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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי   פרק א. 
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש )  : 1סעיף 
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף 
 בבניין, מחסן וחניה. מיקום הדירה  : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. שטח הדירה ואופן   :5 סעיף
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) , המשמשים את הדירה באופן בלעדי לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים     :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות   :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.    :8סעיף 
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.    :9סעיף 

 

 המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ,ןייאור הבנית פרק ב'. 
 

 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה )  אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.20חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. ית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה.    םי( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטח2)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 
 . (3.7.1-3.7.11קשורת )תו מתקני חשמל   ,(5)טבלה  :3.7סעיף 

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3ירה, במחסן )סידורי כיבוי אש ובטיחות בד  :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 במר ולאוורור מא :7.3סעיף 
 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 )  :8ף יעס
 . רכוש משותף   :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף 
 ( 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 
 רותים המחייבים בקשר אליו. י שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש :9.6סעיף 
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף 

 

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.   נספח א' 

 הערות כלליות.    נספח ב' 

 טבלת זיכויים. פח ג'  סנ
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 __ : מדגםדירה  . ' נהריה ד מתחם  שם האתר: 

 חדרים  __ מס' חדרים:   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ : מחסן מס'   

 __ מס':   חניה  

 C1-1,1-2C : מדגם ין יבנ   

 3 : מס' מגרש   

 
 
 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד לפי חוק המכר )דירות(, התשל" 

 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                      בע"מ.                          בראלגשם :  בין נספח לחוזה 

                                             ת.ז        לבין:  

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

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

 . 3 :מס' מגרש. 146: מס' החלק . 19592 גוש מס': 1.1 

 . 12877, ג/210-0346890החלות במקום:  תו כני ו תה  1.2

 

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

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

 . 08.09.2117ועד  09.09.2019: תחילת תקופת החכירה שנים. 98שנים +  98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3
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 : בבניין להלן תיאור הדירות  .4

 

 : 8,9,13,14,18,19,23,24,28,29,33,34,38,39,43,44,48,49 מס' ותדיר  :mC,Cחדרים, דגם  5ת ו רדי  

, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן שינה,  יחדר 2חדר שינה הורים,  ,פינת אוכל, מטבח כניסה, חדר דיור, 

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

   מרפסת שמש )יציאה מחדר דיור(. 

 

 :,605755,52,5,7,10,12,15,17,20,22,25,27,30,32,35,37,40,42,45,47,50,,26מס'  ותדיר  :mA,Aחדרים, דגם  4ת ו רדי  

המשמש גם כחדר   ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן ות, חדר שינה, רונרים ופינת או החדר שינה  ,פינת אוכל, מטבח כניסה, חדר דיור, 

  מרפסת שרות, מרפסת שמש )יציאה מחדר דיור(.חדר רחצה הורים )מקלחת(, , (אמבטיהכללי ) רחצה חדר, פרוזדור, שינה(

 

 : 6,11,16,21,26,31,36,41,46 מס' ותדיר :Dחדרים, דגם  3ת ו רדי  

 ,  יםורד ז, פרוהמשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –רתי )להלן מרחב מוגן דיחדר שינה הורים,  ,פינת אוכל, מטבח ר,וי כניסה, חדר ד 

   חדר רחצה הורים )מקלחת(, מרפסת שרות, מרפסת שמש )יציאה מחדר דיור(., (אמבטיהכללי ) רחצה חדר 

 

   שטח הדירה .5

 : כללים אלה המחושב לפי המכר,בתוכנית  כמצויין  :שטח הדירה הוא

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

   –לעניין זה 

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

 רת.חאדירה או תוכנית בקומה או בינה לבין 

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

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

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.יהיה  הכל מפלס בדירה; שטח הדירבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

 ים;  המשטחים המשופעים והאופקיל האופקי של כל טיחת בלבד לפי ההשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –ה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל שק)בואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 ף : ראה סעיוש המשותף הצמוד לדירההחלק ברכ לששיעורו  (ה)

 

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

)לא   דמוי תקרה ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המרפסת  מתוכה ,ן בתוכנית המכרכמצוי :(1) בשטח שמש תמרפס 6.1

 בתוכנית המכר. ן כמצוי :בשטח ,אחת מעל בלבד[ נמצא קומהה פרגולה(

 . המוצמדת( החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום )יש לצרף ת כנית המכרובתכמצוין  :מס' לא מקורהמקורה/חניה  6.2

 . המוצמד(ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן )יש לצרף תכני רפתכמצוין בתוכנית המכר/ בטבלה מצו :(2)בשטח י דירתמחסן  6.3

 .אין :(3)חטמרתף דירתי בש 6.4

 . אין :בשטחמוצמד לדירה גג  6.5

 אין.  :(4)חצר מוצמדת בשטח 6.6

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

 צפת הדירה(. לס רפממ ךמו נהיה  י)יתכן ומפלס רצפת המסתור   מסומן בתוכנית המכרכל שכ )ככל שמתוכנן(: מסתור כביסה
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 ם: הערות לחישובי השטחי 

 המצולע הנוצר על ידי הקווים מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה הגובלים  הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ות החוץ או המעקים וניים של קירצ יים על פניהם החהעובר

 רפסת.מב

בינו לבין חלק של דירה  המחסן מפריד ת שטח הקירות; כאשר קיר ן בתוספ, הוא השטח הכלוא בין קירות המחס ן סשטחו של מח .2

 יכלל שטח הקיר במלואו. יבשטח משותף   קיר המחסן גובל כאשר הקיר;רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביפת שטח תיאורטי ס וץ של המרתף בת, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3

ר  ר קיכאש ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ

  ייכלל שטח הקיר במלואו.ח משותף המרתף גובל בשט

רט  המופיע במפ חצר בין שטח ה  5%ר של עד שיעוב יה י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט כולל חצרשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.

 

 סטיות קבילות: .7

 פרט זה:המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממהסטיות 

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

בתנאי שלא יעלו על אי התאמה מתיאור זה ו ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד

 לעיל. 6-, ו5המפורטים בסעיפים   ,משטח הדירה ושטחים אחרים 2%

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה ים למעשהזרים במפרט ומידות האבזרבין מידות האב 5% סטייה בשיעור של עד ב()

 . (ונותקבועות שרברבות, אר תריסים, דלתות,חלונות, , אריחים)אביזרים קרי: 

 

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

 רת הכרמל. , טי22קרן היסוד  : כתובת 9991780-04 ס:קפ        9991779-04 : טלפון  

 re.co.il-office@gl :דוא"ל 

 

 ים בע"מ.צויוע פאר משה שמעון מויאל ושות' מהנדסים  "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 , חיפה. 14התשעים ושלוש   : כתובת 8675382-04 :פקס 8664248-04 : טלפון  

       office@peer-eng.com   :דוא"ל 

 

 

 מבנה, הדירה, ציודה ואביזריה תיאור הבניין, ה ב. 

הבניין או  חזית  את נולא יש בבניין, בתנאי ש וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    *

 . תף שטחים ברכוש המשו

 . התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות *

 

 תיאור הבניין .1

ן  . הבניי3הנמצאים במגרש אחד מס'  "(, הבניין )להלן "", C1-1" ,C1-2""בניין מדגם כת", הידוע בניין מגורים "רב קומו 1.1

 קומות למגורים.  14קומת קרקע )בעיקרה למגורים(, ועוד ל כול

  .תו רלחניה ושי ,קומת מרתף משותפת הבניינים מעל 2

   ויתכן גם עם בניין/ים סמוכים. אגפי-הבניינים ירשמו כבית משותף רב
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 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות למגורים; דירות 68 בבניין:      1.2

 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דשל"הת( תרודי)לפי חוק מכר  )*(

 אחר. ךאו לכל צור לעסק,

 

 בבניין וייעודה של כל קומה פירוט הקומות  – 1טבלה מס'  1.3 

 

 : C1-1 -ו  1-2Cקומת מרתף משותפת לבניינים מדגם       

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה הת קומס למפל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -1 מרתף  תקומ

פרוזדורים, , קומתיות ת מבואו  בכל בניין:

מאגרי   ות, מחסנים,מעליות, חדרי מדרג

  חדרי חשמל/ מים וחדרי משאבות,

   , תקשורת

  חדרים סעות, מעברים, חניות, מי  כללי:

כניות  ט ערכות מתקנים ומ פירים,  ,לגנרטור 

 המתכננים והרשויות. לפי דרישת 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 ת המתכננים. ט ללפי הח

קמות  יתכן ומערכות שונות הממו 

הבניין  בבניין אחד ישרתו גם 

 האחר. 

 

 בבניין:       

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ןהקובעת לבניי

פר דירות  סמ

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 4 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

  , מבואת כניסה )לובי( ,)גן( מגורים

חדר   מעליות, חדרי מדרגות, וזדורים,רפ

מתקנים ומערכות טכניות לפי  פירים, כני, ט

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 בפיתוח:

חניות, מיסעות, מעברים, שבילים,  

  הונטמ  פהאש רחבות מרוצפות, 

ממוקמים במגרשים  ה) וצוברי גז

, ומשמשים גם  106,105 סמוכים 

 . מגרש זה(את 

 1-12 מגורים קומות 
5 

 קומה( ל כב)

  ורים,פרוזד מגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים  פירים, מדרגות,  דרי ח מעליות, 

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת 

 פנטהאוז( מיני )
13 2 

  פרוזדורים,מבואה קומתית,  ים, ורמג

מתקנים  פירים, מדרגות,  דרי ח מעליות, 

ם  ני נ כומערכות טכניות לפי דרישת המת

 והרשויות. 

--- 

 נה מגורים עליוקומת 

 )פנטהאוז(
14 2 

  פרוזדורים,מגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים  פירים, מדרגות,  דרי ח מעליות, 

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 ת. יו והרשו 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  מערכות מאגר מים, חדרי מדרגות,

  תתקנים ומערכו מפירים,   סולאריות,

  פרטיות(, לפי דרישת ותפות/ ניות )משטכ

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 --- --- --- 15 סך הכל קומות למגורים 

 . אשי( )הר במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 16 סך הכל קומות בבניין
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  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 סה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  יין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכני נ בל אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 : ראשי() ףמשות חדר מדרגות 1.4

   ועד למפלס קומת הגג. -1קומת מרתף ממפלס מקורה  :מדרגותחדר  ל ן כיו אפ .2: המדרגות י מספר חדר

    אין. :חדרי מדרגות נוספים

 ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר מכונות.   24.81לי למעליות מס' לדרישות התקן הישרא המעליות תתאיםיש;  :מעליות 1.5

  . 16 :תו לי מעלמספר התחנות  .3 :ליותהמעמספר  

   להוראות כל דין(. באחת בלבד, בהתאםיש. ) :)*(מנגנון פיקוד שבת .8,831, :תו ימעללמספר נוסעים 

י תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל חות אנכיים. על הקיר באחורפלב"ם בלוו פ וקירות התא יצ :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   בצבע סופי הצבוע מ"מ לפחות. תקרת התא תהיה 27רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של 

)בקומת הקרקע מאסף   מלאיהיה מאסף מטה  :תיו פיקוד המעל מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה. תכוסה ע"י תקרה

 לשני הכיוונים(. בבניין הכולל ארבע מעליות או יותר, שהינן צמודות אחת לשנייה באותה שורה, יהיה הפיקוד פיקוד "יעד". 

 / ש'. 2.0מהירות  :הקומותבהתאם למספר  נקבעת תו ליעמהירות המ

 . אין :מרעמדת שו  1.6

בהתאם   ו/או חב' הניהול דיירי הבניין נציגות תו תקבע ע"ימעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעל ב  המובהר כי הכוונ –"מעלית שבת"   )*(

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

 

 : חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 

 . השלד מהנדסתכנון , לפי בשילוב רגילהמתועשת ו :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין  2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי מזויןבטון  :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

    . 1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :וסטי בידוד אק 1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד 

   .1045מס'  ילפי תקן ישראל :בידוד תרמי ; השלד סנדהמלפי חישובי  :עובי  .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :. בידוד אקוסטי יועץלפי החלטת ה :בשיטה

  ישות התקן הישראלי למניעת החלקה.ראם לדריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהת

  השלד. ובי מהנדסלפי חיש :עובי השלד.  מהנדס  תכנוןלפי  ,בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון :חומר: הבניין  ותגג 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי   .ודרישות התקנים הרלבנטיים לפי הנחיות היועץ :שיפועי ניקוז ואיטום

מתועש /שעותמ באם מכלול .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי בשילוב רגילה מתועשת למחצה,/מתועשת: ץ ת חוו קיר 2.5

בכפוף לעמידה בתקינה   ל, הכואו בלוק תאי ,גבסבלוקי לוחות גבס, החוץ ובצד הפונה לדירות,  בדופן פנימית של קיר ,למחצה

 .  1045ישראלי מס'   לפי תקן :ד תרמי דו בי המהנדס.  תכנון: לפי עובי  הרלבנטית.

