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 23.05.19תאריך עדכון: 

 1הנגב בחותרים פרץ בוני  שם האתר:

  
 גן - חדרים 5 מס' חדרים:

  
 5G1,5G2 טיפוס:

  
 קרקע קומה:

  

 דירה מס':
 A:2,3בניין

 B:70,71בניין

  
 A,B בניין מס':
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2יקום המגרש )כתובת המבנה ומ : 1ף סעי              
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3ף סעי              
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (.6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים טחים נוספים פרוט ש  :6סעיף               
 ג(.-)א סטיות קבילות  :7 ףיעס              
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ין,יאור הבנית.   ב' פרק

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

       ירה.   גובה הד  :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

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

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

 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (.6.2.1-6.2.8פיתוח 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  :7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים. : מערכת מיזוג7.5 עיףס  
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 (9.2.1-9.2.12ותף )מהרכוש המש ן להוציאםחלקים שאי  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 דירה.ל ודשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 המוצאים מהרכוש המשותף. החלקים  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .לליות כ ותהער נספח ב'

 נספח ג'   טבלאות זיכויים.
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 גן - חדרים  5 (5G1,5G2) מס' חדרים:/מדגםדירה  מתחם החותרים שם האתר:

 __ דירה מס':  

 קרקע קומה:  

 __ מס': מחסן  

 __ מס': חניה  

 A,B בנין מס':  
 
 
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

 2015-ה, ותיקון התשע"2008  – "חשסהתתיקון )

 ים שונים(יבעניין חיובים וזיכו

 ה ולדירה(התאמות והבהרות הנכונים למבנ כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן           511847337ח.פ. מס'  .( בע"מ1993)פרץ בוני הנגב :  חוזה ביןנספח ל  

                                             ת.ז      לבין:   

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

 

       מתאריך:   

 

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

 . : בית מס'   : רחוב  טירת הכרמל: ישוב .1   

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

   קום: מה בהחל תכניתה 1.2   

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר 2.1    

  : חילת תקופת החכירהת   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו .3 

  המשמש גם כחדר שינה(, ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן , שינה יחדר 2ים, רה הור שינדח ,פינת אוכל ,מטבח : כניסה, חדר דיור,בדירה .4  

  .רחבות מרוצפות, חצרות מרפסת שירות,, )בית שימוש נפרד( ותי אורחיםשר(, חדר רחצה הורים, אמבטיהחדר ) חדרי רחצה 2 פרוזדור,                 
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   שטח הדירה .5 

 :המחושב לפי כללים אלה ית המכרוכנבת ויןכמצ: שטח הדירה הוא    

 קירות החוץ של הדירה.ים של העוברים על פניהם החיצוני השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(    

  – לעניין זה     

 ח משותף שט ביןבינה ל ש,הדירה לבין מרפסת השמה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 ;במרכזו של קיר החוץקו המצולע האמור יעבור  רה אחרתכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

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

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

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

 ת.וגדרהמ הלךה מח יצורף למפלס  שממנו עולהשט      

 –ות(, התש"ל )בקשה להיתר, תנאיו ואגרואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 נון והבניה )בקשה להיתר(. תקנות התכ –)להלן  1970      

  טח הדירה.בשול נו כליאשו, בחלק ב' 9.4 : ראה סעיףשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)     

 

 

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

 אין. :(1)טחמרפסת שמש בש 6.1   

 המוצמדת(; החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום )יש לצרף תורט בנספח א' להסכם המכר כמפ: מס' לא מקורהחניה  6.2   

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן )יש לצרף תכניפח א' להסכם המכר נסט בכמפור :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 )ראה תכנית החצר המוצמדת לרבות שבילים כמפורט בנספח א' להסכם המכר : (4)ת לדירה בשטחומוצמד ותחצר 6.6    

 ואחר( . מרוצפות ורחבה/ות                         

 . שטח(ו)מהות  ופן בלעדי יש לפרטםאו משמשים את הדירה בא נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנ)יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :ביסהמסתור כ    

     

 חים:טהש שוביחית להערו     

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

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ירות החוץ או המעקים ים על פניהם החיצוניים של קהעובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת " כי מובהר     

 שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע יה פיזית כלשהי הן בתחוםומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייקלמ    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסחסןל מו ששטח .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.ישר קיר המחסן גובל בשטח משותף הקיר; כארק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  ללייכ אחרת    
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 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביהמרתף בתוספת שטח תיאורטי  שלץ והח רות, הוא השטח הכלוא בין קישטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  ר;ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיאחרת  ריד בינו לבין חלק של דירהכאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יבהיקפה; תותר סטם כימהתוות קיר, את שטח הכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 ילות:סטיות קב .7  

 ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: המפורטות להלן הן סטיות קבילותהסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  חשבו כסטייה ו/אוות למעשה לא ייות המכר ובין המידמצוינות בתוכניסטיות במידות ה     

 לעיל. 6-, ו5רטים בסעיפים מפו, הצר(ח חמשטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שט 2%יעלו על     

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן  רים למעשהבזהאוכמויות 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 ף לסטיות המקובלות והסבירות בביצוע ו/או במדידה ו/או בחישוב השטחפוכ םהשטחי בשוחי )ג(  

 , )כפי שתוקן בק"ת 1974 –דרו בצו מכר דירות )טופס של מפרט(, תשל"ד לחלק א' במפרט זה, הוג 7-ו 6, 5טח בסעיפים וב שלחיש    

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

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

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

 התכנון והבניה )בקשה להיתר  תקנות לפי ,הדירה השוניםהמחויב לחלקי  אך הם מעבר לשטח המינימלי ,גובה המינימליהרת מהגד    

               רכוש המשותף. בהדירה אינו כולל חישוב והוספת חלקה היחסי של הדירה . מובהר כי שטח 1970-( התש"ל תנאיו ואגרות    

 

 

 

 אדריכלים  גל אור פישביין "(:האדריכל" הלן)"ל תרלהישה שם עורך הבק .8

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

 office@gf2005.co.il :דוא"ל 
 
 

 גונן גודוביץ מהנדסים   "(:המהנדס)להלן " י לתכנון השלדשם האחרא .9

 תל מונד. 8ת יפדוכרח' ה  :תכתוב 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 חרותרות אהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של די    * 

 .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלהרשמי והתקנות, התקפים  התקן הישראלי אכות יהיו לפי דרישותמלהו ריםמוצכל ה * 

 פי החלטת המוכר.  ל (,אישור רשות מוסמכת)ב רלפני הית אי שינויו/או  לאחר קבלת היתר בניה, נהתקבתקן או ב אימוץ שינוי   

 

 תיאור הבניין .1
 

 משותפת לשניהם,קומת מרתף  יםהכולל "B"בניין  -ו" ,Aבשם "בניין  יםהידועינים יני בנמש אחד" רב קומותבנין מגורים "  1.1  

    .קומות מגורים 14 ועודקומת קרקע    
 

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

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"ר, מנא" תדרו"הג 1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)לפי חוק מכר   )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     

 

 בניין וייעודה של כל קומהפירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3 

 

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 
 למפלס כניסה
 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 
 בקומה

 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
שני לפת משות
 יםבניינה

1- --- 

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

מים  ימאגר (.בלבדB מבניין )מדרגות,
, חדר גנרטור,  תוחדר משאבו

ת מתקנים ומערכות טכניות לפי דריש
 המתכננים והרשויות.

מיקומם הסופי את המתקנים 
והמערכות בקומות השונות 

 יקבע לפי החלטת המתכננים.
ונות ות שכמערו כןתי

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

 בבנין/ים סמוכים וישרתו הבנין.

 בכל בניין.

 3 קרקע ןלבנייכניסה ת הקומ

בחלקו  – בי, מבואת כניסה )לומגורים
 ית, חדרו, מעליים(, פרוזדורחלל כפול
, מחסניםחדר עגלות, מדרגות, 

ת שריי דלפ מתקנים ומערכות טכניות
 הרשויות.מתכננים וה

 
חניות חיצוניות, אשפה טמונה 

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

ין ישרתו ות הממוקמות בבנישונ
או ימוקמו גם בניין/ים סמוכים ו/

בבניין/ים סמוכים וישרתו 
 הבניין.

 4 1 קומת מגורים

ם, ימגורים, מבואה קומתית, פרוזדור
 מחסנים,מדרגות,  ירת, חדולימע

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 המתכננים והרשויות.

--- 

 מגוריםקומות 
 טיפוסית

2-12 
5 
 קומה()בכל 

ם, ימגורים, מבואה קומתית, פרוזדור
 מחסנים,מדרגות,  יחדר ת,ומעלי

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 
 המתכננים והרשויות.

--- 

 13 קומת מגורים
5 

ות דיר 4כן תו)מ
 דופלקס( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, 
 מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים,
שת מתקנים ומערכות טכניות לפי דרי

 המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 לדירות הדופלקס
14 

מגורים, מבואה קומתית, חדרי 
מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות 

 .תיורשווה לפי דרישת המתכננים
--- 

 גג עליון
 )ראשי(

--- --- 

מאגר מדרגות,  יחדרמבואה קומתית, 
מערכות מים וחדר משאבות, 

תקנים סולאריות, מפוח/ים, מ
ות/ ומערכות טכניות )משותפ

ישת המתכננים פרטיות(, לפי דר
 והרשויות.

