
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 למשתכן מחיר

     מפרט מקובץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 אמפא ישראל גשם למשתכן עתלית בע"מ 

                      
      

           
                              10משהב"ש מהדורה 

 
 
 
 

 עתלית שם האתר: 

  
 חדרים  6 מס' חדרים: 

  
 ___ דירה מדגם:

  
 10 דירה מס': 

  
 3 : מס' קומה 

  
 1,4 : מס'נים בניי
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 20.12.2021תאריך עדכון:                                                                                                          

 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.   
 

 . (1.1-1.2גרש )מהנה ומיקום בכתובת המ  : 1סעיף               
 . (2.1-2.2)זכות שהקונה רוכש והבעל הקרקע   : 2ף סעי              
 .וחניה  מחסן בבניין,מיקום הדירה  : 3עיף ס              
 אור הדירה. ית   : 4סעיף               
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  : 5סעיף               

 (. 6.1-6.7) םואופן חישוב  ,הדירה  באופן בלעדי את המשמשים   לדירה או המוצמדים ספים ו שטחים נ  רוטפ  : 6סעיף                
 ג(. -)א סטיות קבילות  : 7סעיף                
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   : 8סעיף               
 . פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד  : 9סעיף               

 
 ודה ואביזריההדירה, צי ,ין, המבנהינבאור היתפרק ב'.   

 
 . (1.1-1.6ל קומה )ויעודה של כ  תהבניין, הקומו אור י ת   :1סעיף                 

 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )   :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. י ת   :3סעיף                

 בה הדירה.          וג  : 3.1סעיף 
 הצמודים לה.  ה ושטחים ( רשימת חדרים וגימורים בדיר2ה בלט)  : 3.2יף עס

 (.3.3.1-3.3.3ות מטבח ורחצה )נו אר  : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.   : 3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה   : 3.5סעיף          
 (. 3.6.1-3.6.8לציה נוספים )טיזרי אינסאב ו ,ברזים( ם,רואה )כלימתקני תב ,(4)טבלה   : 3.6סעיף          
 . (3.7.1-3.7.11קשורת )תו מתקני חשמל  ,(5)טבלה   : 3.7סעיף           

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

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

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  : 7.1יף עס  
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  : 7.2סעיף   
 חניה.   תפי ץ במרולאוורור מא   : 7.3סעיף   
 ית. מערכת מזוג אויר מרכז   : 7.4סעיף   
 בחדר/ים לשימוש הדיירים. מיזוג אויר  ת: מערכ 7.5סעיף   
 דואר. תיבות   : 7.6סעיף   
 רכות משותפות נוספות. ומע ם מתקני  : 7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת  : 9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12וש המשותף )כם שאין להוציאם מהרקיחל  : 9.2סעיף   
 ישום ופרטים(.ותף )ר בית מש  : 9.3סעיף   
 הצמוד לדירה. רו של החלק ברכוש המשותף ועשי  : 9.4סעיף   
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 ר אליו. שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקש  : 9.6סעיף   
 שותף. ים מהרכוש המא החלקים המוצ  : 9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 ות הבית המשותף. גימכים נוספים שיועברו לקונה ולנצמס א' נספח 

 . הערות כלליות נספח ב' 
 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 

 . הנחיות ראשוניות לתחזוקה   ד'נספח 
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 __ : מדגםדירה  עתלית  שם האתר: 

   6 מס' חדרים:   

 10 דירה מס':   

 3 : מס'  ה קומ  

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 1,4 ס': מ ניםייבנ   

 
 

 מכר" "מפרט  

 1974  – ד המכר )דירות(, התשל"   ק חו  לפי 

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 והבהרות הנכונים למבנה ולדירה(מות התא  כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  כר/ת"ו מ"הן )להל                       .עתלית בע"מאמפא ישראל גשם למשתכן :  ין זה בנספח לחו   

                                             ת.ז       לבין:     

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

 

       מתאריך:   

 

 י פרטי זיהו    א.
 

   בהמשך.מקומית יקבע ע"י הרשות ה: ומס' בית   רחוב  .ליתתע :ישוב .1   

 ; 03201,202,2 :יםמגרש . 3,55,735  מס' ותחלק .10561 :'מס גוש 1.1 

 ./ה/א 17חכ/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה: וכש בדירההקונה רהזכות ש

 .ישראל עימקרק רשות :רכי שם המח  2.1

   1.11.2018: רהכי קופת החתחילת ת  .98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  וקומה: 'סמרה י ד .3
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 ן תיאור הדירה/ות בבניין: להל .4

 

 :1,4 מס' בבניין  

 

וגן דירתי )להלן  ב מחרמחדר שינה,  ,תוחדר ארונו חדר שינה הורים ,פינת אוכל, מטבח כניסה, חדר דיור, :, גן חדרים 4  - 1,2מס'  בדירה 

 ,שימוש נפרד( שירותי אורחים )בית מקלחת(,הורים ) חדר רחצה,( אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, ינה(המשמש גם כחדר ש ממ"ד,  –

 . (יציאה מחדר דיור) רוחצ  רחבה מרוצפת מסתור מערכות,

  

המשמש גם  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן , הורים חדר שינה ,כלאופינת , מטבח ר,כניסה, חדר דיו  :חדרים 3  - 3,4,6,7ס' בדירה מ        

 . (יציאה מחדר דיור) ת שרות, מרפסת שמששימוש נפרד(, מרפס שירותי אורחים )בית , (אמבטיה) כללי חדר רחצהפרוזדור,  כחדר שינה(

 

  –מרחב מוגן דירתי )להלן חדרי שינה,  3דר ארונות, וחנה הורים  שי רדח ,פינת אוכל, מטבח דיור, ר, חדכניסה :חדרים 6 - 5,8מס' בדירה  

  שירותי אורחים )בית חדר רחצה הורים )מקלחת(,,(אמבטיה) כללי רחצהחדר משפחה, פרוזדור,  פינת, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,

 . (ה הוריםינ יציאה מחדר ש, מרפסת שמש )(דיור מחדר האיצי) , מרפסת שמש, מרפסת שרותשימוש נפרד(

 

  –מרחב מוגן דירתי )להלן חדרי שינה,  3, חדר שינה הורים ,פינת אוכל, וחדר ארונות מטבח כניסה, חדר דיור, :םחדרי  6 - 9ה מס' ירבד 

, (מקלחתר שינה )דחבצה חחדר ר ורים )מקלחת(,חצה החדר ר  ,(אמבטיה) כללי רחצהחדר פרוזדור, , המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,

 . (דיור יציאה מחדר) ד(, מרפסת שרות, מרפסת שמשש נפרמו שי רחים )ביתאושירותי 

   

   –דירתי )להלן  מוגןמרחב חדרי שינה,  3, וריםחדר שינה ה ,פינת אוכל, וחדר ארונות מטבח כניסה, חדר דיור, :חדרים 6 - 10בדירה מס'  

, (מקלחתצה בחדר שינה )חדר רח לחת(,מקהורים ) רחצהר חד  ,(אמבטיה) כללי רחצהחדר  פרוזדור, ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,

 . (דיור יציאה מחדר) שימוש נפרד(, מרפסת שרות, מרפסת שמש שירותי אורחים )בית

   
   שטח הדירה .5

 : כללים אלה המחושב לפי .ת המכרבתוכני צויןמכ___________ מ"ר : שטח הדירה הוא

 קירות החוץ של הדירה. של  החיצונייםעל פניהם העוברים  יםוו קהצר על ידי הנו צולעטח הכלוא בתוך המשה )א(

   –זה לעניין 

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

 אחרת.דירה או תוכנית בקומה או בינה לבין 

 של קיר החוץ;  כזובמרע האמור ו המצוליעבור קחרת  א הררה לבין דיהדי בין שר קיר חוץ מפרידאכ

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

 ה.בדירסים סכום שטחי כל המפלה יהיה כל מפלס בדירה; שטח הדירויפורט השטח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב  (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  כל חת בלבד לפי ההיטל האופקי של עם אות בדירה יחושב פרגמדכל מהלך  לש שטחו (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –ש"ל , התנאיו ואגרות(תר, ת ה להיקש)בואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה גובהם תבחישוב השטח ייכללו רק השטחים ש (ד)

 יתר(.  ן והבניה )בקשה להו תקנות התכנ –ן )להל

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף המשותף הצמוד לדירהשיעורו של החלק ברכוש  (ה)
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 :משמשים את הדירה באופן בלעדי פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או ה .6

שטח מלא כוונה למ]קירוי ה ות/ורהש מקהשמ ות/תמתוכה מרפס .כרת המבתוכני כמצוין_____מ"ר   :(1)ח בשט שמש תו /תמרפס 6.1

 דמוי תקרה  

 בתוכנית המכר כמצוין, אחת מעל בלבד[  מצא קומה)לא פרגולה( הנ 

ן מקום  חניה עם סימותכנית שטחי ה )יש לצרף  המכר.בתכנית כמצוין _____ מ"ר: מס' מקורה/ מקורה חלקית/ לא מקורהחניה  6.2

   יההחנ

 המוצמדת(;  

 תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(; לצרף )יש  .בתוכנית המכר כמצוין______ מ"ר :(2)בשטחי דירתמחסן  36.

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח .46

 אין.  :גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

רחבה/ות  בות שבילים ולר)ראה תכנית החצר המוצמדת  וכנית המכרתב מצויןכ_____ מ"ר :(4)חצר מוצמדת בשטח :בדירות גן  6.6

 פות ואחר'(; וצמר

 שטח(.  ו )מהות ספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטםו נ חלקים/אזורים,/חיםש שטאם י  6.7

 הדירה(.  פלס רצפתבתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ממ מסומןכל שכ :מסתור כביסה

 

 הערות לחישובי השטחים:  

 ך המצולע הנוצר על ידי הקווים רצפה הכלוא בתוהשטח הוא של מרפסת דירה; שטחה ל  יתנסת חיצומרפ –" ש ת שמפסמר" .1

רות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  העוברים על פניהם החיצוניים של קי 

 רפסת.במ

הרקיע כפוף  ו לאורו/א לשמש אשר מידת חשיפתה  ה,או בחלק  מקורה בשלמותו חשופה ו/א  ר כי "מרפסת שמש" הכוונה,בהמו

 שיש בה כדי להשפיע על לה והן מחוצה  הקרקע ן בתחוםן יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי המיקומה בבניי ל

 . שיפת המרפסת לשמשח

  דירהיד בינו לבין חלק של פרמ יר המחסןירות; כאשר קהקבין קירות המחסן בתוספת שטח  טח הכלוא , הוא הש שטחו של מחסן  .2

 יכלל שטח הקיר במלואו. ישמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף   ת ייכלל רק השטחאחר

   מ;ס" 20  תחת לקירות החוץ בעובייאורטי מפת שטח ת, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוס שטחו של מרתף .3

חת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר  ייכלל רק השטח שמתת אחר ל דירהינו לבין חלק שב ידמרתף מפרכאשר קיר ה

 שטח הקיר במלואו.   המרתף גובל בשטח משותף ייכלל

ין שטח החצר המופיע במפרט  ב  5%עד  שיעור של, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשטחה של חצר כולל .4

 עשה.ין השטח למלבר המכ

 

 ות קבילות:טי ס .7

 כסטייה ממפרט זה:קבילות ולא יראו אותן   ות להלן הן סטיותורטהמפת הסטיו   

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

 לעיל. 4ה ערוה 6.6יותר כמפורט בסעיף     

    

  ותן הן סטיות קבילות ולא יראו א האבזרים למעשהמפרט ומידות ם בזריהאבידות בין מ 5%יה בשיעור של עד טיס (ב)   

   . כסטייה ממפרט זה  
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 .יםכלריאדשלג  "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 ל. רת הכרמ, טי22 ן היסודקר : תבו כת --- פקס: 073-3672165 : טלפון  

 liran@gl-re.co.il :דוא"ל 
 
 

 . בע"מ רבקה כהן הנדסה אזרחית  "(:המהנדס)להלן "  לתכנון השלדחראי אשם ה .9

 , חיפה.10החיטה  : כתובת 04-9006516 :פקס 04-8414063 : טלפון  

 eyalk.erk@gmail.com   :דוא"ל 
 

 

 ה ריואביזיודה צ תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  וחלקים אחרים חרותות אמית של דיר ה פניבחלוק להכניס שינויים  רשאי המוכר    * 

 . תף הבניין או שטחים ברכוש המשו  חזית   

 . אם יש כזה התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

 

 אור הבנייןתי  .1

   (בעיקרה למגוריםמת קרקע )בכל בניין קו. 1-7ים ניינבשם הידועים בים, בניינ  7מתוך ד אח, "תישפחמ רב" ן מגוריםי בני 1.1  

  .הבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה .םקומות למגורי 4ועוד   

            

 ; דירות למגורים 9 :3ן בבניי ;דירות למגורים 8 :2ן ייבבנ; (ייןבנ  לכב) למגוריםות דיר 11: 1,4,5,6,7 ניםיי בבנ      1.2                              

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(רותיד   

 

 לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר   )*(

 ך אחר. כל צורל או 
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 של כל קומה ן וייעודה יי בנ ב פירוט הקומות – 1טבלה מס'  1.3

  

 : (בכל בניין ) 1,4נים בבניי  

 ור אאו תיכינוי 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת המפלס ל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

,  לובי() מבואת כניסה ,(גן ) מגורים

חדר  מדרגות,  , חדרמעלית  ,ים וזדור רפ

  פירים,   ן,מחס  גז, י בלונ ל נישה , ותלגע 

ת לפי דרישת  טכניו  מתקנים ומערכות 

 והרשויות.   ניםנכהמת

סעות, מעברים,  י , מ חניות  בפיתוח:

 לי אשפה/מחזור. מכ

 

 1,2 מגורים קומות 
3 

 )בכל קומה( 

  , חדרמעליתמגורים, מבואה קומתית, 

כות רע ם ומקנימת ,מחסן, פירים מדרגות, 

 והרשויות.   יםת לפי דרישת המתכננ וטכני 

--- 

 2 3 קומת מגורים 

  , חדרמעליתקומתית,  מגורים, מבואה 

מתקנים ומערכות טכניות   פירים, ,  רגות דמ

 יות. לפי דרישת המתכננים והרשו 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
4 1 

  , חדרמעליתמגורים, מבואה קומתית, 

ניות  רכות טכ ע מנים ו תק מ פירים, מדרגות,  

 יות. ם והרשו נילפי דרישת המתכנ 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

, ריםי פ,  ת ו מערכות סולארימדרגות,  חדר

קנים ומערכות טכניות )משותפות/  מת

 ת. פרטיות(, לפי דרישת המתכננים והרשויו

--- 

 --- --- --- 5 סך הכל קומות למגורים 

 )הראשי(.  וןנכלל הגג העלי  אקומות ל במניין ה  5 נייןסך הכל קומות בב

 

 :2 ן נייבב 

 י או תיאור ונכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת המפלס ל

 )ד(  ייןנבל תעהקוב

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 1 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

,  )לובי( מבואת כניסה ,(גן ) מגורים

נישה  מדרגות,   , חדרמעלית  ים,פרוזדור 

מתקנים   ,פירים , מחסנים ,גז   בלוני ל

  מתכננים לפי דרישת ה ת ו ומערכות טכני 

 והרשויות. 