 כון התקנים הישראלי.מל ש ירוק" צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן 

 : רות חוץ גימור קי  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.  .אחראבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח : עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 . יםפויים אחרולב עם חישמ שכבות( 2טיח ): טיח חוץ  2.6.2

 ת. עם הרשות המקומים ו אוחלוקת הציפויים בת , גווןהאדריכל יהיה רשאי לשנות סוג :חיפוי אחר 2.6.3

 

  השלד והיועץ   מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ או בלוק תאיו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  בטון  :חומר :הדירותה בין קירות הפרד 2.7

 .  1חלק  1004ת"י  הבידוד האקוסטי הנדרש על פי  ובכל מקרה יעניקו את שיעור    , י האקוסט 

 ו בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון בטון ו/א :חומר וגובה )ככל שיש(: תרו צח/מרפסותקיר הפרדה בין 

 .האדריכל



 יה תנה בהיתר בנמו
ו  יו כפוף  מפרט נערך לפני קבלת היתר  נויים רק ע"י רשו  תכנון ת ה לשי

 

                        ___________                                           ___ _________ 
 מוכר חתימת ה                                                             מת הקונהחתי            

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 34  ך מתו  8 'עמ 06.05.2021תאריך:  / 14משהב"ש מהדורה   –מפרט מכר )מקובץ( למשתכן /   3מגרש  / הריה ' נדמ / מתחם בע" בראל גשם  / מסד לאיכות הבניה

 

 : מדרגות י רחד 2.8

הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות   ;לפי חישובי המהנדס: עובי ולב. שבטון מזוין או בנוי או מ: חומר: מעטפתקירות  2.8.1

 .והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין 

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי ) חיפוי :חומר :פניםגימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

 הישראלי(.  קניםק" מטעם מכון התבעל "תו תקן ירו) וסיד סינטטי טיח :חומר :הגימור תקר

בהתאם לדרישות  לפי תכנון האדריכל ון ן או טראצו צמנט לבאו גרניט פורצל רה וס המדרגות יהיו מאבן נ :תמדרגו  2.8.3

כנגד  םובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הבניים )פודסטים( ופסים מחוספסי  התקנים הרלבנטיים,

 החלקה.

 יבוצע על פי כל דין.  הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות והמעליות :סטי בידוד אקו  2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י ו משולב )לרבות מאחז יד(מתכת ו/או בנוי ו/א  :מאחז יד/מעקה 2.8.5

   המדרגות. חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.6

 

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

 או קרמיקה או גרניט)שיש( בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה  יהיהפנים  גימור קירות :חומר :קומתיתאה ו מב  גימור קירות פנים

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  ,לפחות  משקופי הדלתותצלן, עד לגובה ורפ

 עד לתקרה.  הישראלי(

במקרה של תקרה מונמכת לא  . הישראלי( קנים"תו תקן ירוק" מטעם מכון התל עב)סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

 .  אבן נסורה או גרניט פורצלן: ףו צרייבוצע טיח מעל תקרה זו. 

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

ה משקוף דלת  בלפחות עד לגווחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה )שיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן,  :חומר :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( םיבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנ)יבוצע טיח וצבע אקרילי   וי הקשיחמעל החיפכניסה. ה

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

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

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 

: בטון טבעי צבוע חומר: גימור תקרהבמלבין סינטטי. צבוע ו/או משולב, ו/או טיח בטון טבעי   :ר קירות חניהמו י ג : חניה מקורה 2.11

כולל   סעה לא משופעת,מבאו אבן משתלבת ו/מוחלק   בטון  ן הקומות.במסעה משופעת בי בטון: גימור רצפת חניה. במלבין סינטטי

 עה.והתנ  סימון חניות, מספור ושילוט לפי הנחיות יועץ

 .לפי החלטת החברה ,מלבין סינטטי דוגמת פוליסידטיח + צבע : ותקרה קירות :לחדרים טכניים ואחרים סנים,מחל פרוזדורים

   .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף הלרבות מערכת תאור גימור חניה חיצונית לא מקורה        

 :  חדרים לשימוש משותף       2.12

 וכדומה:   ו(יהחדרים טכניים )ככל שי       

  -בחדרים טכניים  :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו'  )למעט גומחות,צבע סינטטי דוגמת פוליסיד, צבוע ב: טיח גימור קירות

 ן התקנים. על "תו תקן ירוק" מטעם מכוטי. כל הצבעים, בטבטון צבוע בצבע סינ

 .או משולבאו פורצלן : אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה

 בורות לאשפה טמונה.: אשפה תראצי 

 

  :הערות

 .הישראלי  צבוע בצבע, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים בבטון  או  פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו   .1

 יהיה בהתאם לדרישות התקן  בדירות ובשטחים המשותפים()חלקי הבניין השונים בוף  צרי ה של העת ההחלקי דרגת מנ .2

    .קהלהח תלמניע 2279הישראלי 
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         אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת הכניסה לבניין תהיה דלת דלת  :ן בניי ל ראשית דלת כניסה    2.13

  .ומחזיר שמן רקוםטאינ       

  (, ביציאה/כניסהתר הבניההיו לפי דרישות הרשויות אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית )מתכת .יש:  ין ינת לבנוספ, דלת כניסה/יציאה  

 ומקומת המרתף.  ןחצר הבניי מ

 דלתות אש, כולל מחזיר שמן. :מדרגות י דלתות חדר    2.14

 .דלתות פח : דלתות חדרים טכניים    

   .יש  :י תדלתות לובי קומ    2.15

 .יש :משותפים  וחלקים חדרים ,םים טכניי /חדר חניות, ,קומתיותמדרגות, מבואות  , לובי, חדרן לבניי בכניסה , תאורה    2.16

       ולחצן מתוך  מבואה קומתית/המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגותבבניין   

   .קומתיתמבואה /דרגותאור בחדר המ תהדירה להדלק  

  האדריכל. עיצובלפי בגוון  ,החיצוני בלבד( )בחלקם פח מכופף צבוע בתנור :חומר :ארונות חשמל, גז ומים    2.17

    או כל מחסן, להתקנת מונה נפרד  או לחילופין חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםתאורה במחסנים       2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"יחסן ו משויך המהדירתי אלי למונה       

    של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.תלמערכות אלקטרומכניות משותפו לתאורה ו  למחיבור חש   2.19

  הסמוך וישרתו גם  מוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבנייןישרתו הבניין, אך  יתכנון מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר    

 (. תוהבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונ    

 ותקן מספר בניין חיצוני ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.בחזית הבניין י מספר בניין:   2.20

 

 פרטי זיהוי(  – תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א' .3

 גובה הדירה*:  3.1

 ;מ' 2.50 -לא פחות מ וף עד תחתית התקרהגובה הדירה מפני הריצ    

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

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

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

 

  הדירה בשטח המינימלי. בכל מקרה גובה מיות ותקרות משנהת, בליטות, הנמכות מקווקורות, מערכ תחת טלמעהערה:  *

 לי הקבוע על פי דין.פחת מן הגובה המינימפי התקנות לא י על ההקבוע לגבי חלקי דיר

 

 .המשמשים אותהבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים –  2טבלה מס'          3.2

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות,/הערותב)ראה פרוט יתר  

 

 ' ולפי המוצג בתוכניות המכר.פרק א  4ירה לפי תיאור הדירה בסעיף בד לוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועשימה כלהלן ר
 

 (1)חומר קירות תיאור 

 ( 2)גמר קירות ותקרות
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 (4)פוי יוח (3)ריצוף
 ( חים )בס"מ י מידות אר 

 ריצוף
א  מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"

 בשקלים חדשים 
 הערות

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

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

 (1)  בלוקי בטון  בטון,  מטבח 
 אין ( 3)ה אר ( 2) ראה

 רות בהמשך. וט בהע רראה פ 
 אין ( 4)ראה  חתון ת ון  חיפוי מעל משטח אר 

 . משך ראה פרוט בהערות בה אין ( 3)ראה  ( 2) האר (1)  בלוקי בטון  בטון,  פינת אוכל 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  ים / פרוזדור 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ה אר ( 2) ראה (1)  טון ב בלוקי  בטון,  חדר שינה הורים 
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 (1)חומר קירות תיאור 

 ( 2)גמר קירות ותקרות
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 (4)פוי יוח (3)ריצוף
 ( חים )בס"מ י מידות אר 

 ריצוף
א  מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"

 בשקלים חדשים 
 הערות

 . בהערות בהמשך  וטרפ ראה  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  ארונות   נת פי 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  שינה   י / ר חד 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . משך בהערות בה ראה פרוט אין ( 3) ראה לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 (1)  בלוקי בטון  בטון, 
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך  ת ו ראה פרוט בהער

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 הורים חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

 (1)  בלוקי בטון  בטון, 
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  פורצלןיט  נגר חיפוי 

 שירותי אורחים 
 )בית שימוש נפרד( 

 (1)  בלוקי בטון  בטון, 
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ת  בהמשך. ראה פרוט בהערו 
 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלן יו חיפ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  רות מרפסת ש 

 אין ( 3)ראה  2.6 ראה סעיף  (1)  טון ב בלוקי  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6י ראה סעיף חיפוי/ציפוי קיר חיצונ

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  ון, טב מסתור כביסה 

 דירתי  ן  מחס 
 או מחסן מוצמד 

 ( שהוצמד )ככל  
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון   בטון, 

תכנון  לפי  עובי קירות מחסן
 ולפי כל דין.   המהנדס /ל האדריכ

 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

  :חומר קירות ( 1)

 לוחות גבס בתנאים להלן: בלוקי בטון תאי/בלקי גבס או /וןבט קיו לבטון/ב :עשויים מקירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו 

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 ינראלי(.ם / זכוכית / מק"ג למ"ק )צמר סלעי 12ת ויפות של לחבצפ 2" בידוד -

 מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:

מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל   15.9בעובי לופין לוח חיצה דו קרומית(, או לחי)מ תלפחו  מ"מ 12.5בי לוחות בעו 2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 ת ומפרטי היצרן/ספק הלוחות. והוראיהיו בהתאם ל פרטי הביצוע

 אמתם למפרטיו. ת יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התהלוחוספק  /יצרן

ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו מבוצעים בשיטה המתועשת / מתועשת למחצה,  בבניה רוויה, כאשר קירות החוץ :ת חוץ ו רקי 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בינה הרלאו בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתק טון בבלוק בלוקי גבס,  עשויה מלוחות גבס, תהיה

 גדרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון. הקירות בבלוקים המו יבנומקרה  בכל צהחר בחדרי, בכל מקרה. " םתרמי של בנייני

 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם הקירות. במרחב המוגן הגמר יהיה + צבע אקרילי או בהתאם לחומר הבניה של חטי ציונלית יהיה,נ: בבניה קונבגמר הקירות

 : לבן. ן ו גו  .+ צבע אקרילי  הנחיות פקוד העורף ל

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורף ל בהתאם במרחב המוגן הגמר יהיה + סיד סינטטי.טיח  :מר תקרותג

 . אקריליללא חיפוי(: צבע  ם)בתחו ושירותים  הצרח י /בחדרקירות גמר 

 

 :מרפסותגמר קירות ב

 שלום נוסף.  גמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא ת

או בנוי   הרלבנטייםמעקה אלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לדרישות התקנים )באם לא נקבע אחרת(.  :קות המרפסותמע בעיצו 

 כדוגמת החזית. 
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 . י תקנים הישראלמטעם מכון ה ם יהיו בעלי "תו תקן ירוק"י קירות פנהתקרות ו  כל צבעי 

 

   :ריצוף ( 3) 

: אריחים מיוצרים בכבישה  314הגדרתם בת"י עפ"י וג פורצלן )גרניט פורצלן(, ס מ םיאריח פסות יותקנובכל חלקי הדירה ובמר כללי: 

 . ישות התקינה והחקיקה הרלבנטיותעומד בדר הסוג א' ים יהיו מ ח (. הארי Bla)כינוי  0.5%-שספיגותם הממוצעת אינה גדולה מ 

 בחרו ע"י הקונה.  שנ ןבהתאם לדגם ולגוובכל מידת אריח יותקנו אריחים אך ורק מאותה סידרת ייצור  

ירות חיפוי  ק ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר ה 7בגובה ומאותה סדרת ייצור פולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף הריצוף יכלול שי

  ח אין צורך בשיפולים.במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשי קשיח.

 ולא יפחתו מהמפורט להלן. התנגדות להחלקה – 2279דרישות ת"י ב וד, לפי יעודם, יעמסוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין

 . 11R –. רצפת תא מקלחת 10R –. חדרי רחצה R-9 –חדר מגורים 

גמאות/גוונים מכל סדרה דו 3-סדרות של ריצוף ו 4ת, המוכר יציג לקונה, לכל הפחואו לחיפוי,  וף,, המיועד לריצחלכל מידת ארי

 בגוון בהיר ניטרלי.  מבין הגוונים המוצעים יהיה לפחות אחד  .ים ושכיחים בשימוש בדירות מגוריםוצ פנלדוגמאות/גוונים התואמים 

 (.  LAPPATO" )ריק חלקיתבלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מ

וון קרוב ביותר  בג תבגוון אפור והאחרפוגות, בין אריחים(. אחת  -גוונים של רובה )למילוי מישקים המוכר יציג לקונה בחירה בין שני 

 ריח שנבחר ע"י הקונה.לגוון השולט של הא

אות/גוונים מכל סדרה התואמים  מדוג 3-של ריצוף ו סדרות 4לכל מידת אריח המיועד לריצוף המרפסות, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 

מוי  היה בגוון בהיר ניטרלי, אחד מהם די  םיין הגוונים המוצעמב  גורים. לפחות אחדגוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מלדוגמאות/

 פרקט ואחד מהם בגוון/ דוגמא תואמת לגוון/דוגמא שנבחר ע"י הקונה לשימוש בדירה.

