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 511847337ח.פ.( בע"מ 1993)פרץ בוני הנגב 
 

 23.05.19תאריך עדכון: 

 1הנגב בחותרים פרץ בוני  שם האתר:

  
 חדרים 5 מס' חדרים:

  
 5A,5T3 :טיפוס

  
 1-13 קומה:

  

 דירה מס':

 A:בניין

8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68 

 :Bבניין

76,81,86,91,96,101,106,111,116,121,126,131,136 

 

 

  
 A,B בניין מס':
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 נייניםתוכן ע
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

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

 (.6.1-6.7ואופן חישובם ) ,בלעדין ופאהדירה  ב המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(.-)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 הבנייה.יכל מתכנן פרטי אדר  :8סעיף               

 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               
 

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

 .(1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף                

 הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.אור ית  :3סעיף                
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 ם לה.יודמהצ ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

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

 (.4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 .(5.1-5.3חות בדירה, במחסן )וי אש ובטיסידורי כיב  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (.6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3ף סעי  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 ר.אדו תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (.8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 .ותףרכוש מש  :9סעיף 

 (.9.1.1-9.1.13המשותף ) אור הרכושית  :9.1סעיף   
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 .ם(טירבית משותף )רישום ופ  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 צאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.שיעור השתתפות בהו  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 נציגות הבית המשותף.יועברו לקונה ולש יםפמסמכים נוס נספח א'
 .הערות כלליות  נספח ב'

 נספח ג'   טבלאות זיכויים.
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 חדרים  5  (5A,5T3) דרים:מס' ח/מדגםדירה  מתחם החותרים שם האתר:

 __ דירה מס':  

 __ קומה:  

 __ מחסן מס':  

 __ מס': חניה  

 A,B בנין מס':  
 
 
 
 
 

 "כרט ממפר"

 1974 – די חוק המכר )דירות(, התשל"פל

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

 שונים( םייבעניין חיובים וזיכו

 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  טירת הכרמל: ישוב .1   

 .3001 מגרש: 01  :'מס קהחל  : גוש מס' 1.1   

   החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

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

 .חכירה: נה רוכש בדירהשהקו הזכות    

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו .3 

  גם כחדר שינה(,מש המש ממ"ד,  –שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  יחדר 2 חדר שינה הורים, ,פינת אוכל ,מטבח ה, חדר דיור,ניס: כהרבדי .4  

  מרפסת שמש. מרפסת שירות,, )בית שימוש נפרד( שרותי אורחים(, חדר רחצה הוריםאמבטיה, חדר ) חדרי רחצה 2 פרוזדור,                 
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   רהיהדטח ש .5 

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

 קירות החוץ של הדירה.יהם החיצוניים של העוברים על פנ צר על ידי הקוויםהשטח הכלוא בתוך המצולע הנו )א(    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;רה אחרת יעבור קו המצולע האמור ן דיקיר חוץ מפריד בין הדירה לבי שרכא     

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

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

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

 המדרגות.למפלס  שממנו עולה מהלך ורף ח יצטהש      

 –תנאיו ואגרות(, התש"ל  )בקשה להיתר,בניה נות התכנון והואם לנדרש בתקבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

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

  אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 יףה סע: ראהירלד מודשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצ (ה)     

 

 

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

  ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המתוכה מרפסת כמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(1)רפסת שמש בשטחמ 6.1   

 .כמפורט בנספח א' להסכם המכר: בשטח, ת מעל בלבד[חא מהוק מצאהנ דמוי תקרה )לא פרגולה(   

 המוצמדת(; החניהעם סימון מקום  כנית שטחי החניה)יש לצרף תהמכר כמפורט בנספח א' להסכם : מס' לא מקורהחניה  6.2   

 (;מדוצמה חסןהמ ת המחסנים עם סימון מיקום)יש לצרף תכניכמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)טחמוצמדת לדירה בש חצר 6.6    

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

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנפלס רצפת המסתור תהיה ומן תכי) כר.המ כמסומן בתוכנית :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

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

 של קירות הדירה הגובלים פסת ועל פניהם החיצוניים רמל השם וייהבנים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה ה, לקפה ו/או מקורה בשלמות או בחשוח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על  להצה מחו והן עהקרק חוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בת    

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

 טח הקיר במלואו.ל שיכלי תףמשוטח הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשרק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביטי ץ של המרתף בתוספת שטח תיאור, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    

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

 ייכלל שטח הקיר במלואו.ותף מששטח בגובל     

 

 ופיע במפרט המכר המ חצרבין שטח ה 5%ר של עד שיעויה בי, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 ה:זט מפרה מהמפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייהסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6ר כמפורט בסעיף יות    

 ובתנאי שלא  זהאור ימה מתהתאאי  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 יל.לע 6-, ו5משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים  2%יעלו על     

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן  האבזרים למעשהוכמויות זרים במפרט ומידות האבוכמויות בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות, , יםיחאר: ים קרייזר)אב כסטייה ממפרט זה   

 הכללים למידה שלמה.  ו/או מעוגל בחישוב השטח ה ו/אוסבירות בביצוע ו/או במדידכפוף לסטיות המקובלות וה חישוב השטחים )ג(  

 , )כפי שתוקן בק"ת 1974 –תשל"ד  ,רט(פמ של ופסלחלק א' במפרט זה, הוגדרו בצו מכר דירות )ט 7-ו 6, 5לחישוב שטח בסעיפים     

 רשויות, ב)כגון: שוב "שטח" לחי אחרות חישוב שיטותלים לבין סתירה בין הכל  ככל שיש ,"(הכללים: ( )להלן24.2.2008מיום  6649    

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

 שטחים הנמוכים  לרבות ,למפרט זה )א( בפרק א' 5סעיף ולע כמפורט בצמך הובתים ומנכולל את כל חלקי הדירה המס ,שטח הדירה    

 התכנון והבניה )בקשה להיתר  תקנות לפי ,הדירה השוניםי המחויב לחלק טח המינימלימעבר לשאך הם  ,מהגדרת הגובה המינימלי    

               רכוש המשותף. בהיחסי של הדירה  החלק פתהוסב ו. מובהר כי שטח הדירה אינו כולל חישו1970-( התש"ל תנאיו ואגרות    

 

 

 

 אדריכלים  יןפישבי גל אור "(:האדריכל)"להלן " שם עורך הבקשה להיתר .8

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

 office@gf2005.co.il :דוא"ל 
 
 

 גונן גודוביץ מהנדסים   :("דסהנהמ")להלן  שם האחראי לתכנון השלד .9

 תל מונד. 8רח' הדוכיפת   :כתובת 03-7608400 :פקס 077-5118400 :טלפון 

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

 אי שלא ישנו אתתנן, ביבבני ריםוחלקים אח חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלם הרשמי והתקנות, התקפי הישראלי קןהת כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

 המוכר.   תטהחל פיל ,(כתאישור רשות מוסמ)ב לפני היתר אי שינויו/או  לאחר קבלת היתר בניה,תקנה בתקן או ב אימוץ שינוי   

 

 תיאור הבניין .1
 

 משותפת לשניהם,תף קומת מר יםהכולל "B"בניין  -ו" ,Aבשם "בניין  יםהידועאחד משני בניינים " רב קומותבנין מגורים "  1.1  

    .קומות מגורים 14 ועודקומת קרקע    
 

 ;ים בלבדורלמג ההכוונ, ()*דירות. דירות למגורים 68:  בנייןכל ב     1.2              
 

 גורים,דרים שנועדו למחדר או מערכת ח -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)לפי חוק מכר   )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     

 

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

 

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 
 הניסס כלמפל

 )ד( בנייןת לובעקה

מספר דירות 
 בקומה

 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
משותפת לשני 

 הבניינים
1- --- 

, מבואה ות, מעבריםחניות, מסע
ת, חדר קומתית, מעליו

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

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 .המתכננים והרשויות

את המתקנים  יהסופ קומםימ
והמערכות בקומות השונות 

 יקבע לפי החלטת המתכננים.
יתכן ומערכות שונות 

ישרתו גם הממוקמות בבניין 
וקמו בנין/ים סמוכים ו/או ימ

 בבנין/ים סמוכים וישרתו הבנין.

 בכל בניין.

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

בחלקו  – , מבואת כניסה )לובימגורים
 ית, חדרומעלי ,יםרופרוזד(, חלל כפול
, מחסניםחדר עגלות, מדרגות, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 המתכננים והרשויות.

 
חיצוניות, אשפה טמונה ות חני

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

שונות הממוקמות בבניין ישרתו 
גם בניין/ים סמוכים ו/או ימוקמו 

 ותישרום וכיסמ בבניין/ים
 הבניין.

 4 1 קומת מגורים

ם, ימגורים, מבואה קומתית, פרוזדור
 מחסנים,מדרגות,  ית, חדרומעלי

טכניות לפי דרישת  ומערכותמתקנים 
 ים והרשויות.המתכננ

--- 

 מגוריםקומות 
 טיפוסית

2-12 
5 

 )בכל קומה(

ם, ימגורים, מבואה קומתית, פרוזדור
 ם,מחסנימדרגות,  ית, חדרומעלי

ות טכניות לפי דרישת רכומע םמתקני
 המתכננים והרשויות.

