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 .)להלן "הקונה"(       ת.ז.        :לבין

 

 / /              : מתאריך

 

 

 :זיהוי פרטי  . א    

 

 ת מוצקין. יקרי :יישוב  .1
 

 )בחלק(,    141)בחלק(,  128, חלק(ב )  124 ,)בחלק( 96 :'מס ותחלק  ,10423 :מס' גוש 1.1

   .לק(ח ב) 160     

 . 209מגרש מס':       
 

 .352-0296673תכנית מפורטת מס' במקרקעין חלה   1.2
 

 .חכירה זכות :הנרכשת בדירה הזכות |  : רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י.(הקרקע בעל .2
 

 . ישראל מקרקעי רשות :המחכיר 2.1
 

 11608/2/19 ועד 08/2018/20 :החכירה תקופת חילתת.  שנים  98  :החכירה תקופת 2.2
 

 להלן: "הדירה"()  2 קומהב 8 'סמ רהיד .3
 

    שירותים ופינת מקלחת, הורים הכולל   שינה חדר , אוכל פינתמטבח,   מגורים )סלון(, חדרבדירה:   .4

(  אמבטיה )רחצה  דרח , פרוזדור חדר שינה(,כ המשמש ד"ממה - להלן)  דירתי מוגן מרחבחדר שינה,  ארונות,

 שמש.  ת פס רמו  שירות רפסת, מ רותיםושי
 

 : רה י ד ה  ח שט  .5
 

 הבאים: כללים המחושב לפי וכניות המכר מצוין בתו. שטח הדירה מ"ר  ______הינו  הרהדי שטח 
 

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

 : זה לעניין
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 לבין בינה, שמשה  מרפסת לבין הדירה ןיב בותר, ללה צהחומ ש  מה לבין הירדה בין המפריד קירנו הי "חוץ קיר" ( 1) 

 ;אחרת תכנית או דירה לבין בינה או בקומה משותף שטח 

 .החוץ קיר של במרכזו האמור המצולע קו יעבור אחרת דירה לבין הדירה בין מפריד חוץ קיר כאשר

 .החיפוי את ולליכ ירקה פני ןב א יחיפו עם ירקב. גימור  בלא הקיר פני  -" חוץ קיר של החיצוניים פניו" ( 2)
 

 תנאיו ,להיתר בקשה)  והבניה התכנון בתקנות לנדרש תואם שגובהם השטחים רק ייכללו השטח  בחישוב (ב)

 . (להיתר בקשה - והבניה התכנון תקנות - להלן) 1970 -ל "התש(, ואגרות
 

 

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

)קירוי הכוונה  מקורה שמש מרפסת מתוכה . מפורט בתוכנית המכרה ר ______  מ" בשטח  ( א)שמשה תס פמר 6.1

 . מפורט בתוכנית המכרה בשטח  (לבדל בלמשטח מלא דמוי תקרה ולא פרגולה הנמצא קומה אחת מע
 

 םע הניהח שטחי תכנית לצרף יש) מפורט בתוכנית המכרכ ר ____ מ" בשטח ו         פר מקורה מס אל חניה 6.2

 . (המוצמד החניה מיקוםסימון 
 

 . (המוצמד  מיקום המחסן סימון עם המחסנים תכנית לצרף )יש  מפורט בתוכנית המכרה  (ב)בשטח  מחסן 6.3
 

 . יןא  :(ג)דירתי מרתף 6.4
 

 . : איןלדירה מוצמד גג 6.5
 

 : אין.לדירה )ד(מוצמדת  גינה 6.6
 

 יש לפרטם )מהות עדילב ןופבא הדירה את משמשים או המוצמדים נוספיםים/אזורים לקח /םשטחי יש אם 6.7

ממפלס רצפת   תור תהיה נמוכהיתכן ומפלס רצפת המססתור כביסה כמסומן בתוכנית המכר. מ :(ושטח 

 הדירה.
 

 :ים השטח  לחישובי  הערות 
 

 על הנוצר המצולע בתוך ואלכה  הרצפה שטח  הוא מרפסת של שטחה.  לדירה חיצונית מרפסת  -  שמש" מרפסת" .א

 פניהם ועל המרפסת של הבנויים המעקים או החוץ קירות של וניים יצהח  הםפני על העוברים הקווים ידי

 .במרפסת הגובלים הדירה קירות של החיצוניים
 

 בינו מפריד המחסן יר ק כאשר, הקירות שטח  בתוספת  המחסן קירות  ןבי  הכלוא השטח  הוא מחסן  של שטחו .ב

 בשטח  גובל המחסן קיר שראכ .יר הק של הרוחב למחצית שמתחת  ח טשה רק ייכלל אחרת  דירה של חלק לבין

 .במלואו הקיר שטח  ייכלל משותף
 

 

 החוץ ירותקל תמתח  תיאורטי שטח  בתוספת המרתף  של החוץ קירות בין  הכלוא השטח  הוא מרתף של שטחו .ג

 למחצית תשמתח  השטח  רק ייכלל אחרת דירה של חלק לבין בינו מפריד המרתף קיר כאשר, מ"ס 20 בעובי

 .במלואו הקיר שטח  ייכלל משותף בשטח  גובל המרתף רקי שר. כאהקיר של הרוחב
 

 נההגי שטח  בין 5% עד של בשיעור הסטיי תותר. בהיקפה התומכים הקירות שטח  את כולל גינה של שטחה .ד

 .למעשה השטח  לבין המכר במפרט המופיע
 

 :קבילות טיות ס  .7
 

 :הז ממפרט היכסטי אותן יראו אלו קבילות סטיות הן להלן המפורטות תהסטיו
 

 חצר  של שטחה לעניין אולם ,למעשה השטח  ובין  6 -ו 5 בסעיפים כמפורט שטח  בין 2% עד  של בשיעור הייטס (א)

 .לעיל 'ד ערההו 6.6 בסעיף כמפורט יותר גדולה היסטי תותר
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  הן למעשה האבזריםומידות  במפרט האבזרים מידות בין 5% עד של בשיעור יהיסט (ב)

קבועות    ם, חלונות, דלתות, תריסים, יח ירא ביזרים קרי פרט זה )אממ יה כסטי בילות ולא יראו אותןסטיות ק

 שרברבות, ארונות(. 
 

 

 

 צר.  הולרה אדריכלית קל : להיתר )להלן האדריכל( הבקשה עורך שם .8

    077-4246892:  טלפון

  clara-h@013.netי: אלקטרונ דואר

 

 בע"מ.  תיח זרא מזאוי רוני הנדסה   :המהנדס( )להלן השלד לתכנון האחראי שם .9

  077-4250688פקס:   04-6012191:  טלפון

  .3030/5נצרת , 2793ת.ד   :  כתובת

  mrcons@netvision.net.il אלקטרוני דואר

 ם זרי י אב ה ו  ציוד ה  ,הדירה  ,המבנה  ,ן י ני הב  תיאור   ב.  

 

 יתחז את וישנ שלא בתנאי ,בבנייןוחלקים  אחרות דירות של פנימית בחלוקה שינויים להכניס רשאי המוכר •

      .המשותף ברכוש שטחים או הבניין

 .למועד קבלת היתר הבניההתקפים , אם יש כזה ,הישראלי קןתה דרישות לפי יהיו והמלאכות המוצרים כל •

 

 הבניין  תיאור .1

 

 ורים,  מג תומקו 10הכולל קומת קרקע ומעליה  "ביבשכנות אמ" " הידוע בשם גבוהים "מגורן ייבנ 1.1

 

 . םרי וגמל )*(דירות 38 בבניין 1.2

חדר או מערכת חדרים שנועדו  -"הגדרות" נאמר, "דירה" 1סעיף  1974 –)*( לפי חוק מכר )דירות( התשל"ד 

 למגורים, לעסק, או לכל צורך אחר.
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 מה  מות בבניין וייעודה של כל קו פירוט הקו   –   1טבלה מס'   1.3

 וא כינוי

 רתיאו

 קומה

 / מתחת תקומ

  למפלסמעל 

ת  בעוהקה כניס

 לבניין 

 מספר דירות  

 קומה כל ב

 הערות השימוש סוג

 

 

 

 קומת

  כניסהה

 לבניין 

 

 

 

 

 

 קרקע

 כניסה ובי, לחניה 

פרוזדורי/ים, מעליות,  

,  חדר מדרגות, מחסנים

גז  בר מל, צוחדר חש

פה )בפיתוח(, וחדר אש

חדר שנאים )טרמו(,  

  ים, ומערכותמתקנ

ת לפי דרישת  טכניו

 ים והרשויות. ננהמתכ 

 

 

 

הסופי את   מםקוימ

המתקנים והמערכות  

בקומות השונות יקבע לפי 

 החלטת המתכננים. 

 

 

 קומות

 מגורים  
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,  קומתי,  מבואה מגורים

פרוזדור/ים, מעליות,  

רגות, מתקנים,  חדר מד

ערכות טכניות לפי ומ

דרישת המתכננים  

 ות.והרשוי

 

 

 

 

 

 

 תקומו

מגורים  

 אחרות
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2 

,  קומתי האבומ  ,מגורים

פרוזדור/ים, מעליות,  

חדר מדרגות, מתקנים,  

ומערכות טכניות לפי 

דרישת המתכננים  

 והרשויות.

 

 

 

 

 

 

 

  גג קומת

 

 

גות, מתקנים  חדר מדר  

  ומערכות טכניות

)משותפות/פרטיות(, לפי  

שת המתכננים  דרי

 .והרשויות

 

 לכה סך

 תקומו

 רים למגו
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 : והבהרות   הערות       

 . הבניה להיתר בהתאם בטבלה שינויים ייתכנו

  כהגדרתה ]לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא כניסה הקובעת לבניין  כניסה תשתי קומובמקרה שיש  (א)

 ניה )בקשה להיתר([. בתקנות התכנון והב
 

 

וכו   ות כגון: קרקע, ביניים, א', ב'תנהש ל יושנומינלי. כינוי הקומות בפועל עכינוי מס' הקומות במפרט הינו  (ב)

 .וכ ו 0,1,2מעליות כגון  בחב' הקובלת המו/או בשיטה 
 

 :משותפים )ראשי(  מדרגות  רי חד  1.4

 . הקרקעמת ממפלס קו גגמפלס הל מגיעומוגן ה סגור( אשי)ר ףמשות  1 מדרגות חדרבבניין      
 

 יש.  – מעליות 1.5

 . )אלונקה( 13-ו 8במעלית  נוסעיםה מספרעצירה.  ת נותח  11נוסעים. בכל מעלית  מעליות  2בבניין      

       ותהיה  24.81קן הישראלי למעליות ישות התראים לד המעלית תת '.ש/מ 1.0 ות תהיהמעלימהירות ה       

 יהיה מאסף מטה מלא )בקומת הקרקע מאסף לשני  תד המעליופיקו חשמלית ללא ו/או עם חדר מכונות.       

 )*(. שבת מנגנון פיקוח  קןיות תומעליבאחת ה .ם(ינוהכיו       

   הבניין יגות דיירי צ, שהפעלתו תקבע ע"י נוח שבתנגנון פיקמ  יתמובהר כי הכוונה במעל –מעלית שבת" )*( "  

 . 1969 –ק המקרקעין תשכ"ט ז' בחו 59הניהול בהתאם לסעיף  חב' ו/או  

 קירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים.    

 חב התא.ורתותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת המעלית לכל י ורהאח  רבקי  

     כתה מונמתנור או תקרה ב. תקרת התא צבועמ"מ לפחות 27ובי עבט או שיש ניגררצפת תא המעלית בחיפוי   

 תאורה ישירה או עקיפה.ובה   
 

 אין.  – שומר  עמדת  1.6
 

 :גמר  ועבודות  הבניין  חומרי       
 

 פי החלטת מהנדס   לע ולבתמש/שתמתוע/רגילההבניה תהיה  שיטת. השלד סנדמה ותינכות לפי הבניין  שלד  1.7

 השלד.        
 

 ומיים.  או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טר/ו מזוין  בטוןמ ומת קרקע ק  קרה ת ו  פה רצ  1.8

 .דלפי חישוב מהנדס השל  -הרצפה  וביע       

 מהנדס השלד/ היועץ.   / אישור ותחיהנ יפלבשיטה  ,1045לפי תקן ישראלי מס'  - בידוד תרמי       

  .1חלק  1004 מס'  ישראלי תקן לפי -י טאקוס בידוד       
 

 . השלדחישובי מהנדס שייקבע על פי   יעובמזוין ב בטוןמ  י רצפה ותקרה קומת  1.9

  .1045 'מס ישראלי תקן לפי -תרמי  בידוד       

 .1חלק  1004לפי תקן מס'  -בידוד אקוסטי        
 

 .ת מהנדס השלד י החלטאו אלמנטים מתועשים מבטון לפ ןוימזמבטון   ן י ני ב ה  גג  1.10

 .  לפי חישוב מהנדס השלד - עובי       

 לפי הנחיות היועץ.  - שיפועי ניקוז ואיטום       

   1045מספר  ישראלי תקן לפי - תרמי בידוד       

 לכה סך

 תמוקו

 בבניין 
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  ת, ו/או קירות בנויים )יתכן בעי טן  באב  ץר מחופה מבחואתב מכלול מתועש, ו/או בטון יצוק - חוץ קירות      1.11

     לד. באם מכלול מתועש, בדופן פנימית של קיר יכלי והנחיות מהנדס השריטות( לפי התכנון האדמס' ש שילוב           

  הנחיות י לפ( הכל או בלוק תאי )איטונג או גבס רות, בלוקי בטון, או לוחות גבס,הפונה לדי החוץ ובצד          

 .לפי החלטת המהנדסהקירות  עובימהנדס השלד.           