--- 

סך הכל קומות 
 למגורים

15  --- --- --- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 
 למפלס כניסה
 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 
 בקומה

 הערות סוג השימוש

 )הראשי(. כלל הגג העליוןלא נ תקומוהין במני  16 סך הכל קומות בבניין

 

 

  :והבהרות הערות

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

 ות או הוספת כניסות, כניס לביטו ע"יתהיה רשאית להוסיף ו/או להפחית ממספר הדירות  או לאחד מספר דירות  ,ו/או לתוספת בניה  

 העניין(.י הכל לפ  

 והבניה  לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנוןעת יא הכניסה הקוביזו מהכניסות הלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מתן שרות  לאפשר או ואף לשנות מיקומם,ם דיעויו ם אקניהמתכננים להוסיף או לבטל מת או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת )ג(

 מותקנות. גומחות בהם מערכות אלוחדרים ו/או ארונות ו/או הקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם  

 מקובלת ה טהבשיאו : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון קומות במפרט הינו נומינלי. כינויכינוי מס' ה )ד(

 ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 

 

 (ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מת קרקעממפלס קומקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 2: בנייןל בכי המדרגות /מספר חדר    

 אין. : חדרי מדרגות נוספים   

 .מרתףומת הלק דע ורדד ירק גרם מדרגות אח Bבבניין                 

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

   .B- 16בבניין                                                                                                                     

 .יש. באחת בלבד :)*(שבתמנגנון פיקוד  ;13: תעלימספר נוסעים לכל מ   

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

 ו/או  דיירי הבניין נציגות תקבע ע"ימעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו ה בי הכוונמובהר כ –"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 מהנדסלפי תכניות  שלד הבניין: 2.1

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

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

   ם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתא                 

  .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד סדנהי משובלפי חי עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

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

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  ו אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס: בטון מזוין, אחומר גגות הבניין: 2.4

 : 1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי עץ.ולפי הנחיות הי ם:יטווא שיפועי ניקוז   

 נימית של קיר בדופן פ באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס והנחיות כליהתכנון האדרי לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

 ד.לשהדס מהנהנחיות לפי  ,(אחראו  או בלוק תאי )איטונג החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,  

  :1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי עובי  

 .וק" של מכון התקנים הישראלייהיו בעלי "תו תקן  יר צבעי תקרות וקירות פנים                  

 

 גימור קירות חוץ: 2.6

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

 יים בתאום עם הרשות המקומית.וחלוקת הציפו , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3 

 

 

 או משולב, לפי ו/ (ו אחראו/)איטונג תאי  לוקב או/ואו בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1 חלק1004הנדרש על פי ת"י השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי  מהנדס נחיותה  

 .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: ת )ככל שיש(מרפסוקיר הפרדה בין  

 

 :ראשיי מדרגות רחד 2.8

דרגות סטי לחדרי המהבידוד האקו ;לפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 דין.והמעלית יבוצע על פי הוראות כל 

 ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקריליה. רתקעד לי בצבע אקריגימור או טיח גבס, שכבות(,  2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2               

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  תקן בעל "תואקרילי מלבין גימור או טיח גבס, בות, שכ 2 : טיחחומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

 אם לדרישות   צלן או טראצו צמנט לבן בהתפור יטגרנאו מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה : ופודסטים מדרגות 2.8.3 

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

 .2279התאם לת"י הכל ב              

 .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, : עליה לגג 2.8.5 

   .(מעבר משותףרך , דבגג  

 

 :רוזדורים לדירותופ מבואה )לובי( קומתית 2.9

לן, ה או קרמיקה או גרניט פורצסורנן אב גמתגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דו: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

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

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע מלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  : טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

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

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

 

  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

ה, מעל החיפוי עד לגובה משקוף דלת הכניס חותפל ן(,רצלאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פו: חומר: ימור קירות פניםג

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

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

 דקורטיבית. 

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מפורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת  גרניט סוגמם יחיאר אבן נסורה )שיש( אוחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

, בחזית 816ת אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזיקומת הקרקע ליד דלת תיבות דואר ימוקמו ב

 ה לפי דרישת הרשות המקומית.יהי פרהמסוב הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצ

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

 חיצוני בלבד(.
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ן מכו עםמט וק"בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירצבוע 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 תקרההתקנים.  

 , לפי החלטת החברה.משתלבת או באבן מוחלק ןבבטו יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: מקורה חניהגימור רצפת  

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

 

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 :וכו' חדרים טכנייםחדר עגלות, : כגוןחדרים  

 - םבחדרים טכניי :תקרה גימור .(ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות, מת פוליסידסינטטי דוגצבע ב צבוע : טיחקירות גימור 

 התקנים. כוןמם מטעק" בטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירו              

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

 .תאם לדרישות כל דיןעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהעבודות גמר של הרצפה והקירות י חדר אשפה:

 

  :הערות

 ם.יקנהת כוןצבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מ בבטון או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

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

 

 

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

 .(3.7.8)ראה סעיף ום טרקנאילל כו ,שמן               

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

 מחדר מדרגות מזרחי בקומת קרקע.              

 .פי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש, לתנייד ירהאו סג , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :דלתות חדרי מדרגות 2.14

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

   דלתות אש, כולל מחזיר שמן.  :ת לובי קומתידלתו 2.15

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, תיים,קומ ותבוא, ממדרגות , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה       2.16

 דרגות ולחצן מתוך הדירה  קבועה בחדר המ בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור                

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                

  האדריכל. תכנוןהחיצוני בלבד(  בגוון לפי  פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם ר:חומם: ארונות חשמל, גז ומי 2.17

 או או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :ייםדירתתאורה במחסנים     2.18

 .החלטתוכר ווהמ רתבחי עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

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

 וישרתו גם בניינן/ים  בבניין ו/או ימוקמוסמוכים  ן/יםתפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניימערכות משו יתכנוהחלטת החברה )  

 .(פוף לאישור הרשויות השונותכב, כיםסמו  

 

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

 

 :*גובה הדירה 3.1  

  מ'; 2.55 -כ: ה מפני הריצוף עד תחתית התקרהה הדירגוב   

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

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

 

 למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליהערה: * 

 ה המינימלי הקבוע על פי דין.וע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובקבה  
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 ם אותה.ימשהמשאו לה בדירה ובשטחים המוצמדים  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

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

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)יפויאריחי חומידות 

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 הערות

 כניסה
 בלוקי בטון בטון,

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

 חדר דיור
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .ות בהמשךראה פרוט בהער אין (3)ראה  (2)אחר 

 מטבח
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר

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

. מעל משטח ארון תחתון ס"מ 60-כ
 (.יםבאם קי) ןלמעט אזור חלו

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

 פינת אוכל
 בלוקי בטון בטון,

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

 זדורפרו
בלוקי בטון או  בטון,

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

 חדר שינה הורים
 וןבטי בלוק ,וןטב

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

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

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

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

 --- (4)ראה  קרמיקה ויחיפ

 שינה יחדר
 בלוקי בטון בטון,

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

 "דממ
 בטון מזוין 

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

 חדר רחצה )כללי(
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

משקוף הדלת חיפוי קירות לגובה  ןאי (3)ה רא (2)אחר 
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל 

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

 ותי אורחיםשר
 )בית שימוש נפרד(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

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

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

 מרפסת שירות
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .מעקה: ראה הערה בהמשך אין (3)ראה  (2)חר א

 תומרוצפ ותרחב
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 ראה נספח ג' (3)ראה  2.6ראה סעיף 

 .2.6חיפוי קיר חיצוני ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

 מסתור כביסה
 בלוקי בטון בטון,

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

 דירתי מחסן 
 (שהוצמדל )ככ

בלוקי בטון או  בטון,
 (1)אחר

צבע קירות גימור  .טיח
אקרילי. גימור תקרה סיד 

 סינטטי. 

 ןצלפוריט גרנ

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

 לבחירת הקונה
 

 לטבלה:והבהרות הערות                
 

 ככל שיהיו כאלה, ניתן  -)בדופן פנים של קירות מתועשים/מתועשים למחצה  י בלוק תא בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות (1) 

 עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות  היהתו אל רותקי שמעטפת הפנים של  

 בחדרי  יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס. : בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(:1045בת"י   

 ים למים" ע"י היצרן או בלוק בטון.ים "עמידרגדהמוים לוקרחצה ייבנו הקירות מב         

 ותבממ"ד לפי הנחי . ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , לבאו משו /רמי/ בגרגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות (2)

 ות אלו יעשו מלוחות גבס.רקישל ים הפנבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת  פקוד העורף.        

 תקנים הישראלי. בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון ה כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו לבן. :גוון צביעה בצבע אקרילי.  

 .בןל גוון: או חומר דומה. פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  .לפי החלטת החברהבגר/ או משולב,  /גבס: טיח /טיח מר תקרותג

, R-9דרגת התנגדות להחלקה ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות וב התנגדות להחלקה, 2279. העומד בדרישות ת"י סוג א': ףצורי (3) 

לפחות שאחת  גוונים/דוגמאות 3 -סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין ת אריח יוצגו לקונה לכל מידאריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן. 

ותה מהנדרש . דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחס"מ 33/33-ס"מ או כ 45/45-ס"מ או כ 60/60-במידות כ ניטרלי. -ר בהיון בגומהן היא 

הרוכש תעשה מאחת  בחירת . )בדירות גן( תומרוצפ ותרחבושירות  ת, מרפסושרותים בכל הדירה למעט חדרי רחצהלחדרים אלו. 

  .דהיל ר עיבח, שציג החברה או הספקשתמדוגמא/גוון/מידה, 
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ודרישות התקינה והחקיקה  דות להחלקה,נגהת 2279. העומד בדרישות ת"י א'סוג : ומרפסת שרות , שירותיםריצוף בחדרי רחצה -  

לכל מידת אריח יוצגו  , אריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן.R-11צפת תא מקלחת וברR-10 הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה 

החלקה לא תהיה ניעת הדרגת מ ניטרלי. -לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר גוונים דוגמאות/ 3 -סדרות של ריצוף ו 4 ה מביןחירלב לקונה

  .ציג החברה או הספק, שיבחר על ידהשתן/מידה, הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוו בחירתפחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

ניטרלי.  -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר  3 -ריצוף ו שלת סדרו 4ין סוג א'. לבחירה מב ת:ומרוצפ ותברחבריצוף  -

ציג בחר שתממבחירת הרוכש תעשה  חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוףי ניקוז, ובדרגת ההחלקה ם ליצירת שיפועהמתאימים בגודל

 לים(.ויפבש ורךן צ)במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אי הספק, שיבחר על ידה.החברה או 

  :רותיםיוש חדרי רחצה חיפוי (4) 

 30/60-כ ס"מ או 25/33-ניטרלי. במידות כ –ים שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות/גוונ 3כש מבין לפחות . לבחירת הרו-סוג א'. קרמיקה          

קירות בקרמיקה במידות לבחירת י פו)חי ה.יד שתציג החברה או הספק, שיבחר עלס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, 

 מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. 

