
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 למשתכן   מחיר            
 

 מפרט מקובץ                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עץ השקד נדל"ן בע"מ  
 וא.י אמריקה ישראל להשקעות בע"מ

 
 22.07.2020תאריך עדכון:          11.12.2017 – 12משהב"ש מהדורה 

 יוקנעם שער הגיא מערב שם האתר: 

  
 1,2,3 מתחם: 

  
 ___ מס':  מגרש 

  
 1G,3G,,G411G,2N :מדגם  בנין

  
 ___ : בנין מספר

  
 ( שמשהב"  12דורה המפרט מקובץ )מ  ומס' חדרים: מדגם   דירה

  
 ___ קומה: 

  
 ___ דירה מס': 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.   
 

 . (1.1-1.2)גרש כתובת המבנה ומיקום המ : 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 או דים מצ המו ספיםפרוט שטחים נו   : 6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  : 7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   : 8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.   : 9סעיף               

 
 ודה ואביזריהיצרה, הדי ין, המבנה,יאור הבניתפרק ב'.   

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

 גובה הדירה.            : 3.1סעיף 
 הצמודים לה.  מת חדרים וגימורים בדירה ושטחים יש ( ר2ה בל)ט  : 3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.   : 3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה   : 3.5סעיף          
 (. 3.6.1-3.6.8ם )י פנוס לציה ואביזרי אינסט ,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 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )   :5 סעיף
 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

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

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  : 7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  : 7.2סעיף   
 חניה.   תפי ץ במרולאוורור מא   : 7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.   : 7.4סעיף   
 מוש הדיירים.ישים לחדר/: מערכת מיזוג אויר ב7.5סעיף   
 דואר. תיבות   : 7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   : 7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת  : 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   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   : 9.6סעיף   
 משותף. ה  רכושם מההחלקים המוצאי  : 9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 חדרים   __ מס' חדרים: / מדגםדירה  . יוקנעם שער הגיא מערב  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 __ : דגם בנין  

 __ : מגרש מס'  

 __ מס':  תחם מ  
 
 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת")להלן  וא.י אמריקה ישראל להשקעות בע"מ   בע"מנדל"ן עץ השקד :  ן יבוזה ח לחנספ  

                                             ת.ז       לבין:     

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי     א.

 

    יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.: ומס' בית  רחובם  נעיק  :ישוב .1
 "( 1: "מתחם  )להלן 116ומגרש מס'  115מס' מגרש  דאיחו -"דאוחמ 115המכונה גם ", 1מתחם  .א

:  )להלן 120ומגרש מס'  119, מגרש מס' 118, מגרש מס' 117איחוד של מגרש מס'  -מאוחד" 117נה גם ", המכו 2מתחם  .ב

 "( 2ם ":מתח

 "( 3"מתחם : )להלן 122ומגרש מס'  121רש מס' איחוד של מג -" מאוחד"121, המכונה גם "3ם  תחמ       .ג

 222-029621 -22התבע הראשית החלה במקום:  תכנית ה      1.2
   

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .שראלי ירקע מק תרשו: שם המחכיר  2.1

 ___  : תחילת תקופת החכירה    ___ החכירה:פת תקו   2.2

 

 ("הדירה")להלן  :___וקומה ___דירה מס' .3
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 : ,1G,3G,4G,11,G2Nמטיפוס/דגם  תיאור הדירה/ות בבניין להלן  .4

 

, רונותנת אופי  וריםנה השי רחד ,אוכלופינת  מטבח כניסה, חדר דיור, (:1G,3G,4,G11G)בבניין מדגם  1,2חדרים, דירות מס'  5 גן  תבדיר

  חדר רחצה הורים )מקלחת(,, (אמבטיה ) כללי רחצה חדרפרוזדור,  שינה(המשמש גם כחדר  ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן  ,חדרי שינה 2

 שירותים )בית שימוש נפרד(, מרפסת שירות, רחבה מרוצפת וחצר. 

 

, חדר  ופינת ארונות חדר שינה הורים ,פינת אוכלו מטבח ,דיורחדר יסה, נכ :(G11 4G,1G,דגםמבנין )  3,4דירות מס' , חדרים 4ת בדיר

מרפסת  חדר רחצה הורים )מקלחת(,, (אמבטיה) כללי חדר רחצהפרוזדור,  (המשמש גם כחדר שינה ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן  שינה,

 מרפסת שמש )דיור(. שירות, 

 

מרחב מוגן דירתי  , ופינת ארונות חדר שינה הורים  ,פינת אוכלו מטבח  ר,דיו חדר כניסה, :(3G דגםמבנין )  3,4חדרים, דירות מס'  3ת בדיר

מרפסת שמש  מרפסת שירות,   חדר רחצה הורים )מקלחת(,, (אמבטיה) כללי חדר רחצהפרוזדור,  המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, -)להלן 

 )דיור(. 

 

  : (G11,4G,3G,1G דגםנין )ב 5,6' רות מס י ד ,(2Nם ג)בנין מד 3,4חדרים, דירות מס'  5דופלקס ת בדיר

המשמש גם כחדר   ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן , ופינת ארונות  חדר שינה הורים ,פינת אוכלו מטבח כניסה, חדר דיור, :קומה ראשונה

 ור(. )די  גג/שסת שמפרממי, פני  גרם מדרגותשירותים )בית שימוש נפרד(, מרפסת שירות,  חדר רחצה הורים )מקלחת(,, פרוזדור שינה(

 )מחדר שינה(.  גג/חדרי שינה, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, מרפסת שמש 2פרוזדור,   עליית גג:

 

  

   שטח הדירה .5

 : המחושב לפי כללים אלה ______מ"ר: שטח הדירה הוא

 ירה. הד לש החוץת רו קיהעוברים על פניהם החיצוניים של  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

   –ן זה נייעל

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

 דירה או תוכנית אחרת. או בינה לבין 

 ; ץהחו קיר במרכזו שלרה אחרת יעבור קו המצולע האמור כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די

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

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  ל כל קי של האופההיט יד לפלבב חתשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

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

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף צמוד לדירהש המשותף הברכו החלק  לש ו רו שיע (ה)
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 :פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי  .6

  לא) תקרהוי מד ]קירוי הכוונה למשטח מלאמתוכה מרפסת/ות השמש מקורה/ות  ______מ"ר:   :(1)שמש בשטח ות /מרפסת 6.1

 ______מ"ר. :  :בשטח, אחת מעל בלבד[ צא קומההנמ פרגולה(

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

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

 אין. :(3)חשטב ירתי מרתף ד 6.4

 אין. : בשטחצמד לדירה ומ גג 6.5

 )ראה תכנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(;  ______מ"ר: :  (4)חצר מוצמדת בשטחבדירת גן:  6.6

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

 רצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירה(.  נית המכר. )יתכן ומפלסוכבת ןמסומככל ש :הסיבור כמסת

  

 הערות לחישובי השטחים: 

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

של קירות הדירה הגובלים  ועל פניהם החיצוניים סת מרפל השהבנויים עקים מהאו  החוץים על פניהם החיצוניים של קירות העובר

 במרפסת.

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

כדי להשפיע על   בהש  יש להוהן מחוצה  עהקרק חוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בת

 . שיפת המרפסת לשמשח

 

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

 במלואו.  ריח הקטל שיכליהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף  רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל

 

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החול מרתףש חו טש .3

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

 לואו. מבקיר טח הייכלל שגובל בשטח משותף 

 

המופיע במפרט   חצר בין שטח ה  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט כולל חצר של השטח .4

 המכר לבין השטח למעשה.

 

 סטיות קבילות: .7

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

   ן השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ובי 6-ו 5ם יפיעשטח כמפורט בס ןבי 2%עד סטייה בשיעור של  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

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

 לעיל.  6-, ו5טח חצר(, המפורטים בסעיפים )למעט ש ריםאח  םח הדירה ושטחיטשמ 2%על  יעלו    

  הן סטיות קבילות ולא יראו אותן  האבזרים למעשה זרים במפרט ומידות האבבין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(נותות, ארו רברבות שעו קב ,יםיס תר דלתות,חלונות, , אריחים)אביזרים קרי:  כסטייה ממפרט זה  

   

     

 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ. "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 ., טירת הכרמל15רח' קרן היסוד  : כתובת 04-8580066 פקס:         04-8580077 : טלפון  

 office@gordon-ltd.co.il :דוא"ל 
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 נדסים המכהן  יליא   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 , חיפה10החיטה   : כתובת  :פקס 04-841463 : ן פו טל 

       Eyalk.erc@gmail.com   :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 

 

 וין א י הבנ חזית  ישנו אתבבניין, בתנאי שלא  וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 . תף שומש הרכובשטחים 

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

 פי החלטת המוכר.  ל (,אישור רשות מוסמכת)ב לפני היתר אי שינויו/או   לאחר קבלת היתר בניה,תקנה בתקן או ב אימוץ שינוי   

 

 יןתיאור הבני  .1

הבניינים יבנו בשלבים או במקביל, מתחמים )בחלוקה לפי תכנון האדריכל(.  3-שיבנו ב  בניינים 30אחד מתוך  ,םין מגורינב 1.1

 לפי החלטת החברה.

