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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף 
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף 
 ה.אור הדירית  :4סעיף 

 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5ף יסע
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות  :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף 
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף 

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהינבאור הית פרק ב'. 

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

 גובה הדירה.          :3.1סעיף 
 הצמודים לה. שטחים ודירה ( רשימת חדרים וגימורים ב2)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 
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה  :3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מל ותקשורת )שח קנימת ,(5)טבלה  :3.7סעיף 

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

 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) :6.1סעיף 
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח 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 
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף 
 דואר. תיבות :7.6סעיף 
 .תנוספומתקנים ומערכות משותפות  :7.7סעיף 

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית :9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף 
 בית משותף )רישום ופרטים(. :9.3סעיף 
 רה.יוד לדשיעורו 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 
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף. :9.7סעיף 

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .תהערות כלליו נספח ב'

 זיכויים. תח ג'   טבלפנס
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 חדרים   __  /___ מס' חדרים: / מדגםדירה  גדרה  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 __ מס':  אגף /בניין  
 
 
 
 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י חיובים וזיכו   ניין ע ב

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת")להלן                    בראל אפי קפיטל בע"מ        :  בין נספח לחוזה 

                                             ת.ז        לבין: 

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך. :ומס' בית רחוב  גדרה: ישוב .1   

 ; 405,406 :יםמגרש  ,29,30 מס' החלק   80050 :גוש מס' 1.1 

 . 589זמ/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

 ___  : תחילת תקופת החכירה    ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ("הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3
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 : 1,2,3,4נים/אגפים בבניי להלן תיאור הדירה/ות  .4

 

מרחב מוגן דירתי חדר שינה,  ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור - 1מס'  הרדי  ,)גן( חדרים 3בדירת : 1,2,3,4מס'  נים/אגפיםבבניי 

 ותשירותים )בית שימוש נפרד(, מרפסת שירות, רחב ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –)להלן 

 ת וחצר.ומרוצפ

 

מרחב מוגן חדרי שינה,  2חדר שינה הורים,  ,פינת אוכל, מטבח, , חדר דיורהיסנכ - 2מס'  החדרים )גן(, דיר 5בדירת : 1,2נים מס' בבניי 

)מקלחת(, שירותים )בית שימוש הורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –דירתי )להלן 

 ת וחצר.ומרוצפ ותנפרד(, מרפסת שירות, רחב

  

מרחב מוגן שינה,  שינה הורים, חדר חדר ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור - 2מס'  הם )גן(, דירי דרח 4רת בדי : 3,4אגפים מס' ב

)מקלחת(, מרפסת שירות, הורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –דירתי )להלן 

 ת וחצר.ומרוצפ ותרחב

 

 

 -בלבד( 3,4)באגפים  4,6,8דירות , 2,3,4בבניין/ אגפיים  7, דירה 3,5מס'  ותדיר, חדרים 4בדירת : 1,2,3,4מס'  אגפים/ניםבבניי 

, פרוזדור, ר שינה(כחד םש גשמהמ ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן שינה,  שינה הורים, חדר חדר ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור

 .מרפסת שמש)מקלחת(, מרפסת שירות, הורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה

 

 

מרחב מוגן חדרי שינה,  2, םרינה הוחדר שי ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור - 4,6מס'  ותחדרים, דיר 5בדירת : 1,2נים מס' בבניי 

)מקלחת(, שירותים )בית שימוש הורים חדר רחצה  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –דירתי )להלן 

 .מרפסת שמשנפרד(, מרפסת שירות, 

 

   -(2,3,4)בבניין/אגפים  9,10ות רדי (, 1 )בבניין  7,8מס'  ות, דיר)דופלקס( חדרים 5בדירת : 1,2,3,4מס'  ינים/אגפיםבבני 

פרוזדור,  ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן שינה,  יחדר 2 ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור מפלס כניסה:

 .שמש ות/מרפסת*מרפסת גרם מדרגות פנימי, שירותים )בית שימוש נפרד(, , (אמבטיה) כללי חדר רחצה

 מרפסת שמש.)מקלחת(, הורים חדר רחצה  ,, חדר שינה הוריםדורזורפ ון:מפלס עלי 

 

 * כמצוין בתכנית המכר.

 

   שטח הדירה .5

 : כללים אלה המחושב לפי ._____ מ"ר :שטח הדירה הוא

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

  – זה לעניין

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

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

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

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

 המשופעים והאופקיים; חים שטהמ כל חת בלבד לפי ההיטל האופקי שלשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

  אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף לדירה הצמודף שותהמ שיעורו של החלק ברכוש (ה)

 

 :פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי  .6
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דמוי תקרה )לא  ]קירוי הכוונה למשטח מלא ות/שמש מקורהה ות/מתוכה מרפסת ._____ מ"ר  :(1)ת שמש בשטח ת/ו מרפס 6.1

 . _____ מ"ר: בשטח, מעל בלבד[ת אח קומההנמצא  לה(פרגו

 המוצמדת(; החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום )יש לצרף ת ._____: מס' לא מקורהחניה  6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(; ______ מ"ר. :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)תי בשטחמרתף דיר 6.4

 אין.: חטשבירה מוצמד לדגג  6.5

 כנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(;)ראה ת _____ מ"ר: (4)צר מוצמדת בשטחחבדירות גן:  6.6

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

 ממפלס רצפת הדירה(. ךמונהיה ימסתור ומפלס רצפת הכן ית)כר. מסומן בתוכנית המכל שכ :מסתור כביסה

  

 הערות לחישובי השטחים:

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

ירות הדירה של קהחיצוניים  הםל פניהבנויים של המרפסת ועקירות החוץ או המעקים ים על פניהם החיצוניים של העובר

 הגובלים במרפסת.

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

שיש בה כדי  להוהן מחוצה  הקרקע הן בתחום כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי

 .לשמששיפת המרפסת חל ע השפיעל

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

 .יכלל שטח הקיר במלואוי הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי ות החוין קירח הכלוא בשטהוא ה, שטחו של מרתף .3

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

 שטח הקיר במלואו.לל  ייכהמרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יבהיקפה; תותר סטומכים הקירות התח את שט, כולל חצרשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.

 

 סטיות קבילות: .7

 המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הסטיות 

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

 האביזרים במפרט ומידות האביזרים למעשה. מידות  בין 5%בשיעור של עד סטייה  ב()

     

 שסל אדריכלים בע"מ.  -יזמןישפ (:"האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 , רמת גן.12יוסף ספיר  : כתובת 03-5353514 : פקס 03-5340584 :טלפון  

 spcharch@inter.net.il :דוא"ל 
 
 

 מהנדסים ויועצים בע"מ. -פאר משה  "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 , חיפה.14ושלוש התשעים  : כתובת 04-8675382 :פקס 04-8664248 :טלפון  

 office@peer-eng.com :דוא"ל 
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 , המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהתיאור הבניין ב. 

 

הבניין או  חזית בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותחלוקה פנימית של דירות אב נוייםהמוכר רשאי להכניס שי    *

 .תף כוש המשושטחים בר

 .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות *

 

 תיאור הבניין .1

 ",  2", "בנין 1הידועים בשם "בנין , דומים ריםייני מגובנושה לשמתוך ב משפחתי", אחד בניין מגורים "ר 1.1

 הבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה. .הנמצאים על מגרש אחד לזה(צמודים זה " )3+4"בנין 

 הבניינים ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי.

               

 ; , הכוונה למגורים בלבד)*(דירות;  בכ"א יםדירות למגור 01: :+43 ,2בבניין   מגורים;דירות ל 8 :1 ן בניי ב      1.2

 

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

 או לכל צורך אחר. לעסק,
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 של כל קומה פירוט הקומות בבניין וייעודה – 1טבלה מס'  1.3

 :1ין י בנ

 ו תיאור א כינוי

 הקומ

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

  מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

כניסה )לובי(,   , מבואת )גן( מגורים

,  מחסןפרוזדור, מעלית, חדר מדרגות, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 ננים והרשויות. המתכ

גז  אשפה וצובר ת  אציר חניות, 

 בפיתוח. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ישרתו גם    או בסמוך לו  בבניין

בניין/ים סמוכים ו/או ימוקמו  

  או בסמוך להם בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

 1-2 מגורים קומות 
2 

 )בכל קומה( 

ר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חד

ת לפי  ם ומערכות טכניומדרגות, מתקני

 שויות. מתכננים והרה דרישת

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(

3 

2 

ר  ה קומתית, מעלית, חדמגורים, מבוא

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 . 3דירות דופלקס הכניסה מקומה 

4 
מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 יות. המתכננים והרשו
--- 

 גג עליון

 י(אש)ר
--- --- 

אריות, מתקנים ומערכות  ת סולמערכו

דרישת טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות  

 למגורים 
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 5

 
 

 3+4, 2בניין 

 ור כינוי או תיא

 קומה

ל  קומות מתחת/מע

 ה כניסקומת ה לסלמפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 קרקע  ןלבניימת הכניסה קו

כניסה )לובי(,   , מבואת )גן( מגורים

,  מחסןפרוזדור, מעלית, חדר מדרגות, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

וצובר גז  חניות, אצירת אשפה 

 בפיתוח. 

וקמות  ת שונות הממ כורומע  יתכן

ישרתו גם    או בסמוך לו  בבניין

או ימוקמו  /בניין/ים סמוכים ו

  או בסמוך להם בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

 1-3 מגורים קומות 
2 

 )בכל קומה( 

ר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חד

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 ים והרשויות. דרישת המתכננ 

--- 

 ונה ם עלירימגות קומ

 האוז(נט)פ

4 

2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדור/ים,  

ר מדרגות, מתקנים ומערכות  , חדמעלית

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 . 4דירות דופלקס הכניסה מקומה 

5 
מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 
--- 

 גג עליון

 י(אש)ר
--- --- 

מתקנים  , מפוח/ים, ות ולארימערכות ס 

תפות/ פרטיות(, לפי  ומערכות טכניות )משו

 המתכננים והרשויות. דרישת 

--- 
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 ור כינוי או תיא

 קומה

ל  קומות מתחת/מע

 ה כניסקומת ה לסלמפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 סך הכל קומות

 למגורים  
6 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 6

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יהתאם להיתרייתכנו שינויים בטבלה ב (א)

 ה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניס אחת כניסהמ יותרה שיש קרבמ ב()

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בניין ראשי( ) ףמשות חדר מדרגות 1.4

  ונה.רים עלימגו מתקולס למפ עד קרקעפלס קומת מממקורה  :מדרגותאפיון כל חדר ; 1 :כל בניין בהמדרגות  י /מספר חדר

   אין. :חדרי מדרגות נוספים

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר  24.81לדרישות התקן הישראלי למעליות מס'  המעליות תתאיםיש;  :ין בניכל ב מעליות 1.5

   תחנות. 6: 2-4 ןנייתחנות. בב 5: 1בבניין  :מעליתלמספר התחנות ; 1 :בניין כל ב המעליותמספר מכונות. 

  אין. :)*(מנגנון פיקוד שבת; 6: מעליתלסעים נו מספר 

תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל  הקיר האחוריהתא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על קירות  :תאכל  גימור

ו ע בתנור אבוצ ופיועה בצבע סמ"מ לפחות. תקרת התא תהיה צב 27רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של 

יהיה מאסף מטה מלא )בקומת הקרקע  מעלית/יות:פיקוד ה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה. קרהתכוסה ע"י ת

 מאסף לשני הכיוונים(. במידה ובקבוצה תהיינה שלוש מעליות או יותר יהיה הפיקוד פיקוד "יעד".

