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 תוכן עניינים
 

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

 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

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

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

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

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 ת כביסה.מתקן לתליי  :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         
 .(3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

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

 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (.6.2.1-6.2.10פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5רים לכיבוי אש )דוסי  :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   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (.8.1-8.7ות תשתית )חיבור המבנה למערכ  :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   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  לוהחלטות בדבר ניהסדרי 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'
 .הערות כלליות נספח ב'

 .לאות זיכוייםנספח ג'   טב
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 חד' B ,4 מס' חדרים:/מדגםדירה  רמת גן-אפעלרמת  :תרהא שם

  דירה מס':  

  קומה:  

  מחסן מס':  

  מס': חניה  

  מס': בניין  

 32 מגרש מס':  
 
 
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

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

 (םינים שויבעניין חיובים וזיכו

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן                                      בע"מ יסלע איסתא נדל"ן ישראל:  נספח לחוזה בין  

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.
 

 יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.: בית מס' : דרך שיבא.רחוברמת אפעל.  : ישוב .1   

 .32 מגרש:. 781,183,186 :חלקות. 6176,6177 :מס' גוש 1.1

 א./1541רג/ :םהחלה במקו תכניתה 1.2 

 

 רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.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

 

 ,(המשמש גם כחדר שינה, ממ"ד  –מרחב מוגן דירתי )להלן  ,ינהש רדחת ארונות, ם ופינירשינה הור חד ,מטבח : כניסה, חדר דיור,בדירה .4

 מרפסת שמש., מרפסת שירות ,שירותי אורחים ,חדר רחצה הורים )מקלחת( ,(אמבטיה) כללי רחצה חדר, פרוזדור
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   שטח הדירה .5

 :ים אלהכלל לפי המחושבבתכנית המכר וין צוכמ: שטח הדירה הוא

 קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  םהנוצר על ידי הקווי ח הכלוא בתוך המצולעטשה )א(

  –לעניין זה 

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

 כנית אחרת.או תודירה בקומה או בינה לבין 

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

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

 בדירה.ום שטחי כל המפלסים כסהיה ; שטח הדירה יכל מפלס בדירהפורט השטח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב וי (ב)

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

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

 1970 –ש"ל , תנאיו ואגרות(, התרת)בקשה להיוהבניה  ואם לנדרש בתקנות התכנוןבהם תבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגו (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

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

 

 :משים את הדירה באופן בלעדיפירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המש .6

דמוי תקרה  ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המתוכה מרפסת , המכרבתכנית כמצוין _____מ"ר  :(1)מרפסת שמש בשטח 16.

 .בתוכנית המכר כמוצג ____מ"ר : בשטח, אחת מעל בלבד[ )לא פרגולה( הנמצא קומה

 המוצמדת(; החניהם וקסימון מ החניה עם כנית שטחי)יש לצרף תנית המכר כמצוין בתכ ____בשטח:_____מ"ר:מס' מקורהחניה  6.2

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן )יש לצרף תכניכמצוין בתכנית המכר _____מ"ר  :(2)בשטחדירתי מחסן  36.

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6

 . שטח(ו)מהות  יש לפרטםהדירה באופן בלעדי  וצמדים או משמשים אתמהנוספים  רים,ם/אזוחלקי/אם יש שטחים 6.7

 ממפלס רצפת הדירה(. ךמונהיה י)יתכן ומפלס רצפת המסתור כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה

  

 הערות לחישובי השטחים:

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

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

 הגובלים במרפסת.

ע קיהר לשמש ו/או לאור שיפתהידת חאשר מ לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

שיש בה כדי  להוהן מחוצה  הקרקע פיזית כלשהי הן בתחום רוחות ובכפוף לבנייהניין יחסית לשושנת הבבכפוף למיקומה 

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

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

 יכלל שטח הקיר במלואו.ישר קיר המחסן גובל בשטח משותף ; כאהקירלמחצית הרוחב של  רק השטח שמתחת כללאחרת יי

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

קיר שר כא ת הרוחב של הקיר;יצח שמתחת למחרק השטייכלל של דירה אחרת לבין חלק ריד בינו כאשר קיר המרתף מפ

 ייכלל שטח הקיר במלואו.המרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 בילות:סטיות ק .7

 מפרט זה:מ יהולא יראו אותן כסטי תקבילו לן הן סטיותהמפורטות לההסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 תאמה מתיאור זה ובתנאי שלא ה אי שבו כסטייה ו/אוחיות למעשה לא יהמידניות המכר ובין המצוינות בתוכסטיות במידות      

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

  טיות קבילות ולא יראו אותן ס הן זרים במפרט ומידות האבזרים למעשההאב בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות, , םחיארי)אביזרים קרי:  הזכסטייה ממפרט   

   

 .יסקי מור סיון אדריכלים ומתכנני ערים "(:האדריכל)"להלן " שם עורך הבקשה להיתר .8

 .ברק-בני ,1יון גור-בן :כתובת 03-6158001 פקס:        03-6158000 :טלפון 

 info@m-y-s.com :דוא"ל 
 
 

 י. דוד מהנדסים בע"מ.   "(:המהנדס)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .9

 .גבעת שמואל 7רח' גוש עציון   :כתובת 073-2709777 :פקס 03-5328856 :טלפון 

       office@davideng.co.il   :דוא"ל 
 

 

 

 יזריהבאה, הדירה, ציודה ותיאור הבניין, המבנ ב.

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותלהכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א ישאר המוכר    * 

 .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלפים והתקנות, התק התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

     

 ןייתיאור הבנ .1

 10ועוד  )לרבות שטחים למסחר( כולל קומת קרקעה(, 10, 9, 8, 7, 6בניינים ) 5אחד מתוך  ,"ות"רב קומ בנין מגורים 1.1

 ף משותפתומת מרתועוד ק נייניםחמשת הבמשותף ל נמצאים מעל קומת מרתף תת קרקעיכל הבניינים  .ות מגוריםקומ

 .(10, 9, 8לשלושה בניינים )

 

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות למגורים; דירות 32 :ןייבנכל ב      1.2                             

 

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

 או לכל צורך אחר.

 

 

 

 וייעודה של כל קומה ןיקומות בבניפירוט ה – 1טבלה מס'  1.3 

mailto:info@m-y-s.com
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 תיאור ואוי כינ
 הקומ

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 מרתף קומת
, 9, 8לבניינים משותפת 

10 
2- --- 

חדר ית, מעליות, קומת מבואה :ןבכל בניי

מתקנים  לות/ אופניים,עג חדרות, מדרג

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

: מאגרי מים 10ן מתחת לבניי והרשויות.

  . וחדר משאבות, חדרי חשמל /תקשורת

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 המתכננים והרשויות.

המתקנים סופי של קומם הימ

השונות יקבע קומות בהמערכות ו

 תכננים.לפי החלטת המ

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

יין/ים סמוכים שרתו גם בנבבניין י

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין.

 מרתף קומת
 משותפת לכל הבניינים

1- --- 

 מבואה קומתית, מעליות, חדר בכל בניין:

י חדר/ים, עגלות/ אופני ר/יחד ,תמדרגו

: 10, 6נים מתחת לבניי. ורתתקשמל /חש

חניות, מיסעות,  כללי:. חדר גנרטור

מדרגות מילוט  חדרחסנים, מעברים, מ

חדר (, לקומת קרקע 10)בצמוד לבניין 

מתקנים , (10 טרפו. ליד בנייןשנאים )

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 והרשויות.

