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 םתוכן ענייני
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 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               
 יה.פרטי אדריכל מתכנן הבני  :8סעיף               

 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9 יףסע              
 

 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                
 גמר ואביזרים., חומרי האור הדירהית  :3ף סעי               

 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 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 ם.ותריסילונות , חרשימת דלתות ,(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         
 (.4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 .(5.1-5.3חסן )רה, במבדיסידורי כיבוי אש ובטיחות   :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (.6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפירץ במולמא אוורור  :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   

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

 (.9.1.1-9.1.13תף )כוש המשוהר אורית  :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.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.הבית צאות ות בהוהשתתפ רעושי  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 נספח ג'   טבלאות זיכויים.
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 __ חדרים:' סמ צפון הכרם ועכ תר:שם הא

 __ :טיפוסמ דירה  

 __ קומה:  

 __ מחסן מס':  

 __ מס': מקורה/לא מקורה, חניה  

 __ מס': בניין  
 
 
 
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

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

 ים שונים(יבעניין חיובים וזיכו

 נים למבנה ולדירה(בהרות הנכוהתאמות וה כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן    חבר בע"מ א.ו מבע"נדל"ן  עץ השקד:  נספח לחוזה בין  

 

                                            ת.ז      לבין:    

 ("ים/ה"הקונאו  "ים/"הרוכשן )להל                   ת.ז               

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.שם רחוב ומס' הבית, : מס' בית  רחוב  עכו: ישוב .1   

 .26,34,40,45,46,57,58 מס' חלקות 21116: מס' יםגוש 1.1 

 .A48 ,B48 ,A49 ,B49 :יםמגרש  

 ;213-0233312 לפי תב"ע החלה במקום: תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 ___ : ירהתחילת תקופת החכ   ___ ת החכירה:ופתק  2.2

 

 ("הדירה")להלן  :המדירה מס' וקו .3

 

 להלן תיאור הדירה/ות בבניין: .4
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המשמש  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן חדרי שינה,  2הורים,  חדר שינה ,מטבח ,פינת אוכלו חדר דיור סה,כני - (גן) חדרים 5 בדירת  

, רחבה מרפסת שירותנפרד(,  ם )בית שימוששירותי )מקלחת(,ה הורים רחצ חדר ,(אמבטיה) כללי חדר רחצהפרוזדור, , דר שינה(גם כח

 מרוצפת וחצר.

 

 -)להלן מרחב מוגן דירתי הורים כולל פינת ארונות, חדר שינה,  חדר שינה ,מטבח ,פינת אוכלו דר דיורכניסה, ח - (גןחדרים ) 4דירת ב

 מרפסת שרות, רחבה מרוצפת וחצר. חת(,חדר רחצה הורים )מקל ,(אמבטיה) כללי חדר רחצהפרוזדור, , המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,

 

  –רתי )להלן מרחב מוגן דיחדרי שינה,  2, נותורכולל פינת א הורים חדר שינה ,מטבח ,פינת אוכלו כניסה, חדר דיור - חדרים 5ת בדיר

מרפסת ם )בית שימוש נפרד(, רותייש מקלחת(,חדר רחצה הורים ) ,(אמבטיה) כללי חדר רחצהפרוזדור, , המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,

  .מרפסת שמש, שירות

 

 ממ"ד, -)להלן מרחב מוגן דירתי הורים כולל פינת ארונות, חדר שינה,  חדר שינה ,חמטב ,פינת אוכלו כניסה, חדר דיור - םחדרי 4בדירת 

  מרפסת שמש.מרפסת שרות,  קלחת(,ים )מה הוררחצ חדר ,(אמבטיה) ליכל חדר רחצהפרוזדור, , נה(כחדר שי המשמש גם

 

 פרוזדור, ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, -)להלן מרחב מוגן דירתי , חדר שינה ,פינת אוכלו מטבח כניסה, חדר דיור, - חדרים 3בדירת  

  שמש. רפסתמרות, מרפסת שם )בית שימוש נפרד(, שירותי, (אמבטיה) כללי חדר רחצה

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   הדירה טחש .5
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 :ללים אלההמחושב לפי כ _מ"ר_____: שטח הדירה הוא

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

  –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף שמש,פסת המרן הדירה לביבין  ה, לרבותשמחוצה ל ה לבין מההדיר מפריד ביןקיר ה –" קיר חוץ" (1)

 תוכנית אחרת. דירה אוה לבין או בינבקומה 

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

 .יפויכללו את החפני הקיר יוי אבן בלא גימור; בקיר עם חיפ פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)

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

 ים; המשטחים המשופעים והאופקיחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל דירה יחושב פעם אמהלך מדרגות בשטחו של כל  (ג)

 דרגות.מה שממנו עולה מהלךח יצורף למפלס  השט

 1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל הבניה בתקנות התכנון ונדרש ואם להשטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת ובישבח (ד)

 )בקשה להיתר(.  ות התכנון והבניהתקנ –)להלן 

  טח הדירה.לול בשאינו כש, ובחלק ב' 9.4 ף: ראה סעישיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)

 

 :ירה באופן בלעדימוצמדים לדירה או המשמשים את הדספים הנום פירוט שטחי .6

דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא  ונה למשטח מלאי הכו]קירושמש מקורה המתוכה מרפסת  ._____מ"ר :(1)מרפסת שמש בשטח 6.1

 ._____מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ קומה

 המוצמדת(; ההחנים ה עם סימון מקוכנית שטחי החני)יש לצרף ת ._____מ"ר: מס' לא מקורהה/ ורמקחניה  6.2

 המוצמד(; ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן)יש לצרף תכני ._____מ"ר :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין.: בשטח מוצמד לדירהגג  6.5

 מרוצפות ואחר'(;ות שבילים ורחבה/ות חצר המוצמדת לרבה יתנכ)ראה ת ______מ"ר: (4)חחצר מוצמדת בשטן: בדירת ג 6.6

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

 הדירה(. מוך ממפלס רצפתנ יהר יהס רצפת המסתול. )יתכן ומפבתוכנית המכר כמסומן :מסתור כביסה

 

 :יםהשטחובי הערות לחיש

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

 הגובליםה ירשל קירות הדניים וועל פניהם החיצל המרפסת הבנויים שאו המעקים יים של קירות החוץ ים על פניהם החיצונהעובר

 .במרפסת

הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, מקורה בשלמות או בחחשופה ו/או  ,ונההכו "שמשמרפסת "מובהר כי 

ש בה כדי להשפיע על יש להוהן מחוצה  הקרקע ת כלשהי הן בתחוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזי

 .מרפסת לשמשת הפשיח

 

בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד הקירות; כאשר קיר ן בתוספת שטח מחסות ההוא השטח הכלוא בין קיר, שטחו של מחסן .2 

 יכלל שטח הקיר במלואו.ישטח משותף הקיר; כאשר קיר המחסן גובל ברק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל

 

 "מ; ס 20  בעובי החוץרות מתחת לקית שטח תיאורטי ץ של המרתף בתוספחוות הכלוא בין קירה, הוא השטח שטחו של מרתף .3

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

 ייכלל שטח הקיר במלואו.משותף  המרתף גובל בשטח

 

המופיע במפרט  חצרהבין שטח  5%של עד יעור יה בשיתותר סט ה;קפם בהיירות התומכיק, את שטח הכולל חצרל ה ששטח .4

 כר לבין השטח למעשה.המ
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 סטיות קבילות: .7

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

  סטייה גדולה  חה של חצר תותרשטן עשה; ואולם לעניימובין השטח ל 6-ו 5עיפים בין שטח כמפורט בס 2%ה בשיעור של עד ייסט )א(    

 לעיל. 4הערה ו 6.6מפורט בסעיף ר כיות    

 שלא  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל. 6-, ו5 המפורטים בסעיפים ם אחרים )למעט שטח חצר(,משטח הדירה ושטחי 2%יעלו על     

  הן סטיות קבילות ולא יראו אותן  האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבבין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()   
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 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 נאי שלא ישנו אתן, בתבבניי חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תףשומהבניין או שטחים ברכוש ה חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלפים התקהתקנות, הרשמי ו יהתקן הישראל ותדרישי לפות יהיו והמלאכם ריכל המוצ * 

     

 

 יןתיאור הבני .1

קומת יין, בכל בנ(. 40,48,49) םהנמצאים בשלושה מגרשי םדומיבניינים  6-מד ה" רב משפחתי, אחובניין מגורים "גב 1.1

 משותפת. קומת מרתף  שני בנייניםכל ל קומות מגורים. 9קרקע ועוד 

            

 ;ים בלבדר, הכוונה למגו)*(דירותן בבניי;  דירות למגורים 46: בנייןכל ב      1.2                             

 

 לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -""דירהנאמר, הגדרות" " 1סעיף  4197 - דהתשל" (דירות)חוק מכר  יפל  )*(

 או לכל צורך אחר.

 

 

 

 

 

 עודה של כל קומההקומות בבניין ויי פירוט – 1טבלה מס'  1.3
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 ייניםבנ 2משותפת לכל מרתף  תקומ

 כינוי או תיאור
 המקו

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת ה למפלס

 )ד( הקובעת לבניין

ירות מספר ד

 קומהב
 ותהער סוג השימוש

 קומת מרתף
 (ת)משותפ

1- --- 

ים, ת, מעבר, מיסעו)עוקבות/רגילות( חניות

ר מדרגות, מחסנים, מבואות, מעליות, חד

חדר  מאגר/י מים  וחדר/י משאבות, חדרי

י פמתקנים ומערכות טכניות ל מונים,

 יות.והרשודרישת המתכננים 

ונות הממוקמות ערכות שיתכן ומ

ים ם בניין/ים סמוכרתו גין ישבבני

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין.

  
 בניין מגוריםל בכ      

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

ות דיר מספר

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע יןלבני קומת כניסה

, לובי(יסה )ים )דירות גן(, מבואת כנורמג

חדר  ,דרגות, חדר עגלותמעליות, חדר מ

אופניים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 רישת המתכננים והרשויות.ד

חניות, מיסעות, מעברים,  ח.בפיתו

 2)לכל  רחבות, חצרות, צובר גז

  .ואשפה טמונה ם(.בנייני

 1-8 מגורים תקומו
5 

 ה(ומל ק)בכ

 מעליות, חדר ,קומתית הואבממגורים, 

ניות לפי מתקנים ומערכות טכ, תמדרגו

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 
 מגורים עליונהקומת 

 )פנטהאוז(
 

9 3 

 מעליות, חדר ,קומתית המבואמגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 המתכננים והרשויות.דרישת 

--- 

 גג עליון
 )ראשי(

--- --- 

, מערכות חדר מדרגותית, מבואה קומת

ניות נים ומערכות טכקת, מתלאריוסו

)משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת 

 הרשויות. ו/או המתכננים

--- 

 --- --- --- 10 סך הכל קומות למגורים

 )הראשי(. יוןנכלל הגג העל במניין הקומות 11 בבנייןסך הכל קומות 

 

  :הרותבוה הערות

 ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה. )א(

 נון והבניה תכרתה בתקנות הלבניין ]כהגדיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותר במקרה שיש )ב(

 ר([. תבקשה להי)  

 מקובלת ה קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטה :ל עשוי להשתנות כגוןת בפועהקומו ו נומינלי. כינויהינומות במפרט ס' הקכינוי מ (ג) 

 .מעליותה בחב'  
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 :בכל בניין משותף חדר מדרגות 1.4 

 עד למפלס הגג. ממפלס מרתף מקורה: דרגותאפיון כל חדר מ; 1: בבנייןהמדרגות  ימספר חדר    

 גג עליון.ממפלס הגג עד מפלס רה מקולא : אין. יש גרם מדרגות םגות נוספימדר חדרי   

    .11: מעליתלהתחנות  פרמס; 2 :בנייןב מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

  (.ייןבכל בנ בלבדבאחת יש ) :)*(מנגנון פיקוד שבת; 8,8: מעליתלמספר נוסעים    

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

 ו/או  דיירי הבניין נציגות קוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימעלית בעלת מנגנון פינה במובהר כי הכוו –שבת"  עלית"מ  )*(                      

 .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול        

 

 :מגורים בנייןבכל  ועבודות גמרחומרי הבניין  .2

 

 .ילוב רגילהשב: מתועשת ושיטת הבניה; לדהש נדסניות מהתכ פיל שלד הבניין:         2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םם/טרומיימאלמנטים מתועשי ו/או בטון מזוין בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

  .1חלק  1004י מס' ן ישראללפי תק קוסטי:ד אדובי  .1045 אל מס'רלפי תקן יש :תרמי בידוד                

 היה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.  ריצוף בניין המגורים י  

  .1045מס'  אליישרקן י תלפ :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :תרה קומתירצפה ותק         2.3

  .1חלק  1004 לפי תקן ישראלי מס' סטי:וקבידוד א   

  השלד. לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטוןחומר גגות הבניין:         2.4