--- 

 13 קומת מגורים
5 
דירות  4)מתוכן 

 דופלקס( 

ית, פרוזדורים, בואה קומתמגורים, מ
 חדרי מדרגות, מחסנים, מעליות,

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 לדירות הדופלקס
14 

קומתית, חדרי  הבואמ, ריםמגו
מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.
--- 

 גג עליון
 )ראשי(

--- --- 

מאגר , מדרגות יחדרמבואה קומתית, 
מערכות מים וחדר משאבות, 

סולאריות, מפוח/ים, מתקנים 
ומערכות טכניות )משותפות/ 

פרטיות(, לפי דרישת המתכננים 
 ות.והרשוי

--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 
 הניסס כלמפל

 )ד( בנייןת לובעקה

מספר דירות 
 בקומה

 הערות סוג השימוש

ומות כל קסך ה
 למגורים

15  --- --- --- 

 י(.)הראש במניין הקומות לא נכלל הגג העליון  16 סך הכל קומות בבניין

 

 

  :והבהרות הערות

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

 ביטול כניסות או הוספת כניסות,  ה רשאית להוסיף ו/או להפחית ממספר הדירות  או לאחד מספר דירות ע"יהית ,היבנפת תוסו/או ל  

 העניין(.י הכל לפ  

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותריש במקרה ש )ב(

  ([.יתר)בקשה לה  

 מתן שרות  לאפשר וא ואף לשנות מיקומם,ם המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעוד או הנחיות הזכאית לפי שיקול דעת חברהה ג()

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

 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון נוייכ לי.מינכינוי מס' הקומות במפרט הינו נו )ד(

 ,.. וכו'.2,1,0גון מעליות כהבחב'   

 

 (ראשיים) משותפים מדרגות י/חדר 1.4  

  ג.עד למפלס הג ממפלס קומת קרקעמקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 2: בכל בנייןי המדרגות /מספר חדר    

 אין. : גות נוספיםדרמ רידח   

 .רק גרם מדרגות אחד יורד עד לקומת המרתף Bבבניין                 

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

   B- 16בבניין                                                                                                                     

 .בלבד באחתיש.  :)*(שבתמנגנון פיקוד ; 13: מספר נוסעים לכל מעלית   

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

  ו/או ןבנייהרי דיי נציגות מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

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

 

 חומרי הבניין ועבודות גמר: .2

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

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי , םטרומיין מאלמנטים מתועשים/יומז ןובט אוו/ בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

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

   .קהחלה תענילמ אליריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישר                 

  .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

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

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  מהנדסת לטהח ילפן, בטו: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מחומר גגות הבניין: 2.4

 : 1045לפי תקן ישראלי מס'  :יבידוד תרמ עץ.ולפי הנחיות הישיפועי ניקוז ואיטום:    

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

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(אחראו  או בלוק תאי )איטונג בטון,רות, בלוקי דיל הנופה בצדץ והחו  

  :1045' ישראלי מס לפי תקן :בידוד תרמי. המהנדסתכנון : לפי עובי  

 צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי.                  

 

 :חוץגימור קירות  2.6

 ר הבניה.הכל לפי התנאים בהיתדוגמת קרמיקה. ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח  : אבן טבעיתעיקרי ציפוי,/יפוחי 2.6.1 
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 משולב עם חיפויים אחרים;  שכבות( 2טיח ): טיח חוץ 2.6.2 

 ת.ומיהמקוחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות  , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3 

 

 

 לב, לפי משואו ו/ (ו אחראו/או בלוק תאי )איטונג ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1 חלק1004והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  השלד מהנדס נחיותה  

 .ו בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלו/א ןו: בטהגובחומר ו: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 

 :ראשיי מדרגותחדר  2.8

הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות  ;לפי חישובי המהנדס עובי:וי או משולב. : בטון מזוין או בנחומר: טפתת מעקירו 2.8.1  

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

 ,ליחיפוי בשיפולים+ צבע אקריבצבע אקרילי עד תקרה. גימור או טיח גבס, שכבות(,  2) טיח: חומר: ת פניםירור קומיג 2.8.2               

  התקנים. בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון

ן ירוק" מטעם מכו בעל "תו תקןאקרילי מלבין גימור או טיח גבס, שכבות,  2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

   .יםתקנה

 תאם לדרישות   מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בה: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

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

 .2279הכל בהתאם לת"י               

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

מעבר לאזור הטכני המשותף ) קומת מגורים עליונהפתח בתקרת המבואה הקומתית בדרך  באמצעות סולם,: עליה לגג 2.8.5 

   .(מעבר משותףבגג, דרך   

 

 :ופרוזדורים לדירות מבואה )לובי( קומתית 2.9

צלן, גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פור: חומר: מבואה קומתית םיפנ תוקירר מויג 

 ל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.עד לגובה משקופי הדלתות, מע

 במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע )  "קוירקן ו תמלבין סינטטי "בעל ת: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 , לפי בחירת החברה.ןאבן נסורה או גרניט פורצל: ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

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

 

  :תראשי יסהמבואה )לובי( כנ 2.10

סה, מעל החיפוי אבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכני: חומר: ור קירות פניםמיג

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

או תקרה  משנה רתתק וא/ו "(,רוקמלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה )"בעל תו תקן י: טיח + צבע חומר: גימור תקרה

 דקורטיבית. 

ים בתקן הישראלי , והעומדמ"ר 0.64-מבודד לא יפחת אבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח חומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

, בחזית 816ות"י ה ניוב ןנוהתכות תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנ

 ת.לפי דרישת הרשות המקומי הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה

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

 חיצוני בלבד(.
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בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע טיח פנים או בבטון : ת חניהקירו רגימו :רהעבודות גמר חניה מקו 2.11

   על "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.במלבין סינטטי, ב: בטון צבוע מרוח: גימור תקרההתקנים.  

 החברה. לטתחה , לפילבתמשת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

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

 

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 :וכו' נייםחדרים טכחדר עגלות, : כגוןחדרים  

 - םנייטכ בחדרים :תקרה גימור. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות, סינטטי דוגמת פוליסידצבע ב צבוע : טיחקירות גימור 

 בטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.              

 משולב.או פורצלן י קרמיקה או טראצו או ריח: אגימור רצפה  

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

 

  :הערות

 צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון או פנים בטיח שועיה רקתות/ירת קצביע . 1

   .למניעת החלקה 2279ה בהתאם לדרישות התקן הישראלי יהיה נגד החלק משותפים(ובשטחים ה)בדירות  בנייןבריצוף . 2

 

 

 מלית הנשלטת ע"י מערכת אינטרקום ומחזיר שחה חיתת פעלב ()אלומיניום וזיגוג המבואה במכלול: יש, משולב ןלבניידלת כניסה  2.13

 .(3.7.8)ראה סעיף , כולל אינטרקום שמן               

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

 .ערקת קקוממחדר מדרגות מזרחי ב              

 .אישור כיבוי אשאו סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות וב , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח כניים:דלתות חדרים ט  

   יר שמן.מחז לל, כושת אדלתו  :דלתות לובי קומתי 2.15

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,יםים טכני/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה       2.16

   ירהבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הד                

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                

  האדריכל. תכנוןון לפי החיצוני בלבד(  בגו י אחר )בחלקםפח מכופף צבוע בתנור או ציפו ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או סן, מחל לכ דפרה נמונאו לחילופין התקנת  חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםתאורה במחסנים     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף : יש.משותפות למערכות אלקטרומכניותלתאורה ומל חיבור חש   2.19

 וישרתו גם בניינן/ים  בבניין ו/או ימוקמוסמוכים  ן/יםנייבבו מקומי אך ין,מערכות משותפות אשר ישרתו הבני יתכנוהחלטת החברה )  

 .(בכפוף לאישור הרשויות השונותסמוכים,   

 

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

 

 :*גובה הדירה 3.1  

  מ'; 2.55 -כ: גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה   

 מ'; 2.05 -מות פח אל :רזדופרוו חדרי שרות גובה   

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

 

 

 קרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליות מקומיות ותרכות, בליטות, הנמכלמעט תחת קורות, מעהערה: * 

 .דיןפי הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על   
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 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

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

 (1)חומר קירות תיאור

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

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מ"א  /"רלמ יוכזיר למחי

 בשקלים חדשים
 הערות

 כניסה
 בלוקי בטון בטון,

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

 חדר דיור
 בטוןבלוקי  בטון,

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

 מטבח
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר

 אין (3)ראה  (2)אחר 
בגובה  חיפוי  הדבועה שטחמ ורךלכל א

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

 ראה פרוט בהערות בהמשך.
 --- (4)ה רא חתוןתחיפוי מעל משטח ארון 

 פינת אוכל
 בלוקי בטון בטון,

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

 פרוזדור
ו ן אבלוקי בטו בטון,

 (1)חרא
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2)ר אח

 חדר שינה הורים
 בלוקי בטון בטון,

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

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

משקוף הדלת חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)אחר 
על בלי ירקצבע א+  לפחות. ומעל טיח

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

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 שינה יחדר
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד
 בטון מזוין 

 לפי הוראות הג"א
 .ךשהמת בערוראה פרוט בה אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 ר רחצה )כללי(דח
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

הדלת משקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)אחר 
לי בעל פחות. ומעל טיח + צבע אקריל

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

 שרותי אורחים
 (פרדש נ)בית שימו

 בלוקי בטון ון,טב
 (1)או אחר

 מ'. 1.50עד גובה חיפוי קירות  אין (3)ראה  (2)אחר 
"תו תקן  ומעל טיח + צבע אקרילי בעל

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

 מרפסת שירות
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .בהמשך רהעה ראה: קהעמ אין (3)ראה  (2)אחר 

 מרפסת שמש 
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .2.6אה סעיף חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ר אין (3)ראה  2.6ראה סעיף 

 בהמשך. ראה גם פרוט בהערות

 מסתור כביסה
 בלוקי בטון בטון,

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

 דירתי מחסן 
 (שהוצמד)ככל 

 או טוןבלוקי ב בטון,
 (1)רחא

צבע קירות גימור  .טיח
אקרילי. גימור תקרה סיד 

 סינטטי. 

 גרניט פורצלן

 עובי קירות מחסן לפי החלטת אין
 ממצג החברה האדריכל/המהנדס.

 לבחירת הקונה
 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

  שיהיו כאלה, ניתן כלכ - הצמחם לעשי)בדופן פנים של קירות מתועשים/מתו בלוק תאי  בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות (1) 

 נטית לרבות . הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוושמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי  

 בחדרי  .בסג יקלוי/בתא : בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון1045בת"י   

 רחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגדרים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלוק בטון.         

 בממ"ד לפי הנחיות . ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולביח תגבס/ט טיח/ רגיל: טיח גמר קירות (2)

 מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.ה יטבש וצעיבווץ באם קירות הח פקוד העורף.        

 ות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. כל צבעי התקרות וקיר לבן. :גוון צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: או חומר דומה. פוליסידי דוגמת טטסינ דבסיה יעבצ .לפי החלטת החברהגבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח מר תקרותג

, R-9רלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ודרישות התקינה והחקיקה ה החלקה,התנגדות ל 2279. העומד בדרישות ת"י סוג א': ריצוף (3) 

לפחות שאחת  גוונים/דוגמאות 3 -ף ווצישל ר תרוסד 4לבחירה מבין לכל מידת אריח יוצגו לקונה אריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן. 