חדר ת, מעברים, יסעומ ,תחניו למסחר:

 ת.לימערגות, מד

--- 

 

 

 

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( נייןהקובעת לב

פר דירות מס

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 קומת הכניסה 

 ןבנייכל ל
 --- קרקע

בחלקו חלל  -מבואת כניסה )לובי: מגוריםל

כפול(, מעליות, חדרי מדרגות, חדרי 

קנים נית ולמחזור(, מת)לדחס הפאש

ניות לפי דרישת המתכננים רכות טכומע

 ת.והרשויו

לפי המוצג בתוכניות  –)כללי למסחר: 

חדר מדרגות למסחר,  שטחיםהמכר( 

מחסנים, (, -1ומעלית לקומת מרתף 

ממ"מים )מרחבים מוגנים מוסדיים(, חדרי 

אשפה, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 ות.יווהרש דרישת המתכננים

 .י גז בפיתוחברצו

 3 1 ריםמגוקומת 

מבואה קומתית, פרוזדורים, אזור מגורים, 

לבניין(, מעל לובי הכניסה בחלקה גלריה )

 ליות, חדרי מדרגות, מצנח אשפהמע

)שוט(, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2-7 מגוריםקומות 
4 

 )בכל קומה(

וזדורים, ית, פרתממגורים, מבואה קו

ה צנח אשפרגות, מחדרי מד מעליות,

מתקנים ומערכות טכניות לפי  )שוט(,

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 וריםקומת מג

 (תחתון )פנטהאוז
8 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, 

מעליות, חדרי מדרגות, מצנח אשפה 
--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( נייןהקובעת לב

פר דירות מס

 בקומה
 הערות סוג השימוש

חדר טכני, מתקנים ומערכות  )שוט(,

 והרשויות. תכנניםמהטכניות לפי דרישת 

 ריםקומת מגו

 (עימצא וזטהא)פנ
9 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, 

ה ת, מצנח אשפמעליות, חדרי מדרגו

חדר טכני, מתקנים ומערכות  )שוט(,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 )פנטהאוז(
10 1 

, םימגורים, מבואה קומתית, פרוזדור

פה מצנח אש ות, חדרי מדרגות,מעלי

חדר טכני, מתקנים ומערכות  (,)שוט

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 ג עליוןגג טכני וג

 )ראשי(
--- --- 

חדרי מדרגות, מאגרי מבואה קומתית, 

מים וחדר משאבות, מערכות סולאריות, 

אשפה )שוט(, המצנח מתקן ניקוי ל

תפות/ ת )משווימתקנים ומערכות טכנ

 ויות.ים והרשהמתכננ פי דרישתפרטיות(, ל

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים 
10 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 

 12 :7, 6ניינים בב

 13: 10, 9, 8בבניינים 
 )הראשי(. העליוןהטכני והגג במניין הקומות לא נכלל הגג 

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 ות התכנון והבניה קנה בתגדרתלבניין ]כהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין איזו מה אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 (ראשי) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

 חד או ,עד למפלס הגג -2 מרתףממפלס קומת מקורה אחד : אפיון כל חדר מדרגות. 2: בנייןכל בהמדרגות  ימספר חדר    

 .ע ועד למפלס הגגומת הקרקורה מקקמ  

 .(למסחר) קרקעומת הלק -1מקומת מרתף  10בניין ך לסמוב ףמדרגות נוס חדר: חדרי מדרגות נוספים   

 לקומת הקרקע -1מקומת מרתף  נפרדת יש מעלית נוספת 9בבניין בנוסף, . 2 :בנייןכל ב מספר המעליות .יש מעליות: 1.5  

 .)למסחר(

 ת.חנות 2 :9למעלית הנוספת בבניין  ,13 :10, 9, 8בבניינים  ,12: 7, 6בבניינים : מעלית לכלנות חתמספר ה

 . 13 :9למעלית הנוספת בבניין מספר נוסעים  .8,13: מעליתכל לספר נוסעים מ   

 (.בכל בניין יש )באחת בלבד:)*(שבתפיקוד  מנגנון  

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

 

 ו/או  דיירי הבניין נציגות "יבע עלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקת בעמעלימובהר כי הכוונה ב –שבת" "מעלית   )*(                      

 .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול        
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 :)בכל בניין( חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסתכנון לפי , בשילוב רגילה: מתועשת ובניהשיטת ה; השלד לפי תכניות מהנדס הבניין: שלד         2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקעתקרה ורצפ          2.2

  .1חלק  1004מס'  לפי תקן ישראלי בידוד אקוסטי:  .1045 'סלפי תקן ישראל מ :תרמיבידוד                  

 חלקה.  התקן הישראלי למניעת הות רישרים יהיה נגד החלקה בהתאם לדיין המגוריצוף בנ  

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

  .1לק ח 1004לפי תקן ישראלי מס'  וד אקוסטי:דיב   

  השלד. לפי חישובי מהנדס עובי:השלד.  מהנדס תכנוןמבטון, לפי  שיםתוע: בטון מזוין, או אלמנטים מחומר יין:גגות הבנ          2.4

  .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי לפי הנחיות היועץ.שיפועי ניקוז ואיטום:    

 ק לוב וא החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,בדופן פנימית של קיר  תועש,באם מכלול מ .מתועשת בשילוב רגילה חוץ: קירות 2.5

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

 ם הישראלי.ינצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התק                  

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.מיקה. גמת קרדו שיחו/או חיפוי קאבן מלאכותית, ו/או  עיתבטאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

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

 וקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.לחו , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3 

ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד  או משולבו/ק תאי בלואו ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר :קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1חלק 1004האקוסטי הנדרש על פי ת"י 

 : בטון ו/או בלוק ו/או חומר: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 :יםראשי מדרגות יחדר 2.8

ד האקוסטי לחדרי המדרגות ידוהב ;לפי חישובי המהנדס עובי:י או משולב. : בטון מזוין או בנוחומר: טפתקירות מע 2.8.1  

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

ירוק"  בעל "תו תקן ,קרהתלחיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד : חומר: גימור קירות פנים 2.8.2 

ירוק" מטעם  ו תקן"תל עב וסיד סינטטי שכבות 2: טיח חומר: קרהגימור ת. תקרהעד לגובה:  נים.מטעם מכון התק

 מכון התקנים.

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

וספסים כנגד פודסטים( ופסים מחומשטחי הביניים ) ורך המדרגות, ובעלות שיפולים תואמים לאהרלבנטיים םיהתקנ

 דין.  צע ע"פ הוראות כלויב יותהמדרגות והמעל יהבידוד האקוסטי לחדר .2279תאם לת"י בה הכלהחלקה. 

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

 .מדרגות( יון )מעל חדרולם לגג עלובאמצעות ס )גג ראשי(מדרגות  דרך חדרי: עליה לגג 2.8.5 

 : קומתית)לובי( אה מבו 2.9

גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, : חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 רה.עד לתק  ע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(לתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבדהעד לגובה משקופי 

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

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

 :ראשית המבואה )לובי( כניס 2.10

צע טיח שיח יבוהק פויניסה, מעל החילןעד לגובה משקוף דלת הכאו קרמיקה או גרניט פורצסורה אבן נ: חומר: ימור קירות פניםג

  וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.

 .תיאו תקרה דקורטיב ו/או תקרת משנה סינטטי דוגמת פוליסיד )"בעל תו תקן ירוק"(, סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

ם בתקן מדיהעוו מ"ר, 0.64-בודד לא יפחת מהאריח הן. שטח יחים מסוג גרניט פורצלאבן נסורה )שיש( או ארחומר: : ריצוף

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

 מית.ת המקווב המספר יהיה לפי דרישת הרשויותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצן ייהבנ

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

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

 .,בתמשתל או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 חדר אופנים/עגלות וכדומה.  , חדר/ים טכניים 

בחדר  :גימור תקרה. (וכו' םארונות חשמל, מי )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד,  צבוע בצבע: טיח גימור קירות 

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע  – . בחדרים טכנייםו/או משולב רת משנהו תקו/א סינטטי בצבעצבוע טיח  -ותאופניים/עגל 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 

 .או משולבאו פורצלן : אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה              

 דין.כל  ט פורצלן בהתאם לדרישותניגרבעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה  :אשפה יחדר 

 

  :הערות

 צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון או פנים בטיח שוצביעת קירות/תקרה יע . 1

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

 

 

 ר שמן.ערכת אינטרקום ומחזיי מיד לת פתיחה חשמלית הנשלטת עלם מזוגגת, בעדלת אלומיניו: יש, ןבנייכל ל דלת כניסה 2.13

 ים/למשטח ותכניס/ותיציאב, דרישות הרשויות והיתר הבניהלפי  אלומיניום מזוגגאו  מתכת : ישיןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 קומות המרתף.אות/כניסות בבנוסף, ביצי .בפיתוח שבקומת הקרקע ים/ףצמרו

 מן.ר שחזי: דלתות אש, כולל ממדרגות ידלתות חדר 2.14

 .דלתות פח :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

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

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, מתיים,מדרגות, מבואות קו י, לובי, חדרןלבניי הבכניס, תאורה 2.16

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

 .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

  יכל.דרהא החיצוני בלבד(  בגוון לפי בחירת )בחלקםוע בתנור או ציפוי אחר ופף צבפח מכ ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים     2.18