  .1045' ישראלי מס לפי תקן :בידוד תרמי עץ.לפי הנחיות היום: קוז ואיטושיפועי ני   

או בלוק  החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,בדופן פנימית של קיר  ול מתועש,מכל באם .ועשת בשילוב רגילהתמ חוץ:קירות  2.5

 .תאי

 : 1045ישראלי מס'  תקן לפי :בידוד תרמי .המהנדסתכנון : לפי עובי  

 שראלי.ירוק" של מכון התקנים הי בעלי "תו תקןות וקירות פנים יהיו תקר צבעי                

 גימור קירות חוץ: 2.6

 היתר הבניה.הכל לפי התנאים ב. בשילוב אלומיניום. בקומה עליונה טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1

 אחרים; חיפויים  ב עםמשול שכבות( 2: טיח )ץוטיח ח 2.6.2

 שות המקומית.וחלוקת הציפויים בתאום עם הר , גווןסוגהאדריכל יהיה רשאי לשנות : חיפוי אחר 2.6.3

 

הבידוד יקו את שיעור ה יענובכל מקר ב,או משולו/ או בלוק תאיו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: בין הדירות קירות הפרדה 2.7

 . 1חלק  1004י ת"י י הנדרש על פהאקוסט

 

 :מדרגות ירחד 2.8

גות דרהמ לחדריוסטי ד האקהבידו ;סבי המהנדוישלפי ח עובי:או משולב. : בטון מזוין או בנוי חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 דין.הוראות כל  והמעלית יבוצע על פי

רוק" מטעם בעל "תו תקן י ,כדוגמת הריצוף חיפוי בשיפולים .עד תקרה + צבע אקרילי : טיחחומר: ימור קירות פניםג 2.8.2 

  קנים. תעם מכון הירוק" מט ןתו תקבעל " טיסינט סיד+  : טיחמרוח: גימור תקרה התקנים. מכון

בהתאם לדרישות  ,צמנט לבןנסורה או גרניט פורצלן או טראצו  מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן ות ופודסטים:מדרג      2.8.3 

כנגד  ספסיםדסטים( ופסים מחווומשטחי הביניים )פ דרגותהמ התקנים הרלוונטים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך

 החלקה.

 .1142, בהתאם לת"י ב )לרבות מאחז יד(: מתכת ו/או בנוי ו/או משוליד מאחז /מעקה 2.8.4 

  חדר המדרגות.  באמצעות: עליון ראשי עליה לגג 2.8.5 
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 : יתקומת מבואה )לובי( 2.9

לן, יו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצגימור קירות פנים יה: מרוח: מבואה קומתית יםירות פנגימור ק 

 רה.וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח עד לגובה משקופי הדלתות, מ

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

 .אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוף 

 

 :ראשית כניסהמבואה )לובי(  2.10

וי הקשיח החיפ דלת הכניסה, מעל ף, לפחות עד לגובה משקוןאו גרניט פורצל אבן נסורה או קרמיקה: חומר: ימור קירות פניםג

  ו תקן ירוק"(.רילי )"בעל תע טיח וצבע אקיבוצ

 .או תקרה דקורטיבית ו/או תקרת משנה )"בעל תו תקן ירוק"(,סינטטי  סיד: טיח + חומר: התקרגימור 

בתקן דים העומו מ"ר, 0.64-מ יח הבודד לא יפחתרוג גרניט פורצלן. שטח הא( או אריחים מסאבן נסורה )שישחומר: : ריצוף

 . חלקההישראלי למניעת ה

, בחזית 816יניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י לבניין ויהיו בעלות חזית אלומבקומת הקרקע ליד דלת הכניסה  תיבות דואר ימוקמו

 מקומית.הר יהיה לפי דרישת הרשות אר, עיצוב המספן יותקן מספר בניין חיצוני ומוהבניי

 ם מכוןינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעס בסידצבוע או בבטון  ניםטיח פ: גימור קירות חניה :מקורהמר חניה ג דותעבו 2.11

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

 .תמשתלב באבן וא קחלמו בבטון יעשה ותיהחנ או המרתף רצפת גימור: מקורה ת חניהגימור רצפ 

 .6.1.3ת פיתוח סעיף ראה עבודוא מקורה: חניה לגימור 

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכדומה. חדר/ים טכניים אופנים/עגלות  יחדר 

דר חב :גימור תקרה. ('ארונות חשמל, מים וכו ת,)למעט גומחוליסיד, דוגמת פוסינטטי  צבוע בצבע: טיח גימור קירות 

בעים, בטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצ –בחדרים טכניים  .ו/או משולב תקרת משנהאו ו/ סינטטי בצבעצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 

 .לבמשואו צלן פוראו טראצו : גימור רצפה              

 

  :הערות

 .יםן ירוק" מטעם מכון התקנ"תו תק יבעל יהיותקרה וה ותקירהת עצביכל  . 1

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

 

 זיר שמן.אינטרקום ומח כתמערת הנשלטת על ידי יתיחה חשמלמזוגגת, בעלת פדלת אלומיניום : יש, ןלבניידלת כניסה  2.13

(, דרישות הרשויות והיתר הבניהלפי  אלומיניום מזוגגאו  פ"י תכנית )מתכתע .: ישיןינוספת לבנ, יאהדלת כניסה/ יצ   

 .תר הבניהולפי הי קומת הקרקע, החניהתף ממר ביציאה/כניסה 

 חזיר שמן.אש, כולל מתות : דלמדרגות ידלתות חדר 2.14

חומר וכמות,  ,תאור :ים לשימוש משותףת חדרת וחלונותודל .ןאו דלתות אש כולל מחזיר שמ פח תותדל :דלתות חדרים טכניים 

 .האדריכל תכנון לפי

   אין.  :ות לובי קומתידלת 2.15

 .: ישתפיםשומ וחלקים ריםחד ,ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, י, לובי, חדרןלבנייבכניסה , רהתאו 2.16

 ות ולחצן מתוך הדירה  נגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגה, ומור בכל קומבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת א              

  .רגותאור בחדר המדלהדלקת               

  יכל.דראה ירתן לפי בחלבד(  בגווהחיצוני ב םפח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלק ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

ה נפרד לכל או לחילופין התקנת מונ ,דמשותף נפרלמונה  יחוברו חסניםל של כל המהחשמ הזנות :ייםדירתתאורה במחסנים     2.18

 .המוכר החלטת עפ"ימחסן י אליו משויך האו למונה הדירתמחסן,  

 של הבניין לפי  ףל של הרכוש המשותמת החשהזנה ממערכ : יש.ותכניות משותפלמערכות אלקטרומלתאורה וחיבור חשמל    2.19
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שרתו גם סמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוך ויה ניין, אך ימוקמו בבנייןת משותפות אשר ישרתו הבשמל )יתכנו מערכודס החתכנון מהנ  

 הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(. 

 

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

 

 ה*:ריה הדגוב 3.1 

 מ'. 2.50 -מ פחותלא  :חתית התקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד ת   

 ';מ 2.05 -: לא פחות מוזדורגובה חדרי שרות ופר   

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

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: (ה)באם נרכש חניה מקורה*גובה   

 

 בשטח המינימלי הדירהגובה  מקרהבכל , הנמכות מקומיות ותקרות משנה. תבליטוות, מערכות, חת קורלמעט תרה: עה* 

 נימלי הקבוע על פי דין.הגובה המין על פי התקנות לא יפחת מהקבוע לגבי חלקי דירה   

 

 

 

 אותה. המשמשיםבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

 שלאחר טבלה זו(. ת, והבהר/רוט יתר בהערותאה פ)ר  

 

  פרק א' 4 ור הדירה בסעיףרה לפי תיאבפועל בדי לים/אזורים אופציונלים. הקייםרים/חלללת של חדלהלן רשימה כו

 מכר.ולפי המוצג בתוכניות ה
 

 (1)חומר קירות תיאור

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

 )בס"מ(

 (4)י וחיפו (3)וףריצ
 (מ)בס" מידות אריחים

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 ים חדשיםבשקל
 הערות

 כניסה
בלוקי  בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 המשך.בבהערות  ראה פרוט אין (3)ראה  (2) ראה

 רחדר דיו
בלוקי  בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 .ךראה פרוט בהערות בהמש אין (3)ראה  (2) ראה

 מטבח
בלוקי  בטון,

 תאי ןוק בטבלו/בטון
 (1) 

 ןיא (3)ראה  (2) ראה

בגובה חיפוי לכל אורך משטח העבודה 
לכל אורך משטח לפחות  ס"מ 60

 .העבודה
חיפוי  -BIכאשר התנור אינו ביחידת 

 –אחורי התנור וסביבו קירות תואם מ
בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד 

 מעל הריצוף(מ'  1.5גובה של ) הרצפה
 המשך.ה פרוט בהערות באר

מעל משטח ארון  קרמיקה חיפוי
 חתוןת

 --- (4)ראה 

 פינת אוכל
בלוקי  בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

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

 רזדופרו
בלוקי  בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 .ךהמשת בראה פרוט בהערו אין (3)ראה  (2) ראה

 וריםינה החדר ש
וקי לב בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 .ת בהמשךהערורוט בראה פ אין (3)ראה  (2) האר

 שינה יחדר
בלוקי  בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 .ךהערות בהמשראה פרוט ב אין (3)ראה  (2) ראה

 ממ"ד
 בטון מזוין 

 ות הג"אהוראלפי 
 .ךהערות בהמשרוט בראה פ אין (3)ראה  א"לפי מפרט הג

 .משךבהערות בהראה פרוט  אין (3)ראה  (2) ראה (1) ראה תשירו מרפסת
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 (1)חומר קירות תיאור

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

 )בס"מ(

 (4)י וחיפו (3)וףריצ
 (מ)בס" מידות אריחים

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 ים חדשיםבשקל
 הערות

 כלליחדר רחצה 
 טיה()אמב

 קיבלו בטון,
 תאי ןבלוק בטו/בטון

 למים""עמידים 
(1) 

משקוף הדלת קירות לגובה וי חיפ אין (3)ראה  (2) ראה
ל לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בע

 ן התקנים.ומכ"תו תקן ירוק" מטעם 
 --- (4)ראה  הקקרמי חיפוי .בהמשך  ראה פרוט בהערות 

חדר רחצה הורים 
 )מקלחת(

 קיבלו בטון,
 תאי ןבלוק בטו/בטון

 למים""עמידים 
(1) 

 אין (3)ראה  (2) +צבע אקריליטיח  
 עד גובה קו משקוף הדלת ת קירו חיפוי

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 םשירותי

 (רדנפ מושבית שי)

 קיבלו בטון,
 תאי ןבטובלוק /בטון

 למים""עמידים 
(1) 

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

 ירוק" מטעם מכון התקנים.
 בהמשך.  ראה פרוט בהערות

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 מרפסת שמש 
קי בלו בטון,

 אית ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין (3)ראה  2.6ראה סעיף 
 ה גם פרוט בהערות בהמשך.אר

 וצפתרחבה מר
 )בדירות גן(

קי בלו בטון,
 תאי ןבלוק בטו/בטון

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

 בהערות בהמשך.פרוט  ראה גם

 הכביסור תמס
קי בלו בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 3.4ראה סעיף  ןיא אין (2) ראה

 דירתי מחסן 
 (מדשהוצ)ככל 

קי בלו בטון,
 תאי ןבלוק בטו/בטון

 (1) 

צבע קירות גימור  .חטי
אקרילי. גימור תקרה סיד 

 י. סינטט

 גרניט פורצלן

 מ"ר 0.2-כ דטח אריח בודד עש אין

 לבחירת היזם/קבלן

 
 

 לטבלה:והבהרות ת הערו
 

 כל שיהיו כאלה, ניתן כ -למחצה ם ל קירות מתועשים/מתועשיבלוק תאי )בדופן פנים שבטון/בלוקי בטון/ חוץ: קירות :ותרחומר קי (1)

  וונטית לרבות בתקינה הרל וחות גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידהשמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מל  

בחדרי י גבס.לוקי בטון תאי/בלוקוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בים )חלקירות הפנ וד תרמי של בנייני מגורים(.ביד: 1045בת"י   

 מים" או מבלוקי בטון". הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים ל יבנומקרה  חצה בכלר  

 : לבן.גוון ורף.הע קודהנחיות פ בממ"ד לפי. קרילי+ צבע א: טיח גמר קירות (2) 

 חצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.מתועשת למו יבוצעו בשיטה מתועשת א וץם קירות החבא        

 לבן. גוון: .סיד סינטטי + : טיחמר תקרותג 

 .אקריליצבע טיח + (: יללא חיפובתחום ) שירותיםי רחצה ובחדר קירותגמר  

 . מטעם מכון התקנים הישראליק" ירו"תו תקן  ים יהיו בעליות פנות וקירכל צבעי התקר 

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

ושכיחים נפוצים גוונים התואמים לדוגמאות/ונים גמאות/גודו 3 -צוף וסדרות של רי 4 ןמבי הקונה תרלבחית החברה. החלטלפי . פורצלן

ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה  33/33ס"מ או  45/45או ס"מ  60/60במידות ניטרלי.  -ן בהיר בגוו מהםד אח לפחות ,מגורים בשימוש בדירות

  רחצה ומרפסות. למעט חדרי  בכל הדירהש לחדרים אלו. הנדרלא תהיה פחותה מ

ת ובדרגת ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיו 2279רישות ת"י העומד בד. ג א'וס: רותמרפסת שישירותים, , הצרחי /ף בחדרריצו -  

גוונים דוגמאות/ 3 -ו יצוףסדרות של ר 4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התנגדות להחלקה 

מניעת  ,ס"מ 33/33במידות  י.יטרלנ -היר בגוון ב מהם אחדות חלפ רות מגורים,שכיחים בשימוש בדיו גוונים נפוצים\התואמים לדוגמאות

 שתציג החברה או הספק, שיבחר עלהרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירת מהנדרש לחדרים אלו.יה פחותה ההחלקה לא תה

  .דהי

התואמים  ניםווג/מאותדוג 3 -ריצוף ו סדרות של 4מבין  שת הרוכלבחיר סוג א'.רצלן גרניט פו :רחבה מרוצפת/שמבמרפסת שריצוף  -

המתאימים  .ס"מ 33/33 במידות .ניטרלי -בגוון בהיר מהם  אחדפחות ל .גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים\לדוגמאות

ממבחר שתציג החברה או תעשה בחירת הרוכש  קוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.ני שיפועיבגודלם ליצירת 

 ך בשיפולים(., אין צורקיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח ות שבהםמ)במקו ה., שיבחר על ידפקהס
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נים נפוצים גוו\אמים לדוגמאותתוהנים ווגמאות/גדו 3מבין לפחות  ת הרוכשלבחיר -א'. קרמיקה  סוג :שירותיםרחצה ו יבחדר חיפוי (4) 

מיקה )חיפוי קירות בקר"מ. ס 30/60-ס"מ או כ 25/33-ניטרלי. במידות כ –בגוון בהיר  אחד מהםם. ושכיחים בשימוש בדירות מגורי

 קרילי(. צבע א + ל החיפוי ועד לתקרה טיחמע הדלת. ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הרת הקונבמידות לבחי

ינוי ס"מ ללא כל ש 33/33, ס"מ 20/50וכן במידות נוספות  מות למפרטקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומת הסכהב  

צפות והנקזים קירות, הרי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הטמובנית כולל בידוד אקוס לצנרת גלויה תבוצע סיגרה במחיר הדירה.

 לקי בניין/חדרים סמוכים.בר מים לחלמניעת מע םישות התקנים הרלוונטייכל דין ולפי דר אותאטמו לפי הורובים יבאזורים רט

גוונים נפוצים ושכיחים \התואמים לדוגמאות דוגמאות/גוונים 3חות סוג א'. לבחירת הרוכש מבין לפ  - ות קרמיקהחיפוי קיר: מטבחחיפוי ב  

 מאחתהרוכש תעשה בחירת . ס"מ 30/60-ס"מ או כ 25/33-דות כ. במיניטרלי –בגוון בהיר  הםאחד מ בשימוש בדירות מגורים

ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר  60ובה בג ה.ידל שתציג החברה או הספק, שיבחר עדה, מדוגמא/גוון/מי

מ' מעל  1.50צפה )גובה ועד הר מיקרי הסביבו בקו הסף העליון של החיפוום מאחורי התנור ירות תואחיפוי ק BIהתנור אינו ביחידת 

 ע אקרילי. קירות: טיח + צבי וב. מעל החיפוריצוף(ה

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

 

  הערות: 

 ור ד ולא תינתן האפשרות לבחשל ספק אחמבחר תעשה אך ורק מכי בחירת הרוכש  שלמניעת ספק יודג –דייר /בחירת הרוכש 

 מאלו שנבחרו ע"י החברה.קים שונים, גם מספ צרים שוניםומ 

 גמת המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדו ב מעקותצועי – מעקה 

 ם".קים ומסעדי"מע 1142הנחיות ת"י  החזית ולפי        

 מניעת מעבר מים נטים לווללפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרייאטמו  וביםבאזורים רט הנקזיםהקירות, הרצפות ו –יטום א         

 / חדרים סמוכים. לחלקי בניין  

 .ס"מ 2 -עד כ סמוכיםים לחלבין ל ומרפסת שרות, "דבכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ – הפרשי מפלסים 

 .כלהאדרי תכנוןלפי  ,גובה/רוחב( ס"מ 20עד ר בתקנות )המותגובה  ה( עד)מדרג מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /פסות שמשה למרביציא 

 הלצנרת גלוי מפרט המחייב.ובכל מקרה לא יפחת מהנחיות ה .גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה  - קירותציפוי  /י חיפו 

 רות.פוי קרמיקה זהה לגמר הקיקוסטי וחידוד איבוצע סגירה מובנית כולל בי  

  ס"מ, לפי החלטת החברה. 60 -ת קמורות שאורכם פחות מש פינוים בא ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פוי בחי ופיל פינותרפ

 שהאבן יהן היות , לפ2חלק  5566ת הבאות מתוך ת"י ראוולהיש לשים לב  -תף/פרטי(אריחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשו 

 הרצפה האריחים המשמשים במערכת  ת אוווחהלגוון כמו כן, . גידים והבדלי גוון ומרקם ו נימים,ות בים להיעלול טבעי, היא חומר        

 טרות נשמרים למחים הים שברצפה לבין הלוחות או האריחגוון בין הלוחות או האריעלול להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני ב         

 .תחזוקה         

 יצוף בדירה."ג הרע רהש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החבספק יודג ניעתלמ - ההברק/ליטוש 

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

 .משולב 

 ת למערכותבח, ארונוחופים, בגב ארון מטרות וחזיתות מלמעט בשולי קית, ס"מ לפחו 7ובה גביצוף )פנלים( מחומר הר –ם ולישיפ 

 רים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(.זווא 

  לפחות. "ממ 3של  )פוגות( ביצוע מרווח בין אריחיםנדרש חיפוי, ונים לריצוף דרישות התקי לפ – מרווחים )פוגות( 

 

 מסמך אחרמכר זה  או ב בטבלה, במפרט צויין כך יותקנו בפועל רק באםבהערות לעיל יש התייחסות יהם לגב יוד ומתקניםצר כי )מובה

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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 ארונות: 3.3

 להתקנה שטוחה של  םיפתח המתא שבת לכיור, חיתוךמגירות, מדפים, תו ,הארון יכלול דלתות חתון:ארון מטבח ת  3.3.1 

 למדיח כלים. ה(, הכנה ל ונקודת חשמל להצתקודת גז לבישו)כולל: פתח, נ ותם מובננה לכירייהכ ור/הכי

ק עומ.  MDFארון עץ )סנדוויץ'( או ההיה מעץ דיקט. שאר חלקי גוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד )סנדוויץ'(, וגב הארון י

 מעל פני ריצוף.מ ס" 90 -יהיה כשטח העבודה ה סף עליון של מס"מ לפחות. גוב  60-כ לתות, יהיה כולל חזית הדארון, ה

 חתית הארון.יבות של תס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רט 10 -בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ

 "פתרונות פינה".ן יותקנו ארול הפינה שו ולכל עומקו. ביחידות הלכל גובה ס"מ לפחות, 60ירות ברוחב ל יחידת מגוהארון יכל  

 חד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י וא לבןגוונים לפחות )מהם אחד  5בחירת הרוכש מתוך . לקהיירמפוציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.מלמין ו/או  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי ברה. חו על ידי ה/ספק/ים שיבחרהחברה ו/או ה  

 .ונההחלטת הקפועל של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם לב נהתכנון והתק  

  ועדוהמטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שי החליט הדייר שלא להתקינם, על המוכר לספק את ארון  

 כנות הדרושות.להתקנת הכלים החשמליים המובנים )ללא חללים( ולרבות הה  

 .ךראה הערה בהמש מידות:(1)  

 

 ג' ראה נספח :התחתוןמחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

 

  

מאבן  ס"מ 2-ת מבעובי לא פחו טח עבודההקונה משלבחירת  : תיאור:לכל אורכו בודה מעל ארון מטבח תחתוןח עמשט

וליים ש עם, עניין(לפי ה  1,2ם לקי)ח 4440 דרישות ת"י ל נהערך(, העומת אבן קיסר או שווה פולימרית )כדוג טבעית או

יותקן קנט  ם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחיותא המשטח. בכל היקפםס"מ ביחס לחזית הארונות  2בהבלטה של 

ח ככל חזית המשטעם עיבוד ב תקנה ללא קנט מוגבהדיף העי להשא"י המוכר )הקונה רפן עיבודו יקבע עיון מוגבה שאועל

 יכוי בגין אי ביצוע זה(. ז ינתן. לא ייקף המשטחבכל ה מיםהנדרש כולל אף 

  תחתון, המטבח חלקלפי ארון מידות: 

 3בפני הקונה  חברה/המוכר תציגהל ידו. ו ע/המוכר ו/או הספק/ים שיבחר מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"ילבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  בקה ולא לוח בודד אחד(.בהדהיו קיסר י השיש/אבןלוחות . (ניטרליאלו יהיה בהיר נים מגוו )אחד גוונים לפחות    

  

 אין. ן:בח עליוארון מט 3.3.2 

ון מ"א אר 1ע לדייר להמיר עד ציפי המוכר יהיה רשאי להצימסיבות של תכנון המטבח הספ -חדרים  4.5בדירות מעל הערה: 

 בח עליון פינתי.ר ארון מטמטבח עליון. במקרה זה לא יותרון אמ"א  2 -מטבח תחתון ב

 יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.ליון בח העארון המט יפווצי מבנה   

 ל אורכו.ן יכלול לפחות מדף אחד אחד לכס"מ לפחות. הארו 30ות ועומקו ס"מ לפח 75יון הארון העלגובהו של   

 

  פחות. הכוללמ ל"ס 80 :מידותב ,תלוי או מונחה, ' או טרספעץ סנדוויץתחתון  ארון )כללי(, רחצה בחדר(: ת אחרים )צייןונואר 3.3.3 

 וורץ משולב בכיור.ניאו ק /חרס/ שישינטגרלי מ. משטח העבודה אדלתות, מדפים, צירי נירוסטה   

  לפי החלטת גוון: רן הארון.ין לפי יצמו/או מל קהאיפורמ: פנימיציפוי החברה.  החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמיצוני: ציפוי ח  

 ה.החבר   

    ראה נספח ג' :צההרחון מחיר לזיכוי בעד אר  

   

 מטר אורך. 6: יםחדר 6-ו חדרים 5מטר אורך. בדירת  5דרים: ח 4-ים וחדר 3ת ירבדארונות מטבח:  כללית של אורך מדידת (1) 

    וכיו"ב, כיריים המיועדים למדיח, תנור הארון(. חללים ימת מחושבת פעמיים באורךהמדידה לאורך הקיר )פינה ככל שקי     

     ח, לאנות המטבארו אורך מידותב 5% -טיות עד ככללו באורך הארונות. סונות ישולבים בתוך האררר( הממק)למעט      

   זה. אוריה מתייחשבו כסטי     

 מים המטבח קייבחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות  תיצוע עצמי, על הקונה לקחבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וב(2)  
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 .יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקהמשותפים. גישה לקולטן/ים פתח/י                   

 

 

 ביסה:תליית כתקנים למי 3.4

 ה.פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביס              

של  , באורך מינימליפלסטיקסה חבלי כבי 5לגלות, ל גכול צביםינ ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: קטנה() מיתקן לתליית כביסה 

 .מטר סה"כ 8 -באורך של לא פחות מכביסה  לל חבליכו ס"מ 120באורך מינימלי של או מתקן מתרומם  ,ס"מ 160 

 מתקן שווה ערך בחצר. אפשר שיותקן לדירות הגן: 

ה בחזיתות וצנע ושאינו נצפהמבנה, במקום מ תכת מגולוונת על קיררפסת משמעו מתקן מממתקן ש"ע לתליית כביסה בחצר או במ 

 ים יהיו ס"מ. החבל 160כביסה באורך מינימאלי של חבלי  5מקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות יהיה יציב ו המבנה. המתקן 

      וניתנים למתיחה. UVאיכותיים, עמידים לקרינת  

רועות, מאלומיניום או ז 3הכולל לפחות רוסלה( עם עמוד זה במתקן מסתובב )ק החלטתו, להמיר מתקןהדייר יהא רשאי, עפ"י  

 תכת מגולוונת. המתקן יהיה יציב ומקבוע.ממ 

 .5100ישות ת"י לפי דרכל ה .ו/או משולבאלומיניום סה: ר כביתוסמ 

גן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי וי של המז: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיברההע

 .(המיוחד )הנחיות משהב"ש טת מהשטח המצוין במפרים שלא יפחכביסה גדול 

 

 

 

   (ת בס"מידו)מ  ות ותריסים בדירהנחלו תות,רשימת דל – 3טבלה מס'  3.5

  

כיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים הפתיחה ובשינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג כנו : יתהערה 
 ערות נוספות בהמשך.ההתכנון והבניה. ראה גם  נות לא יפחת מהנדרש בתקנותהחופשיים בדלתות ושטח החלו 

 

 (גן) חדרים 5ת דיר

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

עץ חומר )
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
ניום/ אלומי

 ר(מתכת/ אח

ה תיחג פוס
כע"כ/ /)ציר

 ר(חיס/אר/כנגר

מידת כמות ו
  פתחה

 )גובה/ רוחב(

 /)עץמר וח
אלומיניום/ 

 (כת/ אחרמת
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 ס/חשמלי/אחר(כי

 כניסה

1 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 ורחדר די
 ופינת אוכל

1 

 כ.ע.כ ררנג וגגז' מאלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מ'אלו
 גלילה חשמלי

 דניי ויגיב כולל
285/205 --- 285/205 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגגאלומ' 

--- 

--- --- --- 

--- 115/100 --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כ.ע.כ ררנג אלומ' מזוגג

1 

 ילה ידנילג אלומ' מ'אלו

80/205 135/100 135/100 

 2 שינהר חד

1 

 הרגילציר  עץ

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'
80/205 115/100 115/100 
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 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

עץ חומר )
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
ניום/ אלומי

 ר(מתכת/ אח

ה תיחג פוס
כע"כ/ /)ציר

 ר(חיס/אר/כנגר

מידת כמות ו
  פתחה

 )גובה/ רוחב(

 /)עץמר וח
אלומיניום/ 

 (כת/ אחרמת
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 ס/חשמלי/אחר(כי

 3 חדר שינה

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'
80/205 115/105 115/105 

 ד ממ"
)משמש 
 כחדר 

 (4 שינה

1 
י פלדה לפ

 א הג"
ציר )רגילה(. 

