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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והע הקרקבעל    : 2סעיף               
 וחניה.  , מחסןמיקום הדירה בבניין : 3סעיף               
 אור הדירה. ית   : 4סעיף               
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  : 5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,לעדיפן בבאו הדירה  המשמשים את   לדירה או המוצמדים פרוט שטחים נוספים   : 6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  : 7סעיף               

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

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

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אור י ת   :1ף סעי               
 . (2.1-2.19ן והגמר )חומרי הבניי    :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. י ת   :3סעיף                

 גובה הדירה.            : 3.1סעיף 
 לה. דים הצמו ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   : 3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.   : 3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(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 ) ,(5ה )טבל  : 3.7סעיף          

 . (4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )   :4סעיף 
 . (5.1-5.3) במחסן סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה,    :5 סעיף
 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  : 6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.10פיתוח המגרש )  : 6.2סעיף   

 .רכות משותפותעמ   :7 יףסע
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  : 7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5ש )סידורים לכיבוי א  : 7.2סעיף   
 חניה.   תפי ץ במרולאוורור מא   : 7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.   : 7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 ר.דוא  תיבות   : 7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   : 7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת  : 9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף   
 .טים(ופר  בית משותף )רישום  : 9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   : 9.4סעיף   
 הבית.    ות בדבר ניהולהחלט סדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   : 9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   : 9.7סעיף   

 
 
 
 
 
 
 
 

 נספחים
 

 ו לקונה ולנציגות הבית המשותף. פים שיועברוסנ יםמסמכ נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

 יים. נספח ג'   טבלאות זיכו
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 __ : מדגםדירה  . מתחם ב' נהריה שם האתר: 

 חדרים  __ מס' חדרים:   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 __ ין מס': יבנ   

 
 

 

 ר" "מפרט מכ 

 1974  – ד כר )דירות(, התשל" וק המ לפי ח 

 2015-ה , ותיקון התשע" 2008   –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן                                            ב' בע"מ  מתחם גשם נהריה:  נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:     

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   .בהמשךית יקבע ע"י הרשות המקומ: מס' בית ב.דול: רחוב  .נהריה: ישוב .1   

 5,109,110 :יםמגרש . 157,148 :מס' ותחלק .59219: גוש מס' 1.1 

 . 210-0346890, 12877, ג/ 124ג/נה/מק/  במקום: ותהחל תו ני תכה  1.2

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 . 10.12.2115ועד  11.12.2017: ת החכירהתקופ תחילת שנים. 98+ נים ש 98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  ס' וקומה:ה מדיר .3
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 : :2-6G, 1-6G  ,2-7G,1-7G גםמד נים בבניי להלן תיאור הדירות  .4

          

   :BG,AGדגם  ,גן  ,חדרים 5 תירד 

 :1,2 מס' הדיר : 2-6G, 1-6G בבניין  

 :2 מס' הדיר :2-7G,1-7Gבבניין  

המשמש גם כחדר   ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  חדרי שינה, 2, ארונותופינת   הורים נהשי רדח ,פינת אוכלו מטבח ר,חדר דיוכניסה,  

 שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, מרפסת שרות,  חדר רחצה הורים )מקלחת(, , (אמבטיה) כללי רחצה חדרפרוזדור,  ,ה(שינ

 .  ר(רחבה מרוצפת וחצר )יציאה מחדר דיו 

 

 : 3מס'  ה דיר :GC דגם ,חדרים, גן  3 תירד 

פרוזדור,   ,חדר שינה(המשמש גם כ ממ"ד,  –י )להלן גן דירת מרחב מו, ארונות וחדר  חדר שינה הורים ,פינת אוכלו מטבח יסה, חדר דיור,נכ 

 .  דר דיור(רחבה מרוצפת וחצר )יציאה מחמרפסת שרות, חדר רחצה הורים )מקלחת(, , (אמבטיה) כללי רחצה חדר

 
 

 : B,Aם גד ,ריםחד 5ת ירד 

 : 5,,29,30,262522,21,18,17,14,13,10,9,6,דירות מס'  : 2-6G, 1-6G בבניין  

 :0,21,24,254,5,8,9,12,13,16,17,2דירות מס' : 2-7G,1-7Gבבניין  

  רכחד  המשמש גם ממ"ד,  –)להלן דירתי מוגן  מרחבשינה,  יחדר 2, ופינת ארונות  חדר שינה הורים ,פינת אוכלו מטבח כניסה, חדר דיור, 

 מרפסת שרות,  ש נפרד(, שירותי אורחים )בית שימוחדר רחצה הורים )מקלחת(, , (אמבטיה) כללי רחצה חדרפרוזדור,  ,שינה(

 .  יציאה מחדר דיור() מרפסת שמש 

 

 : Cדגם  ,חדרים 3ת ירד 

 : 7,11,15,19,23,27דירות מס'  : 2-6G, 1-6G בבניין  

 : 6,,622,210,14,18דירות מס' : 2-7G,1-7Gבבניין  

דור,  פרוז ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן , ארונות וחדר  שינה הוריםר חד ,פינת אוכלו מטבח כניסה, חדר דיור, 

  . )יציאה מחדר דיור( מרפסת שמשמרפסת שרות, חדר רחצה הורים )מקלחת(, , (אמבטיה) כללי רחצה חדר

 
 

 : Dדגם  ,חדרים 4ת רדי  

 : 20,24,288,12,16,דירות מס' :  2-6G, 1-6G בבניין  

 : 317,11,15,19,23,27,מס' ות דיר :2-7G,1-7Gבבניין  

פרוזדור,   ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן חדר שינה, הורים,  חדר שינה ,פינת אוכלו מטבח דר דיור,כניסה, ח 

 . מחדר דיור( מרפסת שמש )יציאהות, רש ת פסמר(, חדר רחצה הורים )מקלחת, (אמבטיה) כללי רחצה חדר

 

 

 

 : 3-2G ,G3-1 מדגםבבניין ות יאור הדירן תלהל 

 

 : 56,576,7,11,12,16,17,21,22,26,27,31,32,36,37,41,42,46,47,51,52,,66,6762,61, דירות מס' :C,Bחדרים, דגם  5 תדיר 

המשמש גם כחדר   ממ"ד,  –ן דירתי )להלמרחב מוגן שינה,  יחדר 2, ופינת ארונות  יםה הורר שינדח ,וכלפינת א ו מטבח דיור, כניסה, חדר 

 מרפסת שרות,  שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, לחת(, הורים )מקחדר רחצה , (אמבטיה) כללי רחצה חדר פרוזדור,, שינה

 .  )יציאה מחדר דיור( מרפסת שמש 
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 : 35,30,333,15,18,20,23,25,281,8,10,5,,38,,787358,63,68,43,48,53,40,ס' ות מדיר  :D,Aחדרים, דגם  4 תירד  

פרוזדור,   ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –)להלן ן דירתי מרחב מוגחדר שינה, חדר שינה הורים,  ,פינת אוכלו מטבח כניסה, חדר דיור, 

 .  ה מחדר דיור(א י)יצ שמשפסת רממרפסת שרות, ת(, חדר רחצה הורים )מקלח, (אמבטיה) כללי רחצה חדר

 

 : ,54,5919,24,29,34,39,44,4914,9,דירות מס'  :Eחדרים, דגם  3דירת  

  רחצה חדר, יםפרוזדור ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן רים, חדר שינה הו  ,פינת אוכלו מטבח דיור,כניסה, חדר  

 .אה מחדר דיור(מש )יציש  מרפסתות, ת שרמרפס חדר רחצה הורים )מקלחת(,, (האמבטי) כללי

 

   שטח הדירה .5

 :להים אכלל המחושב לפי  ________מ"ר: אשטח הדירה הו 

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

   –לעניין זה 

  משותף ין שטח בינה לב הדירה לבין מרפסת השמש, ןות ביברה לה, לוצה שמחמ ביןה לקיר המפריד בין הדיר  –" ץ קיר חו " (1)

 ת.וכנית אחרדירה או תבקומה או בינה לבין 

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

 לו את החיפוי.יכל ריפני הק  בןפוי א עם חיבלא גימור; בקיר  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 בדירה.סכום שטחי כל המפלסים ח הדירה יהיה כל מפלס בדירה; שטט השטח לגבי ויפוריחושב  ב מפלסיתבדירה ר (ב)

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

 המדרגות.  ךלעולה מהו שממנ מפלס ח יצורף להשט

  1970 –ש"ל )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התניה ואם לנדרש בתקנות התכנון והבת גובהםשטחים שללו רק הבחישוב השטח ייכ (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   .הטח הדירבשכלול אינו ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף השיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדיר (ה)

 

 :ם את הדירה באופן בלעדי משמשי רה או המדים לדי פירוט שטחים נוספים המוצ .6

 ]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה  מתוכה מרפסת השמש מקורה  .________מ"ר:(1) שמש בשטח תפסרמ 6.1

   .________מ"ר: חבשט ,אחת מעל בלבד[  )לא פרגולה( הנמצא קומה 

   המון מקום החניחניה עם סיי הכנית שטח)יש לצרף ת .________מ"ר_ :מס' הרלא מקו ורה/קמ יהחנ 6.2

 המוצמדת(;  

 . )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד( ._________מ"ר:(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

תהיה בניה עתידית ככל ש  או חלק ממנו יוצמד לדירה.ת החברה ייתכן והגג החלטלפי  :בשטחגג מוצמד לדירה הפנטהאוז: בדירות  6.5

 צר. מנים בתשריט לגג החדש שייווק את המתקנים המשותפים המסויהיה ניתן להעתי

 ים ורחבה/ות מרוצפות  שביל וצמדת לרבות)ראה תכנית החצר המ .________מ"ר__:(4)טחשצמדת בר מו צח :ן ות ג בדיר 6.6

 . ואחר'( 

   :שטח(ו)מהות  נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

 ה(. רצפת הדיממפלס ר נמוך יהר יה ות רצפת המסכר. )יתכן ומפלס המ מסומן בתוכניתכל שכ :מסתור כביסה



 מותנה בהיתר בניה 
 ובכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון   יה לפני קבלת היתר בנ המפרט נערך  

 

 
                       ________ ___                                            ________ ____ 

 חתימת המוכר                                                              חתימת הקונה           

 , ג ב'ספחים א',  נ

 37  וך מת 6 'עמ 10.02.2021תאריך: /  10 רהדו מה ב"שהמש - תכן משמפרט מכר )מקובץ( ל יה /הרב' נב' בע"מ / מתחם מתחם  גשם נהריה  /  הבניה מסד לאיכות 

 

 חים: הערות לחישובי השט 

 א בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים סת הוא שטח הרצפה הכלומרפשל מרפסת חיצונית לדירה; שטחה  –" שמש  מרפסת" .1

  םהגובליירה ד הניהם החיצוניים של קירות פ להעוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת וע

 במרפסת.

ן חלק של דירה  בינו לבי חסן מפרידשר קיר המרות; כאהמחסן בתוספת שטח הקי בין קירותא לו, הוא השטח הכשטחו של מחסן  .2

 או. יכלל שטח הקיר במלויהשטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף   אחרת ייכלל רק

 ס"מ;   20  חת לקירות החוץ בעובימתי המרתף בתוספת שטח תיאורט  וץ שלירות הח קין וא בהכל חטהש וא, השטחו של מרתף .3

ח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר  ק של דירה אחרת ייכלל רק השטו לבין חלמפריד ביניר המרתף כאשר ק

 המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו. 

בין שטח החצר המופיע במפרט    5%תר סטייה בשיעור של עד פה; תוים בהיקכומות הת הקיר חשט את, שטחה של חצר כולל .4

 ח למעשה.בין השטהמכר ל

 

 סטיות קבילות: .7

 המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הסטיות    

    צר תותר סטייה גדולהל חשטחה ש לעניין םואולה; מעשל  חהשטן ובי 6-ו 5פורט בסעיפים בין שטח כמ 2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 .לעיל 4 והערה 6.6יותר כמפורט בסעיף     

   .למעשההאבזרים  פרט ומידות זרים במהאבבין מידות  5%עור של עד יה בשיסטי ב()   

     

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

 . , נהריה47ויצמן  : כתובת 04-9124296 פקס:         04-9510207 : טלפון  

 zlatka@zo-arch.com :דוא"ל 
 
 

 ויועצים בע"מ. פאר משה שמעון מויאל ושות' מהנדסים   "(:המהנדס)להלן "  כנון השלדשם האחראי לת .9

 . , חיפה14התשעים ושלוש   : כתובת 8675382-40 :פקס 4866428-04 : טלפון  

             office@peer-eng.com   :"לדוא 
 

 

 רה, ציודה ואביזריה תיאור הבניין, המבנה, הדי ב. 

 

 או  יןהבני  חזית  לא ישנו אתבתנאי ש בבניין, וחלקים אחרים חרותבחלוקה פנימית של דירות אכניס שינויים המוכר רשאי לה    * 

 . תף ברכוש המשום חישט  

 . כזהאם יש  התקן הישראלי י דרישותיהיו לפכל המוצרים והמלאכות   * 

 

 ר הבנייןיאו ת .1

 " G3-1" ,"G6-1,"  "G7-1" ,"3-2G " , "6-2G", "7-2Gהידועים בשם " יני מגוריםניב 6 1.1  

בניין  . ריםקומות למגו  16ועוד   )בעיקרה למגורים(, קערקומת ק הכולל בניין "רב קומות", נו הי3-1G, 3-2 Gבניין מדגם    

  הבניינים נמצאים 2 קומות למגורים. 9ועוד  ה למגורים(,יקר)בעל קומת קרקע בוה", הכולהינו בניין "ג 6-1G, 6-2Gמדגם 

 לשניהם. לחניה ושרות משותפת מעל קומת מרתף 

 
 קומות למגורים.  8ועוד  ה למגורים(,יקר)בערקע קומת קן "גבוה", הכולל בניי  הינו  7-1G, 7-2Gבניין מדגם    
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לפי  יופרדו, או , ויירשמו כבית משותף אחד ניהאו לפי היתר ב ההחלטת החברלפי  מקביל או בשלביםניינים וייבנו בבה

 מוסמכות ולפי כל דין. יות ההרשו הנחיות

 

 גורים;   דירות למ 6-1G, 6-2G: 38בבניין מדגם רים; למגו דירות 3-1G, 3-2 G: 81בבניין מדגם : בניין  כלב       1.2                              

 ; מגורים בלבדונה ל, הכו)*(דירות; למגוריםות דיר 1-7G, 2-7G: 33מדגם ין בבני    

 

 לעסק, ים,ורמג מערכת חדרים שנועדו לחדר או  -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4971 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר   )*(

 ר. או לכל צורך אח

 

 

 ל קומה פירוט הקומות בבניין וייעודה של כ – 1ס' טבלה מ 1.3

        

 : G6 -ו  G3גם דמניינים קומת מרתף משותפת לב     

 נוי או תיאור יכ

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  עת לבנייןובהק

ת  מספר דירו

 בקומה
 הערות וש ג השימוס

 --- -1 מרתף  תקומ

  יות,ת ות קומ, מבוא מיסעות, מעברים חניות, 

ם,  סני מח מדרגות, רי חד מעליות, פרוזדורים, 

  טור,גנר   י משאבות, חדר  ידרמים וח  ימאגר

מתקנים  פירים,   תקשורת,/חשמל  י חדר

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 . ותוהרשוי

ים  מיקומם הסופי של המתקנ

הנחיות  לפי ה  ות יקבע והמערכ

 נים. נ תכהמו  הרשויות 

וקמות  ות הממ יתכן ומערכות שונ 

 אחד ישרתו גם האחר. בניין  ב

 

 3-1G, 3-2 G מדגם בניין      

 תיאור  כינוי או

 קומה

  חת/מעלקומות מת

 ה יסכנקומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 תהערו סוג השימוש 

 4 קרקע  ןלבניימת הכניסה וק

  ר,וזדפרו  (, מבואת כניסה )לובי  ,)גן( םמגורי

  פירים,ני, טכ  חדר, ת רי מדרגו חד מעליות, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

 ם: ייני הבנ לללכמשותף יתוח פב

,  מעברים, גינון  חניות, מיסעות,

, אשפה  שבילים, רחבות מרוצפות

 ז. ג  י ר וצוב טמונה

 1-15 מגורים קומות 
5 

 ומה( )בכל ק

ים,  רדו פרוזמבואה קומתית,  ים, ורמג

ים  קנמתם, רי פי,  ות מעליות, חדרי מדרג

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 וז()פנטהא
16 2 

מתית, פרוזדורים,  ה קו מבואמגורים, 

ם  מתקני פירים, ,  מעליות, חדרי מדרגות 

ם  המתכנני  רכות טכניות לפי דרישת ע ומ

 יות. והרשו 

--- 

 גג עליון

 (ראשי)
--- --- 

ות  מערכ ם, מי  אגר , מ חדרי מדרגות 

ות  ומערכות טכני ים, מתקנים סולאריות, פיר 

ישת המתכננים  לפי דר  רטיות(,)משותפות/פ 

 ות. והרשוי

 לפי החלטת החברה ייתכן והגג  

 חלק ממנו יוצמד לדירות   או 

 ייה היה בנככל שת הפנטהאוז. 

