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 511847337.פ.ח ( בע"מ1993)פרץ בוני הנגב 
 שם החברה

 
 23.05.19תאריך עדכון: 

 
 

 1הנגב בחותרים פרץ בוני  שם האתר:

  
 חדרים 4 מס' חדרים:

  
 4A1,4A2 יפוס:ט

  
 1 קומה:

  
 4,5,72,73 דירה מס':

  
 A,B בניין מס':
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2) כתובת המבנה ומיקום המגרש : 1סעיף               
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 יה.חנו סןמיקום הדירה בבניין, מח : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (.6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   דירה אולהמוצמדים ם פרוט שטחים נוספי  :6סעיף               
 ג(.-)א סטיות קבילות  :7סעיף               

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

 
 אביזריהירה, ציודה וין, המבנה, הדיאור הבניתפרק ב'.   

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

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. רים וגימורים בדירה ושטחים שימת חד( ר2 )טבלה  :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 ה.יסמתקן לתליית כב  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5סעיף         
 (.3.6.1-3.6.8ה נוספים )ואביזרי אינסטלצי ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 .(3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

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

 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (.6.2.1-6.2.8וח המגרש )פית  :6.2 יףסע  

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5)י אש בוכיל סידורים  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 דיירים.ים לשימוש ה/: מערכת מיזוג אויר בחדר7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (.8.1-8.7)ת תיחיבור המבנה למערכות תש  :8סעיף 
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3עיף ס  
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהול לתקבסדרי  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 .הרכוש המשותףהחלקים המוצאים מ  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 ים.וייכז נספח ג'   טבלאות
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 חדרים  4  (4A1,4A2) מס' חדרים:/מדגםדירה  מתחם החותרים שם האתר:

 __ דירה מס':  

 1 קומה:  

 __ מחסן מס':  

 __ ס':מ החני  

 A,B בנין מס':  
 
 
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

 2015-הע", ותיקון התש2008  –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים(יין חיובים וזיכוניבע

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן           511847337ח.פ. מס'  .( בע"מ1993)פרץ בוני הנגב :  נספח לחוזה בין  

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

 . : בית מס'   : רחוב  מלטירת הכר: ישוב .1   

 .3001 מגרש: 10  מס': חלקה  : גוש מס' 1.1   

   החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

 )ר.מ.י(. לראשי רקעירשות מק: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר 2.1    

  : רהתחילת תקופת החכי   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהירה מס' וד .3 

  המשמש גם כחדר שינה(, "ד,ממ  –לן הלי )רתן דיחדר שינה, מרחב מוג חדר שינה הורים, ,פינת אוכל ,מטבח : כניסה, חדר דיור,בדירה .4  

  מרפסת שמש. פסת שירות,מר, וש נפרד()בית שימ שרותי אורחים(, חדר רחצה הוריםאמבטיה, חדר ) חדרי רחצה 2 פרוזדור,                
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   שטח הדירה .5 

 :המחושב לפי כללים אלה כמצוין בתוכנית המכר: שטח הדירה הוא    

 קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  צולע הנוצר על ידי הקוויםבתוך המ אכלוה השטח )א(    

  –לעניין זה      

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

 ת.ת אחרינתוכו א רהדיבקומה או בינה לבין      

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

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר – "ם של קיר חוץפניו החיצוניי" (2)     

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.בדירה; שטח הדירה יהיה ס לפמ לכ לגביבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח  (ב)     

 שטחים המשופעים והאופקיים; המופקי של כל חת בלבד לפי ההיטל האשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ת םהגובש טחיםבחישוב השטח ייכללו רק הש (ד)      

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן  1970      

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

 

 

 :המשמשים את הדירה באופן בלעדיה או ירדלים מדהמוצשטחים נוספים פירוט  .6 

  אח מלוונה למשט]קירוי הכשמש מקורה המתוכה מרפסת כמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(1)מרפסת שמש בשטח 6.1   

 .כמפורט בנספח א' להסכם המכר: בשטח, אחת מעל בלבד[ דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא קומה   

 המוצמדת(; החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום )יש לצרף תפח א' להסכם המכר בנס טרפוכמ: 'סמ לא מקורהחניה  6.2   

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן כני)יש לצרף תכר כמפורט בנספח א' להסכם המ :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח רחצ 66.    

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

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנ)יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 ים:טחי השהערות לחישוב     

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

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

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמש תסמרפ" ר כימובה     

 שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע וף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםת הרוחות ובכפלמיקומה בבניין יחסית לשושנ    

 .שיפת המרפסת לשמשח    
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 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר הכלוא בין קירות המחס השטח הוא, מחסןשטחו של  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף הית הרוחב של רק השטח שמתחת למחצ אחרת ייכלל    

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעובישטח תיאורטי בתוספת  רתףהמשל  ץ, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  של הקיר; למחצית הרוחב ייכלל רק השטח שמתחתריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יסט ה; תותרפקבהים ומכי, את שטח הקירות התכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: טיותלהלן הן סהמפורטות הסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ה לא ייחשבו כסטייה ו/אוות למעשן המידסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובי     

 לעיל. 6-, ו5עיפים סבים רטהמפומשטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(,  2%יעלו על     

 ותן ות ולא יראו אהן סטיות קביל האבזרים למעשהוכמויות זרים במפרט ומידות האבוכמויות בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות, , אריחים)אביזרים קרי:  כסטייה ממפרט זה   

 הכללים למידה שלמה.  ו/או מעוגל מקובלות והסבירות בביצוע ו/או במדידה ו/או בחישוב השטחיות הטסף לפוכ יםחישוב השטח )ג(  

 , )כפי שתוקן בק"ת 1974 –זה, הוגדרו בצו מכר דירות )טופס של מפרט(, תשל"ד חלק א' במפרט ל 7-ו 6, 5לחישוב שטח בסעיפים     

 רשויות, ב)כגון: לחישוב "שטח"  אחרות חישוב שיטותסתירה בין הכללים לבין   שיל שככ ,"(הכללים: ( )להלן24.2.2008מיום  6649    

 לעיל.יגברו הכללים כהגדרתם  פס"ד וכו'(,ב ,תקןב    

 שטחים הנמוכים  לרבות ,למפרט זה )א( בפרק א' 5כולל את כל חלקי הדירה המסומנים בתוך המצולע כמפורט בסעיף  ,שטח הדירה    

 התכנון והבניה )בקשה להיתר  תקנות לפי ,הדירה השוניםהמחויב לחלקי  אך הם מעבר לשטח המינימלי ,מליהמיני ובההג דרתמהג    

               רכוש המשותף. בכי שטח הדירה אינו כולל חישוב והוספת חלקה היחסי של הדירה ובהר . מ1970-( התש"ל תנאיו ואגרות    

 

 

 

 אדריכלים  גל אור פישביין "(:דריכלאהן "הל)"ל שם עורך הבקשה להיתר .8

 תל אביב. 36הנמל  :טלפון 050-8961272 : טלפון 03-6024473 :טלפון 

 office@gf2005.co.il :דוא"ל 
 
 

 גונן גודוביץ מהנדסים   "(:המהנדס)להלן " ם האחראי לתכנון השלדש .9

 ונד.תל מ 8ת יפהדוכרח'   :כתובת 03-7608400 :פקס 077-5118400 :טלפון 

 nacra@netvision.net.il :דוא"ל 
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 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותת של דירות אם בחלוקה פנימיהמוכר רשאי להכניס שינויי    * 

 .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלהרשמי והתקנות, התקפים  התקן הישראלי י דרישותו לפיהת יכוהמלאכל המוצרים ו * 

 פי החלטת המוכר.  ל (,אישור רשות מוסמכת)ב פני היתרל אי שינויו א/ו לאחר קבלת היתר בניה,תקנה בתקן או ב אימוץ שינוי   

 

 תיאור הבניין .1
 

 משותפת לשניהם,קומת מרתף  יםהכולל "B"בניין  -ו" ,Aבשם "בניין  יםעוהידם ייניאחד משני בנ" רב קומותבנין מגורים "  1.1  

    .קומות מגורים 14 ועודקומת קרקע    
 

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות. דירות למגורים 68 : בנייןכל ב     1.2              
 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"היר"ד, מרנא"הגדרות"  1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)לפי חוק מכר   )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     

 

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

 

 רכינוי או תיאו
 קומה

קומות מתחת/מעל 
 למפלס כניסה
 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 
 בקומה

 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
משותפת לשני 

 יםינהבני
1- --- 

חניות, מסעות, מעברים, מבואה 
קומתית, מעליות, חדר 

מים  ימאגר (.בלבדB מבניין )מדרגות,
, חדר גנרטור,  וחדר משאבות

פי דרישת יות לערכות טכנמתקנים ומ
 המתכננים והרשויות.

מיקומם הסופי את המתקנים 
והמערכות בקומות השונות 

 יקבע לפי החלטת המתכננים.
 נותשוכות יתכן ומער

הממוקמות בבניין ישרתו גם 
בנין/ים סמוכים ו/או ימוקמו 

 בבנין/ים סמוכים וישרתו הבנין.

 בכל בניין.

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

בחלקו  – יסה )לובי, מבואת כניםורמג
 ית, חדרו, מעליים(, פרוזדורחלל כפול
, מחסניםחדר עגלות, מדרגות, 

שת מתקנים ומערכות טכניות לפי דרי
 ות.והרשוי םיכננמתה

 
חניות חיצוניות, אשפה טמונה 

, חדר בפיתוח, צוברי גז מרכזי
יתכן ומערכות שנאים )טרפו(. 

שונות הממוקמות בבניין ישרתו 
וכים ו/או ימוקמו גם בניין/ים סמ

בבניין/ים סמוכים וישרתו 
 הבניין.

 4 1 קומת מגורים

ם, ימגורים, מבואה קומתית, פרוזדור
 מחסנים, ,גותדרמ ירת, חדומעלי

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 המתכננים והרשויות.

--- 

 מגוריםקומות 
 טיפוסית

2-12 
5 

 )בכל קומה(

ם, ית, פרוזדורמגורים, מבואה קומתי
 מחסנים,מדרגות,  ית, חדרומעלי

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 המתכננים והרשויות.

--- 

 13 קומת מגורים
5 
 תרודי 4)מתוכן 

 לקס( פוד

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, 
 מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים,

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 המתכננים והרשויות.

--- 

 עליונהמגורים קומת 

 לדירות הדופלקס
14 

מגורים, מבואה קומתית, חדרי 
מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות 

 ת.לפי דרישת המתכננים והרשויו
--- 

 עליון גג
 )ראשי(

--- --- 

מאגר מדרגות,  יחדרמבואה קומתית, 
מערכות מים וחדר משאבות, 

סולאריות, מפוח/ים, מתקנים 
תפות/ ומערכות טכניות )משו

לפי דרישת המתכננים  פרטיות(,
 והרשויות.