 ש'. / 1.0מהירות  –ות קומ 14-3: הקומותבהתאם למספר  נקבעתמהירות המעלית 

 .אין מר:ו ת שעמד 1.6

 

 :(ין בני )בכל  חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 

 , בשילוב רגילהמתועשת ו :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1

 ; השלד דסובי מהנחיש פיל :עובי  .םיטרומים מתועשים/ו/או בטון מזוין מאלמנטי בטון מזוין :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

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

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

   .1חלק  1004' י מסן ישראלתקלפי  קוסטי:אדוד . בי יועץה לפי החלטת :בשיטה

  בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה 

  השלד. לפי חישובי מהנדס עובי:השלד.  מהנדס תכנוןבטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי  :חומר גגות הבניין: 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  .בנטייםם הרלות התקנירישוד יועץחיות הי הנפלואיטום:  שיפועי ניקוז

בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד  ,מתועש למחצה/מתועש באם מכלול .בשילוב רגילה מתועשת למחצה,/מתועשת קירות חוץ: 2.5

 , (אחראו  גאי )איטונת או בלוק ,סבגי וקבלגבס, ות לוחהפונה לדירות, 

 .  1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי י עוב בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטית. להכו  

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

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הבניה. הכל לפי התנאים בהיתרו/או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה. אכותית, מל ןבאו/או  עיתבטאבן  :עיקרי  י,ציפו /חיפוי  2.6.1

 ; הבניה הכל לפי התנאים בהיתר משולב עם חיפויים אחרים שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 ת.וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומי , גווןהאדריכל יהיה רשאי לשנות סוג :חיפוי אחר 2.6.3
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  מהנדס   נחיות ה , לפי או משולבו/ (ו אחראו/או בלוק תאי )איטונג ו/ן קי בטואו בלו/ין ומזו בטון הדירות: חומר:ה בין דקירות הפר 2.7

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

 .תכנון האדריכל, גובה לפי תכנון המהנדס ו/או משולב לפי קו/או בלוון בט :החומר וגוב: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין 

 

 :בכל בניין  מדרגותחדר  2.8

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

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון ח וצבע אקרילי )הריצוף + טיי בשיפולים )פנלים( כדוגמת פויח : חומר:יםפנות גימור קיר 2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה. התקנים

 הישראלי(.  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים) וסיד סינטטיטיח  ה: חומר:גימור תקר

 ים, ובעלותינטבבהתאם לדרישות התקנים הרלו (,צמנט לבן)ראצו יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טת: מדרגו  2.8.3

 טים( ופסים מחוספסים כנגד החלקה. ומשטחי הביניים )פודס ואמים לאורך המדרגותשיפולים ת

 יבוצע על פי כל דין. הבידוד האקוסטי לחדר/י המדרגות והמעלית/יות בידוד אקוסטי: 2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י ת מאחז יד(ומשולב )לרב ו/או מתכת ו/או בנוי :מאחז יד /מעקה 2.8.5

 מדרגות(; )מעל חדרבאמצעות סולם לגג עליון  :לגג עליה 2.8.6

 :בכל בניין  יתקומתמבואה )לובי(  2.9

או קרמיקה או גרניט )שיש(  בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה  יהיהגימור קירות פנים  קומתית: חומר:מבואה  גימור קירות פנים

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)טיח וצבע  הקשיח יבוצעמעל החיפוי  ,לפחות פי הדלתותוד לגובה משקלן, עפורצ

 עד לתקרה. הישראלי(

במקרה של תקרה מונמכת לא . הישראלי( בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:ור גימ

 . ט פורצלןיאו גרנסורה אבן נ: ריצוףיבוצע טיח מעל תקרה זו. 

 :לכל בניין  תראשי  כניסה מבואה )לובי( 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת ויש( או קרמיקה או גרניט פורצלן, חיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה )ש :חומר :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( יםהתקנ בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון)מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי הכניסה. 

 או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנה רוק"(,על תו תקן יסינטטי )"ב סידטיח + : חומר :תקרהגימור 

העומדים בתקן ו מ"ר,  0.64-נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מ אבןחומר:  :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 

   .6.1.3סעיף  פיתוח בודותראה ע :לרבות מערכת תאורה ורהקיצונית לא מניה חגימור ח 2.11

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 ( וכדומה. יוחדר/ים טכניים )ככל שיהמחסן, 

בחדרים  :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד,  צבוע בצבעטיח  :גימור קירות

 ן התקנים.ק" מטעם מכובעל "תו תקן ירו. כל הצבעים, יטבצבע סינט צבוע בטון -טכניים 

 .או משולבאו פורצלן טראצו  :גימור רצפה

 בורות לאשפה טמונה, לפי היתר הבניה. :ת אשפהאציר

 

  :הערות

 .י הישראל קניםון התצבוע בצבע, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכ בבטון  או  פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו  .1

יהיה בהתאם  )בדירות ובשטחים המשותפים(ן השונים הבנייחלקי בצוף י רדרגת מניעת ההחלקה של ה .2

   .למניעת החלקה 2279ראלי היש לדרישות התקן 

 

אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על  הכניסה לבניין תהיה דלת דלת  :ן בניי כל ל ראשית דלת כניסה 2.13

  .ם ומחזיר שמןוערכת אינטרקידי מ

 ות אש, כולל מחזיר שמן.לתד :ר מדרגותדלתות חד 2.14
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 .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,תאור :חדרים לשימוש משותף דלתות וחלונות .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:

   אין. :דלתות לובי קומתי  2.15

 :פיםמשות וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ות קומתיים,מבוא מדרגות, , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה 2.16

 .יש

 מבואה קומתית/אורת לילה קבועה בחדר המדרגותבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לת

  .מבואה קומתית/ולחצן מתוך הדירה להדלקת  אור בחדר המדרגות

 עיצובגוון לפי ד(  בני בלבהחיצו חלקםור או ציפוי אחר )בנוע בתופף צבפח מכ ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

  האדריכל.

או לחילופין התקנת  ה נפרד,למונ ןהמחסחיבור הזנות החשמל של  :מחסן אחד בקומת הקרקע() דירתי  ן במחסתאורה  2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יהדירתי אליו משויך המחסן או למונה , מונה נפרד

של  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.שותפותלמערכות אלקטרומכניות מרה ו או תלבור חשמל י ח 2.19

הבניין/ים לפי תכנון מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו 

 נות(.ות השובבניין הסמוך וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשוי

 ישת הרשות המקומית.וני ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרר בניין חיצבחזית הבניין יותקן מספ ניין:במספר  2.20

 

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

 גובה הדירה*: 3.1

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

 מ';  2.05 -מ : לא פחותורפרוזדשרות ו גובה חדרי    

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

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

 ן.פי די הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על המינימלי

 

 המשמשים אותה.המוצמדים לה או בשטחים רה ו בדי  חדרים וגימוריםרשימת  – 2 טבלה מס' 3.2

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

 

 פרק א'  4להלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף 

 כר.יות המולפי המוצג בתוכנ
 

 (1)ירותקחומר  תיאור 

 ( 2)גמר קירות ותקרות
 (4)י חיפויומידות אריח

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון בטון,  כניסה 

 . שך מהראה פרוט בהערות ב אין ( 3)ה אר ( 2) ראה (1)  וןבלוקי בט בטון,  חדר דיור 

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

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 אין ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 . רות בהמשך ראה פרוט בהע  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון בטון,  פינת אוכל 

 . ת בהמשך ראה פרוט בהערו אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  ןוי בטבלוק  בטון,  פרוזדור 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון בטון,  חדר שינה הורים 

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . וט בהערות בהמשך פר הרא אין ( 3) ראה א לפי מפרט הג" 

 . בהמשך ראה פרוט בהערות  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון בטון,  ה כללי חדר רחצ 
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 (1)ירותקחומר  תיאור 

 ( 2)גמר קירות ותקרות
 (4)י חיפויומידות אריח

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי  )אמבטיה( 

 הורים חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

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

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ה אר ט פורצלןניגר  ויחיפ 

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

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

 (1)  בלוקי בטון בטון,  שירותי אורחים 
 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 ראה פרוט בהערות  בהמשך. 
 ןיא ( 4)ראה  לןגרניט פורצחיפוי 

 . ה פרוט בהערות בהמשך אר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1) האר מרפסת שרות 

 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  (1)  בלוקי בטון בטון,  שמש    ות / מרפסת 
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 

 בהערות בהמשך.  ראה גם פרוט

 רחבה מרוצפת  
   )בדירות הגן( 

 אין ( 3) ראה 2.6ראה סעיף  (1)  בלוקי בטון בטון, 
 . 2.6חיצוני ראה סעיף פוי קיר יחיפוי/צ

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 אין ( 5)ראה  ( 2)טיח  או אחר  (1)  בלוקי בטון בטון,  גרם מדרגות פנימי 
פרוט בסעיף  מדרגות ומשטחי ביניים ראה  

 ושאר הערות בהמשך.  (5)

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון בטון,  מסתור כביסה 

 דירתי  מחסן  
 או מחסן מוצמד 

 ( וצמד שה )ככל  
 אין (3)ראה  (2) ראה (1)  בלוקי בטון ון, טב

תכנון  עובי קירות מחסן לפי 
 ולפי כל דין  האדריכל/המהנדס 

 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

  :חומר קירות ( 1)

 בתנאים להלן: ו לוחות גבסגבס אבלוקי בטון תאי/בלקי /בטון/בלוקי בטון :ים מקירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו עשוי 

 "מ לפחות.מ 0.6ילים דופן הפרופעובי  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 ק"ג למ"ק )צמר סלעים / זכוכית / מינראלי(. 12בצפיפות של לחות  2בידוד " -

 מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:

יפה בעל  ומשופר לנגמ"מ לפחות, מחוזק  15.9ח בעובי ין לומחיצה דו קרומית(, או לחילופמ"מ לפחות ) 12.5לוחות בעובי  2 -

 (.ק"ג/מ"ק לפחות 1000יפות גבוהה )צפ

 פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצרן/ספק הלוחות.

 למפרטיו.יצרן ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם 

ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו שת למחצה, יטה המתועשת / מתועשץ מבוצעים בת החובבניה רוויה, כאשר קירו :קירות חוץ 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י באו בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלבלוק בטון עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס,  תהיה

 קי בטון. ם" או מבלוהיצרן "כעמידים למי מוגדרים ע"יקים ההקירות בבלו יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, מקרהבכל (. " םתרמי של בנייני

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם + צבע אקרילי או בהתאם לחומר הבניה של הקירות. במרחב המוגן הגמר יהיהטיח : בבניה קונבנציונלית יהיה, גמר הקירות

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

 : לבן.גוון  .+ צבע אקרילי וד העורף הנחיות פקל בהתאם הן הגמר יהיגבמרחב המו. ינטטי+ סיד סטיח  :מר תקרותג

 .אקריליללא חיפוי(: צבע  )בתחום קירות בחדרי רחצה ושירותיםגמר 

 :גמר קירות במרפסות

 סף. גמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נו

או בנוי  הרלבנטייםם ישות התקניהתואמת לדרם משולב עם זכוכית ועקה אלומינית(. מ)באם לא נקבע אחר :עיצוב מעקות המרפסות

 מקומית והיתר הבניה., ובכל מקרה לפי דרישת הרשות הכדוגמת החזית

 . כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי 
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  :ריצוף ( 3) 

 נטיות.ות התקינה והחקיקה הרלבהעומד בדריש ורצלן )גרניט פורצלן(, סוג א'פריחים מסוג קנו אמערכות החדרים בדירה יותלכל  

 ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר הקירות חיפוי קשיח. 7הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 

  ין צורך בשיפולים.מחופה בחיפוי קשיח א במקומות בהם קיר החוץ

גמאות/גוונים מכל סדרה התואמים דו 3-סדרות של ריצוף ו 4ת, לכל הפחולקונה,  ד לריצוף, המוכר יציגעמיואריח, ה דתמי לכל

 לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי.