 

אריחים מסוג .  סוג א' . ס"מ   60/60במידות  אריחים  (:  שמש תמרפס  מרפסת שרות, שירותים, ,צהח ר דרי)למעט ח ירהד בכל הריצוף  -

 . ( פורצלן יט  גרנ)   פורצלן 

 ס"מ.  33/33ס"מ,   30/30אריחים לבחירת הדייר ממידות  : ותמרפסת שירשירותים//ריצוף בחדרי רחצה    -

 . ( רצלן וגרניט פ )   פורצלן מסוג    סוג א'. אריחים     

 ס"מ.  33/33ס"מ,   30/30אריחים   לבחירת הדייר ממידות  :שמש תפסרריצוף במ -

הציע בנוסף למידות האמורות לעיל מ"ר ומעלה על המוכר ל 15פסות ששטחן רמב .( ניט פורצלן רג )  פורצלן מסוג   סוג א'. אריחים        

 ס"מ לפחות. 60אריחים שלפחות מידת צלע אחת בהם היא  

 . אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר (: מדוצהשככל דירתי או ) ן ריצוף במחס  -

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

החקיקה והתקינה הרלבנטיות. )בחירת סוג  ט פורצלן( סוג א' העומד בדרישות ניר גמיקה או פורצלן )חיפוי קירות יהיה מאריחי קר  כללי:  

ה.  צור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונירק מאותה סידרת י והינה להחלטת המוכר(. בכל מידת אריח יותקנו אריחים אך   האריח

בין אלה : ס"מ והמידות האחרות תוצענה מ 60X30 הת : אחת מהן  תהי בשלוש מידות שונות לפחו  המוכר יציע לבחירת הקונה אריחים

50X20  ,50ס"מX25  ,60ס"מX15  ,ידות  ממות למפורט וכן בו, אריחים במידות ד בהסכמת הקונהס"מ. המוכר יהא רשאי להציע

  ה.נוספות ללא כל שינוי במחיר הדיר 

משקוף  ד גובה קו נה ללא שינוי מהמחיר עקו ה לבחירת ות במידותחיפוי קיר : )לפי הקיים בדירה( אמבטיה ובחדר מקלחתבחדר   

 טיח + צבע אקרילי. –הדלת לפחות. מעל החיפוי ועד לתקרה 

  –מעל החיפוי ועד לתקרה . חותמ' לפ 1.50גובה  מפורט בחדרי הרחצה, עדכירות במידות וי ק פחי : )באם קיים בדירה( שירותיםבחדר   

 טיח + צבע אקרילי. 

 חיפוי קירות תואם מאחורי  -  BI.  כאשר התנור אינו ביחידת ( ון ודה )מעל ארון תחת אורך משטח העב   כל ל   ס"מ לפחות   60ה  וב בג  במטבח: 

 קירות: טיח + צבע אקרילי. החיפוי וב  מ' מעל הריצוף(. מעל   1.50הרצפה )גובה   ד החיפוי הקרמי וע   ל התנור וסביבו בקו הסף העליון ש      

זהה לגמר   וגמר וחיפוי )אם נדרש( כולל בידוד אקוסטימובנית  סגירהלקי הדירה, יש לבצע ח  לבכ  ת או אופקיתכיאנלצנרת גלויה       

 הקירות.  
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  הערות:

 עבר למניעת מ התקנים הרלבנטייםדין ולפי דרישות הת והנקזים באזורים הרטובים ייאטמו לפי הוראות , הרצפותהקירו איטום:

 רים סמוכים. ין/חדני ב מים לחלקי  

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים

 . לפי דין גובה המותרל )מדרגה( עד מונמך/מוגבה יתכן סף, גג/מרפסות שמשאה ליביצ 

 ם". עד גובה "אריחים שלמילפחות, או ה בלטבלגובה המצוין עד גובה חיפוי הקירות יעשה   - חיפוי קירות 

  ס"מ.   60  -מ ות  ח פ   ן באם יש פינות קמורות שאורכ   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –פרופיל פינות בחיפוי  

 צוף בדירה. ריה שלבצע ליטוש ו/או הברקה תלא החברה למניעת ספק יודגש כי  - טוש/הברקהי ל 

 ו בכלל, בתוכנית המכר, וככל שתותקן   במדויק ו/א ,תסומן לא בהכרחהר כי ובמ באם תותקן,– ה/ות, קוררגולהפ 

  ו/או משולב.  ו/או אלומיניום פלדה ו/או עץ ו/או בטוןמ תהיה עשויה        

 , ארונות למערכותמטבחתות מחופים, בגב ארון למעט בשולי קירות וחזיס"מ לפחות,  7בגובה   ,)פנלים( מחומר הריצוף  –לים ו שיפ

 קיטום פינות )גרונג(.  זורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללאאו

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3 לש אריחים )פוגות( ביצוע מרווח ביןנדרש נים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (במפרט מכר זהבסעיף אחר או נו בפועל רק אם צוין כך בטבלה תקו י סות בהערות לעיל יהם יש התייחד ומתקנים לגב )מובהר כי ציו

 

 ארונות: 3.3

 

   ארון מטבח תחתון:   3.3.1

 בכל אורכו לקירות המטבח. מטבח תחתון הצמוד בכל דירה יותקן ארון           

 להלן:  הארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות 

הכנה לכיריים   ,נה שטוחה של הכיורלהתק תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים ,ת, מגירות, מדפים הארון יכלול דלתו -

 (, הכנה למדיח כלים. הונקודת חשמל להצת נקודת גז לבישול)תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה,  מובנות

 ס"מ.  60-עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ •

 פני הריצוף. ל עמס"מ  90-ה יהיה כסף עליון של משטח העבוד בהגו •

ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית   10-גבהה בנויה )סוקל( בגובה של כבתחתית הארון תותקן ה •

  הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18לבוד )סנדוויץ( בעובי  ץיהיו מעוהמדפים   ןגוף הארו •

 מ"מ לפחות. 5-6בעובי  גב הארון יהיה מעץ לבוד )דיקט( •

 ות פוסטפורמינג.  לוח / MDFדוויץ( /ות מעץ לבוד )סנוישעהארון תהיינה ות דלת •

  תיינה בעלות מסילוה לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירות ת ס"מ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  •

 טלסקופיות ממתכת. 

מכניים  ת ו נרון, יותקנו פתרו יותר. ביחידת הפינה של הא ארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת בלבד, אם נדרש ולא •

 קורנר או שווה ערך. נשלף כדוגמת מג'יק  לאחסון

 סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים המפורטים להלן:     -

 פורמינג. ידיות מתכת.טפוס : פורמייקה /יציפוי חיצונ •

 ציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או פורמייקה.  •

 קים שיבחר המוכר כמפורט להלן:גים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספסו ךלבחירת הקונה מתוסוגי הציפוי וגווניו יהיו    -

לבן ואחד מהם בגוון    רה, אחד מהם בצבעיגוונים שונים לבח 5ציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני הקונה לפחות  •

 ניטרלי. 

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •
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, על המוכר . החליט הדייר שלא להתקינםטת הקונהלחהלרון תחתון הינם מובנים באמדיח, תנור וכו' תכנון והתקנה של  -

 אם המובנים )ללילספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמלי 

 ( לרבות ההכנות הנדרשות. ליםלח

לכיור ת תחמשבחלל  תותקןמדיח יועד למדיח, ניתן שההכנה ללרוכשים המבקשים להתקין ארון מטבח במקום המ -

: ברז, חיבור עתידי של המדיח לביוב ולסיפון קערת המטבח ושקע חשמלי 3.6בסעיף   דרשהמטבח. ההכנה תכלול את הנ

 דרש בפרט החשמל של המפרט(.ני תקנות החשמל )כפמוגן מים מותקן ל

 

מ"א  1להמיר עד ר יייה רשאי להציע לדהמטבח הספציפי המוכר יה ון תכנל חדרים ומעלה, בהתאמה 4.5: בדירות הערה

החליט הקונה לקבל את . שאינו צמוד לקירות המטבח )"אי" / "חצי אי" ( עליון, מ"א ארון מטבח  2 -ארון מטבח תחתון ב

גמר מלא בכל היקף אי" / "חצי אי", יתוכנן ארון זה בהתאם להוראות המפרט בתוספת ן כדוגמת "ו לארון תחתהמוכר  תהצע

 הארון.

 ;בהמשך רהעהראה  מידות: ( 1)  

    

בעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודהלכל אורך הארון התחתון יותקן  מטבח תחתון: תיאור:משטח עבודה מעל ארון 

  4440 ת"י  ם,התקנים הרלוונטיי  דרישותל בן קיסר או שווה ערך(, העונהלימרית )כדוגמת אומאבן טבעית או פ - ס"מ 2-מ

המשטח יותאם להתקנה שטוחה  ונות בכל היקפם. ס"מ ביחס לחזית האר 2ם בהבלטה של יילועם שפי העניין(, ל 1,2)חלקים 

י להעדיף התקנה ללא קנט שא רר )הקונה כע"י המו ייבחרדו  ויותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיב  של כיור. בהיקף המשטח

 ן אי ביצוע זה(.  וי בגייכז . לא יינתןהמשטח כולל אף מים בכל היקף  ,דרשעם עיבוד בחזית המשטח ככל הנ מוגבה

  המוכר .שיבחר המוכר יםמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספקלבחירת הקונה מתוך ח העבודה במטבח יהיה משט גוון:

 אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי.  , ווונים לפחותג 3הקונה  ציג בפניי

  אחד(.ד  דוב בהדבקה ולא לוחאבן קיסר יהיו טבעית או ן אבלוחות ה)

   

 אין.: ארון מטבח עליון  3.3.2 

ן  ומ"א אר 1המיר עד לתכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייר ל חדרים ומעלה, בהתאמה 4.5בדירות : הערה

  מ"א. 2ליון יהיה מ"א ואורך המטבח הע 5יהא   כלומר, אורך ארון המטבח התחתוןמ"א ארון מטבח עליון.  2 -מטבח תחתון ב

 כנן הארון העליון כמפורט להלן: החליט הקונה לקבל את הצעת המוכר יתו

 הארון יהיה רציף והמשכי ללא פינות.  •

ובתנאי   ס"מ 60ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה  30ו ק ס"מ לפחות ועומ 75גובהו של הארון העליון יהיה   •

 לה )מגנון קלפה(. כלפי מענות העליונים תהיה שפתיחת הארו

 ד לכל אורכו.ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אח  •

 מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לדרישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתון.  •

     .ראה נספח ג' :הכיור, הסוללה, החיפוי  , משטח העבודה,המטבח ותונ ראיר לזיכוי בעד חמ

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מתחתון   ארון שירותים(, יותקןהבדירה )למעט בחדר  הצרח יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

   MDF   5או סיבית עמידה במים ברמהP  310לפי תקןENבאורך   לבחירת הקונה. הארון יהיה חי או מוניהיה תלו . הארון 

 מחרס / שיש / ניאו קוורץ   נטגרליאי הלידים, משטח עבודתות, מדפים, צירים בלתי מחס"מ לפחות הכולל דל 80מינימלי של    

 . ס"מ 25/45שמידותיו  משולב בכיור   

     אין. :הרחצהמחיר לזיכוי בעד ארון                    
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    :תרו עה

  .ךמטר אור 6ומעלה: חדרים  54., בדירת מטר אורך 5חדרים:  4-ו  3 , בדירותהתחתון  מטבחה ארון  של המזערי  האורך ( 1)

 מטר אורך. 1.25-ל פינה לא יפחת ממטבח תחתון מכן ו רהאורך המזערי של א 

 ס"מ. 95המטבח יתוכנן כך שמידת רוחב הנישה )המקום המיועד למקרר(, תהיה לפחות  

  למדיח, תנור, המיועדים חללים מחושבת פעמיים באורך הארון. רך קיר המטבח. פינההתחתון תימדד לאו  מידת אורך הארון  

    ארונות. באורך ה יכללו  המשולבים בתוך הארונות ()למעט מקרר ים וכיו"ברי כי 

קיימים   ונות המטבחר תכן ובקיר שבגב אי במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי  ( 2)

 ם אלו לצורך תחזוקה.פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/י 

 . החברה את הרוכשבו תנחה במועד שהחברה תקבע ו  תו על פי הלוח זמניםירח בחריות הקונה לדווח על אב ( 3)

 

 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 י לתליית כביסה. נ ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצו

               חבלי כביסה 5ס"מ,  160ם  באורך מינימלי של גליוגל (מגולוונות מתכת ) בעל זרועות: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה      3.4.1

ס"מ   120-ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מ 160-יהיה קטן מניתן שאורך המתקן   מפלסטיק.