 . )עליונה שבהם עליית גג( קומות מגורים. 3קומת קרקע ועוד   "רב משפחתי", כולל :4G,1Gין י בנ

 .)עליונה שבהם עליית גג( .קומות מגורים 2ועוד  הניס ת כמנה, קוות תחע קקר קומת י", כולל"רב משפחת :11G,3Gין י בנ

 .)עליונה שבהם עליית גג( .ועוד קומת מגוריםקומת קרקע  כולל משפחתי'' דו'' :1Nן יבני 

 .)עליונה שבהם עליית גג( קומות מגורים. 2קומת קרקע ועוד  כולל ''רב משפחתי'' :2Nן יבני 

               

 דירות למגורים;   2N: 4 בבניין  דירות למגורים; 1N: 2 בבניין  דירות למגורים; G11 3G,4,G1G: 6,בנייןב      1.2                               

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות

 

או   ,קלעס ,ריםם שנועדו למגו חדר או מערכת חדרי  -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר   )*(

 אחר. רך צו  ללכ
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 בניין וייעודה של כל קומה כל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3 

 
 : G1G,4בנין 

 

 כינוי או תיאור 
 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 קרקע  קומת כניסה לבניין

ת,  לי מע   , )לובי( הכניס  ואת , מב דירות גן() מגורים

, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  חדר מדרגות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 1 מגורים קומות 

,  מעלית, חדר מדרגות מגורים, מבואה קומתית, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  מחסנים, 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 מגורים קומת 

2 

 ס( )דירות דופלק

,  מדרגות  דר, חתמעלי, ת י קומת ואה גורים, מב מ

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  מחסנים, 

 המתכננים והרשויות. 

 2כניסה לדירות מקומה 

 3 עליית גג 
מגורים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

לחלל הגג באמצעות  עליה 

 זו  סולם ממבואת קומה

עליוןוגג גג חלל   
( משופע)  

--- ---  

מערכות טכניות )משותפות/  ו ים  נ מתק ג:ג הלל חב

 פרטיות(, לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

מערכות סולאריות )קולטים(, בגג העליון:  

--- 

 --- --- --- 4 סך הכל קומות למגורים 

 . נכלל הגג העליוןלא   במניין הקומות 4 בבנייןסך הכל קומות 

 
 

 : G3,G11 בנין 
 

 ו תיאור כינוי א
 קומה

מעל  /תחת מתוקומ

 כניסה קומת ה פלסמל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 -1 קרקע 

מעלית, חדר  מגורים )דירות גן(, מבואה קומתית, 

, מתקנים ומערכות  שירותחדר מחסנים, , מדרגות 

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

חצר פנימית כלואה  

 חלקהב

 2 ( 1כניסה ) ראשונה/ כניסה 

מעלית, חדר  מגורים, מבואת כניסה )לובי(, 

מתקנים  אזור טכני )כניסה מבחוץ(,   .מדרגות 

 ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

  גשר הגישה לבניין דרך  

 במפלס הרחוב. 

 2 שניה

2 

 )דירות דופלקס( 

,  דרגות מ  דרח מעלית, גורים, מבואה קומתית, מ

כניות לפי דרישת  טות  ערכ מקנים ו תמים, נמחס 

 המתכננים והרשויות. 

 1כניסה לדירות מקומה 

 3 עליית גג 
מגורים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

עליה לחלל הגג באמצעות  

 סולם ממבואת קומה זו

 עליוןוגג גג חלל 
 ( משופע)

--- --- 

ות/  פ ת )משו  יות רכות טכנ ומע   םמתקני  בחלל הגג:

 פי דרישת המתכננים והרשויות. ל (, יותט פר

 מערכות סולאריות )קולטים(, בגג העליון:

--- 

 --- --- --- 4 סך הכל קומות למגורים 

 . נכלל הגג העליוןלא   במניין הקומות 4 בבנייןסך הכל קומות 

 
 
 

 : 2N בנין 
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 כינוי או תיאור 
 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה מת הוקלמפלס 

 )ד(  ןיילבנ תעובהק

ירות  ד פרסמ

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 קרקע  קומת כניסה לבניין

  מבואה קומתית )פתוחה(,מגורים )דירות גן(, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  מחסנים

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 1 מגורים קומות 

2 

 )דירות דופלקס( 

,  מדרגות   מירג  מבואה קומתית )פתוחה(,מגורים, 

כניות לפי דרישת  טות  ערכ מקנים ו תמים, נמחס 

 המתכננים והרשויות. 

 1כניסה לדירות מקומה 

 2 עליית גג 
מגורים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 
--- 

 גג עליון
 ( משופע)

--- --- 

גג רעפים משופע, מערכות סולאריות, מתקנים  

  ת דריש לפיפרטיות(,   /ת ו ומערכות טכניות )משותפ 

 יות. ו הרש ם ו י המתכננ 

--- 

 --- --- --- 3 סך הכל קומות למגורים 

 . נכלל הגג העליוןלא   במניין הקומות 3 בבנייןסך הכל קומות 

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 ה בתקנות התכנון והבניה  תגדר]כה לבניין תקובעהסה ות היא הכני ס ילבניין, יש לציין איזו מהכנ אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 

 ראשי(: ) משותף חדר מדרגות 1.4 

 עד למפלסממפלס קומת מגורים תחתונה : מקורה מדרגותהאפיון חדר ;  G11 3G,4,G1G: 1,בבניין :המדרגות י מספר חדר

 : אין. דרגות נוספיםמ רי דחבלבד.  ה נאשו ר מה חיצוניות לקו גרם/י מדרגות :2Nבבניין קומת מגורים עליונה. 

ותהיה חשמלית   24.81המעלית תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות מס' ;  בלבד 11G,4G,3,G1Gבבניינים  יש מעלית: 1.5  

 .G3,G11,4,G1G: 3בבניינים:  תמעלי למספר התחנות  ;1: בניין כל ב מספר המעליותללא ו/או עם חדר מכונות. 

   אין. :)*(שבתפיקוד   נון גנמ;  6: ליתעמלים ענוסמספר    

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

ו  ר או וע בתנבצ ופיסבע יה צבועה בצהת מ"מ לפחות. תקרת התא  27רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של   

 יהיה מאסף מטה מלא )בקומת הקרקע   פיקוד המעלית/יות: תכוסה ע"י תקרה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה.  

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

 .'ש/  .01 מהירות –ית לעמהירות המ                 

 ו/או    דיירי הבניין  נציגות  מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י מובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"    )*(                         

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

 

 . אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 : ועבודות גמר ן חומרי הבניי .2

 

 ,  בשילוב רגילה: מתועשת ושיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס ניין:בהד לש          2.1

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

    . 1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'   טי:סבידוד אקו    1045 ן ישראל מס'קת  פיל :י תרמבידוד                  

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

   .1  חלק 1004לפי תקן ישראלי מס'  . בידוד אקוסטי:   
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 חלקה.  מניעת הישראלי לן ההתק בהתאם לדרישותיהיה נגד החלקה ריצוף בניין המגורים   

 .המהנדס תכנוןחיפוי רעפים מעל אגדי עץ ו/או מתכת, לפי ו/או  גג בטון משופע ומעליו חיפוי רעפים: חומר גגות הבניין:          2.4

 : 1045תקן ישראלי מס'  ילפ :רמי בידוד ת האדריכל. תכנוןלפי רעפים חומר וגוון: 

 גישה לצורכי תחזוקה מהחצרות הפרטיות או מרפסות שמש.  תרתו ף ות הרעפים המש יודגש שלגג רה:עה

 ,מחצהמתועש ל/מתועש    באם מכלול   .בשילוב רגילה מתועשת למחצה,/מתועשת קירות חוץ: 2.5

 ,  (אחר או או בלוק תאי )איטונג ,גבסבלוקי לוחות גבס, פן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, ודב

 .   1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי  .הרלבנטיתנה תקיבבכפוף לעמידה  להכו  