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ 20/50ידות דומות למפרט וכן במידות נוספות בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המ  

הרצפות והנקזים ד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, בוצע סיגרה מובנית כולל בידותה לוית גצנרבמחיר הדירה. ל

 ניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.למ םבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי

 

ניטרלי. בחירת הרוכש  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3ן לפחות בימ החיר, בסוג א' –חיפוי קירות קרמיקה : מטבחחיפוי ב  

ל ארון תחתון.  כאשר ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מע 60בגובה    .ציג החברה או הספק, שיבחר על ידהממבחר שתתעשה 

מ' מעל  1.50החיפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה  לש יוןהעלסף חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו ה BIהתנור אינו ביחידת 

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

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

 

  הערות: 

 י בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור כ גשדיו ספקלמניעת  – דייר/בחירת הרוכש 

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

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

 "מעקים ומסעדים". 1142יות ת"י חנהפי ול זיתהח        

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

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

 בטבלה. המצויןוי הקירות יעשה לגובה יפח בהגו  - רותחיפוי קי 

 ס"מ, לפי החלטת החברה. 60 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCום או פרופיל אלומינייבוצעו פינות מ –פרופיל פינות בחיפוי  

 היא חומר ןאבשה בוןבחשיש להביא (, ...2חלק  5566)מתוך ת"י  -)ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי( אריחי אבן טבעית 

 במערכת  המשמשים גוון הלוחות או האריחים ....ר בתקן זהבנוסף נאמ. גידים והבדלי גוון ומרקם טבעי, שעלולים להיות בו נימים, 

 .קההנשמרים למטרות תחזו או האריחים לבין הלוחות שברצפה שוני בגוון בין הלוחות או האריחים הרצפה משתנה עם הזמן, ולפיכך יהיה 

 דירה.למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף ב - רקההבש/ליטו 

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

  משולב, לפי תכנון האדריכל. 

 כותלמעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערס"מ לפחות,  7ה ובבגוף ריצר ה)פנלים( מחומ –שיפולים  

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

  חות.פל ממ" 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, רישות התקלפי ד – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 ט מכר זה  או במסמך אחרת לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפר)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערו

 ישה(.שצורף להסכם הרכ 
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 ארונות: 3.3

 להתקנה שטוחה של הכיור  תוך פתח המתאיםיח ,רולכיבת הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תוש ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

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

   .  MDFפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או גוף הארון והמד                    

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

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

 תרונות פינה".ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יותקנו "פ 60ברוחב  תרויגמדת יחיהארון יכלול    

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

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: י וגמר מדפיםימפני ציפוה. החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החבר  

  ;ה בהמשךראה הער*: 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 מטבח תחתוןמשטח עבודה מעל ארון 

עם שוליים העניין(,  לפי  1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל מרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהיולפ ות אבעיט

יותקן קנט  וחה של כיור. בהיקף המשטחהמשטח יותאם להתקנה שטס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  נה ללא קנט מוגבהתקה יףעדי להשארעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה 

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. טחהנדרש כולל אף מים בכל היקף המש

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3הקונה  יפנב גתציכר מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוהקונה מתוך  לבחירת גוון:  

  בקה ולא לוח בודד אחד(.ן קיסר יהיו בהד. לוחות השיש/אב()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות    

  

 אין. :עליוןארון מטבח   3.3.2 

 

שולחני כיור  לולהכ ונחו מתלוי א העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדרחרים )ציין(: ארונות א 3.3.3 

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

  לפי החלטת גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימייפוי צהחברה.  החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמציפוי חיצוני:   

 החברה.   

    ראה נספח ג' הרחצה:ון ארד בעי כולזימחיר   

 

              :הערות  

 באורך  פעמיים מחושבת. המדידה לאורך הקיר )פינה ככל שקיימת מטר אורך 6ארונות מטבח  לכללית ש אורך מדידת (1) 

 ונות. רהאך ורבא וכללהמשולבים בתוך הארונות י)למעט מקרר(  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםהארון     

   זה. אוריתה מייחשבו כסטי ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס     

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

 ה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.שגי רשלאפיש פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים.                   

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

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

 יקוז למדיחשל מים ונ הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים נתתקלה וועדיש תבמקומו                       

 קבע ובמועד שהחברה תנחה את באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תתחת הכיור.          

 .הרוכש         

 

 מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה. ץחו ריבק פתח               

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

 .כ"הסטר מ 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ ס"מ 120באורך מינימלי של או מתקן מתרומם  ,ס"מ 160 

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

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : הכביס מסתור 
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יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי  : בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גםהערה

  כביסה גדולים. 

 

 

 

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

 

החופשיים ים נויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברנו שי: יתכהערה
 .משךבה בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות

 
 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

עץ חומר )
מיניום/ אלו

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

ר )עץ חומ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

כמות ומידת 
  הפתח
 (וחב)גובה/ ר

 /ץ)ע מרוח
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים
סוג פתיחה)ציר/ 

כ.ע.כ/נגרר/ 
 ס/חשמלי/אחר(כי

 כניסה

1 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/205-כ

 חדר דיור

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 גלילה חשמלי אלומ' אלומ'

 240/215-כ --- 240/215-כ

 בחטמ

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/100-כ 115/100-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

 2ר שינה דח

1 

 להירגר יצ ץע

1 

 נגרר כ.ע.כ וגג' מזאלומ

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 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 95/95-כ 95/95-כ 80/205-כ

 ממ"ד 
)משמש 

 כחדר שינה
4) 

1 
 לפי פלדה
 א הג"

. (להרגי)ר צי
 וץה חתיחפ

1 

 אלומ' מזוגג
 "דור חדש"

 כ.ע.כ

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200-כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

 ם, הדף ורסיסים, הנגררת/יםגזי יים, פלדה נגדכנף אחת או שת
         או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א. לכיס. 

--- --- 

ה רחצח. 
 םוריה

1 

 ציר רגילה  +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 65/85-כ 80/205-כ

ח. רחצה 
 )כללי(

1 

 ציר רגילה צוהר+ עץ 

1 

 גמזוג אלומ'
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 65/85-כ 80/205-כ

שרותי 
 אורחים

1 

 ציר רגילה  הר+צו עץ 

--- 

 --- כנימור ורוא

--- 

--- --- --- 

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

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

עץ חומר )
מיניום/ אלו

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

ר )עץ חומ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

כמות ומידת 
  הפתח
 (וחב)גובה/ ר

 /ץ)ע מרוח
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים
סוג פתיחה)ציר/ 

כ.ע.כ/נגרר/ 
 ס/חשמלי/אחר(כי

מרפסת 
 שירות

1 

 ציר רגילה עץ 

1 

 .ע.כר כנגר מזוגג אלומ'

--- 

--- --- --- 

 --- 145/110-כ 80/205-כ

1 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/205-כ

דירתי  סןמח
 דצמו

 ככל)
 (מדוצשה

 פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 ציר רגילה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

 

 :ואחרות טבלהל תערוה

 

 בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. צויןעל רק באם )הקיים בפו

בהתאם לת"י רד או שווה ערך סבופלק על מסגרת עץ עם מילוי יםמודבק "(,טיםדיק)" לבידים נימשו מאחד א לכנף דלת העשויה= הכוונה עץ  דלת .א

= קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר ,, הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .רךווה עאו ש צירי פייפ כפולים מתכוונים .23

= כנף גיליוטינה ך גומחה )כיס( בקיר, = כנף נגררת על כנף ו/או לתוכ.ע.כ רר ניגת, תפלרגילה+ מש=  ()דרייקיפסב נטוי פתיחה משתפלת )נטוי(, 

כולל אטם גומי בין השלבים  )בעובי לפי הנחיות היצרן(,  במילוי פוליאוריתן  מוקצףעשויים פח אלומיניום  התריסים: שלבי תריסים ,בתנועה אנכית

  (.בחדר דיורחשמלית, הלילה )גיבוי ידני אחד, לג שמליו חו/אעה רצוות מצעבא עלה,מלפי לל כ= תריס נגגלילה . לאטימה מוגברת

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהרים של אחד מחד רבתיאולות להופיע , משותפים לשני חדרים יכודלתות/חלונות .ב

 .רכת מיזוג האווירמע קודלתפנה כהכ"מ ס 3ה עד רצפ מעל חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו

המורכבים משני לוחות , ישות התקןלפי דר רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( תויטרינו / חלונות .ג

ורכיביהם יהיו בעלי תו נות החלו .ון(תכנפי ר למ או אחמ" 6ל עם מרווח אויר בעובי שלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

וני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי ים, ידיות מובנות, מנגנ, גלגלצירים ,EPDMגלי זיגוג, אטמי גומי קן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרת

 לכל במסילות :רשתות .ורףהע קודת פחיוהנ לפי, פלדהים /יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנףבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,תהחלונו

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  ם שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור()בחדרי לקיר חיצוני לת מזוגגתבהעדר חלון ו/או ד .ד

 .וי(כיספת רפ פות)לר מכני ורוריותקן אוהסגורה בתריס או חלון, 

בזיגוג קבוע  יתכן פתחים המשולבים .לומיניוםיועץ הא ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .ומיניוםים אלעשוי גרות החלונות והתריסיםסמ .ה

