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 מפרט מקובץ( (11 : מס'  ותה/דיר

  



 ר בניה מותנה בהית
 יתר לפני קבלת ה   מפרט נערך 

 ינויים רק ע"י רשויות התכנון וף לש כפ ו   

 

 
                       _________ __                                            ____________ 

 מת המוכר חתי                                                               מת הקונהחתי            

 , ג' ב'א',   נספחים

 37  מתוך  2 'עמ   10.03.2021 תאריך: /  12 רההדו משהב"ש מ –שתכן למ  מכר )מקובץ( ט פרמ /   12 אצטדיון נהריה חלקה   / גשם הירדן נהריה בע"מ  / הבניהיכות לאמסד 

 

 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

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

 
 הדירה, ציודה ואביזריה  בנה,המ, יןיאור הבנית פרק ב'. 

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 ים לה.מודצ ה ם  ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחי2לה )טב : 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 
 . (3.7.1-3.7.11רת )תקשומתקני חשמל ו  ,(5)טבלה  : 3.7סעיף 

 (. 4.1-4.8מתקני 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 
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש ) : 6.2סעיף 

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3ז )ות גמערכ  : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור 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 

 (. 8.1-8.7יבור המבנה למערכות תשתית )ח   :8 יףסע
 . 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 
 בית משותף )רישום ופרטים(. : 9.3סעיף 
 של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  ורו שיע : 9.4סעיף 
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5 סעיף
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  : 9.6סעיף 
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  : 9.7סעיף 

 
 
 
 
 
 
 

 נספחים
 

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

 זיכויים. תטבל ג'   פח סנ
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    J : מדגםדירה  12אצטדיון נהריה חלקה  שם האתר: 

 חדרים  5 מס' חדרים:   

 11 דירה מס':   

 1 : מס'  קומה   

 ___ מחסן מס':   

 ___ מס':   חניה  

 
 
 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י יובים וזיכו ח ניין  ע ב

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת")להלן    515869469גשם הירדן נהריה בע"מ ח.פ. :  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 רחוב .נהריה: ישוב .1   

 . 9 :מגרש.  12 :מס' הקחל. 21209: גוש מס' 1.1 

 .1013ל/תמהחלה במקום:  תכניתה  1.2

 

 (..מ.ירשות מקרקעי ישראל )ר :בעל הקרקע .2  

 .חכירה :שהקונה רוכש בדירה כותזה

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

 . 19.08.2116ועד  20.08.2018: תחילת תקופת החכירה שנים. 98שנים +  98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3
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 : דירותלהלן תיאור ה .4

 
 : 36,37,48,49,4,2513,2,12דירות מס'  :K,L מיםחדרים, דג 3דירת 

  רחצה חדרפרוזדור,  ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –הלן דירתי )ל מרחב מוגןחדר שינה הורים,  ,פינת אוכל, מטבח כניסה, חדר דיור, 

 .מחדר דיור( מרפסת שמש )יציאהשרות, מרפסת חדר רחצה הורים )מקלחת(, , (היאמבט) כללי

 
 

 :45,52,40,33,28,21,169,ס' מות דיר :HM,H מיםחדרים, דג 4ת ירד  

זדור,  ורפ ,שינה( חדרם כהמשמש ג ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן חדר שינה, חדר שינה הורים,  ,וכלת א פינ, מטבח כניסה, חדר דיור, 

 .  שמש )יציאה מחדר דיור(מרפסת ות, פסת שררמלחת(, הורים )מקצה רח חדר, (אמבטיה) כללי רחצה חדר

 
 

 : 39,34,27,22,1510, דירות מס' :MI,I מיםדג ,ריםחד 4ת ירד 

המשמש  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן , ופינת ארונות  חדר שינה, ופינת ארונות  חדר שינה הורים ,וכלת א פינ, מטבח כניסה, חדר דיור, 

 . שמש )יציאה מחדר דיור( פסת רמפסת שרות, רמלחת(, הורים )מקצה רח חדר, (אמבטיה) כללי רחצה חדרזדור, ורפ ,שינה(ם כחדר ג

 
 

 : 20,178,,41,3229,,5344,דירות מס'  :GMG, מיםחדרים, דג 5  תדיר         

(, שינההמשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן חדרי שינה,  2ם, וריהנה שי חדר ,פינת אוכל, מטבח ה, חדר דיור,סיכנ 

 מרפסת שרות,  שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, מקלחת(, הורים ) רחצהחדר , (יהבטאמ) כללי הרחצ חדר, יםפרוזדור 

 .  דיור(יציאה מחדר מרפסת שמש ) 

 

 :3,26,35,3811,14,2דירות מס'  :J,JM מים, דגחדרים 5  תדיר         

המשמש גם כחדר   ממ"ד,  –לן המרחב מוגן דירתי )לחדרי שינה,  2 ת,חדר ארונו ו  םחדר שינה הורי ,פינת אוכל, מטבח ר,וחדר די כניסה,  

   ,תשרומרפסת שימוש נפרד(, שירותי אורחים )בית ורים )מקלחת(, חצה החדר ר, (אמבטיה) כללי רחצה חדר, יםפרוזדור (, שינה

 .  חדר דיור()יציאה מ מרפסת שמש 

 
 

   שטח הדירה .5

 : כללים אלה לפיושב חמה  .ר______ מ" :הוא שטח הדירה

 של הדירה.  החוץ קירותל ניים שהעוברים על פניהם החיצו ל ידי הקוויםהמצולע הנוצר ע תוךא בוהשטח הכל )א( 

   –לעניין זה 

  משותף  שטחין בינה לב הדירה לבין מרפסת השמש,חוצה לה, לרבות בין מה שמ ה לביןקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 רה או תוכנית אחרת.יד ין בלבקומה או בינה 

 ר החוץ; ו של קיבמרכז רה אחרת יעבור קו המצולע האמורבין דיריד בין הדירה למפ חוץ כאשר קיר

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

 מפלסים בדירה.ל הי כח סכום שט ה; שטח הדירה יהיהדירס בלפמכל ח לגבי ויפורט השט ושביח  בדירה רב מפלסית (ב)

 אופקיים;  המשטחים המשופעים והי ההיטל האופקי של כל בד לפחת בלא שב פעםשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחו (ג)

 המדרגות. ה מהלך ס  שממנו עולח יצורף למפלהשט

  1970 –ות(, התש"ל אגרו וייתר, תנא )בקשה להבניה וה כנוןת התו נואם לנדרש בתק שגובהם תים  שטחבחישוב השטח ייכללו רק ה (ד)

 ר(.  ה להיתתקנות התכנון והבניה )בקש –)להלן 

   לול בשטח הדירה.ו כאינש, ובחלק ב' 9.4 יף ה סע: רא שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)
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 :די בלע ן ו המשמשים את הדירה באופא רהפירוט שטחים נוספים המוצמדים לדי  .6

 תקרה    לא דמוימשטח מ]קירוי הכוונה למתוכה מרפסת השמש מקורה  .______ מ"ר :(1) חשמש בשט תמרפס 6.1

 . ______ מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[  )לא פרגולה( הנמצא קומה 

 (; המוצמדת חניהום המק  מוןיסצרף תכנית שטחי החניה עם ש ל)י בתכנית המכר ויןכמצ: מס' מקורה/ לא מקורהחניה  6.2

 .המחסן המוצמד( ן מיקוםעם סימוחסנים )יש לצרף תכנית המ.______ מ"ר :(2)בשטחתי דיר סן מח 6.3

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין. : בשטח גג מוצמד לדירה 6.5

 אין.  :(4)חצר מוצמדת בשטח :ן בדירות ג  6.6

 : שטח(ו)מהות  בלעדי יש לפרטםפן ו באאת הדירה מוצמדים או משמשים ם הספי ו נ חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

 צפת הדירה(. ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס ר )יתכן רכנית המכבתומן מסוכל שכ :מסתור כביסה

  

 ישובי השטחים: ת לחהערו         

 ם יידי הקווך המצולע הנוצר על בתווא לכחה של מרפסת הוא שטח הרצפה המרפסת חיצונית לדירה; שט –" שמש  מרפסת" .1

  יהם החיצוניים של קירות הדירה הגובליםת ועל פנשל המרפסנויים ם על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבבריועה

 במרפסת.

 ף ו כפ עהרקי לשמש ו/או לאור חשיפתה אשר מידת ו בחלקה, קורה בשלמות אחשופה ו/או מ מש" הכוונה,מובהר כי "מרפסת ש

 ע על די להשפישיש בה כלה צה והן מחו הקרקע ת ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםחוו הר ת לשושנתלמיקומה בבניין יחסי 

 . שיפת המרפסת לשמשח

לבין חלק של דירה  ות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו רירות המחסן בתוספת שטח הק, הוא השטח הכלוא בין קיחסן שטחו של מ .2

 יכלל שטח הקיר במלואו. יר קיר המחסן גובל בשטח משותף  אשכ ;רב של הקישמתחת למחצית הרוחשטח רק ה אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  רות החוץ בעוביתוספת שטח תיאורטי מתחת לקי, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתףחו של מרשט .3

ר  קי רשאהקיר; כ חת למחצית הרוחב שלשמתטח שהחלק של דירה אחרת ייכלל רק   כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין

 המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו. 

רט  החצר המופיע במפבין שטח   5%ה בשיעור של עד , את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטיי וללשל חצר כשטחה  .4

 למעשה.בין השטח המכר ל

 

 ת:סטיות קבילו  .7

 יה ממפרט זה:טיסכ ןיראו אותסטיות קבילות ולא   הן להלן המפורטותהסטיות          

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

 לעיל. 4והערה  6.6יף כמפורט בסעיותר 

יעלו על זה ובתנאי שלא  ורא ית מהתאמה  יא  ייחשבו כסטייה ו/או לא השות למעוכניות המכר ובין המידסטיות במידות המצוינות בת

 לעיל.  6-, ו5ים בסעיפים , המפורטשטח חצר()למעט משטח הדירה ושטחים אחרים  2%

 האו אותן כסטייה ממפרט זהן סטיות קבילות ולא יר  ים למעשהזרים במפרט ומידות האבזרבבין מידות הא 5%יעור של עד סטייה בש ב()

 . (קבועות שרברבות, ארונות ,יםס ירת דלתות, חלונות,, אריחיםקרי:  םריזי)אב
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 גשם הירדן נהריה בע"מ.  "(:דריכלאה"להלן " ) היתרשם עורך הבקשה ל . 8    

 ת הכרמל. , טיר22קרן היסוד  : כתובת 04-9991780 פקס: 04-9991779 : טלפון  

   office@gl-re.co.il :דוא"ל 

 
 

 
 זריה , המבנה, הדירה, ציודה ואביהבנייןתיאור   . ב

 

או  הבניין חזית  בבניין, בתנאי שלא ישנו את קים אחריםחלו תור חל דירות אפנימית ש שינויים בחלוקה סיהמוכר רשאי להכנ     *

 . תף המשו ים ברכושחשט

 . התקן הישראלי דרישותכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי  *

 

 נייןר הבתיאו  .1

  5-ו ,למגורים()בחלקה  הכולל קומת קרקע ,(אמצעי, ואגף מערבי רחי, אגף )אגף מז "גבוה" "תלת אגפי" טורי םבניין מגורי 1.1

משותף לכלל האגפים, לחניה   י(,אגף אמצערגלית מ כניסה –)חלקי  ות למגורים. הנמצא מעל קומת מרתף תת קרקעיומק

 ות.ושר

 

 ; נה למגורים בלבדכוו , ה)*(למגורים;  דירותות דיר 20  :בכל אגף      1.2

 

 נועדו למגורים,כת חדרים שערמ ו אחדר  -רה""די נאמר, "הגדרות"  1יף עס 4197 - ד( התשל"דירות)מכר  לפי חוק )*(

 חר.אצורך  או לכל לעסק,

 

 

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

 

 כינוי או תיאור 

 קומה

מעל  /מתחת קומות

 ה יסכנקומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

  מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 משותפת  מרתף תמוק

ית מאגף  )כניסה רגל

  (יעצמא

 1- --- 

  ,קומתיתמבואה  חניות, מיסעות, מעברים, 

  פירים, מדרגות, ר מעלית, חד פרוזדור,

פי דרישת  מתקנים ומערכות טכניות ל

 ות. המתכננים והרשוי

   לחניון/מרתף,יסת רכב נכ

 ד אגף מערבי. י ל

 

 נדסים ויועצים בע"מ.מויאל ושות' מה  עוןמש פאר משה   "(:המהנדס)להלן "  לדהש ן ו כנשם האחראי לת .9

 , חיפה. 14התשעים ושלוש   : כתובת 6753828-04 :ספק 2488664-04 : טלפון  

             office@peer-eng.com   :לדוא" 
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 : בכל אגף      

 נוי או תיאור י כ

 קומה 

מעל  /ת חמתקומות 

 כניסהקומת ה מפלס ל

 )ד(  ן יי בנ הקובעת ל

מספר דירות  

 בקומה 
 הערות סוג השימוש 

 2 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

  (, פרוזדור,מבואת כניסה )לובי  מגורים,

חדר   , מחסניםמדרגות, חדר  ית,מעל

מתקנים  ים,פיר ,  (מערבי  )באגף ותמשאב 

שת המתכננים  ומערכות טכניות לפי דרי

 והרשויות. 