סעות, מעברים,  י , מ חניות  בפיתוח:

 זור. פה/מח שלי א מכ

 1-3 ת מגורים וקומ
2 

 מה( )בכל קו 

  , חדרמעליתמגורים, מבואה קומתית, 

יות  מתקנים ומערכות טכנ פירים, ת,  מדרגו 

 יות. שו ם והרנילפי דרישת המתכנ 

--- 

 ליונה מגורים עקומת 

 )פנטהאוז(
4 1 

  , חדרמעלית, ואה קומתית מב מגורים, 

מתקנים ומערכות  פירים,מחסן,  מדרגות, 

 יות. פי דרישת המתכננים והרשו טכניות ל 

--- 

 יוןגג על

 )ראשי(
--- --- 

, פיריםריות,  מערכות סולאמדרגות,  חדר

ות/  טכניות )משותפ קנים ומערכות מת

 ת. ום והרשוירישת המתכנני לפי דות(, פרטי 

--- 

 --- --- --- 5 ם סך הכל קומות למגורי
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 י או תיאור ונכי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת המפלס ל

 )ד(  ייןנבל תעהקוב

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 )הראשי(.  וןבמניין הקומות לא נכלל הגג העלי 5 נייןסך הכל קומות בב

  

 :3 ן בבניי       

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת המפלס ל

 )ד(  לבניין בעתהקו

ירות  מספר ד

 קומהב
 תהערו סוג השימוש 

 1 ע קרק ןינילבקומת הכניסה 

,  לובי() מבואת כניסה ,(גן ) מגורים

נישה  מדרגות,   , חדרמעלית  ים,ור פרוזד

מתקנים   פירים, מחסנים,  גז,  בלוני ל

ת לפי דרישת המתכננים  ומערכות טכניו 

 והרשויות. 

סעות, מעברים,  י , מ חניות  יתוח:פב

 זור. לי אשפה/מח מכ

 3 1 ים מגורת קומ

  , חדרמעליתת, קומתי מגורים, מבואה 

מתקנים ומערכות  ,פירים   סן,חמ רגות,דמ

 והרשויות.   ת המתכנניםת לפי דרישיוכנ ט

--- 

 2,3 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

  , חדרמעליתמגורים, מבואה קומתית, 

ערכות ים וממתקנ פירים,,  , מחסןמדרגות 

 יות. טכניות לפי דרישת המתכננים והרשו 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 ז()פנטהאו
4 1 

  , חדרמעליתומתית, קמבואה  מגורים,

ומערכות נים  מתק  פירים,,  ןס מחמדרגות, 

 יות. טכניות לפי דרישת המתכננים והרשו 

--- 

 ליוןע גג 

 )ראשי(
--- --- 

 , פיריםמערכות סולאריות,  מדרגות,  חדר

קנים ומערכות טכניות )משותפות/  מת

 ת. נים והרשויולפי דרישת המתכנפרטיות(, 

--- 

 --- --- --- 5 ים ות למגורקומכל ה סך

 )הראשי(.  ל הגג העליוןמות לא נכלבמניין הקו  5 ןנייסך הכל קומות בב

 

 : (ן בניי בכל ) 5,6,7נים בבניי  

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 ה יסכנקומת המפלס ל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 2 קע קר ןלבנייקומת הכניסה 

,  )לובי( כניסהמבואת  ,(גן ) מגורים

 פירים,   ,מדרגות  , חדרית מעל ים,פרוזדור 

ת  מתקנים ומערכות טכניו נישה לבלוני גז,

 יות. והרשו   ת המתכנניםלפי דריש

סעות, מעברים,  י , מ חניות  בפיתוח:

 ה/מחזור. אשפלי  מכ

 

 4 1 מגורים ת קומ

  פרוזדורים,  תית,ה קומ מגורים, מבוא

  , םרי , פי ניםמחס מדרגות,  , חדרמעלית

ת לפי דרישת  מתקנים ומערכות טכניו 

 ות. כננים והרשוימתה

--- 

 2,3 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

  , חדרמעליתמתית, מגורים, מבואה קו 

מתקנים ומערכות טכניות   פירים, מדרגות,  

 יות. דרישת המתכננים והרשו לפי 

--- 

 ---  דרח , מעליתואה קומתית, ב מים, מגור 1 4 נה עליומגורים קומת 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 ה יסכנקומת המפלס ל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש סוג

 ות מתקנים ומערכ פירים,מחסן,  מדרגות,  )פנטהאוז(

 יות. דרישת המתכננים והרשו טכניות לפי 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

, פיריםאריות,  ת סול מערכומדרגות,  רדח

משותפות/  קנים ומערכות טכניות )מת

 ת. יודרישת המתכננים והרשו  פרטיות(, לפי 

--- 

 --- --- --- 5 גורים סך הכל קומות למ

 )הראשי(.  הגג העליון לל במניין הקומות לא נכ 5 נייןקומות בב ל הכסך 

 

  :ותוהבהר הערות

  .הבניה יהיתרייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל (א)

 יה  בנבתקנות התכנון והדרתה ]כהג סות היא הכניסה הקובעת לבנייןיין איזו מהכנילבניין, יש לצ אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  ()ב

 )בקשה להיתר([.   

 

 :ין בכל בני  (ראשי ) ףמשות רגותחדר מד 1.4  

 ס הגג.ד מפלהקרקע עס קומת פלמממקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1: יין בכל בנהמדרגות  י דרמספר ח    

   אין.: חדרי מדרגות נוספים   

     .5: תמעלי למספר התחנות ; 1 :יין נבב מספר המעליותיש;  :בכל בניין  תמעלי  1.5  

 . אין :שבת)*(פיקוד   מנגנון  ;6: תלי עמלים מספר נוסע   

 . אין :מרעמדת שו  1.6  

בהתאם   ו/או חברת הניהול  דיירי הבניין נציגות שהפעלתו תקבע ע"ית,  גנון פיקוד שבמעלית בעלת מנמובהר כי הכוונה ל –"מעלית שבת"  )*(

 . 1969-קרקעין תשכ"טהמ חוקלז'   59לסעיף             

 

 : (ין )בכל בני  רגמת חומרי הבניין ועבודו  .2

 

 נליתילה קובנציו ו/או רג בשילוב רגילהת ו: מתועששיטת הבניה; השלד ות מהנדסלפי תכני :ין ני שלד הב          2.1

 ;  השלד מהנדס: לפי חישובי עובי  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי בטון מזוין :חומר: רקעמת קת קו רצפה ותקר         2.2

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

 תקן הישראלי למניעת החלקה.  בהתאם לדרישות ה נגד החלקהרים יהיה ן המגו י י ריצוף בנ         

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :תרמי  דדו בי ; השלד ישובי מהנדסי חלפ עובי: .: בטון מזויןחומר: רצפה ותקרה קומתית         2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :טי אקוס בידוד          

  השלד. לפי חישובי מהנדס: עובי. ועשים מבטוןבטון מזוין, או אלמנטים מת: חומר :הבניין  תו גג         2.4

   .1045מס'  שראליי קןת לפי :בידוד תרמי  .לפי הנחיות היועץ :שיפועי ניקוז ואיטום            

                                   חוץ ובצד הפונה ת של קיר ה פנימי בדופן באם מכלול מתועש, בנציונליתרגילה קונאו  ו/או רגילה בשילוב  שתועמת :קירות חוץ  2.5

  :1045 ס'ישראלי מ לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון  : לפיעובי תאי או בלוק  דירות, בלוקי בטון,ל

 " של מכון התקנים הישראלי. ירוק תקן  ו בעלי "תו יפנים יה ותירוקצבעי תקרות                   

 : חוץ  רותר קי גימו 2.6

 בהיתר הבניה.  נאיםהכל לפי הת .או אחר (שכבות 2) טיח: עיקרי  ציפוי  2.6.1
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 ית. קומ ם עם הרשות המאו בתוחלוקת הציפויים  , גווןנות סוגהיה רשאי לשי : האדריכלחיפוי אחר 2.6.2

 , לפי או משולבו/  נג(טואיכגון או בלוק תאי )ו/או בלוקי בטון  ו/  מזוין : בטוןחומר: רותן הדיבי הדת הפרקירו  2.7

 .  1חלק  1004  הנדרש על פי ת"י קו את שיעור הבידוד האקוסטי  השלד והיועץ ובכל מקרה יעני   מהנדס   נחיות ה    

 .האדריכל תכנוןלפי  גובהמהנדס, תכנון הפי ל לבאו משוו/או בלוק ו/ : בטוןחומר וגובה :(מרפסות )ככל שיש קיר הפרדה בין  

 :ראשי  מדרגותחדר  2.8

  לחדרי המדרגות הבידוד האקוסטי ;המהנדס ישובילפי ח עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

ירוק"   בעל "תו תקן ,עד לתקרה קריליצבע אטיח ויצוף + ת הר דוגמלים( כפנ) יםחיפוי בשיפול: חומר :ר קירות פניםמוגי  2.8.2 

   ם. ירוק" מטעם מכון התקני  תקן"תו בעל  וסיד סינטטי שכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה .כון התקניםמטעם מ

ות בהתאם לדריש (,נט לבןמ צ)ו או טראצגרניט פורצלן אבן נסורה או מו הי מדרגות בניין המגורים י :מדרגות ופודסטים       2.8.3 

הביניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד טחי ומש אורך המדרגותלוונטים, ובעלות שיפולים תואמים להרקנים הת

  החלקה.

 . 1142, בהתאם לת"י ב )לרבות מאחז יד(ו משולוי ו/או/או בנ : מתכת מאחז יד /מעקה 2.8.4 

   המדרגות. חדרעות מצבא: עליה לגג 2.8.5 

   :קומתיתבי( מבואה )לו  2.9

ט פורצלן, אבן נסורה או קרמיקה או גרני ו בחיפוי קשיח, דוגמתרות פנים יהי ר קי גימו: חומר: מבואה קומתית ר קירות פניםמוגי  

 ה.וק"(  עד לתקרר י בעל תו תקןרילי )"פוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקגובה משקופי הדלתות, מעל החיעד ל

 מעל תקרה זו(.   )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח רוק"תקן י תו טי "בעל סיד סינט+ ח טי: חומר: גימור תקרה 

 אבן נסורה או גרניט פורצלן. : ריצוף 

 :יתראש סהובי( כני מבואה )ל 2.10

וי הקשיח  יפהחחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל פל ,ניט פורצלןאו גרה אבן נסורה או קרמיק :חומר: ימור קירות פניםג

  )"בעל תו תקן ירוק"(.רילי בע אקצבוצע טיח וי

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

בתקן  דים ומהעו מ"ר,  0.64-ח האריח הבודד לא יפחת מטש רניט פורצלן.אריחים מסוג גאבן נסורה )שיש( או   :חומר: ריצוף

 .  לקהעת החלמני ישראליה

 

, בחזית 816ניה ות"י בו ין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון דלת הכניסה לבני  תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד

 הרשות המקומית.  יה לפי דרישתיצוב המספר יה יין חיצוני ומואר, עהבניין יותקן מספר בנ

 .6.1.3עיף תוח סעבודות פיאה : רמקורה לא יתגימור חניה חיצונ  2.11

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 (, חדר אופנים/עגלות וכדומה. יול שיהר/ים טכניים )ככדח 

בחדר  :הגימור תקר. (ארונות חשמל, מים וכו'  גומחות,עט )למליסיד, נטטי דוגמת פוסי צבוע בצבע: טיח גימור קירות 

. כל הצבעים, טטיסינ בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים לבשוו מו/א  הקרת משנו/או ת טיטינס בצבעצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. "תו בעל  

 . או משולבן ורצלאו פטראצו חי קרמיקה או : אריגימור רצפה              

 כל דין.  תישו דרבהתאם ל גרניט פורצלן,והקירות יעשה  הפעבודות גמר של הרצ חדר אשפה: 

  :הערות

 תקנים.מטעם מכון הרוק" תקן י בעל "תו  בחומרים ות/תקרה יעשו ת קירצביע . 1

    .למניעת החלקה 2279י ת התקן הישראליהיה נגד החלקה בהתאם לדרישו  ובשטחים המשותפים( )בדירות בניין בריצוף . 2
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 ום ומחזיר שמן. ינטרק רכת אמע טת על ידימלית הנשלחש חהדלת אלומיניום מזוגגת, בעלת פתי: יש, ן לבניידלת כניסה  2.13

     אין.:  ין ינוספת לבנ, יציאה דלת כניסה/   

 זיר שמן. : דלתות אש, כולל מחדלתות חדר מדרגות 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי ות, וכמ חומר ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף  .דלתות פח :נייםדרים טכדלתות ח  

    ן.י א :ומתי ק בי ו ל דלתות 2.15

 .: ישפיםמשות וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ת, חניו  ,ותות קומתי מדרגות, מבוא   , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה 2.16

 דרגות ולחצן מתוך הדירה   בחדר המ הכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועת אור בבבניין המגורים יהיו לחצן הדלק                 

   .תמדרגוחדר הר בהדלקת  אול                 

  האדריכל. בחירתלפי וון בלבד(  בגהחיצוני  י אחר )בחלקםבתנור או ציפו פח מכופף צבוע :רחומ :ארונות חשמל, גז ומים 2.17

רד לכל נפ  נהאו לחילופין התקנת מו ,רדף נפמשותנה ומ ל יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :םדירתיי  תאורה במחסנים     2.18

   .המוכר החלטת עפ"יאליו משויך המחסן  רתיהדי ה או למונסן, חמ 

 לפי   ים/הבניין של מערכת החשמל של הרכוש המשותף ה מהזנ : יש.ות משותפותלקטרומכנילמערכות או לתאורה מל חיבור חש    2.19

ישרתו גם מוך ו ין הסבני ימוקמו ב סמוך ו/און היית אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבנפו תוכות מש)יתכנו מערתכנון מהנדס החשמל   

 ויות השונות(. הבניין, בכפוף לאישור הרש  

 

 

 י( טי זיהו פר –לאמור בפרק א'  תיאור הדירה )בנוסף .3

 

 גובה הדירה*:  3.1 

 .מ' 2.50-לא פחות מ :עד תחתית התקרה הריצוףמפני  גובה הדירה   

 '; מ 2.05 -: לא פחות מבה חדרי שרות ופרוזדורו ג   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: (נרכש )באם סן דירתי ה מח*גוב  

 מ';  2.05 -: לא פחות משה(באם נרכה מקורה )*גובה חני   

 

 בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי משנה. תקרות יטות, הנמכות מקומיות ות, מערכות, בללמעט תחת קורוהערה: * 

 דין.  על פיוע נימלי הקבהגובה המימן ת גבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפח ל עוהקב  

 

 

 המשמשים אותה.דים לה או טחים המוצמבדירה ובש ימוריםרשימת חדרים וג – 2טבלה מס'  3.2

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /תר בהערות)ראה פרוט י   

 

 פרק א'  4ף עידירה לפי תיאור הדירה בסהקיים בפועל ב אזורים אופציונלים.כוללת של חדרים/חללים/ רשימהלהלן 

 כר. ות המתוכניולפי המוצג ב  

 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) ותקרות גמר קירות
 (4)חיפויחי ת אריומידו

 )בס"מ( 

 ( 4)וחיפוי  (3)ריצוף
 אריחים )בס"מ( ות  מיד 

 ריצוף 
מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/  
 בשקלים חדשים 

 הערות 

 סה כני 
 ןבלוקי בטו  בטון,

 ( 1)או אחר
 ך. שהערות בהמט ב רוראה פ אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ר חדר דיו 
 בלוקי בטון ן,בטו 

 ( 1)או אחר
 . שךערות בהמראה פרוט בה  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

)באם   ור חלוןט אזלמע לפחות. ס"מ 60
 ם(. יי ק

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 --- ( 3)ראה  חתון ת   משטח ארון על  מ   חיפוי 
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 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) ותקרות גמר קירות
 (4)חיפויחי ת אריומידו

 )בס"מ( 

 ( 4)וחיפוי  (3)ריצוף
 אריחים )בס"מ( ות  מיד 

 ריצוף 
מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/  
 בשקלים חדשים 

 הערות 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . פרוט בהערות בהמשךה רא אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 פרוזדור 
בטון או  קי בלו  בטון,

 ( 1)אחר
 . וט בהערות בהמשךפר ראה אין  ( 3)ראה  ( 2) אהר

 פינת משפחה 
ן או  ו טבלוקי ב  בטון,

 ( 1)אחר
 . משךהב בהערות  רוטפ ראה אין  ( 3)ראה  ( 2) אהר

 ת ו נ ארו   דר/י ח 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . הערות בהמשךרוט ב ראה פ אין  ( 3)ה אר ( 2) אהר