 למילוירובה )ירה בין שני גוונים של חבציג לקונה וכר י(. המLAPPATO" )יק חלקיתות תהיה בגימור "מברלפחות אחת מבין הסדר

 . אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ביותר לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה.פוגות, בין אריחים( -מישקים 

. סוג א'    .ס"מ   60/60במידות  אריחים  (:  מרוצפות חיצוניות בותורח ותת/מרפסשירותים, ,)למעט חדרי רחצה  בכל הדירהריצוף  -

נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה בת התקינה והחקיקה הרל ודרישו   2279העומד בדרישות ת"י  . ( לן גרניט פורצ )  פורצלן ים מסוג  יח ר א 

R-9   לפחות. 

מסוג   סוג א'. אריחים ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45 לבחירת הדייר ממידות : מרפסת שירותשירותים//י רחצה/ריצוף בחדר - 

 בחדרי  -  דרגת התנגדות להחלקה נטיות וב ב ל דרישות התקינה והחקיקה הר ו  2279העומד בדרישות ת"י  . ( ן לגרניט פורצ )   לן רצ פו 

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

 סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות  :(בחצר) יתמרוצפת חיצונ וברחבה שמש ות/ריצוף במרפסת -

נטיות ובדרגת התנגדות ב ודרישות התקינה והחקיקה הרל  2279ת"י  . העומד בדרישות  ( גרניט פורצלן )  צלן פור א'. אריחים מסוג  

 לפחות. R-10 להחלקה  

 . ירת המוכר אריחים במידות עפ"י בח (: שהוצמדככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -

  קירות:חיפוי  ( 4)

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים  3-סדרות של ריצוף ו 4ת, , המוכר יציג לקונה, לכל הפחוימיועד לחיפויח, הלכל מידת אר  

 ורים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי.לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מג

 ן שני גוונים של רובה )למילוייונה בחירה ביג לק(. המוכר יצLAPPATOה בגימור "מבריק חלקית" )לפחות אחת מבין הסדרות תהי  

 נה.פוגות, בין אריחים(. אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ביותר לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י הקו –מישקים 

ס"מ.   30/60ס"מ או    25/33במידות  .  ( גרניט פורצלן )   לן רצפו סוג א'. אריחים מסוג   :ומבואה לשירותים שירותים,רחצה  י /בחדר -

ס"מ ללא   33X33ס"מ,  20X50אריחים במידות דומות למפורט וכן במידות נוספות  ,בהסכמת הקונהלהציע,  הא רשאייהמוכר 

 שינוי במחיר הדירה. 

 -מעל החיפוי ועד לתקרה . לפחות תבמידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הדל בחדר/י רחצה חיפוי קירות

 י.אקרילטיח + צבע 

 מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. מ'.  1.50רט בחדרי הרחצה עד גובה תים חיפוי קירות במידות כמפווריבחדר הש

חיפוי קירות   -  BI.  כאשר התנור אינו ביחידת  ( ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון תחתון   60בגובה  : מטבחחיפוי ב - 

צוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + מ' מעל הרי   1.50ה  מי ועד הרצפה )גובהחיפוי הקר   ל ף העליון ש סבקו ה תואם מאחורי התנור וסביבו  

 צבע אקרילי. 

 מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות.  סגירהלצנרת גלויה תבוצע 

למניעת מעבר מים לחלקי  םנטייבהתקנים הרל רישותלפי הוראות כל דין ולפי דורים רטובים יאטמו הרצפות והנקזים באזהקירות, 

 חדרים סמוכים.ו/או  בניין

   : ( 2,3,4  בבניינים   9,10בדירות  ו .  1, בבניין  7,8)לדירות    מדרגות פנים        (5)

ועדים  י ית המ ין. גמר המדרגות יהיה מלוחות עשויים אבן טבע למניעת החלקה ולדרישות כל ד   2279גמר המדרגות יהיה בהתאמה  לדרישות ת"י   

 . 2חלק    1554ת ת"י  ים, העונים לדרישו י מדרגות פנ ו לחיפ 

יהיה ככל האפשר בהתאמה לגוון הריצוף בדירה.    גוון האבן: חיפוי רום ושלח המדרגות יהיו מיחידה אחת לכל רוחב המדרגות )לוח אחד לכל הרוחב(.  

 גמר פני האבן יהיה מט. 

 

 

  הערות:

 שרות לבחור אחד ולא תינתן האפורק ממבחר של ספק כש תעשה אך וי בחירת הרכודגש למניעת ספק י –בחירת הרוכש/דייר 



 מותנה בהיתר בניה 
וכפוף לשינויים רקר מפרט נערך לפני קבלת הית   י רשויות התכנוןע" בניה 

 

                       ___________                                           __________ __ 
 חתימת המוכר                                                              חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 36  מתוך  13 'עמ 03.05.2020ך: תארי/  12משהב"ש מהדורה  –מפרט מכר )מקובץ( למשתכן  / גדרה  /אפי קפיטל בע"מ   ראל ב / מסד לאיכות הבניה

 

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

  הרלבנטיים למניעת מעבר דין ולפי דרישות התקניםההקירות, הרצפות והנקזים באזורים הרטובים ייאטמו לפי הוראות  איטום:

 . סמוכים. חדריםמים לחלקי בניין/  

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, חדרי רחצה, ממ"דבכניסה לדירה,  – רשי מפלסיםפה

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

 עד גובה "אריחים שלמים"., או לפחותלגובה המצוין בטבלה עד  ההקירות יעש חיפויגובה   - חיפוי קירות 

  ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -פחות מ   ן באם יש פינות קמורות שאורכ   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –פרופיל פינות בחיפוי  

 דירה.בהריצוף  של הברקהבצע ליטוש ו/או תלא החברה ק יודגש כי יעת ספלמנ - ליטוש/הברקה 

 במדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר, וככל שתותקן   ,תסומן ן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא בהכרחתותקבאם – , קורה/ותרגולהפ 

  תכנון האדריכל.ו/או משולב, לפי ו/או אלומיניום  פלדה ו/או עץ ו/או בטוןמ תהיה עשויה        

 ן מטבח, ארונות למערכותיתות מחופים, בגב ארולמעט בשולי קירות וחזלפחות,  מס" 7בגובה  ,יצוף )פנלים( מחומר הר –שיפולים 

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

דרש נ ראצולריצוף ט לפחות. מ"מ 3של  גות(ין אריחים )פוביצוע מרווח בנדרש נים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 מ"מ לפחות. 1 לשמרווח 

 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר גביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק אם צוין כך בטבלה וד ומתקנים ל)מובהר כי צי 

 ארונות: 3.3

 

  ארון מטבח תחתון:   3.3.1

הכנה לכיריים  ,ה של הכיורחה שטולהתקנ תח המתאיםמדפים, תושבת לכיור, חיתוך פהארון יכלול דלתות, מגירות,  -

 נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים. פתח מתאים להתקנה שטוחה,  וחיתוך )תושבות מובנות

 ס"מ.  60-עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ •

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

 מ"מ לפחות. 17-18ויץ( בעובי ולבוד )סנד ץיו מעגוף הארון והמדפים יה •

 מ"מ לפחות. 5-6גב הארון יהיה מעץ לבוד )דיקט( בעובי  •

 לוחות פוסטפורמינג.  / MDFדלתות הארון תהיינה עשויות מעץ לבוד )סנדוויץ( / •

 תמסילוולכל עומקו. המגירות תהיינה בעלות כל גובהו לפחות, ל ס"מ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  •

 ממתכת. טלסקופיות

נדרש ולא יותר. ביחידת הפינה של הארון, יותקנו פתרונות מכניים ול פינה אחת בלבד, אם ארון המטבח התחתון יכל •

 נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך. לאחסון

 בים המפורטים להלן:סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכי    -

 יות מתכת.דפורמינג. יטפוס /ציפוי חיצוני: פורמייקה  •

 מייקה.דפים: מלמין או פורציפוי פנימי וגמר מ •

 סוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר כמפורט להלן:   -

ם בגוון הלבן ואחד מ  בצבע אחד מהם גוונים שונים לבחירה, 5הקונה לפחות ציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני  •

 רלי.ניט

  בגוון לבן. ציפוי פנימי: •

. החליט הדייר שלא להתקינם, על המוכר להחלטת הקונהתכנון והתקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם  -

ללר מות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים )לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקו

 שות.ההכנות הנדר לים( לרבותלח

 

 ;ראה הערה בהמשך :מידות ( 1)  
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בעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודהלכל אורך הארון התחתון יותקן  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאור:

העניין(,  לפי 1,2ים ק)חל 4440 דרישות ת"י ל קיסר או שווה ערך(, העונה מאבן טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן ס"מ 2-מ

 המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחארונות בכל היקפם. ס"מ ביחס לחזית ה 2 עם שוליים בהבלטה של

עם עיבוד בחזית  בהי להעדיף התקנה ללא קנט מוגשאיותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 יצוע זה(. . לא יינתן זיכוי בגין אי בטחשכל היקף המבמים  כולל אף  ,המשטח ככל הנדרש

גוונים  3ציג בפני הקונה י המוכרמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. לבחירת הקונה מתוך  גוון:

  .(ח בודד אחדוולא לאבן קיסר יהיו בהדבקה אבן טבעית או לוחות ה)אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. , ולפחות

  

 אין. ארון מטבח עליון: 3.3.2 

מ"א ארון מטבח תחתון  1להמיר עד תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי ל חדרים ומעלה, בהתאמה 4.5בדירות : הערה

 מ"א.  2מ"א ואורך המטבח העליון יהיה  5כלומר, אורך ארון המטבח התחתון יהא מ"א ארון מטבח עליון.  2 -ב

 להלן:כמפורט ן יתוכנעליון ן הרוהא

 פינות. יף והמשכי ללאהארון יהיה רצ  •

ובתנאי  ס"מ 60ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה  30ס"מ לפחות ועומקו  75גובהו של הארון העליון יהיה   •

 (.נות העליונים תהיה כלפי מעלה )מגנון קלפהתיחת הארושפ

 ל אורכו.חד לכארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף א  •

 רון המטבח התחתון.יהיה בהתאם לדרישות המפרט לגבי אה וציפוי ארון המטבח העליון בנמ  •

 

    .'ראה נספח ג :הכיור, הסוללה, החיפוי  , משטח העבודה,המטבח ארונותמחיר לזיכוי בעד 

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץמ ויעשתחתון  וןאר קןשירותים(, יותהבדירה )למעט בחדר  הרחצ יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

   MDF  5או סיבית עמידה במים ברמהP  310לפי תקןEN ס"מ לפחות הכולל   80. הארון יהיה תלוי או מונח באורך מינימלי של

 ורץ משולב בכיור.ו קוניא מחרס / שיש / טח עבודה אינטגרלים בלתי מחלידים, משדלתות, מדפים, צירי   

    אין. :הרחצהון וי בעד ארמחיר לזיכ                   

 

    :רותעה

 מידת . מטר אורך 6ומעלה:  4.5, בדירת מטר אורך 5חדרים:  4-ו  3בדירת  ארון תחתון  אורך מדידת ( 1)

  נור,תיח, למד המיועדים חללים רון.ך האמחושבת פעמיים באור ר המטבח. פינהן תימדד לאורך קי אורך הארון התחתו 

    באורך הארונות.  יכללו  נותהמשולבים בתוך הארו )למעט מקרר(  ו"בם וכי כיריי 

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

 ה.תחזוקלפתח/ים אלו לצורך  גישהפשר פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לא

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנורח, מדי של הארון לצורך התקנה ן תכנו  ( 3)

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

 .הנדרשות ולרבות ההכנות( לליםח ללא (המובנים הכלים החשמליים להתקנת

 .החברה את הרוכשבו תנחה ה תקבע ובמועד תו על פי הלוח זמנים שהחברלדווח על בחירו ת הקונה ריו באח

 

 מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה.