 יחה חוץפת

1 

 אלומ' מזוגג

רגילה או  ציר
 כ.ע.כ

 לפי הנחיות 
 פקוד העורף

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

 נגררת/יםיסים, הסרוז, הדף נגד גה לדים, פתיש וחת אכנף א
         הנחיות הג"א. ילה לפיאו ציר רג לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה 
 יכלל

 (יהאמבט)

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

80/205 55/100 --- 

ח. רחצה 
 הורים

 )מקלחת(

1 
 +עץ 
 ר או-צוצוהר/

 הר רגיליצ

1 

 מזוגגאלומ' 
 ינטו

 )קיפ(
--- --- --- --- 

70/205 55/100 

 שירותים

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 להציר רגי

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת 
 שירות

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 הילרגר יצ גגאלומ' מזו

--- 

--- --- --- 
80/205 115/100 --- 

תי דירן מחס
 צמוד
)ככל 

 (שהוצמד

 פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 להגיציר ר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

 

 

 (גן) חדרים 4דירת 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

 )עץ חומר
ום/ אלומיני
 ר(חמתכת/ א

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 (אחר

כמות ומידת 
  הפתח

 ב()גובה/ רוח

עץ חומר )
מיניום/ אלו
 חר(א ת/מתכ

ה סוג פתיח
כ/ כע"/)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

מידת ת וכמו
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
אלומיניום/ 

 תכת/ אחר(מ
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 חשמלי/אחר(כיס/

 כניסה

1 

 ציר רגילה טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 חדר דיור
 כלאות ופינ

1 

 ע.ככ. ררנג זוגגאלומ' מ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

285/205 --- 285/205 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג' מזאלומ

--- 

--- --- --- 

--- 115/100 --- 
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 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

 )עץ חומר
ום/ אלומיני
 ר(חמתכת/ א

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 (אחר

כמות ומידת 
  הפתח

 ב()גובה/ רוח

עץ חומר )
מיניום/ אלו
 חר(א ת/מתכ

ה סוג פתיח
כ/ כע"/)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

מידת ת וכמו
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
אלומיניום/ 

 תכת/ אחר(מ
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 חשמלי/אחר(כיס/

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ר שינה דח
כולל ים הור
 ארונותפ. 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/205 135/100 135/100 

 2 חדר שינה

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'
80/205 135/100 135/100 

 "ד ממ
ש שמ)מ

 כחדר 
 (3 שינה

1 
לפי  הדפל

 א "הג
ציר )רגילה(. 
 פתיחה חוץ

1 

 אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
 כ.ע.כ

 הנחיות י לפ
 פקוד העורף

1 

 . נגרר לכיס 'ומאל 'אלומ

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

 ים/הנגררת הדף ורסיסים,, גזכנף אחת או שתיים, פלדה נגד 
         יות הג"א.ה לפי הנחאו ציר רגיל ס. כיל

--- --- 

ח. רחצה 
 כללי

 (אמבטיה)

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

--- 

 --- מכני רוראוו

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

ח. רחצה 
 הורים

 )מקלחת(

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 ומ' מזוגגלא
 ינטו

 )קיפ(
--- --- --- --- 

70/205 55/100 

מרפסת 
 שרות

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 הציר רגיל אלומ' מזוגג

--- 

--- --- --- 

80/205 115/100 --- 

דירתי מחסן 
 צמוד

 כל)כ
 (מדשהוצ

 פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 ציר רגילה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

 

 

 

 

 (גן) חדרים 3דירת ב

 סיםתרי חלונות  דלתות ---

 רדח
כמות ומידת 

  הפתח
 רוחב(בה/ )גו 

חומר )עץ 
ם/ אלומיניו

 ר(מתכת/ אח

 )ציר יחהסוג פת
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 רוחב( בה/)גו

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

כמות ומידת 
  פתחה

 )גובה/ רוחב(

 /עץר )חומ
אלומיניום/ 

 אחר( מתכת/
 חומר שלבים

 /סוג פתיחה)ציר
 כ.ע.כ/נגרר/

 (כיס/חשמלי/אחר

 כניסה

1 

 רגילהר יצ ןפלדה בטחו

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 חדר דיור

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 יגלילה חשמל

 כולל גיבוי ידני
285/205 --- 285/205 
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 סיםתרי חלונות  דלתות ---

 רדח
כמות ומידת 

  הפתח
 רוחב(בה/ )גו 

חומר )עץ 
ם/ אלומיניו

 ר(מתכת/ אח

 )ציר יחהסוג פת
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 רוחב( בה/)גו

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

כמות ומידת 
  פתחה

 )גובה/ רוחב(

 /עץר )חומ
אלומיניום/ 

 אחר( מתכת/
 חומר שלבים

 /סוג פתיחה)ציר
 כ.ע.כ/נגרר/

 (כיס/חשמלי/אחר

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ ומ' מזוגגלא

--- 

--- --- --- 

--- 50/105 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכני רוראוו

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

 חדר שינה

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 ניה ידגליל אלומ' מ'אלו

80/205 135/100 135/100 

 ממ"ד 
משמש )

 כחדר 
 (2ה שינ

1 
פי פלדה ל

 א הג"
ציר )רגילה(. 

 יחה חוץתפ

1 

 אלומ' מזוגג

 ציר רגילה או
 כ.ע.כ

  נחיותלפי ה
 העורף ודפק

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
 ים/תד גז, הדף ורסיסים, הנגררנגלדה כנף אחת או שתיים, פ

         הג"א. י הנחיותאו ציר רגילה לפ לכיס. 
--- --- 

 שירותים

1 
 +עץ 

 אור -צו/צוהר
 ילהרג ציר

--- 

 --- כניאוורור מ

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

ח. רחצה 
 כללי

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ילהרג ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205-כ

מרפסת 
 שרות

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ילהרג רצי

1 

 הציר רגיל אלומ' מזוגג

--- 

--- --- --- 

80/205 115/100 --- 

דירתי מחסן 
 צמוד
)ככל 

 (שהוצמד

 פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 ציר רגילה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

 
 
 
 
 
 חדרים 5ת דיר

 יםיסתר חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  חתהפ
 )גובה/ רוחב( 

עץ חומר )
ם/ אלומיניו

 ר(מתכת/ אח

סוג פתיחה )ציר 
רר/ כע"כ(/ נג
 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

ה תיחג פוס
כ/ כע"/)ציר

 יס/אחר(ר/כנגר

ת מידכמות ו
  פתחה

 )גובה/ רוחב(

 /מר )עץוח
אלומיניום/ 

 אחר( /כתמת
 חומר שלבים

ר/ יחה)ציתסוג פ
כ.ע.כ/נגרר/ 

 (ס/חשמלי/אחרכי

 כניסה

1 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 חדר דיור
 ופינת אוכל

1 

 ע.ככ. ררנג וגג' מזאלומ

--- 

--- --- 

1 

 'ומאל מ'אלו
 גלילה חשמלי

 וי ידניגיב כולל
285/205 --- 285/205 
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 יםיסתר חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  חתהפ
 )גובה/ רוחב( 

עץ חומר )
ם/ אלומיניו

 ר(מתכת/ אח

סוג פתיחה )ציר 
רר/ כע"כ(/ נג
 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

ה תיחג פוס
כ/ כע"/)ציר

 יס/אחר(ר/כנגר

ת מידכמות ו
  פתחה

 )גובה/ רוחב(

 /מר )עץוח
אלומיניום/ 

 אחר( /כתמת
 חומר שלבים

ר/ יחה)ציתסוג פ
כ.ע.כ/נגרר/ 

 (ס/חשמלי/אחרכי

 בחטמ

--- 

--- --- 

1 

  כ.ע.כנגרר  מזוגגאלומ' 

--- 

--- --- --- 

--- 115/100 --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 ילה ידנילג אלומ' מ'אלו

80/205 135/100 135/100 

 2 שינהר חד

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כנגרר כ.ע. אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'
80/205 115/100 115/100 

 3 חדר שינה

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'
80/205 115/105 115/105 

 ד ממ"
)משמש 
 כחדר 

 (4 שינה

1 
י לפ פלדה
 א הג"

ה(. ציר )רגיל
 חוץ פתיחה

1 

 וגגזאלומ' מ

רגילה או ציר 
 כ.ע.כ

 לפי הנחיות 
 פקוד העורף

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

 נגררת/יםיסים, הסז, הדף ורלדה נגד גשתיים, פ וחת אכנף א
         "א.ות הגהנחי ילה לפיאו ציר רג . יסלכ

--- --- 

ה רחצ ח.
 יכלל

 (אמבטיה)

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

80/205 55/100 --- 

ח. רחצה 
 הורים

 )מקלחת(

1 
 +עץ  

 ר או-צוצוהר/
 ר רגילהיצ

1 

 מזוגגאלומ' 
 ינטו

 ()קיפ
--- --- --- --- 

70/205 55/100 

 שירותים

1 
 + ץע

 אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

--- 

 --- מכני רוראוו

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת 
 שירות

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 הר רגיליצ גגאלומ' מזו

--- 

--- --- --- 
80/205 115/100 --- 

תי דירן מחס
 צמוד
)ככל 

 (שהוצמד

 פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 להר רגייצ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 
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 חדרים 4דירת 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
מידת כמות ו

  פתחה
 )גובה/ רוחב( 

 חומר )עץ
ום/ אלומיני

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

מידת כמות ו
  פתחה

 ב()גובה/ רוח

עץ ) מרחו
מיניום/ אלו

 חר(א ת/תכמ

ה סוג פתיח
כע"כ/ /)ציר

 יס/אחר(ר/כנגר

מידת ת וכמו
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /חומר )עץ
אלומיניום/ 

 תכת/ אחר(מ
 םחומר שלבי

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 חשמלי/אחר(כיס/

 כניסה

1 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 חדר דיור
 כלאות ינפו

1 

 כ.ע.כ ררנג זוגגאלומ' מ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

285/205 --- 285/205 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגגאלומ' מז

--- 

--- --- --- 

--- 115/100 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכני אוורור

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ר שינה דח
כולל ורים ה

 ארונותפ. 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/205 135/100 135/100 

 2 חדר שינה

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 יה ידנילגל אלומ' אלומ'
80/205 135/100 135/100 

 "ד ממ
ש שמ)מ

 כחדר 
 (3 שינה

1 
לפי  דהפל

 א "הג
ציר )רגילה(. 
 פתיחה חוץ

1 

 אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
 כ.ע.כ

 הנחיות י לפ
 רףפקוד העו

1 

 . נגרר לכיס 'ומאל אלומ'

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

 ים/הנגררת סיסים,ור הדף, גזד גים, פלדה נאו שתיף אחת נכ
         יות הג"א.ה לפי הנחאו ציר רגיל  לכיס.