 .המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך

 ל. כהאדרירת בחי פ"י( עלב"חה )"עמומשקופה או בטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(,רחצה בחדרי  .ו

 .ודרישות כיבוי אש כלאדריהתכנון קבועות, לפי  פפותאו ר/ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת( יעשה באמצעות חלון מחסן ככל שנרכש) אוורור המחסן .ז

 כותרמע, (פיתסקולטת/רמי)פנו צהצהית עינסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, . דלת פלדה )ביטחון(דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25מגולוונת בעובי של יה מפלדה משקוף בנ .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ת ידיצירים, מגן צילינדר, 

 לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.
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  בטחון/אש.תקנו דלתות סה לדירות בקומת קרקע יתכן ויוהנחיות רשות הכבאות, בכני פיל .הברהח ירתחבי לפ גוון ל, וני ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  או מילוי אחר שווה ערך/ושתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד כנף הדלת תהיה עשויה מ :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  יצוני מתועשצבע או ציפוי ח גמר פורמייקה אווף הדלת. משק וגלס תאםהו בתקניו יריםר. צ, אחחוזק, אקוסטיקה, קיים –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי משקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-קנט( מצופה בבהיקף כנף הדלת ) .שני הצדדים, עם ידיות מתכת מלעמידות במים

טיה / מקלחת י אמבבחדר תו יהיה עמיד למים. תקנהר לאחוף המשק. המטיא יסלל פת כוהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדל בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3 מגוון דוגמאות שיוצגו לו ומתוך רת הרוכש מתוךלבחי גוון:   זוגג בכנף הדלת.אור, מ-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 דה.על יר/ו שיבח)אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי החברה ו/או הספק/ים 

 בנוסף, .ורג קבוע, אין לקבוע סאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי חילוץהמוכרז כפתח   בדירהפתח ד וב"בממ -לוץחיח פת .יא

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

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/אטומה, הנפתחת רחב מוגן הינה דלת פלדהסה למית כנלד :ורףעד הקויפות דרישלפי  .יב

כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים  2דה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פל

ח תפוליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת קנתתה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. הדפלות סקאבדי מיםחסו ים,שונ טריםבקו

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  ת. מידות המערכת לפי מידות היצרן.הפרעה מקומי רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים, יחייב ע"י הרוכשרוקו יפלכן ורף, הע דופיק"י ערו אושוו נבדק נתווהתקתקינתו ש

ש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל למניעת ספק יודג פיקוד העורף.

 ף.עורד הופיקשל ות ודכנת מענחיוהתואם ה

 אביזרים הצורך בהתקנתעקב , "ונט"אינן מבטאות מידות פתחים ו, הינן מידות משוערות בס"מ, 3מס' לה המידות המפורטות בטב – מידות

 מסך רותקי/ינותויטרנות/של מלבני דלתות/ חלו ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משלימים 

  יה.  בתקנות התכנון והבנכנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםמתקבלבכל מקרה גודל הפתחים ה .ין(נהעפי )ל

 

 

 

 תקני תברואה וכלים סניטרים בדירהמ – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   

 
 

 מיתקן
 מיקום

 חדר רחצה הורים שרותי אורחים מטבח
ה אמבטי חדר

 (יל)כל
 רחא שרותסת מרפ

 כיור מטבח
 ()בודדת/כפולה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- ןאי ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון 40/50-כ --- ---

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

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

 חדר רחצה הורים שרותי אורחים מטבח
ה אמבטי חדר

 (יל)כל
 רחא שרותסת מרפ

 נטילת ידייםר לכיו

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- ₪  זיכוי

וארגז  אסלה
 )ב'(שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- ןיצרות הלפי מיד לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' 'א א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪ זיכוי 

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
ל דין ראות כלפי הו

 ראה בהמשך
170/70 

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- ₪ זיכוי 

רים ים קסוללה למ
 ריהקמ ,כיורל חמים/

 המשטחמאו 

 דגם 
 פרח

 --- --- פרח/מערבל רבלפרח/מע פרח 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- פח ג'נס ראה --- --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  רךד-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(להסול

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

 --- שי --- --- --- --- ניקוזה ולכביסחיבור מים מכונת 

 לשרוול תבדופן חיצוני 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- שי --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
ההכנה משולבת בניקוז כיור )

 (המטבח
 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- ןיא ל()ברז ני נק' מים למקרר

 --- --- --- --- --- 1 גז לבישול )הכנה(דת ונק

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים נקודת גז לחימום
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 :ואחרות טבלהל ערותה

 בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. צויןקיים בפועל רק באם )ה 

  נירוסטה בהתקנה רץ/ קוורץ גרניט/ילי קוומחרס/ ס ,לבחירת הקונה: ("מס 80/46 -ה ככפולאו ס"מ  40/60-כ)בודדת במידות  כיור מטבח  )א(

 חרס: כיור רחצה לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. צה שולחני )אינטגרלי(:כיור רח. )לפי סוג חומר הכיור( בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .רההיצרן/ספק, שיבחר ע"י החבי פל דותבמי, סחר :ייםלת ידנטיור יכ. החלטת תוצרת לפיס"מ,  40/50-מידות כ

 )מושב(  :כיסוי אסלההחלטת החברה.  לפי תוצרת .1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/מונובלוק ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה היקפי, שלד עץ עם ציפוי וק זחילת בע ני,ומוגמ המ" 3.5י בעובתהיה מחומר אקרילי  אמבטיה:   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5בי לחילופין מפח בעו . וןברזל מגלומפרופילי                

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

 ;חהמשט       

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

 ועומדת  ככל וישנהפחות תוצרת הארץ אחת לכש סדרות 3ך לבחירה מתו 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 ,וריהכ או העבודה משטח מישור על, והם ימוקמו פיה ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים )ד( 

 צרת הארץ שיוצגו ע"י כשאחת לפחות תו סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ולעומק  "מ לפחותס 15 -באורך כ  :תהיינה רזב               

  בציפוי כרום ניקל, למים קרים בלבד., דגם: פרח :כיור נטילת ידייםהחברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.                

 טיהקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבתות :באמבטיה :ולל חסכמים()כ יםחמ/למים קריםסוללה  )ה( 

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

ן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך צינור שרשורי, מתלה מתכוונכולל קל י כרום נייפו, בצ(3) מערבל/רב דרך -מהקיר דגם: : למקלחת  

 מ"מ.  15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30קיר באורך לופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהס"מ לפחות ומזלף. לחי 60  

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה. ו/או בלןי החברה/קשיוצגו ע" ץכשאחת לפחות תוצרת האר סדרות 3קלחת, לבחירה מתוך סוללות האמבטיה/מ  

 .ילנ יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהוכיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . חשמל והזנת ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007קון אוג' תי -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת ()ח 

 הסופיות הינן  מידותהרי אלו משוערות, ה מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ, ת שיש בה כלי תברואתי ו/אומשבצ בכל: מידות ()ט 

 החברה. שנבחרו ע"ידות הספק ו/או היצרן, בהתאם למי  

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

 ה המסופקת מהרשת העירונית.פרטורבטמ: מים ריםמים ק )יא( 

 עומדים בתקן ישראליש קבועותלבחור או לרכוש  הרוכש, , באחריותבאם אינם ממבחר החברה -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( )יב( 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 ודה או הכיור. ח העבמשטעל מישור רז הממוקם ב= קרי  פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברזשלף = נ )יג( 

  יקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. )מ מערבל  

 ם חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.פוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מי)אונטר דרך-רב  

 זו . בשיטהבשיטת קונדנסרפועל היסה כב במייבשמש סה יש להשתיהכב שבהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממייב= נסר קונד )יד( 

 יודגש שעדיין נפלט אויר חם  ריקון בעת הצורך. למניעת ספק ייבעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחבהלחות הנפלטת   

 לחלל הדירה בסמוך למכונה.  

 וכו'(. )ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז רטיותטנדת הקצה הסנים למערכוניש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכ )טו( 

 גלישת  חת, ומחסום הקפי מפניקוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקל ", ללא התאמתגשםשינוי מהאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "  

 וז ברצפה.יבולת הניקקה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים להמים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצ  

 נקוט באמצעים מתאימים כגון גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש ל ואיל והשימוש באמבטיה הינוטז( ה) 

 דבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה. ה   

 לא זרימת הגז במקרה של כיבוי ניתוקן ללים מנגנויריים הכולכלבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש ב )יז(  ככל שמיקום הכיריים 

 להבה/ות הבישול. רצוני של   

 

 בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחריש התייחסות בהערות לעיל יותקנו  )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם

 להסכם הרכישה(. שצורף 

 

 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן יוב ופתחי ביקורת לקולטני בצנרת : ראח ל צורךבדירה, לכ םאביזרי אינסטלציה נוספי  3.6.1 

 בוי אש(. וכמות, עפ"י דרישות כי )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  הנדסבמיקום וכמות עפ"י החלטת מ, לתקרה בקירות או בסמוך  

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזימ למזגןוז לציה. ניקנדס האינסטהלפי החלטת מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים  
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 שרות ו/או במסדרון ו/או אחרבמרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזיגן למז מיועד. מיקום למאיידהמיועד ום המיקום המיועד למעבה, עד המיק  

  .הרהחבהחלטת מהנדס  ו/או אחר לפי כביסה, מסתורו בעליון ו/א בגג למעבה מיועדעפ"י החלטת החברה. מיקום                     
 

 
 הערה:  

 דמוי ואסטטי ויצרו בליטות  התקנת כיסוי מבודדידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי  

 , כרבתכנית המ ומנויס שלא בהכרח ות ורצפה,רבסמוך לקיו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים" "קורות עמודים או"  

 או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.  