  .1045 מס'  ישראלי תקן לפיתרמי  ודביד          

 
 

 :חוץ  קירות  גימור      1.12
 

 .בשליכט צבעוני חיפויאו ו/ותית אבן מלכ עית אוטב אבן ב עיקרי ציפוי או חיפוי 1.12.1

   .בהתאם לדרישת הרשויות יתהאדריכל טתחלפי ה לייקבע עגוון וסוג 
 

 מקורים, עמודים,    שטחים עיקר במרפסות, בגגות, קורות,)ב אחרים חיפויים עם משולבשכבות   2 - ץוח  ח טי 1.12.2

 .(וכ"ו
 

 מקומית.ציפויים בתאום עם הרשות ה ת הוקחלגוון ולשנות סוג,  תהיה רשאיית תהאדריכל -אחר  חיפוי 1.12.3
 

 בלוקי בטון  ו/או  או איטונג/ותאי  קולב או/ובלוקי בטון  בטון מזוין ו/אומ  ירות הד ן  ובי   דירות ב  הפרדה  קירות     1.13

 סטי הנדרש על פי ת"י ידוד האקובקו את שיעור הובכל מקרה יעניפי הנחיות מהנדס השלד והיועץ על   תאי        

 עץ. הנחיות היופי  לובשיטה שע 1 לקח  1004       

      מ"מ  70ים יל. רוחב הפרופתוח פל  "ממ  0.6בי דופן הפרופילים עו אים להלן:תנב בלוקי גבס או לוחות גבס       

 ראלי(. זכוכית/מינ/ק"ג למ"ק )צמר סלעים 12פחות " בצפיפות של ל2. בידוד לפחות       

   יצה דו קרומית( או לפחות )מח  מ"מ 12.5לוחות בעובי  2מאלה:  חדיהיו א סגבצות השל מחיכל צד מ       

 ק"ג/מ"ק לפחות(.   1000)בעל צפיפות גבוהה  פר לנגיפהשוומ זקחומ מ"מ לפחות 15.9י לוח בעובלחילופין        

 הלוחות.  ן/ספקלפי הוראות ומפרט היצר  הביצוע יהיופרטי        

 ב את התאמתם למפרט. ת כוחות ויאשר בלד אחר התקנת המוצ יבצע פיקוח ספק הלוחות /ןיצר       

 .עוניקשיח או שליכט צב  חיפוית ב תוזיהח  כלת מגיהיה כדו , כולל קיר הפרדה בין דירותמרפסתגמר קירות ב

התואמת לדרישות   כוכית עם ז ומיניום משולב אל קבע אחרת( מעקהלא נ)באם רפסות עיצוב מעקות המ

"עמידים  המוגדרים רחצה הקירות ייבנו מבלוקים בחדר    החזית. כדוגמת ויאו בנ םהרלוונטייהתקנים 

 וק הבטון. למים" ע"י היצרן או מבל
 

 :ראשי  ות רג ד מ  ר ד ח      1.14
 

 . המהנדס יבישופי ח  לאו משולב ובעובי שעמבטון מזוין או בנוי  מעטפת קירות 1.14.1
 

   לגובה התקרה. עדצבע אקרילי וח יט+  לים )פנלים( כדוגמת הריצוףי בשיפוויפ: ח  פנים קירות גימור 1.14.2

 . טיתסינ סידובטיח  תקרהגימור  
 

    לאורך ים תואמים שיפול  וללכ ט פורצלןניגר/ןבלנט מצ צוא טרבניין המגורים יהיו מאבן נסורה/ מדרגות 1.14.3

 . הים כנגד החלקספסים מחוספ  ם וכןסטיפודות וההמדרג          

  .ת המדרגותמחומר דוגמולא בהכרח  יטגרנצו ו/או אטרב משטחים יצוףר          
 

 .תונחיות הרשוילפי ה מאחז יד(מתכת ו/או בנוי ו/או משולב )לרבות  יד מאחז/מעקה 1.14.4
 

 דרך חדר מדרגות )גג ראשי(.  גגל יהלע 1.14.5
 

 : לדירות ופרוזדורים   קומתית  ( לובי )  מבואה      1.15

    לגובה עדאו משולב ו/ ןפורצליט גרנ או או קרמיקה סורה)שיש(נאבן ב יתומק המבואב  - פנים קירות גימור  

   ו/או תקרת משנה. עד לתקרה קריליאבע וצטיח  ,כניסהה דלת  משקוף

     .ו/או משולבו/או תקרת משנה מונמכת מגשים ו/או גבס טי תסינ דיס+  טיח ב - גימור תקרה  
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  קרה זו(.ת  יבוצע טיח מעל רה מונמכת לא)במקרה של תק  

 .  פורצלן רניטאו ג באבן נסורה  - ריצוף  

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(.  ב   ארונות למערכות          
 

 : כניסה  ( לובי )  מבואה       1.16

     קה או גרניט פורצלן עד לגובה משקוף דלת ימאו קר וי קשיח דוגמת אבן נסורהחיפ –  פנים ותקיר רמויג          

 תקרת משנה.  עד ו/או  לתקרה עד ילריאקצבע טיח ו ח לחיפוי הקשילפחות ומעל ה יסכנ          

    רח בהכ אל)במקרה של תקרה מונמכת  תנה מונמכ תקרת מש אוטי תסינ סיד  - גימור תקרה          

  יבוצע טיח מעל תקרה זו(.          

  מ"ר.   .640 –שטח אריח בודד לא יפחת מ   .ט פורצלןניגראו  סורהנאבן  - ריצוף

 .בלבד( ) צד חיצוניצבוע בתנור פח  בות רכמעל ארונות
   

 מחסנים ומבואות המחסנים:        1.17
 

 .יסינטטוסיד  ח יטה בהתקר רגובה תקרה. גימועד קרילי וצבע אטיח   – פנים קירות גימור   1.17.1
 

   . רצלןפוגרניט צו או טראאו קרמיקה חסנים במ –ריצוף    1.17.2

 .  צלןורפ  טרניקה או גקרמי דורים למחסניםפרוז/אותבמבו    
 

  אינטרקום ת ע"י מערכת מלית הנשלטפתיחה חש גת בעלת מזוג םאלומיניו - לבניין שיתרא  הדלת כניס      1.18

 .  שמןומחזיר             

     םאלומיניומתכת או או פח  מחסנים/ביציאה/כניסה לחצר/חניה  –ת לבניין וכניסה/יציאה נוספ ותדלת        

    .כותהמוסמ  ויותהרש ידיעל  ושרהתקנתן תאניות ווכקיים בתומידה בוהכל         
 

 עבודת גמר חניה עילית לא מקורה:        1.19

 המקומית.רשות ה שותדריפי  לעניה גימור ריצפת הח  
 

 : ם לשימוש משותף רי חד         1.20
 

ארונות חשמל,   )למעט גומחות, קשיח  חיפויפוליסיד או  תטיח + צבע מלבין סינטטי דוגמב - גימור קירות

 . ('ווכ מים

ו/או תקרת משנה ו/או טי ינטס במלבין וען סינטטי ו/או טיח צבבעי צבוע במלבי ן טבטוב - רהר תקגימו

 . משולב

 . ו טראצו או משולבקה אימרי קאריח  ובטון מוחלק אב  - ימור רצפהג

 שת התקנות לפחותעד לגובה לפי דרי( פורצלןגרניט קרמיקה/)חיפוי קשיח ב תקירו הגימור  אשפה בחדר

 . מת פוליסידגובין סינטטי ד+ צבע מל יח וט

 . וגמת פוליסידטיח + צבע מלבין סינטטי דב - רהר תקגימו

 .אריחי קרמיקה או טראצו או משולבב - וףציר

  .מס" 40מנירוסטה מסביב, מגן על הקירות בגובה  " 1.5ר נויצ
 

 הערות: 

 . כניותהקבוע בתוי טון טבעי לפיתכן במשנה, ניים וכן מעל תקרות ורים טכם ובאזבמחסני .א

 . בשילוב צבעיםקרם או שמנת או ו גוון לבן אקרה תהיה בת/קירותצביעת  .ב

 . 2בעניין האבן הטבעית ראה גם הערה לאחר טבלה  .ג
 

 ץ  לפי החלטת יועדלתות אש/עשן, סגירה אוטומטית באש או סגירה ידנית,  - דרגותמ ריחד תותלד      1.21

  .הבטיחות ובאישור כיבוי אש 
 

 פח.   דלתות - םניי טכם ות חדרידלת
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 . דהעבו בתוכניותכמצוין    ,ייםקאם  –לשימוש משותף  תות וחלונות חדריםדל
 

 .שמן  ריכולל מחזדלתות אש  - דלתות לובי קומתי      1.22
 

    ם למפורט להלן:איהיו בהת  החשמל בבניין ינמתק      1.23

 ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר  מהר בכל קוהדלקת אולחצן  היהי בבניין המגורים .א

 . המדרגות

 להדלקת תאורה במבואה הקומתית. לחצן  ותקןות המגורים ידירב .ב

גות והכל דרהמחדר רה בואבמבואה הראשית ובכל מבואה קומתית יותקן לחצן להדלקת ת .ג

   כל דין.בכפוף לעמידה בהוראות 
 

  .ההכ אובהיר בגוון   ,בחלקם החיצוני בלבדיפוי אחר ומכופף צבוע בתנור או צ פח ב ארונות חשמל, גז ומים       1.24

 . ל הרכוש המשותףהזנה ממערכת החשמל ש -נים דירתיים במחס תאורה      1.25
 

 הרכוש   זנה ממערכת החשמל של: יש. הותתפמשות  יוכנמ וחיבור חשמל לתאורה ולמערכות אלקטר    1.26

    ים הבניין, אך ימוקמו בבניין/של הבניין לפי החלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו  ףהמשות          

   רשויות השונות(.כפוף לאישור בן/ים סמוכים ב יו גם בניוכים ו/או ימוקמו בבניין וישרתמס          

 

 

 ( זיהוי  פרטי  '- א  בפרק  לאמור  סף ו נ ב )  רה הדי  ר ו א תי       .2
 

 :  הגדרות רכיבי הדירה       2.1
 

 

 לל מקלחת, אסלה וכיור רחצה.כו ה חדר – חדר מקלחת""  2.1.1
 

 כיור רחצה., אסלה ו170/70במידות  אמבטיה חדר הכולל – חדר אמבטיה""  2.1.2
 

 חדר מקלחת, חדר אמבטיה וחדר שירותים. יים  ק אם – חדר רחצה""  2.1.3
 

  . יםוכיור שטיפת ידי ל אסלהחדר בית שימוש הכולקיים  םא – "ותיםריחדר ש"  2.1.4
 

 גרניט פורצלן.  רגילה אוהגמר, קרמיקה  לעניין עבודות – קרמיקה""   .1.102
 

  צפה בין הציפויים של הקירות/אלמנטים בנויים  ר מעל הרמט .201של ובה בגד הנמדהשטח  – שטח""  2.1.11

 התוחמים את השטח.      
 

 ר/י שינה, חדר/י דח ור, חדר דיח, פינת אוכל/חדר אוכל, טבמ – לתכלו םמגורי  רתדי 2.2

 מקום מוצנע לתליה חיצונית של  ת שירות או דורים, מרפס מעברים/פרוז  רחצה/שירותים, ממ"ד, 

   ה.כביס 
 

 ' מ 2.60 :)*( רה הדי  גובה  2.3

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

 . מ'  2.05 – מ ותפח  אל :פרוזדורחדרי שרות ו גובה
 

 הערה: 

קרה גובה הדירה בשטח מכות מקומיות ותקרות משנה, בכל מ, הנ מערכות, בליטות למעט תחת קורות,)*(

 ינימלי הקבוע על פי דין. גובה המת מן הות לא יפח קנהתפי  ינימלי הקבוע לגבי חלקי דירה עלהמ
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 אותה  המשמשים  או  לה  מדים וצ המ  ים שטח ב ו  ירה ד ב  ם ימור וג  חדרים  רשימת   -  2   מס'  טבלה  2.4

 חומר  תיאור 

 ( 1) ות קיר 

קירות   גמר

 ( 2תקרות) ו 

מידות אריחי  

 ( 4חיפוי) 

 )בס"מ( 

 ( 3) ריצוף  

 (  4חיפוי ) 

מידות אריחים  

 )בס"מ( 

מחיר  וף  ריצ 

לזיכוי  

א  מ" ר/ למ" 

בשקלים  

 חדשים 

 הערות 

 

 כניסה 

  )מתחם לא 

 פרד( נ 

 

בלוקי /בטון

בלוקי /בטון

 (1) גבס

 

 (2) 

 

 (3) ראה ףוריצ

 

 ןיא
 

ראה פרוט הערות 

 בהמשך

 

 מטבח 

מתחם  ) 

 ( נפרד  

 

 

בלוקי /בטון

בלוקי /בטון

 (1) גבס

 

 (2) 

 

 (3ראה )ריצוף 

 

 אין
קרמיקה בגובה חיפוי 

מעל ס"מ  60 –כ של 

 ן.ח ארון תחתומשט

מעט אזור חלון ל

 ים(.)באם קי

בהערות  ראה פרוט

 בהמשך.