--- --- 

ח. רחצה 
 כללי

 (אמבטיה)

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

--- 

 --- מכני רוראוו

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

ח. רחצה 
 הורים

 )מקלחת(

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 הציר רגיל

1 

 וגגומ' מזלא
 ינטו

 )קיפ(
--- --- --- --- 

70/205 55/100 

מרפסת 
 שרות

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 הציר רגיל אלומ' מזוגג

--- 

--- --- --- 

80/205 115/100 --- 

דירתי מחסן 
 צמוד
)ככל 

 (שהוצמד

 פח 1
לפי החלטת 

 רההחב
 ציר רגילה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

 
 
 
 



 מותנה בהיתר בניה
וכפוף לשינויים רק ע"י רשמפרט נערך לפני קב  ויות התכנוןלת היתר בניה 

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            חתימת הקונה           

 

 , ג'ב' נספחים א',

 39  מתוך 20 'עמ 30.04.19תאריך:  / 10 הדורהממשהב"ש  – למשתכן)מקובץ(  כרמפרט מ / 1-4בניין  / עכו צפון הכרם /בר בע"מא.חו בע"מ נדל"ן דקעץ הש /      לאיכות הבניה מסד

 

 חדרים 3דירת ב

 סיםתרי חלונות  דלתות ---

 רדח
כמות ומידת 

  הפתח
 רוחב(בה/ )גו 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 ר(מתכת/ אח

יחה )ציר פתג סו
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
ום/ אלומיני

 מתכת/ אחר(

 היחפת סוג
כע"כ/ /)ציר

 אחר(/נגרר/כיס

דת כמות ומי
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

 /עץר )חומ
אלומיניום/ 

 אחר( מתכת/
 חומר שלבים

 /סוג פתיחה)ציר
 כ.ע.כ/נגרר/

 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 ציר רגילה ןבטחופלדה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 ורחדר די

1 

 ע.כ.ר כנגר אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 'אלומ
 מליה חשגליל

 כולל גיבוי ידני
285/205 --- 285/205 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ ומ' מזוגגלא

--- 

--- --- --- 

--- 50/105 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

 החדר שינ

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ככ.ע נגרר גאלומ' מזוג

1 

 ניה ידגליל אלומ' אלומ'

80/205 135/100 135/100 

 ממ"ד 
משמש )

 כחדר 
 (2ה שינ

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר )רגילה(. 

 ץפתיחה חו

1 

 אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
 כ.ע.כ

  נחיותלפי ה
 העורף ודפק

1 

 . נגרר לכיס אלומ' מ'אלו

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
 ים/תד גז, הדף ורסיסים, הנגררלדה נגכנף אחת או שתיים, פ

         הג"א. או ציר רגילה לפי הנחיות לכיס. 
--- --- 

 שירותים

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ילהרג ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

ח. רחצה 
 יכלל

1 
 +עץ 

 אור -הר/צווצ
 ילהרג ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

מרפסת 
 שרות

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 הציר רגיל גגאלומ' מזו

--- 

--- --- --- 

80/205 115/100 --- 

דירתי מחסן 
 ודמצ

)ככל 
 (שהוצמד

 פח 1
לטת לפי הח
 רההחב

 ציר רגילה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

 

 :ואחרות הלבטל ערותה

 כר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.בטבלה, במפרט מ צוין)הקיים בפועל רק באם 

רי בתחתית נט פולימהתקנת ק ויכללו למיםדות נה עמית ציר רגילה. הדלתות תהייחפתיוב 23תקן ישראלי מס' דלת עץ לבודה בהתאם ל= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר, חיות יועץ האלומיניוםהנלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' יא' בהמשך(. ף ה פרוט יתר בסעילפחות )ראס"מ  7הדלת בגובה 

ס( בקיר, )כיגומחה  ךו/או לתוררת על כנף ף נג= כנ ניגרר כ.ע.כה+ משתפלת, גילר=  )דרייקיפ(סב נטוי (, = פתיחה משתפלת )נטויקיפ פתיחה, 

יום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי נגלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומי יסירתב: תריסים ,נכיתעה אבתנו = כנףגיליוטינה 
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כב ארגז תריס מ' יור 2.5ב מעל ים ברוחבפתחור ודר דיות הפתח והוראות היצרן. בחדעובי הפח יהיה בהתאם למיבין השלבים לאטימה מוגברת. 

  . אמצעות רצועה ו/או חשמליב= תריס נגלל כלפי מעלה, גלילה ומנגנון פתיחה ידני. י עם מנגנון חשמל תריס כנ"לגלילה עם שלבי 

 /כ הדלתותים לסה"תתא דירהלית בובלבד שהכמות הכל בטבלהים רשל אחד מחד רבתיאוהופיע , משותפים לשני חדרים יכולות לדלתות/חלונות .ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3ה עד צפים יוגבהו מעל רדלתות פנ חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי

חות המורכבים משני לו, ות התקןשלפי דרי רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד(ווטרינות  /תחלונו .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . אחר לפי תכנון(ו א "ממ 6בעובי של  אויר רווחעם מלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי יהםנאוויר בימרווח  ת עםכוכיז

ידי על  ותקנוי פתיחה ונעילה. החלונות ינבנות, מנגנוים, ידיות מוצירים, גלגל ,EPDMן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי קת

 לכל במסילות. אין :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף ה,ג עם כנף/ים פלדניום מזוגיהיה חלון מסוג אלומיבממ"ד  היצרן. םורשה מטעמתקין מ

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,לונותחה

ונים למרפסת שירות גם בחים הפטלרבות במהחוץ,  ווירר לאר ישיורויטריים ובמטבחים ללא אונבחדרי שירות, בחדרים ס -אוורור לאוויר החוץ .ד

 ת רפפת כיסוי.וצינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרב יבוצע  ן,בתריס ו/או בחלונה סגורה אם אינ

 עיגוג קבוולבים בזהמשחים כן פתית יועץ האלומיניום. ו/או לנון האדריכגוון, עפ"י תכסוג פרופיל,  .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךכמעקה/המשמש 

 , צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה  EPDM, אטמי גומי גי תו תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגובעל יויהיביהם נות ורכהחלו   

  ;ןהיצר מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו לה. החלונותעיונ   

 ריכל. אדה בחירתלב"( עפ"י עמומה )"חשקופה או בטיחותית זכוכית תותקן  (,תונויש חל)באם רחצה  דריחב .ו

 .שודרישות כיבוי א אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלתת חלון ו( יעשה באמצעככל שנרכש מחסן) אוורור המחסן .ז

מערכות , (תטלסקופיפנורמית/) הצצהית עינסגר בטחון פנימי נוסף,   5044ל ראשיתואמת לתקן  ,יחיתבררב  טחון(. דלת פלדה )בידלת כניסה .ח

מ"מ  1.25של  נת בעוביומשקוף בניה מפלדה מגולו .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 המוכר.וון לפי בחירת גבתנור. גמר ל הצביעאו  וינילהדלת והמשקוף יהיו בחיפוי  לפחות. כנף

 .דלת פלדה אטומה, בהתאם לדרישות פיקוד העורף דלת ממ"ד .ט

חוזק,  – כל היבט תפקודיבערך ווה או שו/ל מסגרת עם מילוי פלקסבורד עודבקים יה משתי לוחות מוכנף הדלת תהיה עש פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםהמתאים לעמידות במים ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או ר צבע או גמ. הדלת ו בהתאם לסוג משקוףאקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנ

עמידים למים.  -וחות ודבקיםכנף הדלת לרבות ל .חותפצדדים ל 3-)קנט( מצופה בבהיקף כנף הדלת  .ידיות מתכת משני הצדדיםו מנעול

ר . המשקוף לאחאטימה יכולל פסתואם לדלת ון ובגובגמר ת פולימרי או עץ שוהלב בעל 23מס'  ראלין ישבהתאם לתקמשקוף הדלת יהיה 

הרוכש ירת לבח גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-פנוי" וצוהר/ צובחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס  נתו יהיה עמיד למים. התק

 יבחר/ו על ידה.ש ה ו/או הספק/יםרהחב ידי עללפחות )אחד מהם לבן(, שיוצגו  גוונים 3מתוך 

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי חילוץהמוכרז כפתח   בדירהבממ"ד ובפתח  -חילוץ פתח .יא

 וכיון הפתיחה. הפתיחוג ההפתח, סוג החלון/תריס, לרבות ס תלוץ יתכנו שינויים במידובפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חי
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 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/ה, הנפתחתאטומ דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה :ורףפיקוד העפי דרישות ל .יב

 רים שונים,וטרור מעוגלים בקוי אופתח . חלון אלומיניום + זיגוג וכן מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ס"מ מעל

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,ות לפי הנחי)סינון אויר  מערכת קנתתה , וניתנים לפרוק.חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(

 תקינתוהרי שן, נוהסיקן תמע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  . מידות המערכת לפי מידות היצרן.הפרעה מקומית

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  ספת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות ואטימות נויב , יחיע"י הרוכשרוקו יפן לכאושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו התקנתו ו

  העורף.

רים אביז הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים וות בס"מ, משוערבניה , הינן מידות 3' מסלה המפורטות בטבהמידות  – מידות .יג

 מסך חלונות/ויטרינות/קירות ת/של מלבני דלתו ,ניהםלמי פרופילים היקפייםמשקופים וות סמויות וכן  כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרמשלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ,ממידות/שטחלא יפחת  יםמתקבלחים הקרה גודל הפתבכל מ .)לפי הענין(

 

 

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם אה )ר  

 

 פרק א' 4עיף ה בסאזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדיר/יםת של חדרים/חללוללכ שימהלהלן ר

 המכר.ולפי המוצג בתוכניות 

 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 םרותייש

 )בית שימוש נפרד(
 חדר רחצה

 )מקלחת( 
 רחצה כללידר ח

 (אמבטיה)
 אחר מרפסת שירות

 ור מטבחכי
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 מ()בס"

 40/60 בודדת
ס"מ או כפולה 

 ס"מ 80/46
--- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

ות מיד
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון 40/50 --- ---

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

 --- --- ג'ראה נספח  אין --- --- ₪ יכוי ז

 םיידי כיור לנטילת
 4מעט בדירת )ל

- חדרים 3 ,םריחד
 (פנטהאוז

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- לפי מידות היצרן ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  האסל
 )ב'(שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ידות היצרןלפי מ ---

 --- --- א' 'א א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪  ויזיכ
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 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 םרותייש

 )בית שימוש נפרד(
 חדר רחצה

 )מקלחת( 
 רחצה כללידר ח

 (אמבטיה)
 אחר מרפסת שירות

 אמבט/ 

 )ב'(מקלחת

מידות 
 מ()בס"

--- --- 
 הוראות כל דיןלפי 

 בהמשךראה 
70/170 

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
אמבטיה א' )

 (או פח אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- ₪ זיכוי 

ים סוללה למים קר
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד(טחמהמש

 --- --- פרח/מערבל פרח/מערבל מערבלח/פר מערבלח/פר דגם 

 --- --- א' א' 'א א' סוג

 --- --- 'גה נספח רא 'גראה נספח  'גראה נספח  אין ₪ זיכוי 

סוללה לאמבטיה 
 )ה( ם וחמיםלמים קרי

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- 'גראה נספח  --- --- --- ₪ י זיכו

חת ללה למקלסו
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3ך דר  
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- 'גראה נספח  --- --- ₪ זיכוי 

סה כבי בור מים מכונתחי
 ח()ולניקוז

 --- יש --- --- --- ---

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  ת אדיםפליט

 ה ומשקולת סגירהכולל תריס הגנ
 --- יש --- --- --- ---

לחיבור חיבור למים וניקוז, הכנה 
 )ט(מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור )
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- ןאי ל()ברז ני קררם למנק' מי

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

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )יא(מים נקודת גז לחימום

 :ואחרות טבלהל ערותה

 שה(.בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכי צויןל רק באם בפוע)הקיים 

ה. גרניט/נירוסטה, בהתקנה שטוח רץ/קוורץלבחירת הקונה, חומר סילי קוו :ס"מ( 80/46 ס"מ או כפולה 40/60 ודדת במידות)ב חכיור מטב (א)

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

       .    החלטת החברה תוצרת לפיו. מידות סחר :פנטהאוז(-חדרים  3חדרים,  4)למעט בדירות  ילת ידייםור נטכי

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

 כבד בעל צירי נירוסטה. )מושב( פלסטי :סלהכיסוי א      

 לת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה גני, בעמ"מ הומו 3.5י בעובי מר אקרילתהיה מחו אמבטיה:   

 ייל.אמא פחות מצופהמ למ" 2.5לחילופין מפח בעובי או  .מפרופילי ברזל מגלוון               
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 לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת ישותבדר בגמר העומד ן,יד כל אותבהור הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:              

 ;המשטח       

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

 .1385ת"י בדרישות ועומדת כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך  ות.לפח  

  15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כ  פיה בציפוי כרום ניקל, ערבל : דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, רים/חמיםלה למים קסול )ד( 

  . 1385ישות הת"י ועומדת בדר ארץחות תוצרת הת לפכשאח סדרות 3 לבחירה מתוך ס"מ לפחות,  

  למים קרים בלבד. בציפוי כרום ניקל,, דגם: פרח :האוז(טפנ-חדרים  3חדרים,  4)למעט בדירות  כיור נטילת ידיים  

לוי האמבטיה וכן יאה תחתית למיללת יצסוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכו :מבטיהבא :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 .זלףס"מ לפחות ומ 60וביל אנכי באורך מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומצינור שרשורי,   