 עתידית יהיה ניתן להעתיק את 

 המסומנים משותפים ה המתקנים 

 . שייווצר  בתשריט לגג החדש

 --- --- --- 17 למגורים  קומות סך הכל 

 הראשי(. ) העליוןבמניין הקומות לא נכלל הגג  18 סך הכל קומות בבניין
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 :6-1G, 6-2Gבניין מדגם      

 נוי או תיאור יכ

 קומה

על  חת/מת מתמוקו

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ירות  ר דמספ

 בקומה
 הערות ימוש סוג הש

 4 קרקע  ןינילביסה קומת הכנ

   (, מעליות,מבואת כניסה )לובי  ,)גן( ריםמגו 

מתקנים ומערכות   ים, פיר , ר מדרגותחד

 נים והרשויות. ת המתכנפי דרישטכניות ל 

 בניינים: לל הכל תף משו בפיתוח

נון,  ים, גית, מעברמיסעו  חניות, 

, אשפה  רחבות מרוצפותבילים, ש

 גז.  י וצובר  טמונה

 1-8 מגורים ת מוקו
4 

 ( ומהל ק)בכ

ות, חדר  קומתית, מעלי מגורים, מבואה 

יות  מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכנ

 ויות. לפי דרישת המתכננים והרש 

--- 

 מגורים עליונה ת קומ

 (האוז)פנט
9 2 

דר  חליות, ית, מע מגורים, מבואה קומת

  ת טכניותירים, מתקנים ומערכו גות, פמדר

 והרשויות. שת המתכננים  לפי דרי

--- 

 יוןגג על

 י(אש)ר
--- --- 

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות  ר חד

דרישת המתכננים  )משותפות/פרטיות(, לפי 

 והרשויות. 

 לפי החלטת החברה ייתכן והגג  

 חלק ממנו יוצמד לדירות   או 

 ככל שתהיה בנייה  הפנטהאוז. 

 היה ניתן להעתיק את ית י עתיד

 המסומנים משותפים ה המתקנים 

 . שייווצר  בתשריט לגג החדש

 --- --- --- 10 ת למגורים ומוכל קסך ה

 )הראשי(.  ג העליוןת לא נכלל הגמו ן הקו במניי 11 הכל קומות בבניין ךס

 

 

 :7-1G, 7-2Gדגם ניין מב     

 תיאור  י אוכינו

 קומה

מעל  /חתת מתקומו

 כניסה ה קומת למפלס

 )ד(  ובעת לבנייןקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 3 קע קר ןלבנייקומת הכניסה 

  דור,ז ו פר  (, בי מבואת כניסה )לו  ,גן() וריםגמ

  פירים,  מחסנים,, רגותר מדחד מעליות, 

  מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת

 המתכננים והרשויות. 

 : נייניםמשותף לכלל הב בפיתוח 

ון,  גינ  , מעברים,חניות, מיסעות 

, אשפה  שבילים, רחבות מרוצפות

 גז.  י בר וצו  טמונה

 1-7 מגורים קומות 
4 

 ומה( )בכל ק

חדר   ות,מעליים, מבואה קומתית, ורמג

טכניות    ערכותומם תקני מדרגות, פירים, מ

 פי דרישת המתכננים והרשויות. ל

--- 

 ה מגורים עליונקומת 

 )פנטהאוז(
8 2 

יות, חדר  , מעלואה קומתית מב ים, מגור

תקנים ומערכות טכניות  ירים, ממדרגות, פ

 ת המתכננים והרשויות. לפי דריש

--- 

 עליון גג 

 )ראשי(
--- --- 

ומערכות טכניות   נים מתק  חדר מדרגות, 

ים  לפי דרישת המתכננ ת(, טיו פר/פות שות )מ

 והרשויות. 

 לפי החלטת החברה ייתכן והגג  

 חלק ממנו יוצמד לדירות   או 

 ככל שתהיה בנייה  הפנטהאוז. 

 ידית יהיה ניתן להעתיק את תע 

 המסומנים משותפים ה המתקנים 

 . שייווצר  בתשריט לגג החדש

 --- --- --- 9 ות למגורים ל קומסך הכ

 )הראשי(.  נכלל הגג העליון  קומות לאבמניין ה  9 נייןמות בבסך הכל קו

 



 מותנה בהיתר בניה 
 ובכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון   יה לפני קבלת היתר בנ המפרט נערך  

 

 
                       ________ ___                                            ________ ____ 

 חתימת המוכר                                                              חתימת הקונה           

 , ג ב'ספחים א',  נ

 37  וך מת 9 'עמ 10.02.2021תאריך: /  10 רהדו מה ב"שהמש - תכן משמפרט מכר )מקובץ( ל יה /הרב' נב' בע"מ / מתחם מתחם  גשם נהריה  /  הבניה מסד לאיכות 

 

  :והבהרות הערות

  .ניההב יתרנו שינויים בטבלה בהתאם להיתכיי (א)

 ן והבניה  התכנו בתקנותיא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה ה ניסות זו מהכלבניין, יש לציין אי תאח יסהנ כמ ריותבמקרה שיש  ב()

 ה להיתר([. קש)ב  

 

 :בכל בניין  (שי רא) ףמשות דרגותחדר מ 1.4  

 .  2-6G, 1-6G ,2-7G,1-7G 1 מדגם ניםבבניי. 1-3G, 2-3G  2 :מדגם  בבניין :בכל בניין המדרגות  י מספר חדר    

 ת הגג.ועד למפלס קומ -1קומת מרתף מפלס ים מר מקורגות מדה חדרישני  3-1G, 3-2 G :ניין מדגםבב: תרגו ר מדאפיון כל חד  

 קומת הגג.  לסועד למפ -1תף רקומת מממפלס קורה מ 6-1G, 6-2Gם מדג יןבבני  

 הגג. קומת עד למפלס ע וממפלס קומת הקרקקורה מ 7-1G, 7-2G : בבניינים מדגם  

   אין.: יםפות נוסי מדרגחדר   

 2-6G, 1-6G ,2-7G,1-7G-2. בבניינים מדגם 1-3G, 2-3G 3 :םבבניין מדג :בניין  כלב ותמספר המעלי . יש :ן בניי בכל  ותמעלי  1.5  

 .  1-6G, 2-6G 11 :בבניין מדגם .  1-3G, 2-3G 18 :ניין מדגם בב: נייןבכל ב תו מעלי לת התחנו מספר   

 . 1-7G, 2-7G  9 :בבניין מדגם                  

   .2-6G, 1-6G  ,2-7G,1-7G :  8,8ם . בבניינים מדג,1-3G, 2-3G 138,8 :גם בבניין מד: תו ימעללנוסעים  פרמס   

 (. ןבכל בניי חת בלבד)באיש  :*()שבתד פיקו  מנגנון   

 . אין מר:עמדת שו  1.6  

 ו/או    דיירי הבניין  ות נציג  מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י נה במובהר כי הכוו  –שבת"   "מעלית   )*(                        

 . 1969-עין תשכ"טקר המקוק  בח ז'   59בהתאם לסעיף  להניהו חב'          

 

 

 : ן(י )בכל בני  גמרן ועבודות יי הבני חומר .2

 

 , להב רגיבשילו: מתועשת ויההבנ שיטת; השלד סיות מהנדלפי תכנ  :שלד הבניין           2.1

 ;  השלד סדמהנובי חיש: לפי  עובי  .םומייר עשים/טים מתוו/או בטון מזוין מאלמנט מזויןבטון  :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   . 1חלק  1004' לפי תקן ישראלי מס  :י בידוד אקוסט .1045 לפי תקן ישראל מס' :מי תרדוד י ב                

 לקה.  בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת הח ים יהיה נגד החלקהף בניין המגור צו רי          

   .1045מס'  אליקן ישר לפי ת  :מי ד תרבידו ; השלד נדסבי מהושחי לפי :בי עו  .: בטון מזויןרחומ: יתה קומתרצפה ותקר         2.3

   .1חלק  1004מס'  לפי תקן ישראלי :וסטי בידוד אק          

  השלד. שובי מהנדסחי לפי: עובי . : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון,חומר :גג הבניין          2.4

   .1045מס'   לפי תקן ישראלי :תרמי  דדובי  .ועץלפי הנחיות הי :וםטוז ואי עי ניק שיפו    

או בלוק   י בטון,נה לדירות, בלוקצד הפו קיר החוץ וב נימית שלבדופן פ מתועש, מכלולבאם  .מתועשת בשילוב רגילה  :קירות חוץ  2.5

   :1045ישראלי מס'   לפי תקן :מי בידוד תרהמהנדס. תכנון : לפי עובי תאי   

 לי. התקנים הישרא ן של מכו ירוק" יהיו בעלי "תו תקן   םפני רות וקי צבעי תקרות                   

 : גימור קירות חוץ  2.6

 תר הבניה. תנאים בהי הכל לפי ה ניום.אלומי  אבן טבעית בשילוב: רי עיק ציפוי /חיפוי  2.6.1

 .תר הבניהתנאים בהיהכל לפי ה .ויים אחריםעם חיפמשולב  שכבות( 2טיח ): טיח חוץ  2.6.2

 מקומית. ויים בתאום עם הרשות הת הציפ וחלוק ן, גוו גרשאי לשנות סו יהיה לכדריהא :אחרוי חיפ 2.6.3

 

 השלד    מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/  איטונג(כגון או בלוק תאי )ו/או בלוקי בטון  ן ו/ מזוי : בטוןחומר: רותקירות הפרדה בין הדי 2.7

   . 1חלק  1004י  " ת י  פ   ל ע רש  הנד האקוסטי  יקו את שיעור הבידוד  והיועץ ובכל מקרה יענ  

 .תכנון האדריכלגובה לפי ון המהנדס, ולב לפי תכנק ו/או משו/או בלו טון: בחומר וגובה: ככל שיש(ות )מרפס ין בפרדה קיר ה 
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 : (ין )בכל בני  י ראש מדרגותחדר  2.8

ת  לחדרי המדרגו יסטקואהוד ד ביה ;לפי חישובי המהנדס עובי:. : בטון מזוין או בנוי או משולבחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 כל דין. הוראות ע על פית יבוצוהמעלי

ק"  ירו בעל "תו תקן ,יצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתקרהדוגמת הר ים )פנלים( כחיפוי בשיפול: חומר: רות פניםר קי גימו 2.8.2 

 מטעם מכון התקנים. 

   מטעם מכון התקנים.  "קויר תקן "תו עלב וסיד סינטטי שכבות 2: טיח רחומ: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

בהתאם לדרישות  (,צמנט לבן)ו ראצגרניט פורצלן או ט יו מאבן נסורה או יה  ריםניין המגומדרגות ב :מדרגות ופודסטים      2.8.3 

נגד טים( ופסים מחוספסים כומשטחי הביניים )פודס עלות שיפולים תואמים לאורך המדרגותם הרלוונטים, ובהתקני

  .קההחל

 . 1142 ם לת"י, בהתא רבות מאחז יד(למשולב )י ו/או או בנו: מתכת ו/מאחז יד /קהעמ 2.8.4 

   המדרגות. חדרעות מצבא: עליה לגג 2.8.5 

 

  : (ין )בכל בני קומתיתמבואה )לובי(  2.9

ניט פורצלן, רג וא היק רמ ק או פוי קשיח, דוגמת אבן נסורהגימור קירות פנים יהיו בחי: חומר: מבואה קומתית רות פניםגימור קי  

 ה."(  עד לתקרתו תקן ירוקי )"בעל ח וצבע אקרילחיפוי הקשיח יבוצע טי, מעל ההדלתות משקופיד לגובה ע

 במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.  ) תו תקן ירוק" סיד סינטטי "בעל: טיח + חומר: תקרה גימור 

 . אבן נסורה או גרניט פורצלן: ףריצו  

 :(ין בני כל )ב ראשית כניסה )לובי(ה ואמב 2.10

בה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי  ת עד לגוורצלן(, לפחול או גרניט פקה )רגיאו קרמיסורה אבן נ: חומר: ור קירות פניםמי ג

   צבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.שיח יבוצע טיח והק

 יבית. רטקוקרה דאו ת הו/או תקרת משנ  ירוק"(, תקן ותבעל ")סינטטי דוגמת פוליסיד  סיד+  : טיחחומר: תקרהגימור 

תקן  העומדים בו מ"ר,  0.64-ודד לא יפחת מאריח הבפורצלן. שטח ה ם מסוג גרניט אריחי  יש( אוורה )שאבן נס  :חומר: ריצוף

 .  יעת החלקהלי למנהישרא

 , בחזית816"י ובניה ותתקנות התכנון  לפי םוני מי ולסה לבניין ויהיו בעלות חזית אתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכני

 ת. ות המקומי י דרישת הרשספר יהיה לפעיצוב המצוני ומואר, יותקן מספר בניין חי הבניין

מטעם מכון התקנים.  בסיד סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" צבוע טיח פנים או בבטון : קירות חניהור גימ: עבודות גמר חניה מקורה 2.11

   תקנים.ם מכון הוק" מטעתקן יר  על "תובמלבין סינטטי, בצבוע ן טוב :חומר :גימור תקרה

 . משתלבת או באבן מוחלק בבטון היעש החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה הר רצפת חני מוגי  

 .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף מור חניה חיצונית לא מקורהי ג 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 .  וכדומה  דרי משאבותי מים וחגר מא( יול שיהכים )ככני ט םיחדר/ 

 .  (כו'ארונות חשמל, מים ו  ,)למעט גומחותליסיד, סינטטי דוגמת פו צבוע בצבעטיח : ירותור קגימ 

 מטעם מכון התקנים.בעל "תו תקן ירוק" סינטטי. כל הצבעים,  בצבע ם בטון צבוע בחדרים טכניי :הגימור תקר 

 .או משולבורצלן פ אוו טראצחי יאר : הר רצפו מגי                

  

  :הערות 

 . הישראלי  התקניםם מכון ק" מטעקן ירו "תו ת י בעל יעשו בחומריםעת קירות/תקרה בי צ . 1

    .החלקה למניעת 2279שות התקן הישראלי יהיה נגד החלקה בהתאם לדרי  )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בצוף י ר. 2

 

 

 ת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן. טת הנשלחשמלי בעלת פתיחהום מזוגגת, מינידלת אלו  ,: ישן בנייכל ליסה כנ תדל 2.13

 יות  שות הרשו לפי דרי  אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית )מתכת .ישG3-1, :G7-1דגם מנים בבניי : ין ילבנפת נוס יאהדלת כניסה/יצ   

   נית.יה חיצונלחצר/ח כניסה/ביציאה(, והיתר הבניה 
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 . יר שמן: דלתות אש, כולל מחזתדרגו ת חדר מו תדל 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי  מות,חומר וכ ,תאור :ףוש משותת חדרים לשימ דלתות וחלונו   .דלתות פח :חדרים טכנייםות דלת  

  דלתות אש, כולל מחזיר שמן.. יש : G3בבניין מדגם :דלתות לובי קומתי  2.15

 .: ישמשותפים וחלקים   חדרים ,םכניי ים ט/רחד חניות, ,ותות קומתי מבוארגות, דמ , לובי, חדרן בנייכל ל בכניסה, תאורה 2.16

 הדירה   המדרגות ולחצן מתוך ומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר כל קור בן הדלקת אהיו לחצגורים יבבניין המ                 

   .תהמדרגו ר בחדרקת  אולהדל                 

  האדריכל. בגוון לפי בחירת  ,לבד(וני בהחיצ קם)בחלר פח מכופף צבוע בתנו :רחומ :ומיםז ג ארונות חשמל, 2.17

נה נפרד לכל ין התקנת מואו לחילופ ,משותף נפרדלמונה  יחוברו חסניםל של כל המהזנות החשמ :רתייםי ד תאורה במחסנים     2.18

   .המוכר החלטת עפ"ין סתי אליו משויך המחירהד מונהאו ל, מחסן 

 לפי   יםהבניין/של  המשותף ש כוהזנה ממערכת החשמל של הר : יש.משותפות מכניותו אלקטר למערכותלתאורה ו  חשמל בורי ח    2.19

ם סמוך וישרתו גהבניין וקמו בימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימ   נו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אךס החשמל )יתכתכנון מהנד  

 ות(. שונות הי רשווף לאישור הבכפין, יהבנ 

 

 פרטי זיהוי(  –א'  ק ור בפרסף לאמתיאור הדירה )בנו  .3

 

 גובה הדירה*:  3.1 

 מ'. 2.50 -לא פחות מ :וף עד תחתית התקרהיצ גובה הדירה מפני הר    

 . מ' 2.05 -ת מפחו  : לאגובה חדרי שרות ופרוזדור   

 .מ' 2.05 -לא פחות מ: נרכש( םתי )באסן דיר*גובה מח  

 . מ' 2.05 -: לא פחות מנרכשה(באם מקורה ) *גובה חניה  

 

 י דירה בשטח המינימל. בכל מקרה גובה השנהמקומיות ותקרות מ ותמכלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנה: הער* 

 דין.  יע על פי הקבונות לא יפחת מן הגובה המינימלהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התק   

 

 

 

 תה.ם או משי המשאו המוצמדים לה  ובשטחים ירהבד  וריםגימ שימת חדרים ו ר – 2ס' מטבלה  3.2 

 טבלה זו(. ראחשל הבהרות, /)ראה פרוט יתר בהערות 

   

 יות המכר.נג בתוכי המוצולפ פרק א' 4אור הדירה בסעיף ים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תי חללים/אזור/לת של חדריםימה כולרשלהלן 

 

 ( 1)קירות מרוח תיאור 

 (2) תקרותת וגמר קירו
 (4)ות אריחי חיפויידומ

 )בס"מ( 

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

 וף ריצ
  "אמחיר לזיכוי למ"ר/ מ
 בשקלים חדשים 

 ת הערו

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1) בלוקי בטון בטון, כניסה 

 . ךבהמשבהערות וט ראה פר אין  ( 3)ראה  ( 2) הרא ( 1) בלוקי בטון ,ון בט דיור חדר  

 ( 1) בטון בלוקי בטון, מטבח 

 אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
בגובה י פו י ח לכל אורך משטח העבודה 

)באם   למעט אזור חלון ת.חולפ  ס"מ 60
 קיים(. 