 פתחי  יתכן וידרשו ןהבניילטנים העוברים לגובה יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקו ,בנוסף  

 תחזוקה. גישה לצרכי אפשרויש לתם לחסום או ןאלו , אי תביצוע פתחי ביקור שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם   

 

 תהיה תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולאריתבאמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת הספקת מים חמים לדירות   3.6.2

 . יימר(טום המים )מגיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחי לרבות 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

ה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק ל דירלכ  

 מני ההפעלה. במאפשר לתכנן מראש את ז 

תקן קוצב והמל חש ם באמצעותיחימום המ ה, יעשבאמצעות מערכת סולאריתא ניתן לספק מים חמים ל דין ללדירות שלהם לפי הוראות כ  

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או בסמוך להשירות או ת במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפס: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(            

       דס האינסטלציה.מהנ נוןתכלפי  

 (.2007תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה .מקלחת, הטיאמברחצה, וח במט קערות :חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

  יש, ברחבה מרוצפת. :דלי""ברז  3.6.4

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

  ,ההאינסטלצי מהנדסלפי תכנון  אחר,ו/או  PPR, S.Pונת, פקסגול, וה מגול: פלדחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 : פלסטי או אחר.שפכיםי או אחר, פלסט :יןדלוח  

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

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה: 

  זי ניתוק,רהתאמות, ב, ם עבור מחברים, מאריכיםתשלואינו כולל הדירה  מחירלפי החלטת החברה. הינו בדירה,  הגז' נקמיקום  

 עצמו לחיבור הגז,  הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים , מיהמונ פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי תלחמושז צנרת אספקת ג בבניין.ית ע"י החברה לפעול הגז המורש' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

 כלולה במחיר הדירה. 

 

 

 (טבלה זו)ראה הערות לאחר  תקשורתשמל וי חמתקנ – 5 'טבלה מס 3.7
 

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

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 קעת בית
 רגיל

 תקע בית
מוגן מים   

(IP-44 )
 גל נפרדמע

תקע  בית
 מוגן מים

(IP-44) 
 רגיל

 תקע בית
 כוח

 לבמעג
 נפרד

 בית
 תקע

תלת 
 אזיפ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 כניסה
 לדירה

 מבואה או

1 1 - - - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום -
 מפסק תאורה ללובי -

 .קומתי/חדר   מדרגות
 .לוח חשמל דירתי -
ן תקשורת כולל ארו -

  .שקע
 טלפוניה/טלוויזיהארון - 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 קעת בית
 רגיל

 תקע בית
מוגן מים   

(IP-44 )
 גל נפרדמע

תקע  בית
 מוגן מים

(IP-44) 
 רגיל

 תקע בית
 כוח

 לבמעג
 נפרד

 בית
 תקע

תלת 
 אזיפ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 דיור רחד
 תנופי

 אוכל

2 3 - - 
 
1 

 מזגן(ל)

- 1 

תוספת  –תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

 התריס.
 )ראה גם מרפסת

 (שמש

 רפרוזדו
2 

)כולל מפסק 
 מחליף(

1 - - - - - 

 1 מטבח

3 
)אחד מהם 

 כפול, 
 (4סה"כ 

1 
 )מדיח(

 

- 
 

 )למקרר( 1
 ור()לתנ 1

 

1 
 )כיריים(

- - 

שינה  חדר
 1 הורים

1 
סק פ)כולל מ

  מחליף(
1 
ק מפס)כולל 
 ( לרגי

4 
)שניים ליד 

 המיטה(
- - 

1 
 מזגן(ל)

- 1 
אינטרקום)נק'  -

 שמע/דיבור בלבד(

 חדר
   רחצה

 הורים

1 
 )מוגן מים(

- 
1 

 )לתנור(
1 - - - - 

 יחדר
 שינה
 

1 3 - - 
1 

 מזגן(ל)
- 1 - 

 /ד"ממ
 נהח. שי

ה לפי מנור
הנחיות 

 פיקוד העורף

3 
עבור  1)+

 מסנן(
- - 

1  
נה כ)למזגן ה
 בלבד(

- - 
הנחיות פיקוד לפי 

 העורף

 שירותי
 אורחים

 
 

 + אוורור מכני - - - - - - 1

 חדר
 אמבטיה

1 
 )מוגן מים(

- 
1 

 )לתנור(
1 - - - 

+ התקן קוצב זמן 
לדוד הכולל מפסק 

השמש במיקום עפ"י 
 התכנון. 

 

 מרפסת
 שירות

1 
 )מוגן מים(

- 

2 
)מכונת 
 כביסה,

 מייבש כביסה(

- - - - - 

 ותרחב
 תומרוצפ

1 
 ן מים()מוג

- - 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - - 
כולל תריס חשמלי + 

מפסק + מנגנון פתיחה 
 ידני.

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - - 1 -  - - 

 מסתור
 כביסה

- - 
1 

)פקט הכנה 
 למזגן(

- - - - 
 
- 

 

  טבלה ואחרותהערות ל

 טורה(, כולל נקודת הדלקה אחת.ארמ /הילא -וכיסוי)ללא נורה  בית נורה על גבי קיר או תקרה = דת מאור קיר/ תקרהנקו (א)

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

 לפחות.ממ"ר  1.5בכבלים החיבור יבוצע 

החיבור  )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. גילשמל רם חניזון מזרה ם כיסוי,עשקע בודד מוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתף א' (, המצוינים בסעישל נקודות המאור )בתקרה או קיר התאור בלבד לאופן ההדלק נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 עיף א'.סמאור המצוינות בה נקודות

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

 בדרגת הגנה גבוהה.מוגן מים  רד אך אביזר הקצהמוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפ בית תקעאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)
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בין מחשבים,  –ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  קודותנ 3= )מחשב( חוץ/תקשורת טלפוןטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /טלפוניםבור הדירה לרשת הללא חיור לקליטת שידורי כבלים.  חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיב –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  ודת ההכנה בקירעד נקת ווז התקשורמשיכה מריכ נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט

 .(עמדת שומר לפי הענייןלה או דלת כניסה למבנלנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )נקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

   מ"מ. 2.5עם כבלים מפסק נפרד ל, מחובר ישירות ללוח על גבי מעגל חשמלי נפרד כוח בית תקע = ודת כחנק (ט)

הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד."הכנה"=  (י)

ספק  למניעתי(. ל"מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספיר באחריות הדייר(,יותקן )דר הרחצה מעל דלת חכנה לתנור חימום נמצאת באם ההבקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. עי חימום לא מסופקים ע"י החברה.י אמצש כיודג

אותה/ם  מדליקים/מכבים אתונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים ש =חליףמ (יא)

 נקודה/ות מאור.

 רישות מהנדס החשמל.וק ודהח ות הנחיותבעקב הנק' גיתכנו שינויים במיקום וסו (יב)

רות תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישיבדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  (יג)

 ל הדירתי.בלוח החשמ ק. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפס2.5/5תחווט בכבל למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ו

 

 כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר מובהר)

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

   ורת ון שבת לתאנמנגובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורוודית: בכל קומה: נקחדר מדרגות/ מבואה קומת  3.7.1 

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

 תר(.והבניה )בקשה להיורות( בדירה על פי תקנות התכנון : הכנת שרוולים )צינטלפון חוץ 3.7.2 

 החברה. לפי החלטת ראו אח, זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגיזרי הדלקה/שקעאב 3.7.4 

 לפי  מיקום:: יש בתוך הדירה יל(,)כולל שקע רגדירתי ולוח תקשורת  מודולים( 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

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

 כולל קוצב זמן.  יש. :שמליחש/שממים,  דת חשמל לדודנקו 3.7.6 

 .הקונה( מחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"חאמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי 3.7.7 

 ומתבק סה הראשיתת דלת הכניח, כולל לחצן לפתישמע דיבור )אינטרקום .5 רט בטבלה: כמפומיקוםיש,  :מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אימערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת( 3.7.9 

  ויזיה רב ערוציתלקליטת טלולחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ערוצית -הרביזיה לוולחברת הט ונה ישירותקללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י ה)   

ע"י הקונה  שתי אשר יירכ)ללא ממיר דיר M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 רות זה(.מספק ש  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. וח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או"י מפע ענות, יבוצכני לפי תקמהמחויב באוורור  אוורור חלל  -  

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

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת רותאפש הישראלית   

 :לתכלו רכתהמע                                   

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

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

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל יאלחוט לידיגיט צג                                   

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

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת נרגיה השוטפתהא כתצרי נתוני את לפחות ציגי הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                   

                              .הכספית                                   

 .3.5ם סעיף לי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחיחיבור לתריס/ים חשמ -
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 קני קירור / חימום, בדירה:מת 

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בדבל נההכ יש ן.אי ימרכז מיני ידירת מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל רוקצ יעיל אוויר ורפיז המאפשר אחר או במיקום מסדרוןה או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום .1                    

 ;הדירה     

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "מהצ" ותלרב הנדרשות התשתיות ועצבי .2                   

  מוצא .הסהכבי לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל חכו שקע ,המתוכנן למעבה המיקום עדו למאייד                       

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

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

 .ויראו מיזוג מהנדס ידי לע המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 כנה תכלול:.       *באישור פיקוד העורף, תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זה הה6  

 ת הזנה ישירה מלוח החשמל. נקודת חשמל נפרד -                    

 מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה.בקיר דה מים, מנקוצנרת ניקו  -                    

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

 התאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר.כל ההכנות הנ"ל ב -                            

 ן המיני מרכזי של הדירה גם לממ"ד, לא תעשה הכנה נפרדת למזגן עילי בממ"ד.המזג בורהמאפשר חירו "מחבר" שככל שפקע"ר יאו* 

 

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

  ,צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות כל את שתכלול הדירה חלקי רתלית םי/ נים מפוצל/למזגן כנהה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת           

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת           

  .איןרכזית בבניין: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מ 4.3

   .ין: אהפועל בגזימום תנור ח  4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע ללתהכו חימום לתנור ודהקנ תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 
 חסן:דורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במסי* .5