               י כביסהחבל 5ס"מ,  160ל לגלים  באורך מינימלי שגו (תמגולוונומתכת ) בעל זרועות: )קטנה( ליית כביסהן לתמיתק      3.4.1

ס"מ   120-ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מ 160-יה קטן מך המתקן יהניתן שאור מפלסטיק.

 ס"מ.  800-והאורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ
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נת על קיר המבנה. וממתכת מגולומתקן שמשמעו  ,מרפסת שמש/בחצרערך אפשר שיותקן מתקן שווה  :גג/לדירות הגן       3.4.2

  ס"מ.  160חבלי כביסה באורך מינימלי של  5לפחות  בע לקיר. המתקן יכלולהמתקן יהיה יציב ומקו 

 3הכולל לפחות קן מסתובב )קרוסלה( עם עמוד י החלטתו, להמיר מתקן זה במת"בדירת הגן הדייר יהיה רשאי, עפ -

 מרוצף. שטחיהיה יציב ומקובע למשטח בטון ו/או למ וונת. המתקןמגול מאלומיניום או ממתכת לותמתקפזרועות 

 .UVבכל המתקנים החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת  3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ . עומק5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס' מסתור כביסה:  3.4.4

 המשטח ון שלהבניין. מפלס עליל מערכת איסוף מי הגשם שון שינוקז לה מבטיותקן משטח הפרד יסהר כבמסתוכל 

 ס"מ לפחות מפני מפלס רצפת הדירה.  30-יהיה נמוך ב

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7י של ניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנו 3.4.5

 

 

  . ראה גם הערות נוספות בהמשך.מ()מידות בס"  דירהת, חלונות ותריסים בדלתו ימת רש – 3טבלה מס'  3.5

 
 1מס'  החדרים )גן(, דיר 3בדירת : 1,2,3,4ם מס' י נבבניי 

 

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ומי כמות
  הפתח

 ב( )גובה/ רוח

)עץ  מרחו
יניום/  אלומ

 אחר( מתכת/  

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 ר( כיס/חשמלי/אח

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/210-כ

  דיור ר חד
 ומטבח 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 250/220 -כ --- 250/220 -כ

 1חדר שינה 
 1,2בבניינים 

1 

 ה ציר רגיל עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 דניגלילה י אלומ'  אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

 1חדר שינה 
 3,4 בבניינים 

1 

 ה ציר רגיל עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 125/110 -כ 125/110 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
לפי  פלדה 

 א  ג"ה
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

או   גילה יר ר צ
 כ.ע.כ 

ת  לפי הנחיו
 א הג"

1 

 .  נגרר לכיס  ומ' לא אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים
          ות הג"א. לפי הנחי לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 ' מזוגג ומאל
 ויט נ

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 80/205-כ

שירותי  
 אורחים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 70/205-כ



 מותנה בהיתר בניה 
וכפוף לשינויים רקר מפרט נערך לפני קבלת הית   י רשויות התכנוןע" בניה 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ומי כמות
  הפתח

 ב( )גובה/ רוח

)עץ  מרחו
יניום/  אלומ

 אחר( מתכת/  

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 ר( כיס/חשמלי/אח

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ'  מ' אלו

 40/110 -כ 40/110 -כ 80/205-כ

 עץ/פח  1
  לפי החלטת

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205-כ

 דירתי  מחסן  
)ככל  

 שיוצמד(

 עץ/פח  1
לפי החלטת  

 החברה
 גילה ציר ר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 

  2מס'  הים )גן(, דירדרח 5בדירת : 1,2מס' נים בבניי 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 אחר( / נגרר/כיס 

מות ומידת  כ
  פתחה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת/ אחר( מת
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/210-כ

 חדר דיור 

1 

 ע.כ נגרר כ. וגג אלומ' מז 

--- 

--- --- 

1 

 ומ' אל ומ' לא
 שמליגלילה ח

 כולל גיבוי ידני
 250/220 -כ --- 250/220 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 140/110 -כ ---

  חדר שינה 
 1 הורים

1 

 ה רגילר יצ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניה יד גליל אלומ'  אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 שינה

1 
לפי   דהפל

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

ציר רגילה או  
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  יסים, הנגררת/יםגז, הדף ורס ד דה נגשתיים, פלף אחת או  נכ
          נחיות הג"א. לפי ה לכיס. 

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

 גלילה ידני מ' אלו אלומ'  1 כ . כ.ע   נגרר זוגג אלומ' מ 1 ציר רגילה  ץע  1 4חדר שינה 



 מותנה בהיתר בניה 
וכפוף לשינויים רקר מפרט נערך לפני קבלת הית   י רשויות התכנוןע" בניה 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 אחר( / נגרר/כיס 

מות ומידת  כ
  פתחה

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת/ אחר( מת
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 כיס/חשמלי/אחר( 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 80/205-כ

חדר רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ר רגילה יצ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 ( יפ)ק

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 70/205-כ

  שירותי
 םאורחי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/205-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

1 

 כ.ע.כ   ררנג ומ' לא מ' אלו

 40/110 -כ 40/110 -כ 80/205-כ

 עץ/פח  1
ת  החלט לפי 

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205-כ

 דירתי  מחסן  
)ככל  

 שיוצמד(

 עץ/פח  1
  לפי החלטת

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 

 2 ס'מ הים )גן(, דירדרח 4בדירת : 3,4מס'  בבניינים

 תריסים נותחלו   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 וחב( )גובה/ ר 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  כמות ומי
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א

יחה  תסוג פ
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  תחהפ

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ חומר 
  /אלומיניום

 חר( מתכת/ א
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
.כ/נגרר/  כ.ע

 אחר( /כיס/חשמלי

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/210-כ

 חדר דיור 

1 

 ר כ.ע.כ רנג ג מזוג  אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 מליגלילה חש

 ניכולל גיבוי יד
 250/220 -כ --- 250/220 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג מ' אלו

--- 

--- --- --- 

 --- 140/110 -כ ---

  חדר שינה 
 1 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' ומאל

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ



 מותנה בהיתר בניה 
וכפוף לשינויים רקר מפרט נערך לפני קבלת הית   י רשויות התכנוןע" בניה 
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 תריסים נותחלו   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 וחב( )גובה/ ר 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  כמות ומי
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א

יחה  תסוג פ
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  תחהפ

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ חומר 
  /אלומיניום

 חר( מתכת/ א
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
.כ/נגרר/  כ.ע

 אחר( /כיס/חשמלי

 ממ"ד  
משמש  )

 ר  כחד
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

ציר רגילה או  
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  סים, הנגררת/יםכנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסי
          י הנחיות הג"א. פל   יס. לכ

--- --- 

 3שינה ר חד

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

צה  ח. רח
 יכלל

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 80/205-כ

חדר רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 

 אור  -צו/הרצו
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 70/205-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 מזוגג מ' אלו
 נטוי

 )קיפ( 

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ'  מ' אלו

 40/110 -כ 40/110 -כ 80/205-כ

 ח פ/עץ 1
לפי החלטת  

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205-כ

 דירתי  מחסן  
)ככל  

 שיוצמד(

 עץ/פח  1
לטת  לפי הח

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 



 מותנה בהיתר בניה 
וכפוף לשינויים רקר מפרט נערך לפני קבלת הית   י רשויות התכנוןע" בניה 

 

                       ___________                                           __________ __ 
 חתימת המוכר                                                              חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 36  מתוך  19 'עמ 03.05.2020ך: תארי/  12משהב"ש מהדורה  –מפרט מכר )מקובץ( למשתכן  / גדרה  /אפי קפיטל בע"מ   ראל ב / מסד לאיכות הבניה

 

 ד(בלב 3,4 בבניינים) 4,6,8, דירות 2,3,4 ים מס'בבניינ . 7 דירה, 3,5רים, דירות מס' חד 4: בדירת 1,2,3,4בבניינים מס' 

 

 תריסים חלונות   תותלד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

ר )עץ חומ
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  חה )צירסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  אלומיניום/

 מתכת/ אחר( 

ה  יחפת סוג
כע"כ/  /יר)צ

 כיס/אחר( / רר נג 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /מר )עץ וח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

  כ.ע.כ/נגרר/
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/210-כ

 חדר דיור 

1 

 כ כ.ע. נגרר   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 יכולל גיבוי ידנ 

 250/220 -כ --- 250/220 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 140/110 -כ ---

  ר שינה דח
 1 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ נגרר כ. אלומ' מזוגג 

1 

 ידניה ילגל מ' אלו אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

 "ד  ממ
ש  שמ)מ

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 ה חוץ פתיח

1 

 אלומ' מזוגג 

ציר רגילה או  
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 ג"א ה

1 

 .  לכיס נגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  ים/ ז, הדף ורסיסים, הנגררתים, פלדה נגד ג ת או שתיאח  כנף
          לפי הנחיות הג"א.  ס לכי

--- --- 

 3חדר שינה 
  3,4)באגפים 

  3,5,7דירות 
 בלבד( 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג אלומ' מזוג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

 3 חדר שינה 
)פרט  
  3,4לאגפים 

דירות  
3,5,7 ) 

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 יגלילה ידנ אלומ'  אלומ' 

 125/110 -כ 125/110 -כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
   אור -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 80/205-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

חדר רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 

 אור  -ר/צוצוה
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 70/205-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ נגרר כ. וגג ' מז אלומ

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ'  מ' אלו

 170/110 -כ 170/110 -כ 80/205-כ

 רתי  י ד מחסן  
)ככל  

1 
 עץ/פח 

לפי החלטת  
 --- --- --- --- --- --- --- ציר רגילה 
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 תריסים חלונות   תותלד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

ר )עץ חומ
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  חה )צירסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  אלומיניום/

 מתכת/ אחר( 

ה  יחפת סוג
כע"כ/  /יר)צ

 כיס/אחר( / רר נג 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /מר )עץ וח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

  כ.ע.כ/נגרר/
 כיס/חשמלי/אחר( 

 שיוצמד(
 70/200 -כ

 החברה
--- --- 

 

 4,6מס'  ותחדרים, דיר 5בדירת : 1,2נים מס' יי בבנ

 םתריסי חלונות   דלתות ---

 ר חד
ומידת   כמות

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  חה )צירסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

ר )עץ חומ
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

יחה  סוג פת
כע"כ/  /)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 ר שלבים מחו
סוג פתיחה)ציר/  

רר/  כ.ע.כ/נג
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/210-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג אלומ' מזו

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 250/220 -כ --- 250/220 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג אלומ' מז 

--- 

--- --- --- 

 --- 140/110 -כ ---

  חדר שינה 
 1 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

   כחדר
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  "הג
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 מזוגג  אלומ' 

ילה או  ציר רג
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים  כנף אחת או
          א. ר רגילה לפי הנחיות הג"יאו צ  לכיס. 