 ך. ראה פרוט בהערות בהמש
 --- ( 3)ה רא תון ח ת חיפוי מעל משטח ארון  

 . בהמשך ערות בה  פרוטה אר אין  ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1) בטוןבלוקי  בטון, פינת אוכל 

 . ערות בהמשךראה פרוט בה  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)טון בלוקי ב  בטון, ים / פרוזדור 

 . שךות בהמראה פרוט בהער אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1) בטוןבלוקי  בטון, ה הורים חדר שינ 

 . ךבהערות בהמש פרוט ראה אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1) בלוקי בטון בטון, ארונות   נת פי חדר/ 



 מותנה בהיתר בניה 
 ובכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון   יה לפני קבלת היתר בנ המפרט נערך  

 

 
                       ________ ___                                            ________ ____ 

 חתימת המוכר                                                              חתימת הקונה           

 , ג ב'ספחים א',  נ

 37  וך מת 12 'עמ 10.02.2021תאריך: /  10 רהדו מה ב"שהמש - תכן משמפרט מכר )מקובץ( ל יה /הרב' נב' בע"מ / מתחם מתחם  גשם נהריה  /  הבניה מסד לאיכות 

 

 ( 1)קירות מרוח תיאור 

 (2) תקרותת וגמר קירו
 (4)ות אריחי חיפויידומ

 )בס"מ( 

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

 וף ריצ
  "אמחיר לזיכוי למ"ר/ מ
 בשקלים חדשים 

 ת הערו

 ורים צה ה חדר רח 
 )מקלחת( 

 ( 1) ןבטו  בלוקי בטון,

לת  ף הדמשקו חיפוי קירות לגובה   אין  ( 3)ה אר ( 2) ראה
בעל  אקרילי  על טיח + צבע לפחות. ומ

 . ו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים"ת
 . בהמשך הערות ט ב פרו  ראה 

 --- ( 3)ראה  קה חיפוי קרמי 

 . ערות בהמשךה פרוט בה אר ן יא ( 3)ה רא ( 2) ראה ( 1) בטון בלוקי בטון, שינה   י / ר חד 

 "ד מ מ 
   ן י מזו  ון בט

 לפי הוראות הג"א 
 . משךבהערות בהראה פרוט  אין  ( 3)ראה    לפי מפרט הג"א

 י צה כלל ח חדר ר 
 )אמבטיה( 

 ( 1) בטון בלוקי בטון,

משקוף הדלת  רות לגובה  י קי חיפו  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
י בעל  יל אקרלפחות. ומעל טיח + צבע 

 נים. התק מכון" מטעם רוק"תו תקן י 
 --- ( 3)ראה  פוי קרמיקה י ח . שךבהמ ת ראה פרוט בהערו 

 ם שירותי אורחי 
 ד( )בית שימוש נפר 

 ( 1) בטוןבטון, בלוקי 

 מ'.  1.50עד גובה ת  קירו  חיפוי ן אי ( 3)ראה  ( 2) ראה
יח + צבע אקרילי בעל "תו תקן  ל ט ומע 

 ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 . משךבהערות  בה פרוטה רא

 --- ( 3)ראה  מיקה קרי פו חי 

 . ךשוט בהערות בהמפר ראה אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1) בטוןבלוקי  בטון, ת ת שרו ס פ מר 

 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין  ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  בטון , בלוקי ב טון )1(  מרפסת שמש  
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 פת  צ ו מר   רחבה 
   ( ת הגן )בדירו 

 אין  ( 3) האר 2.6ראה סעיף  ( 1) בטון וקיל ב  בטון,
 . 2.6ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף וי/פ חי 

 המשך. ערות ב רוט בהגם פראה 

 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה ( 1) בטוןקי בלו  ן,ו טב  מסתור כביסה 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

 ( 1) בלוקי בטון בטון,
ע  צב ת וקירגימור  .טיח 

  רה סיד תק  אקרילי. גימור
 טי.  סינט

 ( 4)גרניט פורצלן 

 . ות בהמשךרהערוט ב ראה פ אין 

 לבחירת היזם/קבלן

 
 

 ה: לטבלוהבהרות ת רו הע
 

ככל שיהיו כאלה, ניתן   -אי )בדופן פנים של קירות מתועשים/מתועשים למחצה ק תבלובטון/בלוקי בטון/חוץ: ות קיר  :ותמר קיר חו  ( 1)

:  1045תקינה הרלוונטית לרבות בת"י ב לעמידהבכפוף , או בלוק תאי. הכל ת גבסוחולמעשויה יה רות אלו תהשל קי ם פנישמעטפת ה

  רחצה בכל בחדרי קי בטון תאי/בלוקי גבס.בלוקי בטון/בלויהיו מ: בטון/ לוקה פנימית(:ח) פניםירות המגורים(. קרמי של בנייני ת ודביד

 י בטון". מבלוקאו  "יםם למדיימהיצרן "כעע"י  יםגדר הקירות בבלוקים המו יבנומקרה 

 

 : לבן.ון גו  .צבע אקרילי + רף ו קוד העחיות פלפי הנבממ"ד . ריליע אקב+ צטיח : ירותגמר ק ( 2)

 לבן. :גוון  .בסיד סינטטיצביעה  + טיח: מר תקרותג

 . אקריליצבע טיח +  :חיפוי(ם ללא )בתחו ושירותים רחצה י בחדרות גמר קיר

 . ראלי ים הישם מכון התקנתקן ירוק" מטע"תו ו בעלי י ה י  וקירות פנים תקרו הת כל צבעי 

 

    פורצלן.  יט  גרנוג  מס: אריחים  יות בנטהרל יקה  ה והחקסוג א' העומד בדרישות התקינ : צוףי ר ( 3) 

  הלן: ל רט  להחלקה ולא יפחתו מהמפו התנגדות    –  2279סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי יעודם יעמדו בדרישות ת"י    א.              

 ;R-11  –ת  (  רצפת תא מקלח 3)   ; R-10  –רחצה   (  חדרי 2;  ) R-9  –  רים חדרי מגו   (  1)           

 ר הקירות חיפוי קשיח;אם כן צוין בגמס"מ לפחות, אלא    7הריצוף בגובה  ר  ות מחומ קף הקיר יכלול שיפולים בכל היהריצוף    ב.    

 :ן ט להל כמפור  ות ידות ולפחות במונש  ות ידחים במארי יר  המוכר יציג לבחירת הקונה וללא שינוי מהמח  ג.    

 ם בדירה:ות החדרי לכל מערכ           

 ; ס"מ   33/33ס"מ,   45/45  ס"מ,   60/60ידות  אריחים במ  

  ו במידות אל המוכר יהיה פטור מהצגת אריח   רת הספק( אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצה  ס"מ  45/45ידה ואריח לריצוף במידות מ ב              

  כמפורט להלן: פת  סדרה נוס   ב להציע לקונה יי ח  יה אולם יה
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 ריצוף ות של  סדר   5פחות,  לקונה, לכל ה   ג י יצ  המוכר לכל מידת אריח,   לומר לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כ   סדרה נוספת של ריצוף   

   פחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; ל    ים, גור בשימוש בדירות מ   ים נפוצים ושכיחים ות/גוונגוונים התואמים לדוגמא/ דוגמאות  3-ו         

 

סוגי הריצוף , ומתוך  ן התק  י לפ  יזם /קבלן ה לפי בחירת   , מ ס"   33/33  בהם מידות האריחים   ת השמש ומרפס הרטובים את החדרים    יא להוצ  

 .ן , כדלקמשהוצגו לדייר ת  וגמאו ת ובד ובסדר 

 חיפוי קירות:      

 ה, אריחים במידות דומות למפרט וכן במידות נוספות:הסכמת הקונ ב   להציע,   י א רשאה י  כר ס"מ. המו  30/60ס"מ,    33/25אריחים במידות    

  ירה.שינוי במחיר הדס"מ, ללא כל    33/33ס"מ,    20/50  

כאשר התנור אינו   . ליון( לע   תון ארון תח  בין ) בודה  הע   ך משטח ת לכל אורלפחו ס"מ    60  ה ב בגו רות בקרמיקה  י קי חיפו : בחטמב י וחיפ

ל  הריצוף(. מע   על מ   מ'   1.50בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה   - רי התנור וסביבו  חותואם מאקירות וי  חיפ  -  BIידת  ביח 

 קרילי.א בע  צ   ח + ירות: טי החיפוי ובק 

  י: וחיפו  סוגי ריצוף   ד.       

 הלן:ט ל כר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפור ה אפשרויות שיציג המו חירת הקונה מתוך כמב ל   

כיחים ונים נפוצים וש ים לדוגמאות/גודוגמאות/גוונים התואמ   3-סדרות של ריצוף ו  4לקונה, לכל הפחות,    יציג  ח, המוכר רי א  ל מידת כ ל  (1)

 רלי;ניט  בהיר ון  בגוהם  , לפחות אחד מ רים מגו ת  ירו דב   ש ו מבשי 

 שות התקנים הרלוונטים;ענו על דרי מסוג א' וי מוכר יהיו  אשר יציג ה כל הדגמים  (2)

  ל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. ל מובנית כו ה צע סגיר ה יש לב גלוי   ת נר לצ  . ה 

קי עת מעבר מים לחללמני יים  בנט ים הרל ישות התקנר ד כל דין ולפי    ת ראו ו הפי  ים רטובים ייאטמו ל ור אז ות והנקזים ב הקירות, הרצפ  .ו 

 ם.בניין/חדרים סמוכי 

              

 מ"ר.  .200  -עד כ   שטח אריח בודד בלן/יזם.  רת הק חילב   גרניט פורצלן   וג ס מ : )ככל שנרכש( ריצוף במחסן  ( 4) 

 

 

  הערות:

ת  וי כדוגמת החזיאו בנ וסמת מחכוכית ולב עם זעקה אלומיניום משמה(  ינ הב חרת בהיתרנקבע אם לא ת )באות המרפסועיצוב מעק – מעקה

 עדים"."מעקים ומס 1142י הנחיות ת"י ולפ

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  פסת שרות,מרו ממ"ד, חדרי רחצה, דירהבכניסה ל – יםמפלס הפרשי 

 . קןבגובה לפי ת)מדרגה(  מונמך/מוגבה סף יתכן ג,ג/שמש ביציאה למרפסות

   ה. החבר מ, לפי החלטת  ס"   60  -שאורכם פחות מ באם יש פינות קמורות    , PVCניום או  אלומי   פרופיל מ פינות  יבוצעו    –י  נות בחיפו ל פי י ופ ר פ 

   ן שהאבת יויהן ה, לפ2חלק  5566וך ת"י להוראות הבאות מת יש לשים לב  -קנו בשטח המשותף/פרטי(טבעית )ככל שיותאבן יחי רא

הרצפה עלול  מערכת משמשים באו האריחים הגוון הלוחות ו כן, מכ. מרקםגוון וגידים והבדלי   נימים,בו   תהיו ל ליםטבעי, עלו חומרהיא 

 . קה ם הנשמרים למטרות תחזו ן הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחי בי י להיות שוני בגוון  עשו   ך ולפיכ מן,  להשתנות בחלוף הז 

 .ועצקהמ קינה וכללילדרישות התהכל בכפוף 

 בדירה. ריצוף ע"ג ה ,חברהרקה ע"י הליטוש ו/או הביבוצע לא  כי דגש יו  ספקניעת למ - קהוש/הברליט

  .ו/או משולב פלדה ו/או ( עץ ו/או בטון ימון בתוכנית המכרר יחייב בסין, ומבלי שהדבלהתק ברהחהל ותבחר כ כ) – , קורה/ותרגולהפ

  לפחות. מ"מ 3של  ()פוגותריחים ביצוע מרווח בין אנדרש , ייפוחווף  נים לריצ דרישות התקי לפ – ות(ם )פוג מרווחי 

 

 או במסמך אחר  לה, במפרט מכר זהק באם צויין כך בטברועל יותקנו בפת בהערות לעיל הם יש התייחסו י ים לגב ומתקנ )מובהר כי ציוד

 רכישה(.סכם הף להשצור
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 ארונות: 3.3

 

הכיור/ נה שטוחה של תק לה יםאתח המתיתוך פת, מדפים, תושבת לכיור, חוגיר מ ות,הארון יכלול דלת תון:ח תחמטב ארון    3.3.1 

 מדיח כלים., הכנה להצתה(ונקודת חשמל ל פתח, נקודת גז לבישול) מובנותיריים לכהכנה 

מק ו. ע MDF או סנדוויץ'שויים ו עיהי   י הארוןחלקאר , וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שסנדוויץ'ג  מסוגוף הארון והמדפים יהיו מעץ 

  מעל פני הריצוף.ס"מ  90 -ה כי יהה ודטח העבעליון של מש לפחות. גובה סף מ ס" 60-כ יהות, יה רון, כולל חזית הדלתהא

 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון. 10 -כ בגובה של( וקל)ס הבנוי  הגבההתקן ות רון בתחתית הא

 פינה". פתרונות יותקנו " ה של הארון נות הפי ביחיד מקו.ת, לכל גובהו ולכל עוולפח מס" 60ות ברוחב דת מגיר חיי הארון יכלול

ספק/ים שיבחר המוכר, ה שיציג המוכר ו/או וניםוגו תוך מגוון סוגיםונה מ סוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הק .: מתכתידיות

 כמפורט להלן:

 מהם לבן ואחד  ם בצבעהמאחד  שונים לבחירה,גוונים  5ת ולפח הקונבפני ההמוכר להציג  לע. קהיי פורמ: י נחיצו  ציפוי  )א(

 חברה. ידי ה יבחר/ו עלשיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים ש ,בהיר ניטרליבגוון       

 בגוון לבן.: י ימ פנפוי י צ)ב( 

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

     

 הבודח עמשטלבחירת הקונה  חתון יותקן תן ה ורהא לכל אורך : תיאור:רכו לכל או  תחתון  חב מעל ארון מטמשטח עבודה 

  1,2)חלקים  4440  ת ת"ידרישו ל ך(, העונהדוגמת אבן קיסר או שווה עררית )כמאבן טבעית או פולימ ס"מ 2-בי לא פחות מועב

 ור.קנה שטוחה של כיהתהמשטח יותאם ל בכל היקפם. תהארונולחזית ס"מ ביחס  2יים בהבלטה של שולעם לפי העניין(, 

עם  קנט מוגבה נה ללאי להעדיף התק שאקונה ריקבע ע"י המוכר )ה וד יבון עאופה שיותקן קנט עליון מוגב  שטחמף הקיבה

 .  קף המשטחכולל אף מים בכל הי הנדרשעיבוד בחזית המשטח ככל 

  .י ארון המטבח חלק תחתוןפלמידות: 