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

 גימור קירות חוץ:  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. מיקה. גמת קרדו שיחקו/או חיפוי ,  אבן מלאכותיתאו  ו/  טבעיתאבן : עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

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

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.  , גווןגוס  נותי לש: האדריכל יהיה רשא חיפוי אחר 2.6.3

 

ובכל מקרה יעניקו את    , או משולב, ו/ (ו אחרא ו/ק תאי )איטונג לוב ואו/קי בטון  בלואו מזוין ו/  טון: בחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1ק  ל ח 1004"י  שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת 

 ., גובה לפי תכנון האדריכל: בטון ו/או בלוק ו/או משולבחומר וגובה :חצרות/מרפסותקיר הפרדה בין  

 

 :מדרגות פתוחי /םגר 2Nבבניין  .G11,4G,3,G1Gם בבנייני מדרגותחדר  2.8

הבידוד   ;לפי חישובי המהנדס עובי:משולב.  וי אבנו  בטון מזוין או: חומר :קירות מעטפת:  G11,4G,3,G1Gבבניינים  2.8.1  

 האקוסטי לחדרי המדרגות והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

ת הריצוף + טיח וצבע אקרילי כדוגמ ים(פנל)י בשיפולים פו חי :חומר: פנים גימור קירות:  G11,4G,3,G1Gבבניינים  2.8.2 

 קרה.  תלעד לי( הישרא בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)

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

ים, ובעלות  י נטבות התקנים הרלורישלד םבהתא (,לבן  נטצמ )לן או טראצו יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצת: מדרגו       2.8.3 

 ופסים מחוספסים כנגד החלקה.   (טיםפודסומשטחי הביניים )  שיפולים תואמים לאורך המדרגות

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

 . 1142, בהתאם לת"י רבות מאחז יד(לב )למשובנוי ו/או מתכת ו/או : יד מאחז /מעקה 2.8.5             

 מקומת המגורים העליונה. לגג הרעפים  ופק ע"י החברה(,סמ שלאיד )ם ני ל: באמצעות סוחלל הגג המשותףעליה ל 2.8.6 

   המשותף תותר גישה לצורך תחזוקה מהחצרות הפרטיות או ממרפסות השמש, בכל הדירות לפי הענין.  

 

 :  קומתיתובי( מבואה )ל 2.9

או קרמיקה או גרניט  )שיש(    הסורבן נבחיפוי קשיח, דוגמת א יהיהגימור קירות פנים : חומר: מבואה קומתית ר קירות פניםמוגי  

  י(הישראל בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים), מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע לפחות  פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות

 עד לתקרה.

יבוצע  אל מכתמונ במקרה של תקרה. הישראלי( בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)סינטטי " סידטיח + : רמחו : מור תקרהי ג 

 . אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוףטיח מעל תקרה זו. 

 

 :(G11,4G,3,G1Gבבניינים ) ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  ושיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן, ) הרדוגמת אבן נסוחיפוי קשיח, כ: חומר: ימור קירות פניםג

 .הישראלי( בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)צע טיח וצבע אקרילי ובח יהקשימעל החיפוי הכניסה. 

 . רה דקורטיביתתק  או ו/או תקרת משנה סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

ם בתקן  ידומעהו , מ"ר 0.64-נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מן אב :חומר: ריצוף

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 

   .6.1.3פיתוח סעיף   : ראה עבודותלרבות מערכת תאורה גימור חניה חיצונית לא מקורה 2.11
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  :)ככל שיהיו( ותףחדרים לשימוש מש 2.12

   -בחדרים טכניים  :קרהתור גימ. (ארונות חשמל, מים וכו'  )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד,  צבוע בצבעטיח : תו גימור קיר 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים,  

  .פורצלן גרניט: גימור רצפה              

 הבניה. תר יה טמונה, לפי בורות לאשפה פה:אצירת אש 

 

  :הערות

 .הישראלי  צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים ן וטבב ו א יםנפ יחבט צביעת קירות/תקרה יעשו  . 1

  יהיה בהתאם לדרישות התקן  )בדירות ובשטחים המשותפים(חלקי הבניין השונים בריצוף דרגת מניעת ההחלקה של ה . 2

   .ניעת החלקהמל 2279הישראלי     

 

 

אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית  תהיה דלת  ,(G11,4G,3,G1G םייינ בבנ רק) הכניסה לבנייןדלת : ן לבניידלת כניסה  2.13

 הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן. 

 אין. :  ין ילבננוספת , דלת כניסה/ יציאה   

 . אין: דלתות חדר מדרגות 2.14

  תכנוןלפי ות, מ כו מרוח ,רתאו :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח : ו(י)ככל שיה נייםדלתות חדרים טכ  

  .האדריכל 

   אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

פי )הכל ל משותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים,  , לובי, חדרן לבנייבכניסה  תאורה 2.16

  מבואה קומתית/בחדר המדרגות הקבוע הליל אורתהדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לת ו לחצןיהיים ר בבניין המגו .יש :העניין( 

   .מבואה קומתית/הדירה להדלקת אור בחדר המדרגות לחצן מתוך ו 

  ל.כהאדרי עיצובי גוון לפבלבד( ב החיצוני פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או התקנת מונה נפרד לכל מחסן, פין או לחילו נים למונה נפרד,סחכל המ ל שלהחשמחיבור הזנות  :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"יהדירתי אליו משויך המחסן למונה               

 של הבניין/ים לפי   ת החשמל של הרכוש המשותף רכממע הזנה יש. :פותמשות קטרומכניותלמערכות אללתאורה ו חיבור חשמל     2.19

ר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוך וישרתו גם ערכות משותפות אששמל )יתכנו מחההנדס מנון תכ  

 הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(.  

 . ומיתהמק וני ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשותצ יח ןתקן מספר בנייבחזית הבניין יו  מספר בניין:       2.20

 

 פרטי זיהוי(  –א' אור הדירה )בנוסף לאמור בפרק י ת .3

 

 גובה הדירה*:  3.1 

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

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

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: ש(נרכאם בדירתי ) מחסן  *גובה  

 

 ת משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי ות ותקרו בליטות, הנמכות מקומי ,ערכותמות, קור למעט תחתהערה: * 

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

 

 

 המשמשים אותה.בשטחים המוצמדים לה או ו רה י בד  ם וגימוריםת חדרי רשימ – 2 טבלה מס' 3.2 

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

 

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

 ולפי המוצג בתוכניות המכר. 

 



 

                       __ _________                                            ____________ 
 תימת המוכר ח                                                            חתימת הקונה           

 , ג' ב'נספחים א',  

 35  ךתומ 11 ' עמ                     22.07.2020תאריך:   /  12ש מהדורה  משהב"  -מכר למשתכן )מקובץ(   / מפרט ער הגיא מערבקנעם שישקעות בע"מ /  להשראל ה י וא.י אמריק בע"מן  ל"ד נד השק עץ  / ניהסד לאיכות הב מ

 

 ( 1)ותקיר חומר תיאור 

 (2) ותקרותירות גמר ק
 (4)ות אריחי חיפויידומ

 )בס"מ( 

 ( 4)וחיפוי  (3)ריצוף
 )בס"מ(   ם אריחי   דות י מ 

 ריצוף 
ר/ מ"א  מחיר לזיכוי למ"

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
 לא נפרד(   )מתחם 

בלוקי   בטון,
בלוק תאי/בלוק  /בטון 

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

 ור חדר די 
 ד( )מתחם לא נפר 

  יבלוק בטון,
בלוק תאי/בלוק  /ון בט

 (1)גבס
 . בהמשך ת בהערו  פרוטראה  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 מטבח 
 )מתחם נפרד( 

בלוקי   בטון,
בלוק תאי/בלוק  /בטון 

 (1)גבס

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

 אין  ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 פינת אוכל 
 לא נפרד(   )מתחם 

בלוקי   בטון,
תאי/בלוק  וק לב /בטון 

 (1)גבס
 . המשךב רות בהע ראה פרוט אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 פרוזדור 
בלוקי   בטון,

בלוק תאי/בלוק  /בטון 
 (1)גבס

 . המשךראה פרוט בהערות ב  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר שינה הורים 
בלוקי   בטון,

בלוק תאי/בלוק  /בטון 
 (1)גבס

 . בהמשךה פרוט בהערות אר אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ה שינ   י / חדר 
בלוקי   בטון,

בלוק תאי/בלוק  /בטון 
 (1)גבס

 . ראה פרוט בהערות בהמשך ן אי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 רחצה   י / חדר 
 )אמבטיה( 

  בלוקי בטון בטון,
בלוקים "עמידים  

 ( 1)למים"

 אין  ( 3) ראה ( 2) ראה
 . בהמשך בהערות ט פרו  ראה 

 ן יא ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

ה  צ ח חדר ר 
 מקלחת( ) 

  בלוקי בטון בטון,
בלוקים "עמידים  

 ( 1)למים"

  משקוף הדלת לפחותחיפוי קירות לגובה   אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
ומעל טיח + צבע  . או עד סיום אריח שלם

ן ק" מטעם מכו"תו תקן ירו אקרילי בעל 
 התקנים. 