--- --- 

 3ה חדר שינ

1 

 רגילה ציר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 ור  א-צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/110 -כ 80/205-כ

חדר רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ר רגילה צי

1 

 גג אלומ' מזו
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 70/205-כ
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 םתריסי חלונות   דלתות ---

 ר חד
ומידת   כמות

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  חה )צירסוג פתי
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

ר )עץ חומ
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

יחה  סוג פת
כע"כ/  /)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 ר שלבים מחו
סוג פתיחה)ציר/  

רר/  כ.ע.כ/נג
 כיס/חשמלי/אחר( 

שירותי  
 אורחים

1 
 +  עץ

 אור  -צוהר/צו
 ציר רגילה 

--- 

 --- וורור מכניא

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/205-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 רר כ.ע.כ נג אלומ'  אלומ' 

 170/110 -כ 170/110 -כ 80/205-כ

 דירתי  מחסן  
)ככל  

 שיוצמד(

 עץ/פח  1
לפי החלטת  

 ההחבר
 יר רגילה צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 

   (2,3,4 ניםבבניי ) 9,10(, דירות 1)בבניין  7,8חדרים )דופלקס(, דירות מס'   5: בדירת 1,2,3,4מס'   בבניינים

 

 תריסים חלונות   תותדל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

ומר )עץ ח
  אלומיניום/

 אחר( ת/  מתכ

סוג פתיחה )ציר  
  / כע"כ(/ נגרר

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  )גובה/ 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  / )גובה

  /חומר )עץ 
לומיניום/  א

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
ר/  רכ.ע.כ/נג

 כיס/חשמלי/אחר( 

 ניסה ס כמפל

 כניסה 

1 

 ילה ציר רג פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/210-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 חשמלי גלילה 

 דניכולל גיבוי י
 250/220 -כ --- 250/220 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 ע.כ ר כ.נגר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 140/110 -כ ---

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2שינה 

1 
פלדה לפי  

 הג"א  
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

ציר רגילה או  
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

רת/ים  ורסיסים, הנגר  אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף  כנף
 לפי הנחיות הג"א.         לכיס.  

--- --- 

 3חדר שינה 
  8בדירה 
  1בנין 

  10ובדירה 
 2בנין 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מ' מזוגג אלו

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

 3חדר שינה 
פרט לדירה  

  1ן בני 8
  10ודירה 

 2נין ב

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 125/110 -כ 125/110 -כ 80/210-כ
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 תריסים חלונות   תותדל ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

ומר )עץ ח
  אלומיניום/

 אחר( ת/  מתכ

סוג פתיחה )ציר  
  / כע"כ(/ נגרר

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  )גובה/ 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  / )גובה

  /חומר )עץ 
לומיניום/  א

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
ר/  רכ.ע.כ/נג

 כיס/חשמלי/אחר( 

 4חדר שינה 

1 

 ר רגילה צי עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ינגלילה יד  אלומ'  אלומ' 

 160/110 -כ 160/110 -כ 80/210-כ

 4חדר שינה 
  8ירה בד

  1בנין 
  10בדירה ו

 2בנין 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 200/220 -כ --- 200/220 -כ

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + ץ ע 

 אור  -צוהר/צו
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/110 -כ 80/205-כ

שירותי  
 יםאורח

  1בנין  7בדירה 
בבניין  9דירה 

ובדירות  2
בניינים  9,10

3,4 

1 

 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 40/110 -כ 70/205-כ

שירותי  
 אורחים

  1בנין  8בדירה 
  10דירה 

  2בבניין 

1 
 + עץ 

 אור  -צוהר/צו
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 70/205-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ'  אלומ' 

 170/110 -כ 170/110 -כ 80/205-כ

 ליוןעמפלס 

 ר פרוזדו

פח לפי    /עץ 1
חלטת  
 החברה

 רגילה  ציר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/205-כ

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205-כ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' מזוגג אלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 250/220 -כ --- 250/220 -כ

חדר רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 70/205-כ

 דירתי  מחסן  
)ככל  

 וצמד(שי

 ץ/פח ע  1
לפי החלטת  

 ההחבר
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 

 

 



 מותנה בהיתר בניה 
וכפוף לשינויים רקר מפרט נערך לפני קבלת הית   י רשויות התכנוןע" בניה 

 

                       ___________                                           __________ __ 
 חתימת המוכר                                                              חתימת הקונה           

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 36  מתוך  23 'עמ 03.05.2020ך: תארי/  12משהב"ש מהדורה  –מפרט מכר )מקובץ( למשתכן  / גדרה  /אפי קפיטל בע"מ   ראל ב / מסד לאיכות הבניה

 

 

 :ואחרות להטבל ערותה

ניגרר רגילה+ משתפלת, פתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ וג פתיחה, = סרגילה ציר= אלומיניום, אלומ'  :ביאורי מילים .א

מעלה,  ל כלפינגל= תריס ה גליל ,ף קבועהנעל כ בתנועה אנכיתאחת = כנף גיליוטינה גומחה )כיס( בקיר, ת על כנף ו/או לתוך כנף נגרר  =כ.ע.כ 

  .ו/או חשמלי י()ידנ באמצעות רצועה

 "כ הדלתות/תתאים לסהובלבד שהכמות הכללית בדירה  בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע נותדלתות/חלו  . ב

 מצוינות בטבלה. חלונות ה

ת בריחים חבויים הננעלים לכניסה ראשית )ביטחון( בעלת מערכדה ת מגן מפלדלפורט להלן: מתהיה בהתאם ל -לדירת המגורים  כניסההדלת  .ג

 צצהעינית הפנימי נוסף, גר בטחון ס וכמפורט להלן: 5044פחות בארבעה כיוונים ומופעלים על ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלי מס' ל

וף בניה מפלדה משק .חתון, מעצור דלת ומספר דירהת ף מברשת ס ,נעה ו"רוזטות" ידיתמערכות צירים, מגן צילינדר, , (טלסקופית)פנורמית/

 ר.חירת המוכמ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכניסה תהיה בגמר וגוון לפי ב 1.25ובי של מגולוונת בע

על  23תקן ישראלי מס' ם לודות בהתאיינה דלתות לבהדלתות הכניסה לחדרים ת ת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:דלתות הפנים בדיר .ד

כנף  ס"מ לפחות.  7ינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובה יחת ציר רגילה. הדלתות תהיחלקיו ובפת

קה, קיים, סטיחוזק, אקו –יבט תפקודי העל מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך בכל משתי לוחות מודבקים יה עשויה הדלת תה

 –צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות והדבקים  3-)קנט( מצופה ב –קף כנף הדלת אמה לסוג הדלת והמשקוף. היאחר. צירים יותקנו בהת

ם. שני הצדדיוידיות מתכת מ קה או בציפוי חיצוני מתועש המתאים לעמידות במים, עם מנעולהיה בצבע או בפורמייי הדלתות:גמר עמידים למים. 

לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו י או בגמר ובגוון תואם , בעל הלבשות פולימר23אלי יהיה בהתאם לתקן ישר משקוף הדלת:

ה : יהיות הפניםתגוון דלאור בכנף הדלת. -פנוי" וצוהר/צו-סיבובי דמוי "תפוסת והשירותים, מנעול יה, המקלחיהיה עמיד למים. בחדרי האמבט

אפשרויות שונות לבחירה  3כר. על המוכר להציג בפני הקונה וכר ו/או הספקים שיבחר המורת הקונה מתוך דוגמאות שיציגו המבחיבהתאם ל

 לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון לבן.

כבים משני לוחות מורה, ת התקןלפי דרישו ותיחרגיל/בטי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  אלומיניום עם : חלונות מסוגממ"ד( )למעטנות חלו  .ה

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן . (מ"מ 6עם מרווח אויר של , משני הצדדים לפחותמ"מ  4 י)זיגוג בעוב אוויר ביניהם זכוכית עם מרווח

יותקנו על ידי מתקין ות לה. החלונני פתיחה ונעיוצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנ ,EPDMיגוג, אטמי גומי ים, ובכללם: סרגלי זרים מקוריואביז

 יהיה חלון מסוג אלומיניום :בממ"ד. חלון יה בעל ויטרינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף יהחלון חדר הדיור:  היצרן.מורשה מטעם 

  .העדכניות פקוד העורף  אם להוראותבהת, נגרר כנף פלדה מזוגג עם

 .אחת רשת לכנף  כהכנה ילהבמס נוסף  תיבנ יותקן ההזזה בכל חלונות. אין :רשתות .ו

 לפי הקיים בתיאור הדירה( יהיו בעלי תריסים.הכל בטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח )פתחי הדירה, למעט חדרי אמ :תריסים . ז

 ת. עובי הפחגברלאטימה מוי בין השלבים מעשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גוזה יהיו שלבי התריס ילה או הזבתריסי גל 

 יור יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידני.. בחדר דפתח והוראות היצרןיהיה בהתאם למידות ה

ת גם ירולמרפסת ש מטבחים הפוניםבם סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, לרבות בחדרי שירות, בחדרי - יר החוץ אוורור לאוו .ח

 במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי.צינור מצויד  יבוצעבחלון, אם איננה סגורה בתריס ו/או 

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג  יועץ האלומיניום. ו/או ריכלוון, עפ"י תכנון האדפרופיל, גה דגם .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ט

 .ו קירות מסךו/אמחסום, ה/וע המשמש כמעקבק

 "(, לפי תכנון האדריכל.שקופה או עמומה )"חלב ,בטיחותיתזכוכית  תותקן )באם יש חלונות(,ם ושירותי רחצה בחדרי  . י 

ות כיבוי  ודריש   הבטיחות   הנחיות יועץ או רפפות קבועות, לפי  / ו   מכני ו/או סבכה בדלת   ו/או אוורור ות חלון  עשה באמצע ( י ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . יא 

 . אש 

  בטחון/אש.ת הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות לפי הנחיות רשוה מהבניין: דלת כניסה לדירה/ות בקומת היציא .יב

 .ע סורג קבועו, אין לקב)בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( קומתי ץהמוכרז כפתח חילו רהבדי חלון ו/או ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 מידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.יתכנו שינויים ב "תח חילוץפ"שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כתח בפ בנוסף,

 2 -כ םסף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהיחיצונית.  נגררת,/טומה, הנפתחתוגן הינה דלת פלדה אה למרחב מדלת כניס :פיקוד העורףלפי דרישות  .יד

חסומים  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, . חלון אלומיניום + זיגוג וכןגררות לכיסחלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנ רה.מפלס הדי ס"מ מעל

ה פרעה רוצתיר פתח האוורויד לוע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת תהתקנ וניתנים לפרוק.)פלנצ'(, בדיסקאות פלדה 

תקינתו והתקנתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  ת היצרן.מקומית. מידות המערכת לפי מידו
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 רף.ע"י פיקוד העו שהוסמכו לכך בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםחייב ע"י הרוכש, ירוקו יפלכן ורף, אושרו ע"י פיקוד העונבדקו 

או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם /ין המצוין בתוכניות המכר ופק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בת סלמניע

 הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

אביזרים  תקנתבה הצורךעקב , "נטו"פתחים  אינן מבטאות מידותומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' דות המפורטות בטבלה המי – דותמי  .טו

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ו יות וכןים סמויים ו/או מסגרות סמוכגון: מלבנמשלימים 

  נון והבניה.כבתקנות התכנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםהמתקבלל מקרה גודל הפתחים בכ .ענין()לפי ה

 

 חר טבלה זו.ראה גם הערות לא - ם בדירהמתקני תברואה וכלים סניטרי  – 4' מס טבלה 3.6

    