--- 
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 רכינוי או תיאו
 קומה

קומות מתחת/מעל 
 למפלס כניסה
 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 
 בקומה

 הערות סוג השימוש

סך הכל קומות 
 למגורים

15  --- --- --- 

 )הראשי(. ג העליוןהג כללנ ת לאבמניין הקומו  16 סך הכל קומות בבניין

 

 

  :והבהרות הערות

 ו/או בקשה להקלה  , להיתר הבניהףכפולפי שיקול דעתה בלבד וב הבניה )הכוונה שהחברה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 ספת כניסות, הו וא ותיסל כנביטו תהיה רשאית להוסיף ו/או להפחית ממספר הדירות  או לאחד מספר דירות ע"י ,ו/או לתוספת בניה  

 העניין(.י הכל לפ  

 התכנון והבניה  בתקנותכהגדרתה לבניין ]יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מתן שרות  לאפשר או לשנות מיקומם, ףוא םדייעוהמתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או  או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת )ג(

 ת.קנומות חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלוהקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם  

 לת ובמקה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון י מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינויכינו )ד(

 ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 

 (ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מפלס קומת קרקעממקורה : דרגותאפיון כל חדר מ; 2: בכל בנייןי המדרגות /מספר חדר    

 אין. : חדרי מדרגות נוספים   

 .תףרמת הומד לקרק גרם מדרגות אחד יורד ע Bבבניין                  

 A- 15בבניין : מספר התחנות לכל מעלית; 2: בכל בניין מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

 .B- 16בבניין                                                                                                                     

 .יש. באחת בלבד :)*(שבתוד פיק וןמנגנ; 13: מספר נוסעים לכל מעלית   

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

 ו/או  דיירי הבניין נציגות שהפעלתו תקבע ע"יון פיקוד שבת, מעלית בעלת מנגנמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

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

 

 ודות גמר:ועבין בניהי חומר .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבו/או מתועשת ו/או  רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדסלפי תכניות  שלד הבניין: 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי , םטרומייו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ בטון מזוין חומר:: קומת קרקעת רצפה ותקר 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 ישראל מס' ןתק ילפ :תרמיבידוד   

   לקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.ים יהיה נגד החריצוף בניין המגור                 

  .1045מס'  ישראלי לפי תקן :תרמיד דויב; השלד סלפי חישובי מהנד עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

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

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס: בטון חומר ן:גגות הבניי 2.4

 : 1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי עץ.וית הוחילפי הנשיפועי ניקוז ואיטום:    

 בדופן פנימית של קיר  כלול מתועש,ם מבא .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

 ד.הנחיות מהנדס השללפי  ,(אחראו  או בלוק תאי )איטונג החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,  

  :1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון פי : ליבוע  

 הישראלי. של מכון התקניםצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק"                   
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 גימור קירות חוץ: 2.6

 ל לפי התנאים בהיתר הבניה.כה. קרמיקהדוגמת ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח  : אבן טבעיתעיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 משולב עם חיפויים אחרים;  שכבות( 2טיח ): טיח חוץ 2.6.2 

 קת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.וחלו , גווןסוג: האדריכל יהיה רשאי לשנות חיפוי אחר 2.6.3 

 

 

 או משולב, לפי ו/ (ו אחראו/ג נויטתאי )אאו בלוק ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

  .1 חלק1004השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  מהנדס נחיותה  

 .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(ין קיר הפרדה ב 

 

 :יישאר תמדרגו חדר 2.8

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

 ראות כל דין.יבוצע על פי הווהמעלית 

 ,ים+ צבע אקרילייפולשב ויחיפה. בצבע אקרילי עד תקרגימור או טיח גבס, שכבות(,  2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2               

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקן אקרילימלבין ר גימואו טיח גבס, שכבות,  2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

 נט לבן בהתאם לדרישות   טראצו צמ וא פורצלןמדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט : ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 . התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה  

 .2279הכל בהתאם לת"י               

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

מעבר לאזור הטכני המשותף ) פתח בתקרת המבואה הקומתית בקומת מגורים עליונהדרך באמצעות סולם, : גגל יהעל 2.8.5 

   .(מעבר משותףבגג, דרך   

 

 :ופרוזדורים לדירות ומתיתמבואה )לובי( ק 2.9

גרניט פורצלן, יקה או מרקו סורה אגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נ: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 י הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.עד לגובה משקופ

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע מלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  ח + צבע : טיחומר: תקרהגימור  

 , לפי בחירת החברה.ןגרניט פורצל ה אורוסנ אבן: ףריצוטיח מעל תקרה זו(.                

 לבד(.בר )צד חיצוני פח צבוע בתנו ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית ו/או לפי החלטת החברה.פרוזדורים לדירות:  

 

  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

דלת הכניסה, מעל החיפוי  ה משקוףבוגל חות עדאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפ: חומר: ימור קירות פניםג

  ח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.הקשי

או תקרה  ו/או תקרת משנה או חומר דומה )"בעל תו תקן ירוק"(, דוגמת פוליסידמלבין סינטטי : טיח + צבע חומר: גימור תקרה

 דקורטיבית. 

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מבודד לא יפחת שטח אריח פורצלן ו טניסוג גראבן נסורה )שיש( או אריחים מחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה
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, בחזית 816עלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י לבניין ויהיו בתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה 

 ות המקומית.ישת הרשרד פייהיה להבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר 

צד פח צבוע בתנור ) ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית ו/או לפי החלטת החברה.פרוזדורים לדירות/ לחדרים סמוכים: 

 (.חיצוני בלבד

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

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

 , לפי החלטת החברה.משתלבת או באבן מוחלק בבטון עשהי החניות או תףהמר רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

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

 

  :ימוש משותףלש םירדח 2.12

 :וכו' חדרים טכנייםחדר עגלות, : כגוןחדרים  

 - םבחדרים טכניי :תקרה גימור. (ם וכו'ונות חשמל, מירא )למעט גומחות, סינטטי דוגמת פוליסידצבע ב צבוע : טיחקירות גימור 

 .םיקנכון התבטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מ              

 משולב.פורצלן או : אריחי קרמיקה או טראצו או גימור רצפה  

 ת כל דין., בהתאם לדרישועבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן( חדר אשפה:

 

  :הערות

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

   .למניעת החלקה 2279יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  )בדירות ובשטחים המשותפים( בנייןב ףוצרי. 2

 

 

 בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת אינטרקום ומחזיר  )אלומיניום וזיגוג( המבואה ולבמכליש, משולב : ןלבניידלת כניסה  2.13

 .(3.7.8עיף ס הא)רטרקום , כולל אינשמן               

 למילוט (, דרישות הרשויות והיתר הבניהלפי  אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכת .יש: יןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 מחדר מדרגות מזרחי בקומת קרקע.              

 .ץ הבטיחות ובאישור כיבוי אשיוע תטלהח, לפי או סגירה ידנית , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 .האדריכל ןנותכלפי חומר וכמות,  ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

   דלתות אש, כולל מחזיר שמן.  :דלתות לובי קומתי 2.15

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר יות,נח ם,קומתיימדרגות, מבואות  , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה       2.16

 בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה   ורת לילה קבועהבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתא                

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                

  האדריכל. תכנוןהחיצוני בלבד(  בגוון לפי  ר או ציפוי אחר )בחלקםוע בתנובצ פףפח מכו ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  נה נפרד,כל המחסנים למוחיבור הזנות החשמל של  :דירתייםתאורה במחסנים     2.18

 .ותלטכר והחבחירת המו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל    2.19

 וישרתו גם בניינן/ים  בבניין ו/או ימוקמוסמוכים  ן/יםרכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניימע יתכנוחברה )החלטת ה  

 .(ות השונותהרשוי רושאיפוף לכבסמוכים,   

 

 

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

 

 :*גובה הדירה 3.1  

  מ'; 2.55 -כ: ת התקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתי   

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

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: *גובה מחסן דירתי )באם נרכש(   
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 עט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלימל ה:הער* 

 מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.תקנות לא יפחת הקבוע לגבי חלקי דירה על פי ה  

 

 

 .תהאושים המשמבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

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

 (1)חומר קירות תיאור

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

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 הערות

 כניסה
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 ראה פרוט בהערות בהמשך. ןיא (3)ראה  (2)אחר 

 חדר דיור
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח
 בטון בלוקי בטון,

 (1)או אחר

 אין (3)ראה  (2)אחר 
בגובה  חיפוי לכל אורך משטח העבודה 

. מעל משטח ארון תחתון ס"מ 60-כ
 ם(.)באם קיי למעט אזור חלון

 הערות בהמשך.ט בורפה רא
 --- (4)ראה  חתוןתחיפוי מעל משטח ארון 

 פינת אוכל
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .ךרות בהמשוט בהעראה פר אין (3)ראה  (2)אחר 

 פרוזדור
בלוקי בטון או  בטון,

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

 חדר שינה הורים
 בטון בלוקי בטון,
 (1)רחא או

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

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

משקוף הדלת  קירות לגובהוי חיפ אין (3)ראה  (2)אחר 
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל 

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.
 .בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- (4)ה אר קהמיי קרחיפו

 חדר שינה
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד
 בטון מזוין 
 "אלפי הוראות הג

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  "אלפי מפרט הג

 חדר רחצה )כללי(
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

משקוף הדלת ובה ות לגריקי חיפו ןאי (3)ראה  (2)אחר 
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל 

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

 שרותי אורחים
 )בית שימוש נפרד(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

 מ'. 1.50עד גובה חיפוי קירות  אין (3)ראה  (2)אחר 
קרילי בעל "תו תקן + צבע א חטיומעל 

 ירוק" מטעם מכון התקנים.
 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה ראה פרוט בהערות  בהמשך.

 מרפסת שירות
 י בטוןוקבל בטון,

 (1)ראו אח
 .מעקה: ראה הערה בהמשך אין (3)ראה  (2)אחר 

 מרפסת שמש 
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .2.6ר חיצוני ראה סעיף וי קיפיצי/חיפו ןאי (3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

 מסתור כביסה
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 3.4ראה סעיף  אין אין (2)אחר 

 דירתי מחסן 
 (שהוצמד)ככל 

בלוקי בטון או  בטון,
 (1)אחר

צבע קירות גימור  .טיח
אקרילי. גימור תקרה סיד 

 סינטטי. 

 גרניט פורצלן

לפי החלטת מחסן  תורקיעובי  אין
ממצג החברה  האדריכל/המהנדס.

 לבחירת הקונה

 
 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 ככל שיהיו כאלה, ניתן  -ן פנים של קירות מתועשים/מתועשים למחצה )בדופ וק תאי לב בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות (1) 

 בתקינה הרלוונטית לרבות בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה גבס, או  יוקבס, בלשמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות ג  

 בחדרי  בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס. ימית(: יהיו מ:: בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנ1045בת"י   

 טון.בלוק ב וא רן"י היצרחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגדרים "עמידים למים" ע         

 י הנחיותבממ"ד לפ . ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות (2)

 גבס. באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות פקוד העורף.        

 כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.  לבן. :גוון יעה בצבע אקרילי.בצ  
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 לבן. גוון: או חומר דומה. פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  .לפי החלטת החברהו משולב, גבס/ בגר/ איח : טיח /טמר תקרותג

, R-9ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  התנגדות להחלקה, 2279י "תת בדרישו. העומד סוג א': ריצוף (3) 

לפחות שאחת  גוונים/דוגמאות 3 -סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין וצגו לקונה ל מידת אריח יכלאריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן. 

. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש ס"מ 33/33-ס"מ או כ 45/45-או כ מס" 60/60-במידות כניטרלי.  -מהן היא בגוון בהיר 

הרוכש תעשה מאחת  בחירת . )בדירות גן( צפתות ורחבה מרוירש ת, מרפסושרותים בכל הדירה למעט חדרי רחצהלחדרים אלו. 

  .ציג החברה או הספק, שיבחר על ידהשתמדוגמא/גוון/מידה, 

ודרישות התקינה והחקיקה  התנגדות להחלקה, 2279. העומד בדרישות ת"י א'סוג : ומרפסת שרות םתיוריש ,רחצה ריצוף בחדרי -  

לכל מידת אריח יוצגו  , אריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן.R-11קלחת וברצפת תא מR-10 הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה 

דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה  ניטרלי. -לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר ונים וגת/דוגמאו 3 -סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  לקונה

  .ציג החברה או הספק, שיבחר על ידהשתמא/גוון/מידה, הרוכש תעשה מאחת מדוג בחירתפחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

המתאימים ניטרלי.  -היא בגוון בהיר  ןהמת ות שאחדוגמאות לפח 3 -סדרות של ריצוף ו 4סוג א'. לבחירה מבין  :מרפסת שמשבריצוף  -

החברה או ציג ממבחר שתה בחירת הרוכש תעש חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוףבגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה 

 )במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים(. הספק, שיבחר על ידה.