 

חיפוי מעל משטח 

 ארון תחתון

 

 (3ה )אר ריצוף
 

 אוכל  נת יפ 

לא   )מתחם 

 נפרד( 

 

בלוקי /בטון

בלוקי /וןבט

 (1) גבס

 

(2) 

 

 (3ראה )ריצוף 

 

 אין

 

ראה פרוט בהערות 

 המשךב

 יור ר ד דח 

)מתחם לא  

 נפרד( 

 

י וקבל/בטון

בלוקי /בטון

 (1) גבס

 

 (2) 

 

 (3ראה )ריצוף 

 

 אין

 

אה פרוט בהערות ר

 בהמשך

 

 פרוזדור/ים 
בלוקי /בטון

קי לוב/בטון

 (1) סבג

 

 (2) 

 

 (3) ריצוף ראה

 

 אין
ראה פרוט בהערות 

 המשךב

 

 שינה  חדרי

 

בלוקי /בטון

בלוקי /בטון

 (1) גבס

 

 (2) 

 

 (3ה )אר ריצוף

 

 ןיא

 

 

 חדרי שינה  3

 ממ"ד.לא כולל ה

 

 ד "ממ 

 

חיות הני לפ

 ףפיקוד העור

 

חיות פיקוד הנלפי 

 העורף

 

 (3ראה )ריצוף 

 

 ןאי

 

 שינה חדרמיועד ל

 

 חדר 

  תח מקל 

   יםהור

 

בלוקי /וןבט

 /בטון

  (3ראה )וף ריצ (2) 

 

 אין

חיפוי קירות לגובה 

 לפחות. ף המשקו

ות ראה פרוט בהער

 בהמשך.

 

 

 (4) 

 

 (3ריצוף ראה )

 

 חדר 

 אמבטיה 

 

בלוקי /וןבט

 /וןבט

  (3ראה )ריצוף  (2) 

 

 אין

חיפוי קירות לגובה 

 לפחות. המשקוף 

ה פרוט בהערות אר

 

(4) 

 

 (3) אהף רצורי
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 :טבלה הבהרות ל 
      

 . 7בעמוד  1.131.13סעיף   ראה – קירות  חומר  (1)
 

 .אקרילי  בעצ + טיח  תרויקגמר   – רות ת ותק קירו  גמר  (2)

 .  סנטתי גמר תקרות בטיח + סיד    

   .לבן גווןבע אקרילי עה בצבף. צביהעורנחיות פקוד בממ"ד לפי ה    
 

   .ס"מ 60X60של  אריח בודד  גודלב ורצלןפ יטנר של ג סוג א' - חדרים בבית ערכות ה מ   כל ב   ריצוף  (3)
 

 .  מ"ס 54X45 ,33X33, 25X 33 שלבודד אריח  בגודל סוג א' - מש צה ומרפסת ש י רח בחדר 

    המוכר יהיה פטור "י אישור והצהרת הספק(תן לאספקה )עפאינו ני  ס"מ 45/45 תובמיד  לריצוףואריח במידה       

 לכל מידת אריח    יצוףיה חייב להציע לקונה סדרה נוספת סדרה נוספת של רהאולם י  דות אלובמימהצגת אריח       

   3-ו  ריצוףסדרות של  5ה, לכל הפחות,  קונהמוכר יציג ל אריח, תדימכל  ל רמ ולכהמיועד לריצוף,       

 ן הם בגוולפחות אחד מ רים, ובשימוש בדירות מג  ם נפוצים ושכיחיםם לדוגמאות/גווניות/גוונים התואמיגמאד      

 ; ניטרליבהיר       

 י בחירת המוכרבמידות עפ"אריחים   –נים ריצוף מחס
 

  קיקהשות התקן והח בדריהעומד  גרניט פורצלן אוקרמיקה  אריח  שלא' ג סו -  צה רח י  ר ד ח   קירות חיפוי   (4)

 נה, קובהסכמת ה, אי להציעהמוכר יהיה רש ס"מ. X 30 60,  ס"מ X 25  33במידות  אריח בודדודל ג. תהרלוונטי

 .הירהד ר יח מס"מ ללא כל שינוי ב X 33  33, ס"מ X 50 20ל ת שמפורט וכן במידה נוספ אריח במידה דומה ל
 

 מ' ומעל החיפוי טיח + צבע  1.5המפורטים בחדרי רחצה עד גובה  במידות  –  בחדר שירותים   קירות פוי  י ח 

 . אקרילי
 

 בהמשך. י ל לכ

 פינת 

 ות ונ אר 

 

בלוקי /בטון

בלוקי /בטון

 (1) גבס

 

 (2) 

 

 (3ראה )ריצוף 

 

 אין
ראה פרוט בהערות 

 ךבהמש

 
   

 

חדר  

 רותים ש

 בלוקי/בטון

 /ןטוב

 

(2) 

(4) 

 

 

(3) 

 

 

 ואי

 

 בהמשךרות ראה הע

 

 מרפסת 

 שירות 

 

 בלוקי/בטון

בלוקי /בטון

 (1) גבס

 

 (2) 

 

 (3ראה )ריצוף 

 

 אין

 

רה עה ה: ראמעקה

 בהמשך

 

 מרפסת 

 שמש 

 

 

בלוקי /בטון

 וקיבל/בטון

 (1) גבס

 

 2.6עיף סראה 

 

 (3ראה )ריצוף 

 

 אין
חיפוי קיר חיצוני 

ראה  .2.6ראה סעיף 

ת רוט בהערוגם פ

 בהמשך.
 

ר  מסתו

 יסה ב כ

 

בלוקי /בטון

בלוקי /בטון

 (1) גבס

 

 (2) 

 

 ןיא

 

 אין

 

 3.6ראה סעיף 

 

  מחסן 

 

 

בלוקי /בטון

קי בלו/ןובט

 (1) סבג

 

(2) 

 

 טראצו/קרמיקה

 החברהממצג 

 לבחירת הקונה

 

 אין

וי קיר יפ צ/חיפוי

עיף חיצוני ראה ס

2.6. 

ראה גם פרוט  

 בהערות בהמשך.
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 . קהמיקראריחי  –ג א' סו -  מטבח וי  חיפ 

 ואם וי קירות תחיפ BIר אינו ביחידת העבודה. כאשר תנו ס"מ לפחות לכל אורך משטח  60 יפויגובה הח 

 (.' מעל הריצוףמ 1.5 ה )גובה צפשל החיפוי הקרמי ועד הריון ליהעהסף  בו בקו יבהתנור וס ורימאח 

 ע אקרילי. טיח + צב:  רותקיבמעל החיפוי 
 

מכל   ניםגוו/דוגמאות 3 -ו ת סדרו 4 ביןירה מח במידת אריח תהיה  לכעבור  – דיירבחירת הרוכש/ ל  :ערות ה 

  . ריםות מגומוש בדירחים בשי ושכי םינפוצגמאות ודר תואמים לתוהי טרליני היריא בגוון בשאחת מהן ה סדרה

   .(LAPPATO) ית"ן הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקיאחת מב

   ות. חדרי רחצה/שרות ומרפסל פרטרש לחדרים אלו תהיה פחותה מהנד לא בכל הדירה גת מניעת ההחלקהרד

 . 11R - רצפת תא מקלחת   .R10 -  תפסוחדרי רחצה ומר  .9R - ריםחדרי מגו

 שיבחר על ידה.  או הספקשתציג החברה בחר ממ   השעת וכשת הרירח ב

    צריםר מוהאפשרות לבחוא תינתן ק ממבחר של ספק אחד ולחירת הרוכש תעשה אך ורבלמניעת ספק יודגש כי  

 גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.ים שונים, שונים מספק 

    טיים ת התקנים הרבלנ שורילפי ד דין ו לכמו לפי הוראות ט בים ייא, הרצפות והנקזים באזורים רטותירוהק 

 ו חדרים סמוכים. א/מעביר מים לחלקי בניין ולמניעת   
 

 ס"מ.  2 -ד כחללים סמוכים ע , לביןת שרות"ד ומרפסבכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ – יםהפרשי מפלס

ס"מ  20המותר בתקנות )עד מונמך )מדרגה( עד לגובה /פסות שמש/גג, יתכן סף מוגבהה למרביציא

 . יתהאדריכל, לפי תכנון (חברו/בהגו
 

 60 -פחות מ , באם יש פינות קמורות שאורכםPVCאו  םאלומיניויבוצעו פינות מפרופיל  – ת בחיפויפרופיל פינו 

 טת החברה.פי החלס"מ, ל
 

  ת ו ת למערכפים, בגב ארון מטבח, ארונוצוף למעט בשולי קירות וחזיתות מחור הרימחומ - ם()פנלי שיפולים 

 .ס"מ לפחות 7בגובה  ת )גרונג(ללא קיטום פינו וי ושיפוליםיפח  ם.יים טכנואזורי
 

)פוגות( יקה, נדרש ביצוע מרווח בין אריחים קרמוף באבן טבעית ושות התקנים לריצדרי לפי – פוגות(מרווחים )

 מ"מ לפחות.  1פחות. לריצוף טראצו מ"מ ל  3ל ש
  

כך בטבלה, במפרט   צויןבאם  תקנו בפועל רקל יויעלערות סות בה ח יייש הת לגביהם )מובהר כי ציוד ומתקנים

 סכם הרכישה(. מכר זה או במסמך אחר שצורף לה
 

 :מטבח ומשטח עבודה  ארונות  2.5
 

פינה  רר המטבח כאשיקך תימדד לאורך אורמידת ה. מ"א 6 ךבאורארון מטבח תחתון  – מטבח  נותואר 2.5.1

ך הארונות המשולבים בתו למעט מקרר אךב כיו"וכיריים  ,, תנורם המיודעים למדיח ליחל. םושבת פעמיימח 

 . חישוב אורך הארוןרך לצונכללים 

   ר, הכנה כיוחה של וה שטכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנתושבות ל תות, מגירות, מדפים,הארון יכלול דל 

 להצתה(,  לחשמקודת לבישול ונ גזודת , נקלהתקנה שטוחהח מתאים חיתוך פתבות ו)תוש  יים מובנותלכיר

 .  מדיח ל הכנה

ס"מ מעל   90 –ס"מ. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ  60 –עומק ארון כולל חזית הדלתות יהיה כ 

ל  טיבות ש ניעת רס"מ ובחיפוי עמיד למים למ 10 -ן סוקל בגובה של כק יות כאשר בתחתית הארון פני הריצוף

   הארון.  תחתית

ס"מ מאבן טבעית או אבן   2דה בעובי לא פחות מ ועבטח משהקונה,  ת , לבחירןן התחתון יותקארוך הרלאו

לחזית חס ס"מ בי 2לטה של ם בהבשוליי, עם לפי העניין 2ו  1חלקים  4440לת"י  בהתאםיסר או ש"ע, ק

וגבה ון מתקן קנט עליהמשטח יו ור. בהיקףל כיחה שם להתקנה שטו, המשטח יותאםהארונות בכל היקפ
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ח  ית המשט ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחז שאי להעדיף התקנהר נה. הקוי המוכר"עבודו ייבחר שאופן עי

 ח. ל היקף המשטם בכף מיאדרש כולל ככל הנ

ו/או הספקים שיבחר  שיציגו המוכרגמאות מתוך מגוון דולבחירת הקונה יה יהח ודה במטבמשטח העב

 . ילרבהיר ניטם יהיה בגוון מהד  אח נים לפחות שגוו 3ציג . המוכר ימוכרה

   .מ"מ לפחות  17-18פים יהיו מעץ סנדוויץ בעובי מדוהן ארוף הגו

 . מ"מ לפחות 5-6גב הארון יהיה מעץ דיקט בעובי 

 רמינג. לוחות פוסטפו/MDF/ץסנדווי  עץת עשויו וןארדלתות ה

 . קוגובהו ועומ"מ לפחות לכל ס 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 

כני  ן פתרון מתקובה יו אחת בלבדכלול פינה י וןתהתח  מטבח ן הורא  קופיות ממתכת.סילות טלסות מלמגיר

 ע.ר או ש"קורנגמת מג'יק סון נשלף כדולאח 

 הקונה לא קונה. החליט ם בארון תחתון הינם להחלטת ה מובנייו"ב כ נור וכ, תח התקנה של מדיתכנון ו

   ליםלכ עדיםויהמם בחללי ,ומדפים תותדל בותרו לבח בשלמותן המט ארוק המוכר את ספם ילהתקינ

 ליים ולרבות ההכנות הנדרשות. שמהח 

 .תכת פוסטפורמינג וידיות מפורמייקה או יהיה  בח המטונות ראצוני ליח  ציפויה 

 .מלמין או פורמייקה יהיה וגמר מדפים ציפוי פנימי 

    הירב דח אחד מהם לבן ואר כאש חיצוני לציפוי שונים גוונים  5ונה לבחירת הקי ציפוי חיצונ  – בח המט גוון 

  . ליניטר  

 ון לבן. ציפוי הפנימי יהיה בגוה 
    

 

 הערות:    

    תעשה אך ורק  עבור סוג הציפוי וגווניו חירת הרוכשב  למניעת ספק יודגש כי  – בחירת הרוכש/דייר  

 ע"י החברה. חרנב, אשר המטבח  יצרןספק/ ידיעל  ,שיוצג לוממבחר    

    1כר יהא רשאי להציע לדייר להמיר עד , המופיפציהסנון המטבח כת , בהתאמה למעלהוחדרים ו 4.5ת בדירו 

 מ"א ארון מטבח עליון. 2-מ"א ארון מטבח תחתון ב  

 מ"א. 2ן יהא  רון מטבח עליומ"א ואורך א 5ן יהא , אורך ארון המטבח התחתורכלומ 

 מפורט להלן: כ יון לעוכנן הארון המוכר יתקבל את הצעת הנה לקוהחליט ה 

 

 .פינותרציף ללא  היהארון יה .1

 .ס"מ לפחות 30"מ לפחות ועומקו ס 75היה עליון יגובהו של הארון ה .2

כלפי   העליונים תהיהובתנאי שפתיחת הארונות  ס"מ 60ארון עליון יהיהה  ובהן שגנית

 קלפה( )מנגנון מעלה 

 אורכו. מטבח עליון יכלול מדף אחד לכל ארון  .3

ארון המטבח   בילג רט המפדרישות ל יון יהיה בהתאם רון המטבח העלמבנה וציפוי א .4

   התחתון.
 