 .: ישם נרכש()בא ןמחסב .הכבאותע"י רשות  שרדיככל שי: הבדיר יבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(:מערכת כ 5.1  

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

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

 

 ,רשות הכבאות ע"י דרשיי, ככל שהםעלי לרבות חיפוי/ציפוי ,יחות אלוכיבוי ובט גילוי, סידורי* התקנת   

 ם אחר עקב דרישות תיכנוניות.במיקונו ו אך יותקאו שיסומנ/ו ,כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח    

 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

                      ום המגרש;: בתחכולםלפי היתר הבניה. : לשני הבניינים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

   1:חניה מספר מרתפי .מרתף חניהקומת הקרקע ובחניות כל ה                                

 בקומת הקרקע, חניות חיצוניות.)לפרט(:  חניות במקום אחר                                

 נית המכר.כמצוין בתוכ: מיקום י היתר הבניהלפ: חניות מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  ימכר , תניה להיתרובנספח הח חוחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פית             

 יר שאינו נכה.נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדי מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש                                

 .: ישתאורה תכמער לפי הנחיות האדריכל. לבותאבנים משת /מוחלק ןבטו חניה לא מקורה: גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: ניה מהכביששה לחגי 6.1.4  
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 : לפי סימון בתכנית המכר.מיקום אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

    

 

 המגרש פיתוח 6.2 

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

 ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

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

 ריכל.ת האדכניחר לפי תובן טבעית/אא : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/חומר גמרשבילים:  6.2.1  

 : אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ אחר לפי תוכנית האדריכל.חומר גמר .: ישמרוצפיםמשטחים  6.2.2   

 גינון חסכוני במים בהתאם  דריכל הפיתוח()על פי תוכנית א .שי :צמחיהסימון בתכנית  מצורפת(. )על פי .יש: חצר משותפת 6.2.3  

  יות משרד החקלאות.להנח                                

 מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים  )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,   

  ועי לשם כך(.יש להיעזר בייעוץ מקצ-וקת שורשיםולא צמחיה עמ   

 .ביש. כולל ראש מערכת ממוחש: משותפת רשת השקיה 6.2.4  

 לשטח  ונהכולה/חלקה( הכומעל תקרה לפי תוכנית המכר )חצר,  :יציאה לחצר מחדר; יש: ת הגןירה/ולד צר, צמודהח 6.2.5  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.    

 לי הבניין ( יעשה ע"י הרוכש בעתות )להרחקת מים משוועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטי: סידור שיפהערה   

 מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים  )כולה(. .בטון רותמעל תק ר,חצ . פרטיתה סידור הגינה    

  (.יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך-בלבד )לא עצים ולא צמחיה עמוקת שורשים   

 ,ו'(וכ שוחות רת,צנרזב/ים, מ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : רה/ות גןת, בחצר הצמודה לדיפירוט מערכות משותפו 6.2.6  

 (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,    

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

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

 .ביעת החברהלפי קו תוח המאושרוכנית הפיתת לפיבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,ז, בתאום עם חברת הגקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות כזיסידור מר הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או החברה"י ר שיקבע עבמיקום אח ואהמגרש או הבניין    

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 גז.רת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הוצנ ,מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורז צנרת ג 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט: םמיקויש.  :תוך הדירהב צנרת אספקת גז 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות: זדוריםבמבואות/פרומערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :רינקלרים(ם )ספתזימ –ומטית כיבוי אוט תכמער 7.2.3  

 ת יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיועמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן 7.2.4  

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות רשות :ןגלאי עש 7.2.5  

 

 יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבויו לויגי ותערכמ, לרבות ורי הכבאותדיכל סהערה:      

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

 אין.: )להזנת הדירות( ויר מרכזיתמערכת מיזוג או 7.4 

 .אין ם:דייריש הים לשימו/אויר בחדר גומערכת מיז 7.5 

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

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

 : ים אחריםמיתקנ 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, מערכות סניקה ומשאבוגנרטור,   

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .ו'וכ ים לטובת הבנייןסמוכ בבנייניםאו  נים סמוכים,יניבבניין ולטובת ב הדיירים  

 

 תתשתי כותמבנה למערחיבור ה .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשימונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי 8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 תקנת מונה.לא כולל ה; יש. שמלבהתאם להוראות חברת הח ,שת החשמלחיבור הבניין לר 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל יה )בקשה להיתר(: לא והבנ נוןתכתקנות הבהתאם ל :םינהכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפו 8.4  

  (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזיחיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 ל בפוע ועםודות שביצעבהרכישה.  רבמחי כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, ה, קירות ת: כביש, מדרכבמגרש פיתוח כללי הגובל 8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

  יש )מכלים טמונים(.: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :ותףתיאור הרכוש המש 9.1 

 מכר.ה באם סומנו כמשותפים בתוכנית: קומות חניה משותפיםמ    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ועמודים, קומת כניסה) לשתמפוקומה  9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

 .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

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

 .בכל בניין() 2: יותמספר מעל : יש;עליותמ : יש;פיר מעלית 9.1.7   

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

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

 ין.א: חדר דודים משותף 9.1.10   

 חדר משאבות, אבות סחרור, ת, משריורכות סולאמע :( כגוןתושותפמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות ים על הגגמיתקנ 9.1.11  

  דין.פי כל אחר שתדרוש רשות מוסמכת על  וכל מיתקןמאגר מים           

 .; יששטח ללא גינון .: ישושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 משותף רכוש ם כמסומניה, ם במפרט זהירכמפורט בפרקים אח: פים של הבית שהינם רכוש משותףמיתקנים וחלקים נוס 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף: (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 
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 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 ה.לובי בקומת כניס 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 על הגג. ם(שותפיהמ) ם השוניםאל המיתקני רגותגישה מחדר מד 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

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

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

 .מעליות 9.2.10  

 ת(.גנים בדירווים מיש מרחב -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.: אחרחלק  9.2.12  

 
 

 בית משותף 9.3 

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

 של התקנון המצוי  ההורא שנהמבטל או מל על הבית ילהח שם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתוהמיועד להיר    

 ניינים:אותו עניין; ואלה הע המכר פרטים על המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה    

 ש המשותף;הוצאת חלק מהרכו (1)    

 רו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;שיעו (2)   

 ותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;ת המשהביבהוצאות  ר ההשתתפותושיע (3)   

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף; (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3ור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמ (5)   

 ר, כמי שהתחייב ה המכחוזף האמור באוהו, על ארא( יטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )מוכר שלא מסר פר )ב(  

 שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.     

 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: 9.4

 של כל  חלשט (5ן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף ח הדירה )כהגדרתה ואופהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטי 

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  , זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,יןבבני יוריחידות הד  

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

 (.6ף ' סעיק אפרט זה פרכהגדרתם במ)ירה הצמודים לד  

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 .1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט 

 

 :ף ובשירותים המחויבים בקשר אליושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשות 9.6

 ל החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.יהיה על פי שיעורו ש 

 יחויבו בתשלום חלקן היחסי כאמור ברכיב ההוצאות הקבועות של עשה בהן שימוש בפועל ולא יכר בידי המו ה בהן תהיהקשהחזדירות  

 מוכר יהיה פטור ס לרכוש המשותף, אשר היב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחאחזקת הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכ           

 .ויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנון המצויע מזכגרואת מבלי לוזאמורות, הרות מתשלומן ביחס לדי           

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

 כניות המצ"ב נים בתהשטחים הבאים אשר מסומותף מהרכוש המש יוצאו, בהסכםזה  מבלי לגרוע מהאמור בעניין      



 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  תוךמ 25 'עמ 23.05.19תאריך: חד' / 5דירת גן  5G1,5G2דגם  מפרט מכר למשתכן / /3001מגרש / 1בחותרים ב/ פרץ בוני הנג/ מסד לאיכות הבניה
 

  ם המכר.ו/או בהסכ רהמכ ו/או מצוינים במפרט      

 חניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.מות המקו .א

 לעיל(. 9.2.9ף מרפסות וגגות )למעט החלק כאמור בסעי .ב

רת מוכשבבעלות ה חסנים לתאמת והכל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניובית המשותף לא יוצמדו ככל שבעת רישום ה .ג

 פורט לעיל.כמ
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 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         

 

 
 
 
 

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

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

 

 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1  

 ה.דירהשל )חיצוניות( ת של כל חדר ומידות כלליות מידוהכוללת  1:50 -לא קטן מ תכנית הדירה בקנה מידה 10.1.1   

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מאת הדירה בקנה מידה לא קטה נמצה בנית הקומכת 10.1.2   

 .בקומהימון הרכוש המשותף הכוללת ס 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3   

 המשותף רכוש ן הללת סימווהכ 1:100 -מטן דה לא קרתף בקנה מיסה/ קומות מפולשות; קומות מתכניות קומת כני 10.1.4   

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

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

 משותפת חצר מוןוללת סיהכ 1:250בלת היתר בניה בקנה מידה ית לקמגרש כפי שהוגשה לרשות המקומתכנית ה 10.1.6   

 ות.מודוגינות צ

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 ת בעניין:חוק המכר דירו   

 ירה על גימורם.שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הד פעולות )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, בדירה לרבות קנות מותהשירות ה ת של מערכותונעחזוקה מתחזוקה כוללת ות )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

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

 .צירת קשריספר טלפון לומ ספקצרן/תקנים בדירה, לרבות שמות יומערכות המו טכני ותעודות אחריות של ציודמפרט  )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ .310  

 יין:ענבהמכר דירות פי חוק  ות עללמסור בהתאם לכל דין לרבהבניין שיש חובה   

 .םין על גימורבנירכיבי הפעולות שוטפות לתחזוקת כל  )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג השירות המותקנות בבניין לרבות כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות זוקה תח )ב(   

 באלה.צא ואוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 אם נדרשות. תיות,אפיון ביקורות שוטפות ותקופותדירות  )ג(   

 בנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.ים במתקנרכות המועשל ציוד ומ יותדות אחרמפרט טכני ותעו )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון )ה(   

 כות בטיחות מערקשורת, חשמל ותות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ( למערכות המשותפAS MADEות )תכניות עד )ו(   

 המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  ומכניות במבנה ובפיתוח.אלקטרות ומערכ   

 ונה( מיד עם מינויה.עלי הדירות )הראשונה שתמלמסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של ב   

 

 

 לעיל, יראו החברה  10.3ור כמפורט בסעיף הגימ מרירכות וחועחזוקה של המת תוהוראו לקבל לידיו התוכניות הראשון סרב הרוכש (1)  

 על ו/או חב' ניהול )באם תפ חובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הביתב כעמדה      

 בבניין(.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  תוךמ 27 'עמ 23.05.19תאריך: חד' / 5דירת גן  5G1,5G2דגם  מפרט מכר למשתכן / /3001מגרש / 1בחותרים ב/ פרץ בוני הנג/ מסד לאיכות הבניה
 

 הערות כלליות ואזהרות –נספח ב'  

 ירהדות למבנה וללליהערות כ 

 

 .בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה הבסיסי )כלשונו בצו מכר דירות(, המפרטפס בטו .1

  .תר הבניההתקפים למועד קבלת הי הרשמי,והבניה והתקן הישראלי  כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון .2

 .זה כרמט למפר נטיו"( אינו רלוחולמפרט הכי )"ההמפרט הכללי הבין משרד .3

  החברה רשאית להוסיף ממספר הדירות שתהיינה במבנה ובפרויקט כולו. .4

 .חברהלפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ, שווה ערך לפי החלטת ה –סוג א'  .5

ע"י  ופקיםהמספריטים  יברה והן לגבהח קים ע"ים ההדדית. הדבר אמור לגבי פריטים המסופלגוונים של הפריטים ולהתאמת אין החברה אחראית .6

 הקונה.

יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל  אם יותקן, T.V-מגבר אנטנה ל .7

 אות הבית המשותף.תהיה חלק מהוצשל המגבר 

ן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת לווין, ן מתקנייתקינה בבהמרכזית אם  טנהו/או אנפטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין החברה תהא  .8

 להוראות כל דין. פוףבכ

ל אישור יש לקב תילה מעל, תקרה/רצפה,טרם העמסת מכלי ש תילה.באדניות בנויות )באם יהיו(, אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במיכלי ש .9

 ל זה(.משקה לשאת מהנדס )לבדיקת יכולת התקרה/רצפ

, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שינוי )הריסה, פתיחה, קדיחה וכו'(, מחייב ת מיםרכומעבר מע ןייתכ .10

 מקצועית מוקדמת. בדיקה

ות כמער של האלמנטים יות, של כללתכנמסומן בונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהאנכית ו/או אופקית, בגבהים שתיתכן העברה גלויה         .11

חות ביוב, צנרת שוהמשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז,  ןהבניי

ינון ג ,ם וחצרותיבגגות מרוצפת, במרפסו הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, טלפון, תקשורת וכדומה, בתחוםקווי חשמל, . ואוורור, מ.א

פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכניות, לפי החלטת  בחניה ופיתוח ע"ג מרתף,

חייב תות. הקונה מוברהן הן עה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל ביכוסו בתקרה קלה ו/או סגירו יתכןיים. מערכות כאמור היועצים הטכנ

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.גישה שר לאפ

כתמים ת בורלים )ברזל( המתבטאוכן התחמצנות מינ ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,באבן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: ה .12

 .ת בכך ליקוימוי חלודה, ואין לראוד

 .בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות )גרונגים( .ים הישראלייםבתקנ דרשפחות מהנ ( במידות לאגותחים )פובחיפוי ובריצוף יעשו מרוו .13

אלקטרומכניות, ביוב  ה )פנים וחוץ(, ו/או למערכותת מסך, חלונות בחלל גבוהגישה לתחזוקה וניקוי, של פתחי בניה החסומים בזיגוג קבוע, קירו .14

, )פיגום 1139רש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י אם נדוב לי מקצועעשה רק ע"י ביע ליונים,ומים ו/או גג/ות ע

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

ל וזאת לצורך טיפול, אחזקה, חידוש ובדק שותר גישה רק למי שהוסמך לכך ות עליונים של המבנה, תהקונה יודע ומסכים כי לאזורים טכניים ולגג .15

 .ןלבנייתחזוקה וניקיון רותי שי ו לצורכיאוהמערכות ו/ים המתקנ

תאימים ומוסמכים הקונה יבצע פעולות התחזוקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין )ברכוש הפרטי ו/או המשותף( רק באמצעות בעלי מקצוע מ .16

 עיסוקם.בנושא 

ות קשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת , לרבות(ים ומרפסר)חד פרטיים חיםעבר בשטמ יאפשר הקונה, קירות בחזיתות הבניין ןוניקיולצורך תחזוקה  .17

 .ןהענייציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיבות 

ר"(, על נציגות הבית ושוטפת )מונעת, ותחזוקת "שב מחייבות תחזוקה מקצועיתבמבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרות ה .18

 כה לאופן השימוש והתחזוקה.ת הדרקבלד לצורך וספקיות הצי רותיגי החבחלה החובה לזמן נצ

עליות, משאבות, גנרטור, מחשמל, תקשורת, כגון:  מכניות, ככול שיהיואלקטרוומערכות  טכניות התשלום בגין תחזוקה ואחריות של מערכות .19

 לו.ם אשירותי ת הבית ו/או הקונה, ישירות לחברה שתספקמזגנים וכו' יעשה ע"י נציגו מפוחים,

רשאי לבצע פעולות ושינויים העלולים להשפיע על תקינות ותפקוד המרכיבים  ההקונאין  ועות בחוק מכר )דירות(,הקב תריובדק והאחהבתקופת  .20

 לליקויים/חוסרים/פגמים, בקשר עם חריותהחברה, מכל אאת לעיל ישחרר  כר. ביצוע בניגוד לאמורהשונים בדירה/בנין שלא בהסכמת המו

  ו.אל כיביםמר

, כגון השונים ות בבניין, לבטח גם את חלקי המעליתת הנציגות, במסגרת ביטוח המעלית/ייב הרוכש באמצעות, מחואחריווה ופת הבדקקבמהלך ת .21

        כלשהוא. חלקים נעים וחלקים המושפעים מבלאי
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הסכם  :ורק באסדר הע המכר, יקבהר, תוכניות המכ, מפרט הסכם המכרתוכניות המכירה )באם ניתנו(, ב מוצג,של סתירה בין האמור/הבמקרה  .22

  .המכר, מפרט המכר, ותוכניות המכר

רכות , בזק, כבלים, לצורך מעלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל .23

ובזכות  לצורך גישה, כן ןהבנייני מוש במתקילרבות ש שיתחופר גישה יינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשהמשמשות הבניין ו/או בנ

 ים אלו.בית בגין שטחהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורים מתשלום מיסי ועד 

ת ו/או שטח הדירות ו/או מס' הדירוס' ן ו/או מיהקומות בבניס' יוגדל מש המתאר, באופן תכניתאו תיקון /שינוי ושבאם תפעל החברה ל לקונה,וע יד .24

ור י לפגוע בשטח יחידת הדי, שאין בהם כדכל תיקון ו/או שינויקומות המרתף ו/או השטחים המשותפים ו/או הייעודים, עפ"י התוכנית הקיימת ו/או 

 לכך. יעה בקשרתב אוו/  כל טענה זאת מראש עלר בנה מוותמהותי בתכנון יחידת הדיור הנמכרת, הקו הנמכרת ו/או לגרום לשינוי

 

 הערות כלליות לדירה

  העניין. המקובל בנסיבותלהתאמה מוחלטת לגוונים של מוצרים המיושמים בדירה, מעבר להנחיות התקן, הוראות היצרן ואין החברה אחראית  .25

 ונה.הק קים ע"יופקים ע"י החברה והן לגבי מוצרים המסופהדבר אמור לגבי מוצרים המס

 ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.דירה ת בעבודו עוציבולא  .26

ת למתקני ראוים אלו כאמור בהל"ת )הולכל המינימליים החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישה .27

 .אלוממידות  החראית לחריגה אלא תהי למניעת ספק יודגש כי, החברה .3 חלק 1205תברואה( ובת"י 

 יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  רכשו ע"י הדייריםשי )ככל שקיימים(, סניםבמח .28

 .מסוימת יסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעהר באם יותקנו באזור תליית כבהחמים ויח' מיזוג האווישל דוד המים  מםמיקו .29

, במרחק של dB54( Aוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על )ת מיזרכוותקנו מעיאם יסופקו וב .30

 רעידות תחת רגלי המתקן/ים. , וכן בולמיחידה ממוקמתבו הי במקוםמ' ממפוח פליטת אויר חם  1.5

דירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או ברכוש של ה ונילצד חיצ עהנוג שינוי כל לט לבצעהקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוח .31

נת מערכות, וף ו/או הבניה ו/או התקבייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצ המשותף או בשלד הבניין,

לגרום בכדי ן אלה, שיש בהם ת כגוולוו/או פע תדה בין דירוהפרקירות  שקועים בתוך פלזמה וכד', T.Vמסכי  לים,רמקו התקנתלרבות 

יות מוכר לא תהיה אחרל .בתקנים ובתקנות תהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרותמטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן של

 יים אלו.נות שיהיו בגין פעולות ושינוכלשהי לנזקים ולתלו

 (.חגורות, עמודים, תאורה, מתזים וכו') ו קיימותל שאלככ ותם מערכובחשבון מיק קחתר, יש ללצורך מעבר תעלות מיזוג האווי .32

 .חסום ו/או לשנות מיקומםמיקום מערכות גילוי עשן/אש ומתזי כיבוי אש )ספרינקלרים(, נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין ל .33

 משמרת, לצורך תחזוקה.ונה ללק שר ימסרואם רזרביים, יחיב(, בארלעשות כל שימוש, שלא באישור החברה )בכתאין בתקופת הבדק והאחריות  .34

ע מטרדי רעש הקונה מצהיר שהוסבר לו וידוע לו שבאם יחליט להתקין אמבט ג'קוזי, עליו לנקוט בכל האמצעים המקצועיים הנדרשים ע"מ למנו .35

יהיו בגין ככל שות ם ולתלוניכלשהי לנזק יותאחר היהתמוכר לא לעש המותרות בתקנים ובתקנות. כנים ולהבטיח עמידה ברמות הרורעידות לש

 שינויים אלו.