 ס"מ.  800-חת מפחבלי הכביסה לא י והאורך המצטבר של

,  נהמבה נת על קירוממתכת מגולו שמשמעו מתקן ,צר/מרפסת שמשאפשר שיותקן מתקן שווה ערך בח :גג/הגן לדירות       3.4.2

חבלי כביסה באורך   5המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות  ות המבנה.במקום מוצנע שאינו נצפה בחזית 

  ס"מ.  160 למינימלי ש 

 3לה( עם עמוד הכולל לפחות י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתובב )קרוס"יהיה רשאי, עפ  ן הדיירת הגרבדי -

 יב ומקובע למשטח בטון ו/או למשטח מרוצף.ממתכת מגולוונת. המתקן יהיה יצ  או וםינ מאלומי זרועות מתקפלות

 . UVקרינת לבכל המתקנים החבלים יהיו איכותיים, עמידים  3.4.3

-ת מהנישה לתליית כביסה לא יפח. עומק 5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס' : )ככל שמתוכנן( תור כביסהסמ 3.4.4

הבניין. מפלס ל נוקז למערכת איסוף מי הגשם שיותקן משטח הפרדה מבטון שי הר כביסתוסמבתחתית כל   ס"מ. 60

  מפלס רצפת הדירה. ס"מ לפחות מפני 30-יהיה נמוך ב המשטח עליון של

 בגובה של     מ"ר לתליית כביסה 1.7של  ניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי  3.4.5

 מ' לפחות. 1.30                 

 

 

  . ראה גם הערות נוספות בהמשך.)מידות בס"מ(  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3טבלה מס'  3.5

 

   :Cm,Cים, דגם חדר 5ות דיר

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 ר חד
כמות ומידת  

  הפתח
 רוחב(  /ה בו)ג 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 מתכת/ אחר( 

תיחה  פסוג 
כע"כ/  /)ציר

 אחר( נגרר/כיס/ 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /ומר )עץ ח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 מר שלבים וח
  /רסוג פתיחה)צי

ר/  .ע.כ/נגרכ
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 .כ כ.ע   רנגר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ' אלומ
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

260/220 --- 260/220 

בח מט  

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   ג ג זו מ אלומ' 

--- 

--- --- --- 

--- 100/115 --- 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 ר חד
כמות ומידת  

  הפתח
 רוחב(  /ה בו)ג 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 מתכת/ אחר( 

תיחה  פסוג 
כע"כ/  /)ציר

 אחר( נגרר/כיס/ 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /ומר )עץ ח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 מר שלבים וח
  /רסוג פתיחה)צי

ר/  .ע.כ/נגרכ
 כיס/חשמלי/אחר( 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ינגלילה יד  אלומ'  ' מאלו 

80/210 160/115 160/115 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
לפי  פלדה 

 א  ג"ה
   זה(הז) נגררת 

1 

 אלומ' מזוגג 

   ציר רגילה 
 או כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  דף ורסיסים, הנגררת/יםה ם, פלדה נגד גז,י כנף אחת או שתי

          הג"א. לפי הנחיות . ס לכי 
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג מז  ' אלומ

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 160/115 160/115 80/210-כ

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ ר  נגר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני מ' ו אל אלומ' 

80/210 160/115 160/115 

חצה  ר דרח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ר רגילה י צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 50/115 --- 

רחצה   דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 50/115 --- 

שירותי  
 אורחים

1 

 ציר רגילה  עץ 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 ות רש

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
   נגרר כ.ע.כ

 או גלילה ידני
 100/120 100/120 80/210 החלטת החברה ל

 תי  ר די מחסן  
 ככל שהוצמד 

1 
 + פח 

 אשנב/רפפה 
לפי החלטת  

 החברה

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 
 
 
   :mA,Aחדרים, דגם  4ות רדי 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 ר חד
כמות ומידת  

  חהפת
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 ר(אח

ומידת   ותכמ
  תחהפ

 )גובה/ רוחב( 

ץ עחומר )
ניום/  אלומי

 מתכת/ אחר( 

ה  פתיחסוג 
כע"כ/  /ציר)

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 מר שלבים וח
  חה)ציר/יסוג פת

רר/  כ.ע.כ/נג
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 לה ציר רגי  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 .ע.כ ר כנגר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

260/220 --- 260/220 

--- 

--- --- 

1 

 .כ נגרר כ.ע  וגג ' מז מאלו 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 יכולל גיבוי ידנ 

--- 100/115 100/115 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 ר חד
כמות ומידת  

  חהפת
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 ר(אח

ומידת   ותכמ
  תחהפ

 )גובה/ רוחב( 

ץ עחומר )
ניום/  אלומי

 מתכת/ אחר( 

ה  פתיחסוג 
כע"כ/  /ציר)

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 מר שלבים וח
  חה)ציר/יסוג פת

רר/  כ.ע.כ/נג
 כיס/חשמלי/אחר( 

בח מט  

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   זוגג מאלומ' 

--- 

--- --- --- 

--- 160/115 --- 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ינגלילה יד  אלומ'  ' ומאל

80/210 160/115 160/115 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
   (הזזה) ת נגרר

1 

 אלומ' מזוגג 

 ציר רגילה  
 או כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 נגרר לכיס  אלומ'  ומ' לא

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  רסיסים, הנגררת/יםדף וה ם, פלדה נגד גז,יי כנף אחת או שת

           לפי הנחיות הג"א. לכיס. 
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג  אלומ' 

1 

 ילה ידנילג מ' אלו  אלומ' 

 160/115 160/115 80/210-כ

רחצה   דרח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ינטו 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 50/115 --- 

  רחצה  דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 לה ציר רגי 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( יפק)

--- 

--- --- --- 

80/210 50/115 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
   .ע.ככ  נגרר

 נידאו גלילה י 
 120/175 120/175 80/210 החלטת החברה ל

 רתי  די מחסן  
 ככל שהוצמד 

1 
 + פח 

 אשנב/רפפה 
ת  ט החללפי 

 החברה

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 

 

   :Dחדרים, דגם  3ות דיר

 תריסים חלונות   תדלתו ---

 ר דח
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 (אחר

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( ובג)

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
יום/  נמיאלו

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

ה)ציר/  סוג פתיח
.ע.כ/נגרר/  כ

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

260/220 --- 260/220 

בח טמ  

--- 

--- --- 

1 

 ציר רגילה  ומ' מזוגג לא

--- 

--- --- --- 

--- 100/115 --- 

חדר שינה  
 1 ריםהו

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ומ' מזוגג לא

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 160/115 160/115 
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 תריסים חלונות   תדלתו ---

 ר דח
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 (אחר

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( ובג)

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
יום/  נמיאלו

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

ה)ציר/  סוג פתיח
.ע.כ/נגרר/  כ

 כיס/חשמלי/אחר( 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 חה חוץ י פת

1 

 ג אלומ' מזוג 

 ציר רגילה  
 או כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

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

          לפי הנחיות הג"א. לכיס. 
--- --- 

רחצה   רדח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 50/115 --- 

צה  חר דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ינטו 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 50/115 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 לה ציר רגי  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
   נגרר כ.ע.כ

 או גלילה ידני
 100/120 100/120 80/210 החלטת החברה ל

 י  ת דיר   סן מח 
 ככל שהוצמד 

1 
 + פח 

 אשנב/רפפה 
לפי החלטת  

 החברה

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 

 : ואחרות להטבל ערותה

ר גרינפלת, רגילה+ משתפתיחה  = )דרייקיפ(סב נטוי תפלת )נטוי(, חה מש= פתי קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר= אלומיניום,  אלומ'  :יליםמביאורי   .א

מעלה,  כלפיל = תריס נגלגלילה  ,ל כנף קבועהע אנכיתבתנועה אחת = כנף גיליוטינה ס( בקיר, ו/או לתוך גומחה )כי= כנף נגררת על כנף כ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי )ידני( ת רצועהובאמצע

 /לסה"כ הדלתות ללית בדירה תתאיםככמות הובלבד שה בטבלהים של אחד מחדר רבתיאויע דרים יכולות להופ, משותפים לשני חדלתות/חלונות . ב

 חלונות המצוינות בטבלה. 

ומופעלים  ן( בעלת מערכת בריחים חבוייםו ניסה ראשית )ביטחלכדלת מגן מפלדה ם למפורט להלן: בהתא יהתה  -לדירת המגורים  כניסההדלת  .ג

, (טלסקופיתמית/נור)פ  עינית הצצהימי נוסף,  חון פנטסגר ב כמפורט להלן:יבים לרבות רכ 5044התואמת לתקן ישראלי מס'  על ידי מנגנון גלילי

  1.25ה מגולוונת בעובי של ניה מפלדבמשקוף  .ספר דירהומתחתון, מעצור דלת  מברשת סף  ,"ות"רוזטנעה וידית מערכות צירים, מגן צילינדר, 

 לפי בחירת המוכר. ןר וגווהכניסה תהיה בגמת  דל גמר וגוון:שקוף יהיו בצביעה בתנור. מ"מ לפחות. כנף הדלת והמ

 . 5044כמפורט בת"י  ולהכ 2דרגת עמידות בתנאי סביבה  צה בעלתקיימת בדירה(, תהיה בעלת אמצעי נעילה כנגד פרי )באם :גינהדלת יציאה ל

 לה, לבחירת המוכר: "אמצעי נעילה כנגד פריצה" בדלת יציאה לגינה יהיה אחד מא

 סורגים לפתחים בבניינים. – 1635ת"י  תשמתקיימת בו דרישו (.  סורג לפתיחה 1)

  בתקנות התכנון הדרישות המפורטותל המוזז באמצעות מנגנון גלילי העונים לכ(. מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת ומנעול עליון עם בריח 2)

 (. 1 –)אמצעי  2.92והבניה, סימן ז' תקנה 

   2.92ן והבניה, סימן ז' תקנה ו לדרישות המפורטות בתקנות התכנ הי העונ ל ידי מנגנון גליל בריחים המופעלים ע 4. מנעול בטחון בעל (3)

 (.  2 –)אמצעי 

                                .לילה חשמלי(. תריס ג4)

 ם בדירה(,למרפסת השירות ולחדרי הרחצה )לפי הקיי ,דלתות הכניסה לחדרים :יו בהתאם למפורט להלן ירת המגורים יה דדלתות הפנים ב .ד

א ת חיצוניים עמידים למים ול כנף הדלת תהיה עשויה מלוחועל חלקיו ובפתיחת ציר רגילה.  23ן ישראלי מס' בודות בהתאם לתק לדלתות תהיינה 

חוזק,   –ר שווה ערך בכל היבט תיפקודי (, מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחמייקהר)פו HPL  /CPLמת וגסופגים כד

בהתאמה לסוג  צירים יותקנו ס"מ לפחות.  7ומר פולימרי עמיד למים בגובה חיהיה מ  התחתון של מסגרת הכנף  קר. החלקיים, אח קוסטיקה,א

ויעמדו בכל דרישות    למים עמידיםיהיו . כנף הדלת לרבות לוחות והדבקים צדדים לפחות 3-ב)קנט( מצופה  –ת דלדלת והמשקוף. היקף כנף הה

הדלתות תהיינה עם מנעול   :מנעול וידיות  .ציפוי חיצוני מתועשביהיה בצבע או בפורמייקה או  :תו הדלתגמר . ית, ככל שישנההתקינה הישראל
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בגמר ובגוון תואם עץ , בעל הלבשות פולימרי או 23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  :משקוף הדלתשני הצדדים. י" וידיות מתכת מפנו -סיבובי "תפוס

אור  -וי" וצוהר/צופנ-המקלחת, מנעול סיבובי דמוי "תפוסנתו יהיה עמיד למים. בחדרי האמבטיה, התק לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר

המוכר להציג  דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. עלמגוון ה מתוך לבחירת הקונ : יהיה בהתאםפניםגוון דלתות הבכנף הדלת. 

    אשר אחת מהן היא בגוון לבן. אפשרויות שונות לבחירה לפחות, 3ונה בפני הק

ורכבים משני לוחות המ, שות התקןלפי דרי בטיחותי/רגיל( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  עםאלומיניום  : חלונות מסוג למעט ממ"ד()חלונות  .ה

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן  .(מ"מ 6 לפחות עם מרווח אויר של, יםמשני הצדד לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

ת יותקנו על ידי מתקין  . החלונויחה ונעילהמנגנוני פת צירים, גלגלים, ידיות מובנות,  ,EPDMגומי קוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי ואביזרים מ

יהיה חלון מסוג אלומיניום  :בממ"דחלון  .נף ומיניום מזוגג ונגרר כנף על כבעל ויטרינה, מסוג אל יהיה  :חלון חדר הדיור מורשה מטעם היצרן.

   .העדכניות פקוד העורף  בהתאם להוראות, נגרר ג עם כנף פלדהמזוג

 .אחת רשת לכנף  כהכנה מסילהב נוסף  נתיב יותקן ההזזה ונותבכל חל .אין :רשתות .ו

 בתיאור הדירה( יהיו בעלי תריסים. לפי הקיים הכל ) ומטבח מקלחת יה, חדר שירותים, חדרלמעט חדרי אמבטיפתחי הדירה,  :תריסים . ז

)ככל  וגברתין השלבים לאטימה מאטם גומי באלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל  או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח בתריסי גלילה 

מ'   2.50ל הפתחים ברוחב  בכל הפתחים בחדר הדיור ובכ. ןות הפתח והוראות היצריהיה בהתאם למיד  . עובי הפחשנדרש עפ"י הוראות היצרן(

 חשמלי ומנגנון פתיחה ידני.  גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון יורכב ארגז תריסומעלה 

לקיר החוץ  ויד במאוורר מכני עד צינור מצ יבוצעסניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, דרי שירות, בחדרים בח - החוץ  אוורור לאוויר .ח

 לרבות רפפת כיסוי.