 : אגפים לכלל ה תף משו חתו בפי 

  חניה, ליד אגףל בכר )כניסת  ותחני

מיסעות, מעברים, גינון,   מזרחי(, 

 . תשבילים, רחבות מרוצפו 

ליד אגף    חדר שנאים )טרפו(

)ליד   אשפה טמונהת מערבי. אציר

 ומערבי(. אגף מזרחי  

 מזרחי. יד אגף ל  גזבר צו 

 1-4 מגורים קומות 
4 

 ה( קומ )בכל

  מעלית, חדר ,מגורים, מבואה קומתית 

כות טכניות  רע מו ם מתקני  ים, פיר מדרגות,  

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 פנטהאוז()
5 2 

  , חדרמגורים, מבואה קומתית, מעלית

ות  טכניומערכות  מתקנים  פירים,   מדרגות,

 והרשויות.   מתכנניםדרישת הלפי 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

 , פיריםאריות,  מערכות סול  חדר מדרגות, 

  / טכניות )משותפות ות כ רמע מתקנים ו 

 פרטיות(, לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

ש/גג(  )מרפסת שמחלק מהגג 

ייה  ל ע , 5לדירה/ות בקומה מוצמד 

גות  לגג מתוך הדירה )ע"י מדר 

 . פנימיות(

 --- --- --- 6 ים ת למגורכל קומוסך ה

באגף   קומות סך הכל 

 מזרחי
6 

 . )הראשי(  ןלא נכלל הגג העליו ומות קה במניין 
באגף  קומות  הכל סך 

 אמצעי
7 

באגף  סך הכל קומות 

 מערבי
6 

 

  :ותוהבהר הערות

  .יהבנה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 ן והבניה  ונ לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכ כניסות היא הכניסה הקובעתאיזו מהלציין  יש יין,לבנ  אחת יסהנ כמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 ר([. )בקשה להית  

 

 : בכל אגף)ראשי(  משותף ותמדרג ר דח 1.4

ס ממפלס קומת הקרקע ועד למפל אגף מזרחי ואגף מערבי מקורה :מדרגותל חדר אפיון כ; 1 :בכל אגףהמדרגות מספר חדר 

  קומת הגג.ועד למפלס  -1קומת מרתף  ה ממפלסעי מקורהאמצ גף האמת הגג. קו

   אין.  :םי חדרי מדרגות נוספ

או עם חדר מכונות.  /ותהיה חשמלית ללא ו 24.81לדרישות התקן הישראלי למעליות מס'  תתאיםת עלמה; יש :אגףל בכ מעליות 1.5

  תחנות.  7: באגף האמצעי. תחנות 6 :ימערב ואגף  יחמזר באגף  :תמעלי למספר התחנות  ;1 :בכל אגף המעליותמספר 

 אין.  :)*(שבת דו מנגנון פיק ;6 :תמעלי לוסעים מספר נ

ועד לתקרת התא ולכל בלוחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגובה המעקה   יצופו פלב"ם  אתהת קירו :תא כל גימור

  צבוע בתנור או בצבע סופיה צבועה התא תהי ת. תקרתמ"מ לפחו 27שיש בעובי של  צופה בגרניט אורוחב התא. ריצפת התא ת

יהיה מאסף מטה מלא )בקומת הקרקע מאסף   :תעלי מה פיקוד פה.ישירה או עקי  בה תאורה ןק מונמכת ותות התכוסה ע"י תקר

 וד פיקוד "יעד".וצה תהיינה שלוש מעליות או יותר יהיה הפיקלשני הכיוונים(. במידה ובקב 

 '.ש /מ' 1.0מהירות  –קומות  3-14: הקומותר מספאם ל בהת נקבעתת י להמעמהירות 
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 . אין :מרעמדת שו  1.6

בהתאם לסעיף   ולב' הניה ו/או ח דיירי הבניין נציגות נון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"יעלת מנג ת בי לע מהכוונה ב מובהר כי  –"מעלית שבת"   )*(

 . 1969-ין תשכ"טז' בחוק  המקרקע  59

 

 :בכל אגף() גמרת יין ועבודו חומרי הבנ .2

 

 . דלהש מהנדסון תכנ, לפי רגילה או תמתועש :שיטת הבניה; השלד נדסלפי תכניות מה :שלד הבניין  2.1

 ; השלד דסלפי חישובי מהנ :עובי  .םים מתועשים/טרומייו/או בטון מזוין מאלמנט בטון מזוין :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

    . 1ק חל 1004לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד אקוסטי  1045 'מס ן ישראללפי תק  :תרמי בידוד 

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי ; השלד נדסהמי בויש לפי ח :בי עו  .: בטון מזויןמרו ח :תי רצפה ותקרה קומת 2.3

   .1חלק  1004' לפי תקן ישראלי מס  :. בידוד אקוסטי יועץת הלפי החלט :בשיטה

  חלקה.אלי למניעת הישות התקן הישרחלקה בהתאם לדרה נגד המגורים יהי ריצוף בניין ה 

  השלד. לפי חישובי מהנדס :עובי השלד.  מהנדס תכנוןי פל, ןו בטמתועשים מין, או אלמנטים מזו בטון :חומר :גג הבניין  2.4

   .1045מס'  שראליתקן ילפי  :בידוד תרמי   .בנטייםהרלודרישות התקנים  לפי הנחיות היועץ :ואיטוםשיפועי ניקוז 

  לולבאם מכ .דהשל מהנדס והנחיות יכלירדאהתכנון ה לפי או בשילוב רגילה או מתועשת למחצה,/מתועשת :חוץ  קירות 2.5

 , (אחר או או בלוק תאי )איטונג ,גבסבלוקי ס, ת גבלוחובדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות,  ,מתועש למחצה/שועמת

 . 1045ישראלי מס'   תקןלפי  :בידוד תרמי המהנדס. תכנון י : לפעובי  בנטית.בתקינה הרלבכפוף לעמידה  להכו  

 של מכון התקנים הישראלי.ק" ירו  ן קעלי "תו תוקירות פנים יהיו ב רותקת צבעי 

 : גימור קירות חוץ  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.  :עיקרי  י,ציפו /חיפוי  2.6.1

   רים;ויים אחב עם חיפולמש שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 ומית. ום עם הרשות המקויים בתאפ יוחלוקת הצ , גווןי לשנות סוגהאדריכל יהיה רשא : חיפוי אחר 2.6.3

  מהנדס   ת נחיו ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/י )איטונג או בלוק תאו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  בטון  :חומר :הדירותה בין הפרד תרו קי  2.7

 .  1חלק  1004י  האקוסטי הנדרש על פי ת"   ר הבידוד את שיעו   יעניקו   ובכל מקרה   האקוסטי,   השלד והיועץ 

 .משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלבלוק ו/או  או/ו ון: בטגובהחומר ו : פסות )ככל שיש(רמ קיר הפרדה בין 

 : )בכל אגף( מדרגותר דח 2.8

גות  הבידוד האקוסטי לחדרי המדר ;הנדסחישובי המלפי  :י עובשולב. בטון מזוין או בנוי או מ :רומח :מעטפתקירות  2.8.1

 ת כל דין.ואר והמעלית יבוצע על פי הו

ירוק" מטעם מכון ו תקן בעל "תחיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי ) :רומח :םפני ירות גימור ק 2.8.2

 לתקרה. הישראלי( עד  התקנים

 (. הישראלי עם מכון התקניםירוק" מט ל "תו תקןבע) טטיוסיד סינ טיח :חומר :הגימור תקר

  צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים,צו ראט ורצלן אונסורה או גרניט פו מאבן יה המדרגות י :תמדרגו  2.8.3

 חלקה. ם מחוספסים כנגד הים )פודסטים( ופסיאורך המדרגות ומשטחי הבניובעלות שיפולים תואמים ל

 יבוצע על פי כל דין. י המדרגות והמעלית/יות/וסטי לחדרבידוד האק ה :וסטי בידוד אק 2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י )לרבות מאחז יד( ולבמשו בנוי ו/אמתכת ו/או  :מאחז יד /קהעמ 2.8.5

   רגות.מדה חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.6

 

 :גף()בכל א קומתיתמבואה )לובי(  2.9

ניט ר ג או קרמיקה או)שיש( בן נסורה בחיפוי קשיח, דוגמת א יהיהפנים  מור קירותגי :רומח :קומתיתמבואה  גימור קירות פנים

  ן התקניםבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכו)מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  ,חותלפ  ותלת שקופי הדן, עד לגובה מפורצל

 עד לתקרה.  הישראלי(
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נמכת לא  במקרה של תקרה מו. הישראלי( קניםם מכון התוק" מטען ירתו תקבעל ")סינטטי  סידטיח +  :רומח :תקרהגימור 

   .ןצלרניט פוראבן נסורה או ג: ריצוף. וזח מעל תקרה יבוצע טי
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 : )בכל אגף( ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

לת  משקוף דגובה עד ל לפחותויקה או גרניט פורצלן, חיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה )שיש( או קרמ :חומר :ימור קירות פניםג

 .לי(הישרא יםמטעם מכון התקנ "ק בעל "תו תקן ירו)בע אקרילי מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצה. הכניס

 קורטיבית. קרה דאו ת ו/או תקרת משנה סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, סידטיח +  :חומר :רהקת רגימו

העומדים בתקן  ו מ"ר,  0.64-פחת מודד לא יאריח הבצלן. שטח ה מסוג גרניט פורש( או אריחים אבן נסורה )שי: חומר :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279שראלי הי

טבעי צבוע  טון: בחומר: גימור תקרהבמלבין סינטטי. צבוע ו/או טיח ו/או משולב, בעי  ון טטב  :רות חניהגימור קי : חניה מקורה 2.11

פעת, כולל סימון חניות, לא משובמסעה ק מוחל וןבטהקומות.  במסעה משופעת בין  : בטוןיהנחגימור רצפת . במלבין סינטטי

 ועה.נתהור ושילוט לפי הנחיות יועץ מספ

לפי   ר דומה,מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומטיח + צבע : קירות ותקרה :ואחריםים ינכט, לחדרים פרוזדורים למחסנים

 .החלטת החברה

   .6.1.3וח סעיף ודות פיתראה עב :רכת תאורהלרבות מע לא מקורה  ה חיצוניתגימור חני        

  :שותףשימוש מחדרים ל     2.12

 ( וכדומה. )ככל שיהיו םחדר/ים טכניי

   -בחדרים טכניים  :גימור תקרה. (ו'ארונות חשמל, מים וכ   )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד,  וע בצבעבצח יט :ר קירותמוגי 

 ן התקנים. מטעם מכון ירוק" ו תק"ת בעל צבעים, בטון צבוע בצבע סינטטי. כל ה       

 . או משולבפורצלן  וא  אריחי קרמיקה או טראצו :צפהגימור ר       

     בורות לאשפה טמונה, לפי היתר הבניה. : פהת אשרי צא            

  :הערות

 .הישראלי  יםהתקנ ן ו תקן ירוק" מטעם מכ , בעל "תו צבוע בצבע בבטון  או  פנים בטיח ו ת/תקרה יעשצביעת קירו  .1

 י  ראלהיש  ן רישות התקיהיה בהתאם לד המשותפים( ם)בדירות ובשטחי ונים ניין השחלקי הבבריצוף  עת ההחלקה של המני  דרגת .2

    .למניעת החלקה 2279 

 

מערכת  ל ידיפתיחה חשמלית הנשלטת ע אלומיניום מזוגגת, בעלתיין תהיה דלת ה לבנהכניסדלת  :אגףל ראשית דלת כניסה 2.13

  .אינטרקום ומחזיר שמן

 ל מחזיר שמן. אש, כולדלתות   :דלתות חדר מדרגות 2.14

 . דלתות פח: ם טכנייםחדרי  תדלתו   

   אין. :י קומתי לוב תו דלת 2.15

 .יש :משותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות,  ,ותות קומתי מדרגות, מבוא   , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה 2.16

צן  לחו מבואה קומתית/המדרגות רדן שבת לתאורת לילה קבועה בחקומה, ומנגנו לחצן הדלקת אור בכל בבניין המגורים יהיו              

   .מבואה קומתית/המדרגות להדלקת  אור בחדר רהיד ה מתוך

  האדריכל. עיצובלפי  ןוהחיצוני בלבד(  בגו ר )בחלקםפח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אח :חומר :םארונות חשמל, גז ומי  2.17

  או כל מחסן, ל דרפנ קנת מונה  או לחילופין הת ה נפרד,נו משמל של כל המחסנים לזנות החחיבור ה :דירתייםתאורה במחסנים  2.18

   .מוכר והחלטתובחירת ה עפ"יהדירתי אליו משויך המחסן למונה          

 של הבניין/ים   הרכוש המשותף  זנה ממערכת החשמל שלה יש. :ערכות אלקטרומכניות משותפותמללתאורה ו חיבור חשמל  2.19

 קמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוך  מו י ךאין,  הבני  רכות משותפות אשר ישרתוע מ תכנון מהנדס החשמל )יתכנוי לפ  

 שונות(. פוף לאישור הרשויות הוישרתו גם הבניין, בכ  

 ומית. ישת הרשות המקב המספר יהיה לפי דר חיצוני ומואר. עיצו בניין רבחזית הבניין יותקן מספ :יין מספר בנ 2.20
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 י( זיהו רטי פ –לאמור בפרק א'  ףוסתיאור הדירה )בנ .3

 : הדירה*ה ובג 3.1

 ;'מ 2.50 -לא פחות מ גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה   

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

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

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

 

  נה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליות, הנמכות מקומיות ותקרות משבליט , תרות, מערכולמעט תחת קוהערה:  *

 ין.על פי דחת מן הגובה המינימלי הקבוע הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפ

 

 

 .אותה םי ששמהממוצמדים לה או בשטחים הבדירה ו  ימת חדרים וגימוריםרש – 2' טבלה מס 3.2

 שלאחר טבלה זו(. ת,ו הרהב/תר בהערות)ראה פרוט י   

 

 מכר.כניות הולפי המוצג בתו רק א' פ 4סעיף ים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בלהלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונל 
 

 (1)קירותחומר  תיאור 

 ( 2)גמר קירות ותקרות
 (4)חי חיפוית אריומידו

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ףוריצ
 מ( ס" ים )ב אריח   מידות 

 וףריצ
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות

 ערות בהמשך. ראה פרוט בה אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  טון בלוקי ב  בטון,  כניסה 

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

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

 ך. משבהת רו פרוט בהע ה רא
 אין ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 . רות בהמשך וט בהע ראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  י בטון וק בל בטון,  פינת אוכל 

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

 . וט בהערות בהמשך פר ראה ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  , ון טב חדר שינה הורים 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3) ראה ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  ארונות פינת  / חדר 

 . ה פרוט בהערות בהמשך אר אין ( 3)אה ר ( 2) הרא (1)  בלוקי בטון  בטון,  שינה   י / דר ח 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . ך משות בהערה פרוט בהאר אין ( 3)ראה  א " גמפרט ה י לפ

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

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

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  פורצלןגרניט  חיפוי 

 הורים ה  רחצ ר  חד 
 ( מקלחת ) 

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

 . שךבהמ  ה פרוט בהערות אר

 ןיא ( 4)ראה  גרניט פורצלןי ו פ י ח

 (1)  בטון קי בלו  בטון,  שירותי אורחים 
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ראה פרוט בהערות  בהמשך. 
 ןיא ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3) ראה ( 2) האר (1)  י בטון וק בל בטון,  מרפסת שרות 