 נה הורים שי   חדר 
 טוןבלוקי ב  בטון,

 ( 1)או אחר
 . ת בהמשךט בהערו ראה פרו אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

  לת הדוף  משקות לגובה  חיפוי קיר  ן יא ( 3)ראה  ( 2) ראה
בעל   לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי 

 מכון התקנים. ק" מטעם תקן ירו   "תו 
 . בהמשך בהערות  ראה פרוט 

 --- ( 3)ראה  קרמיקה חיפוי 

 שינה   י / חדר 
 בטוןקי בלו  בטון,

 ( 1)או אחר
 . ת בהמשךבהערו  טראה פרו אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 ות הג"א רא ו ה  לפי 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  י מפרט הג"א פל

 ה כללי חדר רחצ 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)ראו אח

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

 קנים. תה ו תקן ירוק" מטעם מכון "ת
 --- ( 3)ה רא מיקה קרי ו פ י ח . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 וסף נ חצה  חדר ר 
 ( מקלחת ) 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)ראו אח

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

 ם מכון התקנים. "תו תקן ירוק" מטע
 --- ( 3)ראה  י קרמיקה ו פ חי  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 ם שירותי אורחי 
ו  בטון אבלוקי ן, בטו 

 ( 1) ראח

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין  ( 3)ראה  ( 2) האר
אקרילי בעל "תו תקן   ח + צבעומעל טי 

 ים. ירוק" מטעם מכון התקנ 
 ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 --- ( 3)ראה  קה חיפוי קרמי 

   מרפסת שרות 
או   י בטוןבלוק בטון,

 ( 1) ראח
 . ךשמהערות בהט ב רוראה פ אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 שמש    ת ו / מרפס 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6י/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף פו חי  אין  ( 3)ראה  2.6סעיף ה רא

 . בהערות בהמשךראה גם פרוט 

 רחבה מרוצפת  
   )בדירות הגן( 

 ןאי ( 3)ה אר 2.6ראה סעיף  ( 1)בלוקי בטון   בטון, 
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 

 . הערות בהמשך בפרוט  גם  ראה

 ר כביסה תו מס 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)אחראו 
 3.4סעיף ה רא אין  אין ( 2) הרא

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

ון או  י בטבלוק בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
. גימור תקרה סיד  יליאקר

 סינטטי.  

 ( 4)ורצלן גרניט פ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך ן יא

 קבלן/יזםה לבחירת 

 
 

 בלה: טלרות והבההערות 

ככל שיהיו כאלה, ניתן   -ים של קירות מתועשים/מתועשים למחצה )בדופן פנאי בלוק תי בטון/לוק בטון/בוץ: קירות ח :חומר קירות ( 1)

ות  לרבת יט נהרלוו  ינהבתקי. הכל בכפוף לעמידה תא קואו בלבלוקי גבס גבס,  מלוחותתהיה עשויה  ות אלושל קירשמעטפת הפנים 

 ריבחד בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס.טון/בלוקי : בו מימית(: יהיפנ  נים )חלוקהגורים(. קירות הפבנייני מי של ד תרמ: בידו1045י בת"

 .  בלוקי בטון" או ים למיםמיד"כעבלוקים המוגדרים מהקירות  יבנוירחצה 
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 יבוצעו בשיטה מתועשת או   החוץ קירותאם העורף. ב חיות פקודהנ פיח ודרישות התקנים הרלוונטיים. בממ"ד ליט: גמר קירות ( 2)

 ות  לבן. כל צבעי התקרות וקיר  גוון:י. בע אקרילצביעה בצ ת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.פטה, יתכן שמעלמחצמתועשת   

 נים הישראלי.  ק תפנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון ה 

 ן. לב גוון: .טינט בסיד סיעה צבי  .ן המהנדסנו תכפי או משולב, ל ס/ בגר/גבח יט/ רגיל : טיחמר תקרותג 

 .  אקרילי)בתחום ללא חיפוי(: צבע  רחצה ושירותיםרי בחד מר קירות ג

 . תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי  ו תות פנים יהיו בעלי "י התקרות וקירצבעכל 

 

   :צוףי ר ( 3) 

  רט להלן: פחתו מהמפו ולא י  להחלקה ות  התנגד  –  2279בדרישות ת"י    יעמדו עודם  י י בניין, לפבדירה וב   נים תקסוגי הריצוף המו  א.              

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

 ח;קשי   חיפוי ר הקירות  בגמן צוין  כ  אם   לא ס"מ לפחות, א   7בגובה  ת מחומר הריצוף  ור יכלול שיפולים בכל היקף הקיהריצוף    ב.    

 חים במידות שונות ולפחות במידות כמפורט להלן:ארי יר  מהמח  לא שינוי הקונה ול  המוכר יציג לבחירת   ג.    

 לכל מערכות החדרים בדירה:         

 ס"מ;   33X33ס"מ,    45X45  ס"מ,   60X60ת  במידו   אריחים   

 

ן, ומתוך סוגי הריצוף בסדרות ובדוגמאות התק  לפי   יזם / קבלן ה רת  ו לפי בחימידות האריחים בלבד יקבע  ם ים בה הרטובאת החדרים    א להוצי   

 ו לדייר, כדלקמן:שהוצג

 חיפוי קירות:      

 פות:נוס ן במידות למפרט וכ   מותדוה, אריחים במידות קונ הסכמת ה להציע, ב   י כר יהא רשאס"מ. המו   30X60ס"מ,    33X25מידות  ים ב אריח   

  20X50    ,33ס"מX33   דירה.חיר השינוי במ   ס"מ, ללא כל  

 .רוכש מידה נוספת לבחירת המוכר יציע ל ( המוכר עפ"י אישור והצהרת ספק ) לאספקה  ינו ניתן  ס"מ לחיפוי א  25/33במידה ואריח  

   נבחר _______ 

כאשר התנור אינו   . ון( יל לע   ארון תחתון  בין ) בודה  הע   שטח ך מלכל אור  ת חו ס"מ לפ   60  ה ב בגו חיפוי קירות בקרמיקה   :מטבחי בחיפו

על  מעל הריצוף(. מ   מ'   1.50בה ה )גו הרצפ  קרמי ועד ן של החיפוי ה בקו הסף העליו  - ר וסביבו  י התנו תואם מאחור  חיפוי קירות   -  BIידת  ביח 

 .לי צבע אקרי ות: טיח +  ובקיר   החיפוי 

  סוגי ריצוף וחיפוי:   ד.      

 לן: ורט לה ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפאפשרויות שיציג המוכר מתוך כמה  רת הקונה  חי ב ל         

שכיחים נפוצים ו ות/גוונים אאות/גוונים התואמים לדוגמ דוגמ   3-ף ושל ריצו  סדרות   4פחות,  לקונה, לכל ה   יציג  המוכר   , ח לכל מידת ארי  (1)

 ;י רלמגורים, לפחות אחד מהם בהיר ניט רות  די ב   בשימוש 

ייב אולם יהיה ח    לו ת אריח במידות א ג פטור מהצ   המוכר יהיה  רת הספק( ר והצהאישו  )עפ"י אינו ניתן לאספקה     "מ ס  45/45וף במידות  ח לריצ יר במידה וא

  3-ו  ריצוף של  ת סדרו   5ונה, לכל הפחות,  יציג לק   המוכר  אריח,   כל מידת ל  , כלומר עד לריצוף לכל מידת אריח המיו    ריצוף ת של נוספ  סדרה להציע לקונה  

   ד מהם בגוון בהיר ניטרלי; לפחות אח מגורים,  בשימוש בדירות    ים נפוצים ושכיחים דוגמאות/גוונגמאות/גוונים התואמים ל דו 

 

 שות התקנים הרלוונטים;יענו על דרי כל הדגמים אשר יציג המוכר יהיו מסוג א' ו  (2)

  . קירות ר הגמ קה זהה ל קרמי י  פול בידוד אקוסטי וחי נית כול רה מובסגי צע  יש לב לצנרת גלויה  .ה 

מעבר מים לחלקי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת  ת כל דין ולפי  או לפי הור ם ייאטמו  רים רטובי הקירות, הרצפות והנקזים באזו .ו 

 ים.בניין/חדרים סמוכ

          

 מ"ר.  .200  -עד כ   ריח בודד ן/יזם. שטח א ת הקבל חיר לב   ורצלן גרניט פ  מסוג )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 4) 

 



 מותנה בהיתר בניה 
 יתר ה לת  ב ני ק מפרט נערך לפ 

י וף  וכפ    י  ן ו תכנ רק ע"י רשויות ה ם  לשינו
 

                       _________ __                                              
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

 , ד' , ג' ב'ים א',  נספח
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  ות:הער

  גמת החזיתאו בנוי כדומת עם זכוכית מחוסאלומיניום משולב קה ניה( מעבהיתר הב נקבע אחרתעיצוב מעקות המרפסות )באם לא  – מעקה

 ".עדיםומס "מעקים 1142לפי הנחיות ת"י ו או עקה מתכת ע"פ רשימה

 . מס" 2 -עד כ רש של כן הפ, ייתםחללים סמוכי ןיבל  ,תוסת שר ומרפ ממ"ד, ה, חדרי רחצהירבכניסה לד – הפרשי מפלסים

 .כל דיןבגובה לפי )מדרגה(  מונמך/הגבומ יתכן סףגג, /אה למרפסות שמשציבי

   ברה. לטת הח לפי הח   ס"מ,   60  -ות שאורכם פחות מ באם יש פינות קמור   , PVCיל אלומיניום או  רופ נות מפ יבוצעו פי   –פרופיל פינות בחיפוי  

 שהאבן  ות הי הן, לפי2חלק  5566וך ת"י ת מת אוהבות להוראיש לשים לב  -טי(שותף/פרטח המנו בשל שיותקככן טבעית )יחי אברא

הרצפה עלול  ם במערכת גוון הלוחות או האריחים המשמשי כמו כן, . קםון ומרגידים והבדלי גו טבעי, עלולים להיות בו נימים, היא חומר

 . מטרות תחזוקה ריחים הנשמרים ל הא ו  ת א לוחו חים שברצפה לבין ה או הארי וחות  ין הל בגוון ב   י להיות שונ ך עשוי  , ולפיכ ות בחלוף הזמן להשתנ 

 .וכללי המקצוע התקינה לדרישות בכפוף  ולהכ

   הריצוף בדירה. "גע ,יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברהכי לא יודגש   למניעת ספק - ליטוש/הברקה

ניום ו/או ומ אלו/או  פלדה ו/או ון בט( עץ ו/או תוכנית המכרימון בייב בסדבר יחלי שה במו ה להתקין,ר החברככל ותבח) – קורה/ות ,רגולהפ

  ב,ולשמ

  לפחות. מ"מ 3של  יחים )פוגות(וח בין אר ביצוע מרו נדרש נים לריצוף וחיפוי, ת התקלפי דרישו – מרווחים )פוגות(

 

 ר אח מךמסב או  במפרט מכר זה, להיין כך בטבל רק באם צו עו פל יותקנו בות לעי ת בהערהתייחסו  יהם ישים לגב מובהר כי ציוד ומתקנ)

 (.ישההרכרף להסכם שצו 

 

 ת:ונו אר 3.3

יור/ להתקנה שטוחה של הכ כיור, חיתוך פתח המתאיםיכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לון האר ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 יח כלים.(, הכנה למדהתצל ונקודת חשמל להפתח, נקודת גז לבישו) ובנותמ הכנה לכיריים 

. עומק  MDF/ סנדוויץ'יהיו עשויים ון  ר . שאר חלקי האיקטץ דיהיה מעהארון  , וגב סנדוויץ'  וגמסעץ פים יהיו מרון והמדהא גוף 

ת  חתיבת מעל פני הריצוף.מ ס" 90 -עבודה יהיה כמשטח הף עליון של . גובה סס"מ 60-כ הדלתות, יהיה הארון, כולל חזית

 . רוןל תחתית האת שיבולמניעת רט למים עמיד ס"מ ובחיפוי  10  -של כבגובה קל(  סו) בנויה בההגה תותקןן הארו 

 ". פינה פתרון"  יותקנוינה של הארון ביחידות הפס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו.  60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 

ר, כור המשיבחוכר ו/או הספק/'ם ג המנים שיציגים וגוו סו ןו וך מג רת הקונה מתוונין יהיו לבחיוי וגו סוגי הציפ : מתכת. ידיות

 כמפורט להלן:

מהם  לבן ואחדבע בצ מהםאחד , לבחירה שוניםגוונים  5 לפחותבפני הקונה  גצילהר המוכ:  פורמייקה. על  וני ציפוי חיצ  )א(

 ידי החברה. הספק/ים שיבחר/ו על שיוצגו ע"י החברה ו/או  רליבהיר ניט בגוון

 ן לבן.וו בג: פנימי י ופי צ)ב( 

 ;שךראה הערה בהמ מידות: ( 1)

   ראה נספח ג' :ן ו חתהת ון המטבח ראמחיר לזיכוי בעד   

     

 עבודהטח ה משהקונלבחירת חתון יותקן לכל אורך הארון הת :: תיאורמשטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון ולכל אורכו 

  1,2חלקים ) 4440  דרישות ת"יל העונה, ו שווה ערך(אבן קיסר את גמית )כדואו פולימר  מאבן טבעית ס"מ 2-מ בעובי לא פחות

ור. של כיה וחלהתקנה שט המשטח יותאם ביחס לחזית הארונות בכל היקפם. ס"מ  2לטה של בהבים עם שולין(, י ילפי הענ

עם  וגבהמ נטיף התקנה ללא ק העדי לשאהקונה רהמוכר ) פן עיבודו יקבע ע"י גבה שאויותקן קנט עליון מו  בהיקף המשטח

 י ביצוע זה.( ן א בגיינתן זיכוי  אל המשטח ף קהיבכל  ף מיםהנדרש כולל אמשטח ככל זית הבוד בחעי

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 



 מותנה בהיתר בניה 
 יתר ה לת  ב ני ק מפרט נערך לפ 

י וף  וכפ    י  ן ו תכנ רק ע"י רשויות ה ם  לשינו
 

                       _________ __                                              
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

 , ד' , ג' ב'ים א',  נספח
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גוונים   3בפני הקונה יציג כר המו המוכר.שיבחר/ו  הספק/יםדוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או  מגווןוך מת ה חירת הקונלב גוון:

 .  ליהיר ניטרלו יהיה בא יםגוונחד מואת לכל הפחו

  

 אין.ח עליון: מטב ארון  3.3.2 

ארון מטבח תחתון  מ"א 1 המוכר יהיה רשאי להמיר עדומעלה, חדרים  4.5בדירות נון המטבח הספציפי תכ של מסיבותהערה: 

 י. עליון פינתרון מטבח עליון. במקרה זה לא יותר א מ"א ארון מטבח 2 -ב

 בח התחתון.ם לארון המטן יהיה בהתאמטבח העליוה  וןמבנה וציפוי אר 

 ול לפחות מדף אחד אחד לכל אורכו.ן יכלס"מ לפחות. הארו  30ו ומקוע ס"מ לפחות 75 הארון העליון ו שלגובה

 

של  ליימח, באורך מינו מונץ' או טרספה, תלוי איהיה ארון תחתון עץ סנדווי באחד מחדרי הרחצה בדירה(: ת אחרים )ציין ונו אר 3.3.3

 . ניאו קוורץ משולב בכיור ש /שי גרלי מחרס /טנ שטח עבודה אי טה, מנירוס לתות, מדפים, צירי ל דכולה פחותל "מס 80

  ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

 

               :הערות

אורך  דה להמדי  .ר אורךמט 6: מעלהו  חדרים .54. בדירת מטר אורך 5חדרים:  4-3בדירת  חתון ן תארו ורךא מדידת ( 1) 