  :םיתרויוש צהחדרי רח חיפוי (4) 

 30/60-מ או כס" 25/33-ניטרלי. במידות כ –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3. לבחירת הרוכש מבין לפחות -סוג א'. קרמיקה          

חירת )חיפוי קירות בקרמיקה במידות לב שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה."מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ס

 גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. וי מהמחיר עד ללא שינ הנקוה

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ 20/50למפרט וכן במידות נוספות  ם המידות דומותבהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחי  

קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזים  וחיפוי יטסקוידוד אבמחיר הדירה. לצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל ב

 מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.למניעת מעבר  םטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטייבאזורים ר

 

ניטרלי. בחירת הרוכש  –בהיר  א בגווןיה הןשאחת מדוגמאות/גוונים  3סוג א', בחירה מבין לפחות  –חיפוי קירות קרמיקה : מטבחחיפוי ב  

ון.  כאשר )מעל ארון תחת ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה 60בגובה    .ציג החברה או הספק, שיבחר על ידהממבחר שתתעשה 

מ' מעל  1.50)גובה חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה  BIהתנור אינו ביחידת 

 הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. 

 . מ"ר .200 עד . שטח האריח הבודדקבלןהיזם/בחירת פי לאו טראצו  גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן (5) 

 

  הערות: 

 ולא תינתן האפשרות לבחור ספק אחד  לש ממבחר למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק – דייר/בחירת הרוכש 

 מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.שונים מוצרים  

 ר הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת נקבע אחרת בהיתעיצוב מעקות המרפסות )באם לא  – מעקה 

 דים"."מעקים ומסע 1142החזית ולפי הנחיות ת"י         

 .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד בכניסה לדירה, – י מפלסיםשרפה 

 האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב( ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות עד )מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 .הלבטב המצויןגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה   - חיפוי קירות 

 ה.ס"מ, לפי החלטת החבר 60 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי  

 היא חומר יש להביא בחשבון שהאבן(, ...2חלק  5566)מתוך ת"י  -)ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי( טבעיתאריחי אבן  

 במערכת  המשמשים גוון הלוחות או האריחים בנוסף נאמר בתקן זה..... גידים והבדלי גוון ומרקם ים,נימ וב להיות טבעי, שעלולים 

 .הנשמרים למטרות תחזוקה או האריחים לבין הלוחות שברצפה ן בין הלוחות או האריחיםיהיה שוני בגווהרצפה משתנה עם הזמן, ולפיכך  

 או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.ו/ליטוש  עצויבכי לא למניעת ספק יודגש  - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או בטון ( עץ ו/אוהמכר ככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית) – , קורה/ותרגולהפ 

  משולב, לפי תכנון האדריכל. 

 זיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותחו ותלי קירלמעט בשוס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

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

  לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש ים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, ני דרישות התקפל – מרווחים )פוגות( 

 ת.מ"מ לפחו 1לריצוף טראצו    
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 ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרכי  רהוב)מ

 הרכישה(. שצורף להסכם 

 

 

 

 ארונות: 3.3

 ר ויכה וחה שללהתקנה שט הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

 הכנה לכיריים מובנות) כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים.  /  

   .  MDFעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או והמדפים יהיו מ גוף הארון                    

 ס"מ לפחות מעל  90 -ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ  60-כ ות, יהיה ית הדלתזח ללון, כועומק האר                   

 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון. 10 -וקל( בגובה של כסף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )ס  

 "פתרונות פינה". ביחידות הפינה של הארון יותקנו עומקו. לכלו גובהו ס"מ לפחות, לכל 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 ן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י לבחות )מהם אחד גוונים לפ 5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  בגוון לבן. ןילמו/או מ קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.   

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון מידות  

    ראה נספח ג' :התחתוןמחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ולכל אורכו ארון מטבח תחתוןמשטח עבודה מעל 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל , העונה(ךערשווה  טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או

יותקן קנט  ר. בהיקף המשטחנה שטוחה של כיוהמשטח יותאם להתקס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

שטח ככל המ תיזחביבוד עם ע י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה ך ירת הקונה מתובחל גוון:  

  . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.(ו יהיה בהיר ניטרלינים אלווגמ )אחד  גוונים לפחות   

  

 אין. :עליוןארון מטבח   3.3.2 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדר(: אחרים )ציין נותארו 3.3.3 

 ס"מ לפחות.  80 -כ מידות:וצירי נירוסטה. ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש, טגרלי( ניא) קוורץ או  מחרס   

  לפי החלטת גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימיציפוי רה. החב החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמציפוי חיצוני:   

 החברה.   

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

 

              :תורהע  

 באורך  פעמיים מחושבתלאורך הקיר )פינה ככל שקיימת  מטר אורך. המדידה 5ארונות מטבח  שלכללית  אורך מדידת (1) 

 באורך הארונות.  המשולבים בתוך הארונות יכללו)למעט מקרר(  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב ם(. חלליהארון     

   זה. אוריה מתייחשבו כסטי ארונות המטבח, לא אורךת ודימב 5% -כטיות עד ס     

 בגב ארונות המטבח קיימים כי יתכן ובקיר שבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון (2)  

 וקה.פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחז                  

 .הקונה להחלטת הינם תחתון בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה ןונכת (3)

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

של מים וניקוז למדיח  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים אלל ( ניםהמוב הכלים החשמליים להתקנת שיועדו במקומות                       

 החברה תנחה את ה תקבע ובמועד שבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברתחת הכיור.          

 .הרוכש         
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 מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 ה.הכביס פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית 

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 .מטר סה"כ 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ ס"מ 120אורך מינימלי של במתקן מתרומם  וא ,ס"מ 160 

 רך בחצר.שווה ע ןקתמ שיותקןלדירות הגן: לפי תכנון האדריכל, אפשר  

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : מסתור כביסה 

במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי  וי של המזגן/ים,: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבהערה

  כביסה גדולים. 

 

 

   (בס"מ תויד)מ  רהרשימת דלתות, חלונות ותריסים בדי – 3טבלה מס'  3.5

  

: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים הערה 
 החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.תות ושטח ים בדלהחופשי 

 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
ידת כמות ומ

  חתהפ
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
יניום/ אלומ

 ר(אחמתכת/ 

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים
ציר/ )החתיסוג פ

.ע.כ/נגרר/ כ
 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/200-כ

 חדר דיור

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג
 + נגרר כ.ע.כ

ק תחתון חל
 קבוע

1 

 גלילה חשמלי אלומ' אלומ'

 195/215-כ 195/215-כ ---

1 

 נגרר כ.ע.כ גגזוומ' מלא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 195/215-כ --- 195/215-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 ידני הילגל אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כ.עכ.נגרר  גגו' מזומאל

1 

 ידני הילגל אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/205-כ

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/205-כ

 ממ"ד 
)משמש 

 כחדר שינה
3) 

1 
פלדה לפי 

 א הג"
לה(. ציר )רגי

 ץחה חותיפ

1 

 וגגזמ 'מאלו
 "דור חדש"

 כ.ע.כ

1 

 . נגרר לכיס 'ומאל אלומ'

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200-כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

 ים/הדף ורסיסים, הנגררתגזים, פלדה נגד אחת או שתיים, כנף 
         או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א. לכיס. 

--- --- 

חצה ר ח.
 יםורה

1 

 ר רגילהיצ  ר+צוה עץ 

1 

 גאלומ' מזוג
 נטוי

 (יפ)ק

--- 

--- --- --- 

 --- 65/85-כ 80/205-כ
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 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
ידת כמות ומ

  חתהפ
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
יניום/ אלומ

 ר(אחמתכת/ 

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים
ציר/ )החתיסוג פ

.ע.כ/נגרר/ כ
 כיס/חשמלי/אחר(

ח. רחצה 
 )כללי(

1 

 ציר רגילה +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 65/85-כ 80/205-כ

שרותי 
 חיםאור

1 

 ציר רגילה והר+צ עץ 

--- 

 --- יור מכנוראו

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205-כ

מרפסת 
 שירות

1 

 ציר רגילה עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ מזוגג אלומ'

--- 

--- --- --- 

 --- 145/110-כ 80/205-כ

דירתי מחסן 
 צמוד
)ככל 

 (מדשהוצ

 פח 1
ת לפי החלט
 החברה

 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 210/80-כ

 :ואחרות להטבל ותערה

 בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. צויןם אבפועל רק )הקיים ב

"י בהתאם לתפלקסבורד או שווה ערך  מילוית עץ עם מסגרעל  ודבקיםים"(, מ)"דיקט משני לבידיםמאחד או  עשויהדלת הלכנף = הכוונה עץ  דלת .א

= קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר ,, הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  פיל:סוג פרו, = אלומיניוםאלומ'  .ךרע והאו שו ניםתכווצירי פייפ כפולים מ .23

כנף = ינה גיליוטכיס( בקיר, ו/או לתוך גומחה ) על כנףנגררת = כנף גרר כ.ע.כ ינ= רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי  פתיחה משתפלת )נטוי(,

כולל אטם גומי בין השלבים  וי פוליאוריתן  מוקצףת היצרן(,  במיללפי הנחיום )בעובי פח אלומיניוויים עש םיסיתר: שלבי הםיסירת ,בתנועה אנכית

  (.בחדר דיורחשמלית, הילה י אחד, לגל)גיבוי ידנ ית רצועה ו/או חשמל= תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעוגלילה . לאטימה מוגברת

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ להבטבחדרים של אחד מ רבתיאו פיעוהל ותדרים יכולני ח, משותפים לשותחלונ/דלתות .ב

 .רמיזוג האווי הכנה לתפקוד מערכתמ כס" 3דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי 

המורכבים משני לוחות , קןת התדרישולפי  רגיל/בטיחותי( Double Glazing)ל פוכ זיגוג שקוף םיום עלומינאמ ,)למעט ממ"ד( תויטרינו /חלונות  .ג

בעלי תו ו כיביהם יהיהחלונות ור כנון(.מ או אחר לפי תמ" 6אויר בעובי של  רווחעם מלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

נו על ידי . החלונות יותקחה ונעילהגנוני פתית מובנות, מנידיום, ילגלג צירים, ,EPDM ג, אטמי גומיולי זיגם: סרגקוריים, ובכללתקן ואביזרים מ

 לכל במסילות :תרשתו .ףפקוד העור לפי הנחיותפלדה,  ניום מזוגג עם כנף/יםיהיה חלון מסוג אלומיבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור(לפי בהם רים ש)בחד לקיר חיצוני גתגוזמת ן ו/או דלחלו בהעדר .ד

 .ת כיסוי()לרפות רפפ מכנייותקן אוורור או חלון, הסגורה בתריס 

קבוע  ים בזיגוגיתכן פתחים המשולבם.ויניומיועץ האל ו/או נון האדריכלכעפ"י תגוון, סוג פרופיל,  .עשויים אלומיניום יסיםוהתר החלונותמסגרות  .ה

 .שמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסךהמ

 האדריכל. ירת חבשקופה או עמומה )"חלב"( עפ"י יחותית טבזכוכית תותקן  )באם יש חלונות(,רחצה בחדרי  .ו