עם  אבן קיסר ס"מ או לחילופין  2 -ה משיש בעובי לא פחות מונה משטח עבודרת הקלבחי - משטח עבודה

 החשוף. ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם  2בהבלטה של  שוליים

 .תחתון לפי ארון המטבח חלק - מידות

 לי. יה בהיר ניטרם אלו יהניוומג  אחדשלפחות  םגווני 3לבחירת הקונה מתוך  - גוון

 וח בודד אחד.לא לקיסר בהדבקה ו לוחות השיש/אבן
 

 

 אחרים ארונות 2.5.2
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ה עמיד סיבית /MDF/עשוי עץ סנדוויץ ס"מ לפחות 80אורך בו מונח תלוי א ןן ארון תחתותקצה יוי הרח בחדר

ודה בע ח שט, מ יםידתי מחללבם ירות, מדפים, ציהארון יכלול דלת  .310ENלפי תקן  5Pבמים ברמה 

 רץ משולב בכיור. אינטגרלי מחרס/שיש/ניאו קווא
 

 שירות מרפסת   2.6
  

תח יהיה הפה למתקן לתליית כביסה. ממנו תהיה גישה ישיר אשר  חוץ רלאווייהיה פתח למרפסת השירות  2.6.1

ן וחלה מידות רוחב. פשר סגירה בתריס בלבדר כי לא תתאבהריס הניתנים לפתיחה. מוסגור בחלון ות

ה ובכל  ליית כביסה והגעה לכל רוחב מתקן תליית הכביסתמאפשרים לאדם בוגר לה הכאיהיו והתריס 

 ס"מ.   75 –מקרה רוחב פתח נטו לא יפחת מ 
או מחדר הרחצה. דלת הכניסה תתאים   יה מהטבח הגישה אלגם אם  דלת כניסהן קתותבמרפסת השירות  2.6.2

   .הזמפורטות לגבי דלתות פנים במפרט לדרישות ה

 צפה ולא אחד מעל השני.ח על הריה יתוכננו כך שכל מכונה תונסמייבש כביו סהביונת כהכנות למכ 2.6.3

" כולל תריס הגנה עם משקולת 4 אדים בקוטר בר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת ומע ביסה ה למייבש כהכנ 2.6.4

 ל. לסגירה והזנת חשמ

    שמל.ת ח נז, הקוז, חיבור לנימים קרים ה למכונות כביסה לרבות נק'הכנ 2.6.5
 

   כביסה  לתליית  ן תק מי      72.
 

 , ס"מ 160ך מינימלי של ים באורגלגלמגולוונות ו תעות מתכ בעל זרוירות במרפסת הש כביסה לתליית מיתקן  2.7.1

    .UVת ידים לקריניו איכותיים ועמיה . החבליםס"מ  160פלסטיק, באורך מינימלי של מ  כביסה יחבל 5

  ס"מ 120 –ם שלא יפחת מ קן מתקן מתרומ שיותאי  בתנ מ" ס 160 –פחות מ יה הין שאורך המתקן נית  2.7.2

 .ס"מ 800-ת מבר של חבלי הכביסה לא יפח והאורך המצט

 ס"מ. 06ה לא יפחת מ עומק הניש .1005ת"י העומד ב  יהיה מחומר עמידמסתור כביסה  2.7.3

    צרלהיוולה זה עלורה ק מבתקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים  יוהכביסה יתכן ו: בחלל מסתור רההע

 כביסה גדולים.לתליית פריטי   רעההפ
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 בדירה  ותריסים  חלונות  ,דלתות  רשימת  3 '- מס  טבלה  2.8

 תריסים  חלונות דלתות 
 

 

 

מיקום  

 הפריט 

 

 ות  מכ 

 

 החומר: 

 עץ 

 או 

  אלומיניום 

 או 

 מתכת 

 

 סוג 

 פתיחה: 

  ר י צ 

 רגילה 

 או 

על    נף כ   

 כנף 

 או 

 ר נגר 

 

 ות מכ 

 

 החומר: 

   ץ ע 

 או 

  מיניום אלו 

   וא 

 מתכת 

 סוג 

 פתיחה: 

 רגילה   ר י צ 

 או 

ל  כנף ע   

   כנף 

   או

 נגרר 

 או  

   כיס 

 

 כמות 

  חומר 

 סים: תרי 

 

   אלומיניום 

 או 

 פלסטיק   

 

 חה: פתי  סוג 

 רגילה   ציר 

 או 

  על כנף כנף  

 ו  א 

 רר נג 

 או 

 כיס 

 או  

 י חשמל 

 מידת הפתח. 

 רוחב( )גובה/ 

 

 מידת הפתח. 

 )גובה/רוחב( 

 

 . הפתח   ת דו י מ 

 סה כני 

 

 פלדה  1

י לפי ת"

5044. 

 ציר 

 רגילה 

      

100/200 

 חדר 

 דיור 

 )סלון( 

ומיניום לא 1

 מזוגג 

נגרר כנף  

 על כנף. 

 פלסטיק/  1   

 אלומיניום

גלילה  

 חשמלי 

לל גיבוי  כו

   ידני

200/210 200/210 

 חדר 

 שינה 

 הורים 

 ציר  עץ  1

 ה רגיל 

אלומיניום  1

 מזוגג 

 רר נג

ף על  נכ

 כנף

 / יקסטלפ 1

 אלומיניום

 גלילה ידני 

85/210 120/105 120/105 

 י ר חד 

 שינה  

 ילדים 

 

 ציר  עץ  1

 לה רגי

ם יניואלומ 1

 מזוגג 
 נגרר 

כנף על  

 כנף

 פלסטיק/  1

 אלומיניום

 ני ה יד גליל 

85/210 120/105 120/105 

 ד "ממ 

 

י  פלדה לפ 1

 הג"א 

ציר 

רגילה 

פתיחה  

 לחוץ 

ם ויניאלומ 1

 מזוגג 
 ציר 

 ה יל גר

 פלסטיק/  1

 יניוםומאל

 נגרר לכיס 

90/210 100/100 100/100   

 רסיסים הנגררת לכיס. הדף ונגד   פלדהכנף 
 

 מטבח  
אלומיניום  1   

 ג מזוג

 נגרר 

  כנף על

 כנף

 פלסטיק/  1

 אלומיניום

 גלילה ידני 

 120/105 120/105 

 חדר 

 מקלחת 

 הורים 

 

עץ  +  1

או   רצוה

 צו אור

 ר צי

 לה יגר

ום אלומיני 1

 ג מזוג

   ----- פ( )קי נטוי

75/210 50/75 ----- 

חדר  

 אמבטיה 

 כללי 

עץ +  1

או   צוהר

 אור צו

 ציר 

 רגילה 

אוורור  

 מכני

    

85/210   

 חדר 

 ארונות 

    

  

     

חדר  

 שירותים 

1 
 

 עץ 
ציר 

 רגילה 

אלומיניום  1

 מזוגג 

 

 פ( נטוי )קי
   

75/210 50/75 

 מרפסת 

 ת ו שיר 

 

ציר  עץ  1

 רגילה 

אלומיניום  1

 מזוגג 

 נגרר 

כנף על  

 כנף

 פלסטיק/  1

 אלומיניום

 ילה ידני גל

75/210 120/105 120/105 
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ות ידל מקרה מתיחה. בכובכיוון הפה תיח הפ בסוג , חיםתחים במידות הפתפם הרה: יתכנו שינויים במיקועה

ם הערות ת התכנון והבניה. ראה ג תות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנול דם בהמעברים החופשיי

 ת בהמשך. נוספו
 

 

 :הערות לטבלה
 

 . (הכישמך אחר שצורף להסכם הר במסזה או ר מכ   )הקיים בפועל רק באם צוין בטבלה, במפרט

כוורת צירי   ים מילוסגרת עץ עודבקים על מקטים"(, מידיה משני לבידים )"ושנף דלת העכל ונההכו - דלת עץ (א)

 ם.  פייפ כפולים מתכווני
 

 . יתכלת האדריפי החלט לער , הגוון והגימופרופילהסוג  - יניוםאלומ (ב)
 

  ות הכמלבד שם בטבלה וביחדראחד מ בתיאור שלע פיהות לחדרים יכולו משותפים לשני  - דלתות / חלונות, (ג)

ל רצפה ושולי דלתות פנים יוגבהו מע ת בטבלה. יתכןהמצוינוחלונות ות/לסה"כ הדלת ה תתאיםריהכללית בד

 וד מערכת מיזוג האוויר.ס"מ כהכנה לתפק 3עד 
 

(  ing Double Glaz) לכפוזיגוג שקוף יותקן במעטפת  יניום וזכוכית למעט בממ"ד.מאלומ - ,זיגוג חלונות (ד)

עם מרווח אויר  חות משני הצדדים"מ לפמ 4בעובי  )זיגוג .יהםינאויר ב ח רוומת עם כיזכומשני לוחות ם בי כורמה

 (.  מ"מ 6של לפחות 

, , גלגלים, צירים  EPDM ל זיגוג, אטמי גומיבהם סרגריים ויהם בעלי תעלי תו תקן ואביזרים מקוהחלונות ורכיב

 פתיחה ונעילה.  ינגנונות, מת מובנידיו

 ן.ר היצ םה מטע רשמו יןמתקעל ידי  יותקנו תונוהחל

 פקוד העורף.  ראותנגרר בהתאם להודה ף פלכנם מזוגג ע םמיניואלו  – "דממב     

    יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם  על כנף.ויטרינה אלומיניום מזוגג ונגרר כנף חלון  – ר דיורבחד 

 י.נגנון פתיחה ידנמלי וממנגנון חש 

 .  אין – ותתרש 

 לכנף רשת אחת. סילה כהכנהיב נוסף במ תנ יותקן  ףל כנע נף כ  נגררים תוויטרינו/תונללים חלוכוה חיםבפת 
 

בות  דרש אוורור( לרנון והבניה נ כתחלון ו/או דלת מזוגגת לקיר חיצוני )בחדרים שבהם לפי תקנות ה דר בהע (ה)

 . כיסוי(פפת ר  ותבאוורור מכני )לר תקןבתריס או חלון, יוהסגורה מרפסת שרות במטבח באם פונה ל
 

 .  םיניואלומיים שוע - תריסיםמסגרות החלונות וה (ו)

  בוע ו יועץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קו/א יתהאדריכלפי תכנון ל גוון עהפרופיל והג וס 

 קה / מחסום ו/או קירות מסך. המשמש כמע 

   השלבים כולל אטם גומי בין  ףצמוק  וריתןיאפולמיניום במילוי ולא ח פריס עשוי שלבי התהזזה(  /)גלילהם יסיהתר 

 ראות יצרן.ח והואם למידות הפת הפח בהת. עובי לאטימה מוגברת 
 

 .יתתותקן זכוכית בטיחותית שקופה או עמומה )"חלב"( עפ"י החלטת האדריכל  הם יש חלונותב בחדרי רחצה (ז)
 

ות לפי החלטת עוות קבו רפפא/ת וי ו/או סבכה בדלנמכ ון ו/או אוורורחל עותבאמציעשה  המחסןאוורור  (ח )

 וי אש.ות כיבודריש יתכלהאדרי
 

  פר תריסים, תוספת או ביטול של חלקי זיגוג קבוע חלוקה ומסהחלונות והדלתות, ה פתיחת צורת שינויים ב נוכית (ט)

 . יתפי תכנון האדריכלל  כנפיים הכל ע
 

מחסן  

 דירתי  

 

 

פח או  1

אחר לפי 

דרישת 

 ויותרש

ציר 

 רגילה 

      

70/200   
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 לטת החברה.הח  פי ת עלתוצרת הדל   - דלת כניסה (י)

   ן גלילדי מנגנומופעלים על יכיוונים ו  4הננעלים לפחות ב   םים חבויריחיב  כתרעלת מעב פלדה  ןגמ לתהד 

 .5044התואמת לת"י מספר  

  נעה ו"רוזטות", טלסקופית, מערכות צירים, מגן צילנדר, ידית הצצה פנורמית/לדלת סגר ביטחון נוסף, עינית  

 דלת ומספר דירה.   , מעצורסף תחתוןשת מבר  

 . תמ לפחו"מ 1.25בי עוב  ונתדה מגולוף מפלקושמ 

 לטת החברה ולפי הנחיות רשות הכבאות. הח על פי הממ"ד סה ודלת דלת הכנין גמר וגוו 
 

עמידות למים הכוללות קנט  בפתיחת ציר רגילה. דלתות  23רים לבודות בהתאם לת"י החדדלתות  – פניםות דלת (יא)

 ת.וח לפ  ס"מ 7הדלת בגובה  בתחתית  יד למיםר עממחומ

 ש"ע בכל היבט תפקודי  ו/או מילוי אחרסבורד וי פלקמיל מודבקים על מסגרתת וח י לונשויה עשיה כנף הדלת תה

  3 –ב  ם. צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת )קנט( מצופהחוזק, אקוסטיקה, קיי

 צדדים לפחות.