 . בהמשך ות הערוט ב ראה פר  

 --- ( 4)ראה  קרמיקה וי חיפ 

 שירותי אורחים 
  ןו י בטבלוק בטון,

"עמידים  ם י קבלו 
 ( 1)למים"

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

 אין  ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

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

 מי פני   גרם מדרגות 

בלוקי   בטון,

בלוק תאי/בלוק  /ון בט

 (1)גבס

 אין  ( 5)ראה  ( 2)טיח  או אחר 
ים ראה פרוט  חי ביניט שמות ו גמדר

 ושאר הערות בהמשך.   (5)בסעיף 

  / שמש   ות / מרפסת 
  ות / רחבה 

 ות / מרוצפת 
 )בדירות גן( 

בלוקי   בטון,
בלוק תאי/בלוק  /בטון 

 (1)גבס
 . 2.6אה סעיף י ריצונ יר ח חיפוי/ציפוי ק אין  ( 3)ה אר 2.6ראה סעיף 

 פרוט בהערות בהמשך.   גםה אר

 מסתור כביסה 
קי  בלו  בטון,

  בלוק/י א ק תלו ב /טון ב 
 (1)גבס

 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה

 דירתי מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי   בטון,
בלוק תאי/בלוק  /בטון 

 (1)גבס
תכנון   עובי קירות מחסן לפי אין  ( 6)ראה  ( 2) ראה

 ןל די ולפי כ האדריכל/המהנדס 

 

 ה: בללט רותוהבההערות 
 

  :חומר קירות ( 1)

 : בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלקי גבס או לוחות גבס בתנאים להלן: ם מי י ו עשו יה יהבדירקירות ומחיצות הפנים  

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 נראלי(.מי ת /עים / זכוכיסל )צמרק"ג למ"ק  12ל לחות בצפיפות ש 2בידוד " -

 אלה:חד ממכל צד של מחיצת הגבס יהיו א         



 

                       __ _________                                            ____________ 
 תימת המוכר ח                                                            חתימת הקונה           

 , ג' ב'נספחים א',  

 35  ךתומ 12 ' עמ                     22.07.2020תאריך:   /  12ש מהדורה  משהב"  -מכר למשתכן )מקובץ(   / מפרט ער הגיא מערבקנעם שישקעות בע"מ /  להשראל ה י וא.י אמריק בע"מן  ל"ד נד השק עץ  / ניהסד לאיכות הב מ

 

מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל צפיפות  15.9מ"מ לפחות )מחיצה דו קרומית(, או לחילופין לוח בעובי  12.5ובי בע תולוח 2 -

 ק"ג/מ"ק לפחות(. 1000גבוהה )

 וחות. הל ספקפרטי היצרן/ומ  ראותפרטי הביצוע יהיו בהתאם להו         

 ות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.ח ונת הלק ר התד אחיצרן ספק הלוחות יבצע פיקוח צמו        

 

 לו תהיה   : בבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מבוצעים בשיטה המתועשת / מתועשת למחצה, ניתן שמעטפת הפנים של קירות אקירות חוץ     

 : "בידוד תרמי של 1045 בת"י תלרבו טית ן או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנבטווק וקי גבס, בלבל גבס,עשויה מלוחות      

 הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון.   יבנומקרה  רחצה בכל, בחדרי בכל מקרהבניינים "(.      

 

 :תקרות/גמר קירות ( 2) 

 בהתאם המוגן הגמר יהיה  במרחב ות. הקיר+ צבע אקרילי או בהתאם לחומר הבניה של טיח ה, יהיית  יונלקונבנצ  ניה: בבגמר הקירות

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

 : לבן.גוון  .קריליבע א+ צ הנחיות פקוד העורף ל בהתאם + סיד סינטטי. במרחב המוגן הגמר יהיה: טיח מר תקרותג

 . אקריליללא חיפוי(: צבע  )בתחום תיםירו וש דרי רחצהבח רותי קגמר  

 

 :רפסותמות ברקי  גמר        

 גמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף.   

י בנו או  אמת לדרישות התקנים הרלהנטיים)באם לא נקבע אחרת(. מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית התו עיצוב מעקות המרפסות:        

 ית. החזכדוגמת   

 

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

 

 

   :ריצוף ( 3) 

 נטיות. מערכות החדרים בדירה יותקנו אריחים מסוג פורצלן )גרניט פורצלן(, סוג א' העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלבלכל   

 חיפוי קשיח.  תהקירו  בגמרוין ס"מ לפחות, אלא אם כן צ 7מחומר הריצוף בגובה  רותהקי ם בכל היקף ולישיפ הריצוף יכלול         

 במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.            

ם  אמיכל סדרה התום מ וונידוגמאות/ג 3-סדרות של ריצוף ו 4לכל מידת אריח, המיועד לריצוף, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   

 ד מהם בגוון בהיר ניטרלי. חאפחות לים, מגורדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות ל

ים  (. המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה )למילוי מישקLAPPATOלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית" )  

 . קונהקרוב ביותר לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י ה ווןבג אפור והאחרתון בגו  פוגות, בין אריחים(. אחת –

 

. אריחים סוג א'   . ס"מ   60/60במידות אריחים  (:  מרוצפות חיצוניות  מרפסת/ות ורחבותשירותים, )למעט חדרי רחצה , בכל הדירה ףו ריצ -  

 לפחות.  R-9ובדרגת התנגדות להחלקה   ת יונט ב והחקיקה הרל נה  התקיודרישות   2279רישות ת"י  מד בד . העו( גרניט פורצלן )   פורצלן מסוג  

מסוג   סוג א'. אריחים ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות: מרפסת שירותתים/ו ר שי /צהחי ר/ בחדרריצוף  -  

 -  גדות להחלקה התנ רגת  נטיות ובד ב התקינה והחקיקה הרל ודרישות    2279. העומד בדרישות ת"י  ( גרניט פורצלן )   פורצלן 

 לפחות.     R-9  יםרותי בש,  ות פחל   R-11וברצפת תא מקלחת  לפחות,    R-10דרי רחצה  ח ב   

א'.  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות  :וברחבה מרוצפת חיצונית )בחצר( שמש ות/ריצוף במרפסת -

-R נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  בנה והחקיקה הרל תקי ת ה ודרישו   2279"י  ות ת . העומד בדריש ( גרניט פורצלן )  פורצלן אריחים מסוג  

 . ת לפחו 10

 אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר.(: שהוצמדככל דירתי או ) צוף במחסן י ר -

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

ים  ואמ הת ים מכל סדרהוונ ות/גדוגמא  3-סדרות של ריצוף ו 4, לכל מידת אריח, המיועד לחיפוי, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות  

 ת אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. וחם, לפימגוררות לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדי 
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 35  ךתומ 13 ' עמ                     22.07.2020תאריך:   /  12ש מהדורה  משהב"  -מכר למשתכן )מקובץ(   / מפרט ער הגיא מערבקנעם שישקעות בע"מ /  להשראל ה י וא.י אמריק בע"מן  ל"ד נד השק עץ  / ניהסד לאיכות הב מ

 

מישקים  (. המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה )למילוי LAPPATOלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית" )  

 . קונה"י הגוון קרוב ביותר לגוון השולט של האריח שנבחר עת באחרוון אפור והבג אחת פוגות, בין אריחים(. –

 

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

ס"מ ללא שינוי במחיר   33X33ס"מ,  02X50ת ספון במידות נווכ  פורט, אריחים במידות דומות למקונהבהסכמת היהא רשאי להציע, 

 הדירה.  