)למעט  מדיח, תנור, כיריים וכיו"ב דים ל המיוע (. חלליםן ובאורך האר פעמיים שבתו ח מיימת יר )פינה ככל שקהק

  ארונות המטבח, לא רךאו מידות ב 5% -טיות עד כס. הארונותבאורך  ו המשולבים בתוך הארונות יכללמקרר( 

  זה. אורי ה מתי יטכסיחשבו 

ח  טבגב ארונות המבשכי יתכן ובקיר ון חשבב ע עצמי, על הקונה לקחתהמטבח וביצו עבור ארונות י במקרה של זיכו  ( 2)

 .ך תחזוקהן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורקיימים פתח/י גישה לקולט 

 .הקונה תלהחלט הינם תחתון  ון באר מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  ( 3)

 במקומות ,דפיםמו דלתות  לרבות ,ו ותלמשב  המטבח ארון  לספק את כרהמו  על ,ינםלהתק שלא הונהק החליט -

  והזנת חשמל יקוזים ונשל מ שותהנדר ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים  להתקנת שיועדו 

ה תנחה שהחבר ובמועדע תקב זמנים שהחברה תו על פי הלוחירחבל באחריות הקונה לדווח עיור. למדיח תחת הכ

   .רוכשאת ה

 

 ה: כביס תלייתמיתקנים ל 3.4

 ה למתקן תליית הכביסה.ישיר  גישה ממנו תהיה ץ אשריר חופתח בק               

ניתן פלסטיק, מביסה בלי כ ח  5, ס"מ 160ימלי של נ מי ורךבא וגלגלים  ותמגולוונמתכת  זרועותבעל  סהי בלתליית כחיצוני  תקן י מ

י  של חבל והאורך המצטברמ "ס 120 -לא יפחת מ וורכאש מתרומם  קןמתשיותקן  ס"מ ובתנאי 160-יה קטן מיהשאורך המתקן  

 . ס"מ 800 -מ יפחתלא הכביסה 

 .מרפסת/שווה ערך בחצר אפשר שיותקן מתקן :גג/לדירות הגן  

אינו נצפה  שוום מוצנע מקב נה,קיר המבונת על ת מגולומתכ עו מתקן ממרפסת משמבבחצר או  יסהית כבלתלי  שווה ערךמתקן  

החבלים יהיו  , ס"מ 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של  5 תקן יכלול לפחותמהב ומקובע לקיר. ציהיה יהמתקן יה בחזיתות המבנ

)קרוסלה( עם קן זה במתקן מסתובב פ"י החלטתו, להמיר מתרשאי, עהדייר יהיה  . וניתנים למתיחה UVם לקרינת יד איכותיים, עמי

 בע.וק מהמתקן יהיה יציב וונת, מגולו ומיניום או מתכת מאלזרועות,  3ולל לפחות הכעמוד 

 . 5100קן ישראלי מס'  יד העומד בתה מחומר עממסתור כביסיסה: מסתור כב 

של  וןמפלס עלי .הבניין הגשם של כת איסוף מימחומרים עמידים שינוקז למער בתחתית כל מסתור כביסה יותקן משטח הפרדה                

 רה. ת הדיס רצפמפלס"מ לפחות מפני  30-ך בהיה נמוהמשטח י 
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 ביסה. כ יתמ"ר לתלי 1.70ובתנאי שיישמר שטח פנוי של לפחות   סתורי הכביסהכניות בממערכות טלשלב  ןתני: הערה

 

 

 

 

 

 

 

   מידות בס"מ()  ירהלונות ותריסים בד רשימת דלתות, ח – 3מס' טבלה  3.5

ברים  עות המדי מקרה, מ בכל  תיחה.סוג הפתיחה ובכיוון הפבמידות הפתחים, בם, קום הפתחי מי נויים בנו שי : יתכרההע 

  ת נוספות בהמשך.ו רשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם העופהח 

 

 :1,4 מס' בבניין 

 

  :גן , ריםחד 4  - 1,2מס'  בדירה

 יסיםרת תונחלו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וומכ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר( תכת/  מ

יר  )צ החג פתיסו
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ גרר/נ

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( חוה/ ר)גוב

  /חומר )עץ 
  ום/ינאלומי

 מתכת/ אחר( 
 שלבים  מרחו

יחה)ציר/  פת סוג
כ/נגרר/  כ.ע.

 ( חרכיס/חשמלי/א

 ה יסכנ

1 

 ציר רגילה  וןחטלדה ב פ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

95/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ידנ בוי יכולל גי 
240/210 --- 240/210 

 בח מט

--- 

--- --- 

1 

 רר כ.ע.כ  גנ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

--- 120/105 120/105 

ר שינה  דח
 הורים

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 ממ"ד  
  )משמש
   כחדר

 (נהיש

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ה(.  לי ג ציר )ר

 וץ תיחה חפ

1 

 וגג ' מז אלומ

  ציר רגילה או 
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 א הג"

1 

 .  רר לכיס גנ אלומ'  ומ' לא

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ים, הנגררת/יםסיס ור  , הדףגזכנף אחת או שתיים, פלדה נגד 

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

 ינה חדר ש

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג אלומ' מז 

1 

 יגלילה ידנ מ' אלו  ' אלומ

80/210 120/105 120/105 
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 יסיםרת תונחלו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וומכ

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר( תכת/  מ

יר  )צ החג פתיסו
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ גרר/נ

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( חוה/ ר)גוב

  /חומר )עץ 
  ום/ינאלומי

 מתכת/ אחר( 
 שלבים  מרחו

יחה)ציר/  פת סוג
כ/נגרר/  כ.ע.

 ( חרכיס/חשמלי/א

  ח. רחצה
 כללי

מרפסת  /
 שירות

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ויט נ
 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

80/210 60/105 --- 

1 

 ר רגילה י צ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

ה  צחר .ח
 הורים

1 
 +  עץ

 אור  -צו /הרצו 
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

80/210 60/105 --- 

שירותי  
 יםאורח

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

דירתי    מחסן 
 צמוד 

 ( שהוצמד )ככל  

 פח /עץ 1
לפי החלטת  

 החברה
 ילה ר רגי צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 

 :חדרים 3 - 7,6,3,4בדירה מס' 

 תריסים תונחלו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

)עץ  מרחו
לומיניום/  א

 מתכת/ אחר( 

  )ציר החג פתיסו
  כע"כ(/

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  תחהפ

 )גובה/ רוחב( 

 )עץ  חומר
אלומיניום/  

 תכת/ אחר( מ

יחה  סוג פת
כע"כ/  /יר)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  ום/ינאלומי

 מתכת/ אחר( 
 שלבים  מרחו

סוג פתיחה)ציר/  
נגרר/  כ.ע.כ/

 ס/חשמלי/אחר( כי

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  ןוחטלדה ב פ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

95/210 --- --- 

 ר דיור דח

1 

 .ע.כ נגרר כ ג ' מזוג ומאל

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

240/210 --- 240/210 

 בח טמ

--- 

--- --- 

1 

 .ע.כ  ר כנגר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני מ' אלו  אלומ' 

--- 120/105 120/105 

חדר שינה  
 הורים

1 

 ה רגילר צי  עץ

1 

 כ.ע.כ נגרר   גג אלומ' מזו 

1 

 גלילה ידני מ' אלו  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  
 (שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 חוץ  פתיחה 

1 

 וגג ' מז אלומ

ר רגילה או  י צ
 כ.ע.כ 

חיות  הנ לפי
 הג"א 

1 

 .  לכיס   ררנג אלומ'  ' ומאל

80/200 100/100 100/100 
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 תריסים תונחלו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

)עץ  מרחו
לומיניום/  א

 מתכת/ אחר( 

  )ציר החג פתיסו
  כע"כ(/

 אחר(  כיס/ נגרר/

כמות ומידת  
  תחהפ

 )גובה/ רוחב( 

 )עץ  חומר
אלומיניום/  

 תכת/ אחר( מ

יחה  סוג פת
כע"כ/  /יר)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  ום/ינאלומי

 מתכת/ אחר( 
 שלבים  מרחו

סוג פתיחה)ציר/  
נגרר/  כ.ע.כ/

 ס/חשמלי/אחר( כי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ורסיסים, הנגררת/ים  , הדףזג גד תיים, פלדה נכנף אחת או ש

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

  הרחצח. 
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -ו ר/צ צוה
 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

שירותי  
 יםאורח

1 

 גילה ציר ר  עץ

--- 

 --- כניור מאוור

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 140/105 --- 

דירתי  מחסן  
 מוד צ 
 ( מד וצ שה )ככל  

 פח עץ/ 1
ת  החלט לפי 

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 

 :חדרים 6 - 5,8מס' רה בדי 

 תריסים תונחלו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ת/ אחר( מתכ

  ה )צירג פתיחסו
כע"כ(/  

 ( חרא כיס/ נגרר/

ת  ידכמות ומ
  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

יחה  סוג פת
כע"כ/  /יר)צ

 ( ר יס/אח נגרר/כ 

ת  ומידכמות 
  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

  /חומר )עץ 
  ום/ינאלומי

 מתכת/ אחר( 
 שלבים  מרחו

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  חוןלדה בטפ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

95/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 .ע.כ נגרר כ ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 ומ' לא ' ומאל
 שמליחלה גלי 

 יבוי ידנ כולל גי 
240/210 --- 240/210 

--- 

--- --- 

2 

 נגרר כ.ע.כ  ג אלומ' מזוג 

2 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 יבוי ידנ כולל גי 
--- 120/105 120/105 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

1 

 ליגלילה חשמ אלומ'  מ' אלו 

--- 120/105 180/210 

נה  חדר שי
 1 וריםה

1 

 רגילה ר צי  עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 
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 תריסים תונחלו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ת/ אחר( מתכ

  ה )צירג פתיחסו
כע"כ(/  

 ( חרא כיס/ נגרר/

ת  ידכמות ומ
  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

יחה  סוג פת
כע"כ/  /יר)צ

 ( ר יס/אח נגרר/כ 

ת  ומידכמות 
  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

  /חומר )עץ 
  ום/ינאלומי

 מתכת/ אחר( 
 שלבים  מרחו

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 כיס/חשמלי/אחר( 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 גלילה חשמלי אלומ'  מ' אלו 

180/210 --- 180/210 

 ממ"ד  
משמש  )

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
  גילה(. ר )רי צ

 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ז ' מומאל

לה או  י רג ציר
 .ע.כ כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  גררת/יםורסיסים, הנ  דף, הגזתיים, פלדה נגד ת או שכנף אח

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

 3חדר שינה 

1 

 רגילה ר י צ עץ

1 

 רר כ.ע.כ  גנ ומ' מזוגג לא

1 

 ידניגלילה  אלומ'  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 4חדר שינה 

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ   גג אלומ' מזו 

1 

 ידניגלילה  מ' אלו  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 5חדר שינה 

1 

 ה ילרגר צי  עץ

1 

 .כ  נגרר כ.ע  אלומ' מזוגג 

1 

 ידניגלילה  ומ' לא אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

  ח. רחצה
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

ה  צחח. ר
 ריםוה

1 
 + עץ 

 אור  -ו צ /הרצו 
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

70/210 60/105 --- 

  שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שירות

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 כ  ע. נגרר כ. אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 140/105 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 

 ( שהוצמד ל  )ככ 

 פח עץ/ 1
לפי החלטת  

 ברההח
 ה גילר ר י צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 



 מותנה בהיתר בניה 
 יתר ה לת  ב ני ק מפרט נערך לפ 

י וף  וכפ    י  ן ו תכנ רק ע"י רשויות ה ם  לשינו
 

                       _________ __                                              
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

 , ד' , ג' ב'ים א',  נספח

 42  מתוך  20 'עמ 20.12.2021תאריך: /  10ש מהדורה משהב"  - ן למשתכ  מקובץ מפרט מכר /  לית עת /  ית בע"מ כן עתל למשת  ם אמפא ישראל גש /  לאיכות הבניה מסד

 

   :םחדרי  6 - 9בדירה מס' 

 תריסים תונחלו   דלתות ---

 ר דח
מידת  ת וכמו

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

 )עץ  מרחו
  /וםאלומיני

 מתכת/ אחר( 

יר  חה )צג פתיסו
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

מידת  ת וכמו
  פתחה

 )גובה/ רוחב( 

 עץ ר )חומ
ניום/  מילוא

 ר( מתכת/ אח

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  ום/ינאלומי

 חר( מתכת/ א
 שלבים  מרחו

סוג פתיחה)ציר/  
רר/  נגכ.ע.כ/

 י/אחר( יס/חשמלכ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  טחוןלדה ב פ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

95/210 --- --- 

  דיור חדר 
 וכלנת אופי

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

240/210 --- 240/210 

--- 

--- --- 

2 

 .ע.כ ר כנגר ג וג אלומ' מז 

2 

 אלומ'  אלומ' 
 שמליגלילה ח

 כולל גיבוי ידני
--- 120/105 120/105 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 .ע.כ  נגרר כ ג ' מזוג ומאל

1 

 ידני לה לי ג אלומ'  אלומ' 

--- 120/105 120/105 

 חדר ארונות 

1 

 רגילה ר צי  עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

נה  חדר שי
 1 יםהור

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג אלומ' מזוג 

1 

 ידני לה לי ג אלומ'  ' ומאל

80/210 120/105 120/105 

 ממ"ד  
)משמש  

 דר  כח
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
לה(.  )רגי ציר 

 פתיחה חוץ 

1 

 וגג מז  ' אלומ

או  גילה ציר ר 
 כ כ.ע.

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  כיס ל  נגרר אלומ'  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ורסיסים, הנגררת/ים  ף, הד גז, פלדה נגד ת או שתיים אח  כנף

          הנחיות הג"א.לפי  . ס כי ל
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ   ג אלומ' מזוג 

1 

 נייד גלילה  אלומ'  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 4חדר שינה 

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 ע.כ  נגרר כ. מזוגג אלומ' 

1 

 ידניגלילה  ' אלומ אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 5חדר שינה 

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 .ע.כ  נגרר כ אלומ' מזוגג 

1 

 נייד גלילה  מ' אלו  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

  חצהר ח.
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 --- --- --- --- --- אוורור מכני --- ציר רגילה 
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 תריסים תונחלו   דלתות ---

 ר דח
מידת  ת וכמו

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

 )עץ  מרחו
  /וםאלומיני

 מתכת/ אחר( 

יר  חה )צג פתיסו
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ נגרר/

מידת  ת וכמו
  פתחה

 )גובה/ רוחב( 

 עץ ר )חומ
ניום/  מילוא

 ר( מתכת/ אח

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  ום/ינאלומי

 חר( מתכת/ א
 שלבים  מרחו

סוג פתיחה)ציר/  
רר/  נגכ.ע.כ/

 י/אחר( יס/חשמלכ

80/210 --- --- 

ה  צחח. ר
 הורים

1 
 +  עץ

 אור  -צו /הרצו 
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

70/210 60/105 --- 

ה  צחרח. 
 בחדר שינה 

1 
 + עץ 

 אור  -צו /הרצו 
 ילה רג רי צ

1 

 נגרר כ.ע.כ   מזוגג מ' אלו 

--- 

--- --- --- 

70/210 120/105 --- 

  ותישיר
 אורחים

1 

 ר רגילה י צ עץ

--- 

 --- ניאוורור מכ

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

פסת  רמ
 שירות

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 כ  נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 140/105 --- 

דירתי    סן מח 
 צמוד 

 ( שהוצמד )ככל  

 פח עץ/ 1
לפי החלטת  

 החברה
 גילה ציר ר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 

 :חדרים 6 - 10' מסרה בדי 

 סיםתרי תונחלו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  פתחה
 ( )גובה/ רוחב 

)עץ חומר 
לומיניום/  א

 מתכת/ אחר( 

יר  )צג פתיחה סו
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ רר/נג

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יניום/  אלומ

 אחר( מתכת/  

סוג פתיחה  
"כ/  עכ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  כמות ומידת
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  ום/ינאלומי

 ת/ אחר( תכמ
 שלבים  מרחו

ציר/  תיחה)סוג פ
ר/  ע.כ/נגרכ.
 לי/אחר( חשמכיס/

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  ןלדה בטחופ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

95/210 --- --- 

  יור חדר ד
 ופינת אוכל

1 

 כ.ע.כ נגרר   ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו  אלומ' 
 ה חשמליילגל

 כולל גיבוי ידני
240/210 --- 240/210 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג וג ' מז אלומ

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יגלילה חשמל 

 דניכולל גיבוי י
--- 120/105 120/105 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   מזוגג מ' אלו 

1 

 לילה ידניג אלומ'  אלומ' 

--- 120/105 120/150 

נה  יחדר ש
 1 יםהור

 ג אלומ' מזוג  1 רגילה ר צי  עץ 1
 נגרר כ.ע.כ 
 מעל קבוע 

 לילה ידניג אלומ'  אלומ'  1
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 סיםתרי תונחלו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  פתחה
 ( )גובה/ רוחב 

)עץ חומר 
לומיניום/  א

 מתכת/ אחר( 

יר  )צג פתיחה סו
כע"כ(/  

 אחר(  כיס/ רר/נג

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יניום/  אלומ

 אחר( מתכת/  

סוג פתיחה  
"כ/  עכ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  כמות ומידת
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  ום/ינאלומי

 ת/ אחר( תכמ
 שלבים  מרחו

ציר/  תיחה)סוג פ
ר/  ע.כ/נגרכ.
 לי/אחר( חשמכיס/

80/210 120/150 120/150 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
לפי  פלדה 

 א  ג"ה
ציר )רגילה(.  