 .המוכר החלטת עפ"יויך המחסן שמהדירתי אליו או למונה מחסן,  

  ים לפי/של הבניין המשותף ל הרכושל שחשמהזנה ממערכת ה : יש.משותפות קטרומכניותלמערכות אללתאורה ובור חשמל יח   2.19

גם  החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוך וישרתותכנון מהנדס   

 ות(.הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונ 

 

 

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

 

 הדירה*:בה גו 3.1 

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

 מ'; 2.05 -: לא פחות מגובה חדרי שרות ופרוזדור   

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

 מ'; 2.05 -: לא פחות מבאם נרכשה(*גובה חניה מקורה )  
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 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה

ים רק ע"י רשויות התכנוןוכפוף לשינו  י
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 תקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי, הנמכות מקומיות וטותבלילמעט תחת קורות, מערכות, הערה: * 

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

 

 

 

 

 המשמשים אותה.ו בדירה ובשטחים המוצמדים לה א רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

 שלאחר טבלה זו(. רות, בהה/ות)ראה פרוט יתר בהער  
 

 (1)חומר קירות תיאור

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

 )בס"מ(

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

 ריצוף
למ"ר/ מ"א  ימחיר לזיכו

 בשקלים חדשים
 הערות

 כניסה
 לא נפרד( )מתחם

 טוןבלוקי ב בטון,
1) 

 משך.הות בבהערראה פרוט  אין (3)ראה  (2) ראה

 חדר דיור
 )מתחם לא נפרד(

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

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

 מטבח
 )מתחם נפרד(

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

 אין (3) הרא (2) ראה
ובה גבחיפוי לכל אורך משטח העבודה 

)באם  חלון למעט אזור לפחות. ס"מ 60
 קיים(.

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

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

 חדר שינה הורים
 ופינת ארונות

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

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

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 (1) ראה

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

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

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 שינה חדר
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 .בהערות בהמשך פרוטראה  אין (3)ראה  (2) ראה

 ממ"ד
 בטון מזוין 

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

 חדר רחצה )כללי(
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

הדלת ף וקמשחיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2) ראה
בעל לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי 

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

 (1)בטון, בלוקי בטון  שירותי אורחים

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

 מכון התקנים. םירוק" מטע
 ראה פרוט בהערות  בהמשך.

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

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

 מרפסת שמש 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין (3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

 ר כביסהותמס
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין אין (2) ראה

 דירתי  מחסן
 (שהוצמד)ככל 

 (1) בלוקי בטון בטון,
צבע קירות גימור  .טיח

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 סינטטי. 

 (5)גרניט פורצלן

  אין

 לבחירת היזם/קבלן
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 לטבלה:והבהרות הערות 
 

ל שיהיו כאלה, ניתן ככ -צה שים למחשל קירות מתועשים/מתועבלוק תאי )בדופן פנים בטון/בלוקי בטון/ קירות חוץ: :חומר קירות (1)

: 1045ות גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י ירות אלו תהיה עשויה מלוחל קם ששמעטפת הפני

 כלה ברחצ בחדרי טון תאי/בלוקי גבס.ית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי במיבידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנ

 למים" או מבלוקי בטון". היצרן "כעמידים  ע"יים הקירות בבלוקים המוגדר יבנומקרה 

 : לבן.ןגוו בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי  + צבע אקרילי: טיח גמר קירות (2)

 לבן. גוון: .נטטיבסיד סיצביעה  לב.בגר/ או משו/טיח גבס/  רגיל : טיחמר תקרותג

 .)בתחום ללא חיפוי(: צבע אקרילי  תיםירווש בחדרי רחצהגמר קירות 

 . "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי

, אריחים מסוג טראצו, R-9נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ודרישות התקינה והחקיקה הרלוו 2279ת"י  סוג א'. העומד בדרישות: ריצוף (3) 

ס"מ  60/60במידות ניטרלי.  -שאחת מהן היא בגוון בהיר  דוגמאות/גוונים לפחות 3 -סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין ן. רצלשיש, גרניט פו

  סות.ל הדירה למעט חדרי רחצה ומרפכבה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו. קלס"מ. דרגת מניעת ההח 33/33ס"מ או  45/45או 

ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת  2279. העומד בדרישות ת"י סוג א': ותיםירש /פינת כביסה/י רחצה/ריצוף בחדר - 

לפחות  דוגמאות/גוונים 3 -סדרות של ריצוף ו 4 ן, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מביR-11וברצפת תא מקלחת R-10 התנגדות להחלקה

הרוכש  בחירת לקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.חהה יעתדרגת מנ. 33*33בגודל של  .ניטרלי. -יר שאחת מהן היא בגוון בה

 שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, 

ניטרלי.  -ר בהי אות לפחות שאחת מהן היא בגווןדוגמ 3 -סדרות של ריצוף ו 4מבין  הרוכש תסוג א'. לבחיר :ריצוף במרפסת שמש -

בחירת הרוכש  גודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.ב מיםהמתאי, 33*33בגודל של 

 ים(.ץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולוח)במקומות שבהם קיר ה שיבחר על ידה.הספק, ממבחר שתציג החברה או תעשה 

ניטרלי.  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3לפחות ין מב ת הרוכש. לבחיר-סוג א'. קרמיקה  :תיםרושיבחדר רחצה ו חיפוי (4)

עד גובה קו  דרי רחצה,חב. בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר )חיפוי קירות ס"מ. 30/60 ס"מ או 25/33במידות 

  י(.רילמעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקמ'.  1.50בחדר שירותים עד גובה וי חיפמשקוף הדלת. 

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

ת והנקזים ת, הרצפורמיקה זהה לגמר הקירות. הקירורה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קגילצנרת גלויה תבוצע ס במחיר הדירה.

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. םות התקנים הרלוונטייהוראות כל דין ולפי דרישפי ו לבאזורים רטובים יאטמ

ניטרלי.  –ון בהיר דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגו 3ות חפסוג א'. לבחירת הרוכש מבין ל - חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב

 60בגובה  שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.מידה, מדוגמא/גוון/חת מא . בחירת הרוכש תעשהס"מ 30/60ס"מ או  25/33במידות 

תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף  חיפוי קירות BIכאשר התנור אינו ביחידת  ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון תחתון.

  רות: טיח + צבע אקרילי.בקיי ומ' מעל הריצוף(. מעל החיפו 1.50)גובה  ון של החיפוי הקרמי ועד הרצפההעלי

 מ"ר. .200 -עד כ לבחירת הקבלן/יזם. שטח אריח בודד גרניט פורצלן מסוג)ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן (5) 

 

  הערות:

 שרות לבחור תינתן האפאך ורק ממבחר של ספק אחד ולא למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה  –בחירת הרוכש/דייר 

 לו שנבחרו ע"י החברה.נים, גם מאשו קיםמוצרים שונים מספ

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

 "מעקים ומסעדים". 1142ולפי הנחיות ת"י 

 נטים למניעת מעבר מים וות התקנים הרלולפי דרישו דיןכל יאטמו לפי הוראות זים באזורים רטובים יהקירות, הרצפות והנק –איטום 

 / חדרים סמוכים. לחלקי בניין 

 .ס"מ 2 -עד כ יםכוחללים סמבין ל ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים

 .,רוחב(/בהגו ס"מ 20גובה המותר בתקנות )עד  ה( עד)מדרג מונמך/מוגבה יתכן סף ג,ג/ביציאה למרפסות שמש

 לצנרת גלויה  ובכל מקרה לא יפחת מהנחיות המפרט המחייב. .גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה - קירותציפוי  /חיפוי 

 קירות.בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר ה יבוצע סגירה מובנית כולל 
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 ס"מ,  60 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 

 בן אהש, לפיהן היות 2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -אריחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי(

הרצפה עלול מערכת ם במשיגוון הלוחות או האריחים המשכמו כן, . םגידים והבדלי גוון ומרק ימים,טבעי, עלולים להיות בו נ היא חומר

 .להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה

 הריצוף בדירה. "גע ,יטוש ו/או הברקה ע"י החברהלמניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ל - רקהבהליטוש/

 ו/או משולב,  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרותל ככ) – , קורה/ותרגולהפ

ואזורים  טבח, ארונות למערכותולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון משבלמעט ס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים 

 ונג(.)גרות חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינטכניים. 

  לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש נים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 

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

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 

 ארונות: 3.3

 

להתקנה שטוחה של הכיור/  הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

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

. עומק  MDFחלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או הארון יהיה מעץ דיקט. שאר  מעץ מעובד )סנדוויץ'(, וגב המדפים יהיוגוף הארון ו

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

 ית הארון.תחעמיד למים למניעת רטיבות של ת ובחיפוי ס"מ 10 -הה )סוקל( בגובה של כהרצפה. בתחתית הארון הגב

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

"י יטרלי( שיוצגו עלבן ואחד בהיר נחות )מהם אחד גוונים לפ 5. לבחירת הרוכש מתוך קהיימרופציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות

 בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי בחר/ו על ידי החברה. ישהחברה ו/או הספק/ים 

 ;ראה הערה בהמשך מידות: (1)

  ראה נספח ג' :התחתוןמחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

 ןבמא ס"מ 2-בעובי לא פחות מ ה משטח עבודהלבחירת הקונ : תיאור:אורכו כלל משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון

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

יותקן קנט  יקף המשטחהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בה .ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם 2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאר הבע ע"י המוכר )הקונגבה שאופן עיבודו יקעליון מו

 . הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3תציג בפני הקונה מוכר ק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/הדוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספ וןוגמלבחירת הקונה מתוך  גוון:

 לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.. )ד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרליחא) גוונים לפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ון מ"א אר 1הציע לדייר להמיר עד תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי ל מסיבות של חדרים 4.5בדירות מעל  הערה:

 ח עליון פינתי.במקרה זה לא יותר ארון מטב .ןמ"א ארון מטבח עליו 2 -חתון במטבח ת

 מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.

 כל אורכו.חות. הארון יכלול לפחות מדף אחד אחד לפלס"מ  30ס"מ לפחות ועומקו  75גובהו של הארון העליון 
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 ס"מ לפחות. הכולל 80 מידות:ב ,תלוי או מונחעץ סנדוויץ' או טרספה,  ןתחתו ארון )כללי(, רחצה בחדר(: ם )צייןארונות אחרי 3.3.3

 דלתות, מדפים, צירי נירוסטה . משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ משולב בכיור.

 לפי החלטת החברה. גוון: ארון.ו/או מלמין לפי יצרן ה קהאירמפו: פנימיציפוי .  קהאיפורמי חיצוני: ופצי

  ראה נספח ג' הרחצה:ארון י בעד וכמחיר לזי

 

              :הערות

 פעמיים מחושבתשקיימת  ה לאורך הקיר )פינה ככלהמדיד אורך. מטר 5 של ארון מטבח תחתון אורך תדמדי (1) 

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

  זה. אוריתמה ייחשבו כסטי ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -טיות עד כסות. ארונה

קחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח קונה ל, על הונות המטבח וביצוע עצמיבמקרה של זיכוי עבור אר (2)

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

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

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

 והזנת חשמל וזיקם ונשל מי הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו

שהחברה תנחה  על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד ותבאחריות הקונה לדווח על בחירולמדיח תחת הכיור. 

 .את הרוכש

 

 מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

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

רך מינימלי של ואחבלי כביסה פלסטיק, ב 5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת )מגולוונים( תוטומ 2: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

 .מטר סה"כ 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ ס"מ 120באורך מינימלי של מם או מתקן מתרו ,ס"מ 160 

 .5100. הכל לפי דרישות ת"י ו/או משולבאלומיניום מסתור כביסה:  

ווצר הפרעה לתליית פריטי יהויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה ל יתכןיסה הכב : בחלל מסתורהערה

 המיוחד )הנחיות משהב"ש(. טמהשטח המצוין במפרם שלא יפחת כביסה גדולי 

 

 

 

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

המעברים  תבסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידוידות הפתחים, ם, במהפתחי: יתכנו שינויים במיקום הערה 
 ן והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.ונת לא יפחת מהנדרש בתקנות התכהחופשיים בדלתות ושטח החלונו 

 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 אחר(מתכת/ 

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ 

 אחר( כיס/נגרר/

כמות ומידת 
  הפתח

 רוחב( )גובה/

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 ס/אחר(נגרר/כי

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים
סוג פתיחה)ציר/ 

כ.ע.כ/נגרר/ 
 כיס/חשמלי/אחר(

 היסכנ

1 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

-100/210 --- --- 

 חדר דיור

1 

 נגרר כ.ע.כ גאלומ' מזוג

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' ומ'לא
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

300/230 --- 300/230 
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 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 אחר(מתכת/ 

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ 

 אחר( כיס/נגרר/

כמות ומידת 
  הפתח

 רוחב( )גובה/

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 ס/אחר(נגרר/כי

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים
סוג פתיחה)ציר/ 

כ.ע.כ/נגרר/ 
 כיס/חשמלי/אחר(

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג

--- 

--- --- --- 

--- 130/170 --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/210 140/170 140/170 

 2חדר שינה 

1 

 ילהציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/210 130/170 130/170 

 דממ"
ש שמ)מ

 כחדר שינה
3)  

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר )רגילה(. 

 חוץ פתיחה

1 

 אלומ' מזוגג
 נגרר

ות הנחילפי 
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

 , הדף ורסיסים, הנגררת/יםגזכנף אחת או שתיים, פלדה נגד 
         א.לפי הנחיות הג" לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה 
 (אמבטיה)

1 
 +עץ 
 אור -וצוהר/צ

 ציר רגילה

1 

 גגאלומ' מזו
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

80/210 70/100 --- 

ח. רחצה 
 הורים

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 הציר רגיל

1 

 גמזוגמ' אלו
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 70/170 70/210-כ

תי רושי
 אורחים

1 
 עץ
 

 הרגילציר 

--- 
 אוורור
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

מרפסת 
 שרות

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ נגרר  אלומ' אלומ'

80/210 --- 130/105 

דירתי מחסן 
 צמוד
)ככל 

 (שהוצמד

1 
 עץ/פח

 
 ציר רגילה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

 ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית 23דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מס' = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  פרופיל: גוס= אלומיניום, אלומ' יתר בסעיף יא' בהמשך(.  ס"מ לפחות )ראה פרוט 7בגובה  תהדל

ר, = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 
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עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי  ס: בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריתריסים ,= כנף בתנועה אנכיתוטינה לייג

ריס מ' יורכב ארגז ת 2.5בין השלבים לאטימה מוגברת. עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. בחדר דיור ובפתחים ברוחב מעל 

 .נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי = תריסגלילה י. גנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידנלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנג

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע לתות/חלונותד .ב

 .האוויר גהכנה לתפקוד מערכת מיזוס"מ כ 3ו מעל רצפה עד שולי דלתות פנים יוגבהיתכן ו .להטבב חלונות המצוינות

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( zingaouble GlDכפול ) זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד(חלונות/ ווטרינות  .ג

יהיו בעלי תו  החלונות ורכיביהם. או אחר לפי תכנון( מ"מ 6ל עם מרווח אויר בעובי שלפחות,  מ"מ 4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי  ,EPDMתקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי 

 לכל במסילות .אין :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףים פלדה, /מיניום מזוגג עם כנףמסוג אלו ןחלו יהיהבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

ת גם ושיר בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת -אוורור לאוויר החוץ .ד

 לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. דצינור מצויד במאוורר מכני ע יבוצע או בחלון, אם איננה סגורה בתריס ו/

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  יועץ האלומיניום. ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .ךו קירות מסא, ו/מחסוםהמשמש כמעקה/

 , צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה  EPDMם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי לליהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים, ובכביהם החלונות ורכי   

  ;היצרן מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו ונעילה. החלונות   

 שקופה או עמומה )"חלב"( ת יותיחבטזכוכית תותקן  )באם יש חלונות(,רחצה בחדרי  .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ןו( יעשה באמצעות חלככל שנרכש מחסן) ור המחסןוראו .ז

מערכות , (טלסקופיתפנורמית/) צצהעינית הסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, . דלת פלדה )ביטחון(דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25נת בעובי של ומשקוף בניה מפלדה מגולו .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה סף מברשת ,נעה ו"רוזטות"ידית צילינדר, רים, מגן צי

 לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.