מעל החיפוי  . או עד סיום אריח שלם לפחות במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הדלת דר/י רחצהחב ירותקי  פוחי  

 טיח + צבע אקרילי.  –ועד לתקרה 

 ובקירות: טיח + צבע אקרילי. וי  חיפ מעל ה מ'.  1.50בחדרי הרחצה עד גובה  ורט פוי קירות במידות כמפרותים חיבחדר השי  

חיפוי קירות תואם   -  BIאשר התנור אינו ביחידת  .  כ ( ות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון תחתון ס"מ לפח  60בגובה  : מטבחחיפוי ב-  

+ צבע   טיח ת: החיפוי ובקירו   הריצוף(. מעל מ' מעל    1.50בה  צפה )גו ועד הר  ל החיפוי הקרמי ו הסף העליון ש קב סביבו  נור ו י התמאחור 

  קרילי. א 

 ירות.  מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הק הסגירלצנרת גלויה תבוצע             

  יןמים לחלקי בניעבר למניעת מ םנטייבות התקנים הרלדין ולפי דריש  לכוראות לפי הטמו הרצפות והנקזים באזורים רטובים יאהקירות,   

 ם סמוכים. ריחדו/או 

 

   מדרגות פנים:         (5)

גות יהיה מלוחות עשויים אבן טבעית המיועדים לחיפוי  ות כל דין. גמר המדר למניעת החלקה ולדריש   2279ת ת"י   גמר המדרגות יהיה בהתאמה  לדרישו   

 . 2חלק    1554דרישות ת"י  ם ל וני , הע פנים   רגות מד 

גוון הריצוף בדירה.  יהיה ככל האפשר בהתאמה ל   גוון האבן: רוחב(.  חד לכל ה ח א )לו רוחב המדרגות    לכל   גות יהיו מיחידה אחת המדר חיפוי רום ושלח    

 ני האבן יהיה מט. גמר פ 

 

  הערות: 

 פשרות לבחור  ולא תינתן האשל ספק אחד  בחרממ ורק שה אךש תעלמניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכ –בחירת הרוכש/דייר  

 רה. החב"י מאלו שנבחרו ע מספקים שונים, גם שונים יםצרמו 

 יים למניעת מעבר דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטהם ייאטמו לפי הוראות הקירות, הרצפות והנקזים באזורים הרטובי איטום: 

 . מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כרש של ייתכן הפ ,חללים סמוכים ביןל  ומרפסת שרות, דרי רחצה, ממ"דבכניסה לדירה, ח – לסיםמפשי הפר 

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

 ם שלמים". עד גובה "אריחילפחות, או טבלה בין מצוהבה לגו דעשה גובה חיפוי הקירות יע  - חיפוי קירות 

  ס"מ,   60  -פחות מ   ן יש פינות קמורות שאורכ   אם ב   , PVCומיניום או  יבוצעו פינות מפרופיל אל   –י  פרופיל פינות בחיפו 

 רה. בדי הריצוף  שלבצע ליטוש ו/או הברקה תלא החברה ק יודגש כי למניעת ספ - ליטוש/הברקה 

 ן   תותקתוכנית המכר, וככל של, בבמדויק ו/או בכל ,תסומן בהכרחבאם תותקן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא – קורה/ות ,להרגו פ 

 ו/או משולב, ו/או אלומיניום  פלדה ו/או וןעץ ו/או בטמ עשויה יהתה        

 בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות עטלמ , לפחותס"מ  7בגובה   ,)פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 פינות )גרונג(. טום י ושיפולים, ללא קיניים. חיפו ואזורים טכ 

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

 .חותלפ מ"מ 1 של ווחרמ 

 

 (במפרט מכר זהף אחר י בסעאו  פועל רק אם צוין כך בטבלה )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו ב 

 ארונות: 3.3

 

   ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

   יור,של הכוחה להתקנה שט רות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיםהארון יכלול דלתות, מגי    -  

 ה הכנ ז לבישול ונקודת חשמל להצתה(,הכנה לכיריים מובנות )תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה, נקודת ג    

 למדיח כלים.   



 

                       __ _________                                            ____________ 
 תימת המוכר ח                                                            חתימת הקונה           
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 ס"מ.  60-לתות, יהיה כהדת י, כולל חזהארוןעומק  •

  ס"מ מעל פני הריצוף.  90-ודה יהיה כגובה סף עליון של משטח העב •

 ן.חיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארו ס"מ וב 10-ל( בגובה של כסוקה )בנוי גבהה קן הבתחתית הארון תות •

 מ"מ לפחות. 17-18וד )סנדוויץ( בעובי ץ לבגוף הארון והמדפים יהיו מע •

 מ"מ לפחות. 5-6ארון יהיה מעץ לבוד )דיקט( בעובי ה בג •

 ג.  מינטפורת פוסלוחו / MDFלתות הארון תהיינה עשויות מעץ לבוד )סנדוויץ( /ד •

סקופיות  ת טל. המגירות תהיינה בעלות מסילוס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  •

 ממתכת.

 הארון, יותקנו פתרונות מכניים לאחסון  ולא יותר. ביחידת הפינה של  ה אחת בלבד, אם נדרשינפ לן יכלובח התחתו ארון המט •

 ווה ערך.ו ש ר אקורנ ג'יק מת מנשלף כדוג     

 ים להלן:סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים המפורט     -   

 כת.פוסטפורמינג. ידיות מת /יקה ציפוי חיצוני: פורמי  •

 : מלמין או פורמייקה. ר מדפיםגמו יציפוי פנימ  •

 חר המוכר כמפורט להלן:שיבים הספק ו/או וכר ווניו יהיו לבחירת הקונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המ סוגי הציפוי וג    -

בצבע לבן ואחד מהם  מהם גוונים שונים לבחירה, אחד 5ת ציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני הקונה לפחו •

 ן ניטרלי. בגוו

 י: בגוון לבן. מ ניפ  יציפו •

וכר לספק  המ על  ינם,להתק  שלא . החליט הדיירלהחלטת הקונה' מובנים בארון תחתון הינם תכנון והתקנה של מדיח, תנור וכו -

ללר חללים( לרבות  ים ) להתקנת הכלים החשמליים המובנ  בח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדואת ארון המט

 הנדרשות.  ההכנות

 

 ; ראה הערה בהמשך מידות:(1)      

    

בעובי לא פחות  דהעבוטח ה מש הקונ רתחילבלכל אורך הארון התחתון יותקן  ן מטבח תחתון: תיאור:משטח עבודה מעל ארו 

עם ניין(, לפי הע  1,2)חלקים  4440 "י דרישות תל ו שווה ערך(, העונהמאבן טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר א ס"מ 2-מ

יותקן  שטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחהמס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2של  בלטהבהם ישולי

ד בחזית המשטח ככל  עיבועם  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשא"י המוכר )הקונה ר ן עיבודו יקבע עאופה שמוגבליון נט עק

 זה(.  ין אי ביצועבגי ו . לא יינתן זיכל אף מים בכל היקף המשטחכול הנדרש,

  3בפני הקונה יג יצ  מוכרדו. העל יוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו מגלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

 אחד(.לא לוח בודד יו בהדבקה ור יה אבן קיסאבן טבעית או לוחות ה)אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. גוונים לפחות, ו    

   

 אין.ון מטבח עליון: רא 3.3.2 

מ"א ארון   1עד יר להמ  לדיירציע תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להל עלה, בהתאמהחדרים ומ 4.5: בדירות הערה  

  מ"א. 2מטבח העליון יהיה רך המ"א ואו  5יהא ן המטבח התחתון  כלומר, אורך ארו מ"א ארון מטבח עליון.  2 -מטבח תחתון ב   

 ן: עת המוכר יתוכנן הארון העליון כמפורט להלל את הצקבל ההחליט הקונ  

 הארון יהיה רציף והמשכי ללא פינות.  •

 ס"מ   60"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה ס 30"מ לפחות ועומקו ס 75ה יהי עליוןון הגובהו של האר  •

 גנון קלפה(.)מה לם תהיה כלפי מעשפתיחת הארונות העליוני תנאיוב                          

 חד לכל אורכו.ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף א  •

 לגבי ארון המטבח התחתון.רט המפשות לדרי התאםמבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה ב  •

 

     .פח ג'סה נרא :הכיור, הסוללה, החיפוי  ה,, משטח העבודהמטבח ארונותמחיר לזיכוי בעד  
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עשוי מעץ לבוד )סנדוויץ'(, תחתון   ארון ותקןשירותים(, יהבדירה )למעט בחדר  רחצהי חדראחד מ כלב :אחרים )ציין(ת ארונו  3.3.3 

   MDF  5ה  ברמ במיםדה ת עמיסיביאוP  310לפי תקןEN מ לפחות הכולל  ס  80. הארון יהיה תלוי או מונח באורך מינימלי של"

 רס / שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור. מחי ל ח עבודה אינטגרידים, משטצירים בלתי מחלים, דלתות, מדפ   

     אין. :הרחצהמחיר לזיכוי בעד ארון                     

 

   