 3הקונה בפני ג צי יכר המו. י המוכריבחר/ו על ידשים /קהספ ו/או  גו ע"י המוכרוצדוגמאות שי  ןוומגונה מתוך ת הק חירלב ון:גו 

 .  יר ניטרלילו יהיה בהאחד מגוונים או פחותהכל וונים לג

  

 אין. ן:ליו בח עארון מט 3.3.2 

חתון ת בחמטון אר מ"א 1 המוכר יהיה רשאי להמיר עדומעלה, חדרים  4.5בדירות ח הספציפי בון המטשל תכנמסיבות הערה: 

 פינתי. ן יו בח עלרון מטה לא יותר אליון. במקרה זעבח טמון א ארמ" 2 -ב

 לארון המטבח התחתון. יהיה בהתאםבח העליון  י ארון המטמבנה וציפו

 אורכו. דף אחד אחד לכליכלול לפחות מ לפחות. הארון מס" 30 ועומקוס"מ לפחות  75יון עלה רוןל האגובהו ש

 

לי של ך מינימח, באורנתלוי או מו ,טרספה יץ' אויה ארון תחתון עץ סנדווה יירה בדה באחד מחדרי הרחצ: (ין ים )צינות אחררו א 3.3.3

 . שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור דה אינטגרלי מחרס /ח עבוכולל דלתות, מדפים, צירי נירוסטה, משטה לפחותס"מ  80

 

               :הערות

  .ורךר אמט 6חדרים:  5 בדירת ,אורך רמט 5חדרים:  4-ו  3ירת דב  :תחתון  בחמט ן ארו אורך מדידת ( 1) 

ריים  ר, כי המיועדים למדיח, תנו (. חלליםבאורך הארון  ייםפעמ מחושבתכל שקיימת אורך הקיר )פינה כל דההמדי  

 באורך הארונות.   המשולבים בתוך הארונות יכללו רר( מקט מע)ל וכיו"ב

ח  בות המטב ארוני יתכן ובקיר שבגחשבון כבת קח ל נההקו  וע עצמי, עלוביצ המטבחבור ארונות במקרה של זיכוי ע ( 2)

 .וקהיש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחז. םתפי טן/ים משו קיימים פתח/י גישה לקול

 .הונהק טתחללה ינםה תחתון  בארון  מובנים 'וכו  ורתנ ,מדיח של הארון לצורך התקנה ן תכנו  ( 3)

 קומותמב פים,דלתות ומד לרבות ,למותו שב  חטבהמ ן ארו  לספק את המוכר על ,ינםלהתק שלא נההקו  החליט -

  והזנת חשמל קוזי נים ו מל ש הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםהמוב ליים הכלים החשמ להתקנת שיועדו 
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חה רה תנועד שהחבובמבע נים שהחברה תקמהלוח ז על פי ת הקונה לדווח על בחירותו ריו באחלמדיח תחת הכיור. 

 . כשהרו  את

 

 יית כביסה: לם לתי תקנמי  3.4

 הכביסה.ת יתלירה למתקן ץ אשר ממנו תהיה גישה ישי ובקיר חפתח               

ניתן פלסטיק, מכביסה חבלי  5ס"מ,  160מגולוונות וגלגלים באורך מינימלי של  כתמתת ועזרו בעל: לתליית כביסהחיצוני  מיתקן 

בר של חבלי  מצטרך הוהאו מס" 120 -ורכו לא יפחת מאש ומם מתר מתקןשיותקן  מ ובתנאיס" 160 -יה קטן מהמתקן יהשאורך 

 . ס"מ 800 -הכביסה לא יפחת מ

 .פסתמר/רצחך ברעה אפשר שיותקן מתקן שוו  :גג/לדירות הגן  

נצפה  ו שאינ מקום מוצנע ועל קיר המבנה, ב תקן ממתכת מגולוונתת משמעו מלתליית כביסה בחצר או במרפס רךעווה מתקן ש 

ס"מ. החבלים   160כביסה באורך מינימאלי של  חבלי 5חות ל לפכלון ימתקיב ומקובע לקיר. ההיה יצי תקן מ. הבנהמה זיתותחב

      מתיחה.נים לונית   UVנת קריאיכותיים, עמידים ליהיו 

או   יוםת, מאלומינ וזרוע  3לפחות וד הכולל תובב )קרוסלה( עם עמתקן זה במתקן מס, להמיר מהדייר יהא רשאי, עפ"י החלטתו 

 .קבועציב ומתקן יהיה ילוונת. הממגו תממתכ 

 .5100' מסי אל רקן ישמד בתיד העוחומר עממסתור כביסה:  

של   מפלס עליון הגשם של הבניין.רים עמידים שינוקז למערכת איסוף מי דה מחומרפח הטשקן מ יותבתחתית כל מסתור כביסה  

 . רהדימפני מפלס רצפת ה ס"מ לפחות 30-ב המשטח יהיה נמוך 

 ית כביסה. מ"ר לתלי 1.70של לפחות מר שטח פנוי ובתנאי שייש  הסי הכביבמסתורתן לשלב מערכות טכניות  ינ: רההע

 

 

 

 

   )מידות בס"מ(  ריסים בדירהת ות, חלונו ת דלתותרשימ – 3טבלה מס'  3.5

 רים  המעב ידותה, מ כל מקרהפתיחה. ביוון ה ובכתיחהפ , בסוגםתחים, במידות הפתחי : יתכנו שינויים במיקום הפהערה 

  בהמשך.הערות נוספות  . ראה גםהניבוהתקנות התכנון בהנדרש יפחת מונות לא החל שטחת ו לתו בד  שייםהחופ 

 

 -2-6G, 1-6G ,2-7G, 1-7Gבבניינים מדגם לדירות הפתחים בלת ן טלהל

   :BG,AGדגם  ,גן  ,חדרים 5 תירד

 : B,A, דגם יםרדח 5ת דיר

 

 םייסתר חלונות   דלתות ---

 ר דח
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   מתכת/

ציר  סוג פתיחה )
כע"כ(/  

 אחר(  / סיכנגרר/

דת  ומי ותכמ
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

עץ ) מרחו
ומיניום/  לא
 ת/ אחר( כמת

תיחה  סוג פ
כע"כ/  /יר)צ

 חר( כיס/א נגרר/ 

  ומידתכמות 
  חתפה

 וחב( )גובה/ ר

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( ת/ אמתכ
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

כיס/חשמלי/אחר 
) 

 יסה נכ

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ נגרר   וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ומ' לא
 ליה חשמילגל
 ידניגיבוי  לל כו 

260/220 --- 260/220 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 120/115 --- 
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 םייסתר חלונות   דלתות ---

 ר דח
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   מתכת/

ציר  סוג פתיחה )
כע"כ(/  

 אחר(  / סיכנגרר/

דת  ומי ותכמ
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

עץ ) מרחו
ומיניום/  לא
 ת/ אחר( כמת

תיחה  סוג פ
כע"כ/  /יר)צ

 חר( כיס/א נגרר/ 

  ומידתכמות 
  חתפה

 וחב( )גובה/ ר

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( ת/ אמתכ
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

כיס/חשמלי/אחר 
) 

  ה ינחדר ש
 1רים הו

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג ג מזו  אלומ' 

1 

 ניה יד גליל מ' אלו  אלומ' 

80/205 160/115 160/115 

 ממ"ד  
ש  ממש)

 דר  כח
 ( 2ה שינ

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
  ילה()רג ציר 

 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

 ציר רגילה  
 כ.ע.כ נגרר או  

ות  לפי הנחי 
 א הג"

1 

   כ.ע.כנגרר   ' ומאל אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  םת/י סים, הנגרר , הדף ורסי גזד נג  פלדהים,  תיש  חת או כנף א

          ג"א.ות ה הנחילפי  לכיס. 
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ילה ידנילג מ' אלו  ' ומאל

80/205 120/115 120/115 

 4ה חדר שינ

1 

 ציר רגילה   ץע 

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג אלומ' מ

1 

 ניה יד גליל מ' אלו  מ' אלו 

80/205 160/115 160/115 

רחצה   דרח
 הורים

1 
 + עץ 

 ר  או -צו הר/ו צ
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/205 50/115 --- 

  ה צחר דרח
  כללי

1 
 +  ץע 

 ור  א-צוהר/צו 
 ילה רג רי צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי  

 ( יפ)ק

--- 

--- --- --- 

80/205 70/105 --- 

שירותי  
 רחיםוא

1 

 ילה ר רגי צ עץ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 ציר רגילה  וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- --- 

80/205 100/120 --- 

י  רת די מחסן  
 מוד צ 
ככל  ) 
 ( מד וצ שה 

 עץ/פח  1
ת  החלט לפי 

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 
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   :CGחדרים, גן, דגם  3ת דיר

 : Cחדרים, דגם  3דירת 
 

 תריסים ותחלונ   תדלתו ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 גובה/ רוחב( ) 

 )עץ  חומר
ום/  מיניאלו

 ר( אח  מתכת/

ג פתיחה )ציר  וס
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  ניולומיא

 ( רמתכת/ אח

חה  סוג פתי
כע"כ/  /ריצ)

 חר( א / יס ר/כ נגר 

כמות ומידת  
  הפתח

 ( רוחב )גובה/ 

  /עץ ר )חומ
יום/  אלומינ

 אחר( תכת/  מ
 חומר שלבים 

  חה)ציר/יסוג פת
רר/  .כ/נגכ.ע

אחר /ליחשמיס/כ
) 

 ה יסנכ

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 יור דר חד

1 

 כ . ע כ.  נגרר ג ג אלומ' מזו 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ' אלומ
 גלילה חשמלי

 ניי ידכולל גיבו 
260/220 --- 260/220 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

   כ.ע.כ  נגרר ומ' מזוגג לא

--- 

--- --- --- 

--- 120/115 --- 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

1 

 ידני ה לי גל אלומ'  ' ומאל

80/205 160/115 160/115 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2נה יש

1 
י  דה לפלפ

 א  הג"
(  ציר )רגילה
 ץ פתיחה חו

1 

 גג ו אלומ' מז 

 ה  ציר רגיל
 .ע.כ גרר כ נ  ו א

ת  לפי הנחיו 
 ג"א ה

1 

   כ.ע.כנגרר   אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ים/ ררת, הנגסיסיםגד גז, הדף ורדה נשתיים, פל  או  ת אחף  כנ

           .ות הג"א לפי הנחי לכיס. 
--- --- 

רחצה   דרח
 םיהור

1 
 + עץ 

 אור  -צו /הרצו 
 ה לציר רגי 

1 

 ג מזוג מ' אלו 
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/205 50/115 --- 

  רחצה  דרח
  כללי

1 
 +  ץע 

 אור  -צוהר/צו 
 ה רגיל רי צ

1 

 מ' מזוגג אלו 
   נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

80/205 70/115 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
  עץ
 

 ציר רגילה 

1 

 לה ציר רגי  וגג ז אלומ' מ

--- 

--- --- --- 

80/205 100/120 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 עץ/פח  1
לפי החלטת  

 החברה
 ילה רג רצי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 
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 : Dים, דגם חדר 4דירת 

 

 תריסים חלונות   תתודל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ( רחא  /תכתמ

יר  )צ הסוג פתיח
כ(/  כע"

 אחר(  כיס/ נגרר/

מידת  ת וכמו
  חתפה

 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
יום/  אלומינ

 ר( אחתכת/  מ

תיחה  פג סו
כע"כ/  /)ציר
 ס/אחר( י נגרר/כ 

דת  ומי כמות
  הפתח

 חב( רו )גובה/ 

  /ץ ע)ר חומ
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

כיס/חשמלי/אחר 
) 

 ה כניס

1 

 ילה ציר רג וןחפלדה בט

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 ר חדר דיו

1 

 כ.ע.כ רר  גנ גג ' מזו ומאל

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  מ' ו אל
 ה חשמליילגל

 ניידי כולל גיבו 
260/220 --- 260/220 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 120/115 --- 

חדר שינה  
 1ם הורי

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 רר כ.ע.כ גנ אלומ' מזוגג 

1 

 נייד ה ילגל ומ' לא ומ' לא

80/205 160/115 160/115 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 הניש

1 
לפי  דה לפ

 א  ג"ה
ציר )רגילה(  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

 ציר רגילה  
 .ע.כ כ גרר או נ

  נחיות לפי ה
 הג"א 

1 

   כ.ע.כר  נגר ' ומאל אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  םרת/י ם, הנגרי ורסיס   פלדה נגד גז, הדףים,  שתי  אחת או   ףנכ

          "א. גה יות הנח לפי   לכיס. 
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

 .כ ע כ.ר  נגר אלומ' מזוגג 

1 

 ניגלילה יד  ' אלומ אלומ' 

80/205 160/115 160/115 

רחצה   דרח
 הורים

1 
 + ץ ע 

   ר ו א-צוהר/צו 
 ילה ציר רג

1 

 ג זוג ' מומאל
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/205 50/115 --- 

  רחצה  רדח
  ליכל

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי  

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

80/205 70/105 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 ציר רגילה  ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- --- 

80/205 100/120 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( צמד שהו 

 עץ/פח  1
ת  לפי החלט 
 החברה

 ר רגילה י צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 
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 -1-3G, 2-3G :בניין מדגםדירות בהפתחים ל תלהלן טבל
 

 

  :C,Bחדרים, דגם  5 תדיר
 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 ר חד
  דתמיוות מכ

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
  /םאלומיניו
 חר( מתכת/ א

סוג פתיחה )ציר  
כ(/  כע"

 אחר(  כיס/ נגרר/

  תות ומידמכ
  הפתח
 ( וחב)גובה/ ר

 מר )עץ וח
יום/  נימואל
 כת/ אחר( מת

יחה  תסוג פ
  / "ככע/יר)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

דת  כמות ומי
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ר( מתכת/ אח
 ם בישל חומר

סוג פתיחה)ציר/  
.כ/נגרר/  כ.ע

אחר /כיס/חשמלי
) 

 סה כני

1 

 ילה ציר רג פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 ור די רחד

1 

 .ע.כ כ  נגרר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 ליחשמגלילה 

 לל גיבוי ידניו כ
260/220 --- 260/220 

 ח מטב

--- 

--- --- 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 100/115 --- 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 גילה ר  ציר עץ

1 

 כ כ.ע.   ררנג וגג אלומ' מז 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' ומאל

80/205 160/115 160/115 

 ממ"ד  
מש  )מש

 חדר  כ
 ( 2שינה 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(  

 וץ חיחה תפ

1 

 אלומ' מזוגג 

 ציר רגילה  
 או נגרר כ.ע.כ 

ות  הנחי  לפי
 "א הג

1 

   כ.ע.כנגרר   אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  דף ורסיסים, הנגררת/יםה נגד גז, הדלכנף אחת או שתיים, פ

 רף  יקוד העו בכפוף לאישור פ  . ר רגילהאו צי   לכיס 
--- --- 

 3נה שי חדר

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

 .כ כ.ע   רנגר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 160/115 160/115 

 4חדר שינה 

1 

 ה לי ציר רג עץ 

1 

 כ נגרר כ.ע.  וגג אלומ' מז 

1 

 יגלילה ידנ מ' אלו  אלומ' 

80/205 160/115 160/115 

רחצה   דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ה רגילציר 

1 

 אלומ' מזוגג 
 י  נטו 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/205 50/115 --- 

  רחצה  דרח
  כללי

1 
 + עץ 

 אור  -צו /הרצו 
 לה י ציר רג

1 

 ג ג ו ז אלומ' מ
 וי  ט נ

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

80/205 50/115 --- 

שירותי  
 יםאורח

1 

 ציר רגילה  עץ 

--- 

 --- כניאוורור מ

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
  ץע 

 
 ילה ציר רג

1 

 ה רגילציר  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/205 100/120 --- 

  י רת די מחסן  
 וד צמ 

)ככל  
 ( וצמד ה ש 

 ח פ/עץ 1
ת  לפי החלט 

 חברהה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 
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  :D,Aגם חדרים, ד 4ת ירד

 יםיסתר תונחלו   דלתות ---

 ר דח
כמות ומידת  

  חהפת
 רוחב(  ה/)גוב 

עץ חומר )
ם/  ומיניאלו

 ( מתכת/ אחר

)ציר  תיחה ג פוס
כ(/  כע"

 אחר(  כיס/ /נגרר 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

)עץ חומר 
ניום/  לומיא

 ר( מתכת/ אח

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

כמות ומידת  
  פתחה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  ום/ינומילא

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

  /רציפתיחה)ג סו
  /ר כ.ע.כ/נגר
אחר /כיס/חשמלי

) 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  וןבטח פלדה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג אלומ' מזו 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יגלילה חשמל 