ים בזיגוג יתכן פתחים המשולב יועץ האלומיניום. ו/או פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכלה דגם .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ט

 . חסום, ו/או קירות מסךמקבוע המשמש כמעקה/

 "(. שקופה או עמומה )"חלב ,בטיחותיתזכוכית  תקןתו )באם יש חלונות(, ושירותיםרחצה בחדרי  . י 

יבוי  ודרישות כ   הנחיות יועץ הבטיחות או רפפות קבועות, לפי  / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   רור המחסן אוו  . יא 

 . אש 

  בטחון/אש.יתכן ויותקנו דלתות ה לדירות בקומת קרקע לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסלדירה/ות בקומת היציאה מהבניין:  דלת כניסה .יב

  .קבוע, אין לקבוע סורג ש את כלל הדיירים בקומה()בחרום אמור לשמ קומתי ז כפתח חילוץהמוכר בדירה ו/או חלון ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 וג הפתיחה וכיון הפתיחה.החלון/תריס, לרבות ס יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג "פתח חילוץ"הרשויות המוסמכות כ בפתח שיוכרז ע"י ף,בנוס

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כונית. חיצ נגררת,/דלת פלדה אטומה, הנפתחת דלת כניסה למרחב מוגן הינה :פיקוד העורףדרישות לפי  .יד

פתחי אוורור מעוגלים   ומיניום + זיגוג וכןכנפיים לפתיחה. חלון אל 2כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או  ס הדירה. חלון פלדה"מ מעל מפלס

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

הרי  קן הסינון, מתע"י החברה אם סופק יודגש שב (.2010)תקנות הג"א מאי  מידות המערכת לפי מידות היצרן.הפרעה מקומית.  רו צתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  ות נוספת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות ואטימ "י הרוכש, יחייב ערוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו  תו תקינתו והתקנש

בר הביצוע בפועל לבין הביצוע בפועל יגי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר למניעת ספק יודגש כ וד העורף.פיק

 מעודכנות של פיקוד העורף.  התואם הנחיות

ים  אביזר הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' רטות בטבלה המידות המפו – מידות . טו

  מסך ות/ויטרינות/קירותשל מלבני דלתות/ חלונ  ,מיניהםפרופילים היקפיים לו  משקופים כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכןמשלימים 

   ניה.בתקנות התכנון והבכנדרש לפתחים אלו  שטח,/ממידותלא יפחת  יםודל הפתחים המתקבלבכל מקרה ג .)לפי הענין(
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  ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - ני תברואה וכלים סניטרים בדירהמתק – 4טבלה מס'  3.6

 

 ולפי המוצג בתוכניות המכר. פרק א' 4ם. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף חדרים/חללים/אזורים אופציונלי להלן רשימה כוללת של 

 

 מיתקן                                    
 מיקום 

 שרותי אורחים  ח מטב
 רחצה  חדר

 הורים 
 )מקלחת(

 רחצה  חדר 
 כללי

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

   יור מטבחכ
 לה( )בודדת/כפו 

מידות  
 )בס"מ(

ו "מ אס  40/60
 ס"מ  80/46

 ראה הערה )א( 
--- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

ידות  מ
 )בס"מ(

 --- --- ון משולב באר משולב בארון  --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג 

 --- --- אין אין --- --- זיכוי ₪  

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

--- 
 ס"מ  25/40

 )א( ראה הערה 
--- --- --- --- 

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- יכוי ₪  ז

וארגז  אסלה
 '( )בשטיפה

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- (בראה הערה ) (בראה הערה ) ראה הערה )ב( ---

 --- --- א'  ' א א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 מקלחת

 (בראה הערה )

 מבטיה א
 ס"מ  70/170

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 )מקלחת(
טיה  אמבא' )

 ( אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪  

ים קרים  ה למ סולל
 יור,כחמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (ג) ראה הערה (גראה הערה ) ראה הערה )ג(  (גראה הערה ) דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  סוג 

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

סוללה לאמבטיה 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- (גה )ראה הער --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

למקלחת  סוללה
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- --- (גאה הערה )ר --- --- דגם

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

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

יסה מכונת כבל )קרים( חיבור מים
 )ו(נת חשמלוהז  לניקוזחיבור 

 --- יש  --- --- --- ---
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 מיתקן                                    
 מיקום 

 שרותי אורחים  ח מטב
 רחצה  חדר

 הורים 
 )מקלחת(

 רחצה  חדר 
 כללי

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
 ,)ו(מייבש כביסהמ  םפליטת אדי 

הגנה  תריס  הזנת חשמל,כולל 
 . ומשקולת סגירה

 --- יש  --- --- --- ---

לחיבור  יקוז, חיבור למים ונ הכנה 
 )ז(  (ו) מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור  )
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- ש י

 --- --- --- --- --- אין  )ברז ניל(  נק' מים למקרר

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

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )ח(מים ז לחימוםגנקודת 

 

 : אחרותו  טבלהל ערותה

 כישה(.רבטבלה, או במסמך אחר שצורף להסכם ה  צוין בפועל רק באם )הקיים 

יו ובכללו  קעל כל חל 1205ית ולתקן הישראלי, ת"י תברואה והכלים הסנטריים ייבנו ויותקנו בהתאם להוראות כל דין, לתקינה הישראל קני ה מת הערה:

להנחיות   ובהתאם 1205לת"י  5מידות התקנה לקבועות שרברבות ונספחיהן, למעט חלק  –נספח א'  3מידע כדוגמת חלק נספחים מומלצים ונספחים ל

 ן: ת להלהמפורטו

ג לבחירת הקונה: י. המוכר יצ ניתן שיהיה בהתקנה תחתונה()למעט כיור חרס כפול ש : במטבח תותקן קערת מטבח בהתקנה שטוחהמטבח י /כיור (א)

כיור   .וסטהרני סילי קוורץ/ : חרס/לבחירת הקונה. חומר הקערה ס"מ 80/46 במידות להכפוקערה ס"מ או  40/60במידות בודדת קערת מטבח  -

ת ובמיד. חרס :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) כיור נטילת ידיים במידות לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. ני )אינטגרלי(:שולח רחצה

 . ס"מ 25/40

  מיכל . ת(. לבחירת המוכר באם האסלה תהיה תלויה או מונחבלוק-מונו ) הדחה צמוד מזוגג עם מיכל ותים תהיה מחרסאסלת שיר: ות/אסלה )ב(

כל ההדחה תעמוד בכל מידותיה, חלקיה . האסלה לרבות מיליטר( 6ליטר וארוכה של  3בעל קיבולת הדחה קצרה של כמותי ) דו רסח :הדחה

גובה הפנים העליונים של  .ד בדרישות התקן הישראלי הרלבנטיהעומ בעל צירי נירוסטה  ,כבד :אסלהה מושב .1385ת"י  כיביה בדרישותרו

דגמים של אסלות  3על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות  דגם:ס"מ בהתאמה(.  38,40ס"מ ) 1ית של כסימלס"מ בסטיה מ 39 :האסלה יהיה

 ל שישנה. רטות, לפחות אחת מהן תוצרת הארץ, ככוהעומדות בדרישות המפ 

תה, הכול בהתאם יציבו להבטחת  ק היקפיומ"מ הומוגני, בעלת חיז 3.5האמבטיה תהיה מחומר אקרילי בעובי  ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

 לכל דין.  

ס"מ ושטחו  80צרה ביותר תהיה לפחות ק. מידתו הדין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחתתא הרצפה של  שטח מקלחת:

ום או  , תיח ת יש לבצע דירוגח. בהיקף רצפת המקלהמשטח לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישותה יעמוד מ"ר. גמר הרצפ 0.72-לא יפחת מ

 )לא תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת(. סף.

 ם/קרים בעזרת ידית אחת( )ויסות מים חמי קרמי דו כמותיניקל, דגם מערבל /מיקסר בעל מנגנון  יהיו בציפוי כרום וחמים ות למים קריםכל הסולל  (ג)

 .חמים העומדים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ למים  סדרות 3ה מתוך נ על המוכר להציג לבחירת הקוויכללו "חסכמים". 

יור. ברז המטבח יהיה מסוג ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכ םפרח וה-יותקנו ברזים מדגמים מיקס טבחבכיורי הרחצה ובכיור המ -

   ס"מ. 15ומק ס"מ ע 15גובה  :היינהתרחצה כיור ס"מ. מידות ברז  25ס"מ, גובה  20נשלף במידות להלן. עומק  ברז

 . , בציפוי כרום ניקלסרמערבל מיקדגם:  :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) ברז נטילת ידיים -

 כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט קיר,מיקס מה ,דרך( 3רך )אינטרפוץ רב ד - תותקן סוללה למים חמים וקרים מקלחת:ה בתא -

  בקוטר ס"מ וראש מקלחת 30ומזלף. או לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך  לפחותס"מ   60י באורך כהחלקה טלסקופי ומוביל אנ

 מ"מ.   15

טיה וכן צינור שרשורי, מתלה מתכוונן מוט  וללת יציאה תחתית למילוי האמבלה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכלתותקן סו באמבטיה: -

 זלף.ות ומס"מ לפח 60אורך בהחלקה טלסקופי ומוביל אנכי 

 . ככל שידרש() ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו התקנת  (ד)
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 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 בדופן חיצונית  4פתח ": הזנת חשמל, הכנה למייבש כביסה וז, הזנת חשמל.נקודת מים )קרים(, חיבור לניק :הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת (ו)

 ., כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה כביסההייבש ממ יםפליטת אד  לשרוול

 קערת המטבח. ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפוןלת: כול במטבח למדיח כלים  הכנה (ז)

 ד ללא אביזרי קצה.לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבבאם : הכנה לנק' גז (ח)

 .מים קרים בלבד אסלות. בכיור רחצה וכיור נטילת ידיים לרבותכלים הסנטריים, ה)כללי(. יעשה לכל  חיבורי מים קרים וחמים:)ט(    

 ם בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית. מיקרי : מים קרים (י)

 ם על מישור משטח העבודה או הכיור.  = קרי ברז הממוק פרח קבוע. ולראש ברז הנשלף מתוך שרונשלף =  ( יא)

  ת. ית אחחמים, בעזרת יד/ )מיקסר( = ויסות מים לקרים מערבל

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

 

 , ברצפה,הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן לקולטני ביוב  צנרת ופתחי ביקורת: אחר צורך אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל   3.6.1

 רישות כיבוי אש(.  וכמות, עפ"י ד )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  וכמות עפ"י החלטת מהנדסיקום  במ, בסמוך לתקרה בקירות או

 בין   להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזיניקוז למזגן מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה.  ,יקוםמב ארון למחלקי מים

 ר,  שרות ו/או במסדרון ו/או אחבמרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועדיקום . מידלמאי המיועד קום יהמיקום המיועד למעבה, עד המ

ידוד קולטני ביוב בכפוף לת"י  ב .עליון ו/או במסתור כביסה בגג מעבהל מיועד. מיקום יר יעיל וקצר לכל חלקי הדירההמאפשר פיזור אוו 

 והנחיות יועץ האקוסטיקה. 4חלק  1004

 

 רה:הע

"  או קורותעמודים "דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות ידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )ב/מתזי כי הצורך במעבר צנרת מים/ביו 

ו שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו  , אכרבתכנית המ בהכרח יסומנו  בסמוך לקירות ורצפה, שלאו/או ותקרה  בסמוך לקירות ,או "ספסלים"

 שונה מהתוכנית.במיקום 

י ביקורת, ולכן  פתח  רשו יתכן ויד  ן הבניי , והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הת"י  ת בחשבון כי לפי יש לקח ,בנוסף

 תחזוקה.  גישה לצרכי  ויש לאפשרוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ביצ שיידרבדירות בהם 

 

 : מיםחימום  3.6.2

ין המערכות המפורטות להלן או שילוב של ין מב ות המגורים בבני ערכת לאספקת מים חמים לכל דירמבבניין תותקן  (1)

 מערכות אלה:

 ;579י לפי ת" ריתמערכת סול )א(

 ; 16147ות"י  6226משאבות חום לפי ת"י  )ב( 

מרבית  ות לשנה לכל דירת מגורים, באמצעות צריכהקילו קלורי 1,897,500ת לפחות כל מערכת אחרת המספק )ג(

 ; ואט שעהקילו ו  880-שוות ערך ל

)חום הנפלט    ח או חום שיוריגיית רואנרחת או יותר בעלת יכולת הפקת אנרגיה לשימוש הבניין מאנרגיית שמש, רכת אמע (2)

קילו קלוריות בשנה   66,000,000 תפחובהיקף של ל , ן(יחמים לבני במקורה אספקת מים אי של מערכת שאינה כתוצר לוו

 . קילו וואט שעה בשנה 76,744או 

 (. 2) -( ו1)  ות להתקין בבניין מגורים מערכת אחת העונה על התנאים האמורים בפסקאותה הזכחברה שומרת לעצמה (3)

 חימום מים. כגון: תותקן מערכת גיבוי ל לפי החלטת החברה, מערכת סולריתככל שתותקן  (4)

 מני מעובה או גז טבעי. חמיגז פ )א(

 חשמל. )ב(

 אבות חום. מש )ג(

 רים. אמצעי חימום אח  )ד(
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 ; ליטרים 150 - ומעלה חדרים 4 בדירות ליטרים, 120 -חדרים 3בדירות  :תבקיבול למים חמיםירה )דוד( גכל אי מ 3.6.2.1

   רות במבואה הקומתית ו/או על גג המבנה.בארון שי או/ול תליית הכביסה כדוגמת חלבמקום מוסתר אך נגיש  :הדודמיקום  3.6.2.2

 כיור נטילת ידיים. , טיה, מקלחתמבצה, אורחערות מטבח ק :חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

 

 (.ד לדירהברז אח –יציאה לחצר מרפסת שמש ובביציאה ל) .יש: "דלי"ברז    3.6.4

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

 י. פלסט :שפכים .פלסטי :לוחין ד .PPR, S.Pונת, פקסגול, פלדה מגולו :מים חמים וקרים :הצינורות חומר 3.6.6

 . יש :ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחצנרת גז בדיר 3.6.7

 : יש. מונה גז לדירההכנה ל 3.6.8

 

י או צנרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל בעל יםמיתקנ , 1969 -שכ"ט ה )ב( לחוק המקרקעין, ת59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 . המשותף  יהוו חלק מהרכוש  יתנים לפירוק,יכל, מונה או וסת הנחלקם, למעט מ הדירות או

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

 
 ראה נספח ג' מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון,

 

  

 ג בתוכניות המכר.א' ולפי המוצ פרק 4ר הדירה בסעיף דירה לפי תיאו יים בפועל ברשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הק לן לה

 

 2כוללת התאם לטבלה המפורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת הריהוט של הדירה. בדירה ההחשמל והתקשורת יהיו לפחות ב מיקום וכמות מתקני

 . ת יעודי לקומהשמל משני עם ממסר פחכל קומה לוח חוסף יותקן ביותקן בקומה הראשית, לוח חשמל ראשי עם ממסר פחת ובנה ומעל קומות

 

 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 מפסק  כולל

 תקע  בית
 מעגל

 ףמאור משות

 תקע  בית
כוח במעגל  

     משותף

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;' תקשורתנק
 .ן טלפו  נק'

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 - - - 1 1 לדירה  כניסה

 צןפעמון+ לח -
 אינטרקום  -

  חדר לורה מפסק תא -
 . ות מדרג

כולל   לוח חשמל דירתי -
 בסמיכות סגירה )ניתן שיהיה 

 לכניסה או למבואה( 
   /ארון תקשורת  -

בית  כולל  , טלפוניה/טלוויזיה
 תקע בתוכו

 ר דיו  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 1 

תוספת    -תריס חשמלי תוכנן  
נקודת חשמל להפעלת  

ם  ס זה נרשם ג)תרי  התריס 
בהמשך   רפסת שמש במ

 ה(הטבל

 ם י / פרוזדור

 
1 

1 - - - 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
זדור הכולל פניית  או בפרו 

ות מאור לפחות  נקוד  2"ר", 
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
2 

)בדרגת הגנה  
44IP ) 

4 
רגת הגנה  )בד

44IP יםלק ( מחו  
לשני מעגלים  

המוזנים מהלוח  
דירתי ע"י  ה

  2.5מוליכים 
 צנרת ממ"ר ב

4 
ל נפרד,  במעגכ"א 

 עבור: 
תנור, מקרר   מדיח, 

תלת פאזי עבור   1+
,  כיריים חשמליות

  2.5 עשוי מוליכים
 ממ"ר בצנרת 

- 

התקע יהיה מעל  מיקום בתי 
משטח העבודה ככול  

האפשר ובהתאם לתכנון  
תי התקע עבור  ב .המטבח

מליות ועבור  חשם  כיריי 
המדיח ימוקמו מתחת  

 למשטח העבודה. 