               :הערות          

 ,אורך טרמ 6 ומעלה: 4.5בדירת מטר אורך,  5חדרים:  4-ו  3ארונות מטבח בדירת  כללית של אורך מדידת    (1)

בח.  המט קירלאורך מדד  אורך הארון התחתון תי  . מידתמטר אורך G1,G3,G4,G11,N2 7.2): יםמטיפוס) חדרים 5ת דירב 

המשולבים בתוך הארונות  )למעט מקרר(  כיריים וכיו"ב למדיח, תנור, המיועדים חללים הארון.מחושבת פעמיים באורך  פינה

        באורך הארונות.  ו יכלל

     בח המט בגב ארונותצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שע עות המטבח וביצו קרה של זיכוי עבור ארונמב    (2)

 טן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.תח/י גישה לקולם פימי י ק

 .ונהקה טתלהחל נהנתו  תחתון  בארון  ניםובמ 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

  ם,מדפי ת ו דלתו  תלרבו  ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא נהו הק החליט -                     

 .הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו  במקומות                     

 . החברה את הרוכשבו תנחה  ובמועד ע בשהחברה תק מניםוח זעל פי הל על בחירותו ווח קונה לדבאחריות ה                     

 

 ה: כביסמיתקנים לתליית  3.4

 יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה. ממרפסת השירות               

      י כביסה  חבל 5"מ, ס 160לי של וגלגלים  באורך מינימ בעל זרועות מתכת )מגולוונות(: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה      3.4.1 

    ס"מ   120-כו לא יפחת משאורומם מתר מתקן  ותקןס"מ ובתנאי שי 160-ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ סטיק.פלמ               

 ס"מ.  800-והאורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ               

על קיר המבנה.  ת נן ממתכת מגולוושמש, שמשמעו מתקר/מרפסת בחצ ווה ערךאפשר שיותקן מתקן ש  ג:לדירות הגן/ג      3.4.2 

  ס"מ.  160יסה באורך מינימלי של חבלי כב 5חות ל לפיכלוקן ר. המתלקי המתקן יהיה יציב ומקובע               

     3חות כולל לפבב )קרוסלה( עם עמוד הי החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתו"בדירת הגן הדייר יהיה רשאי, עפ -  

 רוצף. טח מלמש או/בטון ושטח יציב ומקובע לממיניום או ממתכת מגולוונת. המתקן יהיה לואועות מתקפלות מזר               

 . UVבכל המתקנים החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת  3.4.3 

 ס"מ. 60-ה לא יפחת מכביסלתליית . עומק הנישה 5100מס' יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מסתור כביסה:  3.4.4 

 ליון של לס ע. מפייןשל הבנ גשם דה מבטון שינוקז למערכת איסוף מי היסה יותקן משטח הפרכב חתית כל מסתורתב  

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

 סה.לתליית כבי מ"ר 1.7של  בתנאי שיישמר שטח פנוי ניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ו 3.4.5 

 

 

    ך.בהמשות ת נוספהערו . ראה גם  )מידות בס"מ(  ם בדירהדלתות, חלונות ותריסי ת מרשי  – 3מס' לה טב 3.5

 

 (:1G,3G,4,G11G)בבניין מדגם  1,2חדרים, דירות מס'  5ת גן בדיר

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 רוחב(  /ובה )ג 

חומר )עץ 
ם/  לומיניוא
 כת/ אחר( תמ

ר  סוג פתיחה )צי
  / כע"כ(/ נגרר

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( כת/ אחמת

ה  פתיחסוג 
  כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
ר/  סוג פתיחה)צי

ר/  כ.ע.כ/נגר
 ( מלי/אחרכיס/חש

 יסה נכ
1 

 גילה ציר ר  פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
90/210 --- --- 

 חדר דיור 
1 

 .כ כ.ע   נגרר גג מזו מ' אלו 
--- 

--- --- 
1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

270/210 --- 270/210 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 רוחב(  /ובה )ג 

חומר )עץ 
ם/  לומיניוא
 כת/ אחר( תמ

ר  סוג פתיחה )צי
  / כע"כ(/ נגרר

 ר(אח

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( כת/ אחמת

ה  פתיחסוג 
  כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
ר/  סוג פתיחה)צי

ר/  כ.ע.כ/נגר
 ( מלי/אחרכיס/חש

 מטבח 
--- 

--- --- 
1 

 נגרר כ.ע.כ   מזוגג אלומ' 
1 

 גלילה ידני ' ומאל ומ' לא
--- 120/105 120/105 

  שינה חדר 
 1הורים 

1 
 ציר רגילה  עץ

1 
 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 
 גלילה ידני ' ומאל ' ומלא

80/210 140/105 140/105 

 2 שינה  חדר
1 

 ציר רגילה  ץע 
1 

 כ .ע. נגרר כ מזוגג מ' אלו 
1 

 ידנילה גלי  אלומ'  אלומ' 
 120/105 120/105 80/205-כ

 3 שינה ר דח
1 

 ציר רגילה  עץ
1 

 נגרר כ.ע.כ  ומ' מזוגג לא
1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 
80/205 120/105 120/105 

 ממ"ד  
 )משמש כחדר  

 ( 4שינה 

1 
  פלדה לפי

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 תיחה חוץ פ

1 

 וגג ' מז ומאל

או  גילה ציר ר 
 כ.ע.כ 

  נחיות לפי ה
 הג"א 

1 

 .  יס כר לנגר אלומ'  אלומ' 
70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גזים, הדף ורסיסים, הנגררת/ים  
 "א.         לפי הנחיות הגלכיס.  

--- --- 

חצה  ח. ר
 (אמבטיה)

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ר רגילה י צ
--- 

 --- מכני אוורור 
--- 

--- --- --- 
80/205 --- --- 

חדר רחצה  
 הורים

 ( לחת)מק

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 
1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי  
 )קיפ( 

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

70/205 -60/80 --- 

שירותי  
 רחיםאו

1 
 עץ
 

 ה רגילציר 
--- 

 --- אוורור מכני
--- 

--- --- --- 
70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
  ץע 

 
 ילה רג ציר

1 
 ילה רג ציר אלומ' מזוגג 

1 
 גלילה ידני ומ' לא ' אלומ

80/205 110/105 110/105 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 פח  1
לטת  הח לפי

 החברה
 ה רגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 
80/205 --- --- 
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 :(G11 4G,1G,מדגם)בנין  3,4מס'  חדרים, דירות 4ת ירדב

 תריסים חלונות   תתודל ---

 חדר 
  תמידכמות ו

  פתחה
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 (אחר

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

ה  פתיחסוג 
  / כע"כ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

מידת  ת וכמו
  הפתח

 ( רוחבגובה/ )

  /ץ )ע מרוח
ומיניום/  לא

 מתכת/ אחר( 
 ם חומר שלבי

ג פתיחה)ציר/  וס
כ.ע.כ/נגרר/  

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 
1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
90/210 --- --- 

 חדר דיור 
1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 
--- 

--- --- 
1 

 אלומ'  אלומ' 
 ילה חשמלילג
 יידנ  לל גיבויכו 

270/210 --- 270/210 

 מטבח 

--- 
--- --- 

1 
 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

1 
 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

--- 120/105 120/105 

--- 
--- --- 

1 
 אלומ' מזוגג 

 נטוי  
 ( )קיפ

1 
 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

--- 70/135 70/135 

חדר שינה  
 1הורים 

1 
 ה ציר רגיל עץ

1 
 רר כ.ע.כ גנ גג ו ז מ מ' אלו 

1 
 יידנגלילה  אלומ'  אלומ' 

80/210 140/105 140/105 

 2 שינה  חדר
1 

 ציר רגילה  עץ
1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 
1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 
80/205 120/105 120/105 

 ממ"ד  
 )משמש כחדר  

 ( 3שינה 

1 
פלדה לפי  

   הג"א 
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 ג מזוג  ומ' לא

  ציר רגילה או 
 כ.ע.כ 

  לפי הנחיות 
 א "הג

1 

 .  יס נגרר לכ אלומ'  אלומ' 
70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ררת/ים  הנג סים, רסי הדף ו  זים,יים, פלדה נגד ג כנף אחת או שת
 א.         לפי הנחיות הג" לכיס.  