 כולל גיבוי ידני
260/220 --- 260/220 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 ע.כ  נגרר כ. ג מזוג  ' אלומ

--- 

--- --- --- 

--- 160/115 --- 

נה  חדר שי
 1ים הור

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ ר כ.נגר אלומ' מזוגג 

1 

 ה ידניילגל אלומ'  אלומ' 

80/205 160/115 160/115 

 ממ"ד  
ש  שמ)מ

 כחדר  
 ( 2שינה 

1 
פלדה לפי  

   א הג"
)רגילה(   ציר

 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ' מז אלומ

 ר רגילה  י צ
 כ.ע.כ גרר או נ
י הנחיות  פל

 "א הג

1 

   כ.ע.כנגרר   מ' אלו  ' ומאל

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  דף ורסיסים, הנגררת/יםה נגד גז, הדכנף אחת או שתיים, פל

 עורף  יקוד הבכפוף לאישור פ  . או ציר רגילה  לכיס 
--- --- 

 3 ינה חדר ש

1 

 ר רגילה י צ עץ 

1 

 .ע.כ כ  ררגנ ומ' מזוגג אל

1 

 ה ידניילגל ומ' לא מ' אלו 

80/205 160/115 160/115 

רחצה   דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ילה ציר רג

1 

 אלומ' מזוגג 
 וי  ט נ

 ( )קיפ

--- 

--- --- --- 

80/205 50/115 --- 

  ה חצר דרח
  כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 לה רגי יר צ

1 

 ' מזוגג מו אל
 י  נטו 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/205 50/115 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 רגילה ציר  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/205 100/120 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
  )ככל 

 ( שהוצמד 

 ח פ/עץ 1
לפי החלטת  

 החברה
 ר רגילה י צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 
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  :Eחדרים, דגם  3דירת 
  

 יסיםתר ותחלונ   דלתות ---

 חדר 
דת  ומי כמות

  הפתח
 ( רוחב /)גובה  

 )עץ מר וח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  יריחה )צסוג פת
  (/כע"כ

 אחר(  כיס/ נגרר/

מידת  ת וכמו
  הפתח

 חב( גובה/ רו)

חומר )עץ 
יום/  ניאלומ

 אחר(   /כתמת

יחה  פת סוג
"כ/  כע/)ציר

 ר/כיס/אחר( נגר 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
יום/  אלומינ

 מתכת/ אחר( 
 לבים ר שחומ

יר/  סוג פתיחה)צ
ר/  נגר/כ.ע.כ 

יס/חשמלי/אחר כ
) 

 כניסה 

1 

 לה ר רגי צי  בטחוןפלדה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 ור ידחדר 

1 

 .ע.כ ר כגרנ מזוגג ' מאלו 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

260/220 --- 260/220 

 מטבח 

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכני רור אוו 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ה  ר שינחד
 1הורים 

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 .כ כ.ע נגרר   גג אלומ' מזו 

1 

 ידני גלילה  ' מו אל אלומ' 

80/205 160/115 160/115 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2שינה 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
לה(  ציר )רגי 

 תיחה חוץ פ

1 

 וגג ' מז אלומ

 ציר רגילה  
 .ע.כ או נגרר כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

   ככ.ע. רר  גנ אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  הנגררת/יםים, דף ורסיס גד גז, הה נדם, פלכנף אחת או שתיי 

 יקוד העורף בכפוף לאישור פ  . ילהאו ציר רג   לכיס 
--- --- 

  רחצה  דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 ר  או -צו צוהר/

 ה גילר ר י צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/205 50/115 --- 

  צה רח דרח
  כללי

1 
 + ץ ע 

   ר ו א-צוהר/צו 
 ה לי גר  רצי 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 גילה ציר ר 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/205 100/120 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 פח עץ/ 1
ת  החלט י לפ

 החברה
 ה ציר רגיל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 מך אחר שצורף להסכם הרכישה(.סאו במבטבלה, במפרט מכר זה   צוין )הקיים בפועל רק באם 

ר צי  יחתובפת 23י מס' בהתאם לתקן ישראל  ותוד בל ינהות הכניסה לחדרים תהי דלתמפורט להלן: ם לתאהפנים בדירה יהיו בהדלתות = עץ  דלת .א

אלומ'  יף י' בהמשך(. בסער "מ לפחות )ראה פרוט יתס 7ת בגובה לדחתית הימרי בתת למים ויכללו התקנת קנט פולדותהיינה עמי תדלתוה. הילרג

  לה+רגי=  )דרייקיפ( סב נטוי נטוי(, משתפלת ) תיחה = פקיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  יוםינמולהנחיות יועץ האלפי  סוג פרופיל:מיניום, ו= אל

  תריסי גלילה או הזזה יהיו: ביםתריס ,= כנף בתנועה אנכיתליוטינה יגבקיר, )כיס(  כנף ו/או לתוך גומחה גררת עלנ = כנף כ.ע.כ  ניגררת, פלשתמ

 תחהפ  היה בהתאם למידותעובי הפח י ימה מוגברת.ם לאטהשלבי וריתן מוקצף כולל אטם גומי ביןיאל ופעשויים פח אלומיניום במילוי  יסתרשלבי ה

לה יגל י ומנגנון פתיחה ידני. ל שמח ז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנוןמ' יורכב ארג 2.5ובפתחים ברוחב מעל ר  ן. בחדר דיור ראות היצהוו

   .ו חשמליו/א הנגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועס רי= ת
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 רה תתאים לסה"כ הדלתות/הכללית בדי תבד שהכמובלו להבטבשל אחד מחדרים  רבתיאוים יכולות להופיע י חדר, משותפים לשנלתות/חלונותד . ב

 . ג האווירזומימערכת  ס"מ כהכנה לתפקוד 3פה עד  רצ עלן ושולי דלתות פנים יוגבהו מחלונות המצוינות בטבלה. יתכ

י לוחות נ ורכבים משמה ,ןהתק לפי דרישות  חותירגיל/בטי( Double Glazingל )כפו זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,ממ"ד(ט עלמ)חלונות/ ווטרינות  .ג

יהיו בעלי תו   ביהםת ורכיוהחלונ . או אחר לפי תכנון( "ממ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי הםכית עם מרווח אוויר ביני זכו

ל ידי  ות יותקנו ענלה. החלו ונעיובנות, מנגנוני פתיחה צירים, גלגלים, ידיות מ  ,EPDMם, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי קוריימתקן ואביזרים 

 לכל במסילות. אין :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף , לדהפ יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/יםבממ"ד  היצרן.מתקין מורשה מטעם 

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב ןיותק ,החלונות

חים הפונים למרפסת שירות גם לאוויר החוץ, לרבות במטבוורור ישיר א במטבחים ללא ות, בחדרים סניטריים ובחדרי שיר  -לאוויר החוץ  ורוראו  .ד

 . יני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסו ורר מכו צינור מצויד במא יבוצע ,  לוןבחאם איננה סגורה בתריס ו/או 

ם המשולבים בזיגוג קבוע יתכן פתחי .ם עץ האלומיניויו ו/או תכנון האדריכלסוג פרופיל, גוון, עפ"י   .וםעשויים אלומיני רות החלונות והתריסיםמסג .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 תיחה  ני פצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנו ,EPDM ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי וריים,ק ו בעלי תו תקן ואביזרים מיהים החלונות ורכיביה   

   ;היצרן מורשה מטעם ןמתקי ידי על יותקנו ותונעילה. החלונ    

 האדריכל.  בחירתפ"י ( עב"שקופה או עמומה )"חלבטיחותית  זכוכית תותקן  יש חלונות(,)באם  ושירותיםרחצה  י /רבחד . ו 

 . אש ודרישות כיבוי    אדריכל ה   תכנון פות קבועות, לפי  ו רפ א / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת חלון    ( יעשה באמצעות ככל שנרכש מחסן )   ן ר המחס ו אוור  . ז 

, (תי טלסקופורמית/)פנית עינ, סגר בטחון פנימי נוסף  וכמפורט להלן: 5044לתקן ישראל  תואמת ,יתרב בריח )ביטחון(. דלת פלדה הדלת כניס .ח

  1.25נת בעובי של ו משקוף בניה מפלדה מגולו .ירהתחתון, מעצור דלת ומספר ד רשת סף מב ,זטות"רונעה ו"ידית צילינדר, צירים, מגן מערכות 

 לפי בחירת המוכר. גוון וגמר . יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור  ת והמשקוף דלהף מ לפחות. כנמ"

 ד העורף.  ו קשות פילדרי בהתאם דלת ממ"ד .ט

ט היב שווה ערך בכלמילוי אחר   אוו/רד על מסגרת עם מילוי פלקסבו מודבקיםוחות ה משתי לכנף הדלת תהיה עשוי  פנים: דלתות  מכלולי  .י

ף  כנ .תלפחוצדדים  3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב. והמשקוף  הדלתים יותקנו בהתאם לסוג אחר. ציר ם,יאקוסטיקה, קי ,חוזק –תפקודי 

 , עםם לעמידות במיםיתאהמ ציפוי חיצוני מתועשבייקה או רמפובו צבע אה בלתות יהידהגמר למים. עמידים  –ם ודבקי הדלת לרבות לוחות 

 ויכלולתואם לדלת  ובגוון בגמרהלבשות פולימרי או עץ  בעל 23לתקן ישראלי מס' בהתאם יה יה  משקוף הדלת  .הצדדים דיות מתכת משנייומנעול 

מזוגג בכנף   ור,א-ובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צוסיבל לחת מנעומקוהי אמבטיה רדבח ם.יה עמיד למי. המשקוף לאחר התקנתו יה האטימ  יפס

המוכר להציג על  ,רהמוכ הספק/ים שיבחר ו/אוהמוכר  גיצשיוון דוגמאות מגה מתוך ונקיהיה בהתאם לבחירת הן דלתות הפנים גוו  גוון: הדלת.

 . א בגוון לבן, אשר אחת מהן הילבחירה לפחותשונות רויות אפש 3בפני הקונה 

  ף,בנוס .ועב לקבוע סורג ק , אין(הדיירים בקומה ר לשמש את כללאמו  )בחרום מתיקו המוכרז כפתח חילוץ   בדירהד ובפתח בממ" -ח חילוץ פת . יא

 הפתיחה. כיוןתריס, לרבות סוג הפתיחה וחלון/ות הפתח, סוג הים במידי ובפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינ 

 2 -הים כ"ד גבודלת וריצוף הממסף החיצונית.  נגררת,/הנפתחתה, סה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומת כני דל :עורףפיקוד הלפי דרישות  .יב

חלון אלומיניום +  .ף ורקוד העור פיכפוף לאיש, כנפיים לפתיחה 2ו/או  רה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיסהדיעל מפלס מס"מ 

פיקוד הנחיות לפי )סינון אויר  מערכת  התקנת נים לפרוק.ונית בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, חסומים נים,ים שו וגלים בקוטרר מע זיגוג וכן  פתחי אוורו

יודגש שבאם סופק   (.2010מאי  א"הג)תקנות  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. רוצתיפתח האוורור וליד  רע"ג הקי (,רף העו

ת נוספת  אטימובדיקת תקינות וע"י הרוכש, יחייב קו רויפ לכןרו ע"י פיקוד העורף, אושונבדקו    תקנתותקינתו והש הרי מתקן הסינון,ע"י החברה 

   כך ע"י פיקוד העורף.לשהוסמכו  םמיע"י הגור

  אביזרים בהתקנת הצורךעקב , "נטו"דות פתחים אינן מבטאות מיות בס"מ, שוערומניה ב, הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך יטרינות/קירותת/ חלונות/ו תובני דלשל מל ,יהםפרופילים היקפיים למינ משקופים ות וכן  יות סמו ורלבנים סמויים ו/או מסגכגון: ממים משלי

   ת התכנון והבניה.  בתקנו כנדרש לפתחים אלו  שטח,/מידותמלא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .י הענין()לפ
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 .אחר טבלה זו(ות להער גם ה)רא לים סניטרים בדירהי תברואה וכמתקנ – 4טבלה מס'  3.6 

 

 כר.המ תולפי המוצג בתוכניו  פרק א' 4לפי תיאור הדירה בסעיף ם. הקיים בפועל בדירה אופציונלי  יםם/אזורחדרים/חללי  להלן רשימה כוללת של

 

                                                 
 מיתקן                                   

 מיקום 
 מטבח 

 ם ורחי א י תו שר
 ית שימוש נפרד( )ב

 חדר רחצה  
 הורים 

 לחת()מק

   צהחדר רח
 ליכל

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 מטבח קערת
 )בודדת/כפולה( 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- --- אין זיכוי ₪  

 כיור רחצה 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- בארון  שולבמ 40/50 --- ---

 --- --- 3.3.3ה סעיף רא א'  --- --- סוג 

 --- --- פח ג'ראה נס אין  --- --- ₪  זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים 

מידות  
 )בס"מ(

--- 25/40 --- --- --- --- 

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- ₪   זיכוי 

וארגז  להאס
 (ב)שטיפה

  מידות
 (בס"מ)

 --- --- יצרן לפי מידות ה לפי מידות היצרן  לפי מידות היצרן  ---

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 ב()מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 כל דין  הוראותלפי 

 ראה בהמשך 
70/170 

 )אמבטיה( 
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 חת(לק)מ

  א'
קרילית  א טיהאמב)

או פח מצופה  
 ( אמייל

--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪  

ים  סוללה למים קר
 כיור,חמים ל/

 )ד()ה( מהמשטח

 --- --- מערבל  רחפ ל בערמ פרח פרח רח מערבל פ דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  סוג 

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

לאמבטיה ללה סו 
 )ו(  ים קרים וחמיםלמ

 --- --- )ו(סוללה --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

 --- --- אה נספח ג'ר --- --- --- זיכוי ₪  

מקלחת סוללה ל
 )ו(  יםמים קרים וחמל

 --- --- דגם
  דרך-רב
 טרפוץ )אינ

 ו( )( 3דרך   

--- --- --- 

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- --- נספח ג' ראה --- --- וי ₪  זיכ
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 מיתקן                                   

 מיקום 
 מטבח 

 ם ורחי א י תו שר
 ית שימוש נפרד( )ב

 חדר רחצה  
 הורים 

 לחת()מק

   צהחדר רח
 ליכל

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

יסה  כבת חיבור מים מכונ
 )ט(זולניקו 

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול פן חיצוניתו בד 4" פתח
, הש כביסבמיימ  פליטת אדים

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

חיבור  למים וניקוז, בור לחי נה כה
 (י)מדיח כלים

שולבת בניקוז כיור  נה מההכ)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- --- אין  ניל(  )ברז למקררם מי נק' 

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

 --- --- --- --- --- --- כנה()ה )יב(מים ת גז לחימוםנקוד

 

 : ואחרות הטבלל ערותה

 סמך אחר שצורף להסכם הרכישה(., במפרט מכר זה או במבלה בט  ן צוי בפועל רק באם ים )הקי 

 /סילי קוורץ /חרסחומר  ת הקונה,רלבחי:  ס"מ( 80/46 במידות כפולהקערה או  ס"מ 40/60בודדת במידות הקונה לבחירת ) חטבמ קערת (א)

)באם   רחצה כיור ר ע"י החברה.חיבפק, ש במידות לפי היצרן/ס י )אינטגרלי(:שולחנ רחצה  רכיו , בהתקנה שטוחה. טגרניקוורץ  /סטהנירו

  יתוצרת לפחרס. מידות ו  כיור נטילת ידיים: החלטת החברה לפי בחירת החברה. צרת לפיתו "מ.ס  40/50חרס מידות : אינו אינטגרלי(

  .רההחב תהחלט

לפי  תוצרת . 1385"י ת"י עפ  ליטר 3-ו ליטר 6וארוכה של ת הדחה קצרה קיבולבעל  תידו כמו חרס, הדחהיכל מ . מונובלוק ,חרס :אסלה )ב(

 . נירוסטה בעל צירי  דכב )מושב( :כיסוי אסלההחלטת החברה. 