 רים שינה הו  חדר
1 
ק  מפס  )כולל
 (  למנורה  מחליף

4 
)שניים ליד  

 יטה( המ
- 1 1 - 
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 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 מפסק  כולל

 תקע  בית
 מעגל

 ףמאור משות

 תקע  בית
כוח במעגל  

     משותף

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;' תקשורתנק
 .ן טלפו  נק'

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ממ"ד
מנורה לפי  

הנחיות פיקוד  
 ורףהע 

 לפי תקנות פקע"ר  1 1 - 3

 חדר/י שינה  
 
1 3 - 1 1 - 

 רחצה  י /חדר
או   )אמבטיה
 (מקלחת

1 
  מוגנתמנורה )

 מים(

1 
רגת הגנה  בד)

44IP ) 
- 

1 
  לתנורבית תקע  )

 ( חימום
- 

  ור חימוםבית תקע לתנ -
עם מפסק דו קוטבי  ותג ימ
מחוץ לחדר  מנורת סימון  עם

 הרחצה.
ימותג עם   –דוד חשמלי  -

ו קוטבי עם נורת  ד  מפסק
מחוץ   –ב זמן קוצו סימון

   לחדר הרחצה
    -אוורור מכני + מפסק -

 ש היכן שנידר

 - - - - 1 אורחים  שירותי 

 בהעדר חלון, 
הכנה לנק' אוורור מכני +  

 דרש. היכן שני  -מפסק 
 

 רות ת שמרפס
1 

  מנורה מוגנת)
 מים(

- - 

2 
  44IPרגת הגנה בד

למכונת כביסה  
 ולמייבש 

- - 

 שמש  מרפסת

1 
  מנורה מוגנת)

דלת  מעל  מים
היציאה  
 (למרפסת

1 
) בדרגת הגנה  

44IP ) 
- - - 

מפסק +   תריס חשמלי +
 ני. יד   חהמנגנון פתי 
 

במרפסת הצמודה ליותר  
מחזית אחת של הדירה  

מאור ובית   יותקנו נקודת
 כאמור בכל חזית.  תקע 

פסת על  ה שטחה של המר על
מ"ר בכל אחת   15

בה   , תותקן מהחזיתות, 
דת מאור נוספת לכל חלק  נקו 

מ"ר )לדוגמא   15על העולה 
במרפסת ששטחה בחזית  

ת  נקודו  2מ"ר יידרשו  16
 . ו'(וכמאור מוגנות מים 

מיקום נקודות המאור יהיה  
בהתאם לתכנון שייצור  

כל  זור תאורה ב אפשרות לפי
 חלקי המרפסת. 

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 1 - - - 

במקרים בהם לא לכל  
נים  הדירות הוצמדו מחס 

האספקה תהייה מהמתקן  
תף. באחריות יועץ  המשו 

החשמל להציג  
פתרון/פתרונות לחיוב  

ל פי הצריכה  הדיירים ע 
חרת ובלבד  ו אא  היחסית

שהפתרון המוצע יענה על  
דרישות חוק משק החשמל,  

אחרות    נותק החשמל ותקחו 
תייחסות לסוג  על פי דין המ

 זה של מתקנים 

 מסתור
 כביסה 

 (ככל שמתוכנן )

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 
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  הערות לטבלה ואחרות

 2ת טת להלן ובהתאם לתכנון העמדת הריהוט של הדירה. בדירה הכוללפורהמלפחות בהתאם לטבלה מיקום וכמות מתקני החשמל והתקשורת יהיו 

 מה. ל משני עם ממסר פחת יעודי לקואשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן בכל קומה לוח חשמת, לוח חשמל ריותקן בקומה הראשי מעלהקומות ו

ממ"ר,  2.5ותר שני בתי תקע(, עשוי במוליכים הי כלר מבית תקע נוסף )להינו בית תקע המחובר ללא יות"בית תקע כח במעגל משותף" =   (א)

 אמפר עם אופיין מכשירים.  16צעות מע"ז רתי/קומתי באמגנה בלוח החשמל הדי. ההבקוטר מתאיםמושחלים בצנרת 

מתאים. טר קור, מושחלים בצנרת בממ" 2.5תקע המחובר ישירות ללוח הדירתי/קומתי, עשוי במוליכים הינו בית ע כח במעגל נפרד" = "בית תק (ב)

 מכשירים.  אמפר בעל אופיין  16ההגנה בלוח החשמל באמצעות מע"ז 

מחוץ לחדר  פסיק דו קוטבי עם מנורת סימוןממ"ר בתוספת מ 2.5ע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים בית תק=   בטיהלתנור חימום באמקע ית תב (ג)

 האמבטיה בסמוך לכניסה. 

ים ושחלמ ממ"ר,  1.5נקודות מאור ובתי תקע, עשוי במוליכים  –מעגל מאור, מעורב לר ובהינו בית תקע המח: מאור משותףבמעגל בית תקע   (ד)

 .   . אמפר 10ההגנה בלוח באמצעות מע"ז ת הטיח. , בהתקנה תח יםבצנרת בקוטר מתא

יבות, או סכנת רט  מתשת בכל מקום בו קייוהיא נדר 44IPהינה תוספת  בגין אביזר בדרגת אטימות גנת מים: תוספת לבית תקע בגין אטימה מו (ה)

 התזת מים ישירות או לא ישירות.  

 –ודת טלפוניה, נקודת תקשורת ודית על פי תקנות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקלות כבילה ייעכולנקודות,  3  ון =וטלפזיה תקשורת טלוי נקודת  (ו)

שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין. אין זה טת קלי ל ור, ואפשרות לחיבורחיבור לקליטת שידורי חובה, כאמ –בין מחשבים, נקודת טלוויזיה 

   ד.  יסתיימו בריכוז אח  צאיםשהנקודות/מומההכרח 

)אביזר דמוי   ת מפסק הפעלה, פנדל בתקרה, בלדחהכוללאהיל/ ארמטורה(,  -כיסוי)ללא נורה ו נקודה לתאורה על תקרה או קיר = אורנקודת מ (ז)

   נורה. ה וור, בית ניבור לתקרה(קונוס להסתרת הח 

בצינור בקוטר מתאים, בהתקנה  ממ"ר 2.5יכים במקום התקנתו, מול לדודהדירתי ועד ישיר מלוח החשמל  תכלול קו חשמל =נקודת דוד חשמלי  (ח)

 אמור לעיל. דוד והמעמד, מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון, כולל קוצב זמן כק בטחון לעמידה חיצונית ליד הסמויה, לרבות מפסי

 

  .יש  :ת מאורו נקוד :בכל קומה :מדרגות/מבואה קומתיתדר ח 3.7.1 

ין  )באם אאו חדר המדרגות  קומתית הדלקת אור במבואהמתוך הדירה ל צן לח יש.  :דלקת אורני הלחצ יש. :ורגופי מא 

   מדרגות.רי ש, לתאורת לילה קבועה בחדי  :(תףשעון שבת )משו  יש. :מבואה(

  .נור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקירצי ול נקודת התקשורת תכל :טלפון חוץ  3.7.2

 .זמזם :צליל .חצןל :גסו  :פעמון  3.7.3

 , לפי דרישות הת"י. סטנדרט  :סוג :דלקה/שקעאביזרי ה 3.7.4

  ל(,גי)כולל שקע רדירתי  ולוח תקשורת (לפחות לצורך הרחבה בעתיד מודולים 6-מקום פנוי ל)כולל השארת דירתי  לוח חשמל 3.7.5

 . אין דירתי:שבת שעון יש.   :מפסקי פחת החשמל. לפי תכנון מהנדס :מיקום .יש :בתוך הדירה

  כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  ודנקודת חשמל לד 3.7.6

 אמפר.  3×  25 תלת פאזי: :גודל חיבור דירתי  3.7.7

ית למערכת אינטרקום בדלת הכניסה  ונוחיצ ותשתית פנימיתמערכת אינטרקום הכוללת פעמון, . : ישמערכת אינטרקום 3.7.8

כן פומית שמע/דיבור באחד מחדרי ניסה לדירה, ובמבואה או בכטרקום את נקודת האינ יש למקם :וםמיק  הראשית לבניין.

 ים בדירה. המגור

 ן. : איזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת(מערכת טלווי  3.7.9 

  או ןלבניי מרכזית   אנטנת צלחת לחילופין ,לקליטת טלוויזיה רב ערוציתים בלור לכלחיב הכנה :יהטלוויזהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 . דיוור TV-חובה ללקליטת שידורי  בניניםלמספר 

 :מיתקנים אחרים   3.7.11 

  ןטבחים הפונים למרפסת שירות, יש להתקיחוץ לרבות במ א אוורור ישיר לקירריים ובמטבחים ללבחדרי שירות, בחדרים סניט -

 קיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.  צינור מצויד במאוורר מכני ל

יבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית לחתאים תית. המערכת תניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירמערכת ל  -

 ל המשתנים. זנת תעריפי החשמהותאפשר 
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בור )שלושה חיישני זרם ע רם חשמליהדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד ז דה בלוח החשמליחידת מדי :ת תכלולהמערכ

בצורה מקומית ומציג אותם  ם נתוניבל ומעבד את הור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המק, יחידת תקשורת לשידלוח תלת פאזי(

 מ' 1.5במקום נגיש ובגובה  בואת הכניסה,/ במ ך לדלת הכניסהבפנים הדירה בסמוהצג יותקן  בצורה ברורה.בשפה עברית 

 ת עלותם הכספית. וא )בקוט"ש( והמצטברת  השוטפת האנרגיה לפחות את נתוני צריכת ג יציג הצמהרצפה. 

מורות הותקן טל את החובה להתקין מערכת זו ככל שנקבע ע"י המשרד שבדירות האלבזכות שיכון שמורה הלמשרד הבינוי וה

וק את  של הלקוחות המסוגל למדוד מרח מונה לשליטה מרחוק בצריכת החשמל –ם" ם". )"מונה חכחברת חשמל "מונה חכע"י 

אונליין )דרך מחשב או ם ירותיספק ללקוחות שבתקלות ברמת הבניין או הדירה, ול  צריכת החשמל בכל רגע נתון, לטפל

 מל בכל רגע נתון.אפליקציה( אילו מכשירים צורכים אצלם חש

 . 3.5סעיף יחה ידני ראה גם בטבלת פתחים מל להפעלת התריס/ים, לרבות מנגנון פת כולל נקודת חש ים/ תריס/ים חשמלי -

 

 :חימום, בדירהמתקני קירור / .        4 

 . ןי א :זי מרכ ירתי מיני ד מיזוג אוויר 4.1 

  :לולתכ אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת הכנה  

  ל מרכזית כאמור, מערכת נפרדת בכופלקס תבוצע הכנה למערכת מיזוג מיני כדוגמת דירת ד הכוללות שתי קומות  )בדירות  

   בדירה(.  הכנה לשתי מערכות נפרדות –קומה   

 ;הדירה קיחל לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון רתתק יתלתחת בצמוד ידלמאי  מתוכנן מיקום .1 

    המיקום  בין ירותאו הק הרצפה במילוי ונעה בקירמוכנסת  חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת לרבו  תהנדרשו התשתיות צועבי .2 

 מ"מ שקוע בקיר 32המאייד יהיה בצינור  ניקוז,  2.5 *3רד נפ מעגל כוח עשק ,המתוכנן למעבה המיקום ועד יידלמא  המתוכנן     

  המערכת להתקנת עד ,סגב בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלולד למאיי "צמה"ה מוצא .הכביסה מסתורלניקוז  או רצפה למחסום     

 .ם במהלך אופקיאורכה, בין אם במהלך אנכי ובין א בכל חלופה הצנרת תהיה מוסתרת לכל . ועלבפ     

 ם  שקועה בקיר ע וסיומת בקופסת חשמל קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול תקנתה  3.

 מכסה.      