 יחה חוץ פת

1 

 וגג ' מז אלומ

ציר רגילה או  
 כ.ע.כ 

י הנחיות  פל
 הג"א 

1 

 .  ס נגרר לכי  מ' אלו  ' אלומ

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  נגררת/יםה ורסיסים,   , הדףגזים, פלדה נגד או שתי כנף אחת 

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

 3חדר שינה 

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 כ.ע.כ    ררנג אלומ' מזוגג 

1 

 ידניה ילגל מ' אלו  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 4חדר שינה 

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ   ג אלומ' מזוג 

1 

 נייד גלילה  אלומ'  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

 5חדר שינה 

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ   וגג מז אלומ' 

1 

 ידניגלילה  אלומ'  אלומ' 

80/210 120/105 120/105 

  הצח. רח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

ה  צחח. ר
 הורים

1 
 + עץ 

 אור  -צו /הרצו 
 ציר רגילה 

1 

 זוגג אלומ' מ
 נטוי

 ( קיפ)

--- 

--- --- --- 

70/210 60/105 --- 

  הצחח. ר
 בחדר שינה 

1 
 + עץ 

 אור  -צו /רהצו 
 לה י ציר רג

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר כ.ע.כ 
 מעל קבוע 

--- 

--- --- --- 

70/210 120/105 --- 

שירותי  
 אורחים

1 

 גילה ר  ציר עץ

--- 

 --- מכני רור אוו 

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

ת  פסמר
 רותשי

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 140/105 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 

 ( שהוצמד )ככל  

 פח עץ/ 1
לפי החלטת  

 החברה
 ר רגילה י צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.בטבלה, במפרט מכר זה או   צוין )הקיים בפועל רק באם 
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ובפתיחת ציר  23ישראלי מס'  קןלתאם תבה ותלבוד ים תהיינה ה לחדר הכניס  ותדלת ט להלן: יהיו בהתאם למפור תות הפנים בדירהלד= עץ  דלת .א

אלומ'  רוט יתר בסעיף י' בהמשך(. ס"מ לפחות )ראה פ 7בתחתית הדלת בגובה  לו התקנת קנט פולימרימים ויכלידות למעתהיינה  ותלתהדרגילה. 

= רגילה+   )דרייקיפ(סב נטוי  (,טוי)נ פלתפתיחה משת= קיפ ה, יחפתוג = ס רגילה ציר,  ועץ האלומיניוםות יהנחילפי  יל:פרופ סוג = אלומיניום, 

: בתריסי גלילה או הזזה יהיו  תריסים ,כנף בתנועה אנכית =גיליוטינה ת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, ף נגררנכ= כ.ע.כ ר גרני משתפלת, 

מידות הפתח הפח יהיה בהתאם ל ביעות. גברמו ים לאטימהן השלבמי בי טם גוום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אשויים פח אלומינישלבי התריס ע

גלילה מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידני. לבי תריס כנ"ל עם ארגז תריס גלילה עם שמ' יורכב  2.5תחים ברוחב מעל ור ובפידן. בחדר צר הית והוראו

   .מצעות רצועה ו/או חשמליעלה, באלל כלפי מ= תריס נג

 אים לסה"כ הדלתות/רה תתיבדהכללית ות כמשהובלבד  בטבלהדרים של אחד מח רבתיאויע לות להופמשותפים לשני חדרים יכו ,לתות/חלונותד .ב

 . וירהאומ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג ס" 3ת פנים יוגבהו מעל רצפה עד  ולי דלתוחלונות המצוינות בטבלה. יתכן וש 

י לוחות שנ מ יםהמורכב, ישות התקןלפי דר רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) ג שקוף וגזי מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( ווטרינותחלונות/  .ג

היו בעלי תו  החלונות ורכיביהם י. תכנון( או אחר לפי מ"מ 6אויר בעובי של מרווח  ם עלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי הםם מרווח אוויר ביני כית עוזכ

  ל ידיעו ונות יותקנ חלה וני פתיחה ונעילה.ובנות, מנגנ ידיות מ  גלגלים, צירים, ,EPDMאטמי גומי  גוג,ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיתקן 

 לכל במסילות. אין :רשתות .העורף ות פקוד לפי הנחי מזוגג עם כנף/ים פלדה, ומיניום יהיה חלון מסוג אל בממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ,נותהחלו

ר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם לאווי  אוורור ישיר ללא סניטריים ובמטבחיםדרי שירות, בחדרים חב -החוץ  אוורור לאוויר .ד

 י. ור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסו ינצ יבוצע ורה בתריס ו/או בחלון,  יננה סגאם א

ם בזיגוג קבוע ולבים המש ייתכן פתח מיניום.יועץ האלו ו/או כלתכנון האדריפיל, גוון, עפ"י  סוג פרו .ם אלומיניוםי יו עש מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 נות, מנגנוני פתיחה  בו, צירים, גלגלים, ידיות מ EPDMמקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי ן ואביזרים תקיהיו בעלי תו  החלונות ורכיביהם    

   ;היצרן מטעם מורשה מתקין ידי לע יותקנו ונעילה. החלונות   

 דריכל. הא בחירתה או עמומה )"חלב"( עפ"י שקופבטיחותית  זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, ושירותיםחצה רי /רדבח .ו 

 . שות כיבוי אש ודרי   אדריכל ה   תכנון עות, לפי  או רפפות קבו / ו   ה בדלת כ ב ו/או אוורור מכני ו/או ס ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  .ז 

מערכות   ,(טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצה, סגר בטחון פנימי נוסף   5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, ון()ביטח . דלת פלדהיסהכנ דלת .ח

  מ"מ 1.25נת בעובי של ו מגולו משקוף בניה מפלדה .דירה תחתון, מעצור דלת ומספר מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 ניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר. וי וי פוהמשקוף יהיו בחילפחות. כנף הדלת 

 שות פיקוד העורף.  רידלת הכניסה לממ"ד תהיה בהתאם לד דלת ממ"ד .ט

 –ט תפקודי בכל היב ילוי אחר ש"עו/או מ קסבורדגרת עם מילוי פלסמלוחות מודבקים על ויה משתי ת תהיה עשכנף הדל פנים: מכלולי דלתות .י

לת  הדכנף  . צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב. והמשקוף  הדלתתקנו בהתאם לסוג ירים יואחר. צאקוסטיקה, קיים, חוזק, 

  מנעול , עםבמיםעמידות אים למתה  צוני מתועשחי יציפו בפורמייקה או בצבע או הדלתות יהיה בגמר . למיםעמידים  –לרבות לוחות ודבקים 

 יפס ויכלולתואם לדלת ובגוון בגמר הלבשות פולימרי או עץ  בעל  23תאם לתקן ישראלי מס' בההיה י הדלת משקוף .יםמשני הצדדות מתכת ידיו

  גוון: דלת.ף הבכנ אור,-צוהר/ צו" ופנוי  סוול סיבובי דמוי "תפ מקלחת מנעוה בחדרי אמבטיה  המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. . אטימה

 3ה ג בפני הקונ, על המוכר להציאו הספקים שיבחר המוכר/דוגמאות שיציגו המוכר ו גווןממתוך הקונה  אם לבחירתת הפנים יהיה  בהתגוון דלתו

 וון לבן.ן היא בגהחות, אשר אחת משונות לבחירה לפת אפשרויו

  בנוסף, .קבוע סורג קבוע, אין לרים בקומה(מור לשמש את כלל הדייא  בחרום) קומתי רז כפתח חילוץכוהמ   בדירהמ"ד ובפתח במ -פתח חילוץ  .יא

 סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. לרבות, בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס

 2 -ם כריצוף הממ"ד גבוהיסף הדלת וחיצונית.  ,נגררת/תנפתחדלת פלדה אטומה, ה הניסה למרחב מוגן הינדלת כ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

ן  פתחי אוורור מעוגלים  וג וכיגכנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + ז 2ירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או פלס הדס"מ מעל מ

פתח  וליד ע"ג הקיר  העורף(,פיקוד לפי הנחיות )ר נון אויסי מערכת התקנת לפרוק. םלדה )פלנצ'(, וניתניחסומים בדיסקאות פ בקוטרים שונים,

הרי  מתקן הסינון,  החברהי ע"יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. רו צתי האוורור
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ך ע"י שהוסמכו לכ גורמיםואטימות נוספת ע"י ה תקינות בדיקתע"י הרוכש, יחייב  רוקויפלכן ד העורף, אושרו ע"י פיקוונבדקו  תקינתו והתקנתו ש

   ף.פיקוד העור

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ם חיאינן מבטאות מידות פתו, משוערות בס"מבניה הינן מידות , 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – דותמי  .יג

 מסך טרינות/קירותדלתות/ חלונות/וי של מלבני ,ים למיניהםם היקפיפרופילימשקופים ווכן   תכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויומשלימים 

    והבניה.  וןבתקנות התכנכנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .הענין(לפי )

 

 .בלה זו(חר טאלהערות גם )ראה  מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 

 פרק א'  4יאור הדירה בסעיף לפי ת יים בפועל בדירהקרים אופציונלים. הת של חדרים/חללים/אזומה כולללהלן רשי

 ולפי המוצג בתוכניות המכר. 
 

                                      
 מיתקן
 מיקום 

 שרותי אורחים  מטבח 
  חדר רחצה

 הורים 
 )מקלחת(

חדר רחצה  
 שינה בחדר 

 (מקלחת)

 כללי חדר רחצה
 ה( )אמבטי 

ת רפסמ
 שרות

 אחר

 חמטב קערת
 )בודדת/כפולה( 

ידות  מ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- --- א( ה )הערראה 

 --- --- --- --- --- --- א'  סוג 

 זיכוי ₪  
 
 אין

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

 ה רחצ כיור

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון  40/50 40/50 --- ---

 א'  א'  --- --- סוג 
יף  ראה סע
3.3.3 

--- --- 

 אין  אין  --- --- זיכוי ₪  
 'ספח גראה נ

 
--- --- 

 כיור לנטילת ידיים 

מידות  
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- ן לפי מידות היצר  רן לפי מידות היצ היצרן  י מידותלפ לפי מידות היצרן  ---

 --- --- א'  א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  אין  אין  --- זיכוי ₪  

  /אמבט

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
הוראות כל לפי 

 דין 
 ראה בהמשך 

הוראות כל לפי 
 דין 

 ראה בהמשך 

70/170 
 )אמבטיה( 

--- --- 

 --- --- סוג 
 שופע ריצוף מ

 )מקלחת(
 שופע ריצוף מ

 )מקלחת(
אמבטיה  א' )

 ( אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- --- זיכוי ₪  

  םסוללה למים קרי 
 כיור,חמים ל/

 )ד() ה( מהמשטח

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

 --- --- א'  א'  א'  א'  א'  סוג 

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

 שרותי אורחים  מטבח 
  חדר רחצה

 הורים 
 )מקלחת(

חדר רחצה  
 שינה בחדר 

 (מקלחת)

 כללי חדר רחצה
 ה( )אמבטי 

ת רפסמ
 שרות

 אחר

ה סוללה לאמבטי 
  קרים וחמים למים

 )ו(

 --- --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ 

( או 3דרך   
 )ו(להסול

--- --- 

 --- --- א'  --- --- --- --- סוג 

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

סוללה למקלחת 
  יםמלמים קרים וח 

 )ו(

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ 

( או 3דרך   
 )ו(סוללה

  דרך-רב
 )אינטרפוץ 

( או 3דרך   
 )ו(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- ' א ' א --- --- סוג 

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

חיבור מים מכונת כביסה  
 )ט(ולניקוז

 --- יש  --- --- --- --- ---

 בדופן חיצונית 4פתח "
ייבש ממ  פליטת אדים וללשרו 

הגנה  תריס  , כוללכביסה
 ומשקולת סגירה 

 --- יש  --- --- --- --- ---

יקוז,  ים ונ למ  רחיבו הכנה 
 ט()לחיבור מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור  )
 (בחהמט

 --- --- --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- --- --- 1 )הכנה(  )יב(שולנקודת גז לבי 

  )יב(מים נקודת גז לחימום
 )הכנה(

--- --- --- --- --- --- --- 
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 : ואחרות טבלהל ערותה

 במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.ט מכר זה או , במפרה לבבט  צוין בפועל רק באם יים )הק

נירוסטה, בהתקנה  קוורץ גרניט// רץקווחומר סילי מ: "מ(ס  80/46 האו כפול ס"מ 40/60במידות  תודדב קערהלבחירת הקונה :): מטבח קערת (א)

-כידות חרס מ : )באם אינו אינטגרלי( הכיור רחצ יבחר ע"י החברה.במידות לפי היצרן/ספק, ש שולחני )אינטגרלי(:כיור רחצה וחה. שט

  .החלטת החברה פיתוצרת לס. מידות ו חר כיור נטילת ידיים: .החברההחלטת החברה לפי בחירת  תוצרת לפי ס"מ. 40/50

עפ"י ת"י  ליטר 3-ו רליט 6 של וארוכה בעל קיבולת הדחה קצרה כמותי -דומיכל הדחה חרס . מונו בלוק ם תהיה מחרס ית ושיראסלת  :אסלה (ב)

 . בד בעל צירי נירוסטהכ במוש :סלהכיסוי אלפי החלטת החברה.  תוצרת .1385

 מיטת תמיכה ליאסטר. מילוי עץ בפינות וופעם ציפוי לד עץ ת חיזוק היקפי, שמ"מ הומוגני, בעל 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  יה:בטאמ

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל.  2.5 לחילופין מפח בעובי. מפרופילי ברזל מגלוון

 לניקוז םשיפועי עם  2272 י"ת בדרישות העומד בגמר, דין כל בהוראות הנדרש פי על תמהמידו  יפחת  לא המקלחת משטח מקלחת:

 ;המשטח

ם/קרים בעזרת ידית  לחמי ויסות מיםו כמותי )יו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דהי ים וקרים מים חמ כל הסוללות ל ג( )

רישות  , ככול שישנה, ועומדת בדהארץתוצרת כאשר אחת מהן היא   ות סדר 3 לפחותנה הקו וכר להציג לבחירת המ אחת( יכללו חסכמים, על

 . 1385הת"י 

ס"מ   20ולעומק ס"מ לפחות  25 -בה כבציפוי כרום ניקל, פיה בגו פרח/מערבל,: דגם: . לקערת מטבחכם(ס ח)כולל  יםרים/חמ סוללה למים ק )ד(

 ץ.ים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארלמים חמים העומד סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  לפחות.