 משני הצדדים.  תכ ות מתוידי ול מנעש עמיד במים עם  עמתואו ציפוי חיצוני  ורמייקהצבע או פת בלתוהדגמר 

  פסי אטימה.  גמר וגוון תואם לדלת ויכלולץ בפולימרי או ע הלבשהבעל  עמיד למים  23"י תאם לתף בהמשקו

 מקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר מזוגג בכנף הדלת. בחדרי אמבטיה/ 

חברה יוצגו על ידי ה ירהח בהגוונים ל .ןלב בצבעלפחות  מהן דאח  כאשר גוונים 3ך תומ החירבל - תותהדל גוון

 .דהי ים שיבחר/ו עלהספק/ו/או 
 

בממ"ד ובפתח בדירה המוכרז כפתח חילוץ קומתי )בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה(,   – פתח חילוץ (יב)

  הפתח, יים במידות שינו כנוית מות כפתח חילוץת המוסכ הרשויו ע"י אין לקבוע סורג קבוע.בנוסף, בפתח שיוכרז

 חה.הפתי ווןיחה וכיסוג הפתתריס לרבות  /לון ח סוג 
 

 . כלפי חוץפלדה אטומה, הנפתחת  , לפי דרישות פיקוד העורף - מוגןרחב  למה דלת כניס (יג)

   לכיס  ת הנגררושתיים ת או ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אח  2 –סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כ  

   קאותיסם חסומים בד טרים שוניעוגלים בקופתחי אוורור מ וכן גו+ זיג םאלומיניו. חלון ם לפתיחהינפיכ 2ו/או  

  פי הנחיות פיקוד העורף( ע"ג הקיר וליד פתח האוורור פלדה )פלנצ'( וניתנים לפרוק. התקנת מערכת סינון אויר )ל 

   יע" קבאם סופ ש שגד(. יו2010מאי  אהג"יצרן. )תקנות ות המיד  לפידות המערכת תיצור הפרעה מקומית. מי 

 פירוקו ע"י הרוכש יחייב בדיקת    יקוד העורף לכןשרו ע"י פאוו ינתו והתקנתו נבדקוון הרי שתקהחברה מתקן הסינ 

  של י בכל מקרה י פיקוד העורף. למניעת ספק יודגש כתקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע" 

 תואם הנחיות הצוע בפועל ועל יגבר הביצוע בפיבכר בין הרט המ מפביות המכר ו/או נתוכבין המצוין ב ירהתס 

 .ל פיקוד העורףנות שמעודכ 
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 סניטרים  ם וכלי  תברואה  מתקני  4 - מס  בלה ט  2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בלהט ל  ערות ה 
 

 מטבח  מיקום  
מקלחת  

 הורים 

אמבטיה  

 כללי 

חדר  

 שירותים 

מרפסת  

 שירות 

            מתקן 

 מטבח   ורי כ

בהערות    ' )ראה א 

 בהמשך( 

 מידות בס"מ 
 40/60  -דד  ו ב 

 46/80  -כפול  
       

 ותוצרת   סוג 
נירוסטה/אקרילי 

 חרס /
       

 כיור רחצה 

ות  בהער   )ראה ב'

 המשך( ב 

   40/50 -כ  40/50 -כ    מידות בס"מ 

    ס חר  חרס    ותוצרת   סוג 

מיכל  אסלה ו 

 הדחה 

ות  ' בהער )ראה ג 

 ך( המש ב 

  יצרן מידות   מידות יצרן  מידות יצרן    מידות בס"מ 

 וק ו בל מונ   ס חר    צרת ותו   סוג 
חרס מונו  

 בלוק 

חרס מונו  

  בלוק 
 

 קלחת אמבט/מ
   מידות בס"מ 

לפי תכנון  

 אדריכלית 
70/170    

    ח ילי או פ אקר      צרת ותו   סוג 

סוללה למים  

לכיור,  קרים/חמים  

  מהקיר או 

 ח שטממה 

 ( )כולל חסכמים 

   ח ר פ מיקס   מיקס פרח    רח ס פ מיק  דגם 

 רת ותוצ   סוג 
ראה הערות  

 בהמשך 

ראה הערות  

 משך בה 

ראה הערות  

 בהמשך 
    

אמבטיה  סוללה ל 

 .  חמיםו קרים  למים  

 )כולל חסכמים(. 

     דגם 

מיקס מהקיר  

+ צינור  

נתלה  

 תכוונן מ 

   

     ותוצרת   סוג 
ראה הערות  

 ך מש ה ב
   

  ת מקלח סוללה ל 

 . למים קרים וחמים

 ם(. )כולל חסכמי 

   ם ג ד 

+  מיקס מהקיר  

צינור נתלה  

 מתכוונן 

     

   ותוצרת   סוג 
רות  ראה הע 

 משך בה 
     

 קיים         נקודת מים למכונת כביסה וניקוז 

 ה לנק' מים למדיח כלים הכנ

 ור המטבח( )משולב עם הניקוז בכי   
        קיים 

        קיים  שול גז לבי ת לנקוד   כנה ה
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 להסכם הרכישה. רף צוין בטבלה במפרט מכר זה או במסמך אחר שצו רק באםיים בפועל קה
 

יצרן/ספק   וצג לו, על ידישיתעשה אך ורק ממבחר  חירת הרוכשבספק יודגש כי  למניעת – בחירת הרוכש/דייר

 חברה.הע"י   חרם, אשר נביריטהפ
 

. סוג הכיור נהס"מ לבחירת הקו 80/46במידה של  ול"מ או כפס 60/40ה של במיד דדווונה לב הכ – מטבח כיור ב (א)

  שטוחה.התקנה  ב המצוין בטבלכ
 

 פי בחירת החברה. לעתוצרת   – חרסיור רחצה כ (ב)
 

הדחה בולת י י בעל קתחרס דו כמו  הדחה למיכעם מושב כבד בעל צירי נירוסטה ומחרס  – ומיכל הדחה  אסלה (ג)

   על פי בחירת החברה.. תוצרת האסלה 1385פ ת"י ליטר ע" 3 –ליטר ו  6של קצרה וארוכה 
 

עם שיפועים  7922העומד בדרישות ת"י בגמר ו דין"פ חת מהמידות הנדרשות עלא יפ קלחתתא המ (ד)

ל להקיר כומב דרך מיקס רים רקם וללה למים חמיתותקן סו. תאגני תנתקהתותר יקוז המשטח. לא לנ

ע"פ ס"מ ומזלף. לחילופין  60ך אורקה טלסקופי ומוביל אנכי ב, מוט החלתכוונן, מתלה משרשורי ורצינ

 ס"מ. 15בקוטר ש מקלחת מ וראס" 30ך ע מהקיר באוררודייר יותקן זבחירת ה

בטיה וכן וי אמללמיציאה תחתית הכוללת י ס מהקירמיק, סוללה למים חמים וקריםתותקן  באמבטיה (ה)

 "מ ומזלף.ס 60ך ל אנכי באור סקופי ומוביחלקה טל, מוט הלה מתכוונן, מתיררשוור שנצי
 

 ניל.  חיבור לביוב וברזי כוללת לאסלה חהומיכל הד התקנת כיורים  (ו)
 

 החלטת החברה.  על פיאו צבע  לבן גווניב - מתקנים הקבועיםהגוון  (ז)
 

 ת  עזרת ידימים/קרים בלמים ח  תויסולו כמותי דוון קרמי נגנל מע ב לחמים וקרים בציפוי כרום ניק םמילסוללות  (ח )

 העומדות בדרישות התקינה הרלבנטית בארץ. סדרות   3לבחירת הרוכש   אחת.
    

 ס"מ 25ס"מ, גובה  20במידות עומק  ה נשלףיהי ח ברז המטב (ט)

 "א.ס"מ כ 15וגובה של ק ומעבמידות   ז כיור רחצהבר

לוחין או חיבור לקו ד( ו2007תיקון אוג'  –ת )הל"מים ח קרים, מים מים  תלולכ - מכונת כביסהחיבור ל הכנת  (י)

 שפכים. 
 

 

 קצה.  אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי באם לא נאמר - נה לנק' גזהכ (יא)
 

 ות המקומית. מהרש יםים המסופק מ - מים קרים (יב)
  

  

 וע.  ל קבך שרווהנשלף מתו  ראש ברז - נשלףאביזר  (יג)
 

 ור. הכי ה אודשור משטח העבול מיע  םברז הממוקהינו  – פרח 
 

     ת ידית אחת. חמים בעזר /מים קרים  סתוומ –קסר(  )מי מערבל
 

 ם/קרים לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. חלוקת כניסה/יציאה של מים חמי – ץ(ופנטר רב דרך )אי
 

ביסה הפועל בשיטת  כ שיש להשתמש במייב הכביסהממייבש  יר חם/לח בהעדר חיבור ליניקת או - קונדנסר (יד)

בעת הצורך.  מים אל מיכל איסוף המחייב ריקון פלטת כהייבוש נ תהליך בעתטת  בשיטה זו הלחות הנפלסר. ונדנק

 נפלט אויר חם לחלל הדירה בסמוך למכונה.למניעת ספק יודגש שעדיין 
 

הקצה הסטנדרטיות  ערכות כננים למי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכיש לקחת בחשבון  (טו)

, ללא התאמת קוטר צנרת  ם""גש קלחת דמויראש מ ל כגוןשינוי מהאמור לעי .(וכ"וקוז יזים/מקלחות/פתחי נבר)

שת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני גליהדלוחין, 

 ה. ז ברצפלת הניקוות המים הנפלטת ממפל המים לקיבומהתאמה בין כ
 

 לנקוט  החלקה, ישמונע כוללת  שרצפת האמבטיה אינה וכל ,לחתקאמבטיה הינו גם למב שהואיל והשימו (טז)

 קות המיועדות למניעת החלקה. באמצעים מתאימים כגון הדבקת מדב
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ק ש בכיריים הכוללים מנגנון לניתומ קום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתככל שמי (יז)

 . לות הבישוני של להבצורקרה של כיבוי לא במהגז זרימת 
 

בטבלה, במפרט מכר  אם צוין כך עיל יותקנו בפועל רק ערות לות בה ייחסלגביהם יש התומתקנים  דהר כי ציומוב)

 (. ורף להסכם הרכישהזה או במסמך אחר שצ

 

 חלקם יתכן  יוב )בקולטני בצנרת ופתחי ביקורת ל  - צורך אחר  לציה נוספים בדירה, לכלאביזרי אינסט 2.9.1

ס מהנד פ"י החלטתמיקום וכמות עת או בסמוך לתקרה, בקירוה, בפברצ  ין( לכלל הבני יםפומשות

 האינסטלציה. 

 .י דרישות כיבוי אשפל מיקום וכמות, עב  יתכנוז כיבוי ימת

 ארון למחלקי מים במיקום, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה.  

ד המיקום , עהלמעב בין המיקום המיועדד וברת גז וכבלי פיקת להעפוצל וצנר יקוז למזגן מיני מרכזי ו/או מנ

 ייד. המיועד למא

החברה.  החלטת  יפל ו/או במסדרון ו/או אחר, ע י מרכזי ו/או מפוצל, במרפסת שרותן מיניועד למזגמיקום מ

 לפי החלטת מהנדס החברה. מקום מוצנע ומוסתר ב מיקום מיועד למעבה 
 

 הערה: 
 

צרו וי ואסטטיודד כיסוי מב בו התקנתי, יתכן ויחירשושידל כי כיבוי, כ גבר צנרת מים/ביוב/מתך במעהצור

סמוך לקירות ורצפה, שלא "ספסלים", בסמוך לקירות ותקרה ו/או ב ליטות דמוי "עמודים או קורות" אוב

 נית. מהתוכומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה בהכרח יסומנו בתכנית המכר, או שס

ין יתכן  הבני ובהרים לגהעובבקולטנים נסטלציה ינחיות מהנדס האוה "יתה בנוסף, יש לקחת בחשבון כי לפי 

אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר גישה בדירות בהם יידרש ביצוע פתחי ביקורת  ולכן ת וידרשו פתחי ביקור

 לצרכי תחזוקה.
 