  בטחון/אש.ן ויותקנו דלתות כתהכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע י יות רשותלפי הנח .בחירת החברהן לפי ווג ל, וני ציפוי דלת ממ"ד .ט

חוזק,  –שווה ערך בכל היבט תפקודי  אוכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד  פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםמידות במיםעלהמתאים  ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או ע או גמר צבהתאם לסוג משקוף הדלת. בקנו אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יות

 בעל 23בהתאם לתקן ישראלי מס' משקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב .ידיות מתכת משני הצדדיםו מנעול 

י בובחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיב עמיד למים.  . המשקוף לאחר התקנתו יהיהימהטא יסכולל פבגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או עץ 

גוונים לפחות )אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי החברה ו/או  3לבחירת הרוכש מתוך  גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה.
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 בנוסף, .בוע סורג קבועקל, אין אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( בחרום) קומתי המוכרז כפתח חילוץ  הרבדי בממ"ד ובפתח -פתח חילוץ .יא

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

 2 -כ םיסף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהחיצונית.  נגררת,/מה, הנפתחתת פלדה אטוינה דלגן הב מודלת כניסה למרח :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

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

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת רוק.אות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפחסומים בדיסק בקוטרים שונים,

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

ך ע"י שהוסמכו לכ בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםייב ע"י הרוכש, יחרוקו יפלכן פיקוד העורף,  אושרו ע"יונבדקו תקינתו והתקנתו ש

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

 העורף.התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד 

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ת פתחים בטאות מידואינן מומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3ס' מהמידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משלימים 

  התכנון והבניה.  בתקנות רש כנדלפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםהמתקבלבכל מקרה גודל הפתחים  .)לפי הענין(

 

 

 

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 שרותי
 אורחים

 חדר רחצה
 הורים

אמבטיה חדר 
 (י)כלל

 מרפסת
 שרות

 אחר

 כיור מטבח
 לה()בודדת/כפו

 

מידות 
 )בס"מ(

 40/60בודדת  
 80/60כפולה 

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

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון 40/50 --- ---

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

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

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- א' --- סוג

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

 מטבח
 שרותי
 אורחים

 חדר רחצה
 הורים

אמבטיה חדר 
 (י)כלל

 מרפסת
 שרות

 אחר

וארגז  אסלה
 )ב'(שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪ זיכוי 

  אמבט/

 ()ב'מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
 הוראות כל דיןלפי 

 ראה בהמשך
70/170 

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
אמבטיה א' )

 (אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למים קרים 
 יור,כחמים ל/

 )ג() ד(מהמשטח

 --- --- מערבל פרח למערב פרח למערב פרח  ח מערבלפר דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 אינטרפוץ)
( או 3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- אה נספח ג'ר --- --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למקלחת 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- אה נספח ג'ר --- --- ₪ זיכוי 

ת כביסה חיבור מים מכונ
 )ח(ולניקוז

 --- יש --- --- --- ---

 לשרוול פן חיצוניתבדו 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

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

לחיבור חיבור למים וניקוז, הכנה 
 )ט(מדיח כלים

ר וההכנה משולבת בניקוז כי)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין )ברז ניל( ים למקררנק' מ

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה( )יא(לבישולנקודת גז 

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

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

 נירוסטה, בהתקנה שטוחה./ ת הקונה, חומר סילי קוורץלבחיר: "מ(ס 80/46ס"מ או כפולה  40/60)בודדת במידות  בחכיור מט (א)

 "מ.ס 40/50-חרס מידות כ: כיור רחצה ס"מ( לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. 40/50 -)במידות כ כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:

  .חלטת החברהה תוצרת לפיחרס. מידות ו כיור נטילת ידיים: .החלטת החברה לפי בחירת החברה תוצרת לפי

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

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

 , שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה יזוק היקפימ"מ הומוגני, בעלת ח 3.5מחומר אקרילי בעובי  תהיה אמבטיה:

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5לחילופין מפח בעובי . מפרופילי ברזל מגלוון

 .המשטח לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת ישותבדר העומד בגמר, דין כל בהוראות הנדרש יפ לע מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:

ס"מ  20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בציפוי כרום ניקל, פיה בגובה כ מערבל, פרח: דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( קרים/חמים סוללה למים )ג(

 .1385ת בדרישות ת"י ומדועכשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך  לפחות.

ס"מ  15ס"מ לפחות ולעומק  15באורך  פיה יפוי כרום ניקל,בצערבל מ ח: דגם: פר)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, ם/חמיםסוללה למים קרי )ד(

 כשאחת לפחות תוצרת הארץ. סדרות 3לבחירה מתוך  לפחות,

 בד.בציפוי כרום ניקל, למים קרים בל, דגם: פרח כיור נטילת ידיים:

כולל צינור שרשורי, פוי כרום ניקל , בצידרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  –מהקיר דגם:  :באמבטיה :()כולל חסכמים סוללה למים קרים/חמים )ה(

 לחילופין סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללתס"מ לפחות ומזלף.  60מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

 .למילוי האמבטיה תיתיציאה תח

כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט רום ניקל בציפוי כ. מיקס מהקיר, דרך( 3אינטרפוץ  -רב דרך )סוללה  -מהקיר דגם: : למקלחת

 וטרס"מ וראש מקלחת בק 30ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך  60החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

 "מ.ס 15

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

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים והתקנת  )ו(

 .: לבןגוון הקבועות )ז(

 לקו דלוחין או שפכים.  ( וחיבור2007אוג'  תיקון -)הל"ת ים חמים, מ: מים קריםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח(

 והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח. ברזכוללת: למדיח כלים  הכנה)ט( 

נן הי הסופיות הרי אלו משוערות, המידות : בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי ו/או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ,מידות (י)

 החברה. ו ע"ישנבחרבהתאם למידות הספק ו/או היצרן, 

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

 : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.מים קרים (יב)

 למניעת החלקה שעומדים בתקן ישראלי עותקבולרכוש  במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה, יש -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( (יג)

 .R-11 -לא פחות מו

 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. מתוך שרוולראש ברז הנשלף נשלף =  (יד)

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

 ו שניהם.ים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/אחמ )אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים דרך-רב

 קוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'(.המים והני יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת (טו)

, שטח תא המקלחת, חיןשינוי מהאמור לעיל )לאחר קבלת החזקה בדירה( כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלו

מות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז תאמה בין כת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי הומחסום הקפי מפני גליש

 ברצפה.

  גון ם כ( הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימיטז)

  קה.הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החל

  לון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאבסמיכות לחככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים  (יז)

 להבה/ות הבישול. רצוני של

 או במסמך אחר כר זהו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מתקנ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יו 

 שצורף להסכם הרכישה(.
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 צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(, ברצפה, : רי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחראביז  3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  ום)מיק יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  הנדסת מבמיקום וכמות עפ"י החלטבקירות או בסמוך לתקרה,   

 בין  וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד מפוצלו/או יני מרכזי לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ, מיקוםחלקי מים בארון למ  

מיקום ו/או במסדרון ו/או במרפסת שרות  מפוצל,ו/או  מיני מרכזיגן למז. מיקום מיועד למאיידהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד   

 עליון ו/או במסתור כביסה,  מיקום מיועד למעבה בגגעיל וקצר לכל חלקי הדירה עפ"י החלטת החברה. שר פיזור ימוצנע ומוסתר המאפ  

 מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבה/המעבים.ו/או   

 

 הערה:  

 י דמובליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו כן ויחייבו ידרשו(, יתככל שבוי, )מים/ביוב/מתזי כי רתהצורך במעבר צנ  

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

 ת.או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכני  

 פתחי  יתכן וידרשו ןיהבנילגובה והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י,  ,בנוסף  

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

 

פי הוראות כל דין. התקנת המערכת תהיה לעות מערכת סולארית משותפת מאולצת מצבאהספקת מים חמים לדירות : מיםחימום   3.6.2

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

הכולל מפסק למנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( א לכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם  

 לה. במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפע 

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

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או הבסמוך לאו שירות במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : ודמיקום הד ;ליטרים 150: תבקיבול מים חמיםל מכל אגירה )דוד(           

     .מהנדס האינסטלציה תכנוןלפי  

 (.2007תיקון אוג'-יסה )הל"תת. מכונת כב: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

 .ןאי: "דלי" ברז  3.6.4 

 פי החלטת החברה(.)מיקום לש : יהכנה למונה מים לדירה 3.6.5

 .: פלסטידלוחין לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 .: פלסטישפכים 

 הגז  ועד נקודת בדירה ממקור הספקת הגזצנרת גז  ולהדירה יכל , מחיריש: מקור הגז ועד נקודת הגז במטבחה מצנרת גז בדיר 3.6.7

  .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי                    

 : יש.הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 

  הערה: 

 גז ה הכנה למונ פקת הגז ועד נקודת הגז הראשית במטבח וכןמחיר הדירה כולל צנרת גז בדירה ממקור הסהגז בדירה. נק' מיקום  

 דירתי. 

, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים מונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, עבור מחברים, מאריכיםם ולל תשלומחיר הדירה אינו כ 

לפעול הגז המורשית ע"י החברה ' ונה ישירות לחבעצמו לחיבור הגז, אותם ישלם הק נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה 

 ן. ייבבנ 
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 (טבלה זו)ראה הערות לאחר  מל ותקשורתמתקני חש – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;תנק' תקשור
 .ןנק' טלפו

 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה יסהכנ
 מבואה או

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

 .קומתי/חדר מדרגות
 .לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל  -

  .שקע
 טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 - 3 2 דיור חדר

 
- 

1 

תוספת  -תריס חשמלי 
ת נקודת חשמל להפעל

ה מרפסת אר) התריס.
 .(שמש

 פרוזדור

2 
מפסק  )כולל

 ף(מחלי
1 - 

1  

 מזגן(ל)
- 

 3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל 

נקודות  2פניית "ר", 
 מאור לפחות + מחליף.

 1 מטבח

4 
)אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

גן מהם מו
בדרגה 
 רגילה(

- 
 )יג( 3

 (יח,מקרר,מד)תנור
- 

השקעים, בתי  מיקום
התקע יהיה מעל 

ול העבודה ככ משטח
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

 למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק 

 מחליף
 ( למנורה

 

4 
)שניים ליד 

 המיטה(
- 1 1 

אינטרקום )נק'  -
 ר בלבד(שמע/דיבו

 רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

 לתנור(ע קבית ת)
- 

 בהעדר חלון,
מכני ק' אוורור הכנה לנ

 + מפסק היכן שנידרש

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

 פיקוד העורף
3 - 1 1 

פיקוד  תקנותלפי 
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

 לתנור(ע בית תק)
- 

+ התקן קוצב זמן 
לדוד הכולל מפסק 

קום עפ"י יהשמש במ
 התכנון. 

 בהעדר חלון,
אוורור מכני  הכנה לנק'

 + מפסק היכן שנידרש

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון,

הכנה לנק' אוורור מכני 
 + מפסק היכן שנידרש.

 מרפסת שרות
1 

 )מוגן מים(
- - 

2 
 מוגן מים

 )מכונת כביסה,
 ביסה(מייבש כ

- - 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;תנק' תקשור
 .ןנק' טלפו

 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן(

- 
1 
 ן()מוג

IP44 
- - 

ולל תריס חשמלי + כ
ן פתיחה מפסק + מנגנו

 ני.יד

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

 .משויך המחסן

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן(
- 

 
- 

 

  הערות לטבלה ואחרות

 ת הדלקה אחת.כולל נקוד אהיל/ ארמטורה(, -נורה וכיסוי אאו תקרה )לל בית נורה על גבי קיר = ת מאור קיר/ תקרהנקוד (א)

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

 פחות.ממ"ר ל 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  ו יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.ני שקעים א)ש הניזון מזרם חשמל רגיל סוי,יקע בודד עם כשמוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

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

 א'. צוינות בסעיףמאור המה נקודות

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

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

בין מחשבים,  –ו לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת )קומפלט( אנקודות ביחד  3= )מחשב( תקשורת/טלפון חוץיה/טלויזנקודת  (ז)

אינטרנט. /לפוניםללא חיבור הדירה לרשת הטחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.   –נקודת טלוויזיה 

 כולל כיסוי. 1מודול  55קופסא ו כנה בקירמריכוז התקשורת ועד נקודת הה הכנור וחוט משינקודת התקשורת תכלול צי

 .(עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )נקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים  קות ללוח למפס, מחובר ישירעל גבי מעגל חשמלי נפרד כוחבית תקע  = נקודת כח (ט)

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

למניעת ספק  ט" )ספירלי(."מפזר חום" ולא "תנור לה אחריות הדייר(,יותקן )במעל דלת חדר הרחצה באם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. קים ע"י החברה.ום לא מסופיודגש כי אמצעי חימ

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

 מאור. נקודה/ות

 ל.מהנדס החשמבעקבות הנחיות החוק ודרישות  'קיקום וסוג הניתכנו שינויים במ (יב)

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

 ח החשמל הדירתי.וקע והמפסק בלהנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית ש .2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

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

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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  דרגות.מקבועה בחדר  ומנגנון שבת לתאורת לילה .יש: ת מאורוודחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נק  3.7.1 

  יש. :קומתית צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. ר:י הדלקת אולחצנ יש. גופי מאור:  

 כיסוי. כולל 1מודול  55: נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא טלפון חוץ 3.7.2 

 לפי החלטת החברה. ר, או אחזמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגקערי הדלקה/שאביז 3.7.4 

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

 .איןשעון שבת: : יש. מפסקי פחת החשמל.  סתכנון מהנד  

 צב זמן.כולל קו ש.: יחשמלישמש/מים,  ת חשמל לדודדנקו 3.7.6 

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

 דלת הכניסה הראשית בקומת תל לחצן לפתיח, כולשמע דיבור )אינטרקום .5 פורט בטבלה: כממיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוית ופומ ,ניסההכ  

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

  תלקליטת טלוויזיה רב ערוצילחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

.  לחילופין (שר תספק שרות זהא ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבנה ישירות וישולם ע"י הקללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר )   

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

 מספק שרות זה(.  

 

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

 ש"ע. וח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" אווצע ע"י מפיב באוורור מכני לפי תקנות, יבוהמח ורור חללאו  -          

 .3.5ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  תריס חשמלי כולל נקודת חשמל להפעלת התריס.  -           

 רון תקשורת כולל שקע.א  -          

 .משולב בארון תקשורת יזיהוטלפוניה/ טלוארון  -          

כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה  4הכנה למייבש כביסה ומעבר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר " –ת מרפסת השרוב  -

   והזנת חשמל.            

 החשמל הישראלית  ת פאזי ולרשתהחשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תל מערכת לניטור ולבקרה של צריכת -            

 ת תעריפי החשמל המשתנים.זנהותאפשר              

 המערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמלי, יחידת תקשורת              

 ג אותם בצורה ברורה.יה מקומית ומצטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורלשידור אלחוטי, צג דיגי             

  מ', הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה 1.5תקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה במקום נגיש ובגובה הצג יו             

 והמצטברת ואת עלותם הכספית.  השוטפת            

 

 ן. אי מרכזי תי מינידיר מיזוג אוויר 4.1

    :כלולת אשר, פאזי תלת סטנדרטית אחת תמרכזי מיני תלמערכ בלבד הכנה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן יקוםמ

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה ויבמיל ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד ושתנח צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע .2

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

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

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

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

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום .5
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 מקרה זה ההכנה תכלול:באישור פיקוד העורף, תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. ב .6

 מלוח החשמל. ת הזנה ישירהנקודת חשמל נפרד -

 יר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה.מנקודה בק מים, זצנרת ניקו -

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

 "עומר", או שווה ערך.לחילופין ובאישור פיקוד העורף יותקן התקן מסוג   -

 .האווירמהנדס מיזוג  בהתאם לתכנוןכל ההכנות הנ"ל  -

 

 לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל ( לעיל.6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .ן: אימפוצל מזגן 4.2

 כל את לולשתכ הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/זגןלמ הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה

 .מים ניקוז צנרתו גז צנרת ,צנרת חשמל לרבות הנדרשות תיותשהת

: ככל שקיימת מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים( בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת הערה*

 קרה זו.ה הספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכת תתקרה )מסתור(, מחויב הרוכש להתאים את גוב

  .איןניין: מרכזית בב יזוג אויר דירתי הניזון ממערכתמ 4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