 פרק א' 4בסעיף  אור הדירהלהלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תי

 י המוצג בתוכניות המכר.ולפ
 

 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 ר רחצהדח

 ()מקלחת
 לליה כרחצחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 אחר

  ור מטבחכי 
 )בודדת/כפולה(

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

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

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

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

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

 --- --- אין אין --- --- זיכוי ₪ 

 כיור לנטילת ידיים
 '( ג'( )א)

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( יפהשט

ות דמי 
 )בס"מ(

 --- --- (בראה הערה ) (בראה הערה ) (ב) ראה הערה ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
 חתמקל

 (בראה הערה )
 אמבטיה

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- --- גסו 
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
אמבטיה א' )

 (רילית או פחקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- כוי ₪ זי 

סוללה למים קרים 
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גראה הערה ) (גראה הערה ) (גראה הערה )  (גראה הערה ) דגם 

 --- --- א' א' א' א' גסו 

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

סוללה לאמבטיה 
 )ה( ים וחמיםקר למים

 --- --- (גה הערה )רא --- --- --- דגם

 --- --- א' --- --- --- סוג

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

 --- --- --- (גראה הערה ) --- --- דגםסוללה למקלחת 
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 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 ר רחצהדח

 ()מקלחת
 לליה כרחצחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 אחר

 )ה( למים קרים וחמים
 --- --- --- א' --- --- סוג

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

נת כביסה מכו ל רים()ק חיבור מים
 )ז(והזנת חשמל לניקוזחיבור 

 --- יש --- --- --- ---

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, )ז(מייבש כביסהמ  פליטת אדים

תריס הגנה ת חשמל, הזנכולל 
 .קולת סגירהומש

 --- יש --- --- --- ---

לחיבור יקוז, נחיבור למים ו הכנה 
 )ח( מדיח כלים

בניקוז כיור  ההכנה משולבת)
 .(חהמטב

 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה( )י(נקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים ת גז לחימוםנקוד

 

 :תואחרו  טבלהל ערותה

 כם הרכישה(.בטבלה, או במסמך אחר שצורף להס ן וי צבפועל רק באם )הקיים 

 הקערס"מ או  40/60בודדת במידות קערת מטבח  -קערת מטבח בהתקנה שטוחה. המוכר יציג לבחירת הקונה: : במטבח תותקן כיור מטבח (א)

 -)במידות כ לחני )אינטגרלי(:שו  כיור רחצה .ניט/נירוסטהרסילי קוורץ/קוורץ ג : חרס/לבחירת הקונהר הקערה . חומס"מ 80/46 במידות כפולה

 . ס"מ 25/40במידות  .חרס  :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) כיור נטילת ידיים ברה.פק, שיבחר ע"י החס"מ( לפי היצרן/ס 40/50

קיבולת ל עבדו כמותי ) חרס :הדחה למיכ .בעל צירי נירוסטה  ,כבד :אסלהה מושב( מונחתק" )בלו-ותים תהיה מחרס "מונוראסלת שי: אסלה )ב(  

 . 1385עפ"י ת"י ליטר(  6כה של ליטר וארו 3הדחה קצרה של 

 עץ עם ציפוי פוליאסטר.  דמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, של 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי האמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  "מ לפחות מצופה אמאייל.מ 2.5לחילופין מפח בעובי  .וי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרופילי ברזל מגלווןמיל 

 המשטח לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר, דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחתתא  שטח מקלחת:

 חת(.במקלגנית כחלופה למשטח משופע א)לא תותר התקנת 

 )ויסות מים חמים/קרים בעזרת ידית אחת( מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי/ לוי כרום ניקל, דגם מערבפיהיו בצי וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג)

  .1385"י שישנה, ועומדת בדרישות הת סדרות כאשר אחת מהן תוצרת הארץ, ככול 3ויכללו "חסכמים". על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות 

ר. ברז המטבח יהיה מסוג מו על מישור משטח העבודה או הכיווקמפרח והם י-מדגמים מיקס םיותקנו ברזי בכיורי הרחצה ובכיור המטבח -

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

 .בציפוי כרום ניקל, מערבל מיקסרדגם:  :(משהב"ש חיותבאם נדרש בהנ) טילת ידייםנברז  -

 כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט מיקס מהקיר, ,דרך( 3רפוץ רב דרך )אינט - למים חמים וקרים להלתותקן סו :מקלחתה בתא -

 בקוטר ס"מ וראש מקלחת 30באורך  הקירולפי בחירת הדייר, זרוע מ לחילופיןאו ס"מ לפחות ומזלף.  60החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

 מ"מ.   15

אה תחתית למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, מתלה מתכוונן מוט ם וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יצימיחתותקן סוללה למים  :טיהבבאמ -

 ס"מ לפחות ומזלף. 60החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

 .ניל יברזוחיבור לביוב, : לתכול ארגז/י שטיפת אסלהם ו י כיורהתקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 בדופן חיצונית  4פתח ": הזנת חשמל, הכנה למייבש כביסה בור לניקוז, הזנת חשמל.נקודת מים )קרים(, חי :יסה כוללתכב הכנת חיבור למכונת (ו)

 .ולת סגירהק, כולל תריס הגנה ומשכביסההמייבש מ פליטת אדים לשרוול

 המטבח. תברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערים כוללת: ח כללמדי  הכנה (ז)
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 לבד ללא אביזרי קצה.באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת ב :זגהכנה לנק'  (ח)

 מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.קרי : מים קרים (ט)

 עבודה או הכיור. טח הי ברז הממוקם על מישור משר= ק פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  (י)

   ת.חים /חמים, בעזרת ידית אר)מיקסר( = ויסות מים לק מערבל

 יסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.)אונטרפוץ( = חלוקת כנ דרך-רב

 

 , ברצפה,הבניין( משותפים לכללולקם יתכן )בח פתחי ביקורת לקולטני ביובוצנרת : אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1

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

 בין  ת גז וכבלי פיקודהעברלוצנרת  מפוצלו/או  מרכזי ינילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 שרות ו/או במסדרון ו/או אחר, במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועדום יקמ. למאיידהמיועד המיקום  המיקום המיועד למעבה, עד

יוב ני בבידוד קולט .הרהחבמהנדס  תו/או אחר לפי החלט עליון ו/או במסתור כביסה, בגג  למעבה מיועדעפ"י החלטת החברה. מיקום 

 קה.יוהנחיות יועץ האקוסט 4חלק  1004בכפוף לת"י 

 

 הערה:

"  עמודים או קורות"דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות דרשו(, יתכן ויחייבו י ככל שבוי, )רת מים/ביוב/מתזי כי צנ הצורך במעבר

 , או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו כרבתכנית המ ומנו ירות ורצפה, שלא בהכרח יסקבסמוך לו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"

 במיקום שונה מהתוכנית.

פתחי ביקורת, ולכן  יתכן וידרשו  ן הבניי והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה  יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, ,סףנו ב

 תחזוקה. ה לצרכי גיש אין לחסום אותם ויש לאפשר ביצוע פתחי ביקורת אלו, שיידרבדירות בהם 

 

 ערכת סולארית, התקנתה תהיה בהתאםנדרשה מתהיה לפי הוראות כל דין. ת כבאמצעות מערמים לדירות חהספקת מים  :מיםחימום    3.6.2

 .  579לדרישות תקן ישראלי 

לתכנן  מאפשרההכולל מפסק מר( שמלי והתקן קוצב זמן )טייחחימום עם אלמנט עזר  הכולללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד(      3.6.2.1

 מראש את זמני ההפעלה. 

, יעשה חימום המים באמצעות חשמל באמצעות מערכת סולאריתמים וראות כל דין לא ניתן לספק מים חה ילדירות שלהם לפ 3.6.2.2

 .והתקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(

 לפי המחמיר מבניהם. להלןוראות כל דין או מהמפורט הנפח מיכל האגירה לא יפחת מ 3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5,6בדירות  ליטרים, 120 -חדרים 3 תבדיר :תבקיבול מים חמיםלכל אגירה )דוד( י מ 3.6.2.4

      ציה.למהנדס האינסט תכנוןגג עליון לפי  או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  :מיקום הדוד 3.6.2.5

 ר נטילת ידיים.וכית. קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלח :ים לכליםם חמחיבור מי  3.6.3

 .בלבד בדירות הגן .יש :"דלי" רזב   3.6.4

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

  .PPR, S.Pפלדה מגולוונת, פקסגול,  :חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 .: פלסטישפכים, פלסטי: דלוחין   

 , יש: במטבח ממקור הגז ועד נקודת הגז הצנרת גז בדיר 3.6.7

 : יש.רההכנה למונה גז לדי  3.6.8
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כל בעלי  תלשמש א ועדורת של מערכת גז מרכזית שנ, מיתקנים או צנ1969 -ק המקרקעין, תשכ"ט ה )ב( לחו59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 .המשותף  ק, יהוו חלק מהרכושלפירולמעט מיכל, מונה או וסת הניתנים ם, הדירות או חלק

 

 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 פרק א'  4תיאור הדירה בסעיף  לפיים. הקיים בפועל בדירה לאופציונרים כוללת של חדרים/חללים/אזולהלן רשימה  

 וצג בתוכניות המכר.פי המול
 

 מיקום
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
רגיל, דרגת 

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 ערותאחר/ ה

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר לה תאור מפסק -
 . מדרגות 

כולל   לוח חשמל דירתי -
 סגירה )ניתן שיהיה בסמיכות 

 לכניסה או למבואה( 
 . ארון תקשורת כולל שקע  -

 לוויזיהטלפוניה/טארון  -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

פת  תוס   -תריס חשמלי תוכנן  
ל להפעלת  מקודת חשנ

   התריס 
 ( שמש רפסת ם מ)ראה ג

 ים/פרוזדור

 
1 

1 - - - 

מ'   3וזדור באורך מעל בפר
או בפרוזדור הכולל פניית  

נקודות מאור לפחות    2"ר", 
 + מחליף. 

 1 מטבח

 
 
 
4 2 

, כ"א במעגל  3
 נפרד, עבור: 

דיח, תנור, מקרר  מ
תלת פאזי עבור   1+

 חשמליות   כיריים

- 

יה מעל  ע יהמיקום בתי התק
שטח העבודה ככול  מ

תאם לתכנון  ובההאפשר  
  בתי התקע עבור  .המטבח

ים חשמליות ועבור  כירי
המדיח ימוקמו מתחת  

 למשטח העבודה. 

 1שינה  חדר
 עיקרי 

 (הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (  למנורה  מחליף

4 
)שניים ליד  

 טה( המי
- 1 1 - 

 ממ"ד
מנורה לפי  
ד  הנחיות פיקו

 העורף
 ע"ר ת פקלפי תקנו - 1 - 3

   רחצה רחד
 הורים

1 
 ( מים)מוגן 

- 1 
1 

 לתנור( בית תקע  )
- 

 נור חימום. קע לתבית ת
אוורור מכני + מפסק היכן  

 שנידרש 

 משני חדר/י שינה
 )ילדים(

 
1 3 - 1 1 - 

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 לתנור( ית תקע  ב)
- 

+  בית תקע לתנור חימום
קן קוצב זמן הכולל מפסק  הת
קום עפ"י  יהשמש במדוד ל

 התכנון.  
מכני + מפסק היכן  ור אוור

 שנידרש 
 

 - - - - 1 יםשירות

 בהעדר חלון, 
הכנה לנק' אוורור מכני +  

 מפסק היכן שנידרש. 
אוורור מכני + מפסק היכן  

 שנידרש 
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 מיקום
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
רגיל, דרגת 

 הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 ערותאחר/ ה

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

למכונת כביסה  
 ש ולמייב

- - 

 ות/מרפסת
 / שמש

 וצפתה מררחב

1 
 מוגן( )

- 1 - - 
שמלי + מפסק  ס חכולל תרי

 . + מנגנון פתיחה ידני

 סןמח
 (שיוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

  ושאינ ןכאשר מדובר במחס 
, אין מניעה  לדירה צמוד

מבחינת משהב"ש שהזנות  
  יחובר  ןהמחס החשמל של 

  ןמשותף ונפרד למחס למונה 
ן מונה  בלבד או לחילופין יותק 

מחסן, להחלטת  לנפרד 
 י בחירתו. " וכר ועפהמ

 מסתור
 כביסה

 אם קיים()ב

- - - 
1 

 ן( )פקט הכנה למזג
- 

 
- 

 

  הערות לטבלה ואחרות

 מ"מ.  2.5למפסק נפרד עם כבלים ושקע הנמצא מחובר ישירות ללוח "בית תקע כח במעגל נפרד" =  (א)

  שקע בנפרד(.כל ו יותר בפנל אחד, נספר אשקעים  )שני רם חשמל רגיל.הניזון מז = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי ר )רגיל(בית תקע מאו  (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5 החיבור יבוצע בכבלים

 ת מחובר עם עוד שקעיםיכול להיו הניזון מזרם חשמל רגיללחיבור מתקן חשמלי  עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 "ר לפחות. ממ 1.5חיבור יבוצע בכבלים ה נפרד(.אחד, נספר כל שקע ביותר בפנל שני שקעים או קרי )

 –בין מחשבים, נקודת טלוויזיה  –נקודות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  3 ן =וטלפו טלויזיה תקשורת נקודת  (ד)

חיבור הדירה לרשת  אללדין. ול כנדרש על פי כל כבלים. הכ בה, כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידוריחיבור לקליטת שידורי חו

 כולל כיסוי. 1מודול  55וקופסא  וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר צינוראינטרנט. נקודת התקשורת תכלול /םוניהטלפ

 חת.דת הדלקה אאהיל/ ארמטורה(, כולל נקו -א נורה וכיסויבית נורה על גבי קיר או תקרה )ללנקודת מאור  (ה)

לכמות  ושאינם תוספת' הינים בסעיף המצו של נקודות המאור )בתקרה או קיר(, קהתאור בלבד לאופן ההדל =הקה כפולנקודת מאור הדל (ו)

 '.המאור המצוינות בסעיף ה נקודות

בדרגת הגנה מוגן מים  ינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצהבית תקע מוגן שאאו אחר=  IP44עם דרגות הגנה רגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

   מ"מ. 2.5נפרד עם כבלים  זרם קיללוח למפסירות , מחובר ישל גבי מעגל חשמלי נפרדעע בית תק = כח במעגל נפרד בית תקע (ח)

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

 .בקיר

ם" ולא "תנור להט" )ספירלי(. זר חו"מפ יותקן )באחריות הדייר(,רחצה ר המעל דלת חדחימום נמצאת  ה לתנורבאם ההכנ לחימום = הכנה (י)

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. למניעת ספק יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.

קים/מכבים את אותה/ם דליים בריחוק ביניהם, אך מאים הנמצאביזרים נפרדים שונבוי, משני נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כי =חליףמ (יא)

 ור.מא נקודה/ות

תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות דירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי= ב (יב)

 הדירתי. שמלבית שקע והמפסק בלוח הח ט לרבותתכלול את כל החיוו . הנקודה2.5/5פסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל למ

 

  .יש: ת מאורו ומתית: בכל קומה: נקודואה קחדר מדרגות/ מב 3.7.1 

)באם אין מדרגות או חדר ה קומתית צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:

 .כניסה ומעברים משותפים יות, לובלתאורת חדר/י מדרג יש,. שותף()מ שעון שבת יש. :מבואה(
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 כולל כיסוי. 1מודול  55צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא כלול נקודת התקשורת ת :טלפון חוץ  3.7.2

 .זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3

 ות הת"י., לפי דרישסטנדרט :: סוגה/שקעאביזרי הדלק 3.7.4

  )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  (לצורך הרחבה בעתיד לפחות ודוליםמ 6-ולל השארת מקום פנוי לכ)דירתי  לוח חשמל 3.7.5

 .יש :שעון שבת דירתי יש.  :מפסקי פחת החשמל. לפי תכנון מהנדס מיקום: .יש :בתוך הדירה

  זמן. כולל קוצב יש. :מלי חששמש/ים, מ ודת חשמל לדודנק 3.7.6

 אמפר.   3×  25פאזי: לת ת :גודל חיבור דירתי  3.7.7

כניסה ינטרקום הכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום בדלת המערכת א. : ישמערכת אינטרקום 3.7.8

ר באחד מחדרי ואה או בכניסה לדירה, וכן פומית שמע/דיבויש למקם את נקודת האינטרקום במב מיקום: ית לבניין.הראש

 המגורים בדירה.

 ן.: איסגור )נפרדת( עגלערכת טלוויזיה נוספת בממ 3.7.9 

אשר ישולם  עלמיר וללא חיבור בפוללא מ) ציתלקליטת טלוויזיה רב ערולחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהה לקליטת שידורי הכנ 3.7.10 

  .(שרות זהאשר תספק  ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבת ע"י הקונה ישירו  

 :ריםמיתקנים אח 3.7.11 

 פונים למרפסת שירות, יש לקיר חוץ לרבות במטבחים הטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר סניות, בחדרים בחדרי שיר -  

  להתקין צינור מצויד במאוורר מכני לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.    

 הישראלית  לת החשמפאזי ולרש טור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלתמערכת לני - 

 ת תעריפי החשמל המשתנים.זנהותאפשר     

 )שלושה חיישני זרם עבור  לוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמלייחידת מדידה ב :רכת תכלולהמע    

 ם ת ומציג אותיה מקומתונים בצורתקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנ , יחידתלוח תלת פאזי(    

 הצג יציג מהרצפה.  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה  הכניסה,/ במבואת  וך לדלת הכניסההצג יותקן בפנים הדירה בסמ רורה.ה בבצור    

 ואת עלותם הכספית.  בקוט"ש() והמצטברת השוטפת לפחות את נתוני צריכת האנרגיה    

 . 3.5 ראה גם בטבלת פתחים סעיף  יידנגנון פתיחה לרבות מנ, םי/התריסמל להפעלת חשמלי כולל נקודת חש ים/תריס -  

 

 

 ר / חימום, בדירה:מתקני קירו .         4 

 ן. אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

    :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת הכנה  

  לכל  וקצר יעיל אוויר פיזור מאפשרה ראח ו במיקוםא המסדרון וא מבטיההא חדר קרתת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום .1 

 ;הדירה חלקי     

  המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות התשתיות יצועב .2 

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה מחסוםל המאייד וזקני 2.5* 3נפרד  למעג  כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד     

 . בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות רההסת יכלוללמאייד   "צמה"ה     

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

 .אוויר זוגמי מהנדס דיי על כתהמער תכנוןל בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4 

 .המעבים / בההמע למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5 

  זגנים להתקנת מ תבוצע גם צנרת ניקוז כהכנהבכל אחד מחדרי הדירה )למעט בחדרי הרחצה, השירותים והמטבח(  .: איןפוצלמזגן מ  4.2

 פה ומוצאה יהיההרציר ובמילוי וז תוסתר בקקרת הניץ לחדר. צנעיליים )מפוצל(. למרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחו

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

 חרושתי מתאים וסגור עם פקק.

  .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:   4.3

  .איןים וחימום הדירה: להפרדת חימום מ רות, בעלת אפשעם רדיאטורים למים רתי ועלת על ידי תנור גז די פמערכת הסקה ה  4.4

 קע מוגן.נקודה לתנור חימום הכוללת ש ואמבטיה תבוצע בחדרי המקלחת. : איןחימום הפועל בחשמלתנור   4.5
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 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: אין"ל/מ"רקק 120-80, רצפתי חימום תת מערכת   4.8

 : אין.אחרים ניםמיתק  4.9

 

 

 : רה, במחסן אש ובטיחות בדי  בוי סידורי כי * .5

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

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

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

 

   

 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

      ;תחום המגרש: בכולםיתר הבניה. י הלפ: לכל הבניינים חניה תסך הכל מקומו  6.1.1   

 אין.(: )לפרט מקום אחרחניות ב    

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

  צגת תג נכה רשמים הימכר לרוכש דירה נכה )עתחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר,     

 ר רוכש נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה.התחבורה(, ובהעדרד מטעם מש    

 : יש.תאורהמערכת  .בטון/ אבנים משתלבות ניה לא מקורה:ח גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 ית המכר.תכנמון ב: לפי סימיקום ות.חאחת לפ: מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :חניהלבכניסה ום מחס 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

 החיצונית הרחבה .יןיבנל הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום ית:רחבת כניסה חיצונ    6.2.1 

 .ותלפח ר"מ 20 של בשטח צידול מלווה נוןגי עלב ומואר, ]יןילבנ ההכניס מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף   כניסה שביל תכלול    

    הריצוף יהיה ככל אבן טבעית/: בטון/ אבנים משתלבות/ : חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 .ן בהירהניתן בעל גוו  

 .: אבנים משתלבות/ אבן טבעית/חומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיהמצורפת(.  ן בתכנית)על פי סימו.יש: משותפת חצר 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

 א עצים למעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד ) )כולה(. ות בטון.מעל תקר חצר,   

 (. -ת שורשיםמוקחיה עולא צמ   

 יש.  :בכולל ראש מערכת ממוחשבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהכולה/חלקה( הכומעל תקרה כנית המכר )חצר, לפי תו :יציאה לחצר מחדר; יש: חצר, צמודה לדירות הגן  6.2.6  

 יה. לא מגונן וללא מערכת השק   

 יעשה ע"י הרוכש בעת  מים משולי הבניין ( )להרחקתרות פרטיות ני הקרקע בחצי ניקוז פפוער שי : סידו הערה   

 . ינה הפרטיתסידור הג    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירות גן  6.2.7  

 (.תוכנית המכרבהכרח יוצג בושלא  ןייהענ לפי)הכל  כיבוי קשורת,תחשמל,    

יציאה נוספת  ככל שיש מ'. 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר. 7-פחות מ לא: יש, בשטח משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירה/ות גן  6.2.8  

 . ס"מ מכל צד 30וספת מ' ולפחות ברוחב פתח היציאה בת 1.20הפרטית יהיה משטח מרוצף בעומק מינימלי של  לחצר   
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 לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : גרשות של המ/זיתגדר בח 6.2.9  

 .ולפי קביעת החברה הפיתוח המאושרתלפי תוכנית בגובה ממוצע    

 .אין(: בחלקה פתוחה קומהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.10  

 

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,רת הגזבתאום עם חב, קרקעי -תת גז י/צובר ותאמצעב סידור מרכזי גז: הכנה לאספקת   7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהתינת במידת הצורך המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או ום אחר שיקבע ע"י החברההמגרש או הבניין או במיק   

 גז.ת החבר הינם בבעלות ,כאמורמובהר בזאת כי צובר/י הגז  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 ;: ישלדירהמרכזי  מקורמצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .בטיחותץ יות יועבאות והנחלפי דרישות רשות הכ :י מדרגות/לחץ בחדר פעלתרכת להמע 7.2.1  

 .יש: זדוריםפרו אות/במבו כת ליניקת עשן מער 7.2.2  

 ע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ככל שידרש :ם )ספרינקלרים(מתזי  –אוטומטית ערכת כיבוי מ 7.2.3  

 : יש. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ותכולתן ות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי עמד 7.2.4  

 ת.י והנחיות יועץ הבטיחויבות הכע"י רשו ככל שידרש גלאי עשן: 7.2.5  

 תפיםיבוי בשטחים משו , ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבוי ו  גילוי  מערכותבאות, לרבות כל סידורי הכה: הער     

 כמות לפי דרישות רשות הכבאות. מיקום ו  פרטיים, או     

 אין.: בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין.: דירות(ת הלהזנ) זוג אוויר מרכזיתמערכת מי  7.4 

 .אין וש הדיירים:יר בחדר/ים לשימכת מיזוג או מער 7.5 

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

 . 816י"ות ייהובנ תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו ,בנייןל   

 : ם אחריםקני מית 7.7 

נים יבבניין ולטובת בני חדר/ים לשימוש כלל הדיירים בחלקים משותפים(,)מערכות תאורה  מאגר מים,מים,  תיקה ומשאבומערכות סנ  

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' ובת הבנייןסמוכים לט בבנייניםאו  וכים,סמ

 

 למערכות תשתית  חיבור המבנה .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל נפרד נה מיםמו : יש; לבית שי ראמונה מים : יש; ר לקו מים מרכזי יבו ח 8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש.להוראות חברת החשמל בהתאם ,ור הבניין לרשת החשמלחיב 8.3  

 .טלפוניםחב' החיבור הדירה לל כולתר(: לא ילה תכנון והבניה )בקשהות הקנבהתאם לת :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 אה גם סעיף הכנה בלבד )ר .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 ת שביצועם בפועל דועבובמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תרשפיתוח כללי הגובל במג 8.6  

 ברה.ות החומית אינם באחריי הרשות המק"ה עיעש  

  לפי היתר הבניה.. יש: אשפהמתקן/ים לאצירת  8.7 

 .מקומיתהרשות ה ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף  .9
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 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים 9.1.1   

 .יןא: (חלקית פתוחה ועמודים, הסכני )קומת  חלקית מה מפולשתקו  9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

 . מ"ר 14 -מבשטח: לא פחות  .: ישומת כניסהמבואה )לובי( בק 9.1.4   

 יש. : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .)בכל בניין( 1(: )מספר חדרי מדרגות 9.1.6   

  .ן(בניי  )בכל 1: תמעליו  מספר: יש; תו עלימ: יש; פיר מעלית 9.1.7   

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

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

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת  מיתקןוכל , סולאריות מערכות :גוןכ( תשותפומ ו/אוות )פרטיות ני: יש מערכות טכמיתקנים על הגג 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

 .; יששטח ללא גינון  : יש.גרשושטח פתוח בתחומי המ חצר 9.1.12   

 ים, מרכז מחזור אשפה ניוחדרים טכ כות לרבות תקשורתחדרי מער: חלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותףמיתקנים ו  9.1.13   

 המכר. מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהבמפרט זה, חרים כמפורט בפרקים אתקני אשפה ומו   

  

 להוציאם מהרכוש המשותף:  שאין  (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 מילוט(., )י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 כניסה.ת לובי בקומ 9.2.4  

 .מתי לובי קו  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() יתקנים השוניםאל המשה מחדר מדרגות גי  9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .)משותפים( י/יםגישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכנ 9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

 בדירות(.גנים יש מרחבים מו -ן)אי ./מקלט קממ" 9.2.11  

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

 

 שותף בית מ 9.3 

  ותף או בביתשת מדירות(, המוכר דירה בביר חוק המכ –)להלן  1974 – דלחוק המכר )דירות(, התשל" 6בהתאם לסעיף  )א(  

 התקנון המצוי של  כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהירשם המיועד לה    

 העניינים:ה אותו עניין; ואל המכר פרטים על מנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזההמתייחסת לעניין מן העניינים ה    

 שותף;ק מהרכוש המלת חהוצא (1)    

 של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;עורו שי (2)   

 בשירותים המחויבים בקשר אליו;שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ו (3)   

 חלטות בדבר ניהול הבית המשותף;סדרי קבלת ה (4)   

 דירות; מכר)א( לחוק ה3אמור בסעיף ה כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך (5)   

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

 המשותף.  יין יחולו על הביתשהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענ    
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 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: 9.4

 להסכם[ 6.3ראו סעיף ] .ותאם לדרישת הרשוישינויים בהתלוף תאם לחוק המקרקעין ובכפבה

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 . 1969 -בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה על פי הקבוע  

 

 :בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  שיעור ההשתתפות 9.6

 .הרשויות ישתפוף לשינויים בהתאם לדרבכבהתאם לחוק המקרקעין ו 

 ה.של החבררש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה ם המגמות החניה שבתחומק .א

 החברה.  שלהמשותף לפי קביעתה שבבית  הלדיר מהרכוש המשותף ויוצמד יוצא ןהמחס . ב

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

  מוצא מהרכוש המשותף. שיש במגרש( ל)ככ חדר השנאים .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רותימסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הד – 'נספח א 

 

 ל המפרט:תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד ש 10.1  

 .דירההת( של ווני)חיצחדר ומידות כלליות ל מידות של כהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 .המשותף בקומההכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הק 10.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -מתכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן  10.1.3   

 מון הרכוש המשותף הכוללת סי 1:100 -ן ממידה לא קט הבקנרתף ת מפולשות; קומות ממותכניות קומת כניסה/ קו 10.1.4   

 . 1:200ן לקנה מידה טבצילום מוק ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף    

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

משותפת  חצרון הכוללת סימ 1:250היתר בניה בקנה מידה  לתבתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6   

 צמודות. וגינות

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פימרי הגימור, שיש למסור ות ולחורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   
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 ימורם.ג פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, המותקנות בדירה לרבות  השירות נעת של מערכותותחזוקה מו תוללתחזוקה כ )ב(   

 יות וכיוצא באלה.נמערכות אלקטרומכ   

 וטפות ותקופתיות, אם נדרשות.תדירות ואפיון ביקורות ש )ג(   

 שר.ומספר טלפון ליצירת קספק ת יצרן/ושמ תקנים בדירה, לרבותהמו ותמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכ )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של הוראות תחזוקה ותכנית   ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  ניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות עלהב  

 ן על גימורם.רכיבי הבניי כל פעולות שוטפות לתחזוקת א()   

 ות, מעליות, מערכות מיזוג חמערכות בטיהשירות המותקנות בבניין לרבות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  )ב(   

 באלה.וצא רו מכניות וכיאוויר, מערכות אלקט   

 רשות.נדאם  אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,תדירות ו )ג(   

 קנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.של ציוד ומערכות המותדות אחריות וותעמפרט טכני  )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  פוןתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלמרשימת צוות ה )ה(   

 ות בטיחות קשורת, מערכתל וחשמאינסטלציה סניטרית, ל ות בלבד ש( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 רוכש הדירה האמור  המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על ת אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.ומערכו   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת וזהרהערות כלליות וא   –ח ב' ספנ 

 יות למבנה ולדירה הערות כלל

  .ועד קבלת היתר הבניהמהתקפים ל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,כל  .1

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

 לקליטה תאנטנו ומיתקני( מ"אק) משותפת ליטהלק אנטנות מיתקני: 799 י"ת, ישראלי תקן לפי, החובה שידורי לקליטת לאנטנות יותקן מיתקן בבניין

 (.א"אק) אינדיווידואלית

 שבכל המבטיח אחר דרהס קיים אם החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן התקנת לפטור את החברה מחובת הוועדה המקומית רשאית .3

החלל בהן  ירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובהסג יכוסו בתקרה קלה ו/אוו מערכות כאמור  תשלום בלא חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

 הן עוברות. 

ת וזל( המתבטאמינרלים )ברוכן התחמצנות  ,"עיניים" דים,בדלי מרקם, גוון, גייתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .4

 תקינה ולכללי המקצועבכפוף לדרישות ההכול  מוי חלודהבכתמים ד
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בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . הישראליים מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים פוי ובריצוף יעשובחי .5

 .)גרונגים(

לצורך מערכות ק, כבלים, ת החשמל, בזתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברידרש החברה להעמיד שטח/ים בלמניעת ספק יודגש כי באם ת .6

ובזכות  לצורך גישה, כן ןבמתקני הבניירבות שימוש ל אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתין ו/או בניינים בניהמשמשות ה

 ים אלו.ית בגין שטחאלו פטורים מתשלום מיסי ועד בכבלים. כמו כן יהיו גופים  השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר

 או סגורות. תהפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחודירתיים חומרים  ניםאיסור חמור לאחסן במחס חל .7

נרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. רי צקורות ומעב יכול שיהיו תקרות מונמכות, יםרכשו ע"י הדיירשי )ככל שקיימים(, במחסנים .8

 תפקוד.א יפגע בשימוש ובשל אופןבו רד למחסנים בלבדונפ הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

אך לא  ולים ליצור הפרעהתקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יו מםמיקו  .9

 פרט.מן הקבוע במפחות 

בדרישות דת עומ םבוי שרמת הרעש שלהבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עי .10

ס"מ בין המאיץ של היחידה החיצונית ובין  80וטר , בנוסף באחריות מתקין המיזוג להתקין שרוול בקומפגעיםרעשים התקנות ל

 .גרום נזקים למערכת המיזוג( תרפפת מסתור הכביסה )אי עמידה בדרישה זו 

דירה לרשות הקונה וזאת על מנת המעת העמדת  ונותראשף לפחות בשלוש השנים הוהמוגן, באופן תכ חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .11

 .ה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןמבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האד אלהימצ לסלק שרידי גז ראדון אשר עלול

 ניםסחניות, מח ,ינותן גבשטחים פרטיים, כגורו ביתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יע .12

 ויועצי הפרויקט.  ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני

צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל עוברות או המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תתקרלקירות ובסמוך  ברצפה, .13

 חלקים משותפים.  הבניין, ומהווים

 ת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.ילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבבכבדים על ש כביםבר נסיעה .14

 ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה. לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.ו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם ניתכ .15

 למרתפי חניה תת קרקעיים מני )גפ"מ(,פחמיגז ניסה לרכבים המונעים בכאסורה ה .16

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בגז פחמימני )גפ"מ(,חסן כל מתקן המופעל בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לא .17

 

 

 

 טבלת זיכויים    –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות

  05.12.2017  - 12שתכן מהדורה מכון, מחיר לוהשיוי ט המחייב של משרד הבינרבמפאלו הינם אך ורק הנדרשים  ריכוז זיכויים .1

 מע"מ.  לעיל כולליםהמחירים הנקובים  .2

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

  מטר אורך.  -מ"א
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 תכולה ושאנ
 זיכוירך כללי לע

  כולל מע"מ

 ארון מטבח
ארון המטבח  עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה 

למים חמים לה משטח, סולה"מ לכל אורך ס 60
 וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זהוקרים 

 מ"א₪  1,000

 סוללות למים
 יה, ומקלחתסוללות למים בחדרי רחצה: כיור, אמבט

 הדירה()לפי הקיים בפועל 
 ₪ ליחידה  200

 ₪ ליחידה 75 --- נקודת טלפון

 בית תקע
ם ולא בית תקע רגיל במעגל משותף )לא מוגן מי

 רד / כח(.פמעגל נ
 ₪ ליחידה 125

 כניסהדלת 
 למרפסת שירות

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד.
 קוף בפתח.חובה לבצע מש

 ₪ ליחידה 750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