   רשות המקומית לדירות בשבע קומותישת האו דר/באמצעות חשמל. לפי החלטת החברה ו - חמים מים 2.9.2

 ערכת  התקנת מ חשמלי לדוד המים החמים.  גיבויות ת, לרבשותפמאולצת מ סולארית תנות תותקן מערכליוע

 . 579סולארית ע"פ ת"י 

ס על פי החלטת מהנד ון תור הכביסה או בגג עליימוקם בחלל מס – למים חמים (דודמיכל אגירה )

ולל זמן כצב ועזר חשמלי והתקן קט נכלול אלמל יהמיכ. טריםלי 150 רהה. קיבולת מיכל האגיהאינסטלצי

 פעלה. ת תכנון זמני האפשרו למתןק מפס
 

 'תיקון אוג -כביסה )הל"ת קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחת. מכונת   - לכלים חמים מים רחיבו 2.9.3

 2007) 

 בדירה., אחד "דלי"יותקן ברז לחצר ביציאה (קיים  באם)–  דלי בחצר ברז 2.9.4

 כלית. ה והאדרירפי החלטת החב לשע  וםקמיב יש – לדירה מים למונה הכנה 2.9.5

 האינסטלציה.לפי תכנון מהנדס  S.P ,PPR לדה מגולוונת, פקסגולפ וקרים מיםח  מיםל - תהצינורו חומר 2.9.6

 .סטי או אחרפל שפכים בומי  לוחיןמי ד

 . םבחדרי או/ו במטבח  הגז נקודות ועד הגז ממקור רהבדי גז צנרתקיימת  2.9.7

 .לדירה גז מונהל  הכנהיימת ק 2.9.8
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 חשמל  י מיתקנ   -  5- מס  טבלה  2.9.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טבלה ואחרות: הערות ל

 דלקה אחת. הכיסוי( כולל נקודת רה )ללא נורה ורה על גבי קיר או תקבית נו - קרהנקודת מאור קיר/ת (א)

שומר לפי  מדת ת כניסה למבנה או לעלדלם פני תצה לתקשורק  אביזרל לכו נקודה מלאה – נטרקוםאינקודת  (ב)

 עניין.ה

 משיכה בלבד. ט באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחו - "הכנה" (ג)

 ת ההכנה בקיר. עד נקודשב( מריכוז תקשורת ו' תקשורת )מח לנקהכנה          

הט" א "תנור לם" ולחו רייר(, "מפזריות הדאח במצאת מעל דלת חדר הרחצה יותקן )ם נ הכנה לתנור חימואם 

 ודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה. (. למניעת ספק יי)ספירל

ביניהם, אך  בריחוק נפרדים הנמצאים ו ים שונ אביזרים שנינות להדלקה/ כיבוי מ ור הניתמאנקודות  – מחליף (ד)

 קודה/ות מאור. ם נמדליקים/מכבים את אותה/

 . חשמלשות מהנדס הודריות החוק יח בעקבות הנהנק' ם קוייתכנו שינויים במ (ה)

  

 זר אבי

 

דת מאור  נקו 

 קיר/תקרה 

 ל מפסק כול 

בית  

תקע  

 רגיל 

בית  

תקע  

ל מוגן  רגי 

 מים 

בית  

תקע  

כוח  

במעגל  

 נפרד 

נקודות  

טלוויזיה,  

תקשורת  

וטלפון. סך  

  3הכל  

 נקודות 

 חר א

 

 מיקום 

 

 

 

 

 יסה לדירה כנ 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 + לחצן   פעמון 1   

 אינטרקום  1

 רגות ד ורה לחדר מ א מפסק ת 1

 וח חשמל דירתי ל  1

 ולל שקע כ ן תקשורת  ארו  1

 טלפוניה/טלוויזיה  ארון  1

 ריס נק' חשמל להפעלת הת ספת  תו  –ריס חשמלי  תוכנן ת  1   1  2 1 חדר דיור )סלון( 
 

 מטבח 
 

1 
 

4 
 

2 
 

4 
 

1 
 

ם  יי תלת פאזי עבור כיר   1+   ור ולמדיח שקעי כוח נפרדים למקרר, לתנ 

 חשמליות. 

     1 1 ל ינת אוכ פ

     1 1 פרוזדור 
 

חדר שינה  

 הורים 

 

 מחליף  1

 

כאשר   4

  ליד 2

 מיטה( 

 
 

1 

 

 

1 
 

חדרי שינה  

 נוספים )ילדים( 

 

1   

 

3 
 

 

1 

 

1 
 

 

 ממ"ד 
נחיות  לפי ה 1

 העורף פיקוד 

 

3 
 

 

1 

 

 

 

 

 ף בהתאם להנחיות ותקנות פיקוד העור   

 ר הורים הצמוד לחד      1 ת ארונות פינ

חדר רחצה  

 ים ור ה 

 

 וגן מים מ  1

 

 

 

1 

 

1 
 

  

   ם תקע לתנור חימו  בית 

אמבטיה   חדר 

 כללי 

 

 וגן מים מ  1
 

 
 

1 

 

1 
 מפסק לדוד השמש   ב זמן הכולל קוצ ם + התקן  תקע לתנור חימו  בית  

 רש רור + מפסק היכן שיד הכנה לנק' איו      1 חדר שירותים 

 ולמייבש. סה  כבי  ת נו למכ  IP44קע בדרגת הגנה  בתי הת   2   מוגן מים  1 ות סת שיר מרפ 

 + מנגנון ידני  חשמלי + מפסק לל תריס  כו    1  מוגן מים  1 רפסת שמש מ 

 פקט הכנה למזגן   1    מסתור כביסה 

שרד  שאינם צמודי דירות, אין מניעה מבחינת מ   במחסנים אשר מדובר  כ   1  1 מחסן 

ף  חסנים יחוברו למונה משותהבינוי והשיכון שהזנות החשמל של כל המ

סן, להחלטת  מונה נפרד לכל מח   קןופין יות ל לבד או לחי חסנים ב למ  דונפר 

 ועפ:"י בחירתו. המוכר  
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רט  צויין כך בטבלה, במפ רק באם י ציוד ומתקנים לגביהן יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל )מובהר כ

 (. הרכישה סמך אחר שצורף להסכםמכר זה או במ

 
 

  .אור הדלקת יצנח ל, גופי מאור ומאור נקודותימים קי -  ומהק בכלקומתי מבואה / מדרגות חדרב 2.9.10

 מתוך הדירה. מבואה קומתית/בחדר מדרגות אור לקתלהד  חצןל ל דירה קייםבכ         

 (. היתר בקשה ל) בניהוה התכנון נותתק פי על בדירה ( צינורות (שרוולים  הכנת  - וץח  טלפוןל 2.9.11

  יהט, בחדר האמב במטבח  ספקען הסר למ לפי דרישות הת"י. םייסטנדרט  - יםשקעי הדלקה ויזראב 2.9.12

 הישראלים. התקנים ל ותקנות החשמ  ילפ , יהיו מוגני מיםהים לדירח ובשטחי חוץ הנספ

 היה שטח פנוי בלוח החשמל י  נדס החשמל.פי תכנון מה  הדירה עלתוך ב  – תקשורתו חשמל ותוח ל 2.9.13

 תיד. מודולים לפחות לצורך הרחבה בע 6ל של דגוב

  55 וקופסא ריד נקודת ההכנה בקוע ריכוז תקשורתצינור וחוט משיכה מתכלול   קשורתקודת תנ 2.9.14

 סוי. כולל כי 1מודול 

   קיימים. – מפסקי פחת 2.9.15

 מקום  , מתחת ל תותקן בארון המטבח נקודה תלת פאזית  .אמפר 25X3 פאזי  תלת – דירתי חיבור גודל 2.9.16

 .  2.5*5ווט בכבל ל ותח מתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות למפסק תלת פאזי בלוח החשמה

 .ירתיל הדהחשמפסק בלוח והמהשקע ת ייווט לרבות בכל הח ת אהנקודה תכלול 

למערכת   פעמון ותשתית פנימית וחיצוניתמערכת כוללת ה .הלדיר בכניסה – קוםאינטר מערכת  2.8.17

  .לשמע ודיבור בחדר שינה הורים פומיתקיימת  לבניין. ת לת הכניסה הראשידאינטרקום ב

 . לא קיימת – סגור מעגלב טלוויזיה מערכת 2.8.18

לחילופין  ור בפועל מיר וללא חיבללא מ  קיימת – יזיה רב ערוצית וטלולקליטת  לכבלים כנה לחיבורה 2.8.19

)ללא ממיר   F.Mו ורדי 33,22,1או למספר בנינים לקליטת שידורי ערוץ  רכזית לבנייןאנטנת צלחת מ

 . (דירתי

.  רתית דיהת לניטור ובקרה של צריכת החשמל רכ בכל דירה תותקן מע – מערכת לניטור ובקרה 2.8.20

עריפי החשמל  ל הישראלית ותאפשר הזנת תת החשמתלת פאזי ולרש לחיבור םהמערכת תתאי 

 המשתנים.  

 1.5בגובה גיש ואת הכניסה במקום נם הדירה בסמוך לדלת הכניסה או במבוהצג יותקן בפני

   ברת )בקוט"ש( ואת עלותם הכספית.וטפת והמצטהש ת האנרגיהצריכ מהריצפה. הצג יציג את נתוני 
 

 :בדירה ם ו חימ   /ר קירו  תקני מ  2.9
 

 הכוללת:  ית תלת פאזיתלמערכת אחת, סטנדרטצע הכנה תבו –מרכזימיני  תידירמיזוג אוויר  2.9.1

 המאפשר פיזור חר אמבטיה או המסדרון או במיקום אתקרת חדר ה לתחתיתמיקום המאייד בצמוד     2.9.1.1

   יזוג רכת על ידי מהנדס מהמענון כנה יהיה בהתאם לתההכם ו מיק יעיל וקצר לכל חלקי הדירה. אוויר               

 ויר.או         

 בקיר ונעה במילוי וכנסת ד חשמלי מרבות "צמה" של צנרת נחושת ופיקוות הנדרשות ל ע התשתיביצו    2.9.1.2    

  . ע ומוסתר שימוקם במקום מוצנ עבהצפה בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למהר

 "צמה"ה מוצא ור הכביסה.פה או לניקוז מסתז המאייד למחסום רצ, ניקו2.5*3ע כוח מעגל נפרד שק

 ., עד להתקנת המערכת בפועלגבססוי בלוח ול הסתרה באמצעות כילמאייד יכל

 ון. המסדר רמוסטט על קיררוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המאייד עד למיקום התתקנת שה 2.9.1.3

ות מערכת מיני  באמצעג לכל חלקיה וינו מיזאהאוויר תכנון הדירה ג וביעת מהנדס מיזל שעל פי קככ 2.9.1.4

כלול את כל התשתיות  ה שת ים ליתרת חלקי הדירמרכזית אחת, תבוצע הכנה למזגן/נים מפצול/

 גז וניקוז מים.  ת חשמל,והנדרשות לרבות צנר
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ניקוז ת ר צנגם  במטבח וחדרי הרחצה, תבוצעל, בכל אחד מחדרי הדירה למעט בנוסף לאמור לעי 2.9.1.5

בקיר ובמילוי ז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר ניקו  ד יבוצע. לממ"ילייםזגנים עמכהכנה להתקנת 

, הכל בהתאם לתכנון  ון מתחת לכיורצפה או לחילופין לסיפוצאה יהיה עד מחסום הרפה ומצהרי

    .קקפם אביזר חרושתי מתאים וסגור עם בקירות יוסתר עוצא הצנרת  לציה. מקום ממהנדס אינסט

 

 , יתוכנן וייבנה מקום להתקנת יחידות העיבוי תוו מזגנים בעת הקמ א יותקנלש בו בבניין חד 2.9.1.6

 , בעבור דירות המגורים בבניין. םוהמערכות המשרתות אות 

 . םלא קיי  – בבנייןזית רכת מרכהניזון ממע  ידירת גוזימ 2.9.2

 .לא קיים - בגזהפועל   חימום תנור 2.9.3

   שקע מוגן. ללותטיה הכובה והאמצבחדרי הרח  דהקונ תבוצע – בחשמל הפועל חימום נורת 2.9.4

 לא קיימים.  – יאטוריםרד 2.9.5

 .לא קיים – שמלייםח  קונבקטורים 2.9.6

 .קיים לא – רצפתי–תת חימום 2.9.7

 ן. אי - אחרים ניםמיתק 2.9.8
 

 :ירהבד  ובטיחות  ש א  כיבוי  סידורי  2.10
 

 .ות הכבאות.דרש ע"י רשככל שיי - בדירה  ריםספירנקל מערכת      2.10.1

 . אותשות הכברידרש ע"י שיככל  – חסןבמ מערכת ספרינקלרים 2.10.2

 ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.   - עשן גלאי מערכת 2.10.3

 . יש – כת סינון במרחב המוגן )ממ"ד(מער 2.10.4

בהכרח  רשות הכבאות, לאי שיידרש ע"ליהם, ככל יפוי/ציפוי עובטיחות אלו לרבות ח וי, כיבוי גיל תקנת סידוריה*

 .וניותתכנשות  ירקנו במיקום אחר עקב דותיבתוכנית המכר, ו/או שיסומנו אך יוצגו 
 

 :ושונות יתוח פ  עבודות  3
 

 חניה      3.1

 ורות.ת ולא מקעליוומת הקרקע ק. כל החניות ב57 –בתחום המגרש  יהחנ מקומות כלה סך    3.1.1

 במכר.  ין בתוכניותמצום החניות נכים במיקו 3 קיימות – כיםנ תחני    3.1.2

        ה נכה, כש דיררו לר תימכ להיתר, היבה/פיתוח ובנספח החניסב/כים כמסומן בתוכנית המגרשניה לנח     

   יסא שלא נעזר בכנכה נכה בעל תו ר מכן לכאשר הקדימות תינתן לנכה הנעזר בכיסא גלגלים ולאח     

 . רנה פנויות לשימושם של הנכיםתשא יםנכה חניות נכה בהעדר רוכש גלגלים.    