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

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.טורים חשמלייםקונבק  4.7

 .: איןיחימום תת רצפת  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 ש ובטיחות בדירה, במחסן:רי כיבוי אסידו* .5

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

 .תדרש ע"י רשות הכבאויככל שי: גלאי עשן 5.2  

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

 

 ,ע"י רשות הכבאות דרשיי, ככל שעליהם בות חיפוי/ציפוילר ,ות אלוכיבוי ובטיח גילוי, סידוריקנת ת* ה  

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  במרתפי חניה. ש: בתחום המגרלםכו. וקבות()לרבות חניות ע לפי היתר הבניה :הבנייניםכל ל סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

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

 ה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  רמכר לרוכש דיגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תיחנייה לנכים כמסומן בתכנית המ             

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

 : יש.מערכת תאורה .2.11ראה סעיף  חניה מקורה: גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 כנית המכר.: לפי סימון בתמיקום חת לפחות.א: ניות לדירהמספר ח 6.1.5  

 אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  
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 פיתוח המגרש 6.2 

 כניסה שביל תכלול צוניתהחי הרחבה .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום    6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח צידול מלווה וןגינ בעל ומואר, ]לבנין הכניסה אתמבו ברוחב תלפחו[ מרוצף    

 .הניתן בעל גוון בהיר ככלהריצוף יהיה  .: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 לפי תוכנית האדריכל. ,תתלבות/ אבן טבעי: אספלט/ אבנים משחומר גמר .: ישמרוצפיםמשטחים  6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(.  .יש: ותפתחצר מש 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.                                

  ד )לא עציםיה בעלת שורשים רדודים בלבמחן מותרת שתילת צמעל תקרת בטו )כולה(. מעל תקרות בטון. ,חצר   

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

 יש. כולל ראש מערכת ממוחשב.: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 אין דירות גן.: חצר, צמודה לדירות הגן 6.2.6  

 שויות. הרר הבניה ודרישת לפי היתחומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 פיתוח המאושרת.י תוכנית הלפבגובה ממוצע    

 . יש(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.10  

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 ש או הבניין אוחברת הגז, ובמיקום המתואר בתוכנית המגר , בתאום עםגז צוברי באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.ת הנאה וזיק נהך תינתבמידת הצור המקומית. "י דרישות הרשותעפ

 הינם בבעלות חברת הגז. ,הגז כאמור צוברימובהר בזאת כי    

 .: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.63.)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. ך הדירהצנרת אספקת גז בתו 7.1.3  

 

 :ם לכיבוי אשריסידו 7.2 

 ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ככל שידרש :חץ בחדרי מדרגותת להפעלת למערכ 7.2.1  

 ע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ככל שידרש: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 בטיחות.יות יועץ הי דרישות רשות הכיבוי והנחלפיש.  :רינקלרים(מתזים )ספ –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

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

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

 יבוי בשטחים משותפיםות כטים( וארונ, ברזי כיבוי )הידרנאש בויכיו גילוי מערכות כל סידורי הכבאות, לרבותהערה:      

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או             

 

 .לפי דרישות רשות הכבאות והנחיות יועץ בטיחות: בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 ין.א: )להזנת הדירות( ת מיזוג אוויר מרכזיתמערכ 7.4 

 ., )הכנה בלבד(ןאי דיירים:זוג אויר בחדר/ים לשימוש המימערכת  7.5 

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

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

חדר/ים לשימוש  בחלקים משותפים(,)מאגר מים, מערכות תאורה שנאים,  דרחת מים, ומשאבו מערכות סניקהגנרטור, : מיתקנים אחרים 7.7 

 המתכננים והיועצים. יתתוכנלפי  וכמות:מיקום  .וכו' סמוכים לטובת הבניין ייניםבבנאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני כלל הדיירים

 



 מותנה בהיתר בניה
 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה

ים רק ע"י רשויות התכנוןוכפוף לשינו  י

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  מתוך 25 'עמ 09.09.19תאריך:  / חד' B / 4רות מדגם די /32מגרש  / רמת גן / מפרט מכר למשתכן-עלבע"מ / רמת אפ יסלע איסתא נדל"ן ישראל / מסד לאיכות הבניה

 

 למערכות תשתית יבור המבנהח .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשימונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי 8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ונה.מ לא כולל התקנת. ; ישבהתאם להוראות חברת החשמל ,שת החשמלחיבור הבניין לר 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא בהתאם לתקנות ה :הטלפוניםניין לרשת הכנה לחיבור הב 8.4  

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

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםשה, ומכים, ניקוז, דרכי גיות תירכביש, מדרכה, ק :פיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

 .: דחסניתבחדר אשפה 8.7 

 .חדר למחזור אשפה יש: מיקום למחזור אשפה

 .: ישקומתי )שוט( ופתח מצנח אשפה

 .יתהרשות המקומ ע"י: פינוי אשפה

 

 ףותרכוש מש .9

 :תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

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

 חברה.החלטת לפי ה: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

   מ"ר. 20 -: לא פחות מטחבש .: ישת כניסהמבואה )לובי( בקומ 9.1.4   

 יש. : ה )לובי( קומתיתמבוא 9.1.5  

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

 .)בכל בניין( 2: מספר מעליות .: ישמעליות .: ישפיר מעלית 9.1.7   

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

 מ"דים.מ -מרחבים מוגנים דירתיים יש אין. :"ק/ מקלטממ 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת  וכל מיתקן, מערכות סולאריות :( כגוןשותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות מיתקנים על הגג 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 .יש :נוןגישטח ללא  : יש.שושטח פתוח בתחומי המגר חצר 9.1.12   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  כות לרבות תקשורתחדרי מער: וספים של הבית שהינם רכוש משותףם וחלקים נמיתקני 9.1.13   

  מכר.ה מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, ומתקני אשפה ו   

 

 ותף:משהוציאם מהרכוש השאין ל (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 )מילוט(. ,חדרי מדרגות 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  
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 על הגג. המשותפים() גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים 9.2.6  

 ישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.ג 9.2.7  

 .ותפים()מש כני/יםאו מלובי קומתי לחדר/ים ט ותגישה מחדר מדרג 9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

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

 רה כרכוש משותף.חבל שיוגדרו ע"י הככט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקים קומות חניון למע: חלק אחר 9.2.12  

 

 משותף בית 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  –)להלן  1974 – דלחוק המכר )דירות(, התשל" 6בהתאם לסעיף  א()  

 נון המצוי של התק החיל על הבית מבטל או משנה הוראההמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו ל    

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על הלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזההמנויים ל תייחסת לעניין מן הענייניםהמ    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 שר אליו;בקרותים המחויבים יעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשיש (3)   

 בר ניהול הבית המשותף;החלטות בד סדרי קבלת (4)   

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

 התחייב יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי ש מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( )ב(  

 לו על הבית  המשותף. עניין יחו ות התקנון המצוי לגבי אותוראשהו    

 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: 9.4

 של כל שטח ( ל5יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף  

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  הבית המשותף,ור ברישום חס זה או בכל פרט אחר הקשבי בכפוף לכל תיקון, זאת יחידות הדיור בבניין  

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

 (.6ה )כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף הצמודים לדיר  

 

 בדבר ניהול הבית: לטותסדרי קבלת הח 9.5

 .1969 -וע בחוק המקרקעין התשכ"טעל פי הקב יהיה 

 

 :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו 9.6

 אם לתקנון שירשם, עם רישום הבית המשותף.המכר ו/או בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתבהתאם להוראות הסכם  
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 וש המשותף(:יוחזרו לרכאו ש/מהרכוש המשותף )ומוצאים החלקים ה 9.7

 מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוכניות המצ"ב  יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

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

 של החברה.ית המשותף לפי קביעתה ירות בבותף ויוצמדו לדת החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשעמדו .א

המחסנים בקומת המרתף יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של החברה. וכן כל השטחים  .ב

 שהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.