 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  (1)  ון י בטבלוק  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6 ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף/ויחיפ 

 אה גם פרוט בהערות בהמשך. ר

 3.4 יף ע ס  ראה אין אין ( 2) ראה (1)  טון בלוקי ב  בטון,  מסתור כביסה 

 דירתי  מחסן  
 מד ן מוצ מחס או  

 ( שהוצמד ל  )ככ 
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון, 

תכנון  פי סן ל עובי קירות מח
 . י כל דין לפו   האדריכל/המהנדס 



 ר בניה מותנה בהית
 יתר לפני קבלת ה   מפרט נערך 

 ינויים רק ע"י רשויות התכנון וף לש כפ ו   

 

 
                       _________ __                                            ____________ 

 מת המוכר חתי                                                               מת הקונהחתי            

 , ג' ב'א',   נספחים

 37  מתוך  12 'עמ   10.03.2021 תאריך: /  12 רההדו משהב"ש מ –שתכן למ  מכר )מקובץ( ט פרמ /   12 אצטדיון נהריה חלקה   / גשם הירדן נהריה בע"מ  / הבניהיכות לאמסד 

 

 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

  :קירות חומר ( 1)

 ן: נאים להלחות גבס בתבלקי גבס או לו/יבלוקי בטון תא/בלוקי בטוןון/בט :קירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו עשויים מ

 מ"מ לפחות. 0.6ופילים ופן הפר י דעוב -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 ם / זכוכית / מינראלי(.עיסללמ"ק )צמר ק"ג  12בצפיפות של לחות  2"וד ביד -

 של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:מכל צד 

נגיפה בעל  ק ומשופר למחוז, "מ לפחותמ 15.9ילופין לוח בעובי חל , אולפחות )מחיצה דו קרומית(מ"מ   12.5לוחות בעובי  2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 ות. וחהלהיצרן/ספק התאם להוראות ומפרטי בהיו וע יפרטי הביצ 

 צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.  ע פיקוחיצרן ספק הלוחות יבצ

ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו , ועשת למחצהמת /ת ה המתועשצעים בשיטקירות החוץ מבו רשבבניה רוויה, כא :קירות חוץ 

בידוד ": 1045ות בת"י ית לרבטנ בקינה הרלוף לעמידה בתכפ ב הכל ק תאי.או בלובלוק בטון גבס, וקי , בלעשויה מלוחות גבס תהיה

  לוקי בטון.מים" או מבל יםידצרן "כעמקים המוגדרים ע"י היבבלו תוהקיר  יבנומקרה  רחצה בכל ידרבח , בכל מקרה(. " םתרמי של בנייני

 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם המוגן הגמר יהיהת. במרחב הקירו  לחומר הבניה שלם  תאבהרילי או + צבע אקטיח יהיה,   יתיונלנבנצ : בבניה קוגמר הקירות

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי  הנחיות פקוד העורף ל

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי העורף פקוד  הנחיותל אםבהת יההגמר יה במרחב המוגןסיד סינטטי.  + טיח :מר תקרותג

 . ליריאקי(: צבע ללא חיפו )בתחום שירותיםו   צהרח י /דרקירות בחגמר 

 :תגמר קירות במרפסו 

 ירות במרפסות יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף.  גמר הק

או בנוי   הרלבנטייםתקנים לדרישות ה  כית התואמתכוז  עםם משולב (. מעקה אלומיניובע אחרתקנ )באם לא :צוב מעקות המרפסותי ע

 כדוגמת החזית. 

 

 . ם הישראלי ק" מטעם מכון התקני רו י  לי "תו תקן קרות וקירות פנים יהיו בעתעי הכל צב

 

   :ריצוף ( 3) 

 לבנטיות. הרה יקינה והחקסוג א' העומד בדרישות התק ,מסוג פורצלן )גרניט פורצלן(  מערכות החדרים בדירה יותקנו אריחיםלכל  

 פוי קשיח. חית בגמר הקירופחות, אלא אם כן צוין "מ ל ס 7 יצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובהרה

  חוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.הבהם קיר במקומות 

דרה התואמים  ונים מכל סדוגמאות/גו 3-וף של ריצו סדרות 4ונה, לכל הפחות, קל וף, המוכר יציג, המיועד לריצלכל מידת אריח

 יר ניטרלי. בהן ד מהם בגוורים, לפחות אחירות מגוש בדשימולדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים ב 

רובה )למילוי   לשני גוונים שקונה בחירה בין (. המוכר יציג לLAPPATO" )סדרות תהיה בגימור "מבריק חלקיתה חת מביןלפחות א

 י הקונה. ר ע"שנבחר והאחרת בגוון קרוב ביותר לגוון השולט של האריח וון אפום(. אחת בגחיריא , ביןגותפו -מישקים 

  קה )עפ"י אישור והצהרת הספק( ניתן לאספ אינו     ס"מ  45/45ת  דו מי ח לריצוף ב במידה וארי  
 להלן:  ופי כמפורט חלח  רי מידות א  ציע לקונה סדרה נוספת או ה ל   ב אולם יהיה חיי   במידות אלו   המוכר יהיה פטור מהצגת אריח 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 ס"מ.   60/60ס"מ,    33/33  ם: חי מידות הארי בנוסף ל    ידות חלופיות ח במארי    א. 

 וף ת של ריצ סדרו   5לקונה, לכל הפחות,    ג לכל מידת אריח, המוכר יצי  מר לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלו    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 היר ניטרלי;ב   ון חד מהם בגו לפחות א  ירות מגורים,  ש בד שימו ב   ים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים גמאות/גוונ דו   3-ו           
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אריחים .  א'   ג ו ס   . ס"מ   60/60במידות  אריחים  (:  שמש שירותים, מרפסת שרות, מרפסת י רחצה,/חדרלמעט ) ירהבכל הד וף ריצ -

 R-9לקה להח   גדות התנ  נטיות ובדרגת ב ודרישות התקינה והחקיקה הרל  2279י  רישות ת" העומד בד . ( ן צל ור גרניט פ )   פורצלן מסוג  

 .לפחות 

מסוג   . אריחים א'  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45 הדייר ממידות   בחירת ל : שירות שירותים/מרפסת/י רחצה/רבחד ריצוף  - 

 בחדרי  -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב רל והחקיקה ה שות התקינה ודרי   2279ת"י   העומד בדרישות . ( פורצלן   ט י נגר)   פורצלן 

 .לפחות   R-9ירותים  שב   , לפחות   R-11וברצפת תא מקלחת   , לפחות   R-10  רחצה 

. ( גרניט פורצלן )   פורצלן   ג א'. אריחים מסו   סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות : מרפסת שמשריצוף ב -

 לפחות. R-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  בתקינה והחקיקה הרל רישות ה וד  2279"י  ת   ות יש ד בדרעומ ה 

 ירת המוכר. ת עפ"י בח אריחים במידו (: וצמדהש ככלי או רתדי ) ריצוף במחסן  -

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

התואמים   סדרהוונים מכל ג/ותמאדוג 3-ו  יחיפוסדרות של  4הפחות,  ללכנה, לחיפוי, המוכר יציג לקו לכל מידת אריח, המיועד   

 לי. רטי ון בהיר נים, לפחות אחד מהם בגומגוררות לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדי 

ילוי  מל) רובהירה בין שני גוונים של (. המוכר יציג לקונה בחLAPPATOהיה בגימור "מבריק חלקית" )הסדרות ת  לפחות אחת מבין  

 . קונה"י הקרוב ביותר לגוון השולט של האריח שנבחר ע גווןר והאחרת בבגוון אפו אחת  (.ין אריחיםפוגות, ב –מישקים 

 

המוכר יהא רשאי להציע,  "מ.  ס   30/60ס"מ או    25/33במידות  .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן   יחים מסוג . ארא' סוג  :םותי שיר ו  רחצה י /בחדר -

 ס"מ ללא שינוי במחיר הדירה.  33/33ס"מ,   50/20ן במידות נוספות כוט  ורמפ, אריחים במידות דומות למת הקונהכסבה

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . לפחות קוף הדלתד גובה משע יר חמה מ א שינויקונה ללבמידות לבחירת ה בחדר/י רחצה ותפוי קיר יח

 . טיח + צבע אקרילי

 טיח + צבע אקרילי. ובקירות:    מעל החיפוי . 'מ 1.50  י הרחצה עד גובהידות כמפורט בחדרמבת רותים חיפוי קירו יבחדר הש

חיפוי קירות   -  BIביחידת  נור אינו  ר הת אש .  כ ( תחתון ל ארון  ות לכל אורך משטח העבודה )מע לפח"מ  ס   60  בגובה : מטבחחיפוי ב - 

טיח +   פוי ובקירות: י ח ה   על מ   מ' מעל הריצוף(.   1.50הרצפה )גובה   עד ף העליון של החיפוי הקרמי ו תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הס

 קרילי. צבע א 

 רות. גמר הקיוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לדיכולל ב  מובנית סגירהלצנרת גלויה תבוצע 

מים לחלקי  ברלמניעת מע םנטייבהתקנים הרלזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות ות והנקצפהר, ותהקיר 

 ם. חדרים סמוכיו/או  נייןב

 

  ת:ו רהע

 . ס"מ 2 -עד כהפרש של  ייתכן ,יםסמוכם חלליבין ל  ,ת שרותומרפס חדרי רחצה, ממ"ד  ה לדירה,בכניס – הפרשי מפלסים

 .לגובה לפי כל דין )מדרגה( עד מונמך/גבהומ יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 עד גובה "אריחים שלמים". או לפחות,  לגובה המצוין בטבלהעד גובה חיפוי הקירות יעשה   - קירות י ופי ח 

  ס"מ.   60  -פחות מ   ן באם יש פינות קמורות שאורכ   , PVCאלומיניום או  מפרופיל    ינות פ   יבוצעו   –י  ת בחיפו פרופיל פינו 

 הריצוף בדירה.  שלרקה ב הו א/ו בצע ליטושתלא החברה ש כי ספק יודג עתלמני - ליטוש/הברקה 

עץ ו/או  מ ה עשויהתהין ותקוככל שתהמכר,  במדויק ו/או בכלל, בתוכנית ,תסומן בהכרחהר כי לא באם תותקן, מוב– , קורה/ותרגולהפ

  לב.ו/או משוו/או אלומיניום  פלדה ו/או בטון

 ות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותרות וחזית יק ילובשלמעט ס"מ לפחות,  7בגובה   ,הריצוף  מר)פנלים( מחו  –שיפולים 

 רונג(. יפולים, ללא קיטום פינות )גים. חיפוי וש ם טכני וריואז

נדרש   וטראצ  ף צו לרי לפחות. מ"מ 3של  פוגות(ביצוע מרווח בין אריחים )נדרש נים לריצוף וחיפוי, שות התקלפי דרי – ות(וג מרווחים )פ

 .מ"מ לפחות 1 מרווח של

 

 (זהמכר  במפרטאו בסעיף אחר ק אם צוין כך בטבלה נו בפועל רכי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותק רהב)מו 
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 ת:נו ארו  3.3

 

   ן מטבח תחתון:ארו    3.3.1

  הכנה לכיריים ,נה שטוחה של הכיורקתלה םת לכיור, חיתוך פתח המתאי הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושב -

 כלים.  חשמל להצתה(, הכנה למדיחשול ונקודת נקודת גז לבי)תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה,  ותנובמ

 ס"מ.  60-יהיה כתות, דלחזית ה ולל, כהארוןעומק  •

  י הריצוף. ס"מ מעל פנ 90-גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ •

ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית   ס"מ 10-קל( בגובה של כהגבהה בנויה )סו ןתותק בתחתית הארון  •

 הארון.

 חות.מ"מ לפ 17-18)סנדוויץ( בעובי ם יהיו מעץ לבוד והמדפיארון  גוף ה •

 מ"מ לפחות. 5-6ד )דיקט( בעובי ה מעץ לבון יהירוגב הא •

 ת פוסטפורמינג.  וחול / MDFמעץ לבוד )סנדוויץ( / דלתות הארון תהיינה עשויות •

לות מסילות  ת תהיינה בעלפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירו ס"מ 60גירות ברוחב מת ד יהארון יכלול יח •

 טלסקופיות ממתכת. 

ניים  נדרש ולא יותר. ביחידת הפינה של הארון, יותקנו פתרונות מכבלבד, אם אחת  נהן יכלול פי בח התחתו ארון המט •

 ערך. קורנר או שווה  קמג'ינשלף כדוגמת  לאחסון

 יהיו בהתאם לרכיבים המפורטים להלן: רונות המטבח אי ו פסוגי צי    -

 פורמינג. ידיות מתכת.יקה / פוסטרמי צוני: פו ציפוי חי •

 קה. או פורמיילמין  מ מדפים: גמרי ופנימ  ציפוי •

 קים שיבחר המוכר כמפורט להלן:פסאו הם וגוונים שיציג המוכר ו/סוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקונה מתוך סוגי   -

מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון   לבחירה, אחדגוונים שונים  5על המוכר להציג בפני הקונה לפחות יצוני: י ח ופצי •

 ניטרלי. 

  לבן.ן גוו נימי: בציפוי פ  •

, על המוכר םנהתקי. החליט הדייר שלא להקונהלהחלטת תקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם תכנון וה -

 ללאים )מובנמליים הו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשתמולשון המטבח בלספק את אר

 חללים( לרבות ההכנות הנדרשות. 