 ת ומיטת תמיכה מילוי עץ בפינו פוליאסטר.  ציפוי עץ עם, שלד היקפי י, בעלת חיזוקמ"מ הומוגנ 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:

 ה אמאייל. מצופ חות"מ לפמ  2.5לחילופין מפח בעובי או . ווןל מגלילי ברזמפרופ

 . המשטח לניקוז שיפועים עם  2272 י"ת בדרישות העומד בגמר, דין כל ותבהורא  דרשנה פי לע מהמידות יפחת  לא המקלחת משטח מקלחת:

דית  ת יבעזר קרים/י דו כמותי )ויסות מים לחמיםן קרמ ל מנגנו , דגם מערבל מיקסר בעי כרום ניקליהיו בציפו  רים מים וקמים חללות לסו הכל  )ג( 

ות  שנה, ועומדת בדריככול שיש, שר אחת מהן היא תוצרת הארץכא סדרות  3ת לפחוחת( יכללו חסכמים, על המוכר להציג לבחירת הקונה א

 . 1385הת"י 

ס"מ  20ק ות ולעומס"מ לפח 25גובה פיה ביקל, י כרום נבציפו מערבל, פרחם: : דג. לקערת מטבח)כולל חסכם( מיםח/ריםלמים קסוללה  )ד(

  ותלפח

ס"מ   15ומק עלס"מ לפחות ו 15באורך  פיהבציפוי כרום ניקל, ל בערמ דגם: פרח :()כולל חסכמים רחצה י לכיור/, ים/חמיםסוללה למים קר )ה(

 ..לפחות

  בציפוי כרום ניקל, למים קרים בלבד., פרחדגם:  דיים:טילת י כיור נ

ה וכן  בטיאמה תחתית למילוי היא יצ מהקיר, הכוללתמים חמים וקרים, מיקס ה לסולל :הבאמבטי  :)כולל חסכמים( רים/חמיםם קי מ סוללה ל (ו) 

 לף.ות ומזס"מ לפח 60י באורך תלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכרי, מצינור שרשו  

ר שרשורי, מתלה  ינול צכוליקל בציפוי כרום נ  ,מהקיר מיקס, רך(ד 3ץ אינטרפו -רב דרך )סוללה  ,סוללה למים חמים וקריםדגם: : תמקלחל

וראש  ס"מ  30פין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך לחילואו לפחות ומזלף. "מ ס 60באורך י סקופי ומוביל אנכטלקה החלוונן, מוט מתכ

 "מ.  ס 15 בקוטרחת מקל

 . ל שידרש()ככ ניל יברזווב, יר לב: חיבוכוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו התקנת  ( ז) 

 .: לבןעותקבו גוון ה (ח)

 . ללניקוז והזנת חשמוחיבור   יםקרמים נקודת : וללתכ יסהת כבר למכונבו הכנת חי  (ט)

 טבח.ת המ עריפון קז והכנה לחיבור לביוב, ולסרבלמדיח כלים כוללת:  הכנה (י) 

 לא אביזרי קצה.לבד לנרת נחושת בצבאם לא נאמר אחרת, : הכנה לנק' גז (בי)   
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 ורה המסופקת מהרשת העירונית. פרט : מים בטמים קריםמ (גי)

  החלקהלמניעת  יומדים בתקן ישראל שע ותעקבוכוש לר רה, ישוי לאחר קבלת החזקה בדישל שינ ה במקר -ה(טי גנית/אמבקבועות רחצה )א ( די)

  .R-11 -ולא פחות מ

 כיור.  ו הור משטח העבודה אמיש קרי ברז הממוקם על=  רחפ קבוע. וולר ראש ברז הנשלף מתוך שנשלף =  ( טו)

  אחת. ת עזרת ידי)מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, ב מערבל

 או שניהם. /ברז ו או לפיית/ים, לראש מקלחת וקרים/מל מים חיציאה, ש/ונטרפוץ( = חלוקת כניסה )א דרך-בר

 חי ניקוז וכו'(. פת/ות )ברזים/מקלחותדרטילמערכות הקצה הסטנננים הניקוז מתוכו יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים ז( ט)

תא המקלחת,  טח, שןהדלוחי קוטר צנרתדמוי "גשם", ללא התאמת מקלחת ש כגון רא ה(זקה בדירשינוי מהאמור לעיל )לאחר קבלת הח

הניקוז ולת טת ממפל המים לקיבהנפל ן כמות המיםי ל לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בישת המים, עלופני גלום הקפי מומחס

 ברצפה.

    גוןכתאימים באמצעים ממונע החלקה, יש לנקוט  חיספוסת ינה כוללא האמבטיה הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת( זי)

  חלקה.ניעת היועדות למהדבקת מדבקות המ 

  ימת הגז במקרה של כיבוי לאזר ים מנגנון לניתוקכולללהשתמש בכיריים ה ל, ישלחלון ובכל תכל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכוכ (חי)

 שול. להבה/ות הבי רצוני של

 

 מך אחר או במס מכר זה במפרט כך בטבלה,ל רק באם צויין ועבפ  נו ל יותקבהערות לעי ם לגביהם יש התייחסות ומתקני וד ר כי צי בה)מו 

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 ה, צפבניין(, ברקורת לקולטני ביוב )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הי בי צנרת ופתח: אחרל צורך ספים בדירה, לכיה נו ביזרי אינסטלצ א   3.6.1 

 י דרישות כיבוי אש(.  וכמות, עפ" יקום)מ וי,מתזי כיביתכן ינסטלציה. הא  דסמהנחלטת מות עפ"י הבמיקום וכסמוך לתקרה, ת או בבקירו  

 ן  בי וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד מפוצלו/או כזי י מרינ יקוז למזגן מלציה. נ ת מהנדס האינסטהחלט לפי, מיקוםם ביארון למחלקי מ  

מיקום  ו/או ת ו/או במסדרון סת שרובמרפ צל,מפוו/או  מרכזי נימי זגןעד לממיקום מיו .למאיידהמיקום המיועד ה, עד למעב המיועדם המיקו  

 עליון ו/או במסתור כביסה,  למעבה בגגועד מיקום מיחברה. החלטת הקי הדירה עפ"י כל חלר יעיל וקצר לומוצנע ומוסתר המאפשר פיז  

 המעבים. /המעבה מיקוםוסתר לומ קום מוצנע מיו/או   

 

 הערה:  

עמודים או  "וי מדי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות כיסו התקנת ו עם יהי(, ידרשו ככל שבוי, )מתזי כי ב/ביו מים/ נרתצורך במעבר צה

  .לקירות ורצפהמוך בסו/או ותקרה  בסמוך לקירות ,ים"ספסלאו " "קורות

 פתחי  יתכן וידרשו   ן יי נהבולטנים העוברים לגובה ינסטלציה בקות מהנדס האחי בון כי לפי הת"י, והנחשחת בקיש ל ,בנוסף  

 . תחזוקה צרכי גישה ל ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשר  שיידרבהם דירות ולכן ב ביקורת,   

 

רכת  . התקנת המעראות כל דיןהותהיה לפי תפת מאולצת שוית מר ת סולאעות מערכבאמצים לדירות ם חמ קת מיפהס: מיםחימום    3.6.2

 .  החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(וד המים מלי לדבוי חשלרבות גי 579לדרישות תקן ישראלי  םהסולארית תהיה בהתא 

מפסק  ללקוצב זמן )טיימר( הכון  והתק  חשמלי למנט עזרולל חימום עם את וכולאריסה )דוד( המחובר למערכת הל אגירקן מכירה יותלכל ד  

 אש את זמני ההפעלה.  שר לתכנן מרבמאפ 

         אחרים, יעשה חימום המים באמצעי חימום , מצעות מערכת סולאריתבאחמים  פק מיםיתן לסירות שלהם לפי הוראות כל דין לא נדל  

 . )טיימר(ם קוצב זמן לחימום המי קןהתן כוינם. מים בעניים בתקנים הקייעומדעותם צבלבד שהמים המסופקים באמו  

 ;ליטרים 150  -ויותר חדרים  4דירות רים, בליט 120 -חדרים 3ת ובדיר: תבקיבול למים חמיםל אגירה )דוד( מכ            

    .נסטלציהמהנדס האי  תכנוןלפי  ,יוןלגג ע או בסמוך להות או שיר פסת ן במרגיש כגובמקום מוסתר אך נ: מיקום הדוד  

 

 ת. מקלח צה, אמבטיה,ות מטבח ורחער: קור מים חמים לכליםיבח 3.6.3

        בד.גן בלבחצר/רחבה מרוצפת, בדירות  ,יש :""דלי ברז    3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(.: יש הכנה למונה מים לדירה 3.6.5
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 . לסטי: פוחין דל .PPR, S.P, פקסגול, וונתמגול ה: פלדת: מים חמים וקריםהצינורו חומר  3.6.6

 .: פלסטישפכים 

 . יש: ועד נקודת הגז במטבח הגז ה ממקורנרת גז בדירצ 3.6.7

 ש. : יגז לדירההכנה למונה  3.6.8

 

  רה:הע 

 . הינו לפי הנחיות הרשות המוסמכת הגז בדירה נק'יקום  מ 

 

 (בלה זוט)ראה הערות לאחר  :הלן ת להמפורטיהיה בהתאם לטבלה מתקני חשמל ם מיקו  – 5טבלה מס'  3.7
 

 ן, ראה נספח ג' נקודות טלפו , בית תקע ו ורקודות מאזיכוי לנ חירמ   
 
 

 מכר.ת היו ולפי המוצג בתוכנ פרק א' 4יף עועל בדירה לפי תיאור הדירה בסקיים בפ נלים. הלהלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציו 
 

 מיקום 
 נקודת מאור 

 רהתק /קיר
 פסק ל מכול

 תקע  בית
 רגיל 

 קע ת בית
 ן  מוג רגיל
 ם   מי 

 תקע  יתב
 עגל במ חכו 

 נפרד

 'נק
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  כניסה
 ה מבוא או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -
ק תאורה ללובי  ס מפ -

 . גותר מדרקומתי/חד
כולל   לוח חשמל דירתי -

שיהיה בסמיכות  תן  )ני  רהסגי 
 . ה(ו למבואלכניסה א

   .ן תקשורת כולל שקע ארו -
 יה וניה/טלוויזטלפארון  - 

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
עלת  ל להפשמנקודת ח 
)ראה מרפסת   התריס.

 שמש(. 

 - - - 1 1 ים / פרוזדור

מ'   3רך מעל ר באו בפרוזדו 
פניית  ר הכולל ו או בפרוזד 

ור לפחות  נקודות מא   2, "ר"
 . + מחליף 

 1 ח טבמ

4 
)אחד מהם  

חד מהם  א  כפול,
  מים בדרגת  מוגן

44IP    ואחד
מהם מוגן  

 ה רגילה( בדרג

- 
 יד( )  3

 ( )תנור
- 

ע  התקם, בתי מיקום השקעי 
יה מעל משטח העבודה  יה

ככול האפשר ובהתאם  
שקעי  לתכנון המטבח יותקנו  

  ,כח נפרדים למדיח, לתנור 
 קרר למ

   הורים ינהש חדר

1 
סק  ל מפ)כול
 (  רהנולמ  ףמחלי 

 

4 
)שניים ליד  

 ( המיטה
- 1 1 

יבור  נק' שמע/ד טרקום )אינ -
 בלבד(

 - - - - - 1 ונותפינת ארחדר/

    רחצה חדר
 הורים 

 ()מקלחת

1 
 ים( גן מ)מו 

- 1 
1 

 לתנור( בית תקע  )
- 

ראה חדר   -חימום מים 
 אמבטיה. 

 , והיכן שנדרש  חלוןהעדר ב
ור מכני  וורא ודה ללנק הכנה

 + מפסק. 

 - 1 1 - 3 1 שינה  י /רדח

 /ד"ממ
 שינה דרח

נורה לפי  מ
פיקוד    הנחיות

 העורף
 ד העורף פיקו  תקנות לפי  1 1 - 3
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 מיקום 
 נקודת מאור 

 רהתק /קיר
 פסק ל מכול

 תקע  בית
 רגיל 

 קע ת בית
 ן  מוג רגיל
 ם   מי 

 תקע  יתב
 עגל במ חכו 

 נפרד

 'נק
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

   חדר רחצה
 כללי

 )אמבטיה( 

1 
 מים( )מוגן 

- 1 
1 

 לתנור( בית תקע  )
- 

+  בית תקע לתנור חימום
ק  ל מפס התקן קוצב זמן הכול

  ילדוד השמש במיקום עפ"
   כנון. הת

 , רש והיכן שנד עדר חלוןבה
מכני  אוורור ל קודההכנה לנ

 + מפסק. 

 אורחים  ירותי ש
ש ית שימו )ב

 נפרד(

1 - - - - 
 , והיכן שנדרש  בהעדר חלון

מכני  הכנה לנקודה לאוורור 
 מפסק. + 

 ת שרות מרפס
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 )מכונת כביסה, 
 יסה(מייבש כב 

- - 

 שמש  מרפסת
1 

 ( )מוגן 
- 

1 
 ן( ג)מו 

IP44 
- - 

סק  לי + מפחשמ  כולל תריס 
 תיחה ידני. נגנון פמ +

 ןחסמ
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

החשמל של המחסן  צריכת 
ר לשעון החשמל  תחוב

חסן.  הדירתי אליו משויך המ
הזנות החשמל  ין שלחילופ   או 

של כל המחסנים יחוברו  
למונה משותף ונפרד  

ד, או מונה  ם בלבלמחסני 
  תלהחלטן, ס נפרד לכל מח

 וכר ועפ"י בחירתו. המ

 ורמסת
 ה כביס

- - - 
1 

 ט הכנה למזגן( )פק
- 

 
- 

 

  ותלה ואחרהערות לטב

 י(. ה )ללא כיסוסק הפעלנקודה לתאורה על תקרה או קיר כולל מפ = מאור קיר/ תקרה נקודת (א)

  בנפרד(.בפנל אחד, נספר כל שקע תר  או יו  )שני שקעים מזרם חשמל רגיל.זון ינ = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי ה ע מאור )רגיל(בית תק (ב)

 חות. ר לפ מ"מ 1.5ר יבוצע בכבלים בוהחי

החיבור  פר כל שקע בנפרד(.נל אחד, נסאו יותר בפ י שקעים)שנ חשמל רגילהניזון מזרם  שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:   )רגיל( קע מאורבית ת  (ג)

 . פחותל ממ"ר 1.5יבוצע בכבלים 

ות מלכ וספתושאינם תא' עיף בסה או קיר(, המצוינים קר)בת ת המאורשל נקודו לאופן ההדלקה לבדתאור ב נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'. ה נקודות

 וח".ת "כו /ושאינם בהכרח נקודה י נפרד )כל נק' במעגל נפרד(,מעגל חשמל א/ים על גבים" הנמצ"שקע/י = נפרדבית תקע מעגל  (ה)

 גבוהה.  גת הגנהבדרוגן מים צה מהקחשמל נפרד אך אביזר  גלבמע ו בהכרח בית תקע מוגן שאינאחר= או  IP44 בית תקע עם דרגות הגנה (ו)

בין מחשבים,  –ת טלפוניה, נקודת תקשורת וללות נקודאו לחוד וכ קומפלט(נקודות ביחד )  3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (ז)

 הצינור וחוט משיכל ת התקשורת תכלודנקו  ם.כבלישידורי ואפשרות לחיבור לקליטת ר, ה כאמוחיבור לקליטת שידורי חוב – יזיהו ונקודת טל

 לל כיסוי. כו 1מודול  55וקופסא  ועד נקודת ההכנה בקירמריכוז התקשורת 

 . (יןיענ פי השומר ל עמדתליסה למבנה או לת כנדלפנים )מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת  תנקודה/ו פון פנים )אינטרקום(= קודת טלנ (ח)

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים  ירות ללוח למפסקיש, מחובר י נפרדלעל גבי מעגל חשמ וחבית תקע כ = נקודת כח (ט)

  ני מים לפי תקנות החשמל והתקניםג וחי חוץ הנספחים לדירה, יהיו מיה ובשטבחדר האמבט חדר המטבח,שקעים, מפסקים ותאורה ב (י)

 ים. הישראלי 

קודת ההכנה  וז תקשורת ועד נ יכשורת )מחשב( מרקהכנה לנק' ת בלבד. ת )"שרוול"( וחוט משיכהצנרלה כוונ אחרת ה באם לא צויןהכנה"=  " ( יא)

למניעת ספק  להט" )ספירלי(.  רו"מפזר חום" ולא "תנ ת הדייר(,)באחריויותקן רחצה דלת חדר ה מעלבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 גן מים. נור חימום כוללת שקע מולת הכנהה .י החברהימום לא מסופקים ע"צעי ח גש כי אמיוד
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ם  ת אותה/קים/מכבים אדלים, אך מרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניה, משני אביזרים נפת להדלקה/ כיבוינוה/ות מאור הניתדנקו =חליףמ (יב)

 מאור.  נקודה/ות

 ת מהנדס החשמל.דרישו ת החוק ובעקבות הנחיו במיקום וסוג הנק' םי יתכנו שינוי (יג)

בר ישירות  יריים. הנקודה תחומקום המתוכנן לכל ון המטבח, מתחתרנקודת תלת פאזית באתותקן  חיבור תלת פאזי= לת לכו ים הרת מגור בדי  ( יד)