 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כ  פיהבציפוי כרום ניקל, ערבל מ: דגם: פרח/כמים()כולל חס ר/י רחצהלכיו , סוללה למים קרים/חמים )ה(

 למים חמים העומדים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ. ותסדר 3לבחירת הקונה מתוך  ס"מ לפחות,

  ם בלבד.מים קרייקל, לבציפוי כרום נ, דגם: פרח ילת ידיים:כיור נט

ן  יקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכוקרים, מ למים חמיםסוללה  :בטיהבאמ :ולל חסכמים()כ למים קרים/חמיםסוללה  (ו) 

 ת ומזלף.ס"מ לפחו 60 קה טלסקופי ומוביל אנכי באורך מתלה מתכוונן, מוט החל צינור שרשורי,  

 החלקה   וונן, מוטה מתכמתל י,כולל צינור שרשור  ,מיקס מהקיר, רך(ד 3אינטרפוץ רב דרך )ם, וקריסוללה למים חנים דגם: : למקלחת  

 לחת בקוטר  ס"מ וראש מק 30ע מהקיר באורך חירת הדייר, זרולחילופין ולפי באו ת ומזלף. ס"מ לפחו 60טלסקופי ומוביל אנכי באורך   

 .  ס"מ 15  

 . )ככל שידרש( ילנ  יברזולביוב,  : חיבורכוללת גז/י שטיפת אסלהארכיורים ו התקנת  ( ז) 

 .לבן :גוון הקבועות (ח)

 .שמלחיבור לניקוז והזנת ח, מים קריםנקודת : הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת (ט)

 פון קערת המטבח.ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסייח כלים כוללת: למד הכנה( י)

 

 קצה.ם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי בא: הכנה לנק' גז (בי)

 הרשת העירונית. מים בטמפרטורה המסופקת מ :מים קרים (גי)

  למניעת החלקה שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  רה, ישקה בדיוי לאחר קבלת החזבמקרה של שינ  -יה(בועות רחצה )אגנית/אמבטק ( די)

  .R-11 -ולא פחות מ

 העבודה או הכיור.  מוקם על מישור משטח = קרי ברז המ פרח קבוע. ברז הנשלף מתוך שרוולראש נשלף =  ( טו)

  אחת.  קרים /חמים, בעזרת ידיתמים ל)מיקסר( = ויסות  מערבל

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

 (. ם/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'צה הסטנדרטיות )ברזיערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקיש לקחת בחשבון כי מז( ט)
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קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, התאמת דמוי "גשם", ללא ( כגון ראש מקלחת )לאחר קבלת החזקה בדירהלעיל שינוי מהאמור 

ים לקיבולת הניקוז ה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצ

 רצפה.ב

  באמצעים מתאימים כגון  לנקוט מונע החלקה, יש  אינה כוללת חיספוסחת וככל שרצפת האמבטיה למקל באמבטיה הינו גם ( הואיל והשימושיז)

  הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.

  של כיבוי לא ן לניתוק זרימת הגז במקרהיריים הכוללים מנגנוול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכככל שמיקום הכיריים לביש (חי)

 להבה/ות הבישול.  לוני שרצ

 או במסמך אחר  הערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זהחסות בם לגביהם יש התיי הר כי ציוד ומתקני )מוב

 ישה(.שצורף להסכם הרכ

 

 פה, תפים לכלל הבניין(, ברצומשו ביוב )בחלקם יתכןרת ופתחי ביקורת לקולטני צנ: ה, לכל צורך אחראביזרי אינסטלציה נוספים בדיר   3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.   )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  מות עפ"י החלטת מהנדסקום וכבמיבסמוך לתקרה, בקירות או   

 בין   לי פיקודז וכבוצנרת להעברת ג למפוצו/או יני מרכזי זגן מאינסטלציה. ניקוז למלפי החלטת מהנדס ה, מיקוםארון למחלקי מים ב  

מיקום  במרפסת שרות ו/או במסדרון ו/או  מפוצל,ו/או  מיני מרכזימיקום מיועד למזגן  .מאיידלהמיקום המיועד  המיועד למעבה, עד המיקום  

  ביסה,ון ו/או במסתור כעלי יקום מיועד למעבה בגגמעפ"י החלטת החברה. וסתר המאפשר פיזור יעיל וקצר לכל חלקי הדירה מוצנע ומ   

 ה/המעבים. מוסתר למיקום המעבמיקום מוצנע וו/או   

 

 ה:הער  

 דמוי  ו בליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצר יהיו עםידרשו(, ככל שבוי, )צורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי ה  

 ,  כרבתכנית המ יסומנו רצפה, שלא בהכרח בסמוך לקירות ו ו/או תקרה בסמוך לקירות ו  ,"ספסלים"או " עמודים או קורות"  

 מהתוכנית.  ם שונהנון יותקנו במיקו סומנו ומאילוצי תכאו ש  

 פתחי  יתכן וידרשו   ן הבניי ם לגובה יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברי  ,בנוסף  

 קה. תחזו  גישה לצרכי  ם ויש לאפשר, אין לחסום אות ביצוע פתחי ביקורת אלו   שריידורת, ולכן בדירות בהם ביק  

 

תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת  באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת דירות חמים להספקת מים : מים חימום   3.6.2

 .  (ימום המים )טיימרהחמים והתקן קוצב זמן לח ות גיבוי חשמלי לדוד המיםלרב 579תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי  הסולארית 

חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק וכולל למערכת הסולארית  ירה )דוד( המחובר לכל דירה יותקן מכל אג  

 פעלה.  במאפשר לתכנן מראש את זמני הה  

          באמצעות חשמלשה חימום המים יע, אמצעות מערכת סולאריתבלא ניתן לספק מים חמים  לדירות שלהם לפי הוראות כל דין  

 .התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(כן ותקנים הקיימים בעניינם. מדים בפקים באמצעותם עווד שהמים המסבובל

קום  במ: הדודמיקום  ;ליטרים 150 :חדרים 3ה מעל בדיר ,ליטרים 120 :חדרים 3 ה עדבדיר :תבקיבול  חמים למיםמכל אגירה )דוד(       

    ינסטלציה.נדס הא מה תכנוןלפי יון לגג ע או לה ךסמובשירות או ש כגון במרפסת נגי  מוסתר אך

 ת. : קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

        צפת, בדירות גן בלבד.יש בחצר/רחבה מרו :י""דלברז    3.6.4

 חלטת החברה(.)מיקום לפי ה: יש ונה מים לדירההכנה למ 3.6.5

 . : פלסטידלוחין  לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.P גולוונת, פקסגול,מ: פלדה קריםו מים  ם חחומר הצינורות: מי  3.6.6

 .: פלסטישפכים 

   ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז בדירהול צנרת גז , מחיר הדירה יכליש: מטבחהגז ועד נקודת הגז ב מקורה מצנרת גז בדיר 3.6.7

   .תירלמונה גז די הכנהכן הראשית במטבח ו                     
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 : יש. גז לדירהלמונה הכנה  3.6.8
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 (טבלה זו ערות לאחר ה)ראה  החשמל יהיה בהתאם לטבלה המפורטת להלן: מיקום מתקני  – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 פרק א'  4בסעיף הדירה ה לפי תיאור בדיר הקיים בפועל לים.ים/אזורים אופציונחדרים/חלל ימה כוללת שללהלן רש

 ולפי המוצג בתוכניות המכר.  
 

 ום מיק

נקודת 
 מאור 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  יתב
 מוגן מים   

 קע ת בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 הערות /אחר

 לדירה  ניסהכ
 אה מבו  או 

1 1 - - - 

 מון+ לחצןע פ -
 רקום אינט -
חדר  למפסק תאורה  -

 . מדרגות 
  לוח חשמל דירתי -

)ניתן  כולל סגירה 
בסמיכות   שיהיה

 . ה(לכניסה או למבוא
רת כולל  ארון תקשו  -

   . שקע 
 טלוויזיה /טלפוניה ארון  - 

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

  תריס חשמלי אם תוכנן  
מל  תוספת נקודת חש -
מצוין  ) פעלת התריס.הל

 . שמש( מרפסת גם ב

 - - - 1 1 פרוזדור 

  3רך מעל בפרוזדור באו 
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2פניית "ר", 
 חליף. ת + מפחו מאור ל

 1 מטבח 

4 
ד מהם  )אח

כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  

 ילה( רג

- 
 יד() 3

  מקרר )תנור
 (מדיח

- 

  עים, בתי קמיקום הש 
קע יהיה מעל  הת

טח העבודה ככול  מש
בהתאם  אפשר ו ה

לתכנון המטבח יותקנו  
ח נפרדים  שקעי כ

 למדיח, לתנור, למקרר 

 - - - - - 1 חדר/י ארונות 

שינה  חדר
 הורים 

1 
  )כולל מפסק

  ףמחלי 
 (  למנורה

 

4 
ם ליד  )שניי 

 המיטה( 
- 1 1 

קום )נק'  אינטר  -
 שמע/דיבור בלבד( 

    רחצה חדר
 הורים 

 מקלחת()

1 
 גן מים( ו )מ

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

ראה חדר   -ום מים חימ
 אמבטיה. 
והיכן   בהעדר חלון
 , שנדרש 

קודה לאוורור  הכנה לנ
 מכני + מפסק. 

 - 1 1 - 3 1 שינה  י /חדר

 ד"ממ
מנורה לפי  

הנחיות  
 יקוד העורף פ

3 - 1 1 
פיקוד   תקנות לפי 

 העורף
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 ום מיק

נקודת 
 מאור 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  יתב
 מוגן מים   

 קע ת בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 הערות /אחר

  חדר רחצה
 כללי

 טיה( )אמב

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

קע  ת תבי )
 לתנור( 

- 

ת תקע לתנור  בי 
ן קוצב זמן  + התק םחימו 

הכולל מפסק לדוד  
השמש במיקום עפ"י  

 נון.  התכ
והיכן   בהעדר חלון
 , שנדרש 
לאוורור   הכנה לנקודה

 סק. מכני + מפ

    רחצה חדר
 בחדר שינה 
 )מקלחת(

1 
 גן מים( )מו 

- 1 
1 

קע  בית ת)
 לתנור( 

- 

אה חדר  ר -חימום מים 
 אמבטיה. 

ן  היכ ו  ר חלוןדבהע 
 , שנדרש 

קודה לאוורור  לנהכנה 
 מפסק. כני + מ

 - - - - 1 שירותים

והיכן   בהעדר חלון
 , שנדרש 

הכנה לנקודה לאוורור  
 מכני + מפסק. 

 שרות  מרפסת
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 )מכונת כביסה, 
 מייבש כביסה(

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
+   תריס חשמלי כולל 

גנון פתיחה  מנ מפסק + 
 י. ידנ 

 מחסן
)ככל 

 ( וצמדשה

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

משויך המחסן. או  
זנות  לחילופין שה 

החשמל של כל  
חסנים יחוברו למונה  המ

משותף ונפרד  
למחסנים בלבד, או  

לכל מחסן,  מונה נפרד 
פ"י  להחלטת המוכר וע 

 תו. בחיר

 מסתור
 כביסה 

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 מזגן(ל

- 
 
- 

 

  רותה ואחלות לטבהער

 . (כולל מפסק הפעלה )ללא כיסויורה על תקרה או קיר ה לתאנקוד = תקרה /נקודת מאור קיר (א)

  רד(.פחד, נספר כל שקע בנקעים או יותר בפנל א)שני ש = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. יל(בית תקע מאור )רג (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים  בורהחי

החיבור  בנפרד(.ל אחד, נספר כל שקע )שני שקעים או יותר בפנ  הניזון מזרם חשמל רגיל שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:   ע מאור )רגיל(קבית ת  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ספתואינם תושנים בסעיף א' יאו קיר(, המצו  קרהמאור )בתה של נקודות  ההדלקה תאור בלבד לאופן לה=קה כפו נקודת מאור הדל (ד)

 מצוינות בסעיף א'. מאור הה נקודות

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

 ת הגנה גבוהה. גבדרים יזר הקצה מוגן מ בחשמל נפרד אך אגל הכרח במעבית תקע מוגן שאינו באו אחר=  IP44הגנה דרגות בית תקע עם  (ו)
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בין מחשבים,  –נקודת תקשורת  ללות נקודת טלפוניה,נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכו 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתזיה/טלוי נקודת  (ז)

ט. נאינטר /ה לרשת הטלפוניםרללא חיבור הדי ם. ורי כבליד ת לחיבור לקליטת שיחובה כאמור, ואפשרו שידוריחיבור לקליטת  –נקודת טלוויזיה 

 כולל כיסוי. 1ודול מ 55וקופסא  מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר ינור וחוט משיכהנקודת התקשורת תכלול צ

 . (יןענימר לפי הועמדת שלה למבנה או דלת כניסלורת פנים )ה לתקשנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצנקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ"מ.  2.5רות ללוח למפסק נפרד עם כבלים , מחובר ישיגל חשמלי נפרדעגבי מ  על בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

קנים  מל והתטיה ובשטחי חוץ הנספחים לדירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשדר המטבח, בחדר האמבשקעים, מפסקים ותאורה בח (י)

 הישראליים. 

ז תקשורת ועד נקודת ההכנה  לנק' תקשורת )מחשב( מריכו הכנה .וחוט משיכה בלבד צנרת )"שרוול"(ה לרת הכוונ חבאם לא צוין אנה"=  "הכ (יא)

  עת ספקלמני"מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  )באחריות הדייר(, יותקןדלת חדר הרחצה מעל באם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 ם. ללת שקע מוגן מיו לתנור חימום כ כנההה חברה.הום לא מסופקים ע"י יודגש כי אמצעי חימ

את אותה/ם  דליקים/מכבים , אך מלהדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם נקודה/ות מאור הניתנות =ףי חלמ (יב)

 מאור.  נקודה/ות

 מהנדס החשמל.נחיות החוק ודרישות בעקבות הק' הניתכנו שינויים במיקום  (יג)

קום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות  זית בארון המטבח, מתחת למאתלת פ תותקן נקודתזי= אכוללת חיבור תלת פה דירת מגוריםב (יד)

 ירתי. וח החשמל הד. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בל2.5/5שמל ותחווט בכבל למפסק תלת פאזי בלוח הח

 או במסמך אחר כך בטבלה, במפרט מכר זה   צויין  נו בפועל רק באםקת בהערות לעיל יותסו הם יש התייחי ד ומתקנים לגב )מובהר כי ציו

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   גות.ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר מדר .יש :ת מאורו וד נק :בכל קומה :ומתיתחדר מדרגות/ מבואה ק   3.7.1 

  יש. :קומתית אהו רה להדלקת אור במב די צן מתוך הלח יש. : דלקת אורלחצני ה יש. י מאור:גופ  

 כיסוי.  כולל 1מודול  55פסא ת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקו: נקודת התקשורטלפון חוץ  3.7.2 

 .זמזם :צליל .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 י. "לפי דרישות הת, : סטנדרט סוג :ביזרי הדלקה/שקעא 3.7.4 

   .: ישבתוך הדירה )כולל שקע רגיל(,י דירתולוח תקשורת  ודולים(מ 6-י לל השארת מקום פנו)כולדירתי  ח חשמללו  3.7.5  

 אין.  :שעון שבת : יש.מפסקי פחת שמל.הח לפי תכנון מהנדס :מיקום  

     כולל קוצב זמן. : יש.חשמלי שמש/ים, מ  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 . זמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(ולל הכמחיר הדירה אינו אמפר. ) 3×  25י: אז: תלת פירתי דגודל חיבור   3.7.7 

 מת , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקו בורשמע די )אינטרקום .5 ורט בטבלה: כמפמיקום : יש,מערכת אינטרקום 3.7.8 

 רים(. ובחדר שינה ה  רשמע ודיבולופומית  ,הכניסה  

 ן. : איפרדת(נספת במעגל סגור )יזיה נו מערכת טלוו  3.7.9 

  ה רב ערוציתלקליטת טלוויזילחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

ידורי  יטת ש ללק למספר בנינים או ןניי לבמרכזית  חתאנטנת צל    ן.  לחילופי על  ללא ממיר וללא חיבור בפו)   

 (. )ללא ממירדיו ור TV-החובה ל

 : מיתקנים אחרים     3.7.11 

 אם איננה   גםרפסת שירות מבחים הפונים ל לרבות במט וורור ישיר לקיר חוץ,דרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אבח  -          

 . כיסוי פתרפ ין צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר חוץ, לרבותלהתק  ן, ישובחל או/ריס וה בתסגור  

 כולל שקע. ארון תקשורת  -          

 . משולב בארון תקשורת ן טלפוניה/ טלוויזיהארו -          
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לת לסגירה  משקו םכולל תריס הגנה ע 4וטר "טת אדים בקלי בור צינור פעומעבר חיצוני מייבש כביסה הכנה ל –פסת השרות במר  -

   והזנת חשמל.            

 תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית  רתית. המערכת תתאים לחיבור ת החשמל הדימערכת לניטור ולבקרה של צריכ -            

 . חשמל המשתניםזנת תעריפי ההאפשר ות             

 ססת כל רכיב המודד זרם חשמלי, יחידת תקשורת  ר מתבשהחשמל הדירתית א דה בלוחיחידת מדי ולהמערכת תכל             

 ורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה. המקבל ומעבד את הנתונים בצ יטלי אלחוטילשידור אלחוטי, צג דיג              

  ת האנרגיה צריכ ייג לפחות את נתונ הצג יצ מ', 1.5בה גוקום נגיש ובמלדלת הכניסה בהדירה בסמוך הצג יותקן בפנים              

 והמצטברת ואת עלותם הכספית.  השוטפת            

 

 , בדירה:מתקני קירור / חימום .        4

 :ולתכל אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת תמרכזי מיני למערכת בלבד הכנה 4.1

 לכל רוקצ יעיל אוויר זורפי שרהמאפ אחר יקוםאו במ המסדרון או יההאמבט חדר תרתק לתחתית מודבצ למאייד מתוכנן מיקום  .1

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה  במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי דופיקו נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 מוצא. יסההכב יקוז מסתורנ ל וא צפהר סוםלמח איידהמ ניקוז ,3*  2.5 רדנפ מעגל כוח שקע ,נן למעבההמתוכ  המיקום ועד למאייד

 . בפועל כתהמער להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלוליד למאי "צמה"ה

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

 .אוויר וגמיז מהנדס ידי על כתהמער לתכנון בהתאם יהיה ותההכנ מיקום .4

 .המעבים / המעבה וםלמיק ומוסתר נעצמו וםמיק .5

 ה זה ההכנה תכלול:. במקרור פיקוד העורף באיש תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד .6

 קודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.נ -

 במכסה. רסגור ייקצה הצינ  .רהפה פעיל בדיצעד אל מחסום רמים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ו זצנרת ניקו -

 נע ומוסתר ע"פ התכנון. יהיה במקום מוצ המעבה מיקום -

 . האווירהנדס מיזוג ל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מ כ -

 

   רכזיתמ מיני מערכת תבאמצעו חלקיה לכל גמיזו מאפשר ואינ  הדירה  תכנון האוויר גיזומ נדסמה קביעת פי שעל ככל .: איןמזגן מפוצל 4.2

, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות כל את שתכלול הדירה לקיח ליתרת ים/ פוצלנים מ/גןלמז הכנה בנוסף  תבוצע ,ורמכא אחת

 .םמי ניקוז וצנרת גז רתצנ

   .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:  4.3

   .: איןהפועל בגזום תנור חימ  4.4

 )בחדרי רחצה(.  .מוגן שקע ללתהכו ימוםח לתנור נקודה צעותב. ן: אי חשמלב הפועל ום חימ רתנו   4.5

 . אין: רדיאטורים  4.6

 : אין. קונבקטורים חשמליים  4.7

 . ן: איימום תת רצפתי ח  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 : במחסן סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה,   .5

 .ש: יכש()באם נר במחסן  .תש ע"י רשות הכבאורדיככל שי: הירדב :פרינקלרים(מערכת כיבוי אש אוטומטית )ס 5.1  

 .רשות הכבאות דרש ע"ייככל שי: גלאי עשן  5.2  
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 יש. :ב המוגן )ממ"ד(מערכת סינון במרח 5.3 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1 

   ;םיתחום המגרש ב: כולם. הלדירלפחות אחת  לפי היתר הבניה: ניםלכל הבניי  מקומות חניהסך הכל  6.1.1   

   ;אין)לפרט(:  חראבמקום חניות                         

 כמצוין בתוכנית המכר. : וםמיק לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, משותפת(/חניה לנכים )פרטית 6.1.2   

 ת תג נכה רשמי  גהצרה נכה )עם י ר לרוכש דתימכיבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סב             

 ה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה. נכ רה(, ובהעדר רוכש  מטעם משרד התחבו                                 

ות שימוש לזכ כן יהיה זכאילרכוש חניה רגילה ויוכל   ורוכש נכה ,ל שחל איסור למכירת חניית נכה, לא תימכר חניה זו גם לנכהככ

 ין.  ו בבני בעצמ ירה ומתגוררכל עוד הוא בעל ד ם,בחנית נכי   

 : יש. ת תאורהמערכ לפי הנחיות האדריכל. ,אבנים משתלבות /חלקמו  בטון :חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 ית המכר. כנ לפי סימון בת :מיקום  ת לפחות.אח: מספר חניות לדירה 6.1.5  

   אין. :לחניהסה ני בכ מחסום 6.1.6  

    

 גרש פיתוח המ 6.2 

 כניסה  שביל תכלול החיצונית הרחבה  .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן שהמגר בתחום     6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח ודלצי מלווה נוןגי בעל ומואר, ]ןלבני הכניסה אתמבו ברוחב לפחות[ מרוצף     

 הריצוף יהיה   .בות/ אבן טבעית/אחר לפי תוכנית האדריכל: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלגמרחומר  :מדרגות/יליםשב 6.2.2  

 . הניתן בעל גוון בהיר ככל   

 .ות/ אבן טבעיתט/ אבנים משתלב: אספלחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 י במים בהתאם גינון חסכונ  פי תוכנית אדריכל הפיתוח( )על .שי  :צמחיהצורפת(. סימון בתכנית  מ יפ )על.יש: תפתו חצר מש 6.2.4  

   ות משרד החקלאות.להנחי                                

 לבד )לא עצים ם בילת צמחיה בעלת שורשים רדודיתרת שת מעל תקרת בטון מו )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,   

 . (מוקת שורשיםעה צמחיולא    

 יש. כולל ראש מערכת ממוחשב.: תמשותפ  רשת השקיה 6.2.5  

 לשטח  ונה( הכוכולה/חלקהמעל תקרה וכנית המכר )חצר, לפי ת  :יציאה לחצר מחדר;  יש: הגן  תו /חצר, צמודה לדיר 6.2.6  

 השקיה.   לא מגונן וללא מערכת   

 הרוכש בעת  שה ע"י שולי הבניין ( יעיות )להרחקת מים מרטקע בחצרות פרפני הק ניקוז  : סידור שיפועי ערהה   

 . ינה הפרטיתסידור הג     

 , שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול יוב ומיםביתכן גישמה/ות, גז,  :גן  תו / הצמודה לדירפירוט מערכות משותפות, בחצר  6.2.7  

  (.המכרת יוצג בתוכני  בהכרח ושלא ןיהעני  )הכל לפי בויכי קשורת,תל, חשמ   

 מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח ן גת ו /לדיר צמודה שטח מרוצף בחצר ה מ 6.2.8  

 ה ודרישת הרשויות.  יתר הבנילפי ה  :חומר: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . חברהולפי קביעת ה  שרתלפי תוכנית הפיתוח המאובגובה ממוצע    

   .שי(: בחלקה החקומה פתו לשת )קומת עמודים מפו  6.2.10  

 

 פותמערכות משות .7
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 ז: גמערכת  7.1 

עפ"י  מגרש או הבניין אוכנית הובמיקום המתואר בתועם חברת הגז,  בתאום כלי גזמ באמצעות סידור מרכזי :הכנה לאספקת גז    7.1.1  

   תה.נרת הגז ותחזוק להנחת צ ת הנאה וק זי נהבמידת הצורך תינת  המקומית. הרשותדרישות 

 הגז.בבעלות חברת  הינם ,כאמור הגז ליומכבזאת כי  מובהר   

 ;: ישירהמרכזי לד ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 הבטיחות.  ץהנחיות יועי ו ע"י רשות הכיבו ככל שידרש :רגותמערכת להפעלת לחץ בחדרי מד 7.2.1  

 ות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ע"י דרישות רש ככל שידרש :זדוריםבמבואות/פרו עשן  מערכת ליניקת 7.2.2  

 הנחיות יועץ הבטיחות.י ו ע"י רשות הכיבו ככל שידרש :מתזים )ספרינקלרים( –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 ת. יות יועץ הבטיחוחת רשות הכיבוי והנוש. לפי דריש י: י ותכולתן יבו עמדות כיבוי לרבות ארגזי כ 7.2.4  

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

 טחים משותפיםיבוי בש, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבוי ו  ילוי ג מערכותות, לרבות אכל סידורי הכבהערה:      

 שות רשות הכבאות.י כמות לפי דרו מיקום  יים,פרט או               

 

 . אין: וניםי בחנלץ אוורור מאו  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( ת מיזוג אוויר מרכזיתמערכ 7.4 

 . אין :יריםים לשימוש הדי /רמערכת מיזוג אויר בחד 7.5 

             כניסהה דלת ליד קערהק בקומת מוקמוי הדואר תיבות :מיקום ר שגוי. לדוא 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 .  816 י"ות ובנייה  תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםד לכל במקבץ אחאו  , בניין לכל                      

 : אחריםיתקנים מ 7.7 

  .וכו'  ןים לטובת הבנייסמוכ יניםאו בבני  סמוכים,ניין ולטובת בניינים בב ש כלל הדייריםר/ים לשימוחד בחלקים משותפים(,מערכות תאורה )

 פי תוכנית המתכננים והיועצים.ל :מיקום וכמות

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

 שות המקומית.לפי הנחיות הר: חצרל  נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי מונה מים ; : ישמים מרכזי  חיבור לקו  8.1  

 יש.  :ב מרכזי חיבור לביו  8.2  

 ; יש. מלרת החשבחבהתאם להוראות  ,שמלת החיין לרשנחיבור הב 8.3  

 . )בקשה להיתר( תכנון והבניהבהתאם לתקנות ה  :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין: (אינטרנט/ה)טלוויזי ן לרשת תקשורת הבנייחיבור  8.5  

 עבודות שביצועם בפועל ישה. במחיר הרכ וליםכלשה, יג, ניקוז, דרכי ומכיםות תכה, קירר: כביש, מדכללי הגובל במגרש פיתוח 8.6  

 יות החברה.יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחר  

  .יש: שפהירת אלאצמתקן/ים  8.7 

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 

 וש משותף רכ .9

 : הרכוש המשותף רתיאו  9.1 

 ת המכר.בתוכני שותפיםממנו כבאם סו: יםפתניה משו מקומות ח    9.1.1   
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 . יש: (חלקית פתוחה ועמודים, כניסה)קומת  חלקית מפולשתקומה  9.1.2   

  חברה.הלפי החלטת  :צמודים לדירותמחסנים שאינם  9.1.3   

  .: ישי( בקומת כניסהמבואה )לוב  9.1.4   

 יש.  : )לובי( קומתית מבואה 9.1.5  

 (.ן בניי )בכל 1ר(: פס)מ מדרגות חדר 9.1.6   

 (. )בכל בניין 1: תו מספר מעלי ש; : יתמעלי : יש; יר מעליתפ 9.1.7   

 יש.: ק התפוס על ידי מיתקנים על הגגהחל פחות: לגג משותף 9.1.8   

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

 אין. : חדר דודים משותף 9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת   וכל מיתקן,  אריותת סולמערכו :( כגוןשותפותמ ו/אות )פרטיו  טכניותערכות : יש מהגג לע מיתקנים 9.1.11  

 כל הדין.  על פי   

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

 מחזור אשפה , מרכז טכנייםחדרים ו ת תקשורתוברכות לחדרי מער :וש משותףם של הבית שהינם רכי נוספ מיתקנים וחלקים 9.1.13   

  המכר.  וכניותמסומנים כרכוש משותף בת הרט בפרקים אחרים במפרט זה, כמפוואשפה  ומתקני    
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 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 ט(., )מילו י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 .תפתגישה לחניה משו  9.2.3   

 ניסה. קומת כלובי ב 9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() מחדר מדרגות אל המיתקנים השוניםגישה  9.2.6  

 חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות אל  9.2.7  

 . פים(ת)משו  גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים 9.2.8  

 .ל הגגע משותפים םינוס על ידי מיתקהתפ –הגג חלק  9.2.9  

 .תי מעל 9.2.10  

 יש מרחבים מוגנים בדירות(.  -)אין .טממ"ק /מקל 9.2.11  

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

 

 ף בית משות 9.3 

 בית  ו במוכר דירה בבית משותף א רות(, המכר דיחוק ה –)להלן  1974 – דרות(, התשל"וק המכר )דילח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי    משנה הוראה שבדעתו להחיל על הבית מבטל או המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או    

 ניינים:אלה העיין; ואותו ענ  על םרטיהמכר פ לחוזהרט או לצרף , חייב לכלול במפןיים להלהמתייחסת לעניין מן העניינים המנו    

 תף;המשו כושהוצאת חלק מהר (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  (2)   

 ת הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; שיעור ההשתתפות בהוצאו (3)   

 ף; ניהול הבית המשות  ות בדברסדרי קבלת החלט (4)   

 ; )א( לחוק המכר דירות3ף ור בסעירך האמבצו בדשר השיכון  עשקבל עניין אחר כ (5)   

 בחוזה המכר, כמי שהתחייב  קטן )א( יראוהו, על אף האמור  מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  )ב(  

   על הבית  המשותף. ן יחולושהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניי    

 

 רה: וד לדי המשותף הצמ שרכו רו של החלק בשיעו  9.4

 של כל  ( לשטח 5סעיף ה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' הדיר שטחב ככל האפשר ליחס שבין  היה קרוי 

 ו  קול דעתידרש לפי שיכפי שי ת המשותף,יישום הב, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברהדיור בבנייןיחידות   

 רה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים כל דישל ת מוסמכת. בחישוב חלקה כל רשו על ידיו/או כפי שיידרש מוכר השל  הסביר         

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

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 . 1969 -שכ"טבחוק המקרקעין התי הקבוע יהיה על פ 

 

 :ו ותים המחויבים בקשר אלי ף ובשירהמשות פות בהוצאות הביתההשתתר שיעו  9.6

 רישום הבית המשותף. מכות ובהתאם לתקנון שירשם, עם המכר ו/או בהתאם לדרישות הרשויות המוסם להוראות הסכם בהתא 
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 המשותף(: רו לרכושאו שיוחז/ו החלקים המוצאים מהרכוש המשותף ) 9.7

 ת המצ"ב  וכניו בת טחים הבאים אשר מסומניםשותף הש כוש הממהר יוצאו, בהסכםן זה יימהאמור בענ עמבלי לגרו      

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

 חברה.ביעתה של הש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קעמדות החניה שבתחום המגר .א

ים שטחעתה של החברה. וכן כל הלפי קבימשותף ו לדירות שבבית היוצמד ו  כוש המשותף רה ף יוצאו מבקומת המרת  חסניםהמ .ב