 ;משךרה בההעראה  דות:י מ ( 1)  

   

בעובי לא פחות  עבודה משטחלבחירת הקונה חתון יותקן לכל אורך הארון הת שטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאור:מ

לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 ות ת"י יש דרל מרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהת או פולייבעט מאבן ס"מ 2-מ

  משטחהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף הות בכל היקפם. זית הארונ חס לחביס"מ   2של  ם בהבלטהעם שוליי

עם עיבוד בחזית  להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה ישאר כר )הקונהפן עיבודו יקבע ע"י המווא בה שיותקן קנט עליון מוג

  (.זה י ביצועי בגין א . לא יינתן זיכו בכל היקף המשטח אף מיםכולל  ,נדרשהמשטח ככל ה

גוונים   3ני הקונה בפ ציגי המוכרם שיבחר/ו על ידו. מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/י הקונה מתוך  לבחירת ן:גוו

  .ה ולא לוח בודד אחד(דבקיהיו בה אבן קיסראבן טבעית או לוחות ה )יה בהיר ניטרלי. ים אלו יהנ ווגמאחד , ולפחות

  

 אין. ון:עלימטבח ארון  3.3.2 

ארון   מ"א 1י להציע לדייר להמיר עד תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשא ל חדרים ומעלה, בהתאמה 4.5ות ירבד: הרעה

 מ"א.  2היה בח העליון ימ"א ואורך המט 5כלומר, אורך ארון המטבח התחתון יהא יון. לע  חבמ"א ארון מט 2 -מטבח תחתון ב

 להלן: ן כמפורט והעלי ן רותוכנן האהמוכר י החליט הקונה לקבל את הצעת

 הארון יהיה רציף והמשכי ללא פינות.  •
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ובתנאי   ס"מ 60יון יהיה לע ןוס"מ לפחות. ניתן שגובה אר  30מקו ועות וס"מ לפח 75ן העליון יהיה גובהו של הארו   •

 נון קלפה(. פי מעלה )מגשפתיחת הארונות העליונים תהיה כל

 ו.רכאואחד לכל חות מדף ארון מטבח עליון יכלול לפ  •

 המטבח התחתון.י ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לדרישות המפרט לגבי ארון ה וציפובנמ  •

     .ראה נספח ג' :החיפוי  הסוללה,ר, ו י הכ , משטח העבודה,המטבח ארונותד עבכוי מחיר לזי   

 

(, סנדוויץ'בוד )ל עץ וי משע תוןתח  ארון ותקןם(, יותישירהבדירה )למעט בחדר  רחצה יחדראחד מבכל  ציין(:אחרים )ארונות  3.3.3 

   MDF   5או סיבית עמידה במים ברמהP  310תקן לפיENכולל  הת וחס"מ לפ 80י של מונח באורך מינימל  ווי א. הארון יהיה תל

 שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור. ס / מחר ינטגרלידלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה א   

     אין. :הרחצהרון אכוי בעד זי ר לי חמ                    

 

    :הערות

  .ורךאר טמ 6חדרים:  5בדירת  מטר אורך, 5: םי חדר 4-ו  3בדירת התחתון  מטבחה ארון  האורך המזערי של ( 1) 

  ור,יח, תנמדל המיועדים חללים באורך הארון.פעמיים מחושבת  ינהמידת אורך הארון התחתון תימדד לאורך קיר המטבח. פ  

    באורך הארונות.  יכללו  המשולבים בתוך הארונותמקרר( )למעט  "בוכיו ם כיריי 

קיימים   ן כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבחו שבחבלקחת  טבח וביצוע עצמי, על הקונהמ הנות במקרה של זיכוי עבור ארו  ( 2)

 .וקהך תחזלצור תפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו ולטן/ים משו פתח/י גישה לק

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנורח, מדי של תקנהורך הן לצ הארו  ן תכנו  ( 3)

 שיועדו  במקומות דלתות ומדפים, לרבות, ותו למש ב המטבח ארון  לספק את המוכר על ,םני קלהת שלא הקונה החליט -

 .ותהנדרש ולרבות ההכנות( חללים ללא (םבני המו  חשמלייםהכלים ה להתקנת

 .רוכשהחברה את הבו תנחה ו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד על בחירותווח לד הקונה יות באחר

 

 : הסת כבי מיתקנים לתליי  3.4

 תליית כביסה. ל ניממרפסת השירות יותקן מתקן חיצו

               היסכבי בלח 5ס"מ,  160של  וגלגלים  באורך מינימלי (מגולוונות ת )מתכ ועותזר  בעל: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה      3.4.1

ס"מ   120-יפחת מ ארכו לי שיותקן מתקן מתרומם שאוס"מ ובתנא 160-ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ מפלסטיק.

 ס"מ.  800-י הכביסה לא יפחת מבלח והאורך המצטבר של

ה.  המבנקיר  על תנוכת מגולומתמ ו מתקןשמשמע ,ערך בחצר/מרפסת שמשמתקן שווה  אפשר שיותקן :גג/לדירות הגן       3.4.2

  מ. "ס 160 י כביסה באורך מינימלי שלחבל 5המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות  

 3ת ד הכולל לפחוי החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתובב )קרוסלה( עם עמו"עפ, יבדירת הגן הדייר יהיה רשא  -

 בע למשטח בטון ו/או למשטח מרוצף.יציב ומקוה היי קןונת. המתכת מגולומאלומיניום או ממת זרועות מתקפלות

 . UV קרינתידים ליהיו איכותיים, עמ בכל המתקנים החבלים 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-חת מ. עומק הנישה לתליית כביסה לא יפ5100מס'  יד העומד בת"יעמ ר מיהיה מחומסתור כביסה:  3.4.4

 המשטח הבניין. מפלס עליון שלל הגשם שאיסוף מי רכת מעוקז לן שינ רדה מבטויותקן משטח הפ כל מסתור כביסה

 ה.  דירפחות מפני מפלס רצפת הס"מ ל 30-יהיה נמוך ב

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7 הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי שלי ור ת ניתן לשלב מערכות טכניות במס 3.4.5
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  נוספות בהמשך. ערותגם ה . ראה("מ)מידות בס  ם בדירהרשימת דלתות, חלונות ותריסי  – 3מס'  טבלה 3.5

 
 

 : 12,13,24,25,36,37,48,49דירות מס'  K,L: מיםחדרים, דג 3דירת 
 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  כמות ו

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

פתיחה )ציר  ג סו
  כ(/ נגרר/ כע"

 חר(א

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( וחר )גובה/ 

ץ )עחומר 
ניום/  אלומי

 ( מתכת/ אחר

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 חר( כיס/א ר/ נגר 

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( חרו)גובה/ 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 ם שלבי מרחו
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  בטחוןפלדה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג אלומ' מ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ידנ י יבו כולל גי 
260/210 --- 260/210 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

---  120/100 --- 

ר שינה  דח
 1הורים 

1 

 ילה רגר צי  עץ

1 

 כ נגרר כ.ע.  ג וג אלומ' מז 

1 

 גלילה ידני ומ' לא אלומ' 

80/210 160/100 160/100 

 ממ"ד  
  ש)משמ

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  (רגילה) רצי 

 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

 ציר רגילה  
 או כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 ג"א ה

1 

 .  יס נגרר לכ אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

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

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

רחצה   דרח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

צה  רח דרח
 הורים

1 
 + עץ 
   אור -ו צוהר/צ 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/100 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ר רגילה י צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 סב נטוי

 )דרייקיפ(

1 

 ילה ידנילג אלומ'  אלומ' 

80/210 90/100 90/100 

 תי  דיר   סן מח 

 עץ/פח  1
לפי החלטת  

 ברההח
 לה גי ציר ר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 
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 : ,33,40,45,529,16,21,28דירות מס'  :HM,H מיםחדרים, דג 4ת ירד

 : 22,1510,,39,3427, דירות מס' :MI,I מיםחדרים, דג 4ת ירד

 תריסים חלונות   ותתלד ---

 חדר 
  כמות ומידת

  חתפה
 ב( ח ו)גובה/ ר 

חומר )עץ 
ם/  לומיניוא

 מתכת/ אחר( 

ג פתיחה )ציר  וס
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

)עץ חומר 
לומיניום/  א

 מתכת/ אחר( 

פתיחה  ג סו
"כ/  עכ/ר)צי

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח
 וחב( )גובה/ ר

  /חומר )עץ 
יניום/  ומאל

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

ציר/  חה)יתפג סו
  כ/נגרר/.כ.ע

 ( מלי/אחרכיס/חש

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  וןבטח פלדה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יגלילה חשמל 

 וי ידניכולל גיב 
260/210 --- 260/210 

 מטבח 
 בדגם 
H,HM 

---  

--- ---  

1 

 מזוגג  מ' אלו 
ויסב נט   

 )דרייקיפ(

--- 

--- --- --- 

--- 100/100  --- 

 מטבח 
 בדגם 
I,IM 

---  

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג  מ' אלו 

---  

--- --- --- 

--- 0120/10  --- 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ידני גלילה  אלומ'  מ' אלו 

80/210 160/100 160/100 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה
 בדגם 

H,HM 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 יחה חוץ פת

1 

 אלומ' מזוגג 

 ה  רגילציר 
 .ע.כ כו  א
חיות  הנ לפי

 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  הנגררת/ים יסים, גז, הדף ורס נגד לדה  או שתיים, פאחת כנף  

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

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה
 בדגם 

IM ,I 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 יחה חוץ פת

1 

 אלומ' מזוגג 

 ציר רגילה  
 .ע.כ כו  א
  חיות הנ לפי

 א הג"

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  הנגררת/ים יסים, גז, הדף ורס נגד לדה  או שתיים, פאחת כנף  

          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   ס. כי ל
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 .ע.כ ר כנגר וגג אלומ' מז 

1 

 גלילה ידני ' מאלו  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

רחצה   דרח
  כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 גילה ציר ר 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

רחצה   דרח
 הורים

1 
 + עץ 
 ור  א-צוהר/צו 

 אלומ' מזוגג  1 ילה רג רי צ
 נטוי

 )קיפ( 
--- --- --- --- 
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 תריסים חלונות   ותתלד ---

 חדר 
  כמות ומידת

  חתפה
 ב( ח ו)גובה/ ר 

חומר )עץ 
ם/  לומיניוא

 מתכת/ אחר( 

ג פתיחה )ציר  וס
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

)עץ חומר 
לומיניום/  א

 מתכת/ אחר( 

פתיחה  ג סו
"כ/  עכ/ר)צי

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח
 וחב( )גובה/ ר

  /חומר )עץ 
יניום/  ומאל

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

ציר/  חה)יתפג סו
  כ/נגרר/.כ.ע

 ( מלי/אחרכיס/חש

80/210 60/100 --- 

מרפסת  
 שרות 
 בדגם 

H,HM 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 170/100 170/100 

מרפסת  
 שרות 
 בדגם 

I,IM 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 -100/651 100/165 

 דירתי  מחסן  

 עץ/פח  1
לפי החלטת  

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 
 
 
 
 
 

 
 : 20,178,,53,44,41,3229,דירות מס'  :GMG,  מיםחדרים, דג 5 תרדי 

 : 3,26,35,3811,14,2דירות מס'  :J,JM מים, דגחדרים 5 תדיר
 

 תריסים חלונות   תותדל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

)עץ  מרחו
אלומיניום/  

 כת/ אחר( מת

)ציר  תיחה סוג פ
נגרר/    /כע"כ(

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   /תכתמ

פתיחה  ג סו
כע"כ/  /)ציר

 אחר( ס/ כי ר/ נגר 

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( רוח / )גובה

  /חומר )עץ 
יניום/  מולא

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
  /כ.ע.כ/נגרר 

 כיס/חשמלי/אחר( 

 ה יסכנ

1 

 ציר רגילה  וןה בטחפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' מזוגג ומאל

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ' ומאל
 גלילה חשמלי

 ידני גיבויכולל 
260/210 --- 260/210 

מטבח  
  ותבדיר

  מדגם 
G,GM 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
 סב נטוי
פ()דרייקי  

--- 

---  --- --- 

--- 80/100 --- 

מטבח  
  ותבדיר

 מדגם  
J,JM 

--- 

--- --- 

1 

ע.כ נגרר כ. אלומ' מזוגג   

--- 

---  --- --- 

--- 120/100 ---  

ה  חדר שינ
 1 םריהו

  ותבדיר
מדגם  
G,GM 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ נגרר כ. אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

ה  חדר שינ
 1רים הו

 גלילה ידני אלומ'  אלומ'  1 .ע.כ ר כנגר אלומ' מזוגג  1 ה ציר רגיל עץ 1
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 תריסים חלונות   תותדל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

)עץ  מרחו
אלומיניום/  

 כת/ אחר( מת

)ציר  תיחה סוג פ
נגרר/    /כע"כ(

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   /תכתמ

פתיחה  ג סו
כע"כ/  /)ציר

 אחר( ס/ כי ר/ נגר 

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( רוח / )גובה

  /חומר )עץ 
יניום/  מולא

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
  /כ.ע.כ/נגרר 

 כיס/חשמלי/אחר( 

  ותבדיר
 מדגם  

JM,J 
80/210 160/100 160/100 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
  פלדה לפי

 א  הג"
)רגילה(.  ר צי 

 וץ פתיחה ח

1 

 וגג אלומ' מז 

 ציר רגילה  
 .כ כ.ע או  

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  יסים, הנגררת/יםס רו  פלדה נגד גז, הדף  כנף אחת או שתיים,

           הג"א.י הנחיות לפ  . ס לכי 
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

80/210 120/100 120/100 

 4 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 רר כ.ע.כ גנ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' מו לא אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

רחצה   דרח
 כללי

1 
 + עץ 

 ר  או -צו /צוהר
 ציר רגילה 

--- 

 --- ור מכניורוא

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

צה  רח דרח
 םריהו

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ה ילגר ציר 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/100 --- 

שירותי  
   אורחים

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
  עץ
 

 ציר רגילה 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ידניגלילה  אלומ'  ' ומאל

80/210 160/100 160/100 

 דירתי  מחסן  

 פח /עץ 1
לפי החלטת  

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

ניגרר רגילה+ משתפלת, פתיחה =  יפ()דרייקוי סב נטמשתפלת )נטוי(, = פתיחה קיפ פתיחה,  וגס =רגילה צירום,  = אלומיני אלומ'  :ליםאורי מי בי  .א

לה, מע תריס נגלל כלפי =גלילה  ,על כנף קבועה ועה אנכיתבתנ אחת = כנף גיליוטינה בקיר, ומחה )כיס( כנף ו/או לתוך ג על= כנף נגררת כ.ע.כ 

   .שמליו/או ח )ידני( רצועה באמצעות

 דלתות/ה בדירה תתאים לסה"כ ובלבד שהכמות הכללית בטבלהמחדרים   של אחד רבתיאום יכולות להופיע , משותפים לשני חדריתנו לו דלתות/ח .ב

 ה. צוינות בטבלחלונות המ

  הננעליםבריחים חבויים ( בעלת מערכת )ביטחוןשית גן מפלדה לכניסה ראדלת מתהיה בהתאם למפורט להלן:  -ים לדירת המגור  כניסההדלת  .ג

  צהעינית הצי נוסף, ימסגר בטחון פנ  להלן:וכמפורט  5044אמת לתקן ישראלי מס' גנון גליל התוופעלים על ידי מנות בארבעה כיוונים ומ פחל
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בניה מפלדה  משקוף  .ר דירהלת ומספור דתחתון, מעצ ברשת סף מ , נעה ו"רוזטות"ידית צילינדר,   מגןמערכות צירים, , (טלסקופית/)פנורמית