--- --- 

ח. רחצה  
 (אמבטיה)

1 
 + עץ 

 אור  -צו /הרצו 
 ציר רגילה 

--- 
 --- אוורור מכני

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

80/205 --- --- 

חדר רחצה  
 הורים

 חת( קל)מ

1 
 + עץ 

 אור  -צו /הרצו 
 ציר רגילה 

1 
 וגג ' מז אלומ

   וינט 
 פ( )קי 

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

70/205 60/105 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 
1 

 ה רגילציר  אלומ' מזוגג 
1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 
80/205 110/105 110/105 

דירתי    מחסן 
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 פח  1
ת  החלט לפי 

 החברה
 רגילה  ציר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 
80/205 --- --- 
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 :(3G)בנין מדגם  3,4ירות מס' רים, דחד 3ת בדיר

 תריסים תחלונו   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

ץ חומר )ע
ניום/  ימלוא

 מתכת/ אחר( 

יר  יחה )צסוג פת
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

ידת  כמות ומ
  חהפת

 וחב( ר / ובה)ג

חומר )עץ 
  אלומיניום/

 ( ת/ אחרמתכ

ה  תיחג פוס
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ חומר )
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 לבים ש מרחו
סוג פתיחה)ציר/  

גרר/  כ.ע.כ/נ 
 חר( א/ימלחש/כיס

 כניסה 
1 

 ציר רגילה  ןפלדה בטחו
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
-90/210 --- --- 

 חדר דיור 
1 

 .כ כ.ע   נגרר גג מזו מ' אלו 
--- 

--- --- 
1 

 ' ומאל אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

270/210 --- 270/210 

 כל ות אפינ
--- 

--- --- 
1 

 כ .ע. נגרר כ ג מזוג  אלומ' 
1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 
--- 120/105 120/105 

 מטבח 
--- 

--- --- 
1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 
1 

 נייד ה ילגל אלומ'  ומ' לא
--- 120/105 120/105 

חדר שינה  
 1הורים 

1 
 ציר רגילה  עץ

1 
 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 
 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

80/210 140/105 140/105 

 "ד  ממ
 דר  ש כחמשמ)

 ( 2שינה 

1 
פלדה לפי  

 הג"א  
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 ג מזוג  אלומ' 

ציר רגילה או  
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  כיס ר לנגר אלומ'  אלומ' 
70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ם  הנגררת/י  ם, יסי גזים, הדף ורס ם, פלדה נגד תיי ו שחת א ף אנכ
   הנחיות הג"א.       לפי  יס. לכ

--- --- 

צה  ח. רח
 (אמבטיה)

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 
--- 

 --- אוורור מכני
--- 

--- --- --- 
80/205 --- --- 

חדר רחצה  
 הורים

 חת( קל)מ

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ילה רגר צי 
1 

 ומ' מזוגג לא
   נטוי

 )קיפ( 

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

70/205 60/105 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 גילה ציר ר 
1 

 גילה ציר ר  אלומ' מזוגג 
1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 
80/205 110/105 110/105 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 פח  1
  חלטתלפי ה

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 
70/200 --- --- 
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  (:2Nדגם )בנין מ 3,4חדרים, דירות מס'  5 פלקסת דו רי דב

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 גובה/ רוחב( ) 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  מיות ומכ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
לומיניום/  א

 חר( א  ת/מתכ

  היחסוג פת
  כ/ כע"/יר)צ

 אחר( / כיס / נגרר 

כמות ומידת  
  הפתח
 וחב( )גובה/ ר

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
יר/  סוג פתיחה)צ

גרר/  כ.ע.כ/נ 
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 
1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
90/210 --- --- 

 דיור חדר 
1 

 .כ נגרר כ.ע  מזוגג ' ומאל
--- 

--- --- 
1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 י ידניכולל גיבו 
270/210 --- 270/210 

 מטבח 
--- 

--- --- 
1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 
1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 
--- 120/105 120/105 

  נה חדר שי
 1הורים 
 

1 
 גילה ציר ר  עץ

1 
 נגרר כ.ע.כ  מזוגג  אלומ' 

1 
 יידנלה גלי  אלומ'  מ' אלו 

80/210 140/105 -140/105 

 2 שינה  חדר
 )בעליית גג( 

1 
 ציר רגילה  עץ

--- 
--- --- 

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

80/205 --- --- 

1 
 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 
--- 

--- --- 
1 

 חשמליגלילה  לומ' א אלומ' 

170/205 --- 170/205 

 3 חדר שינה 
 ית גג( בעלי)

1 
 ציר רגילה  עץ

1 
 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 
 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 120/105 120/105 

 ממ"ד  
 )משמש כחדר  

 ( 4שינה 

1 
פלדה לפי  

 הג"א  
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 ומ' מזוגג אל

ה או  רגיל ציר
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 
 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ף ורסיסים, הנגררת/ים  כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גזים, הד 
 לפי הנחיות הג"א.         לכיס.  

--- --- 

ר רחצה  חד
 הורים

 )מקלחת( 

1 
 + עץ 

 אור  -ר/צו צוה
 ציר רגילה 

1 
 מזוגג אלומ' 

 טוי  נ
 יפ( ק)

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

 --- 60/105-כ 70/205-כ

שירותי  
 אורחים

1 
 עץ
 

 ציר רגילה 
--- 

 --- אוורור מכני
--- 

--- --- --- 
 --- --- 80/205-כ

ח. רחצה  
 (אמבטיה)

 בעליית גג 

1 
 + עץ 

 אור  -צו /צוהר
 רגילה ציר 

1 
 ג ומ' מזוג אל

 נטוי  
 )קיפ( 

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

 --- 60/105-כ 80/205-כ

  רפסתמ
 ת שרו

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 
1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 
1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 
   -כ -כ 80/205-כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 פח  1
לפי החלטת  

 החברה
 לה ציר רגי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 
 --- --- 70/200 -כ
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  :(G11,4G,3G,1Gבנין דגם ) 5,6 מס' דירות

 תריסים חלונות   לתותד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
מיניום/  אלו
 כת/ אחר( מת

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

  תמידו כמות
  הפתח

 חב( רו )גובה/ 

  /)עץ  ומרח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 שמלי/אחר( כיס/ח

 כניסה 
1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון
--- 

--- --- 
--- 

--- --- --- 
90/210 --- --- 

 ר דיור חד
1 

 נגרר כ.ע.כ  מ' מזוגג אלו 
--- 

--- --- 
1 

 ' אלומ מ' אלו 
 מלישה חלי גל

 דניי יכולל גיבו 
270/210 --- 270/210 

 מטבח 
--- 

--- --- 
1 

 .כ  נגרר כ.ע  אלומ' מזוגג 
1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 
--- 120/105 120/105 

חדר שינה  
 1הורים 
 

1 
 ציר רגילה  עץ

1 
 ע.כ נגרר כ. לומ' מזוגג א

1 
 גלילה ידני אלומ'  מ' אלו 

80/210 140/105 140/105 

 2 שינה  חדר
 ית גג( )בעלי

1 
 ציר רגילה  עץ

--- 
--- --- 

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

80/205 --- --- 

1 
 נגרר כ.ע.כ  גג אלומ' מזו 

--- 
--- --- 

1 
 יל מגלילה חש אלומ'  אלומ' 

 170/205 --- 170/205-כ

 3 חדר שינה 
 ית גג( )בעלי

1 
 ציר רגילה  עץ

--- 
--- --- 

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

80/205 --- --- 

1 
 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 
--- --- 

1 
 גלילה חשמלי לומ' א אלומ' 

170/205 --- 170/205 

 ממ"ד  
 )משמש כחדר  

 ( 4שינה 

1 
  ילפ פלדה
   א הג"

.  ציר )רגילה(
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

לה או  ציר רגי 
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  ' אלומ
70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

, הנגררת/ים  כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גזים, הדף ורסיסים
         נחיות הג"א.   לפי הלכיס.  