 . או הרשות המקומית ריכלאדה לפי הנחיות - יההחנ פני גמר     3.1.3

 פלס הכביש לאזור החניה אשר בתחומי המגרש. קיימת גישה ממ - הכבישמ חניהזור האל שהגי     3.1.4

 ת המכר. מן בתוכניוסמכ -מיקום החניה  חוזה מכר. פי  לע  - לדירה ותחני מספר     3.1.5
 

 מגרש ה  תוח פי      3.2
 

 . יתאדריכלפי תוכנית  לע תטבעי  אבן/ותמשתלב  אבנים/אספלט/טגרנולי /טוןבב גמר חומר    3.2.3

 . יתלפי תוכנית אדריכלאחר /ן טבעיתאב/משתלבות  אבנים/ספלטאב   - וצפיםמר יםמשטח     3.2.4

   הכניסה  נית מהרחוב עד למבואתהמגרש תתוכנן רחבת כניסה חיצובתחום  - הוצמחי משותפת חצר    3.2.5

 , ומואר בעל סה לבנייןניכחב מבואת הולפחות בר ,יסה מרוצףל כנלבניין. הרחבה החיצונית תכלול שבי 

   מ"ר לפחות. 20של   בשטח  ,שרד החקלאותחיות מלהנבהתאם  חסכוני במים, מלווה לצידוגינון  

 ראש מערכת ממוחשבת.  בעלת  –ה מערכת השקי    3.2.6

 ות גן. לא קיימות דיר – לדירה צמודה חצר    3.2.7
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      ,, חלחול )מרזב/ים, צנרתיםמביוב ו גז, ,ישמה/ותיתכן ג - פתת בחצר משות משותפו  מערכות טפירו    3.2.8

 . יוצג בתוכנית המכרושלא בהכרח ין  ניהכל לפי עו חשמל, תקשורת, כיבוי ו(וחות, וכש 

   סורה ו/או ן ו/או אבן לקט ו/או מסלעות ו/או אבן נבנוי ו/או בטו  חומר - חרות של המגרשות א/תגדר בחזי    3.2.9

 .חברהקביעת ה נית הפיתוח המאושרת ולפיוכתלפי בגובה ממוצע ב. או משולת ו/תכת ו/או רשמ   

 . לרת החשמחב דרישותפ ע"ות יבנה באזור החניי – יהחדר טרנספורמצ    3.2.10

 

 
 

 משותפות  מערכות  .4
 

 :גז תמערכ     4.1
 

 המתואר בתוכנית מיקום ובם חברת הגז ובתאום ע קעיתת קר גז צוברבאמצעות   – גזקת לאספ הכנה 4.1.1

 . מקומיתהרשות ה תעפ"י דרישו החברה ו/או "יעיין או במיקום אחר שיקבע או הבנהמגרש 

 ת הצורך תינתנה זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.במיד

 הינם בבעלות חברת הגז.הגז  וצנרת אספקתת כי צובר/י הגז כאמור, מובהר בזא

 ש. י –לדירה  כזימר  גז ממקור גז צנרת 4.1.2

 ח וכן  בשית במטקודת הגז הראנועד  גזהפקת רה ממקור הסמת בדיקיי -  הדירה בתוך גז אספקת תצנר 4.1.3

 . ה למונה גז דירתינהכ    
 

 אש  לכיבוי  סידורים       4.2
 

 הבטיחות.  פי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ  לע – מדרגות בחדרי לחץ להפעלת כתמער 4.2.1

 עץ יות הכיבוי והנחיות רשו  דרישותי פעל  – במבואות/פרוזדורים רגותמד דרי בח  עשן ניקתלי מערכת 4.2.2

 ת.חויהבט

 יחות.בטוהנחיות יועץ ה רשות הכיבויפי דרישות על  -  (יםרינקלרספתזים/מ)  יתאוטומט כיבוי מערכת 4.2.3

 פי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  לע -  עשן גלאי 4.2.4
 

 : הערה 

 תפים או שוות כיבוי בשטחים מ ארונרנטים( ו)הידוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי ות גילהכבאות, לרבכל סידורי 

 . הכבאותת רשות ודרישטיים מיקום וכמות לפי  פר

 . ןאי – נת הדירותלהז מרכזית אוויר מיזוג מערכת     4.3

 .אין  – וג אוויר בחדר/ים לשימוש הדייריםמערכת מיז     4.4

 כת. מוסמ ה מקומית ריכוז אחר, לפי הנחיות הרשות הו/או ביסה הראשית ומת הכנבק  - רדוא תיבות     4.5

 לועד הבית, לדואר שגוי.  1דירה,    כלל 1ר. על הקי הסה ראשית/נפרד/התקנינת כניטר ימכלול ושולב ב מ        

    כמותב מיקום וב מערכות תאורה )בחלקים משותפים(, ומשאבות מים ומערכות סניקה  - אחרים קניםמית     4.6

 המתכננים והיועצים.  תווכניתפי  לשע    
 

 תשתית  כות למער  המבנה  ר חיבו        5
 

 יש.   – מרכזי מים וקל חיבור     5.1

 יש.  - לבית אשיר מים ונהמ     5.2

 אין. – ד לחצרנפרמים  מונה     5.3

 .יש -  מרכזי לביוב ורחיב     5.4

 .המונ התקנת לכול לא .החשמל חברת להוראות בהתאם החשמל רשתל הבניין ורחיב     5.5

 ר חיבו כולל לא( תרהילבקשה ) והבניה התכנון תקנותל  אםבהת וניםטלפה לרשת הבניין לחיבור כנהה     5.6

 הטלפונים. לחב'  הדירה         
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 וללכ  לא( מחשבים וכדומה תקשורת  ,בכבלים טלוויזיה) רתתקשו לרשת הבניין לחיבור הכנהקיימת      5.7

 (.3.9.10סעיף   לבד )ראה גםהכנה ב .תלרשת תקשור דירהה חיבור

  הרכישה.  במחיר  גישה כלולים דרכי ,וזקני ,כיםתומ  קירות ,מדרכה ,שכבי  - במגרש הגובל כללי פיתוח      5.8

 ברה.ריות הח ות המקומית אינם באח ות שביצועם בפועל יעשה ע"י הרשעבוד

 ם וברז מים. ניידי מצוידים במיכלים   –אשפה מיקום איסוף      5.9

 רשות המקומית. ידי ה על  -אשפה  פינוי         

 
 

 משותף  רכוש       6
 

 הרכוש המשותף: אור ית     6.1
 

 . ת המכרבתוכני םאם סומנו כמשותפי ב - ותפיםמש חניה תומקומ 6.1.1

 . אין – לדירות צמודים נםשאי מחסנים  6.1.2

 יש.  – הכניס לובי  6.1.3

 יש.  – יתקומ מבואה  6.1.4

 . 1 – מדרגות חדר  6.1.5

 מעליות נוסעים.  2 – תיומעל  6.1.6

 . י מתקנים משותפיםעל יד חלק התפוסה  - משותף גג  6.1.7

 אין.   - מקלט/ק"ממ  6.1.8

    ות, משאבות סחרור, סולארי מערכות כגון(  משותפות אוו/ פרטיות)  תטכניו תמערכו  - הגג על קניםמית  6.1.9

     לוויין צלחת אנטנה ת על פי כל דין.שתדרוש רשות מוסמכ יתקן אחרמשאבות, מאגר מים וכל מ דרח  

    משאבות (נטיהרלב תקןהמ  את בעיגול להקיף) מים מאגר ,מעליתל  מכונות רדח  דודים, שמש קולטי 

 .יןהד כל יפ על מוסמכת רשות ששתדרו חרא ןמיתק  כלו סיחרור 

 לא קיים.  –שטח ללא גינון  .יש - המגרש בתחומי  פתוח  ושטח  צרח   6.1.10

   פרט זהרט במ מפוכ כגון חדרים טכניים  -  משותף רכוש שהינם הבית של נוספים  וחלקים םמיתקני  6.1.11

 וכניות המכר. בתו     
 

 :ף המשות  ש מהרכו  להוציאם  שאין   מים( )באם קיי  ים /לק ח       6.2
 

 וט(. )מיל  מדרגות י/חדר  6.2.1

 .ר משאבות, חדרים טכניים אחריםמל, חדחדרי חש  6.2.2

 .שותפתמ לחניה גישה  6.2.3

 כניסה  בקומות לובי  6.2.4

 .תיקומ לובי 6.2.5

 .הגג על ) המשותפים(השונים המיתקנים אל מדרגות מחדר שהגי 6.2.6

 .מכונות חדר אל רגותדמ מחדר גישה 6.2.7

 משותפים(. ) םי/טכני ים/לחדר קומתי מלובי או מדרגות רחדמ גישה 6.2.8

 . (למעלית נותמכו חדר ,שמש דוודי ,קולטים כגון: )הגג עלמשותפים  תקניםמי ידי לע התפוס הגג חלק 6.2.9

 מעליות  6.2.10
 

 :משותף  בית  6.3
 

 משותף בבית דירה כרהמו ,(ירותד המכר חוק - להלן) 1974 ד"התשל ,(רותדי)  המכר וקלח  6 סעיףל בהתאם )א( 

  משנה  או בטלמ תהבי על החילל שבדעתו או הבית על שחל קנוןהתו משותף כבית הירשם ל המיועד בבית או
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 חוזהל ףלצר או במפרט לכלול חייב ,להלן המנויים העניינים מן לעניין ייחסתהמת ויהמצ התקנון של הוראה

 :ענייניםה ואלה, ייןענ אותו על רטיםפ המכר

 . המשותף מהרכוש  חלק הוצאת ( 1)

 .לדירה  ודצמה המשותף ברכוש חלקה של שיעורו  (2)

 .אליו בקשר  המחויבים ובשירותים המשותף יתבה ותבהוצא תוההשתתפ שיעור ( 3)

 .ףהמשות  הבית ניהול בדבר החלטות קבלת סדרי ( 4)

 . דירות המכר לחוק( א)3 בסעיף מורהא  בדרך בצו כוןהשי שר שקבע חרא נייןע כל ( 5)
 

  כמי  ר,כהמ הבחוז ורמהא אף על,יראוהו( א) קטן עיףבס המנויים מהעניינים עניין על טיםפר מסר שלא מוכר  )ב(

  המשותף. הבית על יחולו עניין לגבי אותו יהמצו ןהתקנו שהוראות שהתחייב
 

תה  הגדר) שבין שטח הדירה האפשר ליחס קרוב ככל  יהיה לדירה  ודהצמ תףהמשו ש וברכ החלק של שיעורו 6.4

כל  וף לאת בכפ ז של כל יחידות הדיור בבניין,  טח ש( ל5מפרט מכר זה פרק א' סעיף ב  ואופן חישובה כמפורט

י פכמוכר ו/או חר הקשור ברישום הבית המשותף, כפי שיידרש לפי שיקול דעת הפרט א תיקון ביחס זה או בכל

ן  המשותף לא יילקחו בחשבוכל דירה בבית ברכוש  שוב חלקה שלמוסמכת. בחיעל ידי כל רשות רש שייד

 (.6מפרט זה פרק א' סעיף ב  םהשטחים הצמודים לדירה )כהגדרת 
 

 . 1969 –התשכ"ט   הקבוע בחוק המקרקעין  על פי יהיה הבית ניהול בדבר  ותהחלט קבלת ירסד 6.5
 

   החלק  שיעורו של יהיה על פי  ,אליו בקשר המחויבים רותיםבשיו שותףמה הבית צאותבהו ההשתתפות שיעור 6.6

 מוד לכל דירה. הרכוש המשותף הצ         

ת לפטור עצמו רק מאותו חלק של ההוצאו י המוכרשאר, קטבפרוי דירה שטרם נמכרהי בלגכי הרוכש מאשר 

ור עצמו מנשיאה  כול המוכר להוכיח שלא צרך. יחד עם זאת אין המוכר רשאי לפטעבור צריכה בפועל אותו י

 בהוצאות הקבועות של אחזרת הרכוש המשותף. 

סכם  בהן זה ניימשותף( מבלי לגרוע מהאמור בעה ששיוחזרו לרכורכוש המשותף )ו/או החלקים המוצאים מה 6.7

או ם בתוכניות המצ"ב ו/או מצוינים במפרט המכר ו/מסומנימהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר ו צאיו

 .ןוהכל בכפוף להוראות חוק המקרקעי רכבהסכם המ 

  ותף משה דו לדירות בביתוש המשותף ויוצממהרכ מגרש מוצאיםהקרקע שבתחום ה החניה בקומתות מקומ (א)

 .ברהשל הח  סבירההלפי קביעתה 

  ל ש סבירההה מדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתסנים בקומת הקרקע יוצאו מהרכוש המשותף ויוצהמח    (ב)

 ותף. המשהבית  מועד רישום נמכרו עד אשר לאוהוצאו מהרכוש המשותף כן כל השטחים שהחברה, ו  

 יל(.לע  9.2.9כאמור בסעיף ת )למעט החלק ות וגגורפסמ   (ג)

 רכוש המשותף.מוצא מהם( ייחדר השנאים )ככל שק   (ד)

  ות בנין העיר נוספת החלה כניל ת, ולפי כרו לבנייה במגרש לפי התב"עאו יאוש/כל זכויות הבניה אשר אושרו ו (ה)

  כל  את מכר  שהמוכר אחרל הינו היווצרן שמועד בניה בזכויות מדובר שאין ובלבד ע,קו/או שתחול על הקר   (ו)

דו  , יוצממדו כל החניות ו/או המחסנים לדירותוצ תף לא ימשו ל שבעת רישום הבית הככ   .ןיינבב הדירות

  החניות והמחסנים 

 ל. כמפורט לעי  לתא שבבעלות המוכרת        

 

 ריך תא                   

 מוכר ה  חתימת                               /      /                                      וכש/ים ר ה  חתימת 
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 עברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. ים שיופים נוססמכמנספח א' 

 נספח ב' הערות כלליות  
 

 הדירות  בעלי  ציגות ולנ  לקונה  שיועברו  נוספים  מסמכים  - א  נספח       7
 

 :פרט המ של נפרד בלתי חלקכ יצורפו אלו כניותות     7.1

               של (צוניות)חי מידות כלליותו חדר כל של מידות לת הכול -1:50מ קטן לא ידה מ בקנה ההדיר תכנית 7.1.1

 .דירה    

 .ומהבק המשותף הרכושימון ס וללתכה  1:100 -מ קטן לא מידה בקנה הדירה נמצאת  בה הקומה תכנית 7.1.2

 .ומהמשותף בקה ושהרכ סימון הכוללת 1:100 -מ קטן לא מידה בקנה טיפוסית קומה תכנית     7.1.3

   סימון הכוללת 1:100 -מ קטן לא מידה נהקב מרתף קומות ;מפולשות קומות/סהכני קומת ניותכות     7.1.4

    . 1:200 מידה הלקנ מוקטן ף בצילוםלצר תןינ אלו תכניות ;מוצמדים דירתיים ושטחים המשותף הרכוש    

    ביתה תחזי את שנוי שלא בתנאי בבניין תאחרו דירות פנימית של  בחלוקה נוייםשי להכניס רשאי וכרהמ    