 ן לפי בחירת המוכר. בתנור. דלת הכניסה תהיה בגמר וגוו ף יהיו בצביעהכנף הדלת והמשקו מ"מ לפחות. 1.25י של ובבעמגולוונת 

 על 23' י מסת בהתאם לתקן ישראלכניסה לחדרים תהיינה דלתות לבודו ת הדלתו יו בהתאם למפורט להלן:המגורים יה  לתות הפנים בדירתד .ד

כנף  ס"מ לפחות.  7חתית הדלת בגובה עמיד למים בת התקנת קנט מחומר ה עמידות למים ויכללוינהית ציר רגילה. הדלתות תחלקיו ובפתיח

 ק, אקוסטיקה, קיים,חוז –שווה ערך בכל היבט תפקודי  אחרמילוי פלקסבורד ו/או מילוי  ל מסגרת עם לוחות מודבקים ע תיהדלת תהיה עשויה מש

 –לרבות לוחות והדבקים  חות. כנף הדלתצדדים לפ 3-ופה ב)קנט( מצ –כנף הדלת  קף הי ה לסוג הדלת והמשקוף. יותקנו בהתאמ . ציריםאחר

הצדדים.  במים, עם מנעול וידיות מתכת משניות חיצוני מתועש המתאים לעמיד ה או בציפויבצבע או בפורמייקה  יהי גמר הדלתות:ם. עמידים למי

לאחר התקנתו   אטימה. המשקוף לדלת ויכלול פסי או בגמר ובגוון תואם י מר, בעל הלבשות פולי23י אם לתקן ישראלהיה בהתי ת:משקוף הדל

: יהיה  גוון דלתות הפניםהדלת.  כנףאור ב-פנוי" וצוהר/צו-"תפוסיבובי דמוי שירותים, מנעול סוהי האמבטיה, המקלחת יהיה עמיד למים. בחדר

רה  ות שונות לבחיאפשרוי  3י הקונה . על המוכר להציג בפנכרמור ו/או הספקים שיבחר הת שיציגו המוכדוגמאו מתוךהתאם לבחירת הקונה ב

 בן.לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון ל

ות לוח המורכבים משני, תקןלפי דרישות ה רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  םאלומיניום ע : חלונות מסוג ד(מ")למעט מחלונות  .ה

ן החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תק  .(מ"מ 6יר של עם מרווח או , דיםמשני הצד לפחותמ"מ  4 יוב)זיגוג בע וויר ביניהםית עם מרווח אזכוכ

מתקין   ידי החלונות יותקנו על ת מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה.דיו צירים, גלגלים, י ,EPDMומי גוג, אטמי גובכללם: סרגלי זי, ואביזרים מקוריים

ומיניום יהיה חלון מסוג אל :בממ"ד. חלון נף נגרר כנף על כלומיניום מזוגג ובעל ויטרינה, מסוג א יהיה חלון חדר הדיור:  צרן.מורשה מטעם הי

   .העדכניות קוד העורף פ ם להוראותבהתא, נגרר פלדה נף מזוגג עם כ

 .חתא רשת ף לכנ כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ההזזה בכל חלונות. יןא :רשתות .ו

 יאור הדירה( יהיו בעלי תריסים. לפי הקיים בת הכלרחצה ומטבח ) יה, חדר שירותים, חדרבטאמתחי הדירה, למעט חדרי פ :תריסים .ז

 פחימה מוגברת. עובי הצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטמוקומיניום במילוי פוליאוריתן שויים פח אלהיו שלבי התריס עי ריסי גלילה או הזזהבת 

 ון חשמלי ומנגנון פתיחה ידני. כנ"ל עם מנגנ ילה עם שלבי תריסר יורכב ארגז תריס גליוד . בחדרח והוראות היצרןאם למידות הפתהיה בהתי

רפסת שירות גם  ר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למוויבמטבחים ללא אוורור ישיר לא סניטריים ו רי שירות, בחדריםחדב - ור לאוויר החוץ אוור .ח

 בות רפפת כיסוי.מכני עד לקיר החוץ לרר ורצינור מצויד במאו בוצעיו/או בחלון, בתריס   גורהאם ס

בזיגוג ים יתכן פתחים המשולב ומיניום.יועץ האל אוו/ תכנון האדריכלי פרופיל, גוון, עפ"ה דגם .עשויים אלומיניום ת והתריסיםמסגרות החלונו  .ט

 . ו/או קירות מסךמחסום, קבוע המשמש כמעקה/

 .  "(מומה )"חלבשקופה או ע  ,בטיחותיתת כיזכו תותקן יש חלונות(,)באם  שירותיםו רחצה  י /דרבח .י 

ודרישות כיבוי    ות הנחיות יועץ הבטיח עות, לפי  ו רפפות קבו א / ו   או סבכה בדלת ו/ ו/או אוורור מכני    ( יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן )   וורור המחסן א  .יא 

 . אש 

  ש.בטחון/אנו דלתות קומת קרקע יתכן ויותק ב ותת הכבאות, בכניסה לדירפי הנחיות רשולניין: מהב רה/ות בקומת היציאהדלת כניסה לדי  .יב

  .בועג ק, אין לקבוע סורירים בקומה(את כלל הדי  )בחרום אמור לשמש יקומת רז כפתח חילוץהמוכ בדירה ו/או חלון ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 וכיון הפתיחה.ס, לרבות סוג הפתיחה  רית/מידות הפתח, סוג החלוןכנו שינויים בית "לוץח חיפת"ויות המוסמכות כבפתח שיוכרז ע"י הרש בנוסף,

 2 -ת וריצוף הממ"ד גבוהים כסף הדלנית. חיצו  נגררת,/פתחתהנה דלת פלדה אטומה, דלת כניסה למרחב מוגן הינ :ד העורףפיקו י דרישות לפ .יד

ר מעוגלים  פתחי אוורו זיגוג וכן+ ם לפתיחה. חלון אלומיניו כנפיים  2או /לכיס ו  ררותאחת או שתיים, הנג מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף ס"

ח  פתוליד ע"ג הקיר  ד העורף(,פיקוהנחיות לפי )סינון אויר  תמערכ התקנת לפרוק. ים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתניםחסומ ם שונים,בקוטרי

הרי   מתקן הסינון,י החברה ע"ק יודגש שבאם סופ (.2010נות הג"א מאי )תק  רן.היצ ת המערכת לפי מידותהפרעה מקומית. מידו רו צתיאוורור ה

שהוסמכו לכך ע"י  הגורמים ת נוספת ע"יקת תקינות ואטימודיבע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן ושרו ע"י פיקוד העורף, א ונבדקו  קנתו תקינתו והתש

בפועל ע בפועל יגבר הביצוע צוביאו במפרט המכר לבין ה/וכניות המכר וצוין בתן המל מקרה של סתירה בילמניעת ספק יודגש כי בכ ד העורף.יקופ

 ל פיקוד העורף. ות מעודכנות שהתואם הנחי 

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "טונ " אינן מבטאות מידות פתחיםו, שוערות בס"ממבניה ינן מידות ה ,3מס' ורטות בטבלה המידות המפ  – מידות .טו

  מסך קירות/ונות/ויטרינותמלבני דלתות/ חל של ,היקפיים למיניהם יםילפרופ משקופים ו יות וכןאו מסגרות סמו ויים ו/ם סמ כגון: מלבנישלימים מ

   יה.הבנבתקנות התכנון ו כנדרש אלו  לפתחים שטח,ממידות/לא יפחת  יםגודל הפתחים המתקבלבכל מקרה  .)לפי הענין(
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 לאחר טבלה זו. ראה גם הערות - דירהים בברואה וכלים סניטרמתקני ת – 4טבלה מס'  3.6

    

 צג בתוכניות המכר.מוולפי ה פרק א' 4יף בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעציונלים. הקיים לים/אזורים אופה כוללת של חדרים/חל רשימן להל

 

 ן מיתק                                   
 מיקום 

 שרותי אורחים  מטבח 
 הורים  חצהחדר ר

 )מקלחת(
 ללירחצה כ חדר

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 שרות
 אחר

   בחמטכיור 
 )בודדת/כפולה( 

  מידות
 )בס"מ(

או ס"מ  40/60
 ס"מ  80/46

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

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 מ()בס"

 --- --- משולב בארון  משולב בארון  --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3יף ראה סע --- --- סוג 

 --- --- אין אין --- --- ₪  כוי זי 

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ס"מ  25/40 ---

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

מידות  
 "מ()בס

 --- --- (בראה הערה ) (בראה הערה ) (הערה )בראה  ---

 --- --- א'  א'  א'  --- ג סו 

 --- --- ן אי אין  אין --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

ות  מיד
 )בס"מ(

--- --- 
 לחתמק

 (בראה הערה )
 בטיה אמ

 ס"מ  170/70
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 )מקלחת(
  האמבטיא' )

 ( אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- כוי ₪  זי 

ים קרים  ה למ ללסו 
 ,כיורחמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

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

 --- --- א'  א'  א'  א'  סוג 

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' ח ג'נספ ראה ראה נספח ג' זיכוי ₪  

טיה סוללה לאמב
 )ה( ים וחמיםלמים קר

 --- --- (גה )ערה ראה --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

ם  מי סוללה למקלחת ל
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- (גאה הערה )ר --- --- םדג

 --- --- --- א'  --- --- ג סו 

 --- --- --- ג' נספחראה  --- --- י ₪  ו זיכ

יסה כבת מכונל )קרים( חיבור מים
 )ז(חשמלוהזנת   לניקוזחיבור 

 --- יש  --- --- --- ---
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 ן מיתק                                   
 מיקום 

 שרותי אורחים  מטבח 
 הורים  חצהחדר ר

 )מקלחת(
 ללירחצה כ חדר

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 שרות
 אחר

  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, )ז(ביסהכ מייבשמ  פליטת אדים

הגנה  תריס חשמל, הזנת כולל 
 . ומשקולת סגירה

 --- יש  --- --- --- ---

לחיבור  וניקוז,  םחיבור למי הכנה 
 )ח( כליםדיח מ

ההכנה משולבת בניקוז כיור  )
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- ש י

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

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה(  )י(ישולנקודת גז לב

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים מוםקודת גז לחי נ

 : רותחוא טבלהל ערותה

 (.כישההרם בטבלה, או במסמך אחר שצורף להסכ  ן צוי באם רק  בפועל)הקיים 

קערה ס"מ או  40/60 ותבודדת במידרת מטבח קע -. המוכר יציג לבחירת הקונה: תותקן קערת מטבח בהתקנה שטוחה : במטבחכיור מטבח (א)

  במידות) לחני )אינטגרלי(:רחצה שו יור כ .גרניט/נירוסטה ץסילי קוורץ/קוור : חרס/רת הקונהלבחי. חומר הקערה ס"מ 80/46 תבמידו כפולה

 . ס"מ 25/40 במידות. חרס  :(שהב"שמ באם נדרש בהנחיות) כיור נטילת ידיים י החברה.פק, שיבחר ע"היצרן/סלפי  ("מס  40/50

ת וליבבעל קדו כמותי ) חרס :הדחה מיכל .נירוסטהירי בעל צ  ,כבד :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-מחרס "מונו תהיהאסלת שירותים : אסלה )ב(

 . 1385עפ"י ת"י ליטר(  6ארוכה של ליטר ו 3חה קצרה של הד

 פוי פוליאסטר.  ם צילת חיזוק היקפי, שלד עץ עהומוגני, בעמ"מ  3.5רילי בעובי  אקאמבטיה תהיה מחומר הס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  מצופה אמאייל.חות לפמ  מ" 2.5לחילופין מפח בעובי  גלוון.ברזל מ פיליומיטת תמיכה מפרו  תמילוי עץ בפינו  

 טח המש לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת תבדרישו העומד בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על דותמהמי יפחת לא המקלחתתא  שטח ת:מקלח

 פה למשטח משופע במקלחת(.כחלו)לא תותר התקנת אגנית 

 ידית אחת(  )ויסות מים חמים/קרים בעזרת תימנגנון קרמי דו כמו  בעל סרמיקו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל /יהי מיםוח םהסוללות למים קרי  כל  (ג)

 ת התקינה הרלוונטית בארץ.ם בכל דרישולמים חמים העומדי ותדרס 3ירת הקונה מתוך לבחויכללו "חסכמים". 