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

 ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30 ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורךס"מ לפחות ומזלף. לחילופין  60רך וביל אנכי באוופי ומהחלקה טלסק  

 "מ.ס 15  

 .ברה/קבלןי החיוצגו ע"ש 1385ועומדת בדרישות ת"י כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך 

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת פת אסלהארגז/י שטיכיורים וקנת הת ו() 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים. 2007אוג'  תיקון -)הל"ת ים חמים: מים קרים, מהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

 סיפון קערת המטבח.ב, וללחיבור לביוכנה ברז והת: כוללהכנה  למדיח כלים )ט(          

 הסופיות הינן  הרי אלו משוערות, המידות מידות של הכלי בס"מ,ו מתקן ו/או אביזר ומצוינות ואתי ו/א: בכל משבצת שיש בה כלי תברמידות (י) 

 החברה. שנבחרו ע"יבהתאם למידות הספק ו/או היצרן,   

 ביזרי קצה.ללא אנחושת בלבד נרת ר אחרת, צנאמ באם לא: הכנה לנק' גז (יא) 

 ת.העירוני : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשתריםמים ק (יב) 

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  ירה, ישבמקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בד -אמבטיה(/קבועות רחצה )אגנית (יג) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 שור משטח העבודה או הכיור. = קרי ברז הממוקם על מי פרח קבוע. שרוולתוך ז הנשלף מש ברראנשלף =  (יד) 

  בעזרת ידית אחת.  ר( = ויסות מים לקרים /חמים,)מיקס בלמער  

 וקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.נטרפוץ( = חלי)א דרך-רב  

 ז וכו'(.טנדרטיות )ברזים/מקלחות/פתחי ניקווכננים למערכות הקצה הסוז מתהמים והניק ספקתי מערכת הון כיש לקחת בחשב (טו) 

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

 פל המים לקיבולת הניקוז ין כמות המים הנפלטת ממאמה בה עקב אי התהרחצצפה בחדר ור הומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגר       

 רצפה.ב       

 חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון  ינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת( הואיל והשימוש באמבטיה הטז) 

  הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.   

 בוי לאניתוק זרימת הגז במקרה של כימנגנון לבכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים נמצאים בסמיכות לחלון וישול הכיריים לב יקום(  ככל שמיז) 

 להבה/ות הבישול. רצוני של   

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

 כישה(.כם הרשצורף להס 

 

 , וב )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(, ברצפהנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביצ: ך אחראינסטלציה נוספים בדירה, לכל צור אביזרי  3.6.1 

 אש(. ישות כיבוי י דרכמות, עפ"ו ום)מיק יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסבקירות או בסמוך לתקרה,   

 בין  וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד מפוצלו/או יני מרכזי מזגן מניקוז ל לפי החלטת מהנדס האינסטלציה., קוםמיארון למחלקי מים ב  

מיקום  ו/אובמסדרון  ו/אובמרפסת שרות  מפוצל,ו/או  מיני מרכזי. מיקום מיועד למזגן למאיידמיועד למעבה, עד המיקום המיועד המיקום ה  

  ו/או במסתור כביסה,  עליון מיקום מיועד למעבה בגג. ל וקצר לכל חלקי הדירהמוסתר המאפשר פיזור יעיצנע ומו  
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 המעבים.מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבה/ו/או  

 

 הערה:  

 דמוי י ויצרו בליטות ואסטטיסוי מבודד נת כהתקחייבו ן ויידרשו(, יתכככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי  

 , כרבתכנית המ ת ורצפה, שלא בהכרח יסומנובסמוך לקירוו/או ירות ותקרה בסמוך לק ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית. או שסומנו ומאילוצי  

 פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייהעוברים לגובה טנים סטלציה בקולהאינות מהנדס הנחייש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, ו ,בנוסף  

 תחזוקה. גישה לצרכי אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשרביצוע פתחי ביקורת  שיידרהם בדירות בביקורת, ולכן   

 

 .והתקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(באמצעות חשמל  יעשה חימום המים: מיםום חימ  3.6.2

 במקום מוסתר אך : יקום הדודמ; יםליטר 150 יםחדר 4,5,6ירות ר. לדליט 120חדרים  3לדירות  :תבקיבול מכל אגירה )דוד( למים חמים           

    מהנדס האינסטלציה. תכנוןליון לפי או גג ע ו בסמוך להשירות א נגיש כגון במרפסת           

 (.2007 תיקון אוג'-, אמבטיה, מקלחת. מכונת כביסה )הל"ת: קערות מטבח ורחצהחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

       ות גן בלבד.בדיר חבה מרוצפת,צר/ריש בח: דלי"" ברז  3.6.4 

 לטת החברה(.ם לפי הח)מיקו: יש הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

 .: פלסטידלוחין האינסטלציה, לפי תכנון מהנדס ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, ורות: מים חמים וקריםחומר הצינ 3.6.6

 : פלסטי.שפכים 

 ודת הגז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקמחיר הדירה יכלול צנרת גז  ,יש: ת הגז במטבחנקודור הגז ועד מקה מצנרת גז בדיר 3.6.7

  .במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי הראשית                    

 : יש.הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  :הערה 

 וכן הכנה למונה גז  במטבחהגז הראשית ודת הגז ועד נק קתמחיר הדירה כולל צנרת גז בדירה ממקור הספהגז בדירה. נק' מיקום  

 דירתי. 

, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים מונה י ניתוק, פיקדוןתאמות, ברזה, חברים, מאריכיםם עבור ממחיר הדירה אינו כולל תשלו 

ברה לפעול "י החז המורשית עהג' ישירות לחב נהעצמו לחיבור הגז, אותם ישלם הקו הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה נוספים 

 בבניין.  

 

 

 (טבלה זות לאחר )ראה הערו מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 ק א' פר 4בסעיף  הל חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירלהלן רשימה כוללת ש

 ניות המכר.בתוכ ולפי המוצג
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
    מוגן מים

 עתק בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 לדירה כניסה
 מבואה או

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום -
בי ה ללומפסק תאור -

 .גותר מדרקומתי/חד
 .לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל  -

  .שקע
 טלוויזיה/טלפוניהן ארו- 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
    מוגן מים

 עתק בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 יורד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן(ל)
1 

תוספת  -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

 התריס.
ה גם מרפסת שמש/ רא

 רחבה מרוצפת

 פרוזדור
 2או  1

פסק )כולל מ
 מחליף(

1 - - - 

 3ל רך מעבפרוזדור באו
ור הכולל דפרוזמ' או ב

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

 1 חמטב

4 
)אחד מהם 

אחד  כפול,
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 
 רגילה(

- 
 )יג( 3

 (תנור,מדיח,מקרר)
- 

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

יותקנו  לתכנון המטבח
פרדים כח נ שקעי

 ור, למקררנ, לתלמדיח

שינה  חדר
  הורים

1 
)כולל מפסק 

 מחליף
  (למנורה

4 
יד ים ל)שני

 המיטה(
- 1 1 

קום )נק' אינטר -
 שמע/דיבור בלבד(

 רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

 לתנור(בית תקע )
- 

בהעדר חלון לאויר 
 + אוורור מכניהחוץ 

 - 1 1 - 3 1 החדרי שינ

פינת חדר/
 ותארונ

1 - - - - - 

 /ד"ממ
 ח.שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

 פיקוד העורף
3 - 1 1 

פיקוד  תקנותלפי 
 העורף

 דר רחצהח
 )אמבטיה(

1 
 ם()מוגן מי

- 1 
1 
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1 
 מים()מוגן 
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- 
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1 
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2 
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 )מכונת כביסה,
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- - 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
    מוגן מים

 עתק בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 

חשמל הדירתי אליו ה
המחסן. או משויך 

ן שהזנות לופילחי
ל כל ששמל הח

המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד 

 ולמחסנים בלבד, א
פרד לכל מחסן, מונה נ

עפ"י להחלטת המוכר ו
 בחירתו.

 מסתור
 כביסה

 )באם קיים(

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן(
- 

 
- 

 

  ואחרות הערות לטבלה

 לקה אחת.אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הד -לא נורה וכיסויבית נורה על גבי קיר או תקרה )ל = קיר/ תקרה נקודת מאור (א)

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

 ממ"ר לפחות. 1.5ים החיבור יבוצע בכבל

חיבור ה תר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.)שני שקעים או יו הניזון מזרם חשמל רגיל כיסוי,שקע בודד עם מוגן מים:  ר )רגיל(ובית תקע מא  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

כמות ל אינם תוספתושמצוינים בסעיף א' של נקודות המאור )בתקרה או קיר(, ה התאור בלבד לאופן ההדלק נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 ף א'.מאור המצוינות בסעיה נקודות

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

 ה גבוהה.נבדרגת הגים ך אביזר הקצה מוגן ממוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד א בית תקעאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

בין מחשבים,  –שורת וד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקנקודות ביחד )קומפלט( או לח 3= )מחשב( ץ/תקשורתטלפון חוטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /הדירה לרשת הטלפוניםללא חיבור ור לקליטת שידורי כבלים.  חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיב –נקודת טלוויזיה 

 כולל כיסוי. 1מודול  55א וקופס מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר יכהודת התקשורת תכלול צינור וחוט משקנ

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

  מ"מ.  2.5סק נפרד עם כבלים , מחובר ישירות ללוח למפמלי נפרדשגבי מעגל ח על בית תקע כוח = כחנקודת  (ט)

הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  ט משיכה בלבד.ין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחובאם לא צו"הכנה"=  (י)

למניעת ספק . זר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(פ"מ הדייר(, יותקן )באחריותרחצה מעל דלת חדר הכנה לתנור חימום נמצאת באם ההבקיר. 

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

 קים/מכבים את אותה/םדליונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מנקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים ש =חליףמ (יא)

 ור.אמ נקודה/ות

 עקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל.ב יתכנו שינויים במיקום הנק' (יב)

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

 חשמל הדירתי.ווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח היול את כל הח. הנקודה תכל2.5/5ל מפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל

 

 ל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפוע)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם י

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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  ת.עה בחדר מדרגובת לתאורת לילה קבוומנגנון ש .יש: ת מאורוחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד  3.7.1 

  יש. :יתמתקו אהצן מתוך הדירה להדלקת אור במבולח יש. לחצני הדלקת אור: ש.י :גופי מאור  

 כולל כיסוי. 1מודול  55עד נקודת ההכנה בקיר וקופסא ודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ו: נקטלפון חוץ 3.7.2 

 טת החברה.החל , או אחר לפיםזמז צליל: .לחצן ג:פעמון: סו 3.7.3 

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

)כולל דירתי  (ומחשבים) ורתתקשולוח  (לפחות לצורך ברחבה בעתיד מודולים 6-פנוי ל)כולל השארת מקום דירתי  חשמל וחל 3.7.5  

 .יששעון שבת: : יש. מפסקי פחת נון מהנדס החשמל.תכלפי   מיקום:: יש בתוך הדירה שקע רגיל(,

    כולל קוצב זמן.  : יש.ליחשממש/שים, מ חשמל לדודודת נק 3.7.6 

 .מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה( ירה אינו כולל הזמנה והתקנתמחיר הדאמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: רתיגודל חיבור די 3.7.7 

 קומתאשית בסה הרחת דלת הכנילפתי, כולל לחצן רשמע דיבו )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום : יש,מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ים(.בחדר שינה הור רדיבולשמע וופומית  ,הכניסה  

 ן.: איגל סגור )נפרדת(כת טלוויזיה נוספת במעמער 3.7.9 

  ה רב ערוציתלקליטת טלוויזילחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

.  לחילופין (רות זהאשר תספק ש ערוצית -ויזיה הרבת הטלולחבר קונה ישירות"י האשר ישולם ע  ללא ממיר וללא חיבור בפועל)   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  בניניםאו למספר  ןלבנייכזית אנטנת צלחת מר  

 זה(.מספק שרות   

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

 .ירתי "וונטה"ף( ו/או ע"י מאורר דע"י מפוח חשמלי חיצוני )משות יבוצע קנות,מכני לפי ת ורורהמחויב באו ללאוורור ח -

 .3.5ם תריסים בטבלת פתחים סעיף ראה ג לל נקודת חשמל להפעלת התריס.תריס חשמלי כו -

 ארון תקשורת כולל שקע. -

 .משולב בארון תקשורת ניה/ טלוויזיהארון טלפו -

ת ס הגנה עם משקולכולל תרי 4" חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר ומעבר כביסהכנה למייבש ה – במרפסת השרות -

   לסגירה והזנת חשמל.

החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית מערכת לניטור ולבקרה של צריכת  -

 זנת תעריפי החשמל המשתנים.התאפשר ו

שורת לשידור לי, יחידת תקית אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמהדירת החשמלמדידה בלוח ידת ערכת תכלול יחהמ

 ומית ומציג אותם בצורה ברורה.י המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקוטי, צג דיגיטלי אלחוטאלח

 שוטפתה גיהצריכת האנר תונייג לפחות את נמ', הצג יצ 1.5סה במקום נגיש ובגובה הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכני

 והמצטברת ואת עלותם הכספית. 