 .כיבוי אששות ודרי כלריאדהתכנון לפי  ת,ועוקב תפואו רפ/ו תבדל מכני ו/או סבכהורור או או/ו( יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן) ור המחסןוראו .ז
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מערכות , (יתקופטלס)פנורמית/ עינית הצצהוסף, ן פנימי נסגר בטחו  5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, . דלת פלדה )ביטחון(דלת כניסה .ח

 מ"מ 1.25 ת בעובי שלגולוונה מדלפמה משקוף בני .רהדלת ומספר די מעצור תחתון, מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית ינדר, צילרים, מגן צי

 ר.יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכנף הדלת והמשקוף לפחות. כ

  בטחון/אש.ת ו דלתוויותקנקומת קרקע יתכן אות, בכניסה לדירות בהכב יות רשותלפי הנח .החברהרת בחיגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  או מילוי אחר שווה ערך/ועל מסגרת עם מילוי פלקסבורד  םות מודבקימשתי לוח כנף הדלת תהיה עשויה :םיפנ לי דלתותמכלו .י

ם המתאי או צבע או ציפוי חיצוני מתועש רמייקהגמר פוהדלת. בהתאם לסוג משקוף קוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו ק, אחוז –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי משקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-ופה ב)קנט( מצ בהיקף כנף הדלת .דיםדצה נית מתכת משידיו, עם דות במיםלעמי

בחדרי אמבטיה / מקלחת  ים. יהיה עמיד למלאחר התקנתו  שקוף. המאטימה יכולל פס עץ בגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3 מגוון דוגמאות שיוצגו לו ומתוך ש מתוךת הרוכחירלב גוון:   הדלת.נף בכ גוגאור, מז-ור/ צוס פנוי" וצוהוי "תפובי דממנעול סיב

 ברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.)אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי הח

 בנוסף, .עובק רגלקבוע סו אין ,ל הדיירים בקומה(כלמש את אמור לש )בחרום קומתי כפתח חילוץ כרזהמו  בדירהח בממ"ד ובפת -ץחילופתח  .יא

 חה וכיון הפתיחה.ויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתישרז ע"י הרבפתח שיוכ

 2 -הים כגבו הדלת וריצוף הממ"ד ףס נית.חיצו נגררת,/דלת פלדה אטומה, הנפתחת חב מוגן הינהדלת כניסה למר :רףפיקוד העולפי דרישות  .יב

וורור מעוגלים כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי א 2ס ו/או יים, הנגררות לכיאחת או שתפלדה כנף ירה. חלון פלס הדל ממע מס"

ח פתוליד ר הקי ע"ג פיקוד העורף(,ת חיוהנ לפי)סינון אויר  מערכת התקנת לפרוק. צ'(, וניתניםפלדה )פלנדיסקאות חסומים ב בקוטרים שונים,

הרי נון, מתקן הסיע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  המערכת לפי מידות היצרן. תמית. מידוהפרעה מקו רוצתיר רווואה

לכך ע"י מכו שהוס יםהגורמ פת ע"יות נוסבדיקת תקינות ואטימע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן  פיקוד העורף,ע"י  אושרוונבדקו תקינתו והתקנתו ש

צוע בפועל ה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביל מקרדגש כי בכלמניעת ספק יו ף.עורה דויקפ

 קוד העורף.התואם הנחיות מעודכנות של פי

ים אביזר הצורך בהתקנת בקע ,"נטו"תחים ות פאינן מבטאות מידומ, ות בס", הינן מידות משוער3מס' ורטות בטבלה המידות המפ – מידות

 ךסמ בני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירותמל של ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  ם משלימי

    ה.נון והבניהתכ בתקנותכנדרש ו ים אללפתח ,ממידות/שטחלא יפחת  יםהפתחים המתקבל מקרה גודל כלב .)לפי הענין(

 

 

 

 

 תברואה וכלים סניטרים בדירה מתקני – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   

 
 

 מיתקן
 מיקום

 חדר רחצה הורים ורחיםשרותי א מטבח
אמבטיה חדר 

 ()כללי
 אחר מרפסת שרות

 כיור מטבח
 בודדת/כפולה()
 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- )א( ראה הערה

 --- --- --- --- --- א' גסו

 --- --- --- --- --- אין  ₪זיכוי 



 

 

 ג', ב'נספחים א', 

 31  מתוך 16 'עמ   23.05.19 ך:תאריחד' / A1,4A24 4דגם  ן /תכמשל מכרמפרט  /3001מגרש / 1בחותרים  /רץ בוני הנגבפ/ מסד לאיכות הבניה

 

 מיתקן
 מיקום

 חדר רחצה הורים ורחיםשרותי א מטבח
אמבטיה חדר 

 ()כללי
 אחר מרפסת שרות

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- --- סוג

 --- --- אין ראה  --- --- ₪ זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- 'א --- סוג

 --- --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב'(שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן דות היצרןמי לפי לפי מידות היצרן ---

 --- --- 'א א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪ זיכוי 

  /אמבט

 חתמקל

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
ן די לכ ותאלפי הור

 ראה בהמשך
170/70 

 טיה()אמב
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- ןיא --- --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למים קרים 
מהקיר  ,ורכיחמים ל/

 טחאו מהמש

 דגם 
 פרח

 --- --- פרח/מערבל פרח/מערבל פרח 

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ג'ראה נספח  ראה נספח ג' פח ג'סנה אר אין ₪ וי זיכ

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(ללהסו

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- --- ₪ כוי יז

לחת סוללה למק
 קרים וחמיםים למ

 --- --- םדג

  ךדר-רב
 נטרפוץיא)
ו ( א3דרך   

 ()הסוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

 --- יש --- --- --- --- חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז

 לשרוול פן חיצוניתדוב 4פתח "
, הכביס מייבשמ  פליטת אדים

 קולת סגירהומש כולל תריס הגנה
 חשמל תנזהו

 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
ההכנה משולבת בניקוז כיור )

 (המטבח
 --- --- --- --- --- יש
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 מיתקן
 מיקום

 חדר רחצה הורים ורחיםשרותי א מטבח
אמבטיה חדר 

 ()כללי
 אחר מרפסת שרות

 --- --- --- --- --- אין )ברז ניל( ' מים למקררקנ

 --- --- --- --- --- 1 כנה(שול )הגז לבינקודת 

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים חימוםנקודת גז ל

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. צויןרק באם בפועל  )הקיים 

  נה תקבהסטה נירומחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,הלבחירת הקונ :ס"מ( 80/46 -לה כס"מ או כפו 40/60-)בודדת במידות כ מטבחכיור   )א(

 חרס: כיור רחצה לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. אינטגרלי(:ולחני )רחצה ש ורכי. סוג חומר הכיור( יפל) נה תחתונהבהתק או  שטוחה

 .חר ע"י החברהק, שיבצרן/ספלפי הי, במידות סרח כיור נטילת ידיים:. החלטת תוצרת לפי ס"מ, 40/50-מידות כ

 )מושב(  :כיסוי אסלה. טת החברהלפי החל תתוצר .1385עפ"י ת"י  (רטלי 3/6) ותיכמו ד חרס,/מונובלוק : שטיפהארגז מונחת. : אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 מיכה מיטת תעם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ו יקפי, שלד עץגני, בעלת חיזוק המ"מ הומו 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5ח בעובי לחילופין מפ . וןגלומ לזמפרופילי בר               

 לניקוז עיםשיפו עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל בהוראות דרשהנ פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:              

 .המשטח       

  ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור עלוהוא ימוקם  פרח/מערבל, : דגם:מטבח. לקערת )כולל חסכם( יםסוללה למים קרים/חמ  (ג)        

 כל וישנה ועומדת כת תוצרת הארץ כשאחת לפחו סדרות 3ך לבחירה מתו ס"מ לפחות. 20ת ולעומק ס"מ לפחו 25 -פיה בגובה כ :תהיינה              

 ו על ידה.ים שיבחר//או הספקחברה/קבלן ו/שיוצגו ע"י ה 1385בתקן ישראלי               

  מידות ,הכיור או העבודה משטח ישורמ על, והם ימוקמו פיה ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים )ד( 

 "י ץ שיוצגו עצרת האראחת לפחות תוכש סדרות 3לבחירה מתוך  "מ לפחות,ס 15ולעומק  ס"מ לפחות 15 -כ באורך  :תהיינה ברז               

  יקל, למים קרים בלבד.בציפוי כרום נ, דגם: פרח כיור נטילת ידיים:החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.                

 טיהת למיל' האמברים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתיתותקן סוללה מים חמים וק :טיהבאמב :חסכמים( )כולל למים קרים/חמיםסוללה  )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך  צינור שרשורי,               

ומוביל אנכי באורך  ה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופיור שרשורי, מתלכולל ציני כרום ניקל יפו, בצ(3מערבל/רב דרך ) -מהקיר : דגם: למקלחת  

 מ"מ.  15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30יר באורך הדייר, זרוע מהקלפי בחירת לופין ות ומזלף. לחיס"מ לפחו 60  

 על ידה.פק/ים שיבחר/ו י החברה/קבלן ו/או הסכשאחת לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע" סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך   

 .ילנ יברזויוב, : חיבור לבכוללת רגז/י שטיפת אסלהאוכיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןועותגוון הקב ()ז 

 . והזנת חשמל דלוחין או שפכים ( וחיבור לקו2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

 ן סופיות הינה מידותו משוערות, ההרי אל וינות מידות של הכלי בס"מ,אתי ו/או מתקן ו/או אביזר ומציש בה כלי תברו: בכל משבצת שמידות ()ט 

 החברה. שנבחרו ע"יות הספק ו/או היצרן, בהתאם למיד  

 בלבד ללא אביזרי קצה. : באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושתהכנה לנק' גז )י( 

 עירונית.מסופקת מהרשת ה: מים בטמפרטורה הריםמים ק )יא( 

 ומדים בתקן ישראלישע קבועותלרכוש לבחור או  הרוכש, , באחריותברהבאם אינם ממבחר הח -אגנית/אמבטיה(קבועות רחצה ) )יב( 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 או הכיור.  על מישור משטח העבודה= קרי ברז הממוקם  פרח קבוע. שרוולהנשלף מתוך  ראש ברזנשלף =  )יג( 

  רים /חמים, בעזרת ידית אחת. )מיקסר( = ויסות מים לק מערבל  

 חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. ה/יציאה, של מיםחלוקת כניספוץ( = )אונטר דרך-בר  

 . בשיטה זורבשיטת קונדנסל הפועבמייבש כביסה מש הכביסה יש להשת שאויר חם/לח, ממייבבהעדר חיבור ליניקת = קונדנסר  )יד( 

 יודגש שעדיין נפלט אויר חם  רך. למניעת ספקון בעת הצוריק ייבכל איסוף המחעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיבהלחות הנפלטת   

 לחלל הדירה בסמוך למכונה.  

 חי ניקוז וכו'(.רזים/מקלחות/פתת הקצה הסטנדרטיות )בספקת המים והניקוז מתוכננים למערכויש לקחת בחשבון כי מערכת ה )טו( 

 גלישת  ת, ומחסום הקפי מפנין, שטח תא המקלחנרת הדלוחיקוטר צ ", ללא התאמתגשםור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "שינוי מהאמ  

 וז ברצפה.מים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקהמים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות ה  
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 מים כגון מצעים מתאינקוט באהחלקה, יש ל ת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונעטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפל והשימוש באמב)טז( הואי 

 בקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה. הד   

 של כיבוי לאימת הגז במקרה לים מנגנון לניתוק זרלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכול)יז(  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לח 

 ות הבישול./להבה רצוני של   

 

 

 פועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרת לעיל יותקנו בחסות בהערויש התייקנים לגביהם )מובהר כי ציוד ומת

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 , ברצפה, הבניין( ים לכללמשותפו)בחלקם יתכן לטני ביוב תחי ביקורת לקוצנרת ופ: אחר כל צורךאביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, ל  3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  נדסת עפ"י החלטת מהמיקום וכמוב, תקרהת או בסמוך לבקירו  

 בין  פיקוד להעברת גז וכבליוצנרת  מפוצל ו/או יני מרכזיטלציה. ניקוז למזגן מלפי החלטת מהנדס האינס ,מיקוםב מיםארון למחלקי   

 שרות ו/או במסדרון ו/או אחר, במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזין למזג מיועדיקום . מלמאייד המיועד ה, עד המיקוםהמיקום המיועד למעב  

  .הרהחב פי החלטת מהנדסו/או אחר ל ור כביסה,עליון ו/או במסת בגג למעבה מיועדם עפ"י החלטת החברה. מיקו  

 

 

 הערה:  

 דמוי ואסטטי ויצרו בליטות נת כיסוי מבודד התקיחייבו יתכן ו ידרשו(,ככל שבוי, )מעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיהצורך ב  

 , כרבתכנית המ ומוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנבסו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 מהתוכנית.צי תכנון יותקנו במיקום שונה שסומנו ומאילו או  

 פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייטנים העוברים לגובה האינסטלציה בקוליות מהנדס י, והנחן כי לפי הת"יש לקחת בחשבו ,בנוסף  

 זוקה.תח גישה לצרכי לאפשר י ביקורת אלו , אין לחסום אותם וישביצוע פתח שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם   

 

 תהיהמערכת הסולארית ן. התקנת הת כל דייה לפי הוראותהת מערכת סולארית משותפת מאולצת באמצעוהספקת מים חמים לדירות   3.6.2

 . זמן לחימום המים )טיימר(לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב  579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

 לל מפסק)טיימר( הכו ם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמןמערכת הסולארית וכולל חימום ע)דוד( המחובר לירה יותקן מכל אגירה לכל ד  

 ני ההפעלה. תכנן מראש את זמבמאפשר ל 

והתקן קוצב , יעשה חימום המים באמצעות חשמל יתבאמצעות מערכת סולארלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים   

 .(ום המים )טיימרזמן לחימ 

גג עליון  או בסמוך להשירות או  גיש כגון במרפסתמוסתר אך נבמקום  :מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמים( מכל אגירה )דוד           

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (.2007וג'תיקון א-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותם לכליםחיבור מים חמי 3.6.3

   .יןא :דלי""ברז  3.6.4

 טת החברה(.לפי החל)מיקום  : ישהכנה למונה מים לדירה 3.6.5

  סטלציה,האינמהנדס לפי תכנון  אחר,ו/או  PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולנורות: מים חמים וקריםחומר הצי 3.6.6

 : פלסטי או אחר.שפכים: פלסטי או אחר, דלוחין  

 יש.: גז במטבחה ממקור הגז ועד נקודת הבדיר צנרת גז 3.6.7

 .: ישז לדירההכנה למונה ג 3.6.8

 

 

  :ההער 

 יתוק, התאמות, ברזי נ, ם עבור מחברים, מאריכיםתשלומחיר הדירה אינו כולל לפי החלטת החברה. הינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 עצמו לחיבור הגז,  והמונה הנדרשים לצורך התקנת המונהם ותשלומים נוספימונים, פיקדון מלאי  , מיסים, ריכוזמונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.לפעול רשית ע"י החברה הגז המו' בחירות לשהקונה י שלםאותם י 

 כלולה במחיר הדירה. 
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 (טבלה זוהערות לאחר  )ראה מתקני חשמל ותקשורת – 5ה מס' טבל 3.7
 

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

 נקודת מיקום
 מאור

 קרהת /קיר
 ל מפסקלכו

 תקע בית
 רגיל

 קעת בית
מוגן מים   

(IP-44 )
 מעגל נפרד
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 מוגן מים
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  הערות לטבלה ואחרות

 ולל נקודת הדלקה אחת.אהיל/ ארמטורה(, כ -לא נורה וכיסויבית נורה על גבי קיר או תקרה )ל = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

 רד(.נספר כל שקע בנפבפנל אחד, יותר ו עים אני שק)ש לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. = "שקע" בודד )רגיל(בית תקע מאור  (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  קע בנפרד(.אחד, נספר כל ששקעים או יותר בפנל  )שני הניזון מזרם חשמל רגיל כיסוי,שקע בודד עם מוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5בוצע בכבלים י

לכמות  ושאינם תוספתמאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א' של נקודות ה לקהלאופן ההד בלבד ורתא ה=כפול קהנקודת מאור הדל (ד)

 ף א'.מאור המצוינות בסעיה נקודות

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

 בדרגת הגנה גבוהה.הכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים קע מוגן שאינו בבית תאחר= או  4P4Iגנה גות הדרבית תקע עם  (ו)

בין מחשבים,  –יה, נקודת תקשורת ות נקודת טלפונומפלט( או לחוד וכוללנקודות ביחד )ק 3= )מחשב( ץ/תקשורתטלפון חוטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםורי כבלים.  יבור לקליטת שידואפשרות לחמור, כאחובה דורי שיחיבור לקליטת  –נקודת טלוויזיה 

 .יכולל כיסו 1ול מוד 55וקופסא  ה בקיריכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכננקודת התקשורת תכלול צינור וחוט מש

 .(מר לפי הענייןעמדת שולבנה או ת כניסה למדלל) יםרת פנלתקשוה נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצ)אינטרקום(=  נקודת טלפון פנים (ח)

  מ"מ.  2.5סק נפרד עם כבלים , מחובר ישירות ללוח למפעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

הכנה ה נקודתועד  רתהכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשו בלבד. "שרוול"( וחוט משיכההכוונה לצנרת )באם לא צוין אחרת "= "הכנה (י)

למניעת ספק . "מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי( יותקן )באחריות הדייר(,מעל דלת חדר הרחצה ום נמצאת ההכנה לתנור חימבאם בקיר. 

 גן מים.חימום כוללת שקע מו ההכנה לתנור ה.לא מסופקים ע"י החבר יודגש כי אמצעי חימום

דליקים/מכבים את אותה/ם בריחוק ביניהם, אך משונים הנמצאים  רים נפרדיםאביז ניי, משכיבו ה/נקודה/ות מאור הניתנות להדלק =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 נדס החשמל.בעקבות הנחיות החוק ודרישות מה נק'יתכנו שינויים במיקום וסוג ה (יב)

שירות דה תחובר יהנקו ם.כירייכנן לתונקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתותקן ור תלת פאזי= רים הכוללת חיבבדירת מגו (יג)

 לוח החשמל הדירתי.. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק ב2.5/5פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל  למפסק תלת

 

 ך אחרסמרק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במלעיל יותקנו בפועל  תייחסות בהערותומתקנים לגביהם יש ה )מובהר כי ציוד

 ם הרכישה(.להסכ רףשצו 

 

 

   שבת לתאורת  מנגנוןובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורומדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודחדר   3.7.1 

  יש. :הדירה להדלקת אור במבואה קומתית לחצן מתוך יש. אור: לחצני הדלקת ש.י גופי מאור:. קבועה לילה              

 ל פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.ינורות( בדירה עשרוולים )צהכנת : ן חוץטלפו 3.7.2 

 פי החלטת החברה.או אחר ל, זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 "י.לפי דרישות הת ,: סטנדרט: סוגקה/שקעאביזרי הדל 3.7.4 

לפי   מיקום:: יש רהבתוך הדי רגיל(,)כולל שקע ירתי ד קשורתלוח תו מודולים( 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  ללוח חשמ 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת החשמל.  תכנון מהנדס  

 לל קוצב זמן.כו  : יש.חשמלישמש/מים,  חשמל לדודנקודת  3.7.6 

 ."ח הקונה(תקן ע"י וען ויוזמשר יוונה אמ מחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנתאמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: תיגודל חיבור דיר 3.7.7 

 דלת הכניסה הראשית בקומת, כולל לחצן לפתיחת שמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ם(.בחדר שינה הורי רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: איוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת(מערכת טל 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלכבלים  לחיבור הכנה :יהטלוויזורי ת שידיטה לקלהכנ 3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ציתערו -לחברת הטלוויזיה הרבה ישירות ללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונ)   

ע"י הקונה  שירתי אשר יירכללא ממיר ד) M.Fו דיור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 מספק שרות זה(.  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. תי "וונטה" אוע"י מאורר דיר חיצוני )משותף( ו/או י לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמליהמחויב באוורור מכנ אוורור חלל  -  
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החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תאיםת המערכת .ירתיתהד חשמלה יכתצר של ולבקרה לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי זרם המודד רכיב על מתבססת אשר הדירתית החשמל בלוח מדידה תיחיד                                   

 ; אלחוטי לשידור תקשורת יחידת) פאזי תלת לוח עבור זרם יישניח שלושה                                   (

 אותם גומצי מקומית רהבצו הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                   

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת סמוךב ,רהדיה ניםבפ קןותי הצג ; ברורה בצורה                                   

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת וטפתהאנרגיה הש צריכת נתוני את לפחות גיצי הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                   

                              .הכספית                                   

 .3.5תריסים בטבלת פתחים סעיף  שמלי/ים. ראה גםלתריס/ים חיבור ח -

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: 

 :תכלול אשר ,אזיפ תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני רכתלמע בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי מיני דירתי מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר יקוםאו במ המסדרון וא האמבטיה חדר קרתת תלתחתי ודמבצ למאייד מתוכנן מיקום .1                    

 ;הדירה     

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה ירמוכנסת בק שמליח ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ועביצ .2                   

  מוצא .ההכביס לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,תוכנן למעבההמ המיקום ועד דלמאיי                       

 .בפועל כתהמער להתקנת עד ,גבס חבלו כיסוי צעותבאמ הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .קיר המסדרון על רמוסטטהת למיקום עד ידהמאי מיקוםמ רקי דיקולפ יקר לושרו התקנת                   3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .המעבים / המעבה יקוםלמ ומוסתר וצנעמ מיקום . 5                  

 ההכנה תכלול: . במקרה זהמ"די במעילמזגן ה לנ.       *באישור פיקוד העורף, תבוצע הכ6  

 נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

 סה.קצה הצינור ייסגר במכ פה פעיל בדירה.ממ"ד ועד אל מחסום רצצנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ ל -                    

 נון.תר ע"פ התכמוסנע ומוצמקום ה בימיקום המעבה יה -                    

 כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר. -                            

 י בממ"ד.הכנה נפרדת למזגן עיל לממ"ד, לא תעשהי מרכזי של הדירה גם רו "מחבר" המאפשר חיבור המזגן המינככל שפקע"ר יאשו* 

 

  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה נוןתכ האוויר זוגמי סהנדמ יעתקב יפ שעל ככל .: איןמזגן מפוצל 4.2

  ,צנרת חשמל לרבות ותהנדרש התשתיות כל את שתכלול הדירה יחלק ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן כנהה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת           

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת           

  .אין: ת מרכזית בבנייןיזון ממערכהנ ירתיר דג אוייזומ 4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור ודהנק תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: דיאטוריםר  4.6

 : אין.ייםקונבקטורים חשמל  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי  4.8

 .אין: יםאחרקנים מית  4.9
 
 
 
 

 ש ובטיחות בדירה, במחסן:סידורי כיבוי א* .5

 .: ישש()באם נרכ במחסן .ש ע"י רשות הכבאותדריככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 5.1  

 .ע"י רשות הכבאות דרשיככל שי: שןגלאי ע 5.2  

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

 

 ,ע"י רשות הכבאות דרשיי, ככל שעליהם בות חיפוי/ציפוילר ,ובטיחות אלוכיבוי  וי,ילג וריידסקנת * הת  

 ת.עקב דרישות תיכנוניו ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר, כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח    



 

 

 ג', ב'נספחים א', 

 31  מתוך 22 'עמ   23.05.19 ך:תאריחד' / A1,4A24 4דגם  ן /תכמשל מכרמפרט  /3001מגרש / 1בחותרים  /רץ בוני הנגבפ/ מסד לאיכות הבניה

 

 

 פיתוח ושונות: עבודות .6

 יהחנ 6.1 

                      בתחום המגרש;: כולםיה. ניתר הבהלפי : יניםילשני הבנ סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

   1:מספר מרתפי חניה .מרתף חניהקומת הקרקע וב חניותכל ה                                

 חניות חיצוניות. בקומת הקרקע,)לפרט(:  רחניות במקום אח                                

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום לפי היתר הבניה :חניות ספרמ: יש, (משותפתטית/רחניה לנכים )פ 6.1.2   

 ג נכה רשמי  דירה נכה )עם הצגת ת ח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכשחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתו             

 .לדייר שאינו נכההבית וגם  ילל דירכ, בין נכה  מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש                               

 : יש.ת תאורהמערכ לפי הנחיות האדריכל. לבותאבנים משת /מוחלק בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: הכבישגישה לחניה מ 6.1.4  

 פי סימון בתכנית המכר.: למיקום אחת לפחות.: הספר חניות לדירמ 6.1.5  

  ין.א :חניהלסה יבכנמחסום  6.1.6  

    

 תוח המגרשפי 6.2 

 .לבנין סההכני למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                              

 ]לבנין הכניסה מבואת בברוח לפחות[ מרוצף כניסה שביל תכלול יתהחיצונ הרחבה                               

 .לפחות ר"מ 20 של שטחב לצידו מלווה ןגינו בעל רומוא                               

 אבן טבעית/אחר לפי תוכנית האדריכל.: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ שבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .בות/ אבן טבעית/ אחר לפי תוכנית האדריכל: אספלט/ אבנים משתלגמר חומר .: ישצפיםמשטחים מרו 6.2.2   

 גינון חסכוני במים בהתאם  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיהמצורפת(.   פי סימון בתכנית)על .יש: תר משותפחצ 6.2.3  

  שרד החקלאות.להנחיות מ                                

 צים )לא ע בלבד םון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודימעל תקרת בט )כולה(. ון.מעל תקרות בט ,חצר   

  ש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך(.י-עמוקת שורשים ולא צמחיה   

 .יש. כולל ראש מערכת ממוחשב: משותפת רשת השקיה 6.2.4  

 לשטח  ונהה/חלקה( הכוכולמעל תקרה המכר )חצר, לפי תוכנית  :ריציאה לחצר מחד; יש: חצר, צמודה לדירה/ות הגן 6.2.5  

  השקיה.ערכת מלא מגונן וללא    

 י הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקת מים משולי הבניין ( יעשה ע"י הרוכש בעתשיפועי ניקוז פנ: סידור רההע   

 יה בעלת שורשים רדודים ותרת שתילת צמחמעל תקרת בטון מ לה(.)כו מעל תקרות בטון. חצר, . הפרטיתסידור הגינה     

 כך(. מקצועי לשםבייעוץ היעזר יש ל-םבלבד )לא עצים ולא צמחיה עמוקת שורשי   

 ,שוחות וכו'( צנרת,רזב/ים, מ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : ירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גןפ 6.2.6  

 (.המכרשלא בהכרח יוצג בתוכנית ו ןהעניי ל לפי)הכ כיבוי קשורת,תל, חשמ   

 מ"ר. 7-מ לא פחותטח יש, בש :ות גןדירה/למשטח מרוצף בחצר הצמודה  6.2.7  

 לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .חברהולפי קביעת ה וכנית הפיתוח המאושרתלפי תבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהמודים מפולשת )קומת ע 6.2.9  

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/וברצ באמצעות מרכזיסידור  גז:לאספקת הכנה    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהצורך תינתבמידת ה קומית.המ עפ"י דרישות הרשות ו/או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה המגרש או הבניין או   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 הינם בבעלות חברת הגז.צנרת אספקת הגז ו ,ז כאמורבר/י הגכי צו בזאת רמובה   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. תוך הדירהצנרת אספקת גז ב 7.1.3  
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 :שדורים לכיבוי אסי 7.2 

 טיחות.יועץ הבנחיות וי והבלפי דרישות רשות הכי :לחץ בחדרי מדרגות מערכת להפעלת 7.2.1  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.: במבואות/פרוזדוריםקת עשן מערכת ליני 7.2.2  

 ת יועץ הבטיחות.הכיבוי והנחיו לפי דרישות רשות :ים(מתזים )ספרינקלר –כיבוי אוטומטית  מערכת 7.2.3  

 ת.יות יועץ הבטיחוכיבוי והנחרשות ה דרישותלפי  :עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן 7.2.4  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :גלאי עשן 7.2.5  

 

 יםיבוי בשטחים משותפונות כ)הידרנטים( ואר, ברזי כיבוי אש יבויכו גילוי מערכותורי הכבאות, לרבות כל סידהערה:      

 באות.רשות הכרישות לפי ד מיקום וכמות פרטיים, או             

 

 יש.: במרתפי חניהאוורור מאולץ  7.3 

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

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

            יסההכנ לתד ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1עד הבית, לוו 1כל דירה, ל: תיבות דואר 7.6 

 .816 י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

 : יםמיתקנים אחר 7.7 

 כלל  חדר/ים לשימוש בחלקים משותפים(,)תאורה  מאגר מים, מערכותת מים, ת סניקה ומשאבומערכוגנרטור,   

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  ,נים סמוכיםיבני יין ולטובתבבנ ריםהדיי  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 : אין.חצרל נפרד יםמונה מ: יש; לבית ראשים מונה מי: יש; יחיבור לקו מים מרכז 8.1  

 יש. כזי:רחיבור לביוב מ 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. אם להוראות חברת החשמלבהת ,לרשת החשמלור הבניין חיב 8.3  

 .' הטלפוניםיבור הדירה לחבחכולל שה להיתר(: לא תכנון והבניה )בקבהתאם לתקנות ה :םהכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפוני 8.4  

  (.3.7.10 אה גם סעיףבלבד )רהכנה  .אין :(אינטרנט/ה)טלוויזיהבניין לרשת תקשורת  חיבור 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל הרכישה. במחיר  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 החברה. ת אינם באחריותעשה ע"י הרשות המקומיי  

  יש )מכלים טמונים(.: אצירת אשפהמתקן/ים ל 8.7  

 .מקומיתהרשות ה ע"י: אשפה יפינו  

 

 רכוש משותף .9

 :תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 מכר.באם סומנו כמשותפים בתוכנית ה: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ועמודים, ניסה)קומת כ קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: דירותמחסנים שאינם צמודים ל 9.1.3   

 .: ישת כניסה( בקומ)לובי מבואה 9.1.4   

 .: ישי( קומתיתמבואה )לוב 9.1.5   

 .)בכל בניין( 2)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 .יין()בכל בנ 2: מספר מעליות: יש; עליותמ: יש; פיר מעלית 9.1.7   
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 יש.על הגג: ק התפוס על ידי מיתקנים החל פחות: לותףגג מש 9.1.8   

 דים.ממ" -רתייםגנים דיבים מוש מרחי אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 חדר משאבות, חרור, מערכות סולאריות, משאבות ס :( כגוןשותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות מיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל ש רשות מוסמכת על אחר שתדרו וכל מיתקןמים מאגר           

 .; ישוןשטח ללא גינ יש.: מי המגרשוח בתחושטח פתו חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הם במפרט זה, כמפורט בפרקים אחרי: מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 מהרכוש המשותף: שאין להוציאם (מיםיאם קיב) חלק/ים 9.2 

 (.מילוט), י מדרגות/חדר 9.2.1  

 מה טכנית.קו 9.2.2  

 חניה משותפת.גישה ל 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

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

 דר מכונות.דר מדרגות אל חגישה מח 9.2.7  

 .ים()משותפ י/יםנמחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכ גישה 9.2.8  

 .על הגג משותפים ידי מיתקניםהתפוס על  –הגג חלק  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 גנים בדירות(.יש מרחבים מו -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 כרכוש משותף. כל שיוגדרו ע"י החברהכ: חלק אחר 9.2.12  

 
 

 בית משותף 9.3 

 בבית משותף או בבית  ות(, המוכר דירהק המכר דירחו –לן )לה 1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6בהתאם לסעיף  )א(  

 התקנון המצוי  של חיל על הבית מבטל או משנה הוראההמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו לה    

 יינים:; ואלה הענו ענייןאות עלפרטים המכר  , חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהמן העניינים המנויים להלן מתייחסת לענייןה    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 קשר אליו;ובשירותים המחויבים בעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף שי (3)   

 ניהול הבית המשותף;סדרי קבלת החלטות בדבר  (4)   

 וק המכר דירות;)א( לח3ר בסעיף בדרך האמו כון בצושר השישקבע  כל עניין אחר (5)   

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

 על הבית  המשותף. וי לגבי אותו עניין יחולו אות התקנון המצשהור    

 

 לדירה:הצמוד  המשותףברכוש שיעורו של החלק  9.4

 של כל טח ( לש5שר ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף יה קרוב ככל האפיה 

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  ת המשותף,פרט אחר הקשור ברישום הבי ביחס זה או בכלזאת בכפוף לכל תיקון , יחידות הדיור בבניין  

 בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים  כל רשות מוסמכת.רש על ידי פי שיידו/או כמוכר ה  

 .(6)כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף  הצמודים לדירה  
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 הבית: טות בדבר ניהולסדרי קבלת החל 9.5

 .1969 -בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה על פי הקבוע  

 

 :יבים בקשר אליוובשירותים המחו בית המשותףוצאות הפות בהההשתת שיעור 9.6

 יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה. 

 ת הקבועות של היחסי כאמור ברכיב ההוצאו בו בתשלום חלקןיחויבהן שימוש בפועל זקה בהן תהיה בידי המוכר ולא יעשה דירות שהח 

 צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור ב ההוצאות בגין מתשלום רכילהבדיל בלבד, משותף אחזקת הרכוש ה           

 .תקנון המצויההצבעה שלהן כאמור ב וזאת מבלי לגרוע מזכויותהאמורות,  מתשלומן ביחס לדירות           

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/המשותף )ו החלקים המוצאים מהרכוש 9.7

 כניות המצ"ב ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש יוצאו, בהסכםזה ור בעניין מוע מהארבלי לגמ      

  כר ו/או בהסכם המכר.ו/או מצוינים במפרט המ      

 ותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.ויוצמדו לדירות בבית המש מהרכוש המשותף שבתחום המגרש מוצאים מקומות החניה .א

 לעיל(. 9.2.9 אמור בסעיףכהחלק  טת )למעוגגו מרפסות .ב

שבבעלות המוכרת  המחסנים לתאכל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות וכ .ג

 לעיל. כמפורט

 

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 מוכרימת החת     תאריך          חתימת הקונה         

 
 
 

 ו לקונה ולנציגות הבית המשותף.ם נוספים שיועברמסמכי א'ח נספ
 הערות כלליות  נספח ב'

 טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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 קונה ולנציגות בעלי הדירותספים שיועברו למסמכים נו – 'נספח א 

 

 ט:המפרנפרד של תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי  10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של מידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -דה לא קטן מבקנה מית הדירה תכני 10.1.1   

 המשותף בקומה.ון הרכוש הכוללת סימ 1:100 -ן מנה מידה לא קטתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בק 10.1.2   

 מה.בקוותף רכוש המשון הלת סימלהכו 1:100 -א קטן מתכנית קומה טיפוסית בקנה מידה ל 10.1.3   

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

 .1:200ה מידה בצילום מוקטן לקנ ניתן לצרף ים; תכניות אלוושטחים דירתיים מוצמד   

 .1:100 -מ לא קטןידה ג בקנה מתכנית קומת ג 10.1.5   

שותפת מ חצרהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק תכנית 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 על פי בהתאם לכל דין לרבותגימור, שיש למסור ת ולחומרי הורכלכל המע שימושו וראות תחזוקהמסירת הדירה יינתנו הבעת  10.2  

 ין:בענידירות  ק המכרחו   

 ות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.פעול א()   

 , ות מיזוג אווירמערכמערכות בטיחות,  השירות המותקנות בדירה לרבות ערכותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מ )ב(   

 כיוצא באלה.מערכות אלקטרומכניות ו   

 שות.נדר ות, אםיותקופתפות ורות שוטתדירות ואפיון ביק )ג(   

 פון ליצירת קשר.ספק ומספר טלתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המומפר )ד(   

 

 של  של המערכות וחומרי הגימורראות תחזוקה תכנית והו (1) ה בבנייןראשוננמסרת הדירה ה ור לרוכש דירה אשר לוהמוכר ימס 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  רבות עלל דין לבהתאם לכסור ובה למחן שיש בנייה  

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

 , מעליות, מערכות מיזוג מערכות בטיחותבבניין לרבות  שירות המותקנותהקה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותחזו )ב(   

 ה.באל וצאוכי מכניותטרו רכות אלקאוויר, מע   

 אם נדרשות. אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,ת ותדירו ()ג   

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

 ליה.מייפקס ומספר לפוןת מספר טננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבורשימת צוות המתכ )ה(   

 יחות חשמל ותקשורת, מערכות בטות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ( למערכות המשותפAS MADEעדות )תכניות  )ו(   

 כש הדירה האמור ורים הנחיה בכתב ולפיה על רורף למסמכים האמהמוכר יצ נה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומכניות במב   

 תמונה( מיד עם מינויה.אשונה שירות )הרי הדשל בעל הקבועהאו  ת הזמניתלמסור אותם לנציגו   

 

 

 החברה  לעיל, יראו 10.3סעיף של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בלקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה  הראשון סרב הרוכש (1)  

 תפעל ל )באם חב' ניהואו /הבית ו נציגותבות אחרים לרה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים חובתה לעשות כן. החברב כעמדה      

 בבניין(.      
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 הערות כלליות ואזהרות –נספח ב'  

 נה ולדירההערות כלליות למב 

 

 .בנה ולדירה, התאמות ותוספות הנכונים למבוצעו שינויים שונו בצו מכר דירות(,הבסיסי )כל בטופס המפרט .1

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה י הרשמי,הישראליה והתקן והבנתכנון התקנות שות לפי דרי כל המוצרים והמלאכות יהיו .2

 זה. מכרלמפרט  ו רלוונטיי )"המפרט הכחול"( אינהמפרט הכללי הבין משרד .3

  נה ובפרויקט כולו.ות שתהיינה במבית להוסיף ממספר הדירהחברה רשא .4

 .ברהלטת החחלפי ה ערך וץ, שווהלפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת ח –סוג א'  .5

ן לגבי פריטים המסופקים ע"י ית לגוונים של הפריטים ולהתאמתם ההדדית. הדבר אמור לגבי פריטים המסופקים ע"י החברה והה אחראאין החבר .6

 הקונה.

חשמל בשימוש ות המהן. על ת, וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלקלמערכת החשמל המשותפת של הבייחובר  יותקן, אם T.V-מגבר אנטנה ל .7

 וצאות הבית המשותף.חלק מהתהיה גבר ל המש

חת לווין, ויזיה בכבלים ו/או צלת אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוהחברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזי .8

 להוראות כל דין. ףפובכ

יש לקבל אישור  שתילה מעל, תקרה/רצפה, ת מכליטרם העמס ילה.כלי שתיאלא במנית ירות באדנויות )באם יהיו(, אין לשתול צמחיה ישבאדניות ב .9

 מהנדס )לבדיקת יכולת התקרה/רצפה לשאת משקל זה(.

)הריסה, פתיחה, קדיחה וכו'(, מחייב  קירות ומחיצות. לכן כל שינויתקרות, רצפות, ל, תקשורת, גז וכו' בייתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמ .10

 .תמוקדמ ועיתמקצ דיקהב

כות מערל כלל האלמנטים של ה אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, שה גלוייתכן העברת        .11

ת רוב, צנת ביחושווז, מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניק צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרתאינן משותפות, משותפות ושל מערכות שה ןהבניי

מרוצפים וחצרות, בחניה , טלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות י חשמלורור, קווואו מ.א.

 רכותניים. מעמצוין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכת ובתקרות הכל מעבר למסומן/ליבוריים, בקירוים משותפים ובשטחים צפרטית, בשטח

תחזוקה וטיפול ו סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה ללה ו/או בתקרה קיכוסיתכן ו כאמור

 במערכות הנ"ל.

מים ת בכתואהמתבט רזל(נרלים )בוכן התחמצנות מי ,"עיניים" ון, גידים,בדלי מרקם, גוטבעיות כגון: היתכנו תופעות  טבעית, בריצוף וחיפויבאבן  .12

 .ן לראות בכך ליקויה, ואימוי חלודד

 .ם(פינות )גרונגי פולים לא יבוצע קיטוםבחיפוי קירות ו/או שי .ם הישראלייםבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקני .13

מערכות אלקטרומכניות, ביוב ו/או לם וחוץ(, )פניגבוה  לות בחלחלונות מסך, ל פתחי בניה החסומים בזיגוג קבוע, קירהגישה לתחזוקה וניקוי, ש .14

, )פיגום 1139תאים והעומד בת"י ש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מומים ו/או גג/ות עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדר

 מם/תלוי, סנפלינג וכו'(.מתרו

ך לכך וזאת לצורך טיפול, אחזקה, חידוש ובדק של שהוסמ שה רק למיר גיה, תותנשל המבנים גות עליונה יודע ומסכים כי לאזורים טכניים ולגהקו .15

 .ןלבנייחזוקה וניקיון המתקנים והמערכות ו/או לצורכי שירותי ת

מכים ומוסמתאימים ו/או המשותף( רק באמצעות בעלי מקצוע  ומתקני הבניין )ברכוש הפרטי ונים של מערכותפעולות התחזוקה והתיקהקונה יבצע  .16

 .סוקםושא עינב

ת קשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת )חדרים ומרפסות(, לרבו מעבר בשטחים פרטיים יאפשר הקונה, קירות בחזיתות הבניין ןוניקיוחזוקה לצורך ת .17

 .ןהעניימקובל בנסיבות וד מכני וכלים, הכל כצי

קת "שבר"(, על נציגות הבית ותחזו ת )מונעת,שוטפועית וצוקה מקתחז המחייבותם הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרות במבנה ובחלקיו השוני .18

 ה לאופן השימוש והתחזוקה.חלה החובה לזמן נציגי החברות ספקיות הציוד לצורך קבלת הדרכ

ות, משאבמעליות, גנרטור, חשמל, תקשורת, כגון:  ל שיהיומכניות, ככואלקטרוומערכות  תטכניו ל מערכותגין תחזוקה ואחריות שהתשלום ב .19

 נציגות הבית ו/או הקונה, ישירות לחברה שתספק שירותים אלו. שה ע"ים וכו' יעזגניחים, מומפ

יבים השפיע על תקינות ותפקוד המרכויים העלולים לשאי לבצע פעולות ושינר ההקונאין  עות בחוק מכר )דירות(,הקבו בתקופת הבדק והאחריות .20

 לליקויים/חוסרים/פגמים, בקשר עם מכל אחריות החברה,את ישחרר עיל אמור ללניגוד וע בוכר. ביצהשונים בדירה/בנין שלא בהסכמת המ

  כיבים אלו.מר
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כגון , השונים גם את חלקי המעלית ת בבניין, לבטחוסגרת ביטוח המעלית/ית הנציגות, במיב הרוכש באמצעו, מחובמהלך תקופת הבדק והאחריות .21

        .י כלשהואחלקים נעים וחלקים המושפעים מבלא

הסכם  :ורק אהסכם המכר, מפרט המכר, תוכניות המכר, יקבע הסדר הבבתוכניות המכירה )באם ניתנו(,  וצג,ממור/הרה בין האסתי קרה שלמב .22

  .ניות המכרהמכר, מפרט המכר, ותוכ

ות ך מערכרם, לצוכבליל, בזק, בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמ ם תידרש החברה להעמיד שטח/יםפק יודגש כי באלמניעת ס .23

ובזכות  לצורך גישה, כן ןהבניילרבות שימוש במתקני  או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית/ניין ומשמשות הבה

 .וים אלחן שטבית בגי ם אלו והחברה, פטורים מתשלום מיסי ועדעבר כבלים. כמו כן יהיו גופיצועות הקרקע למיפול בשטח/ים לרבות רהשימוש והט

ו/או שטח הדירות ו/או מס'  שיוגדל מס' הקומות בבניין ו/או מס' הדירות המתאר, באופן תכניתאו תיקון /חברה לשינוי ותפעל השבאם  נה,לקו ידוע .24

 הדיור תח יחידבשט די לפגוע, שאין בהם ככל תיקון ו/או שינויו/או עודים, עפ"י התוכנית הקיימת ותפים ו/או היימרתף ו/או השטחים המשקומות ה

 לכך. עה בקשרתבי ו/או  לשינוי מהותי בתכנון יחידת הדיור הנמכרת, הקונה מוותר בזאת מראש על כל טענהלגרום כרת ו/או הנמ

 

 הערות כלליות לדירה

  יין.נהע בותבנסיוהמקובל רה, מעבר להנחיות התקן, הוראות היצרן ונים של מוצרים המיושמים בדיאמה מוחלטת לגולהתאין החברה אחראית  .25

 ים המסופקים ע"י החברה והן לגבי מוצרים המסופקים ע"י הקונה.י מוצראמור לגב הדבר

 דירה לקונה."י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה העבודות בדירה ע יבוצעולא  .26

מתקני ת לו)הורא תר בהל"כאמולים אלו לכ המינימליים הנדרשות ובמרווחי הגישהי הקונה עלולה לפגוע במידות ים סניטריים ע"החלפת כל .27

 למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו. .3 חלק 1205בת"י ואה( ותבר

 רתים כלל הבניין. ות ומעברי צנרת ואוורור, המשת מונמכות, קוריכול שיהיו תקרו יריםרכשו ע"י הדישי )ככל שקיימים(, ניםבמחס .28

 מסוימת. יית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעהזור תליותקנו באבאם אוויר המיזוג יח' החמים ו של דוד המים מםמיקו .29

, במרחק של dB54( Aעלה על )הרעש שלהם לא תביחידות עיבוי שרמת  ג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רקבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזו .30

 ן/ים.י המתקת תחת רגלעידוולמי רב, וכן וקמתיחידה ממבו ה במקוםמ' ממפוח פליטת אויר חם  1.5

או ברכוש  ירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהולצד חיצוני של הד הנוגע שינויכל הקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע  .31

כות, מער התקנת ויה ו/אהבנ צוף ו/אות ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרב בשלד הבניין,המשותף או 

לגרום בכדי אלה, שיש בהם  ו/או פעולות כגון שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, תהתקנת לרבו

ריות מוכר לא תהיה אחל .בתקנים ובתקנות רותיה חריגה מעל רמות הרעש המותתהנות, באופן שעש ורעידות לדירות שכמטרדי רל

 ושינויים אלו. פעולותהיו בגין ת שילתלונוונזקים הי לכלש

 (.תזים וכו'חגורות, עמודים, תאורה, מ) קיימות ככל שאלו ותלצורך מעבר תעלות מיזוג האוויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכ .32

 .קומםישנות מאו ללחסום ו/רים(, נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין אש ומתזי כיבוי אש )ספרינקל/רכות גילוי עשןמיקום מע .33

 שמרת, לצורך תחזוקה.אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה )בכתב(, באריחים רזרביים, אשר ימסרו לקונה למת האחריופת הבדק ובתקו .34

 רעש וע מטרדיכל האמצעים המקצועיים הנדרשים ע"מ למנן אמבט ג'קוזי, עליו לנקוט באם יחליט להתקיהוסבר לו וידוע לו שבהקונה מצהיר ש .35

היו בגין אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות ככל שי תהיהמוכר לא למות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. ידה ברלהבטיח עמים ות לשכנוורעיד

 שינויים אלו.

בדירה טים רכבו פריוכבר נבנו, הותקנו והו ,י סיום הבנייהשלבי בנייה מתקדמים, או בשלבנרכשה כשהיא ב ק, מוסכם כי אם הדירהלמען הסר ספ .36

תהיה עדיפות   במפרט,נת במפרט ו/או לא מצוינת ו/או לחלופה המצוי סתירה בין הכתוב במפרט לבין הביצוע בפועל,רה של , הרי במקנייןאו בב/ו

ן באופ נה.לקו שלגביהם ניתנה במפרט אפשרות בחירהחירה/החלפה, גם לגבי פריטים ( וללא זכות בAS IS) יים בעת הרכישהמכרעת למצב הק

כי לקונה לא  מובהר לום בעבור תוספות ו/או שינוי והקונה לא יהיה זכאי לכל זיכוי בגין השינוי שנעשה.אי לתשא יהיה זכלן לאו הקב/מוכר ושה

 מכר.קבוע במפרט, ו/או בתוכניות הוה ו זהה לאמורה, כי המצב הקיים אינתהיה כל טענה או תביע

ברת "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה נה )חוהקו את בויחיירובה" קיבתם הוסב י מגורים"תחזוקת בניינים: בניינ 1525ת"י  .37

   בדירה(.

באו ע"י פריטים או אביזרים כלשהם שיוחומרי הבניין, זק כלשהו שיגרמו לו נחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור אמוסכם כי המוכר לא יהיה א .38

הפריטים ,יות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה ל האחרחר מכן. כן לארה וביינתם בדהתק בין לפניהקונה לדירה או לבניין, וזאת 

 תחול על הקונה בלבד.והאביזרים והתוספות הנ"ל 

 חייב רק מדובר במצג להתרשמות בלבד ואת החברה ילמניעת ספק יודגש כי  המחשה,רטים ותמונות לה לדוגמה", הדמיות, סבאם תוצג "דיר .39

פקו לקונה . למען הסר ספק יודגש כי באם לצורך קידום מכירות ושיווק הדירה, ככל שסומים ע"י הצדדיםהחתו רכניות המכותו ט המכררור במפהאמ

  .ת(בחוק המכר )דירו חריות ובדק, כמשמעותםכו', הרי אלו אינם כלולים באמליים, ריהוט ו, טוחן אשפה, כלים חשהדירה מערכות כגון: מזגן
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אופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסלק וגן, בהמ המרחב וורריש לא ידגיש כב להחשו .40

 .המרחב המוגןמצא בקירות הבטון שמהם עשוי מבטן האדמה והנגרגטים )חצץ(, המופק בא אלהימצשרידי גז ראדון אשר עלול 

חניות, מחסנים ומרפסות  גינות,ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון במבנה הדיירים  כלל משרתותהאחרות כות ת או מעריתכנו שוחות ביוב או צנר .41

בדבר  הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו ית לרשום זיקותרויקט. החברה תהא רשאיקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפפרטיות, מספרן ומיקומן 

 ת לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.ה רשאיתהא החבר אמורראות כווקה. הותחזך טיפול מתן היתר גישה למערכות אלו לצור

השייכים לכלל הבניין, פתחי ביקורת,  יוב, ניקוז וכד'( וכןעוברות צנרות )מים, בהחניה, יתכן ואו המחסן או דירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .42

החברה תהא רשאית לרשום זיקות  שתמע מכך.כל המ עניין, עלפי היפול לטזוקה וך תחישה לצורלאפשר ג מחויבם חלקים משותפים. הקונה ומהווי

ול גם חברה רשאית לכל. הוראות כאמור תהא הה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקההנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר גיש

 ותף.במסגרת תקנון הבית המש

43.  

חרום לצורך מעבר ומילוט. ת כלל הדיירים בקומה בעיתות מש אישאשר צוני חיץ חילו תלחלון/דוקם , ימןנייבבבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו .44

ום יאפשר את המעבר בדירה אל ה, וכי בעת חירבפתח זקבוע קבע סורג מתחייב כי לא יי ,חלון/דלת החילוץ אשר בדירה אותה רכש ממוקם ,הקונה

 חלון/דלת החילוץ. 

, למיזוג אויר( יש להשאיר את דלת הממ"ד מעט 8"-4חוזר )" ראווין הממ"ד לבדופם פתח ילא קי באם -ל בממ"דבעת שימוש רגי      .45

לופת אויר כאמור, וע"מ לאפשר תח כל שתותקן כנף דלת עץמוזג בין הממ"ד לשאר חלקי הדירה. כפתוחה ע"מ לאפשר תחלופת אויר מ

 .ס"מ בין שולי הדלת לרצפה 3רווח של עד יש לוודא מ

 

ולא התאפשר ביצועם  )במסגרת "שינויי דיירים"( או שדרוג ששולמה תמורתם לחברה/ לקבלןשינוי תו כי כל ידיעהובא לשמצהיר ים /הקונה .46

 האמור.שינוי או השדרוג הים לנמק את סיבת אי הביצוע לא יהיו חייב  ונה/ים. החברה/הקבלן,האמור לק יוחזר התשלום סיבה שהיא, מכל

 

 וחלפיתלמגרש ו הערות כלליות

גרש, בהתאם ות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המם ושוח( עירוניימחותים )גורפיל .47

 ע"י הרשויות. לתכניות הפיתוח שיאושרו

ה כנון ובנית לתהמקומי הועדה בנה,לפעול במאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר בן ותכנוהת גז מרכזי יהיה על פי צוברי גז לאספקמיקום  .48

 .ד העבודהומשר

ת ו סדקים זעירים ברצפווזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנמושפעות באופן טבעי מתז ,יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או גרנוליט .49

 קוי.ות בכך לילרא , ואיןופות אללרצ אופייניתיחותי ו/או תפקודי בתופעה טבעית זו, הספק יודגש כי אין כל מפגע בטאלו. למניעת 

 עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה. סיעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת"נ .50

 ו/או אישור הרשויות.ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון מקומות החנייה יתכנו שינויים במספר  .51

ות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע נו סטיפיים ויתכם סואינ ם,יהצמוד לקיםיתוח והחהפ גבולות המגרש, .52

 ות.ודרישות הרשוי

יה רשאי המוכר להודיע על כך יהפריט כל שהוא, במפרט זה,  ת אדריכל הושמטסופר ו/או על פי קביעבמקרה בו נפלה טעות ו/או טעות  .53

 מלכתחילה. על פי קביעת אדריכל הצדדים כאילו נאמר במפרט זה כךיב את הדבר יחיופרט בקש במתקון המהתי רוף פרטילקונה בצי

אמור ולן הן בנוסף ומבלי לגרוע מההוראות המפרט כמורות בתוכניות, וכי ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מההערות האמובהר בזה כי ההערות הנ" .54

 בהסכם.

 

__________  __________ 
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  וייםזיכ טבלאות –' גח נספ

 

 יםילאות זיכוריכוז טב

 
 הערות מיוחדות

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

 מע"מ.  כוללים הלןלנקובים ההמחירים  .2

ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן אלו  ו לזיכוייםכותלנצל ז רצונו  , עלברה/קבלןמועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחה .3

 .ביום החתימה

 דין.תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל האמור  מועדהדירה עד האי הודעת רוכש  .4

 לעיכוב גורמים ו/אובבטיחות וק ובתקנים ו/או פוגעים בחת הרשויות ,בדריששינויים שאינם עומדים  ש כי לא יאושרולמניעת ספק יודג .5

 ו השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.תקדמות העבודה אבה

, התקנת רהים אחר שאינו ספק החבהרוכש )הדייר( להתקשר עם ספק מטבח ,ובחירתמטבח המתוכננים ניצול זיכוי בגין ארונות ה .6

 ת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.ח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירהמטב

מה התקנתם, יחשבו כסיום יהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי יוב,ב/מיםתקשורת/מל/לחשצנרות  ודגש כיפק ילמניעת ס .7

 מהאמור במפרט המכר. כויש זכותו לזיהודעת רוכש על מימו ןלעניילחוק המכר  6כמשמעותו בתיקון  הפריט"התקנת "

 ינו.כל זיכוי בג ןנתיי מכר, לאבמפרט הוין שאינו מצבנספח זה ו פריט מתומחר לזיכויל ציון במקרה ש .8

חתימת החברה/ המוכרת הקונה על מימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפריט/ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו, ב .9

 כר.ר כשינויים מוסכמים במפרט המבצע הקונה כאמוזה, יראו השינויים ש נספח

  

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מרובע. מטר  -מ"ר

  רך. מטר או -מ"א

 ומר שחור+ עבודה. חומר לבן+ ח -לטומפק

 פריט אחד בודד.  -פריט

 

 

 מחיר בגין זיכוי בלבד - נושא: ארונות מטבח, רחצה
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 דהעבו

 יח'
כוי מחיר זי

 ליח' בש"ח
 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 5 ארונות המטבח לכללזיכוי 

ברז מטבח,  ,טבחמכיור  עבודה, משטחעליון, /תחתון
 (, לפי התיאור שבמפרט המכר.וי מטבחחיפ

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
ר אינטגרלי(, לפי . כולל כיוכלליון רחצה )בחדר רחצה אר

 ר.אור שבמפרט המכהתי
  --- 600 --- קומפלט



 

 

 ג', ב'נספחים א', 

 31  מתוך 31 'עמ   23.05.19 ך:תאריחד' / A1,4A24 4דגם  ן /תכמשל מכרמפרט  /3001מגרש / 1בחותרים  /רץ בוני הנגבפ/ מסד לאיכות הבניה

 

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -ברבות ואביזריםנושא: קבועות שר
 

 
 הערות:

 נה.כל המחירים כוללים זיכוי פריט+התק1
 
 

 זיכויים מחיר בגין -ורתנושא: חשמל/ תקש
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 דהעבו

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט ומפלטק ויזיכ –תקרה ר קיר/ מאו נקודת  3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 :החשמל/תקשורתלטבלאות ות הער

 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.7אחר סעיף הערות כלליות ל.ראה 1
 וע.ביצ יים לפנימתייחסים לזיכו חשמל/תקשורת ר המחירון. מחי2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ____________   ____________   ____________ 
 חתימת המוכר                   תאריך        חתימת הקונה                  

סעיף 
 מפרטב

 המכר
 יאורת

 מר/חו
 בודהע

 יח'
זיכוי  מחיר

 ליח' בש"ח 
 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט מפרט המכר.סוללת ברז לכיור רחצה,  לפי התיאור ב 3.6

3.6 
התיאור במפרט  ,  לפילת ידייםנטיסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט לטקומפ ט המכר.סוללת ברז לאמבטיה,  לפי התיאור במפר 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט )אינטרפוץ( לחתסוללת ברז למק

 המכר.
   102 פריט קומפלט