 לעיל(. 9.2.10רפסות וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף מ .ג

 . מוצא מהרכוש המשותף השנאים חדר .ד

  .רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרתככל שבעת  .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________   ____________   __________________ 

 ההחבר/רחתימת המוכ     תאריך          מת הקונהחתי         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת הבית המשותףנה ולנציגוים נוספים שיועברו לקומסמכ ספח א'נ
 הערות כלליות  נספח ב'
 טבלאות זיכויים נספח ג'
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 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א 

 

 המפרט: תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ת ידות כלליומידות של כל חדר ומלת הכול 1:50 -ה לא קטן מבקנה מיד תכנית הדירה 10.1.1   

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

 ה.בקומשותף הכוללת סימון הרכוש המ 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממ שות; קומותומת כניסה/ קומות מפולתכניות ק 10.1.4   

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

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250מידה בניה בקנה בלת היתר ת המקומית לקהמגרש כפי שהוגשה לרשותכנית  10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

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

 חוק המכר דירות בעניין:   

 כיבי הדירה על גימורם.ת שוטפות לתחזוקת כל רפעולו )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  זוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותתח )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 טפות ותקופתיות, אם נדרשות.תדירות ואפיון ביקורות שו )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.לרבות שמות יצרן/ נים בדירה,תקשל ציוד ומערכות המוטכני ותעודות אחריות  מפרט )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ 10.3  

 עניין:ברות המכר דיפי חוק  בות עלכל דין לרהבניין שיש חובה למסור בהתאם ל  

 ת לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.ולות שוטפופע )א(   

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

 באלה.וצא קטרו מכניות וכיאוויר, מערכות אל   

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

 פרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.מ )ד(  

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

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות טרית, סטלציה סניות בלבד של אינהמשותפ ( למערכותDEAS MAדות )תכניות ע )ו(   

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

 מונה( מיד עם מינויה.ראשונה שתת או הקבועה של בעלי הדירות )הלמסור אותם לנציגות הזמני   

 

 

 לעיל, יראו החברה  10.3ידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף לקבל ל שוןהרא סרב הרוכש (1)  

 פעל ול )באם תרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לב כעמדה      

 בבניין(.      
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 רותלליות ואזההערות כ –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי, .1

ה יין מתקן הכנה לטלוויזימרכזית אם התקינה בבנאו אנטנה /בבניין ו )לא סלולרית( לאנטנההחברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן  .2

 להוראות כל דין. פוףאו צלחת לווין, בכ/בכבלים ו

לפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע הקונה מתחייב  .3

שים חודרניים וביצוע ריסוס ה בעלת שורך לא רק, אי שתילת צמחישפורט לעיל, לרבות א המרתף, כפיסיכון לאיטום כדי  ולה שיש בהמכל פע

 .למניעת קינון חרקים תקופתי

 מערכות כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.  .4

ת מינרלים )ברזל( כן התחמצנוו ,"עיניים" ון, גידים,בדלי מרקם, גוכגון: הות טבעיות יתכנו תופעובכפוף לתקנים, וי באבן טבעית, בריצוף וחיפ .5

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ת בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינו. בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים .6

 .)גרונגים(

ברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המגרש, לח ח/ים בתחומי המבנה ו/אוידרש החברה להעמיד שטש כי באם תלמניעת ספק יודג .7

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

 ים אלו.בית בגין שטח ם מיסי ועדגופים אלו פטורים מתשלוכבלים. כמו כן יהיו  קרקע למעברטיפול בשטח/ים לרבות רצועות ההשימוש וה

 חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. .8

 בטרם נמסרה הדירה לקונה. עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו יבוצעולא  .9

ת, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. רות מונמכויכול שיהיו תק הדיירים רכשו ע"ישי שקיימים(,)ככל  סניםבמח .10

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

אך לא  לל ועלולים ליצור הפרעהית כביסה, מקטינים החבאזור תלי ויח' מיזוג האוויר באם יותקנושל דוד המים החמים  מםמיקו  .11

 ת מן הקבוע במפרט.פחו

עומדת בדרישות באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם  .12

 התקנות לרעשים ומפגעים.

ובאו ע"י הקונה ם כלשהם שיפריטים או אביזריניין, שהו שיגרמו לחומרי הבזק כלאו נ י אחריות כלשהי לאובדן, מחסורהמוכר לא יהיה אחרא .13

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

 ל על הקונה בלבד.והאביזרים והתוספות הנ"ל תחו

ות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת נים הראשונפן תכוף לפחות בשלוש השהמוגן, באו ורר המרחבכי יש לאו חשוב להדגיש .14

 .באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 חניות, מחסנים ,ות, כגון גינבשטחים פרטייםשר יעברו כלל הדיירים במבנה ואת המשרתות ביוב או צנרת או מערכות אחרו יתכנו שוחות .15

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

יכים לכלל יקורת, השיביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי בעוברות צנרות )מים, או המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .16

 הווים חלקים משותפים. הבניין, ומ

 ים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.ברכבנסיעה  .17

 הרוכש לא תיפגענה.רה זכויות ובכל מק ו/או אישור הרשויות. יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון .18

 מימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםעים בגז פחורה הכניסה לרכבים המונאס .19

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בגז פחמימני )גפ"מ(,בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  .20

רנה [, תגב08.12.2016 - 10 ב מחיר למשתכן מהדורה]מפרט מחיי 1ראות המפרט להוראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הו .21

 .הנספח, בכפוף לכל דין הוראות
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תגברנה -"ההוראות"( לבין המפרט לעיל ו/או המכרז )להלן: הדיןהוראות במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או כמו כן,  .22

  ההוראות.

 

 

  יםזיכוי טבלאות –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 ותערות מיוחדה

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

 לעיל כוללים מע"מ. המחירים הנקובים  .2

3.  

רה/ הקבלן רה ע"י החבימסר לרוכש הדיאלו  לזיכויים המועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו .4

 בהמשך.

 תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין. האמור מועדהדירה עד ההודעת רוכש אי  .5

ו/או גורמים לעיכוב וק ובתקנים ו/או פוגעים בבטיחות בחבדרישת הרשויות ,למניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים  .6

 לוס.אישורי אכ העבודה או השלמת הבניין וקבלתבהתקדמות 

, התקנת ת הרוכש )הדייר( להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברה,ובחירנים מטבח המתוכנן ארונות הניצול זיכוי בגי .7

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

 כל זיכוי בגינו. ר, לא ינתןפח זה ושאינו מצוין במפרט המכבנס פריט מתומחר לזיכויבמקרה של ציון  .8

, מהפריט/ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/ המוכרת הקונה על ו לזיכוייםש הקונה בפועל את זכותמימ .9

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

 

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

   מטר אורך. -מ"א

 + עבודה. חומר לבן+ חומר שחור -קומפלט

 אחד בודד.פריט  -פריט
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 מחיר בגין זיכוי בלבד - נושא: ארונות מטבח, רחצה

 
סעיף 

במפרט 
 המכר

 תיאור
 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
ליון, כולל ארון תחתון/ע) לכלל ארונות המטבחזיכוי 

(, חיפוי מטבח ברז מטבח, מטבח,משטח עבודה, כיור 
 יאור שבמפרט המכר.לפי הת

 5,000 --- --- --- פלטקומ

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

  --- 600 --- קומפלט

 

 
 בדמחיר בגין זיכוי בל -ועות שרברבות ואביזריםנושא: קב

 

 
 וייםמחיר בגין זיכ -נושא: חשמל/ תקשורת

 
 סעיף

במפרט 
 המכר

 תיאור
 /חומר

 עבודה
 יח'

מחיר ליח' 
 בש"ח 

 סה"כ ותכמ

   72 פריט קומפלט זיכוי -נקודת מאור קיר/ תקרה  3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי -בית תקע מאור  3.7

   48 פריט קומפלט זיכוי -פון נקודת טל 3.7

 

 :טבלאות החשמל/תקשורתלות הער
 ר.(, במפרט המכ5)טבלה  3.7אחר סעיף .ראה הערות כלליות ל1
 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
  ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

 פריט קומפלט סוללת ברז למטבח, לפי התיאור במפרט המכר. 3.6

170 
)כלול בזיכוי 

 המטבח(
  

   170 ריטפ קומפלט רחצה, לפי התיאור במפרט המכר. סוללת ברז לכיור 3.6

3.6 
אור במפרט , לפי התיםנטילת ידייסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   125 פריט קומפלט

3.6 
לאמבטיה, לפי ( או סוללה, 3פוץ דרך דרך )אינטר-רב

 התיאור במפרט המכר.
   102 פריט קומפלט

3.6 
ת, לפי למקלח( או סוללה, 3דרך )אינטרפוץ דרך -רב

 המכר. התיאור במפרט
   102 פריט קומפלט