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

 למקם את המעבה בתוך מרפסת השרות או בחלקי הדירה   יןכי א יובהר .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנעאך  חיצוני מיקום . 5

 ים.האחר     

ערכת מיני מרכזית שר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפפי קביעת מהנדככל שעל  .: איןפוצלמזגן מ  4.2

את כל התשתיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת  ל שתכלות חלקי הדירה וסף הכנה למזגן/נים מפוצל/ים ליתראחת כאמור, תבוצע בנ

 מים.   ניקוזגז וצנרת 

(.  ים)מפוצל להתקנת מזגנים עיליים ז כהכנהתבוצע גם צנרת ניקוהשירותים והמטבח( בחדרי הרחצה, מחדרי הדירה )למעט  בכל אחד 

לסיפון מתחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מהנדס  ן ילופי ם הרצפה או לחעד מחסו במילוי הרצפה ומוצאה יהיהצנרת הניקוז תוסתר בקיר ו

 עם פקק.מתאים וסגור  סתר עם אביזר חרושתים מוצא הצנרת יו האינסטלציה. מקו

, לרבות 5חלק  994לתן ישראלי ל בהתאם להנחיות ומפרטי פיקוד העורף ו הכנות להתקנת מזגן עילי/מפוצ תבוצענה למרחב המוגן הדירתי  

  ז היחידה כלפי המרחבשני המאפשר ניקואביזרי אטימה תקניים, ברז לסגירת מוצא היחידה כלפי חוץ וברז , לעיל ניקוז כמפורט צנרת

 המוגן. 

ד העורף, המשלבת ומאושרת ע"י פיקו 5חלק  994קן ישראלי ת מודולארית, העונה לדרישות תופין ולבחירת המוכר ניתן להתקין מערכלחיל 

 נות להתקנה. הכשים כהרכיבים הדרו במכלול אחד את כל

אוויר לרבות הנמכת מערכת מיזוג  והרוכש ירצה להתקין  ינקלרים( בדירה,: ככל שקיימת מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרהערה*

 זו. ינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכת תקרה יב הרוכש להתאים את גובה הספרתקרה )מסתור(, מחו 

 

  .אין :ין ני ית בבן ממערכת מרכזמיזוג אויר דירתי הניזו  4.3

   .אין :מום הדירהחימום מים וחי בעלת אפשרות להפרדת דיאטורים למים, מערכת הסקה הפועלת על ידי תנור גז דירתי עם ר  4.4

 ללת שקע מוגן.נקודה לתנור חימום הכו ואמבטיה תבוצע בחדרי המקלחת. : איןועל בחשמלחימום הפתנור   4.5

 : אין. מלייםקונבקטורים חש  4.7
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 .: איןקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי חימום תת כת ערמ  4.8

 : אין.םמיתקנים אחרי   4.9

 

 : סן ת בדירה, במחו דורי כיבוי אש ובטיחסי * .5

 ככל שיידרש על ידי רשות  : )באם נרכש( במחסן  רש ע"י רשות הכבאות.דיככל שי: בדירה: ספרינקלרים(כיבוי אש אוטומטית ) מערכת 5.1  

 ות.הכבא  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: י עשן גלא 5.2  

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

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י ש , ככלעליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,ת אלו כיבוי ובטיחו  גילוי, סידורי התקנת *   

 ות.רישות תיכנוני סומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב ד, ו/או שי כנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח   

 

 :עבודות פיתוח ושונות .6

 חניה  6.1 

      .רש: בתחום המגלםכולפי היתר הבניה.  :לכל הבניינים הסך הכל מקומות חני  6.1.1   

 אין. : ()לפרט חניות במקום אחר    

 המכר. כמצוין בתוכנית : מיקום .וישמשו כרכוש משותף   תר הבניהלפי הי: חניות מספר .: ישרטית/משותפת(חניה לנכים )פ 6.1.2  

     : יש.תאורהמערכת  בטון/ אבנים משתלבות. :לא מקורהחניה  גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 סימון בתכנית המכר. : לפי מיקום  אחת לפחות.: ניות לדירהמספר ח 6.1.5  

  אין.  :לחניהבכניסה  מחסום 6.1.6  

 

 גרש פיתוח המ 6.2 

 ת ניהחיצו  הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום :ניתרחבת כניסה חיצו     6.2.1 

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח דולצי מלווה גינון בעל ומואר,  ]יןילבנ הכניסה מבואת וחבבר לפחות[ מרוצף   כניסה שביל תכלול    

 . לפי תוכנית האדריכל ,אחר  אבן טבעית/ : בטון/ אבנים משתלבות/גמר מרחו  :מדרגות/שבילים 6.2.2  

 ת/ אבן טבעית. בומשתל : אבניםמר גמרחו .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 מים בהתאם גינון חסכוני ב אדריכל הפיתוח( )על פי תוכנית .יש :הצמחי מצורפת(.  ל פי סימון בתכנית)ע.יש :חצר משותפת 6.2.4  

  ות משרד החקלאות.להנחי    

 יש.  :כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה רכתמע 6.2.5  

 לשטח  ונהכולה/חלקה( הכומעל תקרה לפי תוכנית המכר )חצר,  :ר מחדרחציאה ליצ  .יש:  הגן ת ו לדירחצר, צמודה  6.2.6  

 ה.  גונן וללא מערכת השקילא מ   

 , שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול וב ומיםביגישמה/ות, גז,  יתכן: ות גן ר ות, בחצר הצמודה לדי וט מערכות משותפפיר 6.2.7  

  (.בהכרח יוצג בתוכנית המכרא ושל ןהעניי הכל לפי) כיבוי קשורת,תחשמל,    

 יציאה נוספת   כל שישכ  מ'. 2.5ות של ובעומק לפח מ"ר. 7-לא פחות מש, בשטח י :ת גן ו הצמודה לדיר מרוצף בחצר  משטח 6.2.8  

 . ל צדס"מ מכ 30מ' ולפחות ברוחב פתח היציאה בתוספת  1.20צף בעומק מינימלי של לחצר הפרטית יהיה משטח מרו   

 דרישת הרשויות.  לפי היתר הבניה ו  :חומר: ות של המגרש/זיתבחגדר  6.2.9  

 . ת החברהולפי קביע  אושרתלפי תוכנית הפיתוח המ בגובה ממוצע   

 . אין :(בחלקה קומה פתוחה) תקומת עמודים מפולש 6.2.10  
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 מערכות משותפות .7

 : מערכת גז 7.1 

את  ומשמשים גם  105,106ים )הממוקמים במגרשים סמוכים קרקעי-תתז ג יברצו צעותבאמ זי: סידור מרכהכנה לאספקת גז   7.1.1  

עפ"י   קבע ע"י החברה ו/אויין או במיקום אחר שיית המגרש או הבנקום המתואר בתכנ ם עם חברת הגז, ובמיבתאומגרש זה( 

   קתה.להנחת צנרת הגז ותחזות הנאה וזיק  נהבמידת הצורך תינת  המקומית. ות הרשותדריש

 בעלות חברת הגז.וצנרת אספקת הגז הינם ב ,צוברי הגז כאמורי ת כזאמובהר ב

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4אה טבלה ר: מיקום: יש. הדירה ת אספקת גז בתוךצנר 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 יות יועץ הבטיחות. נחוי והע"י רשות הכיב ככל שידרש :מדרגותרי מערכת להפעלת לחץ בחד 7.2.1  

 עץ הבטיחות.יבוי והנחיות יוע"י דרישות רשות הכ ככל שידרש: במבואות/פרוזדוריםעשן מערכת ליניקת  7.2.2  

 ע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  ככל שידרש :מתזים )ספרינקלרים( –ומטית מערכת כיבוי אוט 7.2.3  

 י והנחיות יועץ הבטיחות. : יש. לפי דרישות רשות הכיבו יבוי ותכולתן כ ארגזי כיבוי לרבות  עמדות 7.2.4  

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

 יםיבוי בשטחים משותפ, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבוי ו  גילוי  ותמערככל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 קום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. מי  יים,פרט או     

 

 אין. : בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

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

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

    הכניסה דלת ליד הקרקע מתבקו וימוקמ  הדואר תתיבו :מיקום לדואר שגוי. 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות וויהי  ,בנייןל   

 : ים אחריםמיתקנ 7.7 

נים יבבניין ולטובת בני  חדר/ים לשימוש כלל הדיירים בחלקים משותפים(,)מים, מערכות תאורה  יים, מאגרת מומשאבו רכות סניקה מע  

 תוכנית המתכננים והיועצים. י לפ :מיקום וכמות .וכו' וכים לטובת הבנייןסמ יניםבבני או  וכים,סמ

 

 תשתית  חיבור המבנה למערכות .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: צרחל  נפרד מונה מים .: ישלבית י ראשמונה מים  .: ישזי בור לקו מים מרכחי  8.1  

 יש.:  חיבור לביוב מרכזי  8.2  

 התקנת מונה.  לא כולליש.  :בהתאם להוראות חברת החשמל ,מלת החשור הבניין לרשחיב 8.3  

 . חיבור הדירה לחב' הטלפונים כוללבקשה להיתר(: לא תכנון והבניה )ה בהתאם לתקנות  :הבניין לרשת הטלפוניםהכנה לחיבור  8.4  

   .(3.7.10 אה גם סעיף הכנה בלבד )ר .אין: (אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 ביצועם בפועל עבודות שרכישה. במחיר ה כלוליםגישה, ומכים, ניקוז, דרכי רכה, קירות ת: כביש, מדפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 מית אינם באחריות החברה.יעשה ע"י הרשות המקו  

   לפי היתר הבניה. מכלים טמונים,. יש: אשפהמתקן/ים לאצירת  8.7 

 . יתהמקומ הרשות  ע"י: הפינוי אשפ  
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 רכוש משותף  .9

 : תףתיאור הרכוש המשו  9.1 

 ם בתוכנית המכר. באם סומנו כמשותפי: מקומות חניה משותפים 9.1.1   

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

  לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

  .יש: כניסהת בקומ מבואה )לובי( 9.1.4   

 יש.  : תמבואה )לובי( קומתי  9.1.5   

 .2(: פר)מס חדרי מדרגות 9.1.6   

  .3: ותמעלי מספר  .: ישליותמעיש; : ר מעליתפי  9.1.7   

 יש.על ידי מיתקנים על הגג: החלק התפוס  פחות: לגג משותף 9.1.8   

 דים. ממ" -דירתיים יש מרחבים מוגנים אין. :ממ"ק/מקלט 9.1.9   

 אין. : חדר דודים משותף 9.1.10   

 ות מוסמכת  אחר שתדרוש רש מיתקן וכל,  ת סולאריותמערכו :( כגוןותשותפ מ ו/או)פרטיות  : יש מערכות טכניותמיתקנים על הגג 9.1.11  

  על פי כל הדין.   

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

 , מרכז מחזור אשפה וחדרים טכניים כות לרבות תקשורתערחדרי מ: נוספים של הבית שהינם רכוש משותףם וחלקי מיתקנים  9.1.13   

  ר. המכ נים כרכוש משותף בתוכניותמסומהחרים במפרט זה, כמפורט בפרקים אמתקני אשפה ו   

 

 : שאין להוציאם מהרכוש המשותף (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 . ילוט(, )מרי מדרגותחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת. גישה לחניה 9.2.3   

 ה. לובי בקומת כניס 9.2.4  

 תי. לובי קומ 9.2.5  

 על הגג. משותפים(ה) ל המיתקנים השוניםה מחדר מדרגות אגיש 9.2.6  

 ה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.גיש 9.2.7  

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

 .על הגג משותפים מיתקניםהתפוס על ידי  –חלק הגג  9.2.9  

 .יותמעל 9.2.10  

 נים בדירות(. יש מרחבים מוג  -)אין .מ"ק /מקלטמ 9.2.11  

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

 

 ותף בית מש 9.3 

 משותף או בבית   ת(, המוכר דירה בביתחוק המכר דירו –)להלן  1974 – דל"לחוק המכר )דירות(, התש 6בהתאם לסעיף  א()  

 של התקנון המצוי    יל על הבית מבטל או משנה הוראהון שחל על הבית או שבדעתו להחרשם כבית משותף והתקנהמיועד להי    

 ינים:אותו עניין; ואלה העני  ר פרטים עלהמכ הלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהל נוייםן העניינים המהמתייחסת לעניין מ    

 ותף;חלק מהרכוש המש  הוצאת (1)    

 שותף הצמוד לדירה; ורו של החלק ברכוש המשיע (2)   

 ור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; שיע (3)   

 בר ניהול הבית המשותף; בדלטות סדרי קבלת הח (4)   

 כר דירות; )א( לחוק המ 3בסעיף  חר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורכל עניין א (5)   

 אוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב  קטן )א( יר  נים המנויים בסעיף רטים על עניין מהעניי מוכר שלא מסר פ )ב(  

 המשותף.   ו על הביתולין יח לגבי אותו עני שהוראות התקנון המצוי     
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 : רכוש המשותף הצמוד לדירהשיעורו של החלק ב 9.4

   .לדרישת הרשויות לשינויים בהתאם חוק המקרקעין ובכפוף בהתאם ל

 

 :לטות בדבר ניהול הביתסדרי קבלת הח 9.5

 . 1969 -על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה  

 

 :ם המחויבים בקשר אליו תי בשירו הבית המשותף ו שיעור ההשתתפות בהוצאות  9.6

 שותף. ם רישום הבית המלתקנון שירשם, עות המוסמכות ובהתאם המכר ו/או בהתאם לדרישות הרשויכם בהתאם להוראות הס 

 

 :וחזרו לרכוש המשותף(או שי /וצאים מהרכוש המשותף )ו החלקים המ 9.7

 הבאים אשר מסומנים בתוכניות המצ"ב   יםהשטח מהרכוש המשותף  יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

   הסכם המכר.ו/או מצוינים במפרט המכר ו/או ב      

 ל החברה.רות בבית המשותף לפי קביעתה שש המשותף ויוצמדו לדירש מוצאים מהרכוניה שבתחום המגהח עמדות .א