 . ת שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתיי בדה תכלול את כל החיווט לרבות . הנקו2.5/5ט בכבל חשמל ותחוולמפסק תלת פאזי בלוח ה

 

 או במסמך אחר   זהלה, במפרט מכר ברק באם צויין כך בטרות לעיל יותקנו בפועל בהע ותייחסם יש התציוד ומתקנים לגביהר כי )מובה

 ה(.שצורף להסכם הרכיש 

 

  ת.לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגו שבתומנגנון  .יש :ת מאורו נקוד  :הכל קומב :כל בניין()ב קומתית מבואהחדר מדרגות/   3.7.1 

  יש. :קומתית מבואהתוך הדירה להדלקת אור בן מצלח יש. : ת אורלחצני הדלק יש. ור:פי מא גו   

 כולל כיסוי.  1ודול מ 55וקופסא  ההכנה בקירמשיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת תכלול צינור וחוט  : נקודת התקשורתוץ טלפון ח  3.7.2 

 .זמזם :צליל .לחצן וג:פעמון: ס 3.7.3 

 י. הת" דרישות , לפי: סטנדרט סוג :ה/שקעזרי הדלקאבי  3.7.4 

   .: ישבתוך הדירה )כולל שקע רגיל(, דירתי  וח תקשורתול  מודולים( 6-י ל)כולל השארת מקום פנותי דיר לוח חשמל 3.7.5  

 אין.  :עון שבתש. : ישקי פחתמפס החשמל. תכנון מהנדסלפי  :מיקום  

     זמן. קוצב כולל יש.: חשמלי שמש/מים,  מל לדודנקודת חש 3.7.6 

 אמפר.   3×  25תלת פאזי: : י רתי ור דודל חיבג 3.7.7 

 ת דלת הכניסה הראשית בקומ , כולל לחצן לפתיחתשמע דיבור םרקו)אינט .5 כמפורט בטבלה :םמיקו יש, : רכת אינטרקוםמע 3.7.8 

 . רים(הוינה בחדר ש רלשמע ודיבוומית ופ  ,סההכני  

 ן. : אי)נפרדת( סגור יזיה נוספת במעגלמערכת טלוו  3.7.9 

  .וציתעריזיה רב לקליטת טלוו ים לחיבור לכבל הכנה :טלוויזיהשידורי טת לקלי הכנה  3.7.10 

 : מיתקנים אחרים     3.7.11 

 נה  נ למרפסת שירות גם אם אים פוניבחים הלרבות במט וורור ישיר לקיר חוץ,אללא  דרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחיםבח  -            

 . יסויכ פתרפ ינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר חוץ, לרבותצין בחלון, יש להתק  או/ריס וורה בתגס  

 . 3.5ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  עלת התריס.יס חשמלי כולל נקודת חשמל להפתר  -           

 קע.ארון תקשורת כולל ש  -          

 . ארון תקשורתב בשולמ ארון טלפוניה/ טלוויזיה -          

גנה עם משקולת לסגירה  ל תריס הכול 4" טרבקו  ור צינור פליטת אדיםנה למייבש כביסה ומעבר חיצוני עבכה –במרפסת השרות   -

   והזנת חשמל.            

 לרשת החשמל  אזי ולחיבור תלת פ איםרכת תתמעת. ההדירתילניטור ולבקרה של צריכת החשמל   תמערכ בכל דירה תותקן-            

 תעריפי החשמל המשתנים.  תזנ הותאפשר ית  ישראלה    

 זרם חשמלי, יחידת תקשורת   הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד שמלדידה בלוח החמ המערכת תכלול יחידת             

 ברורה.  בצורה תםיג אותונים בצורה מקומית ומצ הנ ומעבד אתבל מקטי הולחוטי, צג דיגיטלי אלחידור אלש             

  ות את נתוני צריכת האנרגיה לפח', הצג יציג מ 1.5ום נגיש ובגובה קן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה במק תהצג יו             

 ת. והמצטברת ואת עלותם הכספי השוטפת            
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 ה: ום, בדירחימ /רור י מתקני ק.        4          

    :וללתכ  אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת יתרכזמ ינימ למערכת בלבד הכנה 4.1

 לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר במיקוםאו  וןהמסדר או יההאמבט  חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד כנןמתו מיקום

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן המיקום ןבי הרצפה  במילוי ונעה מוכנסת בקיר יחשמל דפיקוו חושתנ צנרת של "צמה" בותלר הנדרשות ותהתשתי  ביצוע .2

 מוצא. הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום מאיידה זיקו נ 3*  2.5 רדנפ מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד

 . פועלב ערכתמה להתקנת עד ,גבס חבלו כיסוי תעובאמצ הסתרה יכלול "צמה"ה

 .מסדרוןהר קי על התרמוסטט למיקום עד מאיידה םממיקו קיר לפיקוד ריק שרוול תקנתה 3.

 .יראוו  וגמיז מהנדס ייד על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום .5

 לול:כנה תכה ההז מקרהבלמזגן עילי בממ"ד. נה  בוצע הכת, באישור פיקוד העורף  .6

 מלוח החשמל.  ירהנה ישנקודת חשמל נפרדת הז -

 סה.במכגר צינור ייסה ממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצהקודה בקיר מחוץ לנמ  מים, זצנרת ניקו -

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

 . רהאווינון מהנדס מיזוג תאם לתכבה כל ההכנות הנ"ל -

   מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה לכל יזוגמ מאפשר אינו הדירה  תכנון האוויר גיזומ נדסמה קביעת פי שעל ככל .: איןמפוצל מזגן  4.2

 ,רת חשמלצנ לרבות הנדרשות התשתיות כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת םי/ וצלנים מפ/מזגןל ההכנ בנוסף  צעבות ,רכאמו אחת

 .מים זניקו וצנרת גז צנרת

  .ןאי  :יין בבנכזית ת מרמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכ 4.3

   .: איןבגז הפועלתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(.  .מוגן שקע כוללתה םחימו לתנור הודנק תבוצע. : איןימום הפועל בחשמלתנור ח  4.5

 . אין: ריםאטו רדי   4.6

 אין. : םליי קונבקטורים חשמ  4.7

 . אין :חימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 בדירה, במחסן: ת ובטיחו אש יבוי ורי כסיד .5

 .: יש)באם נרכש( סן במח הכבאות.שות ר  דרש ע"ייככל שי: הבדיר :רינקלרים(כיבוי אש אוטומטית )ספ תמערכ 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותייל שככ: עשן  גלאי  5.2  

 .שי :במרחב המוגן )ממ"ד(ינון ס רכתעמ 5.3 

   

 דות פיתוח ושונות:עבו  .6

 חניה  6.1 

                        .מגרש: בתחום הכולםי היתר הבניה. פל :לכל הבניינים הכל מקומות חניה סך 6.1.1   

 .אין)לפרט(:  ום אחרחניות במק                                

 כמצוין בתוכנית המכר. : קוםמי .הניר הבתלפי הי: חניות מספר .ש: יתפת(משו חניה לנכים )פרטית/ 6.1.2  

 י  רשמהצגת תג נכה ם ה נכה )עתר, תימכר לרוכש דירביבה/פיתוח ובנספח החניה להי סחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/             

 . כהנ אינוש דירי הבית וגם לדייר  בין כללה, נכ מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש                                 

  .ש: ימערכת תאורה .אבנים משתלבות/לקמוח  בטון: חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : ישגישה לחניה מהכב  6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. םמיקו   אחת לפחות.: רהדי ניות למספר ח 6.1.5  

   אין. :לחניה בכניסהמחסום  6.1.6  
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 רש גמפיתוח ה 6.2 

 כניסה בילש תכלול החיצונית בההרח .ןי יבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב יתחיצונ  כניסה רחבת תוכנןת מגרשה בתחום     6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר, ]יןלבנ הכניסה מבואת בוחבר חותלפ[ מרוצף     

 .ל גוון בהירהניתן בע ככלה ף יהיהריצו .טבעיתאבן   /שתלבותטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים מ: ברגמומר ח :מדרגות/שבילים 6.2.2  

 .טבעיתן בות/ אב: אספלט/ אבנים משתלומר גמרח .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  (תוחייכל הפ)על פי תוכנית אדר .יש  :צמחיהת(. רפצומ  ת)על פי סימון בתכני.יש: משותפת חצר 6.2.4  

   .משרד החקלאות נחיותהל                                

 ים עצ  רדודים בלבד )לאם ותרת שתילת צמחיה בעלת שורשימעל תקרת בטון מ  )כולה(. ן.וטמעל תקרות ב חצר,   

  .(ולא צמחיה עמוקת שורשים   

 וחשב.ממ ש מערכתיש. כולל רא: משותפת השקיהרשת  6.2.5  

 לשטח  ונהוכ( הכולה/חלקהמעל תקרה ית המכר )חצר, תוכנ  לפי :חצר מחדריציאה ל .יש:  הגן  ותחצר, צמודה לדיר 6.2.6  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.     

 ( יעשה ע"י הרוכש בעת בניין י הולמש םת פרטיות )להרחקת מיחצרו הקרקע ב ני שיפועי ניקוז פ ור: סידהערה   

 . ה הפרטיתגינסידור ה    

 

 , שוחות וכו'( צנרת,זב/ים, רמ)ל , חלחוביוב ומיםכן גישמה/ות, גז, ית: ן ג תו מודה לדיר ות משותפות, בחצר הצפירוט מערכ 6.2.7  

  (.כנית המכרבתו רח יוצגכבהושלא  ןהעניי פיל )הכל כיבוי קשורת,תחשמל,    

  מ"ר. 7-ות מפח לאבשטח : יש, גן  ותצר הצמודה לדיר וצף בחמר טחמש 6.2.8  

 דרישת הרשויות.  ניה ולפי היתר הב  :חומר: ות של המגרש/תגדר בחזי  6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  כנית הפיתוח המאושרתות פי לבגובה ממוצע    

   .אין: (לקהבח תוחהפה קומדים מפולשת )מו קומת ע 6.2.10  

 

 תפו שותממערכות  .7

 רכת גז: מע 7.1 

תואר בתוכנית המגרש או  ום המרת הגז, ובמיקבתאום עם חב קרקעי-תגז ת יצובר באמצעות מרכזיידור ס :ספקת גזהכנה לא    7.1.1  

  תה. קזו חת צנרת הגז ותחהנלת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. דרישות הרשות יעפ" הבניין או

 בעלות חברת הגז.ב הינם  ,רמוכא זצוברי הגהר בזאת כי מוב   

 .: ישמרכזי לדירה ורממקנרת גז צ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4אה טבלה ר: וםמיק: יש. דירהנרת אספקת גז בתוך הצ 7.1.3  

 

 :כיבוי אשל ריםסידו  7.2 

 ועץ הבטיחות. ות י י והנחי ויבע"י רשות הכ דרששיככל  :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 יועץ הבטיחות.י דרישות רשות הכיבוי והנחיות  ע" ל שידרשככ: במבואות/פרוזדוריםעשן יניקת ת לרכמע 7.2.2  

 רישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ד לפייש.  :מתזים )ספרינקלרים( –ומטית י אוטמערכת כיבו  7.2.3  

 יות יועץ הבטיחות. י והנחיבו הכות ש : יש. לפי דרישות רן כולתיבוי ותכי יבוי לרבות ארגזכ עמדות 7.2.4  

  נחיות יועץ הבטיחות.ע"י רשות הכיבוי וה ככל שידרש :שן גלאי ע 7.2.5  

 םפי יבוי בשטחים משות, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש י ו ב כי ו  גילוי  מערכותדורי הכבאות, לרבות כל סי הערה:      

 אות.הכבת רשו  ום וכמות לפי דרישותמיק פרטיים, או               

 

 . אין :ן בחניואוורור מאולץ  7.3 

 אין. : הזנת הדירות()ל מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 . אין :יר בחדר/ים לשימוש הדייריםוג או מערכת מיז 7.5 
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             הכניסה דלת ליד קרקעה  בקומת קמומוי הדואר תיבות :םקו מי  לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 .  816 י"ות ייה ובנ ןתכנו תקנות לפי אלומיניום חזית לותבע ויהיו הבנייניםבץ אחד לכל במקאו  , ןבנייכל ל                     

 : םמיתקנים אחרי  7.7 

 יינים בנת טובלבבניין ו לל הדייריםכלשימוש ים ר/דח קים משותפים(,חלבמים, מערכות תאורה ) יומשאבות מים, מאגרמערכות סניקה   

 היועצים. י תוכנית המתכננים ולפ מיקום וכמות: .וכו' הבנייןבת כים לטוסמוכים, או בבניינים סמו  

 

 המבנה למערכות תשתית יבור ח .8

 מקומית.ת ה שורלפי הנחיות ה : רחצל  נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי מונה מים : יש; ים מרכזי מ  לקו חיבור  8.1  

 .יש  :כזי רחיבור לביוב מ 8.2  

 ; יש. ראות חברת החשמללהו בהתאם  ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 . ון והבניה )בקשה להיתר(תכנם לתקנות ה בהתא :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 סעיף  גם בד )ראהכנה בלה .ןאי : (אינטרנט/ה)טלוויזי  תת תקשורן לרשחיבור הבניי 8.5  

 עם בפועל עבודות שביצובמחיר הרכישה.  כלוליםדרכי גישה, ז, ניקום, ומכירכה, קירות ת: כביש, מדבל במגרשגו י הלפיתוח כל 8.6  

 רשות המקומית אינם באחריות החברה.ע"י היעשה   

  טמונים(. םש )מכלי י: פהים לאצירת אשנמתק 8.7 

 . יתת המקומ הרשו יע": פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף  .9

 : ותףמשש הו תיאור הרכ 9.1 

 מנו כמשותפים בתוכנית המכר.סו באם :יםקומות חניה משותפמ    9.1.1   

 אין. : (חלקית פתוחה ועמודים, ניסה)קומת כ חלקית לשתקומה מפו 9.1.2   

  חברה.הי החלטת פל: ירותים לדמחסנים שאינם צמוד  9.1.3   

  מ"ר.  20-לא פחות מבשטח:  :6-2G, G6-1,3-2G; ,G3-1םבבניינים מדג .יש: כניסה ומתובי( בקואה )למב 9.1.4   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  7-2G, G7-1דגם ן מבבניי   

 .  יש: )לובי( קומתיתמבואה  9.1.5   

 . 6-2G,  G6-1,7-2G ,1-7G 1גם ים מד. בבניינ 3-1G,3-2G;   2ם גדבבניין מ)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 .  6-2G,  G6-1,7-2G,1-7G 2בבניינים מדגם . 3-1G,3-2G  3ם גדמבבניין  :מספר מעליות; יש :מעליות: יש; יתעלפיר מ 9.1.7   

 ות  מד לדיר או חלק ממנו יוצלפי החלטת החברה ייתכן והגג  יש.החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  פחות: לתףמשו גג  9.1.8   

 . גג החדש שייווצרעתידית יהיה ניתן להעתיק את המתקנים המשותפים המסומנים בתשריט לשתהיה בנייה  ככל הפנטהאוז.   