המטבח יהיה מסוג  ברז ר.כיומוקמו על מישור משטח העבודה או ה ח והם יפר-סברזים מדגמים מיק נויותק  כיורי הרחצה ובכיור המטבחב -

  ס"מ. 15עומק מ ס" 15תהיינה גובה  ס"מ. מידות ברז רחצה 25"מ, גובה ס 20ז נשלף במידות להלן. עומק בר

 . ניקלם , בציפוי כרומערבל מיקסרדגם:  :("שבאם נדרש בהנחיות משהב) םנטילת ידיי  ברז -

 נן, מוטכולל צינור שרשורי, מתלה מתכוו מיקס מהקיר, ,דרך( 3וץ רפינטרב דרך )א - ללה למים חמים וקריםותקן סות ת:מקלחה בתא -

  בקוטר ס"מ וראש מקלחת 30ך ת הדייר, זרוע מהקיר באורן ולפי בחירת ומזלף. או לחילופיחוס"מ לפ 60כי באורך החלקה טלסקופי ומוביל אנ

   "מ.ס 15

מוט   כן צינור שרשורי, מתלה מתכוונןית למילוי האמבטיה ותחת אהיצי חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת ה למים סוללתותקן  באמבטיה: -

 מזלף.ו ס"מ לפחות 60באורך החלקה טלסקופי ומוביל אנכי 

 )ככל שידרש(.  ניל יברזווב, לבי : חיבורכוללת שטיפת אסלה ארגז/י רים ו כיו התקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 בדופן חיצונית  4פתח "הזנת חשמל, : הכנה למייבש כביסה זנת חשמל.ם(, חיבור לניקוז, ה)קרים מי נקודת :חיבור למכונת כביסה כוללתהכנת  (ו)

 .משקולת סגירה תריס הגנה ו, כולל כביסההמייבש מ פליטת אדים לשרוול

 טבח.ת המ ביוב, ולסיפון קערל ברז והכנה לחיבורכלים כוללת:  מדיחל הכנה (ז)

 י קצה.חושת בלבד ללא אביזררת נצנת, באם לא נאמר אחר: הכנה לנק' גז (ח)

 ת. בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונימים קרי : מים קרים (ט)

 ח העבודה או הכיור.  משט קרי ברז הממוקם על מישור = פרח קבוע. ז הנשלף מתוך שרוולברראש נשלף =  (י)

  בעזרת ידית אחת. חמים, /רים ר( = ויסות מים לקקס)מי מערבל



 ר בניה מותנה בהית
 יתר לפני קבלת ה   מפרט נערך 

 ינויים רק ע"י רשויות התכנון וף לש כפ ו   

 

 
                       _________ __                                            ____________ 

 מת המוכר חתי                                                               מת הקונהחתי            

 , ג' ב'א',   נספחים

 37  מתוך  24 'עמ   10.03.2021 תאריך: /  12 רההדו משהב"ש מ –שתכן למ  מכר )מקובץ( ט פרמ /   12 אצטדיון נהריה חלקה   / גשם הירדן נהריה בע"מ  / הבניהיכות לאמסד 

 

 או לפיית ברז ו/או שניהם. מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/ וקת כניסה/יציאה, של= חל( פוץ)אונטר דרך-רב

 , ברצפה,ן(ייהבנ משותפים לכללו)בחלקם יתכן יוב ת ופתחי ביקורת לקולטני בצנר: אחר רךוספים בדירה, לכל צו נ אביזרי אינסטלציה   3.6.1

 ות כיבוי אש(.  וכמות, עפ"י דריש )מיקום יבוי,יתכן מתזי כסטלציה. האינ סהנדבמיקום וכמות עפ"י החלטת מ, תקרהבסמוך לאו  בקירות

 בין   עברת גז וכבלי פיקודלהת וצנר מפוצלו/או  ני מרכזייוז למזגן מנדס האינסטלציה. ניק מהלפי החלטת  ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 שרות ו/או במסדרון ו/או אחר,   במרפסת מפוצל,ו/או  רכזימ  ינימלמזגן  מיועד. מיקום למאיידועד המיקום המי המיועד למעבה, עד וםהמיק 

חיות יועץ והנ 4חלק   1004וב בכפוף לת"י ד קולטני בי בידו .במסתור כביסה אועליון ו/ בגג  למעבה מיועדעפ"י החלטת החברה. מיקום 

 האקוסטיקה. 

 

 הערה:

"  קורות עמודים או "דמוי ויצרו בליטות כיסוי מבודד ואסטטי  קנת התבו ידרשו(, יתכן ויחייככל שבוי, )כי ב/מתזי ם/ביו ורך במעבר צנרת מי צה

וצי תכנון יותקנו  מאיל , או שסומנו וכרבתכנית המ כרח יסומנו קירות ורצפה, שלא בהל בסמוךו/או ת ותקרה בסמוך לקירו  ,או "ספסלים"

 התוכנית.מבמיקום שונה 

ביקורת, ולכן  פתחי  יתכן וידרשו   ן הבניי ובה בקולטנים העוברים לגציה טלינסן כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האת בחשבו ש לקחי  ,בנוסף

 תחזוקה.  לצרכי  גישה לאפשר אין לחסום אותם ויש ו,צוע פתחי ביקורת אלבי שיידרבדירות בהם 

 

נתה תהיה בהתאם  אמצעות מערכת תהיה לפי הוראות כל דין. נדרשה מערכת סולארית, התקהספקת מים חמים לדירות ב חימום מים:   3.6.2

 .  579לדרישות תקן ישראלי 

דירה יותקן מכל אגירה )דוד( הכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק המאפשר לתכנן  לכל      3.6.2.1

 מראש את זמני ההפעלה. 

 כת סולארית, יעשה חימום המים באמצעי חימום  ירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים באמצעות מערלד   3.6.2.2

 שהמים המסופקים באמצעותם עומדים בתקנים הקיימים בעניינם. לרבות התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(.  אחרים, ובלבד  

 דין או מהמפורט להלן לפי המחמיר מבניהם.  נפח מיכל האגירה לא יפחת מהוראות כל 3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5,6בדירות  ליטרים, 120 -חדרים 3 בדירת :תבקיבול חמים למיםכל אגירה )דוד( י מ 3.6.2.4

      נדס האינסטלציה.מה תכנוןגג עליון לפי  וא וך להבסמ  שירות אוגיש כגון במרפסת מוסתר אך נ במקום :קום הדודמי  3.6.2.5

 

 נטילת ידיים. כיור ת. בטיה, מקלחה, אמחצקערות מטבח ור :יבור מים חמים לכליםח 3.6.3

 אין.  :""דלי ברז    3.6.4

 רה(.החבלטת הח)מיקום לפי יש  :רההכנה למונה מים לדי  3.6.5

 לסטי. : פשפכיםפלסטי,  :דלוחין  .PPR, S.Pקסגול, וונת, פמגולפלדה  :מים חמים וקרים :חומר הצינורות 3.6.6

 . יש :ז במטבחנקודת הגגז ועד ה ממקור הצנרת גז בדיר 3.6.7

 : יש. נה למונה גז לדירההכ 3.6.8

 

ל בעלי שמש את כנועדו לשל מערכת גז מרכזית ש או צנרתקנים , מית1969 -תשכ"ט ה )ב( לחוק המקרקעין, 59ס' אם לבהת מובהר בזאת כי

 . תף המשו ים לפירוק, יהוו חלק מהרכושלמעט מיכל, מונה או וסת הניתנהדירות או חלקם, 
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 (טבלה זו אה הערות לאחר )ר ותקשורת ני חשמלקמת – 5טבלה מס'  3.7
 
 ן, ראה נספח ג'מאור, בית תקע ונקודות טלפוות נקודמחיר זיכוי ל
 

 ולפי המוצג בתוכניות המכר. פרק א' 4תיאור הדירה בסעיף  . הקיים בפועל בדירה לפי יםי ציונל רים אופלת של חדרים/חללים/אזו ימה כולהלן רשל
 

 ם מיקו 
 נקודת מאור 

 ,הרתק /קיר
 ולל מפסק כ

 תקע  תבי 
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;וויזיהטל

 ;תנק' תקשור
 .טלפון  נק'

 נקודות  3 כ"סה

 ערותאחר/ ה

 רה לדי  ניסהכ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר לפסק תאורה מ -
 . מדרגות 

כולל   ל דירתילוח חשמ -
 ות שיהיה בסמיכ יתן  נ ) סגירה

 לכניסה או למבואה( 
 . שקע   ארון תקשורת כולל -

 טלפוניה/טלוויזיהארון  -

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

פת  תוס   -תריס חשמלי וכנן  ת
הפעלת  ת חשמל לנקוד 

   התריס 
 ( שמש פסת )ראה גם מר

 ם י / רפרוזדו 

 
1 

1 - - - 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
  יתבפרוזדור הכולל פניאו 
אור לפחות  נקודות מ  2 "ר", 

 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

  עגל א במ, כ" 3
 נפרד, עבור: 
קרר  מדיח, תנור, מ

בור  תלת פאזי ע  1+
 מליות ריים חשכי 

- 

מעל  ע יהיה מיקום בתי התק
העבודה ככול   משטח 

אם לתכנון  האפשר ובהת
בור  בתי התקע ע  .המטבח

כיריים חשמליות ועבור  
מוקמו מתחת  המדיח י 

 דה. ו עבלמשטח ה

   הוריםשינה  חדר
1 

)כולל מפסק  
 (  רהלמנו  מחליף

4 
  )שניים ליד 
 המיטה( 

- 1 1 - 

 - - - - - 1 ארונות פינת/חדר

 ממ"ד
מנורה לפי  
ד  הנחיות פיקו 

 העורף
 לפי תקנות פקע"ר  - 1 - 3

    חצהר חדר
 הורים 

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 לתנור( בית תקע  )
- 

 ימום. בית תקע לתנור ח
פסק היכן  מ+ אוורור מכני 

 נידרש ש

 חדר/י שינה  
 
1 3 - 1 1 - 

 חדר רחצה כללי
 טיה( )אמב

1 
 וגן מים( )מ

- 1 
1 

 לתנור(   בית תקע )
- 

+  םית תקע לתנור חימו ב
ן הכולל מפסק  קוצב זמ   התקן 

במיקום עפ"י  לדוד השמש 
 התכנון.  

מכני + מפסק היכן   אוורור 
 שנידרש 

 

 - - - - 1 אורחים  שירותי 

 בהעדר חלון, 
וורור מכני +  ק' א נל  הכנה

 מפסק היכן שנידרש. 
+ מפסק היכן  כני אוורור מ

 ידרש שנ 

 ת מרפסת שרו 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
  44IPה גנרגת הבד

למכונת כביסה  
 למייבש ו 

- - 
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 ם מיקו 
 נקודת מאור 

 ,הרתק /קיר
 ולל מפסק כ

 תקע  תבי 
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;וויזיהטל

 ;תנק' תקשור
 .טלפון  נק'

 נקודות  3 כ"סה

 ערותאחר/ ה

 שמש  סתמרפ
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

כולל תריס חשמלי + מפסק  
 נגנון פתיחה ידני. + מ

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

ם  י סנ במח כאשר מדובר
ינם צמודי דירות, אין  שא 

ש  מניעה מבחינת משהב" 
כל  זנות החשמל של  שה

ברו למונה  המחסנים  יחו 
ם  מחסני משותף ונפרד ל

ן מונה  בלבד או לחילופין יותק 
מחסן, להחלטת   נפרד לכל 

 "י בחירתו. המוכר ועפ

 מסתור
 כביסה 

 ם קיים()בא

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

  תות לטבלה ואחרו הער

 .  מ"מ 2.5יק זרם נפרד עם כבלים שירות ללוח למפס, מחובר ינפרד שמליעל גבי מעגל חבית תקע כח במעגל נפרד" =   תקע תבי " (א)

  או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.)שני שקעים  מזרם חשמל רגיל.יבור מתקן חשמלי הניזון בודד לח = "שקע" בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 פחות. "ר ל ממ 1.5 ר יבוצע בכבליםהחיבו

 קעיםם עוד שיכול להיות מחובר ע ילרגחשמל הניזון מזרם מתקן חשמלי לחיבור  כיסוי, עם מוגן מים דדע בושקמוגן מים:   בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5החיבור יבוצע בכבלים  ל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.שני שקעים או יותר בפני קר)

  –ם, נקודת טלוויזיה בין מחשבי –ורת ניה, נקודת תקשטלפונקודות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת  3  = ון וטלפלויזיה תקשורת טנקודת  (ד)

א חיבור הדירה לרשת  ללהכול כנדרש על פי כל דין. ר לקליטת שידורי כבלים. ות לחיבו, ואפשרטת שידורי חובה, כאמורליור לקחיב

 כולל כיסוי.  1 מודול 55קופסא ו  ירמשיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקחוט ור  צינוהתקשורת תכלול אינטרנט. נקודת /הטלפונים

 אחת.  טורה(, כולל נקודת הדלקההיל/ ארמא  -יסויאו תקרה )ללא נורה וכ ירגבי קבית נורה על נקודת מאור  (ה)

לכמות   ושאינם תוספת' הסעיף ים בנ ויהמצ בתקרה או קיר(,של נקודות המאור ) תאור בלבד לאופן ההדלקה ה=נקודת מאור הדלקה כפול (ו)

 . 'הוינות בסעיף המצ  מאורה נקודות

בדרגת הגנה  ם ד אך אביזר הקצה מוגן מיחשמל נפרבמעגל  תקע מוגן שאינו בהכרח יתבחר= או א IP44עם דרגות הגנה רגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

  הכנהתקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ה נק' לה הכנ וט משיכה בלבד.באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וח  "הכנה"= (ח)

 .בקיר

פירלי(.  חום" ולא "תנור להט" )ס "מפזר (,ת הדייריותקן )באחריור הרחצה חדדלת  מעלה לתנור חימום נמצאת באם ההכנ ימום =הכנה לח (ט)

 מים. וגן מע ת שקנור חימום כוללההכנה לת אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה. למניעת ספק יודגש כי

ם  דליקים/מכבים את אותה/מ ם, אךים הנמצאים בריחוק ביניהזרים נפרדים שוניבוי, משני אביה/ כנקודה/ות מאור הניתנות להדלק =חליףמ (י)

 . מאור ות/נקודה

ות  ישיר ברתחו כיריים. הנקודהתלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לתותקן נקודת יבור תלת פאזי= בדירת מגורים הכוללת ח (יא)

 שמל הדירתי. החבלוח ט לרבות בית שקע והמפסק לול את כל החיוו. הנקודה תכ2.5/5ל למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכב

 

  .יש  :ת מאורו דנקו  :בכל קומה: ה קומתיתמבואות/דר מדרג ח 3.7.1 

)באם אין  חדר המדרגות או  תתי קומ לקת אור במבואהצן מתוך הדירה להדלח יש.  :לחצני הדלקת אור ש.י :גופי מאור

 בחדר/י מדרגות.  ורת לילה קבועהש, לתאי  :(משותף) בתשעון ש יש. :מבואה(
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 כולל כיסוי.  1ודול מ 55קודת ההכנה בקיר וקופסא יכה מריכוז תקשורת ועד נוחוט מש  ל צינורנקודת התקשורת תכלו :ץ ו לפון ח ט 3.7.2

 .זמזם :צליל .לחצן :סוג :פעמון  3.7.3

 . , לפי דרישות הת"יסטנדרט  :סוג :הדלקה/שקערי יזאב 3.7.4

  )כולל שקע רגיל(, דירתי רת וח תקשו ול (לצורך הרחבה בעתיד לפחות מודולים 6-ת מקום פנוי ל)כולל השאררתי די  לוח חשמל 3.7.5

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

  כולל קוצב זמן. יש.: חשמלי שמש/מים,  לדודמל חשת נקוד 3.7.6

 אמפר.   3×  25י: פאזתלת  :דירתי גודל חיבור   3.7.7

הכניסה  צונית למערכת אינטרקום בדלת עמון, ותשתית פנימית וחיהכוללת פנטרקום מערכת אי. : ישינטרקוםאמערכת  3.7.8

דרי ניסה לדירה, וכן פומית שמע/דיבור באחד מחבכ אוה מבואדת האינטרקום ביש למקם את נקו :מיקום הראשית לבניין.

 המגורים בדירה. 