ה לא תהיה פחותה מהנדרש . דרגת מניעת ההחלקס"מ 33/33-ו כס"מ א 45/45-ס"מ או כ 60/60-במידות כניטרלי.  -מהן היא בגוון בהיר 

ת חאמעשה תכש הרו בחירת . )בדירות גן( שירות ורחבה מרוצפת ת, מרפסושרותים בכל הדירה למעט חדרי רחצהלחדרים אלו. 

  .ציג החברה או הספק, שיבחר על ידהשתדוגמא/גוון/מידה, מ
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ודרישות התקינה והחקיקה  התנגדות להחלקה, 2279. העומד בדרישות ת"י א'סוג : ומרפסת שרות , שירותיםריצוף בחדרי רחצה -  

לכל מידת אריח יוצגו  לן.רצפוט ינרג, שישו, , אריחים מסוג טראצR-11וברצפת תא מקלחת R-10 הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה 

גת מניעת ההחלקה לא תהיה דר ניטרלי. -ון בהיר מהן היא בגולפחות שאחת גוונים דוגמאות/ 3 -סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  לקונה

  .ידהעל ציג החברה או הספק, שיבחר שתהרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירתפחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

המתאימים ניטרלי.  - דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר 3 -סדרות של ריצוף ו 4סוג א'. לבחירה מבין  :מרפסת שמשבוף ריצ -

ציג החברה או ממבחר שתבחירת הרוכש תעשה  חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוףרת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה בגודלם ליצי

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

  :רותיםיוש חדרי רחצה חיפוי (4) 

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

)חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת  שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. ה,ידמ/ןוגומא/דוגס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מ

 יפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. ר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החהקונה ללא שינוי מהמחי

ס"מ ללא כל שינוי  3/333 ,ס"מ 50/20בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות   

והנקזים  זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפותבמחיר הדירה. לצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה 

 ם.למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכי םבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי

 

ניטרלי. בחירת הרוכש  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3סוג א', בחירה מבין לפחות  –חיפוי קירות קרמיקה : בחטמב יופחי  

ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר  60בגובה    .ציג החברה או הספק, שיבחר על ידהשתממבחר תעשה 

מ' מעל  1.50תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה  תקירו יחיפו BI התנור אינו ביחידת

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

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

 

  ות:הער 

 ן האפשרות לבחור למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינת – דייר/בחירת הרוכש 

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

 סמת או בנוי כדוגמת חומ תיכוזכעם לב עיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משו – מעקה 

 "מעקים ומסעדים". 1142החזית ולפי הנחיות ת"י         

 .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ת שרות,רפסומ חדרי רחצה, ממ"ד דירה,סה לבכני – הפרשי מפלסים 

 האדריכל. תכנוןלפי  ,ב(וחר/הבגו "מס 20עד ) גובה המותר בתקנות עד )מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בטבלה. המצויןגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה   - חיפוי קירות 

 ס"מ, לפי החלטת החברה. 60 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCאלומיניום או  יבוצעו פינות מפרופיל –ת בחיפוי פרופיל פינו 

 היא חומר יש להביא בחשבון שהאבן(, ...2חלק  5566"י וך ת)מת -(טיפר/ותף)ככל שיותקנו בשטח המש אריחי אבן טבעית 

 במערכת  המשמשים גוון הלוחות או האריחים זה.... בנוסף נאמר בתקן. ומרקםדלי גוון גידים והב טבעי, שעלולים להיות בו נימים, 

 .הנשמרים למטרות תחזוקה או האריחים תוחולה לבין צפהשבר הרצפה משתנה עם הזמן, ולפיכך יהיה שוני בגוון בין הלוחות או האריחים 

 קה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הבר - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) – , קורה/ותרגולהפ 

  אדריכל.ן הונכפי תלב, משול 

 גב ארון מטבח, ארונות למערכותלמעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 אזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(.ו 

  לפחות. מ"מ 3של  ח בין אריחים )פוגות(מרווצוע יבנדרש ה, נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקלפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר ערות לעיללגביהם יש התייחסות בה )מובהר כי ציוד ומתקנים

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

 להתקנה שטוחה של הכיור  ל דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיםכלון יוראה ון:תחתארון מטבח   3.3.1 

 לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים.  ת) כולל: פתח, נקודת גזריים מובנוהכנה לכי /  
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   .  MDFחלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או ר שא .טקדיעץ ה מגוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהי                    

 ס"מ לפחות מעל  90 -של משטח העבודה יהיה כ ס"מ לפחות. גובה סף עליון  60-כ  עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה                   

 תחתית הארון.ל ש תובירטעת מניס"מ ובחיפוי עמיד למים ל 10 -סף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ  

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

 "י לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו עגוונים לפחות )מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.  אוו/ הרבהח  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון דותימ  

    ראה נספח ג' :התחתוןמחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ העבוד חשטה מקונלבחירת ה : תיאור:ולכל אורכו משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון

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

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאעיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר פןואש בהמוגון עלי

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

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה  ים שיבחר/וק/ספה ואו/כר המומגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י לבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.. לוחות השיש/אבן קיסר (יר ניטרלי)אחד מגוונים אלו יהיה בה גוונים לפחות    

  

 אין. :עליוןארון מטבח   3.3.2 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  סנדוויץ' או טרספה, י עץהעשו שמתוע תוןארון תח )כללי(, רחצה בחדרארונות אחרים )ציין(:  3.3.3 

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

  לפי החלטת :גוון .וןהאררן ו/או מלמין לפי יצ קהאיפורמ: פנימיציפוי החברה.  החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמציפוי חיצוני:   

 החברה.   

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

 

              :הערות  

 באורך  פעמיים מחושבתלאורך הקיר )פינה ככל שקיימת  מטר אורך. המדידה 6מטבח ארונות  שלכללית  אורך מדידת (1) 

 באורך הארונות.  המשולבים בתוך הארונות יכללורר( ט מק)למע בו"וכיים המיועדים למדיח, תנור, כירי (. חלליםהארון     

   זה. אוריה מתייחשבו כסטי מטבח, לאארונות ה אורךמידות ב 5% -טיות עד כס     

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

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

 .הקונה להחלטת הינם תחתון וןבאר מובנים 'וכו תנור ,מדיח של נההארון לצורך התק תכנון (3)

  ,יםפדמת ותודל לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

ח של מים וניקוז למדי הנדרשות הכנותולרבות ה ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו במקומות                       

 באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את תחת הכיור.          

 .שהרוכ         

 

 ליית כביסה:ם לתתקניימ 3.4

 פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה. 

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים ונים(ממתכת )מגולו מוטות 2: )קטנה( יסהמיתקן לתליית כב 

 .מטר סה"כ 8 -של לא פחות מ רךאוב הסיכב ליחב כולל ס"מ 120באורך מינימלי של או מתקן מתרומם  ,ס"מ 160 

 .לדירות הגן: לפי תכנון האדריכל, אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר 

 .5100ד העומד בתקן ישראלי מחומר עמיתיאור: : מסתור כביסה 
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טי ירפ יתתליה ל: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעהערה

  כביסה גדולים. 

   )מידות בס"מ(  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3טבלה מס'  3.5

  

במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים  : יתכנו שינויים במיקום הפתחים,רההע 
 ם הערות נוספות בהמשך.אה גה. רינוהב וןתכנת ההחופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנו 

 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

וג פתיחה )ציר ס
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר
 (אחר/סכי/נגרר

 דתמיו תכמו
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים
סוג פתיחה)ציר/ 

רר/ כ.ע.כ/נג
 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 ציר רגילה בטחון פלדה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/200-כ

 חדר דיור

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 'אלומ אלומ'
 חשמלילה גלי

 כולל גיבוי ידני
 215/215-כ --- 215/215-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

  נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 1105/11-כ 115/110-כ ---

חדר שינה 
 1הורים 

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

 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

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 ילה ידנילג אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/205-כ

 ממ"ד 
)משמש 

 הנשי חדרכ
4) 

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר )רגילה(. 
 פתיחה חוץ

1 

 אלומ' מזוגג
 "דור חדש"

 כ.ע.כ

1 

 . כיסנגרר ל אלומ' אלומ'

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200-כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

 יסים, הנגררת/יםדה נגד גזים, הדף ורסת או שתיים, פלאח כנף
         "א.הג יותילה לפי הנחרגר צי או  .לכיס

--- --- 

ח. רחצה 
 הורים

1 

 ציר רגילה  +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 65/85-כ 70/205-כ

ח. רחצה 
 )כללי(

1 

 להציר רגי +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 65/85-כ 80/205-כ

י שרות
 רחיםוא

1 

 ציר רגילה +צוהר עץ 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/205-כ

מרפסת 
 שירות

1 

 הציר רגיל עץ 

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מזוגג

--- 

--- --- --- 

 --- 145/110-כ 80/205-כ
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 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

וג פתיחה )ציר ס
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר
 (אחר/סכי/נגרר

 דתמיו תכמו
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים
סוג פתיחה)ציר/ 

רר/ כ.ע.כ/נג
 כיס/חשמלי/אחר(

דירתי מחסן 
 צמוד
)ככל 

 (שהוצמד

 פח 1
 תהחלט לפי

 רההחב
 ציר רגילה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

 :ואחרות טבלהל תערוה

 חר שצורף להסכם הרכישה(.סמך אמכר זה או במטבלה, במפרט ב יןוצ)הקיים בפועל רק באם 

בהתאם לת"י רך ה עשוואו פלקסבורד  לויימ םעעץ  תעל מסגר )"דיקטים"(, מודבקים משני לבידיםמאחד או  לכנף דלת העשויה= הכוונה עץ  דלת .א

= קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר ,, האלומיניוםהנחיות יועץ לפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ה ערךאו שוו צירי פייפ כפולים מתכוונים .23

= כנף גיליוטינה , קיר( בכיסה )ו לתוך גומחא/וף נכעל  ת= כנף נגררניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי פתיחה משתפלת )נטוי(, 

כולל אטם גומי בין השלבים  מוקצף ריתן מילוי פוליאות היצרן(,  בהנחיויים פח אלומיניום )בעובי לפי ריסים עשו: שלבי התתריסים ,בתנועה אנכית

  (.דר דיורחב, ליתחשמה, לגלילה אחדני די בויי)ג = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליגלילה . לאטימה מוגברת

 "כ הדלתות/ם לסהת בדירה תתאישהכמות הכלליבד בלו בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאות להופיע , משותפים לשני חדרים יכולודלתות/חלונות .ב

 .ירווג האוס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיז 3חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 