 

 ום, בדירה:קירור / חימ מתקני 

  ן.אי מרכזי נידירתי מי מיזוג אוויר 4.1 

   :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה.     1  

   המאפשר אחר או במיקום סדרוןהמ או מבטיההא חדר תקרת תיתלתח בצמוד יידלמא מתוכנן מיקום                            

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור                            

                       ןהמתוכנ המיקום בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .הכביסה וז מסתורלניק או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,וכנן למעבההמת המיקום דוע למאייד                            

 .עלבפו המערכת נתלהתק עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות תרההס יכלול "צמה"ה                            

 .קיר המסדרון על טטהתרמוס למיקום דע המאייד קוםממי קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

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

 .םהמעבי / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

 הכנה תכלול:. במקרה זה ההעורף, תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד פיקוד אישורב.       6  

 שמל. ודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החנק -                    
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 .מכסהבצינור ייסגר ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה ה מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד זצנרת ניקו -                    

 ן.סתר ע"פ התכנומיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומו -                    

 .קטשל הפרוי ירומהנדס מיזוג האותכנון ישה ודרההכנות הנ"ל בהתאם ל כל -                            

 

 לכל מיזוג אפשרמ אינו הדירה כנוןת וויראה מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל ( לעיל.6) 4.1עיף מעבר לאמור בס .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את ולשתכל הדירה קיחל ליתרת ים/ מפוצל םינ/למזגן הכנה סףבנו תבוצע ,כאמור אחת מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה  

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

  .יןאיין: נמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בב 4.3

   .ין: אגזהפועל במום תנור חי  4.4

 חצה(.)בחדרי ר .מוגן שקע תלהכול חימום תנורל נקודה תבוצע. : איןהפועל בחשמל תנור חימום  4.5

 .אין: יאטוריםרד  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .ין: אחימום תת רצפתי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 ות בדירה, במחסן:ובטיח שסידורי כיבוי א* .5

 .: ישבאם נרכש() במחסן .ת הכבאותדרש ע"י רשויככל שי: הבדיר לרים(:וטומטית )ספרינקי אש אכיבו מערכת 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיכל שיכ: גלאי עשן 5.2  

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

 

 ,אותות הכב"י רשע דרשייכל ש, כעליהם וי/ציפויות חיפבלר ,כיבוי ובטיחות אלו גילוי, סידורי* התקנת   

 תיכנוניות.קום אחר עקב דרישות יממנו אך יותקנו ב, ו/או שיסוכנית המכרבתו יוצגו רחלא בהכ    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

   גרש;חום המת: בכולם .בניההלפי היתר : (וכפולות)רגילות  בנייניםלכל ה סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר. עמרתף וקומת קרקבקומת ניות הח                   

 ת המכר.ובתוכני כמצוין: מיקום .בניההלפי היתר : חניות מספרש, : ים )פרטית/משותפת(יכחניה לנ 6.1.2  

 רשמי  ג נכה צגת תה נכה )עם ה, תימכר לרוכש דירלהיתר הלנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החני חנייה             

 ם לדייר שאינו נכה.דירי הבית וג נכה, בין כלל רוכש  רדהתחבורה(, ובהע מטעם משרד                               

 : יש.מערכת תאורה .בנים משתלבותא /מוחלק בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: ישגישה לחניה מהכב 6.1.4  

 המכר.סימון בתכנית  : לפימיקום אחת לפחות.: ניות לדירהמספר ח 6.1.5  

  .יש :לחניהבכניסה ום סחמ 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

 כניסה לשבי תכלול חיצוניתה חבהרה .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום    6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 לש חבשט לצידו מלווה גינון בעל רומוא, ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב חותלפ[ ףמרוצ    

 .בהיר ןווהניתן בעל ג ככלהריצוף יהיה  .יט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנולשבילים: חומר גמר 6.2.2  

 .: אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתמר גמרחו .ש: ימרוצפים משטחים 6.2.3   

 בהתאם  גינון חסכוני במים .יש )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( :צמחיהסימון בתכנית  מצורפת(.  פי)על  יש: ר משותפתצח 6.2.4  

  החקלאות.משרד  להנחיות                               



 מותנה בהיתר בניה
וכפוף לשינויים רק ע"י רשמפרט נערך לפני קב  ויות התכנוןלת היתר בניה 

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            חתימת הקונה           

 

 , ג'ב' נספחים א',

 39  מתוך 30 'עמ 30.04.19תאריך:  / 10 הדורהממשהב"ש  – למשתכן)מקובץ(  כרמפרט מ / 1-4בניין  / עכו צפון הכרם /בר בע"מא.חו בע"מ נדל"ן דקעץ הש /      לאיכות הבניה מסד

 

ולא צמחיה  םציודים בלבד )לא עמעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רד )כולה( בטוןמעל תקרות  חצר,   

 יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך(. -רשיםשועמוקת 

 כת ממוחשב.יש. כולל ראש מער: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

לשטח לא מגונן  ונהכולה/חלקה( הכורה מעל תקחצר, כנית המכר )פי תול :לחצר מחדרציאה י; יש: חצר, צמודה לדירות הגן 6.2.6  

 חות ברוחב פתח היציאה.מ' ולפ 1.00בעומק מינימאלי של שקיה. וללא מערכת ה

סידור הגינה  יעשה ע"י הרוכש בעת (ים משולי הבנייןמ י הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתדור שיפועי ניקוז פניס :הערה   

 .הפרטית

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, )חלחול , ומיםביוב מה/ות, גז, יתכן גיש: ירות גןלד הפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמוד 6.2.7  

 (.יוצג בתוכנית המכר ושלא בהכרח ןהעניי ילפ )הכל כיבוי ורת,קשתחשמל,    

 מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח מרוצף בחצר הצמודה לדירות גן משטח 6.2.8  

 ויות. הבניה ודרישת הרש יתרהלפי חומר: : גדר בחזיתות של המגרש 6.2.9  

 לפי תוכנית הפיתוח המאושרת.ממוצע גובה ב   

 . יש(: בחלקה קומה פתוחהפולשת )מים קומת עמוד 6.2.10  

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 אואו הבניין  ואר בתוכנית המגרשמתה ובמיקום ,ת הגז, בתאום עם חברגז ימכל באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

  זוקתה.חז ותחת צנרת הגלהנה ת הנאוזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. שות הרשות"י דריעפ

 הינם בבעלות חברת הגז. ,הגז כאמור מכליזאת כי מובהר ב   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4טבלה  אהר: מיקום: יש. רהצנרת אספקת גז בתוך הדי 7.1.3  

 

 :י אשלכיבו דוריםסי 7.2 

 .אין :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 .אין: וזדוריםבמבואות/פריקת עשן נלי מערכת 7.2.2  

 יש. : )ספרינקלרים( מתזים –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 ות.יועץ הבטיח ות הכיבוי והנחיותת רשו: יש. לפי דרישןעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולת 7.2.4  

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

 רגות בכל קומה.בחדר מד ברז שריפה: 7.2.6

 

 חים משותפיםיבוי בשט, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבויו גילוי מערכות כל סידורי הכבאות, לרבותהערה:      

 ת.הכבאו רשות לפי דרישות מיקום וכמות טיים,פר וא   

 

 .שלפי דרישות כיבוי א: בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( תיכזמיזוג אוויר מר מערכת 7.4 

 .אין לשימוש הדיירים: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים 7.5 

או  ן, ל בנייסה לכהכני דלת ידל הקרקע בקומת קמוימו רהדוא תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תוקנת לפי אלומיניום חזית בעלות ובמקבץ אחד לכל הבניינים ויהי
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 : מיתקנים אחרים 7.7 

 בבנייניםאו  כים,ונים סמיבבניין ולטובת בני דייריםחדר/ים לשימוש כלל ה בחלקים משותפים(,)מערכות תאורה  ,תמשאבוו מים מאגר  

 והיועצים.תוכנית המתכננים לפי  מיקום וכמות: .וכו' נייןים לטובת הבסמוכ

 

 ת תשתיתורכחיבור המבנה למע .8

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

 יש. יבור לביוב מרכזי:ח 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. מלרת החשות חבבהתאם להורא ,ניין לרשת החשמלר הבוחיב 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל כנון והבניה )בקשה להיתר(: לא תבהתאם לתקנות ה :םיונבניין לרשת הטלפהכנה לחיבור ה 8.4  

  (.3.7.10 סעיף ה גםאהכנה בלבד )ר .אין (:אינטרנט/הזי)טלוויחיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 צועם בפועל עבודות שביהרכישה.  ירבמח כלוליםישה, ניקוז, דרכי ג ומכים,: כביש, מדרכה, קירות תבמגרשהגובל כללי פיתוח  8.6  

 ית אינם באחריות החברה.יעשה ע"י הרשות המקומ  

  (.יש )מכלים טמונים: ים לאצירת אשפהנמתק 8.7 

 .מיתוהרשות המק ע"י: פינוי אשפה  

 רכוש משותף .9

 :תףש המשוהרכו תיאור 9.1 

 כר.מה משותפים בתוכניתבאם סומנו כ: מקומות חניה משותפים   9.1.1   

 .יש: (חלקית חהפתו ועמודים, )קומת כניסה חלקית מפולשתקומה  9.1.2   

 ברה.לפי החלטת בח: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

 ר.מ" 14-לא פחות מ בשטח: .: ישכניסה ומתקמבואה )לובי( ב 9.1.4   

 יש. : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .1פר(: ס)מ בכל בניין דרגותחדרי מ 9.1.6   

 .2: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; יר מעליתפ 9.1.7   

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

 ים.ממ"ד -רתייםמרחבים מוגנים די יש .אין :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת  וכל מיתקןמפוחים  :( כגוןפותשותמ ו/או)פרטיות  תניו: יש מערכות טכגקנים על הגמית 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

 .; ישנוןגי אשטח לל : יש.המגרש ושטח פתוח בתחומי חצר 9.1.12   

 , מרכז מחזור אשפה םנייוחדרים טכ קשורתכות לרבות תחדרי מער: ם של הבית שהינם רכוש משותףנוספי חלקיםמיתקנים ו 9.1.13   

  המכר. מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהבמפרט זה, כמפורט בפרקים אחרים ומתקני אשפה ו   

 

 ותף:המש אין להוציאם מהרכושש (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 לוט(., )מימדרגותחדר  9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   
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 ה.סכנילובי בקומת  9.2.4  

 מתי.לובי קו 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() קנים השוניםגישה מחדר מדרגות אל המית 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .(שותפים)מ יםדר/ים טכני/או מלובי קומתי לחות גגישה מחדר מדר 9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

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

 ה כרכוש משותף.חברהככל שיוגדרו ע"י ם קומות חניון למעט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקי: חלק אחר 9.2.12  

 

 תףבית משו 9.3 

 ת משותף או בבית ת(, המוכר דירה בביודירחוק המכר  –הלן )ל 1974 – דלחוק המכר )דירות(, התשל" 6תאם לסעיף בה )א(  

 התקנון המצוי  של ית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראההמיועד להירשם כב    

 ינים:יהענתו עניין; ואלה או המכר פרטים על חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהלהלן, ויים עניינים המנייחסת לעניין מן ההמת    

 ת חלק מהרכוש המשותף;הוצא (1)    

 החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; שיעורו של (2)   

 ר אליו;בקש ובשירותים המחויביםשיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף  (3)   

 הול הבית המשותף;דבר ניטות ברי קבלת החלסד (4)   

 מכר דירות;)א( לחוק ה3בסעיף  ראמויכון בצו בדרך הכל עניין אחר שקבע שר הש (5)   

 מי שהתחייב ל עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמוכר שלא מסר פרטים ע )ב(  

 המשותף.  הבית ולו עלין יחבי אותו ענית התקנון המצוי לגראוושה    

 

 הצמוד לדירה: ףשיעורו של החלק ברכוש המשות 9.4

 של כל ( לשטח 5בה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף יחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישוה קרוב ככל האפשר לייה 

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  המשותף,הבית  רישוםאחר הקשור בחס זה או בכל פרט בי ןאת בכפוף לכל תיקו, זיחידות הדיור בבניין  

 לא יילקחו בחשבון השטחים שוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף ל רשות מוסמכת. בחיכדי פי שיידרש על יכמוכר ו/או ה  

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

 

 :ת בדבר ניהול הביתלטוחסדרי קבלת ה 9.5

 .1969 -וק המקרקעין התשכ"טבוע בחפי הקיהיה על  

 

 :בקשר אליו ובשירותים המחויבים ותףוצאות הבית המשהשיעור ההשתתפות ב 9.6

 ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה. יהיה על פי שיעורו של החלק 

 החברה  תשאת אלו ירה/וועד מכירת דט, הרי במקרה כזה ויקרימכרו דירה/ות בפ הרוכש מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי באם לא 

