודא מרווח של עד 
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 הערות כלליות למגרש ולפיתוח

רש, בהתאם המג שטח קמו במגרש ועל חשבוןויוב וכד'( ימפילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ב .21

 ע"י הרשויות. רופיתוח שיאושה כניותלת

ועדה המקומית לתכנון ובניה אישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הבתכנון והת גז מרכזי יהיה על פי צוברי גז לאספקמיקום  .22

 .ומשרד העבודה

 ברצפות זעירים סדקים יתכנו ולכן יותמתר או/ו ססמיות מתזוזות טבעי באופן מושפעות, ליטגרנו או/ו אספלט, בטון רצפות כי בחשבון לקחת יש .23

 , הכול בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצועאלו

 ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה. כנון ו/או אישור הרשויותם לצרכי התבהתאמקומות החנייה ומיקומם ויים במספר ינכנו שית .24

צוע י התכנון, הבית ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצוינם סופיים ויתכנו סטיא הפיתוח והחלקים הצמודים, גבולות המגרש, .25

 .ודרישות הרשויות

 ם או משותפים במרתףבשטחים פרטיי ,בגז פחמימני )גפ"מ(פעל מתקן המו כלן לאחס להתקין ו/או וסף חל איסור חמורבנ .26

 .(יוגדרו כך ע"י רשות הכבאותתת קרקעיים )באם אלו  י )גפ"מ(, למרתפי חניהאסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימנ        .27

ות (, תגברנה הורא8.12.2016 – 10רה ודמהן שתכחייב מחיר למ)מפרט מ 1ראות נספח ג'להוין הוראות המפרט ברה של סתירה במק .28

 .ף לכל דיןבכפו הנספח,

  .תגברנה ההוראות-ההוראות"( להן המפרט לעיל"להלן:כרז )דין ו/או המראות החוזה ו/או הוראות הל סתירה בין הומקרה ש, בכמו כן .29

 

 

_______________  _____ 
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 מיוחדות ותערה

  08.12.2016  - 10במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה ם אך ורק הנדרשי אלו הינם ריכוז זיכויים .1

 לעיל כוללים מע"מ. קובים נהמחירים ה .2

הקבלן י החברה/ ה ע"הדיר ימסר לרוכשו אל ודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיכוייםהמועד האחרון שעל רוכש הדירה לה .3

 בהמשך.

 האמור תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין. מועדהעד  הדירהרוכש אי הודעת  .4

ו/או גורמים לעיכוב בבטיחות  וק ובתקנים ו/או פוגעיםבחבדרישת הרשויות ,ם ומדים שאינם עינוילא יאושרו שי למניעת ספק יודגש כי .5

 רי אכלוס.אישוקבלת למת הבניין ובהתקדמות העבודה או הש

התקנת , ,ובחירת הרוכש )הדייר( להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברהננים מתוכמטבח הות הניצול זיכוי בגין ארונ .6

 חר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.ק לאר לרוכש רשתאפהמטבח ת

 זיכוי בגינו.ינתן כל  , לאהמכר מצוין במפרט בנספח זה ושאינו פריט מתומחר לזיכויבמקרה של ציון  .7

 וכרת הקונה עלתו לזיכויים, מהפריט/ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/ המזכו ה בפועל אתמימש הקונ .8

 מפרט המכר.ינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים בו השח זה, יראפנס

  

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

  מטר מרובע. -מ"ר

  ורך. מטר א -מ"א

 ה. ר לבן+ חומר שחור+ עבודחומ -מפלטקו

 אחד בודד.  פריט -פריט
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 מחיר בגין זיכוי בלבד - נושא: ארונות מטבח, רחצה
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 רותיא

 חומר/
 בודהע

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ) לכלל ארונות המטבחזיכוי 

(, ח, חיפוי מטבח, ברז מטבמטבחכיור משטח עבודה, 
 כר.ט המיאור שבמפרלפי הת

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
י פ, ליור אינטגרלי(. כולל ככלליארון רחצה )בחדר רחצה 

 רט המכר.שבמפהתיאור 
  --- 600 --- קומפלט

 .₪ 5812מ'  6באורך  ,₪ 4881מ'  5-4למטבח באורך  זיכוי פנימי:

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -ואביזריםבות שרבר נושא: קבועות
 

 
 יכוייםמחיר בגין ז -ל/ תקשורתנושא: חשמ

 
יף סע

מפרט ב
 המכר

 תיאור
 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט מפלטקו זיכוי –רה מאור קיר/ תק נקודת  3.7

   78 פריט לטקומפ זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 טפרי קומפלט זיכוי –נקודת טלפון 

 
 :קשורתת החשמל/תבלאולטות הער

 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.7עיף יות לאחר ס.ראה הערות כלל1
 .ים לפני ביצועמתייחסים לזיכוי חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
 

סעיף 
ט במפר

 כרהמ
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

 פריט קומפלט כר.ט המיאור במפרתי הרז למטבח,  לפסוללת ב 3.6

170 
)כלול 
בזיכוי 
 המטבח(

  

   170 טפרי קומפלט .סוללת ברז לכיור רחצה,  לפי התיאור במפרט המכר 3.6

3.6 
במפרט אור ,  לפי התינטילת ידייםברז לכיור  סוללת
 המכר.

   125 פריט קומפלט

3.6 
 לאמבטיה,  לפי( או סוללה, 3דרך )אינטרפוץ דרך -רב
 ר.המכ אור במפרטיהת

   102 פריט קומפלט

3.6 
למקלחת,  לפי ( או סוללה, 3דרך  דרך )אינטרפוץ-רב

 המכר. התיאור במפרט
   102 פריט קומפלט