--- --- 

חדר רחצה  
 הורים

 )מקלחת( 

1 
 + עץ 
 ר  או -צוהר/צו 

 ציר רגילה 
1 

 אלומ' מזוגג 
 טוי  נ
 יפ( )ק

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

70/205 60/105 --- 

שירותי  
 חיםאור

1 
 עץ
 

 ציר רגילה 
--- 

 --- אוורור מכני
--- 

--- --- --- 
70/205 --- --- 

ח. רחצה  
 (אמבטיה)

 גג  תלייבע

1 
 +  ץע 

 אור  -הר/צו צו 
 ציר רגילה 

1 
 אלומ' מזוגג 

 נטוי  
 )קיפ( 

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

80/205 60/100 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
  עץ
 

 גילה ר ציר 
1 

 גילה ר ציר  אלומ' מזוגג 
1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 
80/205 110/105   110/105   

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 פח  1
החלטת   לפי
 ברהחה

 יר רגילה צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 
70/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 פלת,  רגילה+ משתפתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ = סוג פתיחה, להגי ר ציר, לומיניוםא =אלומ'  :ביאורי מילים  .א

  יגלל כלפ= תריס נגלילה  ,על כנף קבועה אנכית בתנועהאחת = כנף גיליוטינה ה )כיס( בקיר, גומח ךאו לתו/ונף = כנף נגררת על כניגרר כ.ע.כ    

  .ימלו/או חש )ידני( עהמעלה, באמצעות רצו   
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 תות/להד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ ובלבד בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

 מצוינות בטבלה. נות הוחל

יים הננעלים  בוריחים חמערכת ב לתכניסה ראשית )ביטחון( בעמפלדה לדלת מגן  בהתאם למפורט להלן:  תהיה - לדירת המגורים כניסההדלת  .ג

  צצהנית היענוסף,   ימיסגר בטחון פנ  וכמפורט להלן: 5044 י מס'לפחות בארבעה כיוונים ומופעלים על ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראל

ה לדבניה מפמשקוף  .רהתון, מעצור דלת ומספר דיתח ת סף מברש , נעה ו"רוזטות"ידית דר,  ן צילינמערכות צירים, מג, (טלסקופית)פנורמית/

 תהיה בגמר וגוון לפי בחירת המוכר. ניסה מ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכ 1.25מגולוונת בעובי של 

על  23קן ישראלי מס' התאם לתלחדרים תהיינה דלתות לבודות בהכניסה דלתות  ת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:בדיר םות הפני תדל .ד

כנף הדלת "מ לפחות. ס 7ה ה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובילציר רג  ובפתיחת יוחלק

ה, קיים, אחר. אקוסטיקחוזק,  –ערך בכל היבט תפקודי ר שווה על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אח בקים  דוחות מולתי תהיה עשויה מש

עמידים   –ם הדבקיצדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות ו 3-)קנט( מצופה ב -ת והמשקוף. היקף כנף הדלת דללסוג ה ו בהתאמהקנצירים יות

שקוף  מדדים. עם מנעול וידיות מתכת משני הצבמים,  קה או בציפוי חיצוני מתועש המתאים לעמידותורמיי פבע או בצה ביהי  גמר הדלתות:למים. 

מיד היה עלדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו יהלבשות פולימרי או בגמר ובגוון תואם ל , בע23  ן ישראליתק יהיה בהתאם ל הדלת:

ם : יהיה בהתאגוון דלתות הפנים ף הדלת.אור בכנ -פנוי" וצוהר/צו-סיבובי דמוי "תפוסנעול מרותים, יוהשלמים. בחדרי האמבטיה, המקלחת  

אפשרויות שונות לבחירה לפחות, אשר  3קים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפני הקונה ספו/או ה גו המוכרצי ת הקונה מתוך דוגמאות שילבחיר

 הן היא בגוון לבן.אחת מ

בים משני לוחות המורכ, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  אלומיניום עם מסוג  ת: חלונו(מ"ד)למעט מחלונות  .ה

היו בעלי תו תקן ואביזרים יהם יהחלונות ורכיב. (מ"מ 6עם מרווח אויר של , משני הצדדים לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי םיהויר בינמרווח או ם זכוכית ע

מטעם  ה ותקנו על ידי מתקין מורשלונות י ות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החות מובנצירים, גלגלים, ידי ,EPDMיגוג, אטמי גומי גלי זרכללם: סב, ומקוריים

 לדהפנף ה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כיהי :בממ"ד. חלון יהיה בעל ויטרינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף חדר הדיור: ן חלו  רן.היצ

  .העדכניות פקוד העורף  אם להוראותבהת, רנגר

 .אחת רשת לכנף  כנהכה סילהבמ נוסף  נתיב יותקן ל החלונותבכ. אין :רשתות .ו

 יסים. לפי הקיים בתיאור הדירה( יהיו בעלי תרהכל חדר רחצה )ו חדרי אמבטיה, חדר שירותים, עטירה, למפתחי הד :םתריסי  .ז

     בי בין השלבים לאטימה מוגברת. עום גומי לומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטפח א םס עשויייהתרבתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי 

  הפח

 דני. יחה י. בחדר דיור יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פת רןאות היצפתח והורה יהיה בהתאם למידות 

ם ות גם אות במטבחים הפונים למרפסת שיר וץ, לרבטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החם סניית, בחדרושיר בחדרי  - אוורור לאוויר החוץ  .ח

 ר מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי.נוצי בוצעיבחלון, ו איננה סגורה בתריס ו/א 

ג קבוע ם בזיגויתכן פתחים המשולבי יועץ האלומיניום. ו/או ריכלדכנון האת"י פרופיל, גוון, עפה דגם .אלומיניוםויים עש מסגרות החלונות והתריסים .ט

 .ת מסךאו קירומחסום, ו/המשמש כמעקה/

 . "(,שקופה או עמומה )"חלב ,בטיחותיתזכוכית  תותקן ,ת(ש חלונו )באם י ם תי ושירו רחצה בחדרי  .י 

ת כיבוי  ודרישו   נחיות יועץ הבטיחות ה או רפפות קבועות, לפי  / ו   דלת ו/או סבכה ב   מכני   ו אוורור א ו/   ( יעשה באמצעות חלון כל שנרכש מחסן כ )   סן אוורור המח  .יא 

 . אש 

  בטחון/אש., בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות הכבאות יות רשותחלפי הניאה מהבניין: ת היצות בקומדלת כניסה לדירה/ .יב

  ., אין לקבוע סורג קבוע(ור לשמש את כלל הדיירים בקומה)בחרום אמ תיקומ ץפתח חילוכרז המוכ בדירה ו/או חלון ממ"דחלון ב -ילוץ פתח ח .יג

 תח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.ידות הפנויים במייתכנו ש  "פתח חילוץ"כות כת המוסמבפתח שיוכרז ע"י הרשויו  נוסף,ב

 2 -ממ"ד גבוהים כסף הדלת וריצוף החיצונית.  ת,נגרר /הנפתחת טומה,ת פלדה אלה דדלת כניסה למרחב מוגן הינ :העורף פיקודלפי דרישות  .יד

ם חסומי  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, ג וכן+ זיגו לומיניום. חלון אהנגררות לכיסיים, ת או שת מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחס"מ מעל 

הפרעה   רוצ תיפתח האוורור  וליד ע"ג הקיר   עורף(,פיקוד הפי הנחיות ל)סינון אויר  כתמער התקנת וק.רלפ )פלנצ'(, וניתניםבדיסקאות פלדה 

נבדקו תקינתו והתקנתו  הרי שמתקן הסינון, ברה ע"י הח באם סופקיודגש ש (.2010ג"א מאי ת ה)תקנו  .דות היצרןמידות המערכת לפי מימקומית. 

למניעת ספק  הוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף.ש ורמיםימות נוספת ע"י הגבדיקת תקינות ואטהרוכש, יחייב  ע"ירוקו יפלכן ורף, שרו ע"י פיקוד העאוו

 ועל יגבר הביצוע בפועל התואם הנחיות מעודכנות שליצוע בפלבין הב ת המכר ו/או במפרט המכרניוין בתוכבין המצו י בכל מקרה של סתירהיודגש כ

 פיקוד העורף. 

ים  אביזר הצורך בהתקנתעקב , "נטו"טאות מידות פתחים אינן מבומשוערות בס"מ, ה בני, הינן מידות 3מס' ת בטבלה ו ורטהמידות המפ  – דותמי  .טו

)לפי  מסך קירותשל מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/ ,פיים למיניהםלים היקפרופי ם ומשקופי גרות סמויות וכןמס  ים ו/אובנים סמוי כגון: מלמשלימים 

   בתקנות התכנון והבניה. כנדרשו לפתחים אל ות/שטח,ממיד לא יפחת  יםלהפתחים המתקב לגודבכל מקרה  .ענין(ה
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 הערות לאחר טבלה זו.גם ראה  - רים בדירהי תברואה וכלים סניטמתקנ – 4טבלה מס'  3.6

 

' ולפי המוצג ארק  פ 4הדירה בסעיף  בדירה לפי תיאור של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל  ה כוללתהלן רשימל

 בתוכניות המכר. 

 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 שרותי 
 אורחים 

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת(

   כללי רחצה  חדר
 ( אמבטיה)

 אחר מרפסת שרות 

   מטבח כיור
 )בודדת/כפולה( 

 

מידות  
 מ()בס"

 40/60 בודדת
 80/60כפולה 

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

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

 י ₪  זיכו 
 

 ג' ספחראה נ
--- --- --- --- --- 

 רחצה כיור 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- ארון משולב ב משולב בארון  --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג 