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  24.12.2020עדכון: תאריך 
  
  
  

 מותנה בהיתר בניה
קבלת   לפני  נערך  בני המפרט  ו היתר  רשויות  ה  ע"י  רק  לשינויים   כנון הת כפוף 

  רמלה שם האתר:

  משהב"ש)  10דורה המפרט מקובץ (מ מס' חדרים:

  1-16 קומה:

  ___ דירה מס':

 A,B,C מס':בניין 

  306 מגרש:

 בע"מ אפי קפיטל מגורים
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  תוכן עייים 
  

  פרטי זיהוי פרק א.   
  

  . )1.1-1.2כתובת המבה ומיקום המגרש ( : 1סעיף                
  . ) 2.1-2.2(ה רוכש שהקו  זכותוהבעל הקרקע   : 2סעיף                

  מיקום הדירה בביין, מחסן וחיה. : 3סעיף                
  אור הדירה. ית  : 4סעיף                
  חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  : 5סעיף                

  ). 6.1-6.7ם ( ואופן חישוב   ,הדירה  באופן בלעדי  המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים וספים   : 6סעיף                
  ג). -(א  סטיות קבילות  : 7סעיף                

  רטי אדריכל מתכן הבייה. פ  : 8סעיף                
  פרטי מהדס אחראי לתכון השלד.   : 9סעיף                

  
  ין, המבה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הב יתפרק ב'.    

  
  . ) 1.1-1.6(ה מה של כל קו ת ויעודיין, הקומוב ה אורי ת  :1סעיף                
  . ) 2.1-2.19חומרי הביין והגמר (  :2סעיף                
  אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. י ת  :3סעיף                

  גובה הדירה.             : 3.1סעיף 
  הצמודים לה.  ) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2(טבלה    : 3.2סעיף 

  ). 3.3.1-3.3.3(בח ורחצה ות מטואר   : 3.3יף עס
  מתקן לתליית כביסה.    : 3.4סעיף 

  רשימת דלתות, חלוות ותריסים.   ,) 3(טבלה    : 3.5סעיף            
  ). 3.6.1-3.6.8ואביזרי איסטלציה וספים ( , ברזים) מתקי תברואה (כלים,  ,) 4(טבלה    : 3.6סעיף            
  . ) 3.7.1-3.7.11( ותקשורתמתקי חשמל   ,) 5(טבלה    : 3.7סעיף            

  ). 4.1-4.9מתקי קירור/חימום בדירה (  : 4סעיף 
  . )5.1-5.3ורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (דסי   : 5 סעיף

  . פיתוח ושוות  עבודות   : 6סעיף 
  ). 6.1.1-6.1.6חיה (   : 6.1סעיף     
  ). 6.2.1-6.2.10פיתוח המגרש (   : 6.2סעיף     

  . ות משותפ תמערכו   : 7סעיף 
  ). 7.1.1-.7.1.3( גז מערכות    : 7.1סעיף     
  ). 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש (    : 7.2סעיף     
  חיה.   תפיץ במרולאוורור מא    : 7.3סעיף     
  מערכת מזוג אויר מרכזית.    : 7.4סעיף     
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים. 7.5סעיף     
  דואר.   תיבות   : 7.6סעיף     
  פות. סו  ות משותפותרכם ומעמתקי    : 7.7 ף סעי    

  ). 8.1-8.7חיבור המבה 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     
  ף הצמוד לדירה. משות ה שוהחלק ברכ  רו של עושי   : 9.4יף עס    
  הבית.    החלטות בדבר יהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.    : 9.6סעיף     
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.    : 9.7סעיף     

  
  ספחים

  
  .ית המשותףיגות הבו לקוה ולצרמסמכים וספים שיועב  ספח א'

  .הערות כלליות  ב'  פחס
  ספח ג'   טבלאות זיכויים.
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  __: מדגםדירה   רמלה האתר:  םש

  __מס' חדרים:   

  __דירה מס':    

  __קומה:     

  __מחסן מס':    

  __חניה מס':     

  __ין מס': יבנ    

  
  

  "מפרט מכר" 

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

  2015- ה תשע"קון ה תי ו , 2008    –  ח התשס"  (תיקון

  ים שונים) י בעניין חיובים וזיכו 

  התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה)   כולל(                            

  

  

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

                                                   ת.ז          לבין:      

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

  

              מתאריך:     

  

  פרטי זיהוי       א.
  

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

  ; 306 ש:רג מ  .19  מס' ותחלק .4724: גוש מס'    1.1    

 . 6/170לה/החלה במקום:  תניכתה    1.2

  

  מ.י). .רשות מקרקעי ישראל (ר: 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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  :  Cו/או  B, ו/או  A דגם: טיפוס/מ   םבבניין/ניירה/ות ד לן תיאור ההל  .4

  

  :A,Bמדגם   םחדרי 5דירות  B,CA,בבניינים  -

המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי (להלן , שינה יחדר 2 ,ופינת ארונות הורים ינהחדר ש ,פינת אוכל , מטבח כניסה, חדר דיור,  

מרפסת * ,מרפסת שירות ,(בית שימוש נפרד) שירותי אורחים, )תלחקמ( םריהו רחצהחדר  , )בטיהמא( כללי  רחצה חדר, ים /פרוזדור שינה)

  שמש.

  . , לפי המוצג בתוכנית המכרמעל גג המסחר) 1(בקומה  פסת שמש/גגר*מ

 

  :Cחדרים מדגם  3דירות  B,CA,בבניינים  -

  כללי חדר רחצהפרוזדור,  ה)נדר שיכח ש גםהמשמ ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי (להלן  חדר שינה, ,פינת אוכל , מטבח כניסה, חדר דיור,  

  , מרפסת שמש.מרפסת שירות ,(בית שימוש נפרד) שירותי אורחים, )אמבטיה(

  . , לפי המוצג בתוכנית המכרמעל גג המסחר) 2(בקומה  פסת שמש/גגר*מ

  

    שטח הדירה  .5

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

  ירה.וץ של הדרות החיק של  יצונייםחהעוברים על פניהם ה  על ידי הקווים  צרוהשטח הכלוא בתוך המצולע הנ  (א)

    –לעניין זה 

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

  דירה או תוכנית אחרת. בקומה או בינה לבין 

  חוץ; ל קיר הש כזובמר מור ארה אחרת יעבור קו המצולע ה לבין די רהיכאשר קיר חוץ מפריד בין הד

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

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

  המשטחים המשופעים והאופקיים; ל האופקי של כל לפי ההיטבלבד  תחעם איחושב פ  שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה  )ג(

  המדרגות. נו עולה מהלך מח יצורף למפלס  שמהשט 

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

   יתר).בקשה לה(תקנות התכנון והבניה  –(להלן 

   בשטח הדירה. לאינו כלו ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףרכוש המשותף הצמוד לדירההחלק ב עורו שליש  )ה(

  

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

לה)  ו(לא פרג תקרה וידמ לאלמשטח מ [קירוי הכוונהשמש מקורה המרפסת כה ו תמ  כמצוין בתכנית המכר :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1

  . כמצוין בתכנית המכר: בשטח, אחת מעל בלבד] הנמצא קומה

  המוצמדת); החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום (יש לצרף ת כמצוין בתכנית המכר: מס'  לא מקורה החני  6.2

  );המוצמד המחסןמיקום  ןת המחסנים עם סימו(יש לצרף תכני כרהמ כמצוין בתכנית :)2(בשטחדירתי מחסן   6.3

  אין. :)3(תף דירתי בשטחרמ   6.4

  אין. : בשטחמוצמד לדירה גג   6.5

  אין. : )4(מדת לדירה בשטחצמו חצר  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 י מסתור פת הצרומפלס  (יתכןכמסומן בתוכנית המכר.  :כביסהר ומסת

  

, בכפוף לאישור הרשות בקומת קרקע בחזית הבניינים (קולונדה)ף חיצוני תעל שטח המסומן בתוכניות המכר כשטח משו הערה: 

'  ם וכווצלוני תגירת חורף, שולחנות וכסאות, שימשיוס ,המקומית והתקנון. החברה תהיה רשאית לתת שימוש מסחרי כגון: דוכנים

  .טתהלפי החל ובמיקום בצורה
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  הערות לחישובי השטחים:

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

רה  ת הדישל קירו של המרפסת ועל פניהם החיצונייםיים נובהים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר

  סת.לים במרפהגוב

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

שיש בה כדי   לה צהווהן מח הקרקע כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום

  .שפסת לשמ רשיפת המחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה מפריד  ןהמחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר הוא השטח הכלוא בין קירות המחס  ,סןשל מחשטחו   .2 

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

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעובית שטח תיאורטי תף בתוספשל המר ץהחו ן קירותי, הוא השטח הכלוא בשטחו של מרתף  .3

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

  ייכלל שטח הקיר במלואו.המרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט  חצרבין שטח ה 5%עד  עור שליה בשייט תותר ס  יקפה;מכים בה ו , את שטח הקירות התכולל חצרחה של טש  .4

  המכר לבין השטח למעשה. 

  

  סטיות קבילות:  .7

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

    ולהסטייה גדצר תותר חה של ח ין שט לם לעניו ובין השטח למעשה; וא 6-ו 5בסעיפים ט רבין שטח כמפו 2%סטייה בשיעור של עד   (א)      

  לעיל.  4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

           

   האבזרים למעשהמויות כוזרים במפרט ומידות האבבין מידות  5%סטייה בשיעור של עד   )ב(     

      

  

  

  ים בע"מ. אדריכל בננקוו לאה ר:")האדריכל ("להלן " הבקשה להיתרורך ע שם  .8

  , ת"א.  , רמת החייל 32הברזל :כתובת  03-6484836פקס:  03-6484860:טלפון  

  office@lru.co.il: דוא"ל  
  
  

  רון משולמי מהנדסים בע"מ. "): המהנדס(להלן "  שם האחראי לתכנון השלד   .9

  ב. י, תל אב58הרכבת  :כתובת  03-5669498:סקפ  03-5600830:טלפון  

 office@ron-eng.co.il:לא"דו  
  

  

  בניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה התיאור   ב.

  

  ישנו את  אשלבבניין, בתנאי  וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א      *  

  .תףשווש המ כהבניין או שטחים בר חזית     

  .הבניה בלת היתרק מועד להרשמי והתקנות, התקפים  התקן הישראלי מלאכות יהיו לפי דרישותוצרים והכל המ  *  

     .כר פי החלטת המול  ),אישור רשות מוסמכת(ב לפני היתר אי שינויו/או  לאחר קבלת היתר בניה,תקנה בתקן או ב אימוץ שינוי     
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  תיאור הבניין  .1

בין   קומות 2בן   למשרדיםו למסחר מבנה, ו)C,B,A( למגורים יינים דומיםה בנשלש מתוךאחד , "ותקומ  ברים "רבניין מגו  1.1   

 משותף לחניה ושרות מרתף תת קרקעיקומות  2נמצאים מעל הנמצאים במתחם אחד. כל הבניינים ו ,B -ו A בניינים

קומות למגורים.   16 דעו גוריםהמייני . בבנם)נייניב(ברצף בין ה  ולמשרדים שטחים למסחר עקרק   קומתכל בניין בב .לכולם

  החלטתה. יבנו ע"י החברה במקביל או בשלבים לפי הבניינים

                

  ; הכוונה למגורים בלבד ,)(*;  דירותדירות למגורים C :80בבניין  ,דירות למגורים A,B :79נים בנייב      1.2                             

  
    לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים,  -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דהתשל" )רות יד(מכר  קלפי חו  (*)

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

  
                                                        : הבניינים כל ל      

  ר תיאו אונוי  יכ

 קומה 

חת/מעל  קומות מת

  כניסהקומת המפלס ל

 (ד)  הקובעת לבניין

מספר דירות  

  בקומה
 הערות  שימוש הסוג 

 ---  - 2 מרתף  ותקומ

מעליות, חדרי ת,  וקומתי  ות מבוא :למגורים

  מאגרי מים וחדר משאבות,  מדרגות,

  ם. פרוזדורים ומעברימחסנים, 

  ,מיסעות  חניות אופניים,  חניות, לי:לכ

שומן מפרידי  שמל,י חחדר ,יםמעבר

ומערכות טכניות לפי  מתקניםמסחר), (ל

   דרישת המתכננים והרשויות.
מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

  לפי החלטת המתכננים.

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

כים  ומס בבניין ישרתו גם בניין/ים

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 ניין.הב שרתו יו
 ---  - 1 מרתף  ותקומ

מעליות, חדרי ת,  וקומתי  ות מבוא :למגורים

  רים ומעברים.ופרוזדמחסנים,  מדרגות,

מעלית, חדר מבואה קומתית,  משרדים: ל

  . מדרגות 

מיסעות,  חניות אופניים, חניות,  כללי:

בסמוך   – שנאים (טרפו יחדרמעברים, 

(בסמוך לבניינים  גנרטור י), חדרAן ייבנל

A ,C,( ונים ריכוז מ רמל, חדר חשדח

  מתקנים), ו/או למשרדים (למסחר

ים נומערכות טכניות לפי דרישת המתכנ

 והרשויות. 

  ---   קרקע   קומת הכניסה לבניינים 

ניסה  כ  מבואת  :(בכל בניין) מגוריםל

, ים/פרוזדורמבואה קומתית, (לובי), 

חדר (פתוח)  , ות גרמדמעליות, חדרי 

  . לתיבות דואר

ה  ואמב, דיםמשרל יםשטח : םמשרדיל

  .  מעלית, חדר מדרגות ית, קומת 

שטחי מסחר (ברוב שטח קומת  מסחר:ל

הבניינים), חדר אשפה, חניה  הקרקע של

  . תפעולית 

(לרבות חניות   חיצוניות  חניות  כללי:

  , מיסעות, מעברים,לאופנועים/אופניים)

מרחבים  B,(  5 ןייבנ  באזור( גנרטור חדר

 ים/חדר ם),למסחר ומשרדי -מוגנים (ממ"מ 

אזור המרתף, מ עשןור שחר יפיר ,ים/טכני

למגורים (טמונה ולמחזור  ירת אשפהלאצ

  ת מתקנים ומערכו ),  Aבסמוך לבניין  –

לפי דרישת  לכל הבניינים, טכניות 

 המתכננים והרשויות.

  גישה טכנית חיצונית לחדר שנאים

  ).Aן ייבנ בסמוך ל –(טרפו 

  צובר/ים גז בפיתוח. 

בחזית שטחי   קולונדה (קירוי)

  חר. המס

מות  ת הממוקונו ש ות ומערכ יתכן

תו גם בניין/ים סמוכים  ין ישרבבני

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

  בניין.הוישרתו 

  

  

  מגורים  בכל בניין

  כינוי או תיאור 

 קומה 

קומות מתחת/מעל  

  כניסהקומת הלמפלס 

 ) (ד הקובעת לבניין

דירות   פרסמ

  בקומה
 הערות  סוג השימוש 

 1 ורים גמקומות 
  A,B: 4בבניינים  

  C: 5בבניין  

מתית, פרוזדורים,  וקמבואה  מגורים,

מדרגות, מתקנים ומערכות   ימעליות, חדר

למשרדים ו/או רים ו/או ולמג טכניות 

  לפי דרישת המתכננים והרשויות. ,למסחר

, Aקומה זו ברצף בין בניינים 

  .B-משרדים ו

 יםשטחים למשרדיאות מילוט,  צי

ם (ממ"מ) של מרחבים מוגניו

 . B -ו Aין ום" בניחהמשרדים "בת 
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  כינוי או תיאור 

 קומה 

קומות מתחת/מעל  

  כניסהקומת הלמפלס 

 ) (ד הקובעת לבניין

דירות   פרסמ

  בקומה
 הערות  סוג השימוש 

  5 2 ים ורמגקומות 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מתקנים  רים,יפ מדרגות, ימעליות, חדר

 ו/או למשרדים למגורים ומערכות טכניות 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר,

 והרשויות. 

  2-3-מרפסות גג ב  A,Bם בבנייני

  רדים). דירות (מעל גג שטחי המש

  גג בניין המשרדים במפלס 

  מתקנים ומערכות טכניות  .2קומה 

 משרדים, למגורים ו/או למסחר ו/או

 ויות. והרשמתכננים ה דרישת לפי 

    /מגוריםקומות 

 דים) (למשרמת גג וק
3  

5  

  ניין) (בכל ב

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מתקנים , םפירימדרגות,  ירדח מעליות,

 ו/או למשרדים וריםמגל ומערכות טכניות 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר,

 והרשויות. 

 --- 

  4-14 ם מגורי קומות 

5  

(בכל בניין ובכל  

  קומה) 

ה קומתית, פרוזדורים,  אמגורים, מבו

מתקנים פירים, מדרגות,  ימעליות, חדר

 פיל למגורים ו/או למסחר, ומערכות טכניות 

 מתכננים והרשויות. רישת הד

 --- 

  15-16 ם מגורי קומות 

5  

(בכל בניין ובכל  

  מה) וק

ם,  רוזדוריומתית, פמבואה ק, ריםמגו

מחסן (בבניינים  מדרגות,  ימעליות, חדר

A,B ,( ,ומערכות טכניות  םמתקני פירים  

לפי דרישת  למגורים ו/או למסחר,

 המתכננים והרשויות.

 --- 

  גג עליון 

  (ראשי) 
 --- -- - 

מים וחדר משאבות,   ימדרגות, מאגר רידח

מתקנים  פירים, סולאריות,   מערכות 

  ת ת/ פרטיו שותפו (מ ת  ניורכות טכעומ

), לפי דרישת  למגורים ו/או למסחר

 המתכננים והרשויות.

 --- 

  ומות  ק סך הכל 

 למגורים 
16  ---  ---  --- 

  סך הכל קומות  

  בבניין 
 . י)(הראש במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 19

  

  בניין המשרדים 

  כינוי או תיאור 

 קומה 

חת/מעל  ת מתקומו

  הכניסקומת הלמפלס 

 (ד)  יןלבני  הקובעת

ות  מספר דיר

  בקומה
 הערות  סוג השימוש 

  ---  1 משרדים קומת 

מעלית, ומתית, קמבואה שטחי משרדים, 

    ,(ממ"מ) מרחבים מוגנים חדר מדרגות,

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 ות.יורשהמתכננים וה

 --- 

  גג עליון 

  (ראשי) 
 ---  --- 

רים, מתקנים ומערכות  גות, פיחדר מדר

 או/ דים ולמשר יות ות/ פרטמשותפכניות (ט

למגורים ו/או למסחר), לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות.

 --- 

    ך הכל קומותס

 משרדים 
2  ---  ---  --- 

  סך הכל קומות 

  בבניין  
 י). שאהר (  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 3

  

   :והבהרות הערות

    .הבניה ילה בהתאם להיתרייתכנו שינויים בטב )א(
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  תקנות התכנון והבניה ב יין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין [כהגדרתה בנל אחת סהכנימ תר יויש ה שבמקר   (ב)

  (בקשה להיתר)].    

  

  ): מגורים (בכל בניין )יםראשי( פיםמשות מדרגות יחדר  1.4   

  עד  -2 תףמרקומת לס  ממפה ורמק  חד א דרגותמחדר : אפיון כל חדר מדרגות; 2: מגורים בנייןכל בהמדרגות  ימספר חדר      

  . העליון עד למפלס הגג רקעקממפלס קומת מקורה חדר מדרגות שני  .העליון למפלס הגג    

   בבניין המשרדים.: חדרי מדרגות נוספים     

       .19 :מעליתל התחנות מספר ;  3: מספר המעליותיש;  :יםמגור בכל בניין מעליות  1.5   

  ). בכל בניין מגורים יש (באחת בלבד:(*)תבפיקוד שמנגנון ;  ,138,8: תימעללמספר נוסעים      

  .אין :וריםג בבנייני המ  מרעמדת שו  1.6   

  ו א/ו דיירי הבניין נציגות , שהפעלתו תקבע ע"ית ב ש מעלית בעלת מנגנון פיקודמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   (*)                      

  . 1969-טן תשכ" המקרקעי ' בחוק ז 59 יףם לסעאבהת חב' הניהול          

  

  :)מגורים (בכל בנין חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .דשלה  דסמהנתכנון , לפי בשילוב רגילה: מתועשת ושיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין:          2.1

  ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םייים/טרומם מתועשלמנטיזוין מא מו/או בטון  בטון מזוין חומר::  ת קומת קרקערצפה ותקר           2.2

    .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:  .1045 י תקן ישראל מס'פל :תרמיבידוד                  

  יעת החלקה.  תקן הישראלי למננגד החלקה בהתאם לדרישות ה ההיריצוף בניין המגורים י    

לפי  :בידוד תרמי; דלהש לפי חישובי מהנדס עובי: ו/או תקרת צלעות ו/או בטון מתועש. מזוין: בטון ר חומ  :יתתקומ  תקרהה ופרצ          2.3

   .1045מס'  תקן ישראלי

   .1חלק  1004מס'  ילראלפי תקן יש . בידוד אקוסטי:יועץלפי החלטת ה :בשיטה     

לפי חישובי  עובי:השלד.  מהנדס  תכנון, לפי בת בידודלרבות שכ מבטון ועשיםנטים מתמ: בטון מזוין, או אלחומר ין:גגות הבני           2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי לפי הנחיות היועץ.עי ניקוז ואיטום: ושיפ השלד. מהנדס

צד ץ ובהחויר ק  ימית שלנבדופן פ באם מכלול מתועש, .דהשל  מהנדס והנחיות התכנון לפי ילהשילוב רגב שתמתוע  קירות חוץ:  2.5

ו/או בלוקי גבס ו/או לוחות גבס ו/או שכבת גבס בצד    ו/או בלוקי פומיס ) איטונגכגון או בלוק תאי (ו/ דירות, בלוקי בטוןל הפונה

האדריכל והנחיות מהנדס  לפי החלטת להכו שווה ערך  י ו/או קלקר ו/אומר ת הפנימי הפונה לדירה לרבות בידוד תרמי ו/או טיח

  :  1045ישראלי מס'  לפי תקן :ד תרמידובידס. הנהמנון כתלפי : עובי .השלד

  ות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי. רצבעי תקרות וקי              

  גימור קירות חוץ:   2.6

  ר הבניה. ים בהיתהתנא הכל לפי חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה. אוו/אבן מלאכותית, ו/או  טבעיתאבן : עיקרי  ,יויפצ/חיפוי  2.6.1  

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

  וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.  , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגפוי אחריח  2.6.3  

  לפי  שולב,מ אוו/  איטונג) כגוןאו בלוק תאי (ו/ן קי בטואו בלו מזוין ו/ : בטוןחומר: רותדה בין הדירפה קירות  2.7

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

  .ריכלבה לפי תכנון האד ולב לפי תכנון המהנדס, גושמו : בטון ו/או בלוק ו/א חומר וגובה: מרפסות (ככל שיש)קיר הפרדה בין   

  : מדרגות יחדר  2.8

חדרי המדרגות  להבידוד האקוסטי  ;לפי חישובי המהנדס עובי:ו בנוי או משולב. מזוין א: בטון רחומ : פתטת מעקירו  2.8.1   

  והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.
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ירוק"   בעל "תו תקן ,לתקרה וף + טיח וצבע אקרילי עדנלים) כדוגמת הריצפ(ם חיפוי בשיפולי: חומר: גימור קירות פנים  2.8.2  

  ים.התקנ  עם מכוןט מ

    " מטעם מכון התקנים. ק ירו בעל "תו תקן וסיד סינטטי שכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה  לגובה: ד ע    

ות  בהתאם לדריש ),צמנט לבן(פורצלן או טראצו  ט ירנמאבן נסורה או גמדרגות בניין המגורים יהיו  מדרגות ופודסטים:      2.8.3  

ומשטחי הביניים (פודסטים) ופסים מחוספסים כנגד  תך המדרגוים לאור תואמ שיפולים לוונטים, ובעלותהתקנים הר 

  צע ע"פ הוראות כל דין.  ויב יותהמדרגות והמעלי יהבידוד האקוסטי לחדר . 2279ת"י להחלקה. הכל בהתאם 

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

    גות.המדר ירדחעות מצ בא: ג עליה לג   2.8.5  

  בכל בניין מגורים:  קומתיתמבואה (לובי)   2.9

לן, צרפוגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט : חומר: מבואה קומתית יםנגימור קירות פ  

  ה.עד לתקר   ירוק") תקן ("בעל תו קשיח יבוצע טיח וצבע אקריליעד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי ה

  של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו).  (במקרה סינטטי "בעל תו תקן ירוק" סיד: טיח + חומר: גימור תקרה  

  .לפי בחירת החברה ,אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוף  

  :וריםבכל בניין מג  ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

יט פורצלן), לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי או גרנ יקה (רגילאו קרמ סורהאבן נ: רמ חו: ימור קירות פניםג 

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

  דקורטיבית.  תקרהאו  ו/או תקרת משנה ("בעל תו תקן ירוק"), דייס סינטטי דוגמת פול סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

בתקן   העומדיםו מ"ר, 0.64-יט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת ממסוג גרנו אריחים (שיש) אורה אבן נס: רחומ : ריצוף

  .  הישראלי למניעת החלקה

ן  "תו תקן ירוק" מטעם מכו סינטטי , בעל בסיד ועב צטיח פנים או בבטון : מור קירות חניהיג  :עבודות גמר חניה מקורה  2.11

    נים.ק במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון הת: בטון צבוע חומר: קרהת גימורהתקנים.   

  פי החלטת החברה. ל, משתלבת או באבן מוחלק  בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: המקור חניהת ר רצפגימו  

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

   :ףותחדרים לשימוש מש  2.12

  ), וכדומה.  חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

בטון צבוע בצבע  :גימור תקרה. )ארונות חשמל, מים וכו' ות,גומח (למעט יד, ת פוליסדוגמסינטטי  עצבוע בצב: טיח גימור קירות

  .שולבמ אואו פורצלן טראצו : אריחי קרמיקה או גימור רצפה מכון התקנים.עם בעל "תו תקן ירוק" מטטי. כל הצבעים, ט סינ

    
    :הערות

  ן התקנים. עם מכוירוק" מט "תו תקןבעל ע , בצב עצבו בבטון או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

    .למניעת החלקה 7922 גד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראליניהיה  (בדירות ובשטחים המשותפים) בנייןבריצוף . 2

  
  

ומחזיר  םת אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקולד : יש,מגורים נייןכל בלדלת כניסה   2.13

  .שמן  

, )יהדרישות הרשויות והיתר הבנלפי  מזוגג םאלומיניואו  עפ"י תכנית (מתכת  .: ישמגורים יןיבנ כל נוספת ל, היציאסה/ ת כנידל     

  לחצר/חניה חיצונית. ביציאה/כניסה  

  דלתות אש, כולל מחזיר שמן. : מדרגות  יתות חדרלד   2.14
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  ,תאור  :וחלונות חדרים לשימוש משותףות דלת .יחותעץ הבט ושת ילפי דרי ,או דלתות אש דלתות פח דלתות חדרים טכניים:

  . כליהאדר תכנוןלפי חומר וכמות, 

    שמן. כולל מחזירש, דלתות א  :דלתות לובי קומתי  2.15

:  יםותפשמ  וחלקים חדרים , ים טכניים/חדר חניות,  מדרגות, מבואות קומתיים, , חדרבי, לומגורים  ןבנייכל לבכניסה , תאורה  2.16

  המדרגות ולחצן מתוך הדירה   ו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדרהיי המגוריםבבניין  .יש  

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות                  

   יכל. דרהא תלפי בחיר החיצוני בלבד)  בגוון פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר (בחלקם חומר:: שמל, גז ומיםות חארונ  2.17

לכל רד או לחילופין התקנת מונה נפ ,ותף נפרדשמלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

  .רוכ המ החלטת עפ"יסן הדירתי אליו משויך המחאו למונה מחסן,   

  לפי  ניםשל הבניי ףכוש המשותל של הרהחשמרכת ממע ההזנ : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל     2.19

ו/או ימוקמו בבניין הסמוך וישרתו גם וך ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמ ר(יתכנו מערכות משותפות אש תכנון מהנדס החשמל    

  שויות השונות).הרפוף לאישור ן, בכהבניי  

  

  

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

  דירה*: הבה גו  3.1  

  מ'. 2.50-לא פחות מ :פני הריצוף עד תחתית התקרהדירה מ גובה ה     

  מ'; 2.05 -: לא פחות משרות ופרוזדור יגובה חדר     

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

 מ'; 2.05 -: לא פחות מ(באם נרכשה) יה מקורהחנ*גובה     

  

  רות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי ות ותקמקומי כותהנמות, בליט מערכות,  למעט תחת קורות,הערה: *  

  המינימלי הקבוע על פי דין. ובהלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגחהקבוע לגבי    

  

  

  המשמשים אותה. בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  וגימוריםם ימת חדרירש – 2' טבלה מס  3.2  
  זו).טבלה   אחרשל ות, הבהר/בהערות ר(ראה פרוט ית    

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

  ולפי המוצג בתוכניות המכר. 
  

 ) 1( ירותר קחומ תיאור 
  ) 2(ותות ותקרירגמר ק

 )4(ומידות אריחי חיפוי
 (בס"מ)

  ) 4(וחיפוי  )3(ריצוף 
מ) " (בס ים  אריח   ת מידו 

  ף ריצו
"ר/ מ"א  יכוי לממחיר לז

  בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
  בלוקי בטון  בטון,

 )1 ( 
 שך.בהמראה פרוט בהערות   אין  )3(ראה  )2( ראה 

 חדר דיור 
  בלוקי בטון  בטון,

 )1 ( 
 .וט בהערות בהמשךפר ה אר  אין  )3(ראה  )2( ראה 

 מטבח 
  בלוקי בטון  בטון,

 )1 ( 

בגובה חיפוי דה טח העבוך משלכל אור  אין  )3(ראה  )2( ה אר
(באם  למעט אזור חלון לפחות. ס"מ 60

  .קיים)
  ---  )4( ראה חתון ת חיפוי מעל משטח ארון    ה פרוט בהערות בהמשך.רא

  פינת אוכל 
 (מתחם לא נפרד) 

  בלוקי בטון  בטון,
 )1 (  

 .ראה פרוט בהערות בהמשך  אין  )3(ראה  )2( ה אר

 פרוזדור 
  בלוקי בטון   בטון,

 )1 ( 
 .ה פרוט בהערות בהמשךאר אין  )3(ראה  )2( ה אר

 ורים חדר שינה ה 
  בלוקי בטון  ון,בט

 )1 (  
 .שךראה פרוט בהערות בהמ אין  )3(ראה  )2( ראה 
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 ) 1( ירותר קחומ תיאור 
  ) 2(ותות ותקרירגמר ק

 )4(ומידות אריחי חיפוי
 (בס"מ)

  ) 4(וחיפוי  )3(ריצוף 
מ) " (בס ים  אריח   ת מידו 

  ף ריצו
"ר/ מ"א  יכוי לממחיר לז

  בשקלים חדשים 
 הערות 

  חדר רחצה הורים 
 (מקלחת) 

 )1( ראה 
משקוף הדלת לגובה קירות י חיפו אין  )3(ראה  )2( ראה 

י בעל מעל טיח + צבע אקרילולפחות. 
  . התקנים  מכון"תו תקן ירוק" מטעם 

 .בהמשך ות וט בהערראה פר 
  ---  )4(אה ר קרמיקה חיפוי 

 שינה   י / חדר 
  בלוקי בטון  בטון,

 )1 (  
 .ה פרוט בהערות בהמשךאר ן אי )3(ראה  )2( ראה 

 ממ"ד 
  בטון מזוין 

 י הוראות הג"אפל
 .פרוט בהערות בהמשךה אר אין  )3(ראה  רט הג"אמפ יפל

  חדר רחצה (כללי) 
 (אמבטיה) 

  ון וקי בטלב ן,בטו
 )1 ( 

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

  ון התקנים. מכ "תו תקן ירוק" מטעם
 ---  )4(ראה  י קרמיקה פוחי .בהמשך ראה פרוט בהערות  

  ם י שירותי אורח 
(בית שימוש נפרד) 

  בטון, בלוקי בטון  
 )1 ( 

  מ'.  1.50ובה ג עדת קירו חיפוי ן אי )3(ראה  )2( ראה 
טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן ומעל 

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

 .בהמשךבהערות  טראה פרו אין  )3(ראה  )2( ראה  )1( ראה   מרפסת שרות 

 מרפסת שמש  
  בלוקי בטון  בטון,

 )1 ( 
  . 2.6ראה סעיף  קיר חיצוני פויחיפוי/צי אין  )3(ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

  מסתור כביסה 
  בלוקי בטון  בטון,

 )1 (  
  3.4ראה סעיף  אין   ןיא  )2( ראה 

  דירתי  מחסן  
  ) שהוצמד (ככל  

    וןבלוקי בט בטון,
 )1 (  

צבע קירות  גימור  .טיח
אקרילי. גימור תקרה סיד 

 סינטטי. 

 ) 5(גרניט פורצלן
חלטת  י ה לפ חסןירות מעובי ק אין 

  האדריכל/המהנדס. 
 לבחירת היזם/קבלן

  
  

  לטבלה: והבהרות הערות 
  

 ככל שיהיו כאלה, ניתן -צה ים למחעשמתו/םירות מתועשיבלוק תאי (בדופן פנים של ק בטון/בלוקי בטון/ץ: קירות חו :חומר קירות  )1(

:  1045וף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י כל בכפוק תאי. ה, או בלגבס שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות

ן קי בטולו ון/בט טון/בלוקי ב . קירות הפנים (חלוקה פנימית): יהיו מ: בדסמהנלפי קביעת האדריכל וה בידוד תרמי של בנייני מגורים)

  בלוקי בטון".  " או מ ידים למיםרן "כעמהיצ הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י יבנומקרה   רחצה בכל בחדרי תאי/בלוקי גבס.
  : לבן. גוון ת פקוד העורף.פי הנחיוד לבממ"  .ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי  + צבע אקרילי: טיח גמר קירות  )2(

  ועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס. שת או מתה מתועיטו בשעבוצת החוץ יבאם קירו 

  לבן. גוון: .בסיד סינטטיצביעה  .תכנון המהנדסס/ בגר/ או משולב, לפי טיח גב/ רגיל יח : ט קרותמר תג 

  .  אקרילי(בתחום ללא חיפוי): צבע  יםבחדרי רחצה ושירותגמר קירות 

  .  קן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראליעלי "תו תיהיו בם פני תרותקרות וקיכל צבעי ה

סוגי ריצוף וחיפוי:    . R-9התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה    דרישות ו   2279"י  רישות ת ד בד סוג א'. העומ : ריצוף  )3(  

אריחים מסוג גרניט פורצלן.  לן :  ורט לה מפ אם ל ת המוכר, ובה   פשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר ה א לבחירת הקונה מתוך כמ 

ס"מ או    45/45ס"מ או    60/60ניטרלי. במידות    - א בגוון בהיר  הי ן  ת מה שאח   לפחות גוונים  אות/ דוגמ   3  - סדרות של ריצוף ו   4לבחירה מבין  

   סות.פרי רחצה ומרבכל הדירה למעט חדחותה מהנדרש לחדרים אלו.  ה פ ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהי   33/33

ונטיות ובדרגת  לו ה הר נה והחקיק י ות התק יש דר ו   2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י  : שירותים /מרפסת שירות/י רחצה/ריצוף בחדר -  

לפחות  דוגמאות/גוונים    3  - ו   ל ריצוף ת ש סדרו   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11וברצפת תא מקלחת  R-10   התנגדות להחלקה 

ת  מניע   דרגת   . ל לעי   לפי האמור   מידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר   י. ניטרל   -   בהיר   ן היא בגוון שאחת מה 

שיבחר    פק, שתציג החברה או הס דוגמא/גוון/מידה,  סוג/ הרוכש תעשה מאחת מ   בחירת   א תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו. ל   חלקה הה 

    על ידה. 

ניטרלי.    - דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר    3  - סדרות של ריצוף ו   4ין  מב   וכש ר ת ה חיר '. לב סוג א  :ריצוף במרפסת שמש -

  המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגתם אריחים במידות אחרות נוספות (דמוי מלבנים), , או גלפחות ס"מ   33/33  ות יד במ 
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(במקומות  הספק, שיבחר על ידה.ברה או  ח ה   תציג ש ממבחר  תעשה  בחירת הרוכש    ה לריצוף חשוף לגשם.אינה פחותה שההחלק

  ם).בשיפוליורך שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צ
ניטרלי.    –בהיר    וון דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בג   3מבין לפחות    ת הרוכש . לבחיר - סוג א'. קרמיקה   :שירותיםוחדר רחצה ב פוייח  )4(

עד גובה קו   . בחדרי רחצה,בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר ירות ק  וייפח(  ס"מ.   30/60- ס"מ או כ   25/33- במידות כ 

  מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי).  מ'.   1.50תים עד גובה ר שירוחיפוי בחדהדלת.  שקוףמ

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, מ ס"   20/50ות  ת נוספ אריחים המידות דומות למפרט וכן במידו יע  בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להצ 

מר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזים  זהה לגי קרמיקה י וחיפוקוסט לצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד א  במחיר הדירה.

  סמוכים.למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים  םונטיירלובאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים ה 

טרלי.  ני   –ר  בגוון בהי הן היא  חת מ דוגמאות/גוונים שא   3סוג א'. לבחירת הרוכש מבין לפחות    -   חיפוי קירות קרמיקה : חב טמ י בוחיפ

בגובה   ידה. הספק, שיבחר על  או  שתציג החברה  ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,    30/60- ס"מ או כ   25/33- במידות כ 

ו בקו  סביב חיפוי קירות תואם מאחורי התנור ו   BIכאשר התנור אינו ביחידת    ארון תחתון. (מעל    דה העבו   ל אורך משטח ס"מ לפחות לכ   60

  מ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.    1.50יפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה  של הח   סף העליון ה 

  מ"ר.   .200  - עד כ   דד בו   ח אריח שט זם.  י ת הקבלן/ חיר לב   גרניט פורצלן   מסוג (ככל שנרכש):  חסןף במ צויר  )5(  

  

  

    הערות:

  ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור ך ורק כש תעשה אירת הרוי בחלמניעת ספק יודגש כ –בחירת הרוכש/דייר 

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

וי כדוגמת החזית  מיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנקה אלומעיה) נרת בהיתר הבעיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אח  – קהעמ 

  מסעדים".מעקים ו" 1142ולפי הנחיות ת"י  

  בר מים ניעת מע למ נטיםווהקירות, הרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרל  –איטום 

  ם./ חדרים סמוכי לחלקי בניין  

  .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות,  בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – סיםלהפרשי מפ

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20גובה המותר בתקנות (עד  (מדרגה) עד מונמך/מוגבה סף  יתכן, גג/ות שמשפסה למרציאיב

  לצנרת גלויה   קרה לא יפחת מהנחיות המפרט המחייב.ל מכבו . הלהמצוין בטב  גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה - קירותי יפוצ /חיפוי 

  זהה לגמר הקירות.  קרמיקהי וחיפוי ד אקוסט בידויבוצע סגירה מובנית כולל   

    . ס"מ, לפי החלטת החברה   60  - ות שאורכם פחות מ מור באם יש פינות ק   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –פרופיל פינות בחיפוי  
    שהאבןיות לפיהן ה , 2 חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -כל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)(כ יתטבע ןאריחי אב

הרצפה עלול  ם במערכת משיגוון הלוחות או האריחים המשכמו כן, . גידים והבדלי גוון ומרקם טבעי, עלולים להיות בו נימים, חומרהיא 

  . זוקה ת תח לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרו   וון בין הלוחות או האריחים שברצפה וני בג ש   היות ל לפיכך עשוי  להשתנות בחלוף הזמן, ו 

  ע"ג הריצוף בדירה.  ,ניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברהלמ - הטוש/הברקיל

ו/או משולב, לפי תכנון   פלדה ו/או עץ ו/או בטון ) המכר מון בתוכניתר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסיותבחל ככ( – , קורה/ותרגולהפ

   האדריכל.

ואזורים   למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותות, "מ לפחס 7בגובה הריצוף ומר (פנלים) מח –שיפולים 

  ם, ללא קיטום פינות (גרונג). וליטכניים. חיפוי ושיפ

   לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות)נדרש נים לריצוף וחיפוי, ק הת שות ילפי דר – ת)מרווחים (פוגו

  
  או במסמך אחר  הם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זהגבים לוד ומתקניציר כי מובה(

  כישה).הסכם הרף לשצור
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  ארונות:  3.3
ר/ הכיו להתקנה שטוחה של  ל דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיםיכלו  וןהאר :ח תחתוןמטב ארון   3.3.1  

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

. עומק  MDFץ') או סנדווי( ן עץואר חלקי הארמעץ דיקט. שבד (סנדוויץ'), וגב הארון יהיה מעוגוף הארון והמדפים יהיו מעץ 

ס"מ לפחות מעל סף  90 -יה כודה יהמשטח העב  ליון שלסף עס"מ לפחות. גובה  60- כ הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה

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

  נה". ת פיכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יותקנו "פתרונו"מ לפחות, ל ס 60ב וח ת ברויחידת מגיר הארון יכלול

י לבן ואחד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"גוונים לפחות (מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמי חיצוני: ציפו. : מתכתתיויד 

  בגוון לבן. ו/או מלמין  קהייפורמ: יםפ מד גמר ופנימי פוי יצחברה. חברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי הה

  ; ראה הערה בהמשך מידות:  )1(

    אה נספח ג'ר :תוןהתחהמטבח ד ארון י בעמחיר לזיכו    

          

מאבן   ס"מ 2-מ לא פחות בי בעו לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:לכל אורכו משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון

עם שוליים לפי העניין),  1,2(חלקים  4440 דרישות ת"יל רך), העונהשווה עו סר אי דוגמת אבן ק טבעית או פולימרית (כ

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחת בכל היקפם. הארונוחס לחזית ס"מ בי 2של בהבלטה 

זית המשטח ככל  ד בחבועים ע קנט מוגבה י להעדיף התקנה ללאשאבע ע"י המוכר (הקונה ר יק  עליון מוגבה שאופן עיבודו

  . הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

   תחתון,חלק לפי ארון המטבח מידות: 

 3ה  קונדוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני ה מגווןקונה מתוך ת ה חירלב גוון:

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

    

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

מ"א   2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1בח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד טון המל תכנות שמסיב: ההער

  במקרה זה לא יותר ארון מטבח עליון פינתי.ן. ארון מטבח עליו

  יון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון. לטבח הע המרון  אנה וציפוי במ

  ון יכלול לפחות מדף אחד אחד לכל אורכו.ת. הארס"מ לפחו 30ומקו ת ועס"מ לפחו 75גובהו של הארון העליון 

  

  וללהכ ות. חס"מ לפ 80 :מידותב ,תלוי או מונחסנדוויץ' או טרספה,  ץען תחתו ארון (כללי), רחצה בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3

  ר.לב בכיומשו דלתות, מדפים, צירי נירוסטה . משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ

לטת הח לפי גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאי פורמ: פנימיציפוי החברה.  החלטת יאו אחר לפ  קהאיפורמ: חיצוניציפוי 

  רה. החב

    נספח ג'ה רא  הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

  

  

               :ותהער

  מטר  6חדרים:  6-רים וחד  5דירת אורך. במטר  5חדרים:  4-חדרים ו 3בדירת ארונות מטבח:  כללית של אורך  מדידת )1(

  עדים למדיח, תנור, כיריים    יוהמ  . המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת מחושבת פעמיים באורך הארון). חלליםאורך   

  .  הארונות(למעט מקרר) המשולבים בתוך הארונות יכללו באורך  ו"בכיו                              
 חע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבומטבח וביצארונות ה וי עבורזיכ במקרה של  )2( 

  וקה.לצורך תחזתפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו משוקיימים פתח/י גישה לקולטן/ים 
  .הקונה להחלטת הינם תחתון בארון מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של ך התקנהלצור וןראה תכנון  )3(
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 במקומות דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,נםלהתקי שלא הקונה טחליה -

  שמלח נתוהז  מים וניקוזל ש הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( ניםובמ ה הכלים החשמליים להתקנת ועדויש

ה תנחה  ועד שהחברקבע ובמ רה ת באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחבכיור. למדיח תחת ה

  .הרוכש את

  
  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

  הכביסה. תליית  תקןה למץ אשר ממנו תהיה גישה ישיר ופתח בקיר ח              

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

  . מטר סה"כ 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ ס"מ 120ך מינימלי של ור באמתרומם מתקן  וא ,מס" 160  

  ון האדריכל. תכנ לפי ובמידות, 5100. הכל לפי דרישות ת"י ולבמש ו/אואלומיניום מסתור כביסה:   

 יית פריטיהפרעה לתלהיווצר לה לביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלו: בחלל מסתור הכרההע

  ב"ש)..ההמיוחד (הנחיות מש כביסה גדולים שלא יפחת מהשטח המצוין במפרט   

  

  

    (מידות בס"מ)  ם בדירהדלתות, חלונות ותריסימת רשי – 3טבלה מס'   3.5

ם המעברי ידותים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מ פתחיים במיקום הנושי: יתכנו הערה  

  ות נוספות בהמשך. רתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם העים בדלהחופשי  

 

  :A,Bמדגם   םחדרי 5דירות  B,C,Aבבניינים 

 תריסים  תחלונו  דלתות  --- 

 חדר 
  ומידת ותכמ

   הפתח
 ובה/ רוחב) (ג 

חומר (עץ  
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

סוג פתיחה (ציר
  /"כ)כע

אחר)   כיס/נגרר/ 

כמות ומידת  
   הפתח

(גובה/ רוחב) 

חומר (עץ  
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

חה  יסוג פת
כע"כ/  /(ציר

נגרר/כיס/אחר) 

מידת  ת וכמו
   פתחה

 (גובה/ רוחב) 

  /חומר (עץ
ום/  אלומיני 

ת/ אחר) מתכ
ים שלב רמוח

ה(ציר/סוג פתיח
כ.ע.כ/נגרר/  

כיס/חשמלי/אחר) 

 כניסה 

1 

 הגילציר רפלדה בטחון

 --- 

- --  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

105/210  ---  --- 

  חדר דיור

1 

 .ע.כ ר כרנגאלומ' מזוגג 

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  ה חשמליילגל

 כולל גיבוי ידני
280/215  --- 280/215 

 חבטמ

 --- 

-- -  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 --- 140/105 105140/ 

  חדר שינה
 1רים הו

1 

 ילהציר רג עץ 

2 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

2 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

85/210 140/105 140/105 

  ממ"ד  
(משמש  
  כחדר  
 ) 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
גילה).  (ר ריצ

 פתיחה חוץ 

1 

מ' מזוגג אלו
  כ.ע.כ  

לפי הנחיות 
 הג"א 

1 

 אלומ' אלומ'
או   נגרר לכיס

 נגרר כ.ע.כ 
80/200 100/100 100/100 

- --  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

, לפי יסלכ כנף אחת, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת 
          הנחיות הג"א.

 ---   ---  
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 תריסים  תחלונו  דלתות  --- 

 חדר 
  ומידת ותכמ

   הפתח
 ובה/ רוחב) (ג 

חומר (עץ  
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

סוג פתיחה (ציר
  /"כ)כע

אחר)   כיס/נגרר/ 

כמות ומידת  
   הפתח

(גובה/ רוחב) 

חומר (עץ  
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

חה  יסוג פת
כע"כ/  /(ציר

נגרר/כיס/אחר) 

מידת  ת וכמו
   פתחה

 (גובה/ רוחב) 

  /חומר (עץ
ום/  אלומיני 

ת/ אחר) מתכ
ים שלב רמוח

ה(ציר/סוג פתיח
כ.ע.כ/נגרר/  

כיס/חשמלי/אחר) 

3 חדר שינה

1 

 ציר רגילה ץ ע

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

85/210 140/105 140/105 

4 חדר שינה

1 

 רגילהר צי עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

85/210 140/105 140/105 

  חצהח. ר
    כללי
 Aם בדג

1 
  + עץ 
אור -וצוהר/צ

 ציר רגילה

- -- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

85/210  ---  --- 

ח. רחצה  
  כללי 
 Bבדגם 

1 
  + עץ 
אור -צוהר/צו

 להיגר ציר

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

 --- 

 ---  ---  --- 

85/210 105/140  --- 

 --- 

 ---  --- 

- -- 

 -- -אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 --- - --  --- 

צה  רחח. 
 הורים 

1 
  + עץ 
אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג 
  נטוי 

 (קיפ) 

 --- 

 ---  ---  --- 

70/210 60/105  --- 

שירותי  
 אורחים 

1 

 ציר רגילה עץ 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

75/210  ---   --- 

 מרפסת
  שרות 

1   
 עץ  
 

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
1 

 כ.ע.כ  ר רגנ אלומ' אלומ'
85/210   ---  150/105  

דירתימחסן  
  צמוד 
(ככל  

  ) שהוצמד 

  עץ/פח  1
לפי החלטת  

 רה חבה
 להציר רגי

-- - 
 ---  --- 

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

90/210   ---   ---  

  

  

  :Cחדרים מדגם  3דירות  B,CA,בבניינים 

 תריסים  חלונות  דלתות  - --

 חדר 
כמות ומידת  

   הפתח
 (גובה/ רוחב)  

(עץ   מרחו
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/  

אחר)   כיס/נגרר/ 

כמות ומידת  
   הפתח

ה/ רוחב) וב(ג

ץ  (ע  מרחו
  /אלומיניום

חר) מתכת/ א 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /(ציר

נגרר/כיס/אחר) 

כמות ומידת  
   הפתח

 (גובה/ רוחב) 

  /ץ(ע ר מחו
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

חומר שלבים 
יחה(ציר/פת סוג

נגרר/  כ/כ.ע.
כיס/חשמלי/אחר) 

 כניסה 

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

105/210  --- - -- 
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 תריסים  חלונות  דלתות  - --

 חדר 
כמות ומידת  

   הפתח
 (גובה/ רוחב)  

(עץ   מרחו
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/  

אחר)   כיס/נגרר/ 

כמות ומידת  
   הפתח

ה/ רוחב) וב(ג

ץ  (ע  מרחו
  /אלומיניום

חר) מתכת/ א 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /(ציר

נגרר/כיס/אחר) 

כמות ומידת  
   הפתח

 (גובה/ רוחב) 

  /ץ(ע ר מחו
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

חומר שלבים 
יחה(ציר/פת סוג

נגרר/  כ/כ.ע.
כיס/חשמלי/אחר) 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ זוגג אלומ' מ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

250/215  --- 250/215 

 מטבח

 --- 

 --- -- - 

 --- 

 --- יאוורור מכנ

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ ומ' מזוגג לא

1 

 גלילה ידני אלומ' 'ומאל

85/210 140/105 140/105 

  ממ"ד  
(משמש  
  כחדר  
 ) 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר (רגילה).  
 פתיחה חוץ 

1 

אלומ' מזוגג 
  ע.כ .כ

לפי הנחיות 
 "א הג

1 

 אלומ' אלומ'
או   נגרר לכיס

 כ.ע.כ  גררנ
80/200 100/100 100/100 

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

, לפי לכיסררת רסיסים, הנגף והד ה נגד גז,ת, פלדאח כנף 
          הנחיות הג"א.

 ---   ---  

ה  ח. רחצ
 לי לכ

1 
  + עץ 
אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

 --- 

 --- מכני רוראוו

 --- 

- --  ---  --- 

85/210  ---  --- 

שירותי  
 אורחים 

1 

 ציר רגילה עץ 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

85/210  ---   --- 

סת מרפ
  שרות 

1   
 עץ  
 

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
1 

 כ.ע.כ  נגרר  אלומ' אלומ'
85/210   ---  150/105  

דירתימחסן  
  צמוד 
(ככל  

  ) שהוצמד 

  פח /ץע 1
  לטת לפי הח

 החברה 
 ציר רגילה

 --- 
 ---  --- 

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

210/90   ---   ---  

  : תואחרו הטבלל ערותה

  בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה). יןוצם הקיים בפועל רק בא(

ות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  מידיינה עתהר רגילה. הדלתות  ובפתיחת צי 23התאם לתקן ישראלי מס' לבודה בעץ דלת = עץ  דלת .א

= סוג  רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:ם, = אלומיניואלומ'  שך).יא' בהמר בסעיף ס"מ לפחות (ראה פרוט ית 7הדלת בגובה 

ת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר,  נגרר  כנף= ע.כ  כ. ניגרר ת, + משתפל= רגילה (דרייקיפ)סב נטוי (נטוי),  משתפלת יחה= פתקיפ פתיחה, 

עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי  יס התר ו הזזה יהיו שלבילה אלייסי ג: בתרתריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

מ' יורכב ארגז תריס   2.5ר ובפתחים ברוחב מעל דיובחדר  ן.פתח והוראות היצרטימה מוגברת. עובי הפח יהיה בהתאם למידות הלא בין השלבים

  .גלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליס נתרי= גלילה חה ידני. פתי ומנגנוןגלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי 
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 רה תתאים לסה"כ הדלתות/בדיכללית ה ובלבד שהכמות  הבל בט של אחד מחדרים  רבתיאו  להופיע, משותפים לשני חדרים יכולות לתות/חלונותד  .ב

 .האוויר זוגמי הכנה לתפקוד מערכת"מ כס 3עד   חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה

המורכבים משני לוחות , קןלפי דרישות הת  רגיל/בטיחותי) Double Glazingכפול ( יגוג שקוףז מאלומיניום עם ,(למעט ממ"ד)חלונות/ ווטרינות  .ג

יהיו בעלי תו יביהם החלונות ורכ. נון)ר לפי תכ או אח מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 (זיגוג בעובי הםכית עם מרווח אוויר ביניזכו

ל ידי ו ע נעילה. החלונות יותקנצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ו ,EPDM, אטמי גומי תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג

 לכל במסילות. אין :רשתות .פקוד העורףלפי הנחיות ה, יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת ףלכנ כהכנה במסילה  נוסף נתיב יותקן ,החלונות

לאוויר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם יר מטבחים ללא אוורור ישבחדרי שירות, בחדרים סניטריים וב -לאוויר החוץ אוורור .ד

 כני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי.מאוורר מיד בר מצוצינו יבוצע ן, יננה סגורה בתריס ו/או בחלו אם א

ם בזיגוג קבוע ם המשולבייתכן פתחי ץ האלומיניום.יוע ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .שויים אלומיניוםע מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/ 

  תיחה  מובנות, מנגנוני פ, צירים, גלגלים, ידיות EPDM, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי מקוריים ואביזרים יו בעלי תו תקןיההחלונות ורכיביהם    

   ;צרןהי מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו ונעילה. החלונות   

  האדריכל.  רתבחישקופה או עמומה ("חלב") עפ"י בטיחותית זכוכית תותקן  (באם יש חלונות),רחצה רי בחד  . ו 

 . ודרישות כיבוי אש   אדריכל ה   תכנון , לפי  או רפפות קבועות / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ) יעשה באמצעות חלון  רכש מחסן ככל שנ (   רור המחסן אוו  . ז 

מערכות  , )תפיטלסקו(פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תואמת לתקן ישראל  ב בריח,ר  )ביטחון. דלת פלדה (סהדלת כני .ח

מ"מ   1.25נת בעובי של וולוקוף בניה מפלדה מגמש .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית ילינדר, ים, מגן צציר

 ו צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.ל אי ויניקוף יהיו בחיפולפחות. כנף הדלת והמש

  בטחון/אש.כניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות כבאות, בות רשות הלפי הנחי .חברהה בחירתגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד  .ט 

חוזק,   –ה ערך בכל היבט תפקודי שוו אורד ם מילוי פלקסבוהדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עכנף  פנים: דלתות מכלולי .י

 , עם המתאים לעמידות במים יפוי חיצוני מתועשציקה או פורמיאו  גמר צבעהדלת.  וףאקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משק 

 בעל 23ישראלי מס' קן תאם לתבהף הדלת יהיה משקו .צדדים לפחות 3-קף כנף הדלת (קנט) מצופה ב בהי .משני הצדדים ידיות מתכתו מנעול 

אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי  בחדרי . עמיד למיםר התקנתו יהיה אח. המשקוף ל אטימה יכולל פסבגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או עץ 

די החברה ו/או ל יוצגו עד מהם לבן), שיגוונים לפחות (אח 3לבחירת הרוכש מתוך  גוון:   מזוגג בכנף הדלת. אור,-דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה.

  בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועכלל הדיירים בקומה) לשמש את אמור חרום(ב קומתי חילוץח המוכרז כפת  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 הפתיחה וכיון הפתיחה.  סוגלרבות  ג החלון/תריס, מכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוע"י הרשויות המוס בפתח שיוכרז

 2 - סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כיצונית. ח נגררת,/אטומה, הנפתחת  דהדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פל  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

תחי אוורור מעוגלים פ   וג וכןלומיניום + זיגכנפיים לפתיחה. חלון א 2ים, הנגררות לכיס ו/או דה כנף אחת או שתיס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פל
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פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),ות לפי הנחי(ון אויר סינ  מערכת תקנתה  חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק. בקוטרים שונים,

הרי ן הסינון, מתק החברה ע"י שבאם סופק יודגש  ).2010(תקנות הג"א מאי  פי מידות היצרן.ת. מידות המערכת להפרעה מקומי רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  ספת ע"י הגורמיםטימות נותקינות ואבדיקת  , יחייב כשע"י הרו רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו תקינתו והתקנתו ש

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

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

יזרים אב הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים וות בס"מ, משועריה בנמידות  , הינן3מס' לה טב המידות המפורטות ב – מידות .יג

  מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,מיניהםם להיקפייפרופילים פים ומשקון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  כגומשלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ,ידות/שטחממא יפחת ל  יםחים המתקבלפת בכל מקרה גודל ה .(לפי הענין)

  

  

  וכלים סניטרים בדירהמתקני תברואה  – 4טבלה מס'   3.6  

  זו) הערות לאחר טבלהגם (ראה     

  
  א' ק פר  4של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף לת מה כוללהלן רשי

  המכר. בתוכניות ולפי המוצג 
  

  מיתקן
מיקום

  שרותי אורחים מטבח 
 חדר רחצה הורים 

 ) מקלחת(
  ה כללירחצחדר 
 ) אמבטיה(

דר רחצה  ח
  (ללא אסלה) 

 חדרים)  3(בדירת 
 מרפסת שרות 

  כיור מטבח 
  (בודדת/כפולה) 

 

  מידות
 ס"מ) (ב

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א) 

 --- --- --- --- --- א' סוג 

 זיכוי ₪  
  
 יןא

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

 כיור רחצה

מידות  
  (בס"מ) 

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

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

3.3.3 
--- 

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

  ראה נספח ג' 
 

--- 

 כיור לנטילת ידיים

מידות  
  (בס"מ) 

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

 --- --- --- --- א' ---  סוג 

 --- --- --- --- אין ---  זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
  )(ב'שטיפה

 

מידות  
  (בס"מ) 

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

 --- --- א' א' א' ---  סוג 

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

  אמבט/  

 (ב') מקלחת

מידות  
  (בס"מ) 

--- --- 
 הוראות כל דיןי לפ
 אה בהמשך ר

70/170  
 (אמבטיה) 

70/170  
 (אמבטיה) 

--- 

 --- ---  סוג 
  יצוף משופער

 ) (מקלחת
אמבטיה  א' (

) אקרילית או פח

אמבטיה  א' (
ת או  אקרילי
 )פח

--- 
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  מיתקן
מיקום

  שרותי אורחים מטבח 
 חדר רחצה הורים 

 ) מקלחת(
  ה כללירחצחדר 
 ) אמבטיה(

דר רחצה  ח
  (ללא אסלה) 

 חדרים)  3(בדירת 
 מרפסת שרות 

 --- אין אין --- --- ---  ₪   זיכוי

סוללה למים קרים  
  כיור,חמים ל/

  (ג)( ד) מהמשטח

 --- ל בפרח/מער רח/מערבל פ ח/מערבל פר פרח  פרח  דגם 

 --- א' א' א' א' א'  סוג 

 --- ראה נספח ג'  ח ג' ראה נספ ה נספח ג' רא ראה נספח ג'  אין   זיכוי ₪  

סוללה לאמבטיה 
 (ה) וחמים למים קרים

 --- --- ---  דגם 

    דרך-רב
  (אינטרפוץ 

) או 3דרך   
 (ה) סוללה 

    דרך-רב
  (אינטרפוץ 

) או 3דרך   
 (ה) סוללה 

--- 

 --- א' א' --- --- ---  סוג 

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

למקלחת   סוללה
 (ה) וחמים למים קרים

 --- ---  דגם 
    דרך-רב

  (אינטרפוץ 
) או 3ך דר  

 (ה) סוללה 

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- ---  סוג 

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

 יש --- --- --- --- ---)(חכביסה ולניקוז נתמים מכוחיבור 

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ   דיםפליטת א

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
 יש --- --- --- --- ---

לחיבור קוז, ונילמים  חיבורהכנה 
  (ט) מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור  (
  ) המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין   )(ברז ניל ם למקררמינק' 

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

 ---   --- --- --- ---  (הכנה) (יא)מים ת גז לחימום נקוד 

  

  : רותואח טבלהל ערותה

  בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה). צויןבפועל רק באם ים הקי(

כיור רחצה  . סטה, בהתקנה שטוחהנירו/ לבחירת הקונה, חומר סילי קוורץ: ס"מ) 80/46ס"מ או כפולה   40/60דדת במידות בו( מטבח כיור )א(

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50-חרס מידות כ: כיור רחצה ע"י החברה.חר ק, שיבס"מ) לפי היצרן/ספ 40/50 -(במידות כ שולחני (אינטגרלי):

    .החלטת החברה תוצרת לפי. מידות וסחר נטילת ידיים: ורכי ברה.החלטת החברה לפי בחירת הח

  תוצרת .1385"י עפ"י ת  )ליטר 6כה של ליטר וארו 3בעל קיבולת הדחה קצרה של ( דו כמותי חרס,/מונובלוק  : ארגז שטיפהמונחת. : אסלה  (ב)

  .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי(מושב)   :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה. 

  טת תמיכה  לוי עץ בפינות ומימ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מי 3.5אקרילי בעובי  מרהיה מחות  אמבטיה:

  ייל. אמאמצופה מ"מ לפחות  2.5בעובי לחילופין מפח . מפרופילי ברזל מגלוון

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

  ;המשטח
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ס"מ  20חות ולעומק ס"מ לפ 25 -בציפוי כרום ניקל, פיה בגובה כ רבל,פרח/מע: דגם: מטבח. לקערת (כולל חסכם) סוללה למים קרים/חמים  (ג)

  . 1385ועומדת בדרישות ת"י כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3רה מתוך בחיל חות.לפ

  15ק ס"מ לפחות ולעומ  51 -באורך כ פיה בציפוי כרום ניקל,ערבל : דגם: פרח/מולל חסכמים)כ( לכיור/י רחצה, יםקרים/חמ סוללה למים   (ד)

   ות תוצרת הארץ.כשאחת לפח סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות,

    בציפוי כרום ניקל, למים קרים בלבד., דגם: פרח יים:יד  נטילת כיור

שרשורי, כולל צינור , בציפוי כרום ניקל דרך) 3רב דרך (אינטרפוץ  –הקיר מדגם:  :באמבטיה :ם)ל חסכמי(כול סוללה למים קרים/חמים  (ה)

  ה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללתוללופין סלחיל"מ לפחות ומזלף. ס 60ונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך מתלה מתכו

  . יציאה תחתית למילוי האמבטיה

מוט י, מתלה מתכוונן, כולל צינור שרשורבציפוי כרום ניקל מיקס מהקיר. , דרך) 3נטרפוץ יא -ב דרך (סוללה ר -מהקיר דגם: : למקלחת

ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30ת הדייר, זרוע מהקיר באורך חירולפי בחות ומזלף. לחילופין ס"מ לפ 60החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

  מ"מ.  15

  קבלן שיוצגו ע"י החברה/ 1385ועומדת בדרישות ת"י ת לפחות תוצרת הארץ חכשא סדרות 3מתוך ה , לבחיר סוללות האמבטיה/מקלחת

  .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהורים וכיהתקנת   (ו)

  .בן: לקבועותגוון ה  (ז)

  כים. פלקו דלוחין או ש ור) וחיב7200אוג'  תיקון -(הל"ת : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת  (ח)

  יפון קערת המטבח.ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסלמדיח כלים כוללת:  הכנה(ט) 

הסופיות הינן   הרי אלו משוערות, המידות ת של הכלי בס"מ,ידוינות ממתקן ו/או אביזר ומצו: בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי ו/או מידות  )י(

  החברה. ו ע"יחרשנברן, בהתאם למידות הספק ו/או היצ

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

  : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית. םמים קרי  )יב(

  ת החלקהלמניע שעומדים בתקן ישראלי  קבועותלרכוש  במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה, יש  -)אמבטיהקבועות רחצה (אגנית/  )יג(

   .R- 11 -לא פחות מו

  ח העבודה או הכיור. מוקם על מישור משט = קרי ברז המ פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =   )יד(

      חת.ידית אלקרים /חמים, בעזרת  (מיקסר) = ויסות מים מערבל

  או שניהם.ו/ית ברז (אונטרפוץ) = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפי דרך-רב

  זים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').צה הסטנדרטיות (ברלקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הק  שי  )טו(

ן ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, כגודירה) ל (לאחר קבלת החזקה בשינוי מהאמור לעי 

 ים לקיבולת הניקוזור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המרשת המים, עלול לגלימפני ג ומחסום הקפי

  ברצפה.

   כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון נה טיה איקלחת וככל שרצפת האמב ) הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למטז(

   לקה.החלמניעת הדבקת מדבקות המיועדות 

   נון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לא יריים הכוללים מנגיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכמככל ש )יז(

  להבה/ות הבישול.  של רצוני
  

  חר אאו במסמך  מכר זהט ה, במפרי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלר כ(מובה

  שצורף להסכם הרכישה).

  

  ה,  , ברצפמשותפים לכלל הבניין)צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב (בחלקם יתכן ו :רה, לכל צורך אחראביזרי אינסטלציה נוספים בדי   3.6.1  

  רישות כיבוי אש). דוכמות, עפ"י  קוםמי( יבוי,יתכן מתזי כהאינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסבקירות או בסמוך לתקרה,     

  בין  וכבלי פיקודוצנרת להעברת גז  מפוצלו/או יני מרכזי למזגן מ האינסטלציה. ניקוזלפי החלטת מהנדס , מיקוםארון למחלקי מים ב    

מיקום ו או/או במסדרון ו/ ותרפסת שרבמ מפוצל,ו/או  מיני מרכזי. מיקום מיועד למזגן למאיידועד למעבה, עד המיקום המיועד המימיקום ה    

  סה, עליון ו/או במסתור כבי מיקום מיועד למעבה בגג. עפ"י החלטת החברה מוצנע ומוסתר המאפשר פיזור יעיל וקצר לכל חלקי הדירה    

  .המעביםר למיקום המעבה/וסתצנע וממיקום מוו/או     

 

      

  הערה:    
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  דמוי כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות  נתהתקתכן ויחייבו י ידרשו),ככל שבוי, ( הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי    

  , כרבתכנית המ  בהכרח יסומנובסמוך לקירות ורצפה, שלא ו/או וך לקירות ותקרה בסמ  ,או "ספסלים" "עמודים או קורות"    

  שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.  או    

  פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה האוהנחיות מהנדס  י,לפי הת"יש לקחת בחשבון כי  ,בנוסף    

  .זוקהתח לצרכי גישה ום אותם ויש לאפשרביצוע פתחי ביקורת אלו , אין לחס שיידררות בהם ביקורת, ולכן בדי    

  

. התקנת המערכת  יןלפי הוראות כל דה תהילצת באמצעות מערכת סולארית משותפת מאו הספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

  . (טיימר)י לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים לרבות גיבוי חשמל  579הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי   

הכולל מפסק  ר)ן (טיימ אגירה (דוד) המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמ מכליותקן לכל דירה     

  שר לתכנן מראש את זמני ההפעלה. אפבמ  

 ן קוצבוהתק מים באמצעות חשמל  , יעשה חימום הבאמצעות מערכת סולאריתמים חמים  דין לא ניתן לספק  לדירות שלהם לפי הוראות כל    

  .מן לחימום המים (טיימר)ז  

  במקום מוסתר : מיקום הדוד  ;ליטרים 150 -חדרים 4,5ליטרים, בדירות  120 -ריםחד 3בדירת : תבקיבול למים חמיםמכל אגירה (דוד)            

        לציה.מהנדס האינסט תכנוןלפי  גג עליון או בסמוך להו שירות און במרפסת אך נגיש כג    

  ). 2007תיקון אוג'- ת. מכונת כביסה (הל"ת: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלח ם לכליםחמיר מים חיבו  3.6.3

    .אין: דלי""ז בר   3.6.4 

   יש: הכנה למונה מים לדירה  3.6.5

  . : פלסטידלוחין יה,לצלפי תכנון מהנדס האינסט ,PPR, S.Pונת, פקסגול, : פלדה מגולווקריםחומר הצינורות: מים חמים   3.6.6

  .פלסטי: שפכים  

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

  יש.: הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

  

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

  ג'תקע ונקודות טלפון, ראה נספח  לנקודות מאור, ביתמחיר זיכוי 
  
  

  פרק א'   4ללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף ל חדרים/חת שכולללהלן רשימה 
  כניות המכר. ולפי המוצג בתו

 

  קוםמי

נקודת 
 מאור 

 תקרה /רקי
 כולל מפסק 

 תקע  בית
  רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 תקע  בית
 במעגל  כוח

  נפרד

 ק'נ
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .טלפוןנק' 

  ודותנק 3 כ"סה

  ר/ הערותאח

 לדירה כניסה
  מבואה  או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום  -
י מפסק תאורה ללוב -

  . רגות קומתי/חדר מד
  . רתיל דילוח חשמ -
קשורת כולל ת  ארון -

    . שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור  חדר
  וכלא ופינת

2  3  -  
1   

  גן) מזל(
1  

תוספת    -תריס חשמלי 
ת חשמל להפעלת  נקוד
אה מרפסת  (ר  ריס.הת 

  שמש). 

  פרוזדור 
1  

(כולל מפסק  
  מחליף) 

1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
זדור הכולל מ' או בפרו

ת נקודו 2ית "ר", פני
  ליף.מחור לפחות + מא
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  קוםמי

נקודת 
 מאור 

 תקרה /רקי
 כולל מפסק 

 תקע  בית
  רגיל 

 תקע  בית
 מוגן מים   

 תקע  בית
 במעגל  כוח

  נפרד

 ק'נ
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .טלפוןנק' 

  ודותנק 3 כ"סה

  ר/ הערותאח

  1  מטבח 

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP  ואחד

מהם מוגן  
גה בדר

  רגילה)

-  
  (יג)  1

  (תנור) 
-  

 יקום השקעים, בתימ
היה מעל  ע יהתק 

שטח העבודה ככול מ
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

  ור, למקררלמדיח, לתנ

שינה   חדר
נת  +פי הורים
  רונות א
  ) A ,Bת רו(בדי

  

2  
(כולל מפסק  

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה) 
-  1  1  

(נק'  אינטרקום   -
  שמע/דיבור בלבד) 

ה  שינ חדר
    הורים
  ) C  (בדירה
  

1  
  כולל מפסק(

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה) 
-  1  1  

אינטרקום (נק'   -
  שמע/דיבור בלבד) 

   רחצה חדר
  וריםה

1  
  ם) (מוגן מי

-  1  
1  

  קעבית ת (
  לתנור) 

-  
  בהעדר חלון,

הכנה לנק' אוורור מכני  
  ידרש + מפסק היכן שנ

  -  1  1  -  3  1  חדרי שינה 

  /ד "ממ 
  ח. שינה

רה לפי מנו
הנחיות  

  רף העוקוד פי
3  -  1  1  

פיקוד   תקנות לפי 
  העורף 

  חדר רחצה 
  (אמבטיה) 

1  
  (מוגן מים) 

-  1  
1  

בית תקע  (
  ור) לתנ

-  

וצב זמן  + התקן ק
לדוד פסק הכולל מ
קום עפ"י מיהשמש ב

  התכנון.  
  בהעדר חלון,

הכנה לנק' אוורור מכני  
  היכן שנידרש  + מפסק

  ותיםשיר
  

1  -  -  -  -  
  בהעדר חלון,

  מכניכנה לנק' אוורור ה
  שנידרש.   מפסק היכן+ 

  1  מרפסת שרות 
  (מוגן מים) 

-  -  

2  
  מוגן מים

  (מכונת כביסה, 
  ) מייבש כביסה 

-  -  

  מרפסת 
  מש ש

1  
  (מוגן) 

-  
1  
  גן) (מו

IP44  
-  -  

כולל תריס חשמלי + 
מפסק + מנגנון פתיחה 

  ידני.

  מחסן 
(ככל  

  ) צמד שהו
1  -  1  -  -  

יכת החשמל של  צר
ן המחסן תחובר לשעו 
ליו החשמל הדירתי א

או   יך המחסן.משו
לחילופין שהזנות 
החשמל של כל  

המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד 

לבד, או למחסנים ב
פרד לכל מחסן,  מונה נ

 "ית המוכר ועפ החלטל
  בחירתו. 

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה  
  למזגן)

-  
  
-  

  

    ת לטבלה ואחרותהערו
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 אהיל/ ארמטורה), כולל נקודת הדלקה אחת.  -כיסוילא נורה ו(ל תקרהה על גבי קיר או  בית נור = קודת מאור קיר/ תקרהנ )א(

 שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד).( חשמל רגיל. מזרםן חשמלי הניזון ודד לחיבור מתק = "שקע" ב בית תקע מאור (רגיל) )ב(

 ר לפחות.ממ" 1.5צע בכבלים החיבור יבו

ר החיבו (שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד). יזון מזרם חשמל רגילהנ כיסוי,עם ודד שקע במוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 . ממ"ר לפחות 1.5 יבוצע בכבלים

לכמות   ושאינם תוספתעיף א' קיר), המצוינים בסשל נקודות המאור (בתקרה או  תאור בלבד לאופן ההדלקה ה כפולה=לקודת מאור הדנק )ד(

 ף א'.סעיות במאור המצוינה דותנקו

 וח".כרח נקודה/ות "כושאינם בה רד),"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפ = תקע מעגל נפרד  בית )ה(

 בדרגת הגנה גבוהה.צה מוגן מים נפרד אך אביזר הק  בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל או אחר=   IP44רגות הגנה ד  בית תקע עם )ו(

 בין מחשבים, –  נקודות ביחד (קומפלט) או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת 3= (מחשב) ץ/תקשורתחו לפוןטטלויזיה/נקודת  )ז(

אינטרנט. /הטלפונים חיבור הדירה לרשת ללאידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  ש יבור לקליטתח – נקודת טלוויזיה

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  ז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקירמריכו יכהמש וחוט ורת תכלול צינור נקודת התקש

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או ללתקשורת פנים (  צהלל אביזרי ק ת כונקודה/ות מלאו= נים (אינטרקום)נקודת טלפון פ )ח(

  מ"מ.  2.5ם כבלים סק נפרד עלמפלוח , מחובר ישירות לעל גבי מעגל חשמלי נפרד קע כוחבית ת = נקודת כח )ט (

ת ועד נקודת ההכנה  ור מריכוז תקש  חשב)לנק' תקשורת (מ הכנה יכה בלבד.באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט מש"הכנה"=  )י(

ספק למניעת . לי)ספירולא "תנור להט" ("מפזר חום"  (באחריות הדייר), יותקןת חדר הרחצה מעל דלבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

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

את אותה/ם דליקים/מכבים אך מכיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם,  /קהניתנות להדל ור הנקודה/ות מא =יףחלמ  )יא(

 מאור.  נקודה/ות

 ת הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל. בעקבו  נק'ג הוסו ו שינויים במיקוםיתכנ )יב(

וכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות מת תחת למקום הח, מאזית בארון המטבקן נקודת תלת פתותבדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  )יג(

 הדירתי.   לוח החשמלק בהמפסלרבות בית שקע ו . הנקודה תכלול את כל החיווט 2.5/5ל ותחווט בכבל למפסק תלת פאזי בלוח החשמ
 

  מך אחר מסכר זה  או ברט מ ן כך בטבלה, במפעל רק באם צויי(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפו

  שצורף להסכם הרכישה). 

בחדר   ילה קבועהת לתאורומנגנון שבת ל .שי: ת מאורו: בכל קומה: נקוד ריםבכל בניין מגו תיתחדר מדרגות/ מבואה קומ    3.7.1  

   יש. :תיתקומ  אור במבואהצן מתוך הדירה להדלקת לח יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור: מדרגות.  

  כולל כיסוי. 1מודול  55הכנה בקיר וקופסא  ת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת הוד: נק פון חוץטל  3.7.2  

  ו אחר לפי החלטת החברה. , אזמזם :לילצ .ןלחצ פעמון: סוג:  3.7.3  

  "י., לפי דרישות הת: סטנדרט : סוג אביזרי הדלקה/שקע  3.7.4  

פי ל  מיקום:: יש ירהבתוך הד  (כולל שקע רגיל),דירתי ולוח תקשורת  מודולים) 6-וי לפנהשארת מקום ולל (כדירתי  ח חשמללו  3.7.5   

  ן.אי שבת:שעון : יש. י פחתמפסק החשמל.  תכנון מהנדס    

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

  .ו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה)ינחיר הדירה אמ. (אמפר 3×   25זי: : תלת פאדירתי גודל חיבור  3.7.7  

  חצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת , כולל לריבומע דש (אינטרקום .5 ה: כמפורט בטבלמיקום : יש, טרקוםמערכת אינ  3.7.8  

  הורים).בחדר שינה  רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.: אי(נפרדת) ורפת במעגל סג נוס  מערכת טלוויזיה  3.7.9  

    טת טלוויזיה רב ערוציתלקליחיבור לכבלים ל הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

ין .  לחילופ)אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבלם ע"י הקונה ישירות אשר ישו  ועלר בפא ממיר וללא חיבולל(     

ע"י הקונה  שירכ(ללא ממיר דירתי אשר י M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ   םלמספר בניניאו  ןלבניית מרכזית אנטנת צלח     

  מספק שרות זה).    

  :תקנים אחריםמי     3.7.11  

  . ש"ע ירתי "וונטה" אואו ע"י מאורר דהמחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני (משותף) ו/ חלל אוורור  -           
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  .3.5בטבלת פתחים סעיף ראה גם תריסים  תריס חשמלי כולל נקודת חשמל להפעלת התריס.  -            

  כולל שקע.  ארון תקשורת  -           

  .משולב בארון תקשורת ניה/ טלוויזיהארון טלפו -             

ריס הגנה עם משקולת לסגירה  ת כולל 4וטר "ם בק צינור פליטת אדיר חיצוני עבור הכנה למייבש כביסה ומעב  –במרפסת השרות   -

      והזנת חשמל.             

  זי ולרשת החשמל הישראלית ור תלת פא חיב ים לרתית. המערכת תתאטור ולבקרה של צריכת החשמל הדימערכת לני -            

 זנת תעריפי החשמל המשתנים. הותאפשר              

  הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמלי, יחידת תקשורת  מלדה בלוח החשמדי רכת תכלול יחידתהמע             

  ומית ומציג אותם בצורה ברורה. בצורה מק  ניםהנתוהמקבל ומעבד את  דור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטילשי             

   ות את נתוני צריכת האנרגיהפחהצג יציג ל מ', 1.5נגיש ובגובה הכניסה במקום  הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת             

  עלותם הכספית.   והמצטברת ואת השוטפת             

  

  ן.  אי כזימר דירתי מיני מיזוג אוויר  4.1

       :תכלול אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית נימי למערכת בדבל ההכנ  .1

 לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר ראח או במיקום דרוןהמס או האמבטיה חדר תקרת תחתיתל בצמוד למאייד מתוכנן מיקום

  ;הדירה חלקי

                   המתוכנן המיקום בין רצפהה במילוי נעהו יר מוכנסת בק  חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" ותלרב הנדרשות שתיותהת ביצוע  .2

 מוצא. הכביסה לניקוז מסתור או רצפה סום מחל המאייד וזניק  3* 2.5נפרד  עגל מ כוח שקע ,עבההמתוכנן למ המיקום ועד למאייד

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

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

  .אוויר יזוגמ מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום  .4

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע קוםמי  .5

  נה תכלול:מזגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכורף, תבוצע הכנה לבאישור פיקוד הע   .6

  ה ישירה מלוח החשמל. נפרדת הזנ מל ת חשנקוד -

  במכסה. יסגרה. קצה הצינור ירצפה פעיל בדירמים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום  זצנרת ניקו -

  ום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.יק מ -

  שווה ערך.יותקן התקן מסוג  "עומר", או  אישור פיקוד העורףלחילופין וב -

  .האווירלתכנון מהנדס מיזוג  נ"ל בהתאםת ההכנוכל ה -

  

 לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה  וןכנת האוויר וגמיז מהנדס קביעת פי שעל ככל לעיל. )6( 4.1מעבר לאמור בסעיף   .: איןמזגן מפוצל  4.2

 כל תא שתכלול ירההד י חלק  ליתרת ים/ צלנים מפו/למזגן הכנה בנוסף בוצעת ,כאמור אחת  זיתמרכ מיני מערכת באמצעות חלקיה

  .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות

ירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת בדפרינקלרים) ת (סיבוי אש אוטומטישקיימת מערכת כ: ככל הערה*

  ו. כת תקרה זהנמ ם) לים (ראש/י המתז/ירוכש להתאים את גובה הספרינקלר(מסתור), מחויב ה תקרה

    .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:   4.3

     .ן: איהפועל בגז תנור חימום    4.4

  ה).(בחדרי רחצ .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע.  : איןמלם הפועל בחשחימותנור     4.5

  .אין: םרדיאטורי    4.6

  : אין.יםקונבקטורים חשמלי    4.7

  .ן: אירצפתיתת מום חי    4.8

  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
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  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן: *  .5

  . : יש(באם נרכש) במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: ה רבדי קלרים):פרינאש אוטומטית (ס מערכת כיבוי  5.1   

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

  יש. מ"ד):(מ  מוגןכת סינון במרחב המער  5.3  
  

  ,ת הכבאותע"י רשו דרשייש, ככל עליהם לרבות חיפוי/ציפוי ,כיבוי ובטיחות אלו גילוי, סידורי* התקנת     

  כנוניות. , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנית המכרתוב יוצגו כרחא בהל      

  

  ות פיתוח ושונות:עבוד   .6

  חניה  6.1  

                            : בתחום המגרש;כולםלפי היתר הבניה. : נייניםלכל הב יהחנ ומותסך הכל מק  6.1.1     

    ;אין: (לפרט) אחר מקוםחניות ב                                 

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

  נכה רשמי  ית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תג סומן בתכנכמ נכיםחנייה ל               

  ייר שאינו נכה.נכה, בין כלל דירי הבית וגם לד  משרד התחבורה), ובהעדר רוכש   עםמט                                 

  : יש.מערכת תאורה הנחיות האדריכל.לפי  ,בותשתלים מ אבנ /מוחלק  בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

  כנית המכר.בתלפי סימון  :קוםמי אחת לפחות.: פר חניות לדירהמס  6.1.5    

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

        

  ח המגרש פיתו  6.2  

    .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד חובמהר צוניתחי ניסהכ רחבת תתוכנן רשהמג בתחום    6.2.1                    

  הריצוף יהיה  .דריכלתוכנית האפי חר לבות/ אבן טבעית/א: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתל: חומר גמרמדרגות/שבילים  6.2.2    

  .הניתן בעל גוון בהיר ככל      

  לפי תוכנית האדריכל. ,אבן טבעית /לבותספלט/ אבנים משת: אחומר גמר .ש: ירוצפיםמשטחים מ   6.2.3     

   מים בהתאם י בסכונגינון ח הפיתוח) (על פי תוכנית אדריכל  .יש :צמחיה(על פי סימון בתכנית  מצורפת). .יש: חצר משותפת  6.2.4    

    חקלאות.להנחיות משרד ה                                

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

  יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך). -ולא צמחיה עמוקת שורשים      

  רכת ממוחשב.לל ראש מעכו יש. :משותפת שת השקיהר  6.2.5    

    ירות גן.אין ד: חצר, צמודה לדירות הגן  6.2.6    

  גן. ותאין דיר: גןרות בחצר הצמודה לדירכות משותפות, פירוט מע  6.2.7    

  אין דירות גן.: משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירה/ות גן  6.2.8    

  ות. שוית הרהיתר הבניה ודרישלפי חומר: : ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.9    

  . החברהולפי קביעת  לפי תוכנית הפיתוח המאושרתגובה ממוצע ב      

  . יש): בחלקה פתוחה קומהם מפולשת (ומת עמודיק  6.2.10    

  

  שותפותמ  מערכות  .7

  מערכת גז:  7.1  

 או  או הבנייןרש המג  ם המתואר בתוכנית, בתאום עם חברת הגז, ובמיקוגז  י/צובר באמצעות מרכזיסידור  הכנה לאספקת גז:    7.1.1    

   ז ותחזוקתה.ת צנרת הגלהנחת הנאה וזיק  הנבמידת הצורך תינת  המקומית. עפ"י דרישות הרשות

  בבעלות חברת הגז.  הינם ,רהגז כאמו  ריצוב מובהר בזאת כי      

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    
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  ). 3.6עיף (ס 4ראה טבלה : םמיקו: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה  7.1.3    

  :ידורים לכיבוי אשס  7.2  

  .ות יועץ הבטיחותת הכיבוי והנחיע"י רשו  שככל שידר :מדרגות מערכת להפעלת לחץ בחדרי  7.2.1    

  ע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  ככל שידרש: במבואות/פרוזדוריםיניקת עשן ל מערכת  7.2.2    

  ש. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.י :קלרים)רינ(ספ מתזים –אוטומטית מערכת כיבוי   7.2.3    

  י והנחיות יועץ הבטיחות. בוות רשות הכי דריש: יש. לפי  כולתןארגזי כיבוי ותוי לרבות עמדות כיב  7.2.4    

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

  י בשטחים משותפיםיבו, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כאש כיבויו ויגיל ערכותמ ת לרבוסידורי הכבאות,  כלהערה:         

  אות.כבישות רשות הי דרמיקום וכמות לפ פרטיים, או                

  

  לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.: בחניוניםאוורור מאולץ   7.3  

  ן.אי :ות)(להזנת הדיר כזיתמערכת מיזוג אוויר מר  7.4  

  .אין ערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:מ   7.5  

  ל. לפי תכנון אדריכ . קום:מי לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1דירה,  לכל  :תיבות דואר  .67  

 : מיתקנים אחרים  7.7  

חדר/ים   בחלקים משותפים),(מערכות תאורה ר), סחדי שומן (לממפרימאגר מים, אים, שנ ח.ת מים, בוסניקה ומשא   כותמערגנרטור, 

לפי  מיקום וכמות: .וכו' בנייןבת ה ם לטווכיסמ בבנייניםאו  ,רדיםומש לרבות מסחר  נים סמוכיםיבבניין ולטובת בני לשימוש כלל הדיירים

  תוכנית המתכננים והיועצים.

  

  ערכות תשתית יבור המבנה למח  .8

  לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל נפרד  מונה מים: יש; לבית ראשימים  נהמו: יש; רכזים מחיבור לקו מי  8.1   

  . יש חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

  לא כולל התקנת מונה.; יש. ראות חברת החשמללהובהתאם  ,לבור הבניין לרשת החשמחי  8.3   

  .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל לא  ):(בקשה להיתר ניהתכנון והבתקנות הבהתאם ל :פוניםניין לרשת הטלהכנה לחיבור הב   8.4   

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

  על ודות שביצועם בפו עבחיר הרכישה. במ  כלוליםשה, ומכים, ניקוז, דרכי גי: כביש, מדרכה, קירות תח כללי הגובל במגרשיתופ  8.6   

  שות המקומית אינם באחריות החברה. הר יעשה ע"י     

  מסחר. ה בנוסף חדר אשפה נפרד עבור יש (מכלים טמונים).: מתקן/ים לאצירת אשפה  8.7  

  ש.שפה: יר א מיקום למיחזו    

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

  

  רכוש משותף  .9

  :כוש המשותףתיאור הר  9.1  

  פים בתוכנית המכר.ותאם סומנו כמשב: מות חניה משותפיםמקו    9.1.1     

  .יש: )חלקית פתוחה ועמודים, (קומת כניסה חלקית קומה מפולשת  9.1.2     

  ה.חבר החלטת י הלפ: נם צמודים לדירותאימחסנים ש  9.1.3     

    מ"ר. 20 -לא פחות מטח: בש .: ישלכל בניין מגורים מבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     
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  יש.   : יין מגוריםבנלכל  קומתית בי)מבואה (לו   9.1.5     

  .)מגורים (בכל בנין  2(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  ).ריםמגו יןבנ (בכל 3: מספר מעליות ש;: ימעליות: יש;  פיר מעלית  9.1.7     

  יש. הגג: י מיתקנים על החלק התפוס על יד פחות: לבכל בניין מגורים גג משותף  9.1.8     

  ם). די (למסחר ומשר יש, :מקלט /מ ממ"   9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

  מערכות   :) כגוןרמסחורים ולמג  שותפותמ ו/אופרטיות ( : יש מערכות טכניותכל גג בניין מגורים והמשרדיםמיתקנים על   9.1.11    

   פי כל הדין. על דרוש רשות מוסמכתאחר שת ל מיתקןוכמפוחים  ות,מאגרי מים וחדר משאב מזוג אוויר,, סולאריות      

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

  וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  ת תקשורתרבו כות לרמע חדרי: ינם רכוש משותףשהמיתקנים וחלקים נוספים של הבית   9.1.13     

    .כרהמ בתוכניות  ותףמסומנים כרכוש משהים במפרט זה, רט בפרקים אחרכמפוומתקני אשפה ו      

  

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

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  נית. טכקומה   9.2.2    

  פת.ה משותחניגישה ל  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    

  ג.הג  על המשותפים)( יםהמיתקנים השונ חדר מדרגות אלגישה מ   9.2.6    

  ה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.ישג   9.2.7    

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

  . על הגג  משותפים יםמיתקנ ידיהתפוס על  –חלק הגג   9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

   .מקלט  9.2.11    

  שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף. כל כיים וחלקים טכנת פרטיות, חדרים ניון למעט חניוקומות ח: אחר חלק  9.2.12    

  

  בית משותף   9.3  

  ה בבית משותף או בבית דירהמוכר ), חוק המכר דירות –הלן (ל  1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל"   6בהתאם לסעיף   (א)    

  ון המצוי קנשל הת  הוראה שנהל הבית מבטל או משבדעתו להחיל על על הבית או המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שח       

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

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;   )1(       

  הצמוד לדירה;שיעורו של החלק ברכוש המשותף   )2(      

  ותים המחויבים בקשר אליו; ירת המשותף ובשהביהשתתפות בהוצאות שיעור ה  )3(      

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

  חוק המכר דירות; ) ל(א3יף בסעיכון בצו בדרך האמור השכל עניין אחר שקבע שר   )5(      

  תחייב  שהה המכר, כמי חוזו, על אף האמור בקטן (א) יראוה מנויים בסעיף מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים ה  (ב)    

  שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.        
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  ף הצמוד לדירה: שותשיעורו של החלק ברכוש המ   9.4

  כל  של) לשטח 5עיף כר זה פרק א' ספשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מל האוב ככקר יהיה  

  כפי שיידרש לפי שיקול דעת   בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,ת , זאבבניין דיוריחידות ה   

  השטחים . בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון סמכתות מורש כפי שיידרש על ידי כלאו מוכר ו/ה   

  ).6' סעיף רק אדרתם במפרט זה פדים לדירה (כהגהצמו   

  

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:  9.5

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

  

  : ויבים בקשר אליוהמח רותיםבשי הוצאות הבית המשותף ות בשיעור ההשתתפו  9.6

  ף.הבית המשות ישוםנון שירשם, עם רכות ובהתאם לתק הרשויות המוסמ המכר ו/או בהתאם לדרישותבהתאם להוראות הסכם   

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

  ם אשר מסומנים בתוכניות המצ"ב  הבאיטחים הש מהרכוש המשותף יוצאו ,כםבהסמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה         

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

 .ף הרכוש המשותים ממוצאוהמשרדים,  שטחי המסחר .א

  עמדות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה של החברה.  .ב

ם יוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של החברה. וכן כל השטחיתף והמשו כושקומת המרתף יוצאו מהרם בהמחסני .ג

  תף.שושום הבית המד רילא נמכרו עד מועש המשותף ואשר שהוצאו מהרכו 

  לעיל).   9.2.10מרפסות וגגות (למעט החלק כאמור בסעיף  .ד

  . מוצא מהרכוש המשותףחדר השנאים  .ה

    .ו המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרתו/א חניותל הת המשותף לא יוצמדו כהביככל שבעת רישום  .ו

  

  

  

  

  

   ______ ______      _____ _______      _________ _________  

  החברה /חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

'ציגו  ספח אה ולוספים שיועברו לקו בית המשותף ת המסמכים  
  יות  ת כללערוה  ספח ב' 
  טבלאות זיכויים   ספח ג'
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  לי הדירות ה ולציגות בעם שיועברו לקומסמכים וספי  – 'ספח א

  

  רפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: צווכניות אלו ית  10.1   

  .דירה ה של (חיצוניות)ות כלליות ידמידות של כל חדר ומהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ   10.1.1     

  בקומה.המשותף הרכוש  הכוללת סימון 1:100 -ן מתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט   10.1.2     

  בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף   1:100 -ית בקנה מידה לא קטן מוסנית קומה טיפתכ  10.1.3     

  הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -ן מלא קט  ידהרתף בקנה מת; קומות משותכניות קומת כניסה/ קומות מפול   10.1.4     

  .1:200ה ם מוקטן לקנה מידבצילו יתן לצרףתכניות אלו נ ושטחים דירתיים מוצמדים;      

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

משותפת   חצרון לת סימכולה 1:250יה בקנה מידה בנבלת היתר תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק   10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  לכל דין לרבות על פי  אםבהתיש למסור , שת ולחומרי הגימורורכלכל המע מושושי ות תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הורא  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

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

  מיזוג אוויר, מערכות מערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  של מערכות נעתוקה מותחזתחזוקה כוללת ו  (ב)     

  לה.בא  טרומכניות וכיוצאמערכות אלק       

  רות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.דית  (ג)     

  פר טלפון ליצירת קשר. ומסספק ן/יצרם בדירה, לרבות שמות ניתק מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו  (ד)     
  

  וחומרי הגימור של  ותשל המערכ וקה תחזתכנית והוראות    ) 1( ה בבנייןשונסרת הדירה הראהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמ  10.3   

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

  ן על גימורם.ניייבי הברכ ות שוטפות לתחזוקת כלולפע  (א)     

   וג, מערכות מיזיותרכות בטיחות, מעלמעבניין לרבות ות המותקנות בהשירתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות   (ב)     

  באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

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

  ר. פון ליצירת קששל ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלות ת אחריודומפרט טכני ותע  (ד)    

  מיליה. י פקסומספר  ת והפיתוח לרבות מספר טלפוןכו הבניין, המערשל ת צוות המתכננים רשימ  (ה)     

  ות בטיחות ערכורת, מתקשחשמל ולציה סניטרית, סטות בלבד של אינ) למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  האמור   ירהולפיה על רוכש הדים הנחיה בכתב  למסמכים האמורהמוכר יצרף  ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.      

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

  

  

  ברה  לעיל, יראו הח 10.3זוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף תח הוראותת ולקבל לידיו התוכניו ןשוהרא סרב הרוכש  )1(    

  זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באם תפעל   כלאית למוסרם ברש  ות כן. החברה תהא חובתה לעשב מדהכע        

  בבניין).         
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  כלליות ואזהרות  הערות –נספח ב' 

  נה ולדירה למבלליות ת כהערו

  

  .ניההב למועד קבלת היתר  התקפים ישראלי,הבניה והתקן ה כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון ו .1

יה  זבבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלווי (לא סלולרית) א פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנהתההחברה  .2

 להוראות כל דין. ףפוכוין, בלו בכבלים ו/או צלחת

המרתף, ו/או להימנע ם מירה על איטולש שת ו/או המתחייבתבכל פעולה הנדרהבית, ולנקוט לפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הקונה מתחייב  .3

ריסוס וע ם וביצניייה בעלת שורשים חודרחסיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמכדי  מכל פעולה שיש בה

 .למניעת קינון חרקים  תקופתי

 .  ותבהן הן עובר חללצורת ו/או גובה האחרת וישנו את ה ו/או סגירה יכוסו בתקרה קלומערכות כאמור  .4

 (ברזל)ים וכן התחמצנות מינרל , "עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .5

 .מוי חלודהת בכתמים דו תבטאהמ

יפולים לא יבוצע קיטום פינות ש  י קירות ו/אויפובח. ים הישראלייםות מהנדרש בתקנ במידות לא פח בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) .6

 .(גרונגים)

ים, לצורך מערכות כבלבזק,  מל,או המגרש, לחברת החש/למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו .7

ובזכות   גישה, כן רךלצו ןי הבנייתקנ לרבות שימוש במ תפשר גישה חופשיונה מתחייב לאהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הק 

 .אלוים שטחין לום מיסי ועד בית בגשהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מת

 חות או סגורות.ם, באריזות פתויפים או רעיליחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חר .8

 דירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה. ב עבודות  בוצעויא ל .9

ע"י הדייריםשי  (ככל שקיימים),  במחסנים . 10 שיהיו  רכשו  הבניין. צנרמעברי  ת ותקרות מונמכות, קורו   יכול  ת ואוורור, המשרתים כלל 

 .ימוש ובתפקודבש ובאופן שלא יפגע ד למחסנים בלבדונפר ש המשותףהזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכו

אך לא   עה רשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפ  מםמיקו  . 11

 . במפרט  בועפחות מן הק 

ת  עומדת בדרישולהם וי שרמת הרעש ש ק ביחידות עיבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רב . 12

 מפגעים.ו תקנות לרעשיםה

קונה י ה רים כלשהם שיובאו ע"זפריטים או אביזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נ . 13

  הפריטים,ודה העבמרים ו/או ביצוע כולל לטיב החו ריות בגין אלהכל האח ,ה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןדירל

 האביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד. ו

לרשות הקונה וזאת על מנת  רה דת הדיהעמהשנים הראשונות מעת   המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  . 14

 .י המרחב המוגןשוהבטון שמהם עות אדמה והנמצא בקיר, המופק מבטן האגרגטים (חצץ)ב אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  םמחסני ות,חני ,ים, כגון גינותיבשטחים פרט יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו  . 15

 פרויקט.  מרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי ה ו

עוברות צנרות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל יתכן ו ה,מחסן או החניו האדירה, ה תך לתקר קירות ובסמו ה,ברצפ . 16

  .הבניין, ומהווים חלקים משותפים

 ת בריצוף זה.לגרום לשקיעו  מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים  ים,ל שבילם עברכבים כבדינסיעה  . 17

 ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה. ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.ה מקומות החנייפר תכנו שינויים במסי . 18

 י חניה תת קרקעיים רתפמ), למגפ"ונעים בגז פחמימני (מאסורה הכניסה לרכבים ה . 19

 ים./תףמשותפים במר או בשטחים פרטיים ),פחמימני (גפ"מ בגזקן המופעל בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מת  . 20

גברנה ], ת08.12.2016 - 10רה [מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדו 1במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג' . 21
 ת הנספח, בכפוף לכל דין. או הור

 
תגברנה  -ו/או המכרז (להלן:"ההוראות") לבין המפרט לעיל במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדיןכמו כן,  . 22

  ההוראות. 
23 .  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו 
  

  הערות מיוחדות

    08.12.2016  -  10וי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה בינמשרד ה של במפרט המחייב ים נדרשאלו הינם אך ורק ה  ריכוז זיכויים .1

  כוללים מע"מ.   אינםלעיל  המחירים הנקובים .2

  למדד תשומת הבנייה מיום חתימת החוזה. ם ספח זה צמודיבנ המחירים הנקובים .3

  

  

  
  

  : מקרא
  יחידה.   -יח' 
  מטר מרובע.   -רמ"
      אורך. מטר -מ"א

  לבן+ חומר שחור+ עבודה. חומר  -קומפלט 
  פריט אחד בודד.   -פריט
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  :תקשורת/חשמללטבלאות הות הער
  ), במפרט המכר.5(טבלה  3.7אחר סעיף ל אה הערות כלליות.ר1
  י ביצוע.נזיכויים לפלמתייחסים  שמל/תקשורתח המחירון . מחיר2
   

 תכולה   נושא
  ערך כללי לזיכוי 

   כולל מע"מ 

 ון מטבח אר
, משטח העבודה, חיפוי בגובה  ארון המטבח  עצמו

 ים אורך המשטח, סוללה למים חמ לכלס"מ  60
 במפרט זה ר טבח, הכול כמוגד קרים וכיור מו

 מ"א₪  1,000

 סוללות למים 
  מקלחתורחצה: כיור, אמבטיה, מים בחדרי סוללות ל

 הקיים בפועל הדירה)  (לפי
 ₪ ליחידה   200

  ₪ ליחידה  75  - --   נקודת טלפון

  בית תקע
לא קע רגיל במעגל משותף (לא מוגן מים ובית ת

  מעגל נפרד / כח).
  ה יד₪ ליח 125

 נקודת מאור
  תקרה  /קיר

  ₪ ליחידה  125  אור רגילה במעגל משותף מ נקודת

 