 .ףתברכוש המשו םשטחי או    

 1:100 -מ קטן לא מידה קנהב גג קומת תכנית 7.1.5

 הגינ  וןסימ תהכולל1:250   מידה הבקנ יהנב היתר לקבלת המקומית לרשות שהוגשה יכפ גרשהמ תכנית 7.1.6

 .ותצמוד ינותוג תפתמשו
 

 םלמסור בהתא שיש ,ורגימה רי ולחומ המערכות לכל ושימוש התחזוק הוראות יינתנו הדירה מסירת תבע     7.2

 :בעניין תדירו המכר חוק פי על ותבלר דין לכל

 .גימורם על הדירה ירכיב לכ לתחזוקת שוטפות פעולות     (א)

   ,, מעליותבטיחות תלרבות מערכו יןבניב  תותקנוהמ רותהשי  מערכות של מונעת ותחזוקה תכולל הקתחזו     (ב)

 .להבא יוצאוכ קטרומכניותאל מערכות ,אוויר זוגמי מערכות    

 .נדרשות אם ,ותקופתיות טפותשו רותקויב ואפיון רותתדי     (ג)

      טלפון ומספר ספק /יצרן שמות ות לרב ה,נממב תקניםהמו ותומערכ ציוד של אחריות ותעודות טכני מפרט     (ד)

 .קשר ליצירת            
 

             של תחזוקה והוראות ניתתכ (1בבניין ) הראשונה רה הדי סרתנמ לו אשר דירה לרוכש ימסור המוכר     7.3

   דירות רהמכ חוק פי על לרבות דין לכל בהתאם למסור חובה שיש הבניין של הגימור יוחומר המערכות         

 :בעניין         

 .גימורם על ןהבניי רכיבי כל חזוקתלת פותשוט תפעולו     (א)

     ת,עלי מ ,ערכות בטיחותמ לרבות ןבבניי נותותקהמ השירות רכותמע של תמונע זוקהותח  כוללת תחזוקה     (ב)

 .באלה וכיוצא ניותאלקטרומכ מערכות ,אוויר מיזוג ערכותמ     (ג)

 .דרשותנ  אם ,ותקופתיות ותשוטפ תוביקור ואפיון תדירות     (ד)

       טלפון ומספר ספק /יצרן מותש לרבות  ,במבנה המותקנים ומערכות דוצי של אחריות תעודותו טכני מפרט     (ה)

 .קשר תליציר    

 .ומספר פקסמיליה טלפון מספר לרבות והפיתוח  המערכות ,הבניין לש נניםתכמה צוות תרשימ     (ו)

    ,ותקשורת מלחש ,תסניטרי אינסטלציה של בלבד המשותפות תלמערכו (AS MADEת עדות ) תכניו     (ז)

  .יתוח ובפ במבנה אלקטרומכניות ערכותומ בטיחות רכותמע    
 

      נציגותל אותם למסור ורהאמ  הדירה רוכש לע הולפי תבבכ  יההנח  האמורים מסמכיםל ףיצר המוכר    

 ".מינויה עם ידמ (ונהמשת הראשונה) הדירות בעלי של  הקבועה או הזמנית    
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   ה ולדירה ת, הערות כלליות למבנ ליות ואזהרו הערות כל   –  ב    נספח 

 

 .מפרט המחייבלנים נכוותוספות הבוצעו שינויים התאמות (,  דירות כרהבסיסי )כלשונו בצו מ טופס המפרטב .1

 בלת פים למועד קהתקהישראלי התכנון והבניה והתקן  תקנותת יהיו לפי דרישות אכום והמלרי כל המוצ

 היתר הבניה. 

  יותקן  בבניין .2010-( תש"ע3' תק' )מס יתקן לאנטנתמ. ותו היצרן או תוצרת חוץלפי סיווג של א –סוג א'   .2

  משותפת  טהלקלי נותאנט מיתקני: 799 י"ת, ילשראי ן תק לפי ,החובה ריידוש לקליטת  טנותלאנ תקןמי

 (.א"אק) אליתאינדיווידו לקליטה אנטנות יתקניומ( מ"אק)

  אם  החובה  שידורי טת ילקל לאנטנות מיתקן התקנת  חברה מחובתת הלפטור א  הוועדה המקומית רשאית  .3

 . תשלום בלא הבוח  ידורשי לוטק ל ניתן יהיה רהדי  שבכל טיח המב  אחר הסדר יםקי

 נוי . לכן כל שיפות, קירות ומחיצותת, גז וכו' בתקרות , רצ ת מים, ביוב, חשמל, תקשור מערכו  רייתכן מעב . 4

הים  , בגבת ו/או אופקיתנכיגלויה א העברה יתכןת . 5 .קדמת, וכו( מחייב בדיקה מקצועית מוחה, )הריסה, פתי

   מסומןאו בשונה מה מסומן , כ במיקום שונהשונים ו

, תעלות, ועוד הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת מערכות האלמנטים שלכנית, של כלל תב

,  פוןחשמל, טלקווי  .א ואוורור,ת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ צנרת חשמל, צנר : צנרת מים,כגון

ית, יה פרטנוחצרות, בח  בגגות מרוצפים ת,מרפסו, מחסנים, ב לדירה דיםבשטחים צמו ,מה, תקשורת וכדו

טת תכניות, לפי החלמן/למצוין ב קרות הכל מעבר למסובשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובת

ו/או גובה  את צורתאחרת וישנו ירה ו/או סגה קלה יכוסו בתקרו יתכןהיועצים הטכניים. מערכות כאמור 

בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות   באבן טבעית,  .6 .קינהות בתשרידמהאך לא פחות  עוברותהן החלל בהן 

ת בכתמים דמוי ות מינרלים )ברזל( המתבטאוכן התחמצנים, "עיניים", ו, גוון, גידת כגון: הבדלי מרקםטבעיו

 הכול בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצועלודה, ח 

ו/או  קירות וירש בתקנים הישראליים. בחיפהנדת מידות לא פחוות( במפוגו מרווחים )וף יעשובריצחיפוי ב . 7

ודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים  ספק י למניעת. 8שיפולים לא יבוצע קיטום פינות )גרונגים(.

 החשמל,   ברתרש, לח בנה ו/או המגבתחומי המ 

ישה ר גאפש נה מתחייב לם, הקווכי רך מערכות המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמים, לצובזק, כבל

ת רצועו זכות השימוש והטיפול בשטח/ים לרבותגישה, כן וברך במתקני הבניין לצו שימוש רבותופשית לח 

 אלו.שטחים   בית בגיןסי ועד המי  מתשלוםרה , פטורים הקרקע למעבר כבלים. כמוכן, יהיו גופים אלו והחב

 

 

  יות לדירה:ערות כללה

 וחי הגישה המינימליים לכלים אלו ות ובמרות הנדרשומידהקונה עלולה לפגוע ב יע"סניטריים לים החלפת כ  .1

ספק יודגש כי החברה לא תהיה  . למניעת3חלק  1205ובת"י ( תברואה ראות למתקניכאמור בהל"ת )הו

 אלו.אחראית לחריגה ממידות  

  ומעברי צנרת ואוורור,ות מכות, קורמונ יכול שיהיו תקרותהדיירים "י כשו ערשישקיימים(   מחסנים )ככלב  .2

 ת מהנדס טי לפי החלט למחסנים תעשה מהרכוש המשותף או הפרת החשמל הזנ. הבנייןשרתים ככל המ

 ברה. חשמל של הח ה

  ועלולים ינים החללת כביסה, מקטר תליי דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזויקומם של מ. 3

 המחייב פרט חות מהנדרש במאך לא פ ה מסוימתצור הפרעלי
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שלהם   רק ביחידות עיבוי שרמת הרעששימוש כות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה מערתקנו ויו באם יסופקו .4

קום בו היחידה ממוקמת, וכן בולמי  ליטת אויר חם בממ' ממפוח פ 1.5( שמרחק של  AdB54תעלה על ) לא 

 ם.יהמתקן/גלי רעידות תחת ר

  לו קיימות )חגורות, עמודים, כל שאכ  תמיקום מערכוחת בחשבון לק ויר, ישת מיזוג האותעלו לצורך מעבר .5

 , מתזים, וכו(. תאורה

אש, אין לחסום ו/או  פי הנחיות כיבויים(, נקבע לוי אש )ספרינקלרכיב זיות גילוי עשן/אש ומתמיקום מערכ .6

 לשנות מיקומם. 

ים, אשר יחים רזרביבארבכתב(, שור החברה )א באיכל שימוש, שלאין לעשוות  אחריותדק והבתקופת הב .7

 למשמרת, לצורך תחזוקה. לקונהו רימס

מדת  ונות מעת העהראש בשלוש השנים תן תכוף לפחו, באופהמוגןחשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .8

  אגרגטים )חצץ(, המופק מבטן ימצא בת לסלק שרידי גז ראדון אשר עלול להה וזאת על מנהדירה לרשות הקונ

 ן. חב המוגשמהם עשוי המר ןטוהבהאדמה והנמצא בקירות  

ים ח ר יעברו בשט נה ואשם במב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירי  שוחות ביוב תכנוי .9

ועצי מיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני וייות, מספרן ו, מחסנים ומרפסות פרטינות, חניותגון גפרטיים, כ

 . פרויקטה

 ה  בקומ ר ישמש את כלל הדייריםון/דלת חילוץ חיצוני אשבניין, ימוקם חלבכל קומה ב ן ובאחת מהדירות יתכ. 10

 , מתחייב כי לא ון/דלת חילוץרכש ממוקם חל ותהרה אונה אשר בדי ט. הקילוך מעבר ומום לצור ות חרבעית

 חילוץ. לת המעבר בדירה אל חלון /דוכי בעת חירום יאפשר את ה תח זה,ייקבע סורג קבוע בפ

 ר להשאיר( יש ג אוי, למיזו8" 4-לאוויר חוזר )" פתח בדופן הממ"ד  באם לא קיים –ד ש רגיל בממ"בעת שימו. 11

חלקי הדירה. ככל שתותקן  ן הממ"ד לשאראויר ממוזג ביפת תחלוע"מ לאפשר  פתוחהעט ת הממ"ד מאת דל

 ת לרצפה."מ בין שולי הדלס 3 יש לוודא מרווח של עד לאפשר תחלופת אויר כאמור, ץ וע"מכנף דלת ע 

 מיות ו/או אופן טבעי מתזוזות סס ט מושפעות בגרנוליאספלט ו/או ן, הבטו צפותרן כי  בחשבו  יש לקחת. 12

 קודי תפ ן כל מפגע בטיחותי ו/או. למניעת ספק יודגש כי איות אלום ברצפירייות ולכן יתכנו סדקים זעמתר

 מקצוע ללי ההתקינה ולכ הכול בכפוף לדרישות , ינית לרצפות אלות זו, האופיבתופעה טבעי

  עלוליםת" "אבן משתלב  צפים באריחיו דרכי נסיעה המרומעברים ואפילילים,  דים על שבכבנסיעה ברכבים  .13

 ף זה.יצוות ברלגרום לשקיע

 הרשויות. ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישורת החנייה מקומו ויים במספר יתכנו שינ. 14

 קה ם וחלובתהליך רישו ינויים כנו סטיות ושם ויתאינם סופיי  ם,והחלקים הצמודי גרש, הפיתוח גבולות המ. 15

 ת.ויוודרישות הרשון, הביצוע התאם לאילוצי התכנסופיים, ב

  – 12ורה תכן מהדש מחיר למחייב ]מפרט מ 1ג'רט להוראות נספח המפ ותוראסתירה בין הבמקרה של . 16

 וראות הנספח, בכפוף לכל דין.[, תגברנה ה11.12.2017

ין  ( לב"אותו/או המכרז )להלן:"ההור הדיןת ואהור הוראות החוזה ו/אובמקרה של סתירה בין ן, ככמו . 17

 .תגברנה ההוראות-המפרט לעיל

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

 יכויים זמחירון  
 ת ו יוחד מ ת  הערו 

    - 12למשתכן מהדורה והשיכון, מחיר  שרד הבינוי ט המחייב של מ במפר  הנדרשים  אך ורק נם אלו הי יכויים ריכוז ז  .1

11.12.2017 

 .  לעיל כוללים מע"מ   הנקובים המחירים   .2

 

 א  זיכוי כספי אל / ללא תמורה הכלולים במפרט המחייב    יטים מבין הפר   הפריט ותר על  לו   יה זכאי רוכש הדירה יה 

   חרת. ר א נאמ אם  

   :  ובה הסכום  בג   י פ כנגד קבלת זיכוי כס   תם ר על התקנ ת יהיה הזוכה רשאי לוו   באים ה טים  פרי ה בגין  

 

 "מ ע כולל מ כוי  זי ך כספי ל ער  תכולה  א נוש 

עבודה,  ארון מטבח עצמו, משטח ה  ארון מטבח 

ס"מ לכל אורך    60חיפוי בגובה  

חמים    ה למים משטח העבודה, סולל 

מוגדר  ל כ , הכ וכיור מטבח וקרים  

 פרט זה במ 

 "א. למ   ₪   1,000

סוללות למים בחדרי רחצה: כיור   סוללות למים 

 קלחת ומ   אמבטיה 

 ליחידה   ₪   200

 ה יד ליח   ₪   75  נקודת טלפון 

 ית תקע ב 
)לא    ותף תקע רגיל במעגל מש בית  

 כח( / מוגן מים ולא מעגל נפרד 

 ידה ליח   ₪   125

 ליחידה   ₪   750 ף הדלת בלבד גין כנ זיכוי ב  שירות   דלת כניסה למרפסת 

 

 

 