כבו פריטים בדירה וכבר נבנו, הותקנו והור ,למען הסר ספק, מוסכם כי אם הדירה נרכשה כשהיא בשלבי בנייה מתקדמים, או בשלבי סיום הבנייה .36

תהיה עדיפות   במפרט, צוינתא מט ו/או לרנת במפהמצויפה או לחלוו/ בין הכתוב במפרט לבין הביצוע בפועל,בבניין, הרי במקרה של סתירה ו/או 

באופן  ה.לקונ ( וללא זכות בחירה/החלפה, גם לגבי פריטים שלגביהם ניתנה במפרט אפשרות בחירהAS IS) מכרעת למצב הקיים בעת הרכישה

ר כי לקונה לא מובה שה.ינוי שנעשיכוי בגין הל זזכאי לכבור תוספות ו/או שינוי והקונה לא יהיה קבלן לא יהיה זכאי לתשלום בעשהמוכר ו/או ה

 והקבוע במפרט, ו/או בתוכניות המכר. תהיה כל טענה או תביעה, כי המצב הקיים אינו זהה לאמור

חזקה נחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת ההקונה )חוברת "ה את " יחייבומגורים וסביבתם הקרובה "תחזוקת בניינים: בנייני 1525ת"י  .37

   (.ירהבד

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או ניהיה לא י המוכר כמוסכם  .38

יטים הפר,עבודה ין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע הבין לאחר מכן. כל האחריות בגין לפני התקנתם בדירה והקונה לדירה או לבניין, וזאת ב

 תחול על הקונה בלבד. הנ"ל פותים והתוסרוהאביז

 ייב רק למניעת ספק יודגש כי מדובר במצג להתרשמות בלבד ואת החברה יח באם תוצג "דירה לדוגמה", הדמיות, סרטים ותמונות להמחשה, .39

ופקו לקונה כל שס, כוק הדירהומכירות ושי דוםצורך קי. למען הסר ספק יודגש כי באם לי הצדדיםהחתומים ע" כר ותוכניות המכרהאמור במפרט המ

  .(בחוק המכר )דירות הדירה מערכות כגון: מזגן, טוחן אשפה, כלים חשמליים, ריהוט וכו', הרי אלו אינם כלולים באחריות ובדק, כמשמעותם

 לסלק מנתוזאת על  לרשות הקונהרה מדת הדיכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העהמוגן, באופן ת לאוורר המרחבחשוב להדגיש כי יש  .40

 .באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן אלהימצשרידי גז ראדון אשר עלול 
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מרפסות ם ו, מחסניחניות גינות,עברו בשטחים פרטיים, כגון ות כלל הדיירים במבנה ואשר יאו מערכות אחרות המשרת יתכנו שוחות ביוב או צנרת .41

יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר  יקומןומ ת, מספרןופרטי

 ל גם במסגרת תקנון הבית המשותף.כאמור תהא החברה רשאית לכלו טיפול ותחזוקה. הוראות מתן היתר גישה למערכות אלו לצורך

עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל הבניין, החניה, יתכן ו סן אוהמחאו ירה, דה תמוך לתקרובסקירות  ברצפה, .42

החברה תהא רשאית לרשום זיקות  כך.לפי העניין, על כל המשתמע מ שה לצורך תחזוקה וטיפוללאפשר גי מחויבומהווים חלקים משותפים. הקונה 

שה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם תר גיהי בדבר מתן אזהרה בטאבורת ו/או העהנאה 

 במסגרת תקנון הבית המשותף.

43.  

 ומילוט.חרום לצורך מעבר הדיירים בקומה בעיתות מש את כלל אשר ישחיצוני לוץ חי , ימוקם חלון/דלתןייבבנבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו .44

בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את המעבר בדירה אל קבוע מתחייב כי לא ייקבע סורג  ,ם חלון/דלת החילוץממוק רכשרה אותה יאשר בד ,ונההק

 חלון/דלת החילוץ. 

עט הממ"ד מ, למיזוג אויר( יש להשאיר את דלת 8"-4"חוזר ) רח בדופן הממ"ד לאוויבאם לא קיים פת -בממ"ד בעת שימוש רגיל      .45

ממוזג בין הממ"ד לשאר חלקי הדירה. ככל שתותקן כנף דלת עץ וע"מ לאפשר תחלופת אויר כאמור, אויר פת פשר תחלואפתוחה ע"מ ל

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

 

עם יצוהתאפשר ב ולא יירים"(י ד"שינוי )במסגרת וג ששולמה תמורתם לחברה/ לקבלןלידיעתו כי כל שינוי או שדר הקונה/ים מצהיר שהובא .46

 האמור.השינוי או השדרוג האמור לקונה/ים. החברה/הקבלן,  לא יהיו חייבים לנמק את סיבת אי הביצוע  יוחזר התשלום ל סיבה שהיא,מכ

 

 למגרש ולפיתוחהערות כלליות 

מגרש, בהתאם שטח הון ועל חשב שימוקמו במגר'( יוב וכדמערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, בגומחות( עירוניים ושוחות של פילרים ) .47

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

מית לתכנון ובניה פעול במבנה, הועדה המקואישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לבתכנון והמיקום צוברי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי  .48

 .דהומשרד העבו

זוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות עי מתטב ות באופןעמושפ ,נוליטגר לט ו/אויש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספ .49

 ין לראות בכך ליקוי.ופיינית לרצפות אלו, ואאלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה טבעית זו, הא

 " עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.שתלבתן מריחי "אבאהמרוצפים ב יעהדרכי נסרכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו נסיעה ב .50

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

צוע יהתכנון, הב וציאם לאילנויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתינם סופיים ויתכנו סטיות ושיא תוח והחלקים הצמודים,הפי גבולות המגרש, .52

 יות.הרשו שותודרי

יהיה רשאי המוכר להודיע על כך פריט כל שהוא, במקרה בו נפלה טעות ו/או טעות סופר ו/או על פי קביעת אדריכל הושמט במפרט זה,  .53

 חילה.לכתמ דריכלעל פי קביעת א כאילו נאמר במפרט זה כך הדבר יחייב את הצדדיםבמפרט ווף פרטי התיקון המתבקש לקונה בציר

"ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מההערות האמורות בתוכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ות הנהערבזה כי ה מובהר .54

 בהסכם.

 

 

 

__________  __________ 
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  זיכויים ותטבלא –' גנספח 

 

 יםייכוריכוז טבלאות ז

 
 הערות מיוחדות

  08.12.2016  - 10משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה  יב שלמחיבמפרט ה םורק הנדרשי אך לו הינםא ריכוז זיכויים .1

 מע"מ.  כוללים הלןלהנקובים המחירים  .2

רוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן ימסר לאלו  ל זכותו לזיכוייםן, על רצונו  לנצהמועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבל .3

 .מהביום החתי

 תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין. האמור עדמוה עד הרהדיעת רוכש הודאי  .4

כוב ו/או גורמים לעי וק ובתקנים ו/או פוגעים בבטיחותבחבדרישת הרשויות ,למניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים  .5

 ת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.בהתקדמות העבודה או השלמ

, התקנת ת הרוכש )הדייר( להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברהובחיר,ם המתוכנני מטבחרונות הן אכוי בגיניצול זי .6

 המטבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.

ום ים, יחשבו כסקנתמה התיינמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתה ביוב,/מיםתקשורת/ות לחשמל/ספק יודגש כי צנרלמניעת  .7

 מהאמור במפרט המכר. כויהודעת רוכש על מימוש זכותו לזי ןלעניילחוק המכר  6כמשמעותו בתיקון  פריט"הת התקנ"

 כל זיכוי בגינו. ןיינתלא  צוין במפרט המכר,בנספח זה ושאינו מ פריט מתומחר לזיכויבמקרה של ציון  .8

בחתימת החברה/ המוכרת הקונה על זו,  בלהורטים בטפתומחרים והמהמ פריט/יםימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהמ .9

 נספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.

  

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 ור+ עבודה. חומר לבן+ חומר שח -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 

 וי בלבדן זיכבגימחיר  - המטבח, רחצ תונונושא: אר
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
ן כולל ארו) מ"א 6 לכלל ארונות המטבחזיכוי 

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

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כללירחצה  )בחדרצה ארון רח

 התיאור שבמפרט המכר.
  --- 600 --- קומפלט
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 י בלבדמחיר בגין זיכו -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים
 

 
 ת:הערו

 וללים זיכוי פריט+התקנהרים כמחי.כל ה1
 
 

 מחיר בגין זיכויים -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –מאור קיר/ תקרה  נקודת  3.7

   78 פריט קומפלט כויזי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 ריטפ טקומפל ון נקודת טלפ

 
 :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער

 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
 ביצוע. יכויים לפנימתייחסים לז חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ____________   ____________   ____________ 
 רהמוכ ימתחת                   תאריך        ימת הקונהחת                  

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
 מחיר זיכוי

 ליח' בש"ח 
 סה"כ כמות

   100 פריט מפלטקו ר.המכור במפרט לפי התיא  ,חצהסוללת ברז לכיור ר 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט ר במפרט המכר.סוללת ברז לאמבטיה,  לפי התיאו 3.6

3.6 
במפרט ,  לפי התיאור ינטרפוץ()א סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 טפרי קומפלט