ן כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכברה. הח קביעתה של  מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי המחסנים יוצאו . ב

 ף. א נמכרו עד מועד רישום הבית המשותהמשותף ואשר ל

 (. לעיל 9.2.9סעיף ט החלק כאמור במרפסות וגגות )למע .ג

 .  מוצא מהרכוש המשותף  יש במגרש()ככל ש חדר השנאים .ד

 חסנים לתא שבבעלות המוכרת. המיות ויוצמדו החנ  ת,החניות ו/או המחסנים לדירו ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל  .ה

 

 

 

 

 

 ציגות הבית המשותף. מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנ ספח א' נ
   .לליותהערות כ ספח ב' נ

 . זיכויים טבלת       נספח ג'
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 שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות מסמכים נוספים  – 'נספח א 

 

 מפרט:לתי נפרד של התוכניות אלו יצורפו כחלק ב 10.1  

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

 המשותף בקומה. כוללת סימון הרכוש ה 1:100 -ן מבקנה מידה לא קט הקומה בה נמצאת הדירהתכנית  10.1.2   

 בקומה. כוללת סימון הרכוש המשותף ה 1:100 -דה לא קטן מתכנית קומה טיפוסית בקנה מי 10.1.3   

 סימון הרכוש המשותף  הכוללת  1:100 -מידה לא קטן מ רתף בקנהשות; קומות מתכניות קומת כניסה/ קומות מפול 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  כניות אלו ניתן לצרף ושטחים דירתיים מוצמדים; ת   

 . 1:100 -טן מק דה לאמת גג בקנה מיתכנית קו 10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250בניה בקנה מידה בלת היתר שהוגשה לרשות המקומית לקתכנית המגרש כפי  10.1.6   

 ות צמודות. וגינ 

 

 רבות על פיבהתאם לכל דין לת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש תחזוקה  עת מסירת הדירה יינתנו הוראותב 10.2  

 כר דירות בעניין: המחוק    

 תחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. פעולות שוטפות ל )א(   

 זוג אוויר,  מערכות מי מערכות בטיחות, בות ות המותקנות בדירה לרהשיר  של מערכות ותחזוקה מונעת תחזוקה כוללת )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 פתיות, אם נדרשות. קו ות ותביקורות שוטפ  תדירות ואפיון )ג(   

 קשר.  פר טלפון ליצירתספק ומסת יצרן/נים בדירה, לרבות שמותקדות אחריות של ציוד ומערכות המו מפרט טכני ותעו )ד(   

 

 ר של  של המערכות וחומרי הגימותכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןת הדירה הראשונימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרהמוכר  10.3  

 עניין: בהמכר דירות   פי חוק ובה למסור בהתאם לכל דין לרבות עלח  ן שישהבניי   

 ל גימורם. רכיבי הבניין עת שוטפות לתחזוקת כל פעולו )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג  ותקנות בבניין לרבות השירות המקה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותחזו ()ב   

 באלה.וצא וכית  מכניוערכות אלקטרו אוויר, מ   

 אם נדרשות.  ות שוטפות ותקופתיות,אפיון ביקורתדירות ו )ג(   

 יצירת קשר. שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון לותקנים במבנה, לרבות ציוד ומערכות המדות אחריות של מפרט טכני ותעו )ד(  

 מיליה. יפקסר ומספ ות מספר טלפוןרשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרב )ה(   

 בטיחות  קשורת, מערכות חשמל ות ציה סניטרית, ות בלבד של אינסטללמערכות המשותפ  (AS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  המוכר יצרף למסמכ נה ובפיתוח.כות אלקטרומכניות במבומער   

 מינויה.של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם ה הקבועות הזמנית או למסור אותם לנציג   
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 ו ה לפי בקשתלקונ שיועברו  נוספות תוכניותשהב"ש, להלן לפי הנחיות מ

 

 ל המוכר יהיה, בנוסף לאמור בצו מכר דירות )טופס של מפרט( ה המכר ובהתאם לבקשת הרוכש, עחתימת על חוז לאחר

 .כש תוכניות נוספות כמפורט להלןרוסור לנספח א', למ 1974 –התשל"ד 

 ביצוע שלד הבניין. רת התכניות יהיה בסמוך למועד סיוםמועד מסי -

 לפי בחירתו. להקדים מועד זה מוכר יהא רשאי ה -

 

תכנית החשמל הדירתית הכוללת חלוקת מעגלים, סוג המעגלים, החברה תמסור לקונה את  :קשורתחשמל ות .א

 ומקרא לסימונים. / מזוג אוויר, מיקום אביזרי קצה, לוחות   וראוור לרבות למערכת הכנות למיניהן 

 

 קרוני דירתית הכוללת מעבר עכת האינסטלציה הה תכנית של מער: החברה תמסור לקוניתאינסטלציה סניטר  .ב

א  הביקורת ומקר חמים/קרים( לרבות מיקום אביזרי קצה ומערכת הדלוחין והשופכין לרבות פתחיל קווי המים )ש       

 ונים. ימלס 
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

   .קפים למועד קבלת היתר הבניההת  יה והתקן הישראלי,נות התכנון והבנ לפי דרישות תק  מוצרים והמלאכות יהיוכל ה .1

 . 2010-( תש"ע3מיתקן לאנטנת תק' )מס'  .2

    ומיתקני אנטנות      קני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( : מית799ורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י ידיטת ש ן לאנטנות לקלבבניין יותקן מיתק               

 יווידואלית )אק"א(.לקליטה אינד               

 ר המבטיח שבכלהחברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה אם קיים הסדר אח וועדה המקומית רשאית לפטור את ה .3

 היה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום.י דירה

המרתף, ו/או   המתחייבת לשמירה על איטוםנדרשת ו/או וט בכל פעולה הצעות וועד הבית, ולנק לפעול בעצמו ו/או באמדוע לקונה שעליו י .4

שים חודרניים  ורעלת ששתילת צמחיה בסיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי כדי  ה שיש בהלהימנע מכל פעול

 . סוס תקופתי למניעת קינון חרקיםוביצוע רי

 .  גובה החלל בהן הן עוברות  ת צורת ו/אוה אחרת וישנו אבתקרה קלה ו/או סגיר מערכות כאמור יכוסו .5

ת מינרלים )ברזל( נוהתחמצוכן   ,עיניים"" בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים,  באבן טבעית, בריצוף וחיפוי .6

 .כללי המקצוע. הכל בכפוף לדרישות התקינה ומוי חלודהת בכתמים דואהמתבט

ירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות בחיפוי ק. ש בתקנים הישראלייםות( במידות לא פחות מהנדררווחים )פוג ובריצוף יעשו מבחיפוי  .7

 .)גרונגים(

כות נה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערעמיד שטח/ים בתחומי המבלהחברה י באם תידרש הלמניעת ספק יודגש כ .8

ובזכות  לצורך גישה, כן ןבניי לרבות שימוש במתקני ה חופשית הקונה מתחייב לאפשר גישה רים סמוכים,או בניינים אח/המשמשות הבניין ו

 ים אלו. ם מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחן יהיו גופים אלו פטוריכ . כמוע למעבר כבליםהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרק

 ות פתוחות או סגורות. חריפים או רעילים, באריז ולטים ריחותתיים חומרים הפ ור לאחסן במחסנים דירחל איסור חמ .9

המשרתים כלל הבניין.  ,  וורורמעברי צנרת וא יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ו   רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  במחסנים .10

 קוד.גע בשימוש ובתפובאופן שלא יפ ם בלבדונפרד למחסני נת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף הז

אך לא   ור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעהמיזוג האוויר באם יותקנו באז  של דוד המים החמים ויח'   םממיקו  .11

 במפרט. פחות מן הקבוע

,  dB54( A) הרעש שלהם לא תעלה עלוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת יותקנו מערכות מיזוג האו  סופקובאם י .12

 למי רעידות תחת רגלי המתקן/ים., וכן בובו היחידה ממוקמת קוםבמ' ממפוח פליטת אויר חם מ 1.0חק של במר

העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת  וש השנים הראשונות מעת שלחות בבאופן תכוף לפהמוגן,  חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

 .הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן מבטן האדמה והנמצא בקירותצץ(, המופק ם )חבאגרגטי אצלהימראדון אשר עלול  לסלק שרידי גז

ות, מחסנים  רטיים, כגון גינות, חניפ שטחיםואשר יעברו ב יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה .14

 צי הפרויקט. "י החלטת מתכנני ויועומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ

צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל  עוברות, יתכן והמחסן או החניהאו דירה, ה תובסמוך לתקר   קירות רצפה,ב .15

 ים.  תפם משוומהווים חלקי הבניין,

 זה. יעות בריצוף ולים לגרום לשקריחי "אבן משתלבת" עלם על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באברכבים כבדינסיעה  .16

 ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה.  לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות. מקומות החנייה ומיקומם בהתאם יתכנו שינויים במספר .17

נספח,  [, תגברנה הוראות ה28.11.18 -14]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1ספח ג'הוראות המפרט להוראות נן רה ביבמקרה של סתי .18

 ל דין.בכפוף לכ

 תגברנה ההוראות.  -ו/או המכרז )להלן: "ההוראות"( לבין המפרט לעיל וראות החוזה ו/או הוראות הדיןכן, במקרה של סתירה בין ה כמו  .19
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  ייםוטבלת זיכ  –' גנספח 

 
 הערות מיוחדות 

   28.11.2018  - 14יר למשתכן מהדורה מחכון, יינוי והש ל משרד הב מחייב שבמפרט הרשים רק הנדהינם אך ו אלו  זיכויים זריכו .1

   מ.מע"   לעיל כוללים ים המחירים הנקוב  .2

גין  ב .  אלא עם נאמר אחרת  פיכוי כס זימורה/תללא  ייב  ט המח ריטים הכוללים במפרעל פריט מבין הפ  רהדירה יהא רשאי לוות   רוכש .3

כן  ש יהא רשאי לעדלת זיכוי כספי. )משהב" קב כנגד  על התקנתם  וכש זכאי לוותר  שלעיל יהא הר בטבלה    הרשומים   בלבד יטים אלו  ר פ

 יפיים(. ם הספצ זיהמכר  לזיכוי בנוסח  הערך הכספי

בלן  קה חברה/ה ע"י הימסר לרוכש הדיראלו    לזיכויים  זכותו  צל לנ  ונו רצ  קבלן, על /לחברה  יע הוד ל   הרוכש הדיר   לשע   רוןהמועד האח .4

,  )ה( לחוק המכר )דירות(3יף  הקבוע בסעימים מיום חתימת ההסכם או מן המועד    30יפחת מ  ובלבד שהמועד האמור לא    בהמשך.

  .לפי המאוחר

 . ל דיןתו זו על פי כ לזכו  ורר תתקבל כוויתו מהא עדמוה עד הרי הדכש והודעת ר אי  .5

, התקנת  הק החברספנו  אישייר( להתקשר עם ספק מטבחים אחר  )הד   וכש ובחירת הר   , מטבח המתוכנניםנות הגין ארויצול זיכוי בנ .6

 חשבונו.  ת הרוכש ועלהדירה, ובאחריו  לאחר מסירת  לרוכש רק שרהמטבח תתאפ

 ב.  ובכת מראשוזמתו בלבד, ידירה, ב רוכש הי  " שה ע עפריט ייויתור על  .7

בין  שהוא,  כליט  פר   אם כלפי כלל הדיירים, ויתור על   ובין  חדת ו/או לחייב, בין אם כלפי דייר אלהתנו ו  י ליזום ו/א שאא יהא רהמוכר ל .8

 לאו.   אםאם בתמורה ובין 

מוקדם ישור  ים א מחייב ים אלו  ר ת ושיפו. תוספיביהמח   ים למפרט שלום, תוספת ושיפורירים, ללא תלהציע לכלל הדי   וכר יהא רשאי המ .9

 י והשיכון.  ו רד הבינשל מש

 ין המוכר לרוכשים. ליהם בע סכםהושעות לתוספות ולשיפורים אלו ככל הנוג ותלא יהיה מעורב בתלונינוי והשיכון  רד הב מש .10

פת ושיפורים סתן הסכמתו לתונ  או,  ל ילעטבלה  המפורטים בים וומחרפריט/ים המתו לזיכויים, מהתזכו  ש הקונה בפועל אתיממ .11

 המכר. במפרט   כאמור כשינויים מוסכמים  הדבריםה, יראו ז הקונה על נספח ו כר המובחתימת ה(, תמור )ללא
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 :  מקרא

   יחידה. -יח'

  רך.  מטר או -מ"א

 

 
 

 ת מחירזיכויים ושינויים בהסכמה ללא תוספ
 

 תכולה נושא 
 ערך כללי לזיכוי

  לל מע"מ כו

 ארון מטבח 
מו, משטח העבודה, חיפוי בגובה  ארון המטבח  עצ

חמים  לכל אורך המשטח, סוללה למים  ס"מ  60
 כיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זה וקרים ו 

 מ"א ₪  1,000

 סוללות למים 

 חצה: כיור, אמבטיה, ומקלחת ר בחדריסוללות למים 
 . ים בפועל הדירה()לפי הקי 

רך  ד -למים חמים וקרים רבמובהר כי בגין סוללה  
 לא ניתן לקבל זיכוי.  )אינטרפוץ(,

 ₪ ליחידה   200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

 בית תקע 
ת תקע רגיל במעגל משותף )לא מוגן מים ולא  בי

 מעגל נפרד / כח(. 
 ₪ ליחידה  125

 ניסה כ  דלת
 למרפסת שירות 

 דלת בלבד. זיכוי בגין כנף ה 
 .(חובה לבצע משקוף בפתח)

 ₪ ליחידה  750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