 דים."ממ -רתייםיגנים דיש מרחבים מו אין. :טמקל /ממ"ק 9.1.9   

 אין. : ףמשותים ר דוד חד 9.1.10   

 מכת  שות מוסאחר שתדרוש ר מיתקן וכל,  רכות סולאריותמע :ןו ( כגשותפותמ ו/אוכניות )פרטיות ת טש מערכו: יהגגל ע מיתקנים 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

 . ; יששטח ללא גינון  יש. : תוח בתחומי המגרשושטח פ חצר 9.1.12   

 כניים, מרכז מחזור אשפה ם טוחדרי תתקשור  ותרבכות לחדרי מער: וש משותףכשהינם רהבית וחלקים נוספים של  םמיתקני  9.1.13   

  המכר.  רכוש משותף בתוכניותומנים כמסהאחרים במפרט זה, כמפורט בפרקים פה ואשני ק ומת   
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 מהרכוש המשותף: ציאם שאין להו  (מיםיקי באם) חלק/ים 9.2 

 )מילוט(. ,י מדרגות/חדר 9.2.1  

 טכנית. קומה 9.2.2  

 .פתגישה לחניה משות 9.2.3   

 מת כניסה. בקו לובי  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. פים(המשות) םת אל המיתקנים השוני גישה מחדר מדרגו  9.2.6  

 מכונות. גישה מחדר מדרגות אל חדר 9.2.7  

 . )משותפים( ני/יםכטלחדר/ים  י קומתי מחדר מדרגות או מלובגישה  9.2.8  

 .על הגג םמשותפי  יםהתפוס על ידי מיתקנ –גג ה חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 וגנים בדירות(. יש מרחבים מ  -)אין .קלטמממ"ק/ 9.2.11  

 משותף. רו ע"י החברה כרכוש שיוגדככל  כניים וחלקים קומות חניון למעט חניות פרטיות, חדרים ט: אחר חלק 9.2.12  

 

 משותף  תבי  9.3 

 בבית  ו ף א תכר דירות(, המוכר דירה בבית משוהמ חוק –לן )לה  1974 – דמכר )דירות(, התשל"ק הלחו 6ף לסעי בהתאם )א(  

 צוי  ון המשל התקנ  ה הוראהחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנתקנון שהירשם כבית משותף וההמיועד ל    

 לה העניינים:וא ו עניין;אות לע יםהמכר פרט ו לצרף לחוזהט אול במפרב לכלהמנויים להלן, חיי םהענייני ןניין מהמתייחסת לע    

 ש המשותף;כומהר הוצאת חלק (1)    

 הצמוד לדירה;  המשותף  יעורו של החלק ברכושש (2)   

 המחויבים בקשר אליו; ותים ית המשותף ובשיר שיעור ההשתתפות בהוצאות הב  (3)   

 ; המשותף  הבית החלטות בדבר ניהול תסדרי קבל (4)   

 ; רותי)א( לחוק המכר ד3ך האמור בסעיף בדרכון בצו  ר השיש בעכל עניין אחר שק (5)   

  תחייבזה המכר, כמי שההמנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוניינים פרטים על עניין מהע מוכר שלא מסר )ב(  

 משותף.  ית  העניין יחולו על הב ולגבי אות  המצוי שהוראות התקנון    

 

 ה: דירהצמוד ל  משותףה וששיעורו של החלק ברכ 9.4

 של כל  ( לשטח 5כר זה פרק א' סעיף במפרט מאופן חישובה כמפורט ח הדירה )כהגדרתה ושטין  ביהיה קרוב ככל האפשר ליחס ש 

 לפי שיקול דעת  דרשכפי שיי ותף,ר ברישום הבית המש ושט אחר הקרבכל פ לכל תיקון ביחס זה אוכפוף , זאת בר בבנייןיחידות הדיו  

 השטחים בחשבון ש המשותף לא יילקחו כל דירה בבית ברכו שלקה לל ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חש עפי שיידראו כ/ו כרמוה  

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

 

 ית:ביהול הי קבלת החלטות בדבר נ סדר 9.5

 . 1969 -כ"טעין התשהמקרקעל פי הקבוע בחוק  היהי 

 

 :ו אלי  המשותף ובשירותים המחויבים בקשרית וצאות הבות בהתפשתשיעור הה 9.6

 ם הבית המשותף. הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם, עם רישו  לדרישותהמכר ו/או בהתאם כם בהתאם להוראות הס 
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 תף(:וחזרו לרכוש המשו י שאו /ף )ו תוש המשוהחלקים המוצאים מהרכ 9.7

 וכניות המצ"ב  בתים נ ש המשותף השטחים הבאים אשר מסומרכומה יוצאו ,הסכםב ה לגרוע מהאמור בעניין זבלי מ      

   ו/או בהסכם המכר.רט המכר ו/או מצוינים במפ      

 ל החברה.ש י קביעתהפ משותף לוצמדו לדירות בבית התף וי אים מהרכוש המשועמדות החניה שבתחום המגרש מוצ .א

ים טחהש לותף לפי קביעתה של החברה. וכן כהמשות שבבית לדיר  ומד או מהרכוש המשותף ויוציוצ המרתף  תבקומ  המחסנים . ב

 ד רישום הבית המשותף. ו עד מועהמשותף ואשר לא נמכרשהוצאו מהרכוש 

 יל(. לע  9.2.10אמור בסעיף מרפסות וגגות )למעט החלק כ .ג

  .המשותף  שא מהרכומוצחדר השנאים  .ד

  .רתמוכהלתא שבבעלות  ו החניות והמחסניםצמד דירות, יונים לסמחהחניות ו/או הצמדו כל א יומשותף ל בית הככל שבעת רישום ה .ה

 
 
 
 
 
 

 םנספחי
 

 רו לקונה ולנציגות הבית המשותף. ים שיועבמסמכים נוספ נספח א' 
 . לליותהערות כ נספח ב' 
 אות זיכויים. טבל  נספח ג' 
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 יגות בעלי הדירות ולנצספים שיועברו לקונה ונכים מסמ – 'פח אנס 

 

 ט:י נפרד של המפרלתב קלאלו יצורפו כחת תוכניו 10.1  

 דירה. ה)חיצוניות( של דות כלליות מידות של כל חדר ומיהכוללת  1:50 -מידה לא קטן מ רה בקנה תכנית הדי 10.1.1   

 המשותף בקומה. כוש הכוללת סימון הר 1:100 -מ ןקט לא מידהקנה הדירה ב נמצאת ה ומה בתכנית הק  10.1.2   

 קומה. בהמשותף הכוללת סימון הרכוש  1:100 -לא קטן מ דהמי הה טיפוסית בקנומתכנית ק  10.1.3   

 ותף  וש המשרכמון ההכוללת סי 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מות; קומות מתכניות קומת כניסה/ קומות מפולש 10.1.4   

 . 1:200קנה מידה בצילום מוקטן ל ף לצר ים; תכניות אלו ניתןדממוצ ייםת דירחים ושט   

 . 1:100 -לא קטן מגג בקנה מידה  מתקו תתכני 10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250ניה בקנה מידה בלת היתר בית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקתכנ 10.1.6   

 . ותצמוד וגינות

 

 ות על פירבל ןיבהתאם לכל דר סוהגימור, שיש למ ת ולחומריורכהמע לכל ושימוש וראות תחזוקהה  נתנויי   הדיררת המסי בעת 10.2  

 ק המכר דירות בעניין: חו   

 ולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. פע )א(   

 ות מיזוג אוויר,  כרמע, חותיבט רכותמעת רה לרבוות בדיקנ המות השירות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 וכיוצא באלה. כות אלקטרומכניותמער   

 ותקופתיות, אם נדרשות. יקורות שוטפות ב וןיפ תדירות וא )ג(   

 שר. ספק ומספר טלפון ליצירת קים בדירה, לרבות שמות יצרן/תקנ פרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו מ )ד(   

 

 ור של  ימ הג יהמערכות וחומר ל שהוראות תחזוקה תכנית ו ( 1) נייןה בבנמסרת הדירה הראשונ ולאשר רה  יש דלרוכסור מוכר ימה 10.3  

 עניין: בהמכר דירות  פי חוק  לרבות על לכל דין ן שיש חובה למסור בהתאםהבניי   

 לות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם. פעו )א(   

 ת מיזוג  כוות, מעליות, מערמערכות בטיחרבות ין ל שירות המותקנות בבני ה רכותמע  לת שמונעוקה לת ותחזקה כולזותח ב()   

 באלה.וצא מכניות וכימערכות אלקטרו , ירו וא   

 . אם נדרשות אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,רות ותדי )ג(   

 טלפון ליצירת קשר.  רפ ומס ספק רן/ת יצשמו , לרבותבמבנה יםמותקנ מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות ה )ד(  

 מיליה. יפקסומספר  בות מספר טלפוןלרח ותהמערכות והפי  ן,תכננים של הבניי רשימת צוות המ ה()   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות  טלציה סניטרית, ות בלבד של אינס( למערכות המשותפ AS MADEת עדות )תכניו  ו()   

 ר  רוכש הדירה האמוה בכתב ולפיה על הנחי רף למסמכים האמורים ציוכר המ  .תוחובפיבנה ניות במקטרומכאלרכות ומע   

 שתמונה( מיד עם מינויה. )הראשונההקבועה של בעלי הדירות גות הזמנית או צילנ םלמסור אות   

 

 

 החברה   וא, ירעילל 310.ף בסעיכמפורט  גימור ה חומרילקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות ו  וןהראש סרב הרוכש (1)  

 ם תפעל  יהול )באנציגות הבית ו/או חב' נם אחרים לרבות י /כש ורסרם בכל זמן למוברה תהא רשאית לבתה לעשות כן. החחו ב כעמדה       

 בבניין(.       
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 ות ואזהרות הערות כללי  –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

   .ר הבניהם למועד קבלת הית תקפיה יה והתקן הישראלי,נ בן והכנו תת ה תקנושות לפי דרי יהיו   ותהמלאככל המוצרים ו .1

  לקליטה תאנטנו   מיתקני: 799 י"ת, יישראל  תקן לפי, החובה שידורי לקליטת  לאנטנות יותקן מיתקן יןבבני.  2010-ש"עת (3 'תק' )מס נטנותלאקן מת .2

 (. א"אק) תידואלי וואינדי קליטהל אנטנות ומיתקני( מ"אק) משותפת

 בכלש המבטיח אחר רסדה םי קי אם ההחוב יור ידש לקליטת טנותלאנ  ןמיתק  התקנת חובתלפטור את החברה מ יתא קומית רשמה ועדהוה .3

 .תשלום בלא  חובה ישידור  לקלוט ניתן יהיה דירה

נע  מו/או להי המרתף, ת לשמירה על איטוםיבהמתחי, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או ביתעד הצעות וולפעול בעצמו ו/או באמהקונה מתחייב  .4

ריסוס   יצועעלת שורשים חודרניים ובאי שתילת צמחיה ב ,קר אלך יל, לרבות אלערתף, כפי שפורט מסיכון לאיטום הכדי  מכל פעולה שיש בה

 . תקופתי למניעת קינון חרקים

 .  חלל בהן הן עוברותה גובה  ו סגירה אחרת וישנו את צורת ו/אוו/אקלה בתקרה  כאמור יכוסו מערכות .5

( התחמצנות מינרלים )ברזלוכן   ,"עיניים" ם,ידגי ,וןלי מרקם, גובדטבעיות כגון: ה תיתכנו תופעוובכפוף לתקנים, וחיפוי   יצוף רטבעית, ב באבן .6

 ., הכל בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצועמוי חלודהת בכתמים דובטאתהמ

קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע . יםי ם הישראלי רש בתקנידות לא פחות מהנדמבת( גום )פובחיפוי ובריצוף יעשו מרווחי .7

 .גים(ונ)גר

גרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המבנה ו/או המ חומיכי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בת דגשוי ק פסת למניע .8

 ובזכות לצורך גישה, כן ןמוש במתקני הבניי ילרבות ש תה חופשימתחייב לאפשר גיש הנהקו , מוכיםבניין ו/או בניינים אחרים סהמשמשות ה

 ים אלו. יסי ועד בית בגין שטחורים מתשלום מ טלו פרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אהק תוועצר ת שטח/ים לרבוב השימוש והטיפול

 רות. וות או סגחזות פתום או רעילים, בארייפ חרית ריחו  נים דירתיים חומרים הפולטיםחל איסור חמור לאחסן במחס .9

  יין. רות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבנקו,  תומונמכ  ו תקרותהי ול שייכ  םהדיירירכשו ע"י  שי  )ככל שקיימים(,  ניםבמחס .10

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד המשותף כוש שה  מהרהזנת החשמל למחסנים תע

לא   אך  פרעהה  ליצורלים  ל ועלובאזור תליית כביסה, מקטינים החלקנו  ם יותאבהאוויר    ' מיזוגוד המים החמים ויחד  של  מםמיקו  .11

 הקבוע במפרט.ן מ תופח

עומדת בדרישות ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם רק  ה שימושהאוויר ע"י הקונה, יעש יזוגבאם יסופקו ויותקנו מערכות מ .12

 ם. התקנות לרעשים ומפגעי

נת  מ על תשות הקונה וזאלרעת העמדת הדירה הראשונות מ ות בשלוש השניםלפח באופן תכוף  המוגן, ב חורר המרכי יש לאו  גישלהד ובשח .13

 .טים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןרגבאג אלהימצ לק שרידי גז ראדון אשר עלוללס

חניות, מחסנים  גון גינות, טחים פרטיים, כו בשואשר יעבר הרים במבני כלל הדיהמשרתות  חרותות ארכעאו מיתכנו שוחות ביוב או צנרת  .14

 קט. ויהפר  ויועצי מן יקבעו עפ"י החלטת מתכנניומיקון פר סמפסות פרטיות, מרו

ל ליכים לכקורת, השיי ביפתח כןוד'( עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכאו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .15

 משותפים.   לקיםומהווים ח ,הבניין

 ום לשקיעות בריצוף זה.גרים לת" עלולהמרוצפים באריחי "אבן משתלבסיעה נ כירדעברים ואפילו מ  בדים על שבילים,ברכבים כעה נסי .16

 . תיפגענה אהרוכש לה זכויות מקר ובכל .תשויויתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הר .17

 . םיחניה תת קרקעיי י )גפ"מ(, למרתפבגז פחמימנ לרכבים המונעיםיסה אסורה הכנ  .18

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים.  בגז פחמימני )גפ"מ(,המופעל ן מתק אחסן כלל איסור חמור להתקין ו/או לוסף חבנ .19

ות  אהור [, תגברנה8.12.2016 - 10דורה הלמשתכן מ יב מחיר]מפרט מחי  1ספח ג'נ תוראורט להפ וראות המבמקרה של סתירה בין ה  .20

 .יןל דפח, בכפוף לכהנס

 תגברנה ההוראות. -"( לבין המפרט לעיל"ההוראות )להלן:ו המכרז סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/א שלה רקמכמו כן, ב  .21
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 ים יכויז ות בלאריכוז ט  
 

 
 וחדות הערות מי

 . 08.12.2016 - 10מהדורה ן תכ שמהשיכון, מחיר ל ו של משרד הבינוי במפרט המחייב ים ך ורק הנדרש הינם א  אלו יםי כוז זיכו יר .1

 כוללים מע"מ.   לעילים נקוב חירים ההמ .2

 

 

 

 

 :  מקרא

 .  דה יחי -יח'

 ע.  מטר מרוב  -מ"ר

  מטר אורך.   -מ"א

 ודה.  עב ור+ מר שחחומר לבן+ חו -קומפלט

   דד.וט אחד בפרי -פריט

 

 
 וי בלבדמחיר בגין זיכ   - ונות מטבח, רחצה : ארשאונ
 

ג ולפי המוצ פרק א' 4תיאור הדירה בסעיף י לפבדירה ללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל ח/יםרד כוללת של ח מהלהלן רשי

 בתוכניות המכר. 
 

סעיף  
במפרט  

 המכר 
 תיאור 

 חומר/ 
 עבודה

 יח'
י יכוחיר זמ

 ' בש"ח ליח
 "כ סה כמות

3.3.1 
משטח  ון, כולל ארון תחתון/עלי) ונות המטבחל ארכללכוי  זי

י  לפ(, חיפוי מטבח  ח,טבמ ר מטבח, ברזיו עבודה, כ 
 במפרט המכר. ור שהתיא 

  --- 1,000 מ"א  ומפלט ק

3.3.3 
   לי(,לל כיור אינטגר. כוכלליארון רחצה )בחדר רחצה 

 לפי התיאור שבמפרט המכר. 
  --- 600 --- לט מפ קו
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 מחיר בגין זיכוי בלבד  -ת ואביזרים וות שרברב עקבו  שא:נו
 

ולפי המוצג  פרק א' 4ה בסעיף פציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדיראום ריוזם/א רים/חלליחד רשימה כוללת של  ןלהל

 בתוכניות המכר. 

 

 
 
 
 מחיר בגין זיכויים   -ושא: חשמל/ תקשורתנ
 

  סעיף
במפרט  

 המכר 
 ר תיאו

 ר/ מחו
 עבודה

 יח'
'  מחיר ליח

 "ח  בש
 כ ה"ס ותכמ

   72 פריט  קומפלט  זיכוי  -ר קיר/ תקרה נקודת מאו 3.7

   125 פריט  קומפלט  זיכוי  - ורמא בית תקע  3.7

   75 פריט  קומפלט  זיכוי  -ת טלפון נקוד  3.7

 

 
 

 : ות החשמל/תקשורתלטבלאות  הער
 מכר.רט ה פ(, במ 5)טבלה   3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
 י ביצוע.חסים לזיכויים לפנימתי  תשור קחשמל/ת ן. מחיר המחירו2
 
 
  

 

_ __________  _________ 

סעיף  
במפרט  

 המכר 
 תיאור 

 חומר/ 
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 "ח  בש  ח'לי
 סה"כ  כמות

 ריט פ קומפלט  התיאור במפרט המכר.  ימטבח, לפ ללת ברז  סול  3.6

200 
כלול בזיכוי  )

 (המטבח
  

3.6 
 ,  )כיור, אמבטיה ומקלחת( רחצה חדרי ל רזב  תו סולל

 אור במפרט המכר. התיי לפ 
   200 ריט פ קומפלט 