 ן. : אית(דר )נפרלוויזיה נוספת במעגל סגו מערכת ט 3.7.9 

או   ןלבניי ת מרכזית אנטנת צלחלופין לחי וציתלקליטת טלוויזיה רב ערכבלים לחיבור ל הכנה :טלוויזיהשידורי  לקליטת הכנה 3.7.10 

 . דיוור TV-חובה לדורי י ליטת שלק בניניםלמספר 

 :ם אחריםמיתקני  3.7.11 

  , ישר חוץ לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירותלקי  רשיור יטבחים ללא אוור בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמ -

   .ית כיסוכני לקיר חוץ, לרבות רפפמצויד במאוורר מלהתקין צינור 

שמל הישראלית  ים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הדירתית. המערכת תתאצריכת החקרה של מערכת לניטור ולב -

 ים. זנת תעריפי החשמל המשתנהותאפשר 

זרם  )שלושה חיישני יהמודד זרם חשמלכיב דידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל רדת מייח :ולהמערכת תכל

ונים בצורה מקומית ומציג חוטי המקבל ומעבד את הנת גיטלי אל, צג דיתקשורת לשידור אלחוטי ת, יחידעבור לוח תלת פאזי(

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   סה,הכני אתבמבו/  לדלת הכניסההצג יותקן בפנים הדירה בסמוך  ם בצורה ברורה.אות

 ת עלותם הכספית.  או ט"ש()בקו והמצטברת השוטפת יהוני צריכת האנרג יג לפחות את נתג יצהצמהרצפה. 

 .3.5 ראה גם בטבלת פתחים סעיף  דנילרבות מנגנון פתיחה י, ים/יסל נקודת חשמל להפעלת התרשמלי כולח ים/יסתר -

 

 ה: רדי ם, בי קירור / חימו מתקנ .4 

 ן. אי  :מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר ,פאזי תלת טיתסטנדר אחת רכזיתמ מיני למערכת הכנה

 יעיל אוויר ורפיז המאפשר אחר או במיקום וןהמסדר או האמבטיה חדר רתתק תחתיתל בצמוד למאייד מתוכנן מיקום .1

 ;הדירה חלקי לכל וקצר

 המיקום בין צפה הר במילוי ונעה קירמוכנסת ב חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "מהצ"ת ורבל ותהנדרש התשתיות ביצוע .2

 או הרצפ למחסום המאייד ניקוז 2.5*  3 נפרד גלמע כוח שקע ,כנן למעבהוהמת  וםהמיק ועד למאייד המתוכנן

 נתלהתק עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלוללמאייד  "צמה"ה וצאמ .הכביסה לניקוז מסתור

 . בפועל כתהמער

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד קוםממי קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג הנדסמ ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ותנההכ  וםמיק .4

 .המעבים / ההמעב  למיקום ומוסתר מוצנע וםמיק .5

 

  מזגניםלהתקנת  תבוצע גם צנרת ניקוז כהכנהדרי הרחצה, השירותים והמטבח( בכל אחד מחדרי הדירה )למעט בח .: איןמזגן מפוצל  4.2

 עיליים )מפוצל(. למרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקיר ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה 

. מקום מוצא הצנרת יוסתר עם אביזר  עד מחסום הרצפה או לחילופין לסיפון מתחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מהנדס האינסטלציה 

 חרושתי מתאים וסגור עם פקק. 
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קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת מיני מרכזית אחת כאמור, תבוצע  ככל שעל פי          

 נדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים.בנוסף הכנה למזגן/נים מפוצל/ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות ה

מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים( בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  קיימת: ככל שהערה*

 תקרה )מסתור(, מחויב הרוכש להתאים את גובה הספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכת תקרה זו. 
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  .אין :דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין  ג אוירזו מי   4.3

   .אין :ם הדירהמים וחימו חימום , בעלת אפשרות להפרדת מיםים לתנור גז דירתי עם רדיאטור  קה הפועלת על ידי מערכת הס  4.4

 .וגןום הכוללת שקע מנקודה לתנור חימ בחדרי המקלחת ואמבטיה תבוצע .: איןחימום הפועל בחשמלר תנו   4.5

 : אין. ונבקטורים חשמלייםק  4.6

 .: איןקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי תת  חימוםמערכת   4.7

 .: איןמיתקנים אחרים  4.8

 

 : במחסן רה,  ות בדי סידורי כיבוי אש ובטיח* .5

 .: ישנרכש( )באם במחסן  דרש ע"י רשות הכבאות.יככל שי: ירהבד אוטומטית )ספרינקלרים(:מערכת כיבוי אש  5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: אי עשן גל 5.2  

 יש. וגן )ממ"ד(:ון במרחב המסינ מערכת 5.3 

 , אותע"י רשות הכב דרשי י ככל ש, עליהם וי י/ציפלרבות חיפו ,טיחות אלו וב  יבוי כ גילוי, סידורי * התקנת   

 יות.ונתיכנחר עקב דרישות , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אכנית המכרו בת יוצגו  לא בהכרח   

 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1 

      ש;: בתחום המגרכולםר הבניה. לפי היתחניות או  85: ות חניהסך הכל מקומ 6.1.1   

 אין. (: )לפרט חניות במקום אחר    

 וכנית המכר. כמצוין בת: מיקום לפי היתר הבניה :חניות מספר ישמשו כרכוש משותף.: יש, משותפת(/חניה לנכים )פרטית 6.1.2  

   ת תג נכה רשמיימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגר, תלהיתבנספח החניה תכנית המגרש/סביבה/פיתוח וומן במסים כחנייה לנכ    

 נכה. י הבית וגם לדייר שאינו ין כלל דירכה, בנ בורה(, ובהעדר רוכש התחשרד מטעם מ    

       : יש.המערכת תאור בטון/ אבנים משתלבות.: ה לא מקורהחני  גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : לחניה מהכבישגישה  6.1.4  

 בתכנית המכר. : לפי סימון מיקום  חת לפחות.א: הלדירמספר חניות  6.1.5  

   אין. :לחניהה ניסבכם מחסו  6.1.6  

   

 תוח המגרש פי  6.2 

 חבה הר אגף./ יןיבנל  הכניסה אתלמבו עד מהרחוב חיצונית כניסה חבתר תתוכנן המגרש בתחום נית:רחבת כניסה חיצו     6.2.1 

 ר "מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון עלב ומואר,  ]יןילבנ הכניסה ואתמב בברוח לפחות[ רוצף מ  כניסה  שביל תכלול  וניתהחיצ    

 .לפחות    

   הריצוף יהיה ככל ית האדריכלת/ אבן טבעית/אחר לפי תוכנ : בטון/ אבנים משתלבוגמרילים: חומר שב 6.2.2  

 . רן בהיהניתן בעל גוו              

 בות/ אבן טבעית. משתלנים : אבחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 ני במים בהתאם גינון חסכו ריכל הפיתוח(י תוכנית אדעל פ) .יש :צמחיהמצורפת(.  יתבתכנ)על פי סימון .יש: משותפת חצר 6.2.4  

  ת משרד החקלאות.להנחיו    

 . יש :בחשת ממו כולל ראש מערכבמגרש  שקיהה מערכת 6.2.5  

 . (ערכת השקיהא מולל  לשטח לא מגונן חצר, הכוונהלפי תוכנית המכר ) :חצר מחדראה ליצי  .יש:  ות הגן רחצר, צמודה לדי  6.2.6  

 , ו'(שוחות וכ ת,צנרמרזב/ים, ), חלחול ביוב ומים, יתכן גישמה/ות, גז: ות גן ר שותפות, בחצר הצמודה לדי רוט מערכות מפי  6.2.7  

  (.כרת המוכני הכרח יוצג בתושלא ב ןהעניי )הכל לפי יבויכ ,רתקשותל, חשמ   

 '. ככל שיש יציאה נוספת  מ 2.5לפחות של ומק מ"ר. ובע 7-פחות מ לא בשטח: יש, ות גן צר הצמודה לדיר משטח מרוצף בח 6.2.8  

 . ס"מ מכל צד 30ת אה בתוספב פתח היציולפחות ברוחמ'  1.20מרוצף בעומק מינימלי של  לחצר הפרטית יהיה משטח   

 ויות.  לפי היתר הבניה ודרישת הרש:  חומר: רשות של המג/יתגדר בחז 6.2.9  
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 . ביעת החברהפי קול  הפיתוח המאושרת ניתתוכ לפי בגובה ממוצע   

 ן. אי (: קומה פתוחה בחלקהשת )קומת עמודים מפול 6.2.10  

 

 מערכות משותפות .7

 גז:  מערכת 7.1 

 המגרש או  המתואר בתוכנית ובמיקום ,הגזברת עם חבתאום  קרקעי-צובר גז תת באמצעות ור מרכזיידס ספקת גז:הכנה לא   7.1.1  

 עפ"י  ו/או ע ע"י החברהמיקום אחר שיקבאו בהבניין                                 

 -צובר גז תתכי  אתבזמובהר  .ז ותחזוקתהנחת צנרת הגלה ת הנאהוזיק  נהבמידת הצורך תינת  המקומית. הרשות דרישות   

 הגז. חברתלות הינם בבע ,ורכאמ קרקעי   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט: מיקום. : ישספקת גז בתוך הדירהת אצנר 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

  .יש :תי מדרגו /מערכת להפעלת לחץ בחדר 7.2.1  

   .יש: במבואות/פרוזדוריםן עשליניקת  מערכת 7.2.2  

 חות. הנחיות יועץ הבטיו  בויהכי ע"י דרישות רשות ככל שידרש :מתזים )ספרינקלרים( –מטית אוטו בוי מערכת כי  7.2.3  

 ת. רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחו : יש. לפי דרישותי ותכולתן יבוי לרבות ארגזי כיבו כ עמדות 7.2.4  

 בטיחות. י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הע" שככל שידר גלאי עשן: 7.2.5  

 יםי בשטחים משותפיבו כדרנטים( וארונות הי י )כיבו, ברזי אש כיבוי ו  גילוי  ותמערכל סידורי הכבאות, לרבות כה: הער     

 באות. וכמות לפי דרישות רשות הכ מיקום פרטיים, או     

 

 י והנחיות יועץ הבטיחות. יבו הכת רשות ע"י דרישו שככל שידר: םבחניוני אוורור מאולץ  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( רכזיתיר מג אוומערכת מיזו  7.4 

 . אין וש הדיירים:ימ לש ר/יםמערכת מיזוג אויר בחד 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר ותתיב מיקום: לדואר שגוי. 1 לוועד הבית, 1ל דירה, לכ :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות הובניי  תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית ותבעל וויהי  ,ןבנייל   

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 יועצים. פי תוכנית המתכננים והל מיקום וכמות: ,פים(בחלקים משותורה )תאות מערכ ומשאבות מים,ערכות סניקה מ  

 

 מערכות תשתית חיבור המבנה ל .8

 .ומיתת המקהנחיות הרשו לפי: חצרל  נפרד מונה מיםש; : יתבי ל ראשי מונה מים ש; : יים מרכזי חיבור לקו מ  8.1  

 ש. י  חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 לל התקנת מונה. כולא ; יש. חשמלברת הבהתאם להוראות ח ,לשמשת החחיבור הבניין לר 8.3  

 . ירה לחב' הטלפוניםר הדבוחיולל כלהיתר(: לא בניה )בקשה תכנון והבהתאם לתקנות ה  :לפוניםהכנה לחיבור הבניין לרשת הט 8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי רת תקשו לרשת יבור הבניין ח 8.5  

 ועל עבודות שביצועם בפמחיר הרכישה. ב כלוליםניקוז, דרכי גישה, ומכים, מדרכה, קירות ת, : כבישל במגרשהגוב פיתוח כללי  8.6  

 באחריות החברה.ינם א מקומיתע"י הרשות ה יעשה  

 ניה.לפי היתר הב רות לאשפה טמונה,בו: פיתוחאצירת אשפה בעמדה ל 8.7 

 . מיתקוהמ רשות ה ע"י: פינוי אשפה  
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 ותף רכוש מש .9

 : המשותף ושתיאור הרכ 9.1 

 נו כמשותפים בתוכנית המכר. באם סומ: מות חניה משותפיםמקו  9.1.1   

 . אין: (חלקית פתוחה עמודים,ו  סהני קומת כ) חלקית ולשתקומה מפ 9.1.2   

  בחברה.לפי החלטת : ם צמודים לדירותשאינחסנים מ 9.1.3   

  .יש: ת כניסהומבק ובי(מבואה )ל 9.1.4   

 יש.  : בי( קומתיתמבואה )לו  9.1.5  

 ף(.)בכל אג 1(: )מספר חדרי מדרגות 9.1.6   

   (.)בכל אגף  1: תמספר מעלי ש; : יתלי מעיש; : פיר מעלית 9.1.7   

 יש.תקנים על הגג: החלק התפוס על ידי מי פחותל :ותףגג מש 9.1.8   

 ממ"דים. -וגנים דירתייםבים מיש מרח אין. :קלטמ "ק/ממ 9.1.9   

 אין. : דודים משותף חדר 9.1.10   

   סמכתשות מואחר שתדרוש ר וכל מיתקן,  רכות סולאריותמע :ון( כגותשותפ מ ו/אות כניות )פרטיו : יש מערכות טמיתקנים על הגג 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

 . יש  ;שטח ללא גינון  .יש: שהמגרושטח פתוח בתחומי  חצר 9.1.12   

 מחזור אשפה כניים, מרכז וחדרים ט כות לרבות תקשורתי מערחדר: בית שהינם רכוש משותףים וחלקים נוספים של הקנמית 9.1.13   

 המכר.  ש משותף בתוכניותכרכוומנים מסהמפרט זה, כמפורט בפרקים אחרים בפה וי אשקנומת   

  

 : ם מהרכוש המשותףיא הוצין לשא (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.תגו י מדר /חדר 9.2.1  

 ומה טכנית.ק 9.2.2  

 לחניה משותפת.גישה  9.2.3   

 מת כניסה. לובי בקו  9.2.4  

 ומתי. לובי ק  9.2.5  

 על הגג. (תפיםהמשו) תקנים השוניםגישה מחדר מדרגות אל המי  9.2.6  

 מדרגות אל חדר מכונות. גישה מחדר 9.2.7  

 . )משותפים( טכני/ים יםי קומתי לחדר/מלוב ה מחדר מדרגות או ישג 9.2.8  

 .על הגג משותפים ידי מיתקנים התפוס על –חלק הגג  9.2.9  

 .תמעלי  9.2.10  

 ירות(. יש מרחבים מוגנים בד -)אין .לטמקממ"ק / 9.2.11  

 משותף. רכוש גדרו ע"י החברה כיול שככם רטיות, חדרים טכניים וחלקיקומות חניון למעט חניות פ: רק אחחל 9.2.12  