 המשותף.  וצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הביתשה

 לעיל(.   9.2.10חלק כאמור בסעיף מרפסות וגגות )למעט ה .ג

 . שותף מוצא מהרכוש המחדר השנאים  .ד

  .כרתשבבעלות המו לתא מחסניםוהניות מדו החלדירות, יוצ סניםהמחו א /ל החניות וכ לא יוצמדושום הבית המשותף שבעת רי ככל .ה

 

 

  ____________    ____________   _______ ___________ 

 החברה /חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 

 

 נספחים
 

 משותף. ולנציגות הבית ה רו לקונה ספים שיועבמסמכים נו נספח א' 
 . ליותכלהערות  ב'  חפנס

 יים. ת זיכונספח ג'   טבלאו
 . ת לתחזוקההנחיות ראשוניו    ד'ח פנס
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 לנציגות בעלי הדירות מסמכים נוספים שיועברו לקונה ו – 'נספח א 

 

 :וכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרטת 10.1  

 . דירההל יות( ש)חיצונות כלליות דר ומידות של כל חדימהכוללת  1:50 -ה לא קטן מ בקנה מידנית הדירה תכ 10.1.1   

 המשותף בקומה. וש הכוללת סימון הרכ 1:100 -ן מה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הקומ 10.1.2   

 ה. בקומותף הרכוש המש הכוללת סימון 1:100 -נית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מתכ 10.1.3   

 ן הרכוש המשותף  הכוללת סימו 1:100 -מ ן ה לא קטנה מידרתף בק ת; קומות ממפולשו  יסה/ קומותנ כניות קומת תכ 10.1.4   

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

 . 1:100 -א קטן מתכנית קומת גג בקנה מידה ל 10.1.5   

משותפת   חצרן וללת סימהכו 1:250יה בקנה מידה היתר בנ בלת מית לקוקה לרשות המהמגרש כפי שהוגשתכנית  10.1.6   

 מודות. וגינות צ

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פייש למסור ת ולחומרי הגימור, שורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 ניין: המכר דירות בע חוק   

 מורם. דירה על גיה  ת כל רכיבית שוטפות לתחזוקפעולו א()   

 מערכות מיזוג אוויר,  מערכות בטיחות, מותקנות בדירה לרבות השירות ה מערכות  עת שלנזוקה מולת ותחתחזוקה כול )ב(   

 לה.מערכות אלקטרומכניות וכיוצא בא   

 דרשות. תקופתיות, אם נתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ו  )ג(   

 . טלפון ליצירת קשרמספר ו ספק רן/מות יצם בדירה, לרבות שתקניהמו ד ומערכות ו י חריות של צטכני ותעודות א מפרט )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של  וקה תכנית והוראות תחז ( 1) בבניין ההמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ 10.3  

 ניין: עבמכר דירות  הפי חוק  בות עלל דין לרר בהתאם לכשיש חובה למסו הבניין  

 ל גימורם. יין ענכיבי הבת כל רות שוטפות לתחזוקפעול א()   

 , מערכות מיזוג  מערכות בטיחות, מעליותן לרבות השירות המותקנות בבנייתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  )ב(   

 אלה.בוצא כניות וכיאוויר, מערכות אלקטרו מ   

 נדרשות. אם   פתיות,ו קשוטפות ות אפיון ביקורותו תדירות ()ג   

 תקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. ציוד ומערכות המו ת של וות אחריותעוד   מפרט טכני )ד(  

 ה. מילייפקסומספר  הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןרשימת צוות המתכננים של  )ה(   

 בטיחות  רכות עשורת, ממל ותקחשלציה סניטרית, ל אינסטות בלבד שפ תומערכות המש( לAS MADEדות )תכניות ע )ו(   

 האמור   נחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירההמוכר יצרף למסמכים האמורים ה ות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.ומערכ   

 נויה.מונה( מיד עם מיאשונה שתהדירות )הרקבועה של בעלי למסור אותם לנציגות הזמנית או ה   

 

 

 לעיל, יראו החברה   10.3מרי הגימור כמפורט בסעיף ה של המערכות וחותחזוק והוראותכניות לקבל לידיו התו  ןהראשו שסרב הרוכ  (1)  

 פעל  ל )באם תו חב' ניהוציגות הבית ו/אאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נחובתה לעשות כן. החברה תהא רש ב כעמדה       

 ין(. בבני      

 

 

 

 



 מותנה בהיתר בניה 
 יתר ה לת  ב ני ק מפרט נערך לפ 

י וף  וכפ    י  ן ו תכנ רק ע"י רשויות ה ם  לשינו
 

                       _________ __                                              
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

 , ד' , ג' ב'ים א',  נספח

 42  מתוך  39 'עמ 20.12.2021תאריך: /  10ש מהדורה משהב"  - ן למשתכ  מקובץ מפרט מכר /  לית עת /  ית בע"מ כן עתל למשת  ם אמפא ישראל גש /  לאיכות הבניה מסד

 

 כלליות ואזהרות הערות   –נספח ב' 

 לדירה בנה ומלליות ל ערות כה

 

   .יההתקפים למועד קבלת היתר הבנ י,ם והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלכל המוצרי .1

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

 י אנטנות         נשותפת )אק"מ( ומיתק ות לקליטה מ: מיתקני אנטנ 799בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י               

 אינדיווידואלית )אק"א(.טה קליל              

 הוועדה המקומית רשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה אם קיים הסדר אחר המבטיח שבכל 

 דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום.

 

 בהן הן עוברות.   ו גובה החללא בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/ כאמור יכוסו רכותמע .3

נרלים )ברזל( וכן התחמצנות מי   ,"עיניים" מרקם, גוון, גידים,בדלי עות טבעיות כגון: היתכנו תופובכפוף לתקנים, וחיפוי   באבן טבעית, בריצוף  .4

 .כללי המקצועהתקינה ו הכל בכפוף לדרישות מוי חלודהדבכתמים ת ובטאתהמ

לים לא יבוצע קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפו. אלייםלא פחות מהנדרש בתקנים הישר גות( במידותויצוף יעשו מרווחים )פבחיפוי ובר  .5

 .גרונגים()

ות כרך מערצום, ליהחשמל, בזק, כבלאו המגרש, לחברת /העמיד שטח/ים בתחומי המבנה וגש כי באם תידרש החברה ללמניעת ספק יוד .6

ובזכות  שה, כןלצורך גי ןשימוש במתקני הבניי  לרבות ייב לאפשר גישה חופשית, הקונה מתחםבניינים אחרים סמוכי המשמשות הבניין ו/או

 . ים אלובגין שטח שלום מיסי ועד ביתכן יהיו גופים אלו פטורים מתהקרקע למעבר כבלים. כמו ול בשטח/ים לרבות רצועות השימוש והטיפ

 סגורות. רעילים, באריזות פתוחות או  ת חריפים אוו ם חומרים הפולטים ריחר לאחסן במחסנים דירתייו סור חמאיחל  .7

רתים כלל הבניין.  משור, הור ואו  תורות ומעברי צנרתקרות מונמכות, ק  יכול שיהיו  רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  חסניםבמ .8

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

אך לא   רעהטינים החלל ועלולים ליצור הפו באזור תליית כביסה, מק' מיזוג האוויר באם יותקנשל דוד המים החמים ויח  מםקומי  .9

 הקבוע במפרט. פחות מן

דת בדרישות עומדות עיבוי שרמת הרעש שלהם מוש רק ביחייר ע"י הקונה, יעשה ש קנו מערכות מיזוג האוויותקו וי ופם יסאב .10

 עים. התקנות לרעשים ומפג

את על מנת  וז  קונהה רשותלעת העמדת הדירה השנים הראשונות מ  וגן, באופן תכוף לפחות בשלושהמ כי יש לאוורר המרחב  שחשוב להדגי .11

 .מרחב המוגןצא בקירות הבטון שמהם עשוי הנמים )חצץ(, המופק מבטן האדמה וה באגרגט אימצהלז ראדון אשר עלול לסלק שרידי ג

  מחסניםחניות, גינות, יים, כגון בשטחים פרט במבנה ואשר יעברו ות המשרתות כלל הדיירים וב או צנרת או מערכות אחריתכנו שוחות בי  .12

 ט. ועצי הפרויק יפ"י החלטת מתכנני ו מספרן ומיקומן יקבעו ע ות,פרטי ת רפסו מו

ביקורת, השייכים לכלל ב, ניקוז וכד'( וכן פתחי עוברות צנרות )מים, ביוכן ואו המחסן או החניה, יתדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .13

 .  ניין, ומהווים חלקים משותפיםהב

 ם לשקיעות בריצוף זה.עלולים לגרו אריחי "אבן משתלבת"דרכי נסיעה המרוצפים ב ילוואפ יםמעבר בדים על שבילים,ברכבים כנסיעה  .14

 גענה. קרה זכויות הרוכש לא תיפובכל מ או אישור הרשויות.קומם בהתאם לצרכי התכנון ו/ נויים במספר מקומות החנייה ומייתכנו שי .15
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   כוייםזי טבלאות   –' גנספח 

 

 ים י וטבלאות זיכ ריכוז 

 
 מיוחדות הערות 

   08.12.2016 - 10למשתכן מהדורה השיכון, מחיר נוי ול משרד הביבמפרט המחייב שם יאך ורק הנדרש  אלו הינם וז זיכוייםריכ  .1

 לעיל כוללים מע"מ.  המחירים הנקובים  .2

 

 :  קראמ

 יחידה.   -יח'

   מטר מרובע. -מ"ר

  מטר אורך.   -מ"א

   ור+ עבודה.ר לבן+ חומר שחחומ -קומפלט

 ד.  אחד בוד  פריט -פריט

 

 בגין זיכוי בלבד מחיר   - , רחצה נושא: ארונות מטבח 
 

 פרק א'  4ירה בסעיף בפועל בדירה לפי תיאור הדללים/אזורים אופציונלים. הקיים להלן רשימה כוללת של חדרים/ח

 ולפי המוצג בתוכניות המכר.  
 
עיף  ס

במפרט  
 המכר 

 יאור ת
 חומר/ 
 עבודה

 יח'
כוי ר זימחי

 ליח' בש"ח 
 כ סה" ותכמ

3.3.1 
  תחתון/עליון, כולל ארון) בחלכלל ארונות המטזיכוי 
(,  , חיפוי מטבחמטבח, ברז מטבחח עבודה, כיור  משט 

 רט המכר. לפי התיאור שבמפ 
 --- --- --- קומפלט 

  חד': 4-3דירת 
4,881  ₪ 
 חד'  5.4דירת 

 ומעלה: 
5,812  ₪ 

3.3.3 
לפי    כיור אינטגרלי(, . כוללכלליארון רחצה )בחדר רחצה 

 פרט המכר. מתיאור שב ה
 --- --- 600 --- קומפלט 
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 יכוי בלבד מחיר בגין ז -רברבות ואביזרים נושא: קבועות ש
 

 פרק א'  4ה בסעיף ועל בדירה לפי תיאור הדירחדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפ להלן רשימה כוללת של

 המוצג בתוכניות המכר. ולפי  

 

 
 
 

 מחיר בגין זיכויים   -קשורתנושא: חשמל/ ת
 

ף  סעי
פרט  במ

 כר המ
 תיאור 

 ר/ חומ
 עבודה

 יח'
מחיר ליח'  

 ח  "בש
 סה"כ  מותכ

   72 פריט  קומפלט  זיכוי  -תקרה נקודת מאור קיר/   3.7

   125 פריט  מפלט קו זיכוי  -בית תקע מאור  3.7

   75 פריט  ומפלט ק זיכוי  -נקודת טלפון  3.7

 

 : ת החשמל/תקשורתלטבלאו   ותהער
 מכר.(, במפרט ה 5  )טבלה 3.7 .ראה הערות כלליות לאחר סעיף1
 ע.מתייחסים לזיכויים לפני ביצו רתתקשו/ חשמל חיר המחירוןמ. 2
 

 

 
 

סעיף  
פרט  במ

 המכר 
 יאור ת

 חומר/ 
 בודהע

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח  

 סה"כ  כמות

 ריט פ מפלט קו ח, לפי התיאור במפרט המכר. סוללת ברז למטב 3.6

200 
)כלול בזיכוי  

 בח(המט
  

   200 ריט פ קומפלט  אור במפרט המכר. סוללת ברז לכיור רחצה, לפי התי 3.6

3.6 
מפרט  ור ב, לפי התיאנטילת ידייםז לכיור סוללת בר

 מכר. ה
   125 פריט  קומפלט 

3.6 
פי  לאמבטיה, ל וללה, ס( או 3וץ דרך דרך )אינטרפ -רב

 התיאור במפרט המכר. 
   102 פריט  קומפלט 

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

 המכר.  במפרטהתיאור  
   102 פריט  קומפלט 
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 ערות כלליות לדירה ה

לכלים אלו    המינימליים   ובמרווחי הגישה עלולה לפגוע במידות הנדרשות  החזקה(,    )לאחר קבלתסניטריים ע"י הקונה    החלפת כלים  -  יים כלים סניטר        .1

 .  3 קחל 1205ראות למתקני תברואה( ובת"י כאמור בהל"ת )הו

יבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה  מוש רק ביחידות עיעשה שי ונה,וויר ע"י הקא מערכות מיזוג ה   קנוויות באם יסופקו -  וירמזוג או התקנת מערכות .2

 תחת רגלי המתקן/ים.  כן בולמי רעידות, ובו היחידה ממוקמת  במקום טת אויר חם מ' ממפוח פלי 1.5, במרחק של dB55( A) על

תלצור  -  אווירוג  מיזות להתקנת תעל .3 האווירך מעבר  מיזוג  מיקום  יש    , עלות  ש  ות ערכמלקחת בחשבון  קיימות ככל  עמודים,  ]  אלו  תאורה,  חגורות, 

   .ב החדש( וכו'[מתזים )לרבות התאמתם למצ

והתרעה .4 כיבוי  ) מיקום    -  מערכות  כיבוי אש  ומתזי  עשן/אש  גילוי  אמערכות  כיבוי  הנחיות  לפי  נקבע  של  .  ש ספרינקלרים(,  מקרה  צורך בשינוי    בכל 

 י. וץ מקצועש להיעזר ביע, י מתםחסי  מיקומם או בעקבות

רו לקונה למשמרת,  כתב(, באריחים רזרביים, אשר ימסבאישור החברה )ב  ל שימוש, שלאאין לעשות כ  קופת הבדק והאחריותבת  -  אריחים רזרביים .5

 לצורך תחזוקה.

הדירה לרשות הקונה  שלוש השנים הראשונות מעת העמדת  ופן תכוף לפחות בהמוגן, בא  חבלאוורר המר  שי  -  גן )ממ"ד/ממ"ק(המו  באוורור המרח  .6

 . גן וי המרחב המועש מהם ון שמבטן האדמה והנמצא בקירות הבט  ים )חצץ(, המופקבאגרגט  אלהימצרידי גז ראדון אשר עלול וזאת על מנת לסלק ש

       

 

 ות ראחהערות כלליות 

מושפעות באופן טבעי    , נוליטבחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או גר  יש לקחת  -מעברים, שבילים וכו'(  )מיסעות,    רי גמרססמיות על חומהשפעות   .7

ית זו,  עו תפקודי בתופעה טבו/א  תיין כל מפגע בטיחו דגש כי אמניעת ספק יו. לאלופות  ת ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצמיות ו/או תרמיומתזוזות סס

  .התקינה וכללי המקצוע הכל בכפוף לדרישות ם אלו.לחומריפיינית האו

 זה. צוף לבת" עלולים לגרום לשקיעות בריבן משתבאריחי "א, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים על שבילים  - נסיעה ברכבים כבדים .8

 ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם. וראות המפרט כולן הן בנוסף ע מההערות האמורות בתכניות, וכי הומבלי לגרו"ל הן בנוסף הערות הנבהר בזה כי ה ומ .9

 

 

__________   __________ 

 