 כפי שיחויבו דירה/ות דומות בפרויקט. בגין כל דירה/ות, ,ית(המשותף )ועד ב תהאחזקה של הביבעלות של שליש הוצאות   
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 זרו לרכוש המשותף(:או שיוח/החלקים המוצאים מהרכוש המשותף )ו 9.7

צ"ב ו/או מצוינים במפרט כניות המותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתרכוש המשמה יוצאו, בהסכםהאמור בעניין זה ממבלי לגרוע 

  או בהסכם המכר.המכר ו/

 רות בבית המשותף לפי קביעתה  של החברה.מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדי .א

כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  שללדירות שבבית המשותף לפי קביעתה  ותף ויוצמדוים יוצאו מהרכוש המשהמחסנ .ב

 המשותף. שר לא נמכרו עד מועד רישום הביתהמשותף וא

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

 מוצא מהרכוש המשותף.  שיש במגרש()ככל  חדר השנאים .ד

 

 

 

 

 נציגות הבית המשותף.מסמכים נוספים שיועברו לקונה ול ספח א'נ
 .הערות כלליות נספח ב'

 .יםכוייטבלאות זנספח ג'       
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 ו לקונה ולנציגות בעלי הדירותשיועברספים מסמכים נו – 'ח אנספ

 

 המפרט:לתי נפרד של חלק בכו יצורפו כניות אלות 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של דר ומידות כלליות מידות של כל חהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 המשותף בקומה.סימון הרכוש כוללת ה 1:100 -ן מא קטידה להדירה בקנה מתכנית הקומה בה נמצאת  10.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -דה לא קטן מנה מיקטיפוסית בית קומה נתכ 10.1.3   

 ותף הכוללת סימון הרכוש המש 1:100 -מרתף בקנה מידה לא קטן מפולשות; קומות מ תכניות קומת כניסה/ קומות 10.1.4   

 .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  אלו ניתן לצרףכניות ים; תרתיים מוצמדים דיושטח   

 .1:100 -ידה לא קטן ממת גג בקנה מית קונתכ 10.1.5   

משותפת  חצר הכוללת סימון 1:250היתר בניה בקנה מידה בלת תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 רבות על פידין ל בהתאם לכלש למסור ית ולחומרי הגימור, שורכלכל המע ושימוש התחזוק וראותרה יינתנו הת הדיבעת מסיר 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 מורם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גי )א(   

 ויר, זוג אוות מימערכטיחות, כות במעררה לרבות השירות המותקנות בדי של מערכות תתחזוקה כוללת ותחזוקה מונע )ב(   

 ה.למערכות אלקטרומכניות וכיוצא בא   

 פות ותקופתיות, אם נדרשות.ביקורות שוט אפיוןותדירות  ()ג   

 פר טלפון ליצירת קשר.סספק ומתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/המומפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות  )ד(   

 

 ימור של רי הגמערכות וחושל המקה ותכנית והוראות תחז (1) ה בבנייןה הראשונת הדירנמסר דירה אשר לורוכש מוכר ימסור לה 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  בניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות עלה  

 ן על גימורם.יפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבני א()   

 מיזוג מערכות  ,מערכות בטיחות, מעליותנות בבניין לרבות המותק שירותהשל מערכות ונעת לת ותחזוקה מתחזוקה כול )ב(   

 באלה.וצא טרו מכניות וכי, מערכות אלקאוויר   

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

 רת קשר.ן ליציטלפו ספק ומספר /יצרן , לרבות שמותשל ציוד ומערכות המותקנים במבנה מפרט טכני ותעודות אחריות )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  לפוןלרבות מספר טיתוח פמערכות והבניין, ההרשימת צוות המתכננים של  )ה(   

 ות בטיחות כחשמל ותקשורת, מערל אינסטלציה סניטרית, ות בלבד ש( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 האמור  האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירהסמכים רף למהמוכר יצ ח.בפיתוניות במבנה וומערכות אלקטרומכ   

 או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה. ציגות הזמניתתם לנולמסור א   

 

 

 ה החבר לעיל, יראו 10.3 כמפורט בסעיףזוקה של המערכות וחומרי הגימור חלקבל לידיו התוכניות והוראות ת הראשון שסרב הרוכ (1)  

 בות נציגות הבית ו/או חב' ניהול )באם תפעל ים אחרים לר/לרוכש ם בכל זמןית למוסראחובתה לעשות כן. החברה תהא רשב כעמדה      

 בבניין(.      
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 הערות כלליות ואזהרות –נספח ב' 

 ת למבנה ולדירההערות כלליו

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה שות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,ריכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי ד .1

לטלוויזיה תקינה בבניין מתקן הכנה ית אם הבבניין ו/או אנטנה מרכז ית(לר)לא סלו ן לאנטנההא פטורה מחובת התקנת מתקהחברה ת .2

 להוראות כל דין. פוףבכבלים ו/או צלחת לווין, בכ

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

ילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס , לרבות אך לא רק, אי שתרט לעיליכון לאיטום המרתף, כפי שפוס כדי פעולה שיש בהמכל 

 .למניעת קינון חרקים תקופתי

 ן עוברות. בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן ה תקנו בדירה יכוסויושמערכות  .4

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(  ,"עיניים" דים,בדלי מרקם, גוון, גין: היות כגויתכנו תופעות טבעף לתקנים, פוובכריצוף וחיפוי באבן טבעית, ב .5

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

קיטום פינות ת ו/או שיפולים לא יבוצע בחיפוי קירו. יצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםברבחיפוי ו .6

 .ים(נג)גרו

תחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות ש החברה להעמיד שטח/ים באם תידרלמניעת ספק יודגש כי ב .7

 ובזכות לצורך גישה, כן ןילרבות שימוש במתקני הבני בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית אוהמשמשות הבניין ו/

 ים אלו.אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחלים. כמו כן יהיו גופים מעבר כבטח/ים לרבות רצועות הקרקע לבשהשימוש והטיפול 

 ם חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.ייחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירת .8

 סרה הדירה לקונה.נמו מי מטעמו בטרם עבודות בדירה ע"י הקונה א יבוצעולא  .9

יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  יםרכשו ע"י הדיירשי ימים(,ככל שקי) במחסנים .10

 בתפקוד.ובאופן שלא יפגע בשימוש ו ונפרד למחסנים בלבד החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותףת הזנ

אך לא  ולים ליצור הפרעהכביסה, מקטינים החלל ועלתליית  וג האוויר באם יותקנו באזוריזמים החמים ויח' משל דוד ה מםמיקו  .11

 פחות מן הקבוע במפרט.

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

 לרעשים ומפגעים.התקנות 

ים בחזיתו או במראהו או ברכוש וני של הדירה ו/או הפוגעלצד חיצמוחלט לבצע כל שינוי הנוגע ר נה שחל עליו איסוהודע לקו .13

ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או התקנת  רתהמשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנ

ולות כגון אלה, שיש בהם ו/או פע תוך קירות הפרדה בין דירותב שקועים זמה וכד',פל T.Vמסכי  רמקולים, קנתמערכות, לרבות הת

 ות בתקנים ובתקנות. תרבכדי לגרום למטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המו

כלשהם שיובאו ע"י הקונה  יםפריטים או אביזר הו שיגרמו לחומרי הבניין,זק כלשהמוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נ .14

הפריטים ,ה ודכל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העב ,תקנתם בדירה ובין לאחר מכןלבניין, וזאת בין לפני הירה או לד

 והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.

הקונה וזאת על מנת  ה לרשותים הראשונות מעת העמדת הדירשנוף לפחות בשלוש ההמוגן, באופן תכ רר המרחבחשוב להדגיש כי יש לאוו .15

 .טון שמהם עשוי המרחב המוגןהבבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות  אלהימצשרידי גז ראדון אשר עלול  לסלק

 חניות, מחסנים ,כגון גינות ם,בשטחים פרטייברו לל הדיירים במבנה ואשר יעיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כ .16

 יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.  ת פרטיות, מספרן ומיקומןומרפסו

כים לכלל עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייסן או החניה, יתכן ומחאו הדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .17

 חלקים משותפים.  הבניין, ומהווים

זק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם מערכות השונות )חשמל, ב וחות שלילרים )גומחות( עירוניים ושפ .18

 יאושרו ע"י הרשויות.ש לתכניות הפיתוח

 קיעות בריצוף זה.לשת" עלולים לגרום רוצפים באריחי "אבן משתלבברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המנסיעה  .19

 ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה. מם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.ספר מקומות החנייה ומיקוויים במיתכנו שינ .20
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 .ה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםוראס .21

 ים או משותפים במרתף/ים.ים פרטיבשטח בגז פחמימני )גפ"מ(,ל פעאחסן כל מתקן המואיסור חמור להתקין ו/או לבנוסף חל  .22

[, תגברנה 8.12.2016 - 10 ה]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדור 1ן הוראות המפרט להוראות נספח ג'ביבמקרה של סתירה  .23
 הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.

 
תגברנה -ילמפרט לעו/או המכרז )להלן:"ההוראות"( לבין ה הדיןראות הובמקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או כמו כן,  .24

 ההוראות.
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 
 הערות מיוחדות

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

 מ. כוללים מע"לעיל ם ם הנקובייריהמח .2

רה ע"י החברה/ הקבלן ימסר לרוכש הדיאלו  צל זכותו לזיכויים, על רצונו  לנרה/קבלןלהודיע לחב המועד האחרון שעל רוכש הדירה .3

 בהמשך.

 האמור תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין. מועדהדירה עד הודעת רוכש אי ה .4

ורמים לעיכוב ו/או ג עים בבטיחותוק ובתקנים ו/או פוגבחבדרישת הרשויות ,נויים שאינם עומדים גש כי לא יאושרו שילמניעת ספק יוד .5

 ישורי אכלוס.א התקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלתב

, התקנת ברה,ובחירת הרוכש )הדייר( להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החמטבח המתוכננים ארונות ה ניצול זיכוי בגין .6

 נו.תאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבוהמטבח ת

 לא ינתן כל זיכוי בגינו. ר,בנספח זה ושאינו מצוין במפרט המכ יכויפריט מתומחר לזל ציון במקרה ש .7

 ה/ המוכרת הקונה עלהקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפריט/ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו, בחתימת החבר מימש .8

 ר.ם במפרט המכנספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמי

  

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מרובע.  רמט -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 ה. + עבודשחור חומר לבן+ חומר -טקומפל

 ריט אחד בודד. פ -ריטפ
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 זיכוי בלבד ר בגיןימח - חצהת מטבח, רונושא: ארונ
 

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 

 חדרים: 4, 3ות לדיר
 כולל ארון תחתון/עליון,) ת המטבחולכלל ארונזיכוי 

(, מטבח חיפוי מטבח,טבח, ברז מ משטח עבודה, כיור
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

 4,881 --- --- --- טקומפל

3.3.1 

 חדרים: 5,6לדירות 
כולל ארון תחתון/עליון, ) לכלל ארונות המטבחיכוי ז

(, ז מטבח, חיפוי מטבחמשטח עבודה, כיור מטבח, בר
 במפרט המכר.שלפי התיאור 

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
כולל כיור אינטגרלי(, לפי  .כללי רחצה רחצה )בחדר ארון

 ט המכר.רהתיאור שבמפ
  --- 600 --- ומפלטק

 

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -ת שרברבות ואביזריםנושא: קבועו
 

  4פרק א', ולפי טבלה  4סעיף ביים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה להלן רשימה כוללת של אביזרים הק

 מכר.י המוצג בתוכנית הולפ

 
 
 
 
 
 
 
 

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 יאורת

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 ש"ח בליח' 
 סה"כ כמות

 פריט קומפלט תיאור במפרט המכר.ת ברז למטבח,  לפי הסולל 3.6

102 
)כלול 
בזיכוי 
 המטבח(

  

   96 פריט קומפלט .רכיור רחצה,  לפי התיאור במפרט המכסוללת ברז ל 3.6

3.6 
 במפרט תיאור,  לפי הייםנטילת ידרז לכיור סוללת ב

 המכר.
   50 פריט קומפלט

3.6 
לאמבטיה,  לפי  סוללה, ( או3רך ינטרפוץ דאדרך )-רב

 ור במפרט המכר.התיא
   102 פריט קומפלט

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

 המכר. התיאור במפרט
   102 פריט ומפלטק
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 כוייםחיר בגין זימ -: חשמל/ תקשורתנושא

 
 סעיף

במפרט 
 המכר

 תיאור
 חומר/
 עבודה

 יח'
ליח'  רמחי

 ח בש"
 ה"כס כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  נקודת מאור קיר/  3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט לטפקומ זיכוי –נקודת טלפון 

 
 

 :חשמל/תקשורתלטבלאות הות הער
 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.7יף אחר סעיות לה הערות כלל.רא1
 יצוע.סים לזיכויים לפני במתייח תמל/תקשורחש מחירוןה. מחיר 2
 
 
 
 
 
 