 

 ית משותף ב 9.3 

 בית  או בף ת משותוכר דירה בביר דירות(, המ חוק המכ –)להלן  1974 – דהתשל" לחוק המכר )דירות(, 6לסעיף בהתאם  )א(  

 המצוי  ן נו ל התקש  בית מבטל או משנה הוראהעל הבית או שבדעתו להחיל על השחל קנון ית משותף והת המיועד להירשם כב    

 ה העניינים:אותו עניין; ואל המכר פרטים על לכלול במפרט או לצרף לחוזה ים המנויים להלן, חייבינ ניין מן העני חסת לעהמתיי    

 המשותף; רכושמהת חלק הוצא (1)    

 מוד לדירה; ף הצהמשותהחלק ברכוש  שיעורו של (2)   

 אליו; ם המחויבים בקשר תירוובשי  תפות בהוצאות הבית המשותף שיעור ההשת  (3)   

 הבית המשותף; לת החלטות בדבר ניהול קבסדרי  (4)   

 ת; רומכר די)א( לחוק ה3 האמור בסעיף  ין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרךכל עני (5)   

 ב  ייתחמי שהל אף האמור בחוזה המכר, כקטן )א( יראוהו, ע  ויים בסעיף המנ ייניםל עניין מהענמוכר שלא מסר פרטים ע )ב(  
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 המשותף.   ו עניין יחולו על הביתות המצוי לגבי אתקנון שהוראות ה    

 : לק ברכוש המשותף הצמוד לדירהשיעורו של הח 9.4

   .בהתאם לדרישת הרשויותיים נווף לשימקרקעין ובכפבהתאם לחוק ה

 

 :דבר ניהול הביתות בהחלט סדרי קבלת 9.5

 . 1969 -"טקבוע בחוק המקרקעין התשכיהיה על פי ה 

 

 :ים בקשר אליו שותף ובשירותים המחויבהמהוצאות הבית תפות בשיעור ההשת 9.6

 . משותף ון שירשם, עם רישום הבית הלתקנ ם ובהתא המוסמכות יותלדרישת הרשו מקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאםבהתאם לחוק ה 

 

 :חזרו לרכוש המשותף(או שיו /וצאים מהרכוש המשותף )ו ם המהחלקי  9.7

 מצ"ב  באים אשר מסומנים בתוכניות ההרכוש המשותף השטחים המ יוצאו, בהסכםין זה גרוע מהאמור בעניל ימבל      

   בהסכם המכר.ט המכר ו/או  ו/או מצוינים במפר      

 החברה. רות בבית המשותף לפי קביעתה שללדי וצמדווש המשותף וי שבתחום המגרש מוצאים מהרכ חניהה עמדות .א

כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  קביעתה שלי  ית המשותף לפות שבבותף ויוצמדו לדירמש ההרכוש מ המחסנים יוצאו .ב

 תף. ום הבית המשו ותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישהמש

 ל(. לעי 9.2.9חלק כאמור בסעיף עט הלמגגות )מרפסות ו .ג

 מהרכוש המשותף. וצא מ , יםחדר השנא .ד

 המוכרת. לתא שבבעלות והמחסנים ותיוצמדו החני דירות,ו/או המחסנים לת יו נכל הח ם הבית המשותף לא יוצמדוככל שבעת רישו .ה

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 המשותף.   לנציגות הביתם נוספים שיועברו לקונה ו מסמכי ספח א' נ

   .ת כלליותוערה נספח ב' 
 . זיכויים טבלת       ספח ג'נ
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 גות בעלי הדירות מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנצי  – ' נספח א 

 

 רט:מפשל החלק בלתי נפרד ת אלו יצורפו כיוכנתו 10.1  

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

 שותף בקומה. המהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מא קטל ה מידהאת הדירה בקננית הקומה בה נמצתכ 10.1.2   

 בקומה. כוש המשותף הכוללת סימון הר 1:100 -מ נה מידה לא קטןומה טיפוסית בקק  יתתכנ 10.1.3   

 המשותף  ללת סימון הרכוש הכו 1:100 -מ טן רתף בקנה מידה לא ק שות; קומות מקומת כניסה/ קומות מפול תכניות 10.1.4   

 . 1:200מידה בצילום מוקטן לקנה   רתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף דישטחים ו   

 . 1:100 -לא קטן מ דהה מיית קומת גג בקנתכנ 10.1.5   

משותפת   חצר ןמוהכוללת סי 1:250דה בניה בקנה מיבלת היתר שות המקומית לקתכנית המגרש כפי שהוגשה לר 10.1.6   

 וגינות צמודות. 

 

 ידין לרבות על פבהתאם לכל סור למש מור, שית ולחומרי הגיורכמעלכל ה ושימוש רה יינתנו הוראות תחזוקהדיסירת הבעת מ 10.2  

 ן: וק המכר דירות בענייח   

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

 מערכות מיזוג אוויר,  טיחות, ב מערכותבדירה לרבות השירות המותקנות  ת של מערכותעונקה כוללת ותחזוקה מ תחזו )ב(   

 ה.וצא באלת אלקטרומכניות וכי מערכו   

 ות. ותקופתיות, אם נדרש ותשוטפ אפיון ביקורות תדירות ו )ג(   

 צירת קשר. ספר טלפון לימו  ספקרבות שמות יצרן/נים בדירה, לתקת של ציוד ומערכות המו מפרט טכני ותעודות אחריו )ד(   

 

 הגימור של  מערכות וחומרי ה שלתחזוקה תכנית והוראות    יןה בבני דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונש ר לרוכהמוכר ימסו 10.3  

 עניין: בות  המכר דירפי חוק  ם לכל דין לרבות עלשיש חובה למסור בהתאן בניי ה  

 על גימורם.  יןזוקת כל רכיבי הבנית שוטפות לתחפעולו )א(   

 מיזוג   ותרכיות, מע מערכות בטיחות, מעלהשירות המותקנות בבניין לרבות מערכות ל  ונעת שלת ותחזוקה מ תחזוקה כול )ב(   

 באלה.וצא ניות וכימכטרו יר, מערכות אלקאוו    

 אם נדרשות.  ותקופתיות, אפיון ביקורות שוטפותתדירות ו )ג(   

 פק ומספר טלפון ליצירת קשר. ס יצרן/ , לרבות שמותת המותקנים במבנהציוד ומערכו לש כני ותעודות אחריותמפרט ט )ד(  

 מיליה. יפקסמספר ו לפוןח לרבות מספר טהמערכות והפיתו, יןשל הבניימת צוות המתכננים רש )ה(   

 בטיחות   ת כוחשמל ותקשורת, מער ציה סניטרית,ות בלבד של אינסטלהמשותפ ( למערכות AS MADEתכניות עדות ) )ו(   

   ורירה האמב ולפיה על רוכש הדהמוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכת .בפיתוחניות במבנה וומערכות אלקטרומכ   

 )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה. בועה של בעלי הדירותהק או   לנציגות הזמניתלמסור אותם    
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 ת ואזהרות הערות כלליו  –נספח ב' 

 רה ת למבנה ולדיוליהערות כל 

 

   .היבנהיתר ה התקפים למועד קבלת ,ת תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלישולפי דרי  המלאכות יהיוכל המוצרים ו .1

 . 2010-תש"ע (3ת תק' )מס' מיתקן לאנטנ .2

    אנטנות      )אק"מ( ומיתקני ליטה משותפת לקת : מיתקני אנטנו799 ישראלי, ת"י  שידורי החובה, לפי תקן בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת              

 (.לקליטה אינדיווידואלית )אק"א              

ה אם קיים הסדר אחר המבטיח שבכל לקליטת שידורי החוב ותלאנטנהתקנת מיתקן  את החברה מחובת רטושאית לפהוועדה המקומית ר .3

 תשלום. ורי חובה בלארה יהיה ניתן לקלוט שידדי

ימנע  יטום המרתף, ו/או לה לה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על אעווט בכל פד הבית, ולנק או באמצעות ווע/פעול בעצמו ול יבהקונה מתחי  .4

ע ריסוס  שורשים חודרניים וביצו בות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלתכפי שפורט לעיל, לר ף,המרת סיכון לאיטום כדי עולה שיש בהפל מכ

 . םקיתי למניעת קינון חר תקופ

 ברות.  נו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוישה אחרת ו לה ו/או סגירר יכוסו בתקרה קמערכות כאמו .5

מצנות מינרלים )ברזל( וכן התח  ,"עיניים" ם, גוון, גידים,בדלי מרקיות כגון: הבעעות טיתכנו תופים, ובכפוף לתקנפוי יוחבריצוף  באבן טבעית,  .6

 קצוע.תקינה ולכללי המוף לדרישות הכפב  הכל .מוי חלודהים דת בכתמומתבטאה

ם פינות טוצע קי יפולים לא יבווי קירות ו/או שפחיב. לייםמהנדרש בתקנים הישראעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות י ובריצוף  בחיפוי .7

 .)גרונגים(

צורך מערכות זק, כבלים, לב ל,המגרש, לחברת החשמ י המבנה ו/אורה להעמיד שטח/ים בתחומלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החב .8

כות ובז גישה, כן לצורך ןני הבניי ק מתשימוש בלרבות  גישה חופשית ים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשרינ ו/או בני משות הבניין המש

 ים אלו. חשטן ם מיסי ועד בית בגיפטורים מתשלוכמו כן יהיו גופים אלו לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים.  מוש והטיפול בשטח/יםשיה

 גורות. באריזות פתוחות או ס ים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, מררתיים חון במחסנים די איסור חמור לאחסחל  .9

ן.  רור, המשרתים כלל הבניי ת מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוויכול שיהיו תקרו  ריםיי"י הדרכשו עשי  ים(,)ככל שקיימ  סניםחבמ .10

 ובתפקוד.  ושפגע בשימובאופן שלא י ד למחסנים בלבדונפר המשותף  ושרכל למחסנים תעשה  מה הזנת החשמ

ך לא א  לולים ליצור הפרעהועהחלל  יסה, מקטינים  באזור תליית כב  וקנבאם יותויח' מיזוג האוויר    של דוד המים החמים  מםמיקו  .11

 פחות מן הקבוע במפרט.

ישות עומדת בדרהם וי שרמת הרעש שלביחידות עיב רקש י הקונה, יעשה שימווג האוויר ע"פקו ויותקנו מערכות מיזבאם יסו .12

 ת לרעשים ומפגעים. נוהתק

ונה וזאת על מנת  עמדת הדירה לרשות הק ה ת מעתהשנים הראשונווף לפחות בשלוש  כת , באופןהמוגן לאוורר המרחב  חשוב להדגיש כי יש .13

 .מרחב המוגןטון שמהם עשוי הצא בקירות הבנמוה המופק מבטן האדמה  רגטים )חצץ(,באג אלהימצון אשר עלול לסלק שרידי גז ראד

  ת, מחסניםיות, חנ גינוים, כגון בשטחים פרטיברו עי  נה ואשרתות כלל הדיירים במבת ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשר חויתכנו שו .14

 ויקט. חלטת מתכנני ויועצי הפר רטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י הומרפסות פ

השייכים לכלל  ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, ם,נרות )מיעוברות צכן ו, יתסן או החניהאו המחדירה, ה תר קירות ובסמוך לתק ,ברצפה .15

   חלקים משותפים. םוין, ומהוהבניי 

 בריצוף זה. גרום לשקיעות"אבן משתלבת" עלולים ל ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחיעל שבילים, מעברים  יםם כבדברכבינסיעה  .16

 ה. יות הרוכש לא תיפגענובכל מקרה זכו ן ו/או אישור הרשויות.נוצרכי התכקומם בהתאם לומות החנייה ומייים במספר מקנושייתכנו  .17

הוראות   [, תגברנה11.12.2017 - 12מהדורה מחיר למשתכן ]מפרט מחייב  1פח ג'נסראות אות המפרט להול סתירה בין הורשה במקר .18

 דין. ח, בכפוף לכלהנספ

 תגברנה ההוראות. -לרז )להלן: "ההוראות"( לבין המפרט לעימכן ו/או הו הוראות הדי וראות החוזה ו/א סתירה בין ה  שלה כמו כן, במקר .19
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 ם  טבלת זיכויי  –' גח נספ

 וחדות הערות מי

 11.12.2017או  - 12דורה יר למשתכן מהמשרד הבינוי והשיכון, מחבמפרט המחייב של  ם אך ורק הנדרשים כוז זיכויים אלו הינרי .1

 ים מע"מ.  לעיל כוללם הנקובים המחירי .2

גין  ב  .אחרת אלא עם נאמר מורה/זיכוי כספיתא  חייב ללים הכוללים במפרט המה יהא רשאי לוותר על פריט מבין הפריט ירכש הד רו .3

אי לעדכן  רשכספי. )משהב"ש יהא בלת זיכוי אי לוותר על התקנתם כנגד קהרשומים בטבלה שלעיל יהא הרוכש זכ פריטים אלו בלבד

 (. יםפציפיח המכרזים הסך הכספי לזיכוי בנוסהער

  תתאפשר, להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברה, ו מטבח המתוכנניםבגין ארונות הלהזדכות רוכש )דייר( אשר יבחר  .4

 ועל חשבונו.  ורק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות מטבח  ההתקנת לרוכש 

ם  בין א ,המוכר לא יהא רשאי ליזום ו/או להתנות ו/או לחייבש ובכתב. ראה, ביוזמתו בלבד, מ ויתור על פריט ייעשה ע"י רוכש הדיר .5

 , בין אם בתמורה ובין אם לאו. כלשהוא, ויתור על פריט דייר אחד ובין אם כלפי כלל הדיירילפי  כ

הסכם  מק  יהיו חלתוספת ושיפורים אלו תוספת ושיפורים למפרט המחייב.  שלום, ת  , ללאלכלל הדייריםוכר יהא רשאי להציע  המ .6

 בין המוכר לרוכשים. ולשיפורים אלו ככל שהוסכם עליהם  ת  ונות הנוגעות לתוספו תלעורב ב"ש לא יהיה מהמכר. משהב
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