ות בים משני לוחהמורכ, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,ממ"ד(עט )למ תורינויט /חלונות  .ג

י תו לעב וים יהההחלונות ורכיבי מ או אחר לפי תכנון(.מ" 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ח אוויר ביניהםמרוו זכוכית עם

תקנו על ידי . החלונות יונעילהידיות מובנות, מנגנוני פתיחה וגלגלים, צירים,  ,EPDMטמי גומי ם, ובכללם: סרגלי זיגוג, אריימקוים יזרתקן ואב

 לכל תלוסימב :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה, בממ"ד  מורשה מטעם היצרן. מתקין

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה סףונ נתיב קןיות ,החלונות

ות במטבח באם פונה למרפסת שרות רבל ור(יה נדרש אוורהתכנון והבנ תקנות)בחדרים שבהם לפי  לקיר חיצוני מזוגגת בהעדר חלון ו/או דלת .ד

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

ע יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבומיניום.יועץ האלו ו/או פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל וגס .יוםמינעשויים אלו םיסריתהות ונמסגרות החלו .ה

 .ךות מסום, ו/או קירמש כמעקה/מחסהמש

 האדריכל. בחירת שקופה או עמומה )"חלב"( עפ"י בטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(,רחצה בחדרי  .ו

 .אש כיבויודרישות  אדריכלהתכנון עות, לפי ות קבואו רפפ/ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלתת חלון צעובאמשה יע (שנרכש מחסןל ככ) ןהמחס אוורור .ז

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, חון(. דלת פלדה )ביטסהדלת כני .ח

מ"מ  1.25וונת בעובי של מפלדה מגול משקוף בניה .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,זטות"וו"רנעה ידית ר, דנלייצמגן  צירים,

 ן לפי בחירת המוכר.יניל או צביעה בתנור. גמר לגוופוי וקוף יהיו בחינף הדלת והמשות. כלפח

  בטחון/אש.קע יתכן ויותקנו דלתות קר ומתבק רותכניסה לדי, בתובאכהשות רלפי הנחיות  .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  או מילוי אחר שווה ערך/ובורד ם מילוי פלקסם על מסגרת עודבקיכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מ :יםנפ מכלולי דלתות .י

המתאים  ני מתועשיצוי חיפוו צקה או צבע איירמפו גמר .חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת –תפקודי 

תאם לתקן ישראלי הבמשקוף הדלת יהיה  .דדים לפחותצ 3-בבהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה  .י הצדדים, עם ידיות מתכת משנלעמידות במים
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ת קלחמ /יה בחדרי אמבט  .םלמי עמיד . המשקוף לאחר התקנתו יהיהאטימה יהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פס בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3 תוךשיוצגו לו ומוון דוגמאות מג וךלבחירת הרוכש מת גוון:   גג בכנף הדלת.אור, מזו-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

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

 בנוסף, .ג קבוע, אין לקבוע סוראמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( רום)בח תיקומ פתח חילוץז כוכרמה  רהיבדבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 , לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.ם במידות הפתח, סוג החלון/תריסינוייילוץ יתכנו שסמכות כפתח חת המובפתח שיוכרז ע"י הרשויו

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/חתנפת, הטומהת פלדה אלדה ניגן הודלת כניסה למרחב מ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

יגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים ים לפתיחה. חלון אלומיניום + זכנפי 2לכיס ו/או  יים, הנגררותאו שתחת "מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אס

 פתחוליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )יר ן אוסינו תרכעמ התקנת רוק.פלם ינונית חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, בקוטרים שונים,

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010מאי )תקנות הג"א  צרן.לפי מידות היערכת הפרעה מקומית. מידות המ רוצתיוורור הא

שהוסמכו לכך ע"י  ואטימות נוספת ע"י הגורמים קינותיקת תדבב הרוכש, יחייי ע" וקרויפ לכןאושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו תקינתו והתקנתו ש

ע בפועל יגבר הביצוע בפועל כר ו/או במפרט המכר לבין הביצוות הממצוין בתוכניסתירה בין ה רה שללמניעת ספק יודגש כי בכל מק קוד העורף.פי

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, מידות הינן  ,3 מס'בטבלה  טותפורמהדות יהמ – מידות

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וות וכן  סמוי ו/או מסגרות לבנים סמויים: מוןכגמשלימים 

  .  בתקנות התכנון והבניהכנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח, יפחתא ל םיחים המתקבלפתה לדורה גקבכל מ .)לפי הענין(

 

 

 

 

 בדירה כלים סניטריםואה ומתקני תבר – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   

 

 מיתקן
 מיקום

 חדר רחצה הורים שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 )כללי(
 אחר מרפסת שרות

 חמטב רכיו
 כפולה(דת/בוד)
 

ת דוימ
 מ()בס"

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 רחצה ורכי

מידות 
 "מ()בס

 --- --- משולב בארון 40/50-כ --- ---

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

 --- --- ןאי  ראה --- --- ₪ זיכוי 

 םיידת יטילכיור לנ

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 
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 מיתקן
 מיקום

 חדר רחצה הורים שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 )כללי(
 אחר מרפסת שרות

וארגז  אסלה
 )ב'(יפהשט

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין ןיא ןאי --- ₪ י וכזי

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
ל דין ראות כלפי הו

 ראה בהמשך
170/70 

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 ם גד
 חרפ

 --- --- רבלמע/פרח ח/מערבלרפ חרפ 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

בטיה סוללה לאמ
 מיםקרים וח למים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- 'ח גראה נספ --- --- --- ₪  זיכוי

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  רךד-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

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

 לרוולש יצוניתח ןפבדו 4ח "תפ
, מייבש כביסהמ  יםת אדפליט

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 ליםחיבור מדיח כנה לכה
 בניקוז כיור ההכנה משולבת)

 (המטבח
 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1 (הנ)הכ ישולבנקודת גז ל

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים נקודת גז לחימום

 :ואחרות טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(.או במסמך אחר שצורף  , במפרט מכר זהבלהבט צויןבאם  על רק)הקיים בפו 

  נירוסטה בהתקנה גרניט/רץ קווץ/ וורסילי קס/ מחר ,קונהרת הילבח: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח  )א(

 חרס: כיור רחצה ע"י החברה. רן/ספק, שיבחרהיצ לפי נטגרלי(:י )איכיור רחצה שולחנ. )לפי סוג חומר הכיור( בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .חברהה "יע רשיבחפק, סלפי היצרן/, במידות חרס כיור נטילת ידיים:. החלטת תוצרת לפיס"מ,  40/50-מידות כ

 )מושב(  :כיסוי אסלה חברה.לפי החלטת ה תוצרת .1385עפ"י ת"י  טר(יל 3/6) דו כמותי חרס,/מונובלוק ארגז שטיפה :מונחת.  :אסלה )ב( 
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 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 ץ בפינות ומיטת תמיכה י עילו. מסטרפוליא פויצי םעעץ  שלד ,מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:   

 אייל.חות מצופה אמ"מ לפמ 2.5לחילופין מפח בעובי  . רזל מגלווןמפרופילי ב               

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

 ;המשטח       

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

  נה ועומדתויש ככלהארץ  ת תוצרתכשאחת לפחו סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ :תהיינה              

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

  מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על, והם ימוקמו פיה ערבל: דגם: פרח/מחסכמים()כולל  לכיור/י רחצה ,קרים/חמיםלמים סוללה  )ד( 

 צרת הארץ שיוצגו ע"י כשאחת לפחות תו סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15לעומק ו תס"מ לפחו 15 -באורך כ  :תהיינה ברז               

  בציפוי כרום ניקל, למים קרים בלבד., דגם: פרח כיור נטילת ידיים:ה. ספק/ים שיבחר/ו על ידבלן ו/או הברה/קהח               

 טיהם וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבים חמיה מותקן סוללת :הבאמבטי :(חסכמים )כולל סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60נכי באורך לקה טלסקופי ומוביל אנן, מוט החמתכווצינור שרשורי, מתלה                

קופי ומוביל אנכי באורך קה טלסהחלונן, מוט תכומי, מתלה רור שרשוכולל ציניפוי כרום ניקל , בצ(3מערבל/רב דרך ) -מהקיר דגם: : למקלחת  

 מ"מ.  15מקלחת בקוטר ס"מ וראש  30רך לופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באוס"מ לפחות ומזלף. לחי 60  

 .ידה בחר/ו עליפק/ים שכשאחת לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הס סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך   

 .ילנ יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהום כיורי קנתהת )ו( 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . והזנת חשמל ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007תיקון אוג'  -)הל"ת מים חמים : מים קרים,יסה כוללתלמכונת כב חיבורהכנת  )ח( 

 הסופיות הינן  מידותהרי אלו משוערות, ה ומצוינות מידות של הכלי בס"מ, אביזר או/או מתקן וו/ יי תברואתליש בה כ: בכל משבצת שמידות )ט( 

 החברה. נבחרו ע"ישו היצרן, ק ו/אבהתאם למידות הספ  

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

 ת.ונירהרשת העיממסופקת : מים בטמפרטורה המים קרים )יא( 

 ישראליבתקן שעומדים  קבועותלבחור או לרכוש  הרוכש, , באחריותבאם אינם ממבחר החברה -צה )אגנית/אמבטיה(עות רחקבו )יב( 

 .  R-11 -מ ולא פחות מניעת החלקהל  

 ר. ואו הכי = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברזנשלף =  )יג( 

  ם לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. סות מיוי )מיקסר( = בלרמע  

 ו שניהם.ת ו/או לפיית ברז ו/אלראש מקלח קרים,פוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/)אונטר דרך-רב  

 טה זובשי .קונדנסר בשיטתל הפועבמייבש כביסה הכביסה יש להשתמש  שבהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממייב= קונדנסר  )יד( 

 ר חם ן נפלט אוישעדיייודגש  ריקון בעת הצורך. למניעת ספק ייבעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחבטת ת הנפללחוה  

 סמוך למכונה.לחלל הדירה ב  

 וז וכו'(.ניק חות/פתחילרזים/מקיש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ב )טו( 

 לישת ג קפי מפניסום הקוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומח ", ללא התאמתגשםמהאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "שינוי   

 גרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.המים, עלול ל  

 נקוט באמצעים מתאימים כגון שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לוככל  לחתנו גם למקהי הש באמבטיול והשימ)טז( הואי 

 מניעת החלקה. המיועדות לבקות הדבקת מד   

 וי לאכיב במקרה של ימת הגזככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זר )יז(  

 להבה/ות הבישול. ני שלרצו   

 

 או במסמך אחר בטבלה, במפרט מכר זה צויין כך  ק באםיש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל ר)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 , ברצפה, הבניין( תפים לכללמשוון יתכ)בחלקם ב ביו לקולטני תי ביקורצנרת ופתח: אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך  3.6.1 

 כמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(. ו )מיקום מתזי כיבוי,יתכן ציה. ינסטלהא במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, תקרהבקירות או בסמוך ל  

 בין  לי פיקודגז וכברת להעבצנרת ו לצמפוו/או  י מרכזיינלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

  ,רחא וא/ו ןורדסמב וא/ו תורש תספרמב ,לצופמ וא/ו יזכרמ ינימ ןגזמל דעוימ םוק. מילמאיידהמיועד  המיקום המיועד למעבה, עד המיקום  

  .הרהחבנדס ההחלטת מו/או אחר לפי  עליון ו/או במסתור כביסה, בגג למעבה מיועדעפ"י החלטת החברה. מיקום  
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 :הערה  

 דמוי ו בליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )ב/מתזי כיבמעבר צנרת מים/ביו ךהצור  

 , כרית המבתכנ בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנוו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 ה מהתוכנית.נום שומיקותקנו בון ינכאילוצי תמסומנו ואו ש  

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

 קה.תחזו גישה לצרכי ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשר שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם   

 

 תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיהשותפת מאולצת עות מערכת סולארית מצבאמת ירוחמים לדמים  תהספק  3.6.2

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

והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק  עם אלמנט עזר חשמלי םחימו וללארית וכהסול תבר למערכווד( המחתקן מכל אגירה )דלכל דירה יו  

 במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.  

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

 .יימר(טהמים ) זמן לחימום 

גג עליון  או סמוך להבשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תלבקיבו למים חמיםוד( דירה )אג מכל           

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (.2007ון אוג'קתי-הל"ת) מכונת כביסה .ת, מקלחהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

   .אין :דלי""רז ב 3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(. : ישלמונה מים לדירההכנה  3.6.5

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  אחר,ו/או  PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולחמים וקריםחומר הצינורות: מים  3.6.6

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

 יש.: הגז במטבח תנקוד ועדור הגז ממק הרת גז בדירצנ 6.73.

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , ם עבור מחברים, מאריכיםתשלומחיר הדירה אינו כולל לטת החברה. לפי החהינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 ר הגז, עצמו לחיבו ה והמונהנת המותקנלצורך השים רדהנוספים נשלומים , פיקדון מלאי ות, מיסים, ריכוז מוניםמונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושצנרת אספקת גז  ן.בבנייהגז המורשית ע"י החברה לפעול ' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

 כלולה במחיר הדירה. 

 

 

 

 (זו הטבלאחר )ראה הערות ל ורתמתקני חשמל ותקש – 5בלה מס' ט 3.7
 
 

 לפון, ראה נספח ג', בית תקע ונקודות טרת מאודווקכוי לנמחיר זי
 

 מיקום
 נקודת מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
   מוגן מים

(IP-44 )
 מעגל נפרד

תקע  בית
 מוגן מים

(IP-44) 
 רגיל

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 תקע בית
תלת 
 פאזי

 נק'
 ;ויזיהטלו

 ;תנק' תקשור
 .לפוןטנק' 

 קודותנ 3 כ"סה

 תהערו ר/חא

 כניסה
 לדירה

 ואהמב או

1 1 - - - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

 .קומתי/חדר   מדרגות
 .וח חשמל דירתיל -
ארון תקשורת כולל  -

  .שקע
 טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - - 
 
1 

 מזגן(ל)
- 1 

וספת ת –שמלי תריס ח
 תלל להפענקודת חשמ

 תריס.ה
 (שמש )ראה גם מרפסת



 

 

 ג', ב'נספחים א', 

 31  מתוך 19 'עמ 23.05.19תאריך: חד' / 5A,5T3 5דגם  מפרט מכר למשתכן / /3001ש מגר/ 1בחותרים / נגבי הבונ ץפר/ לאיכות הבניה מסד

 

 מיקום
 נקודת מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
   מוגן מים

(IP-44 )
 מעגל נפרד

תקע  בית
 מוגן מים

(IP-44) 
 רגיל

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 תקע בית
תלת 
 פאזי

 נק'
 ;ויזיהטלו

 ;תנק' תקשור
 .לפוןטנק' 

 קודותנ 3 כ"סה

 תהערו ר/חא

 רפרוזדו
2 

)כולל מפסק 
 מחליף(

1 - - - - - 

 1 מטבח

3 
)אחד מהם 

 כפול, 
 (4סה"כ 

1 
 )מדיח(

 

- 
 

 )למקרר( 1
 )לתנור( 1

 

1 
 )כיריים(

- - 

שינה  חדר
 1 הורים

1 
)כולל מפסק 

 מחליף( 
1 

)כולל מפסק 
 ( רגיל

4 
)שניים ליד 

 יטה(המ
- - 

1 
 מזגן(ל)

- 1 
 ם)נק'קורטאינ -

 שמע/דיבור בלבד(

 רחצה רחד
 הורים  

1 
 )מוגן מים(

- 
1 

 )לתנור(
1 - - - - 

 יחדר
 שינה

1 3 - - 
1 

 מזגן(ל)
- 1 - 

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות פיקוד 

 העורף

3 
עבור  1)+

 מסנן(
- - 

1  
)למזגן הכנה 

 בלבד(
 יות פיקוד העורףלפי הנח - -

 שירותי
 ורחיםא

 כניור מוראו + - - - - - - 1

 חדר
 אמבטיה

1 
 )מוגן מים(

- 
1 

 )לתנור(
1 - - - 

+ התקן קוצב זמן הכולל 
מפסק לדוד השמש 

 תכנון. במיקום עפ"י ה
 

 מרפסת
 שירות

1 
 )מוגן מים(

- 
2 

 )מכונת כביסה,
 מייבש כביסה(

- - - - - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן מים(

- - 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - - 
י + ל תריס חשמללכו

תיחה ון פגנמנ +מפסק 
 ידני.

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - - 1 -  - - 

 מסתור
 כביסה

- - 
1 

)פקט הכנה 
 למזגן(

- - - - 
 
- 

    

  ערות לטבלה ואחרותה

 אחת. ה(, כולל נקודת הדלקהאהיל/ ארמטור -בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

 )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. מלי הניזון מזרם חשמל רגיל.לחיבור מתקן חש בודד "קעש"=  )רגיל( ת תקע מאוריב (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים החיבור 

בור יהח .שקע בנפרד(, נספר כל דבפנל אח)שני שקעים או יותר  הניזון מזרם חשמל רגיל שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5בוצע בכבלים י

לכמות  ושאינם תוספתאו קיר(, המצוינים בסעיף א' של נקודות המאור )בתקרה  תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 נקודה/ות "כוח".ושאינם בהכרח  ,נפרד( גלעמ)כל נק' ב חשמלי נפרד בי מעגלקע/ים" הנמצא/ים על ג"ש = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה.שמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

בין מחשבים,  –רת וקשת ניה, נקודתנקודת טלפו וכוללותחד )קומפלט( או לחוד נקודות בי 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.   –דת טלוויזיה נקו

 .ויכולל כיס 1 מודול 55וקופסא  ההכנה בקיר נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת

 .(ןעמדת שומר לפי העניילדלת כניסה למבנה או לודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )נק)אינטרקום(=  פנים ןפולטנקודת  (ח)

  מ"מ.  2.5, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח (ט)
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' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה הכנה לנק בלבד. משיכה וטחו)"שרוול"( ונה לצנרת ואחרת הכבאם לא צוין "הכנה"=  (י)

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

 גן מים.קע מושת ללר חימום כוההכנה לתנו החברה. חימום לא מסופקים ע"ייודגש כי אמצעי 

דליקים/מכבים את אותה/ם ם, אך מנקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניה =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 ות מהנדס החשמל.בעקבות הנחיות החוק ודריש יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק' (יב)

בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות  נקודת תלת פאזיתותקן ת= יזבור תלת פאהכוללת חי םת מגוריבדיר (יג)

 . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.2.5/5חשמל ותחווט בכבל למפסק תלת פאזי בלוח ה

 

 בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר רק באם צויין כךפועל בו נקת לעיל יותחסות בהערוייש התי ציוד ומתקנים לגביהם )מובהר כי

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

   מנגנון שבת לתאורת ובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורוה קומתית: בכל קומה: נקודחדר מדרגות/ מבוא  3.7.1 

  יש. :ור במבואה קומתיתהדירה להדלקת א מתוך ןחצל יש. ת אור:לחצני הדלק יש. ור:גופי מא. קבועה לילה              

 תכנון והבניה )בקשה להיתר(.: הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות הטלפון חוץ 3.7.2 

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

 ת"י.י דרישות הפ, לנדרט: סט: סוגי הדלקה/שקעאביזר 3.7.4 

לפי   :מיקום: יש בתוך הדירה )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  מודולים( 6-שארת מקום פנוי ל)כולל הדירתי  לח חשמול 3.7.5  

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

 כולל קוצב זמן.  .: ישחשמלישמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .דירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(מחיר האמפר. ) 3×  25 י:זא: תלת פרתיל חיבור דידגו 3.7.7 

 , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתשמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, טרקוםמערכת אינ 3.7.8 

 ים(.ר שינה הורדבח ריבולשמע ודופומית  ,ניסההכ  

 ן.: איעגל סגור )נפרדת(וויזיה נוספת במכת טלרמע 3.7.9 

  טת טלוויזיה רב ערוציתלקלילחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

לחילופין   .(ות זהאשר תספק שר ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות )   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  בנינים או למספר ןלבנייכזית רמ תחאנטנת צל  

 מספק שרות זה(.  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. או "רתי "וונטהי מאורר די"ו/או ע חשמלי חיצוני )משותף(המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח  אוורור חלל  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל צריכת של ולבקרה לניטור מערכת תקןתו דירה בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי זרם המודד רכיב על ססתמתב אשר הדירתית חשמלה חולב מדידה דתיחי                                   

 ; אלחוטי לשידור תקשורת יחידת) פאזי תלת לוח ורעב זרם חיישני שלושה                                   (

 אותם יגומצ מקומית בצורה םהנתוני את ומעבד מקבלה אלחוטי דיגיטלי צג                                   

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים יותקן הצג ; ברורה בצורה                                   

  םעלות ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת יה השוטפתהאנרג צריכת נתוני את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                   

                              .הכספית                                   

 .3.5ת פתחים סעיף חיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבל -

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: 

 :לולתכ אשר ,אזיפ תלת טיתרסטנד חתא מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי דירתי מיני מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור שרהמאפ אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום .1                    

 ;הדירה     
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                       וכנןהמת המיקום בין הרצפה יולבמי ונעה ירמוכנסת בק חשמלי דופיקו נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                       

 .בפועל כתהמער תקנתהל עד ,גבס חבלו כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

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

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

 .עביםהמ / המעבה יקוםלמ ומוסתר מוצנע םמיקו . 5                  

 ישור פיקוד העורף, תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:.       *בא6  

 נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

 סה.גר במכיסי קצה הצינור יל בדירה.ערצפה פ וץ לממ"ד ועד אל מחסוםצנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מח -                    

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

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

 י בממ"ד.גן עילמזל הכנה נפרדת , לא תעשהדגם לממ"המיני מרכזי של הדירה ככל שפקע"ר יאשרו "מחבר" המאפשר חיבור המזגן ו* 

 

  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה כלל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל .: איןמזגן מפוצל 4.2

  ,שמלח תרצנ לרבות ותהנדרש יותתהתש כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת           

 .מים ניקוז וצנרת גז תצנר           

  .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:  4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .גןמו שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: ריםורדיאט  4.6

 : אין.ייםם חשמלריוטקונבק  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 
 

 
 רה, במחסן:סידורי כיבוי אש ובטיחות בדי* .5

 .: ישנרכש( )באם במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 5.1  

 .תאובכע"י רשות ה דרשיכל שיכ: י עשןגלא 5.2  

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

 

 ,ע"י רשות הכבאות דרשיי, ככל שעליהם וילרבות חיפוי/ציפ ,כיבוי ובטיחות אלו גילוי, סידורי* התקנת   

 ניות.אחר עקב דרישות תיכנו , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקוםכנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח    

 

 

 :תופיתוח ושונ עבודות .6

 ניהח 6.1 

                      : בתחום המגרש;כולםלפי היתר הבניה. : לשני הבניינים ך הכל מקומות חניהס 6.1.1   

   1:מספר מרתפי חניה .מרתף חניהבקומת קרקע וחניות כל ה                                

 ת.חניות חיצוניו הקרקע,ת מובק)לפרט(:  במקום אחר חניות                                

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

 רשמי   תג נכה וכש דירה נכה )עם הצגתחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לר             

 נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה. שרד התחבורה(, ובהעדר רוכש מטעם מ                               

 : יש.מערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל. לבותאבנים משת /מוחלק בטון חניה לא מקורה: רצפתגמר  6.1.3  

 יש.: ה מהכבישגישה לחני 6.1.4  

 ת המכר.פי סימון בתכני: לקוםמי .אחת לפחות: יות לדירהנמספר ח 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  
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 פיתוח המגרש 6.2 

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

 ]לבנין ההכניס מבואת בברוח תוחפל[ מרוצף ניסהכ שביל לותכל ניתהחיצו הרחבה                               

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר                               

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

 ת/ אחר לפי תוכנית האדריכל.בות/ אבן טבעים משתלינבא: אספלט/ גמרחומר  .שי: וצפיםמשטחים מר 6.2.2   

 גינון חסכוני במים בהתאם  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :יהצמח)על פי סימון בתכנית  מצורפת(. .יש: חצר משותפת 6.2.3  

  ת משרד החקלאות.להנחיו                                

 ת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים ון מותרת שתילקרת בטת לעמ )כולה(. ן.קרות בטותמעל  ר,חצ   

  ץ מקצועי לשם כך(.יש להיעזר בייעו-ולא צמחיה עמוקת שורשים   

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

 לשטח  הונה/חלקה( הכוכולרה קת למעמכר )חצר, תוכנית ה לפי :דריציאה לחצר מח; יש: הגןחצר, צמודה לדירה/ות  6.2.5  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.    

 פרטיות )להרחקת מים משולי הבניין ( יעשה ע"י הרוכש בעת : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרותהערה   

 ודים דר םה בעלת שורשיילת צמחיתמותרת שמעל תקרת בטון  )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר, . סידור הגינה הפרטית    

  יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך(.-צים ולא צמחיה עמוקת שורשיםבלבד )לא ע   

 

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גןפירוט מערכות  6.2.6  

 (.ת המכרבתוכני גצוושלא בהכרח י ןהעניי י)הכל לפ כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירה/ות גן 6.2.7  

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

 .יעת החברהולפי קב לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 ן.אי(: הקלחב קומה פתוחה)מפולשת  םת עמודיקומ 6.2.9  

 

 משותפות מערכות .7

 מערכת גז: 7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

 ה ת הנאוקיז נההצורך תינתבמידת  .תהמקומי עפ"י דרישות הרשות ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה   

  צנרת הגז ותחזוקתה.להנחת     

 חברת הגז.וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות  ,מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :אשלכיבוי  םסידורי 7.2 

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :מדרגותלת לחץ בחדרי ת להפעכרעמ 7.2.1  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.: ות/פרוזדוריםבמבואמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 .תוחות יועץ הבטיוי והנחיבשות הכילפי דרישות ר :ינקלרים(מתזים )ספר –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 : לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.י לרבות ארגזי כיבוי ותכולתןעמדות כיבו 7.2.4  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :לאי עשןג 7.2.5  

 

 תפיםים משוחטשביבוי רונות כנטים( וארוי )היד, ברזי כיבאש כיבויו ויגיל מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או             
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 יש. :אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

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

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

            הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר ותתיב מיקום: . ר שגויאדול 1ועד הבית, לו 1רה, ילכל ד: תיבות דואר 7.6 

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

 : ם אחריםמיתקני 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  קים משותפים(,בחל)ות תאורה , מערכםמי מאגרת מים, וקה ומשאבירכות סנמעגנרטור,   

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין םבבנייניאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני הדיירים  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 : אין.רחצל נפרד מים מונה; שי :לבית ראשיים מונה מ; ש: ירכזיחיבור לקו מים מ 8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. ברת החשמלבהתאם להוראות ח ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 .ב' הטלפוניםהדירה לח חיבורל כולה )בקשה להיתר(: לא תכנון והבניבהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

  (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזית תקשורת ור הבניין לרשחיב 8.5  

  עבודות שביצועם בפועלבמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תהגובל במגרש פיתוח כללי 8.6  

 ת החברה.ם באחריונומית אייעשה ע"י הרשות המק  

  יש )מכלים טמונים(. :לאצירת אשפה תקן/יםמ 8.7  

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :וש המשותףתיאור הרכ 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 .ןאי :(חהפתו ועמודים, ומת כניסה)ק קומה מפולשת 9.1.2   

 החלטת בחברה.לפי : לדירות צמודים נםימחסנים שא 9.1.3   

 .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 .ש: ימבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

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

 .כל בניין()ב 2: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.ם על הגג: מיתקני דיילק התפוס על הח פחותל :משותף גג 9.1.8   

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

 אין.: ותףחדר דודים מש 9.1.10   

  חדר משאבות,בות סחרור, מערכות סולאריות, משא :( כגוןשותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות מיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל כת על רוש רשות מוסמחר שתדא ןקוכל מיתמים  מאגר          

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

 שותף מסומנים כרכוש מהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף 9.1.13   

 .בתוכניות המכר   
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 ותף:אם מהרכוש המשלהוצי ןאיש (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 על הגג. (המשותפים) גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים 9.2.6  

 חדר מכונות.רגות אל דמחדר מ גישה 9.2.7  

 .)משותפים( ת או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/יםשה מחדר מדרגוגי 9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

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

 ש משותף.וברה כרכככל שיוגדרו ע"י הח: חרחלק א 9.2.12  

 

 
 

 תףומש בית 9.3 

 או בבית  חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף –)להלן  1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6ף בהתאם לסעי א()  

 של התקנון המצוי  ההמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הורא    

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על ול במפרט או לצרף לחוזההלן, חייב לכלויים לנהמ מן העניינים ת לענייןסהמתייח    

 הרכוש המשותף;הוצאת חלק מ (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 יו;לבקשר א ותף ובשירותים המחויביםשיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המש (3)   

 המשותף; בר ניהול הביתטות בדלהח סדרי קבלת (4)   

 ות;)א( לחוק המכר דיר3כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף  (5)   

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

 משותף. לו על הבית  הין יחויענ וי לגבי אותוקנון המצתוראות השה    

 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: 9.4

 של כל ( לשטח 5ן שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבי 

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  הבית המשותף,רישום בר ופרט אחר הקש ה או בכלזן ביחס , זאת בכפוף לכל תיקויןיחידות הדיור בבני  

 ה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים מוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה  

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

 

 הבית: בר ניהולדחלטות בסדרי קבלת ה 9.5

 .1969 -עין התשכ"טוע בחוק המקרקפי הקב על יהיה 

 

 :ליושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר א 9.6

 יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה. 
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 של צאות הקבועות יב ההוכבר היחסי כאמור לום חלקןשויבו בתיחעשה בהן שימוש בפועל דירות שהחזקה בהן תהיה בידי המוכר ולא י 

 ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור  אחזקת הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל           

 .המצוי בתקנון ויות ההצבעה שלהן כאמורוזאת מבלי לגרוע מזכמתשלומן ביחס לדירות האמורות,            

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/וש המשותף )ום מהרכיצאוהחלקים המ 9.7

 כניות המצ"ב ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

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

 עתה הבלעדית של החברה.משותף לפי קביבבית ה ותרויוצמדו לדי ש המשותףוים מהרכחניה שבתחום המגרש מוצאמקומות ה .א

 לעיל(. 9.2.9מרפסות וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף  .ב

שבבעלות המוכרת  ום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתאככל שבעת ריש .ג

 פורט לעיל.כמ

 

 

 

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          הקונה חתימת         

 
 
 
 

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

 טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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 רותיהדבעלי  לנציגותלקונה ו ושיועבר מסמכים נוספים – 'ספח אנ 

 

 יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: אלו תוכניות 10.1  

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

 .מהתף בקוהמשווש ימון הרכסהכוללת  1:100 -ן ממידה לא קט תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה 10.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -פוסית בקנה מידה לא קטן מימה טתכנית קו 10.1.3   

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

 .1:200מידה  ן לקנהטוקילום מבצ לצרףלו ניתן אתכניות טחים דירתיים מוצמדים; וש   

 .1:100 -תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ 10.1.5   

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

 וגינות צמודות.

 

 תאם לכל דין לרבות על פיהבור ימור, שיש למסמרי הגולחת וורכלכל המע ושימוש הת תחזוקירת הדירה יינתנו הוראובעת מס 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

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

 יר, ויזוג אומערכות מערכות בטיחות, מהשירות המותקנות בדירה לרבות  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות ב()   

 יוצא באלה.יות וכנמכאלקטרומערכות    

 תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.דירה, לרבות שמות יצרן/תקנים במפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו )ד(   

 

 כות וחומרי הגימור של רהמע שלאות תחזוקה ת והוריכנת (1) בבניין ההראשונ הרת הדירלרוכש דירה אשר לו נמס המוכר ימסור 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על  

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

 זוג יות ממעליות, מערכ טיחות,בת מערכו ן לרבותות בבניינת המותקהשירומונעת של מערכות  תחזוקה כוללת ותחזוקה )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 אם נדרשות. אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,תדירות ו )ג(   

 ת קשר.רון ליציות יצרן/ ספק ומספר טלפמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמ )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  רכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןע, המנים של הבנייןהמתכנ תוושימת צר )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ה סניטרית, ות בלבד של אינסטלצי( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

  ש הדירה האמורעל רוכ יהתב ולפנחיה בכאמורים ההמסמכים המוכר יצרף ל ובפיתוח. ומערכות אלקטרומכניות במבנה   

 למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.   

 

 

 רה לעיל, יראו החב 10.3יף קבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעל הראשון סרב הרוכש (1)  

 בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול )באם תפעל  וסרםתהא רשאית למ החברה .כןלעשות חובתה ב כעמדה      

 בבניין(.      
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 כלליות ואזהרות הערות –נספח ב'  

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

 .נה ולדירהים למבנכופות הנות ותוסים, התאמיעו שינובוצ נו בצו מכר דירות(,הבסיסי )כלשו בטופס המפרט .1

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה רים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי הרשמי,צהמו כל .2

 זה. מכרלמפרט  י )"המפרט הכחול"( אינו רלוונטילי הבין משרדהמפרט הכל .3

  ולו.רויקט כמבנה ובפבתהיינה להוסיף ממספר הדירות ש החברה רשאית .4

 .היצרן או תוצרת חוץ, שווה ערך לפי החלטת החברה ואות לפי הסיווג של –א'  גסו .5

לגבי פריטים המסופקים ע"י החברה והן לגבי פריטים המסופקים ע"י אין החברה אחראית לגוונים של הפריטים ולהתאמתם ההדדית. הדבר אמור  .6

 הקונה.

ות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל רת די, וזו שתשרת אל הביתשת המשותפהחשמל  ר למערכתביחו קן,אם יות T.V-גבר אנטנה למ .7

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.של המגבר 

ווין, זיה בכבלים ו/או צלחת לקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויהחברה תהא פטורה מחובת התקנת מת .8

 דין.אות כל להור פוףכב

יש לקבל אישור  טרם העמסת מכלי שתילה מעל, תקרה/רצפה, ין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במיכלי שתילה.או(, ויות )באם יהייות בננאדב .9

 ת יכולת התקרה/רצפה לשאת משקל זה(.מהנדס )לבדיק

חה וכו'(, מחייב י, קד)הריסה, פתיחהשינוי  כל. לכן ומחיצות, קירות תת, רצפותקשורת, גז וכו' בתקרו ייתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, .10

 מקצועית מוקדמת. בדיקה

כות מערמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כ        .11

חות ביוב, צנרת שורת ביוב, צנרת ניקוז, נל, צמים, צנרת חשמצנרת  :וןעוד כגתעלות ו, צנרת, תמשותפו ותפות ושל מערכות שאינןהמש ןהבניי

ם לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה מ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודי

החלטת היועצים הטכניים. מערכות  לפי צוין בתכניות,ומן/למסלממעבר  רות הכלרות ובתקייים, בקמשותפים ובשטחים ציבור פרטית, בשטחים

עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזוקה וטיפול יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן יתכן וכאמור 

 במערכות הנ"ל.

ת בכתמים ווכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטא ,"ניים"עי ן, גידים,ם, גווקמרבדלי הכגון:  ת טבעיותונו תופעעית, בריצוף וחיפוי יתכבאבן טב .12

 .מוי חלודה, ואין לראות בכך ליקויד

 .גים(נות )גרולים לא יבוצע קיטום פינבחיפוי קירות ו/או שיפו .וגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פ .13

בזיגוג קבוע, קירות מסך, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או למערכות אלקטרומכניות, ביוב  םסומיפתחי בניה הח וי, שלקניזוקה וישה לתחהג .14

פיגום , )1139ים והעומד בת"י , יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאומים ו/או גג/ות עליונים

 .(ו'ינג וכי, סנפלרומם/תלותמ

אזורים טכניים ולגגות עליונים של המבנה, תותר גישה רק למי שהוסמך לכך וזאת לצורך טיפול, אחזקה, חידוש ובדק של לכי  ה יודע ומסכיםהקונ .15

 .ןלבניינים והמערכות ו/או לצורכי שירותי תחזוקה וניקיון המתק

מצעות בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים ארק בו/או המשותף( הפרטי  ושן )ברכי הבנייות ומתקנכשל מער ולות התחזוקה והתיקוניםהקונה יבצע פע .16

 בנושא עיסוקם.

)חדרים ומרפסות(, לרבות קשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת  טחים פרטייםמעבר בש יאפשר הקונה, קירות בחזיתות הבניין ןוניקיולצורך תחזוקה  .17

 .ןהעניית ול בנסיבמכני וכלים, הכל כמקוב ציוד

טרומכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית ושוטפת )מונעת, ותחזוקת "שבר"(, על נציגות הבית קת אלהותקנו מערכו השונים יוובחלק במבנה .18

 ברות ספקיות הציוד לצורך קבלת הדרכה לאופן השימוש והתחזוקה.חלה החובה לזמן נציגי הח

גנרטור, מעליות, משאבות, תקשורת,  ,חשמלכגון:  שיהיו , ככולתיומכנטרואלקכות ומער יותנטכ רכותן תחזוקה ואחריות של מעהתשלום בגי .19

 ים אלו.מפוחים, מזגנים וכו' יעשה ע"י נציגות הבית ו/או הקונה, ישירות לחברה שתספק שירות

בים המרכי דקוות ותפעל תקינלהשפיע  םהעלולי י לבצע פעולות ושינוייםרשא ההקונאין  הקבועות בחוק מכר )דירות(, בתקופת הבדק והאחריות .20

 לליקויים/חוסרים/פגמים, בקשר עם החברה, מכל אחריותאת נין שלא בהסכמת המוכר. ביצוע בניגוד לאמור לעיל ישחרר בירה/השונים בד

  ם אלו.כיבימר

גון , כניםוהש מעליתחלקי ה טח גם אתבניין, לות בברת ביטוח המעלית/ית הנציגות, במסגיב הרוכש באמצעובמהלך תקופת הבדק והאחריות, מחו .21

        קים המושפעים מבלאי כלשהוא.לם וחחלקים נעי
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הסכם  :ורק המכר, תוכניות המכר, יקבע הסדר הבא הסכם המכר, מפרטבתוכניות המכירה )באם ניתנו(,  מוצג,במקרה של סתירה בין האמור/ה .22

  .ות המכרהמכר, מפרט המכר, ותוכני

המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות  ו/אובתחומי המבנה טח/ים שד להעמי ש החברהבאם תידר ודגש כילמניעת ספק י .23

ובזכות  לצורך גישה, כן ןהבניילרבות שימוש במתקני  חופשית המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה

 ים אלו.ם מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחיפטוראלו והחברה,  גופים והיו כן ילים. כמלמעבר כב ת הקרקעול בשטח/ים לרבות רצועוהשימוש והטיפ

מס' הקומות בבניין ו/או מס' הדירות ו/או שטח הדירות ו/או מס' שיוגדל  המתאר, באופן תכניתאו תיקון /שבאם תפעל החברה לשינוי ו לקונה,ידוע  .24

, שאין בהם כדי לפגוע בשטח יחידת הדיור שינוי ו/אוכל תיקון או /יימת וקה תוכניתעפ"י ה ייעודים,הם ו/או תף ו/או השטחים המשותפיקומות המר

 לכך. תביעה בקשר ו/או  תר בזאת מראש על כל טענההנמכרת ו/או לגרום לשינוי מהותי בתכנון יחידת הדיור הנמכרת, הקונה מוו

 

 הערות כלליות לדירה

  העניין. קן, הוראות היצרן והמקובל בנסיבותתות הה, מעבר להנחים בדירישמם המיול מוצריגוונים שלמוחלטת להתאמה ן החברה אחראית אי .25

 י הקונה.הדבר אמור לגבי מוצרים המסופקים ע"י החברה והן לגבי מוצרים המסופקים ע"

 רה לקונה.עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדי יבוצעולא  .26

ת למתקני לכלים אלו כאמור בהל"ת )הוראו המינימליים ישהגחי הנדרשות ובמרווידות המב לפגוע ה עלולהע"י הקונ ניטרייםהחלפת כלים ס .27

 יה אחראית לחריגה ממידות אלו.למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תה .3 חלק 1205תברואה( ובת"י 

 ן. תים כלל הבניי, המשרררות ואווברי צנרורות ומעקנמכות, יכול שיהיו תקרות מו יםרכשו ע"י הדיירשי )ככל שקיימים(, במחסנים .28

 ת.מסוימ של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה מםיקומ .29

של  קרח, במdB54( A) תעלה על אשלהם ל יחידות עיבוי שרמת הרעשבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ב .30

 , וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.בו היחידה ממוקמת במקוםויר חם איטת מ' ממפוח פל 1.5

ו ברכוש לצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו א הנוגע שינויכל ע הקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצ .31

ינויים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או התקנת מערכות, שאו /ו/או הריסה ו י צנרתכהלאו במ/חדרים ובייעוד  ,הבניין המשותף או בשלד

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

מוכר לא תהיה אחריות ל .קנותבתקנים ובת ותהמותר שרערמות הגה מעל תהיה חרישבאופן  ורעידות לדירות שכנות, מטרדי רעשל

 כלשהי לנזקים ולתלונות שיהיו בגין פעולות ושינויים אלו.

 (.ים וכו'חגורות, עמודים, תאורה, מתז) ככל שאלו קיימות ותלקחת בחשבון מיקום מערכלצורך מעבר תעלות מיזוג האוויר, יש  .32

 .ות כיבוי אש, אין לחסום ו/או לשנות מיקומםיהנח ים(, נקבע לפירינקלרפ)סוי אש תזי כיבשן/אש ומעגילוי  מיקום מערכות .33

 ריחים רזרביים, אשר ימסרו לקונה למשמרת, לצורך תחזוקה.אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה )בכתב(, באבתקופת הבדק והאחריות  .34

ם הנדרשים ע"מ למנוע מטרדי רעש יצועיל האמצעים המקקוט בכנל , עליוג'קוזי קין אמבטתחליט להסבר לו וידוע לו שבאם יהקונה מצהיר שהו .35

ריות כלשהי לנזקים ולתלונות ככל שיהיו בגין אח תהיהמוכר לא לורעידות לשכנים ולהבטיח עמידה ברמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. 

 שינויים אלו.

נבנו, הותקנו והורכבו פריטים בדירה  רוכב ,סיום הבנייה בשלבי וא קדמים,נייה מתבשלבי ב אשה כשהימוסכם כי אם הדירה נרכ למען הסר ספק, .36

תהיה עדיפות   נת במפרט ו/או לא מצוינת במפרט,ופה המצויו/או לחל ו/או בבניין, הרי במקרה של סתירה בין הכתוב במפרט לבין הביצוע בפועל,

באופן  לקונה. אפשרות בחירה טבמפרלגביהם ניתנה יטים שרפ ם לגביחלפה, גבחירה/ה תללא זכו( וAS IS) ם בעת הרכישהמכרעת למצב הקיי

מובהר כי לקונה לא  כל זיכוי בגין השינוי שנעשה.שהמוכר ו/או הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בעבור תוספות ו/או שינוי והקונה לא יהיה זכאי ל

 כר.יות המנוכאו בת/מפרט, ווהקבוע ב ה לאמורכי המצב הקיים אינו זה תהיה כל טענה או תביעה,

הקונה )חוברת "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה  את קת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה" יחייבוו"תחז 1525ת"י  .37

   דירה(.ב

או ע"י ם שיובהלשזרים כאו אבי פריטים, ןי הבנייזק כלשהו שיגרמו לחומרנמוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או  .38

הפריטים ,או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן. כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה  הלדירהקונה 

 והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.

 בלבד ואת החברה יחייב רק  תרשמודובר במצג להתש כי מגודספק י למניעת להמחשה, תותמונו לדוגמה", הדמיות, סרטיםבאם תוצג "דירה  .39

ידום מכירות ושיווק הדירה, ככל שסופקו לקונה . למען הסר ספק יודגש כי באם לצורך קהחתומים ע"י הצדדים האמור במפרט המכר ותוכניות המכר

  .בחוק המכר )דירות( םתשמעוריות ובדק, כמים באחללואינם כרי אלו וכו', ה טם, ריהוטוחן אשפה, כלים חשמלייהדירה מערכות כגון: מזגן, 

ירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסלק המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הד חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .40

 .מרחב המוגןעשוי ה הםטון שמירות הבהנמצא בקוהאדמה  גטים )חצץ(, המופק מבטןבאגר אלהימצשרידי גז ראדון אשר עלול 
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ים ומרפסות חניות, מחסנ גינות,שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון  תכנוי .41

בדבר בטאבו  רהרת אזהו/או העות הנאה קרשום זייקט. החברה תהא רשאית לפרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרו

 למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף. הגיש מתן היתר

, הבנייןם לכלל , השייכיתי ביקורב, ניקוז וכד'( וכן פתחעוברות צנרות )מים, ביואו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תובסמוך לתקר קירות ברצפה, .42

החברה תהא רשאית לרשום זיקות  לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל המשתמע מכך. מחויבונה קם. החלקים משותפי מהוויםו

כלול גם לרשאית  הוראות כאמור תהא החברהערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הנאה ו/או ה

 תף.ת המשויהבתקנון במסגרת 

43.  

. חרום לצורך מעבר ומילוטמש את כלל הדיירים בקומה בעיתות אשר ישחיצוני חילוץ  , ימוקם חלון/דלתןבבניידירות בכל קומה החת מבאיתכן ו .44

ה אל רדימעבר בשר את הירום יאפחכי בעת בפתח זה, וקבוע ע סורג מתחייב כי לא ייקב ,אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ ,הקונה

 ץ. לון/דלת החילוח

מעט , למיזוג אויר( יש להשאיר את דלת הממ"ד 8"-4חוזר )" רבאם לא קיים פתח בדופן הממ"ד לאווי -בעת שימוש רגיל בממ"ד      .45

ור, ויר כאמתחלופת א מ לאפשרשתותקן כנף דלת עץ וע" פתוחה ע"מ לאפשר תחלופת אויר ממוזג בין הממ"ד לשאר חלקי הדירה. ככל

 ן שולי הדלת לרצפה.י"מ בס 3ווח של עד ודא מרול יש

 

ולא התאפשר ביצועם  יי דיירים"()במסגרת "שינו הקונה/ים מצהיר שהובא לידיעתו כי כל שינוי או שדרוג ששולמה תמורתם לחברה/ לקבלן .46

 ור.מהאג ינוי או השדרוהשצוע יהבבת אי ק את סייבים לנמייהיו ח ה/ים. החברה/הקבלן,  לאהאמור לקונ יוחזר התשלום מכל סיבה שהיא,

 

 הערות כלליות למגרש ולפיתוח

ד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם פילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכ .47

 "י הרשויות.לתכניות הפיתוח שיאושרו ע

שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה  הגז אישור חברתבו תכנוןה פייה על רכזי יהפקת גז מסי גז לאמיקום צובר .48

 .ומשרד העבודה

סדקים זעירים ברצפות מושפעות באופן טבעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו  ,ו גרנוליטיש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/א .49

 תופעה טבעית זו, האופיינית לרצפות אלו, ואין לראות בכך ליקוי.בודי חותי ו/או תפקגע בטיפמ אין כלדגש כי ת ספק יועו. למניאל

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

 .ויותאו אישור הרש/כנון ותה לצרכי ם בהתאםה ומיקומיות החניכנו שינויים במספר מקומית .51

לוצי התכנון, הביצוע אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאי הפיתוח והחלקים הצמודים, גבולות המגרש, .52

 ודרישות הרשויות.

ע על כך ילהודה רשאי המוכר יהיא, ושהיט כל פרזה,  מט במפרטשריכל הופר ו/או על פי קביעת אדבמקרה בו נפלה טעות ו/או טעות סו .53

 מלכתחילה. על פי קביעת אדריכל הדבר יחייב את הצדדים כאילו נאמר במפרט זה כךלקונה בצירוף פרטי התיקון המתבקש במפרט ו

מור וע מהארלגומבלי בנוסף  כולן הן טות המפררות בתוכניות, וכי הוראמובהר בזה כי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מההערות האמו .54

 בהסכם.

 

________________  ____ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 
 הערות מיוחדות

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

 מ. "מע לליםכו הלןל הנקובים םהמחירי .2

ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן אלו  ש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיכוייםכל רוועד האחרון שעהמ .3

 .ביום החתימה

 ן.האמור תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל די מועדהדירה עד הודעת רוכש אי ה .4

ו/או גורמים לעיכוב קנים ו/או פוגעים בבטיחות תק ובובחהרשויות , בדרישת יםעומד ים שאינםרו שינוישלא יאו למניעת ספק יודגש כי .5

 בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

התקנת , אחר שאינו ספק החברה ,ובחירת הרוכש )הדייר( להתקשר עם ספק מטבחיםמטבח המתוכננים ארונות ה ניצול זיכוי בגין .6

 רוכש ועל חשבונו.היות הדירה, ובאחר מסירת ראחרק ל שר לרוכשטבח תתאפמה

נתם, יחשבו כסיום מה התקיהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי ביוב,/מיםתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

 המכר.ר במפרט מהאמו ויכותו לזיהודעת רוכש על מימוש זכ ןלעניילחוק המכר  6כמשמעותו בתיקון  הפריט"התקנת "

 כל זיכוי בגינו. ןיינתבנספח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא  לזיכוי ומחרפריט מתציון  קרה שלמב .8

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

 ר.רט המכפבמכמים ויים מוסמור כשינאהקונה כה, יראו השינויים שבצע נספח ז

  

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד - נושא: ארונות מטבח, רחצה
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 ח"בשליח' 
 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 ונות המטבחראלכלל  כויזי

מטבח, ברז מטבח, תחתון/עליון, משטח עבודה, כיור 
 (, לפי התיאור שבמפרט המכר.חיפוי מטבח

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
טגרלי(, לפי . כולל כיור אינכלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

  --- 600 --- ומפלטק

 



 

 

 ג', ב'נספחים א', 

 31  מתוך 31 'עמ 23.05.19תאריך: חד' / 5A,5T3 5דגם  מפרט מכר למשתכן / /3001ש מגר/ 1בחותרים / נגבי הבונ ץפר/ לאיכות הבניה מסד

 

 
 מחיר בגין זיכוי בלבד -ות ואביזריםברות שרבבועושא: קנ
 

 
 הערות:

 .כל המחירים כוללים זיכוי פריט+התקנה1
 
 

 כוייםמחיר בגין זי -נושא: חשמל/ תקשורת
 

עיף ס
במפרט 

 כרהמ
 יאורת

 ר/חומ
 הדעבו

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה   3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 :ל/תקשורתלטבלאות החשמות הער

 ר.ט המכבמפר(, 5)טבלה  3.7 סעיף .ראה הערות כלליות לאחר1
 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. חשמל/תקשורת המחירון ר. מחי2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ____________   ____________   ____________ 
 חתימת המוכר                   אריךת        חתימת הקונה                  

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט ז לכיור רחצה,  לפי התיאור במפרט המכר.סוללת בר 3.6

3.6 
ט רמפאור ב,  לפי התינטילת ידייםת ברז לכיור סולל

 המכר.
   80 פריט לטקומפ

   126 פריט קומפלט ללת ברז לאמבטיה,  לפי התיאור במפרט המכר.וס 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט )אינטרפוץ( סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט ומפלטק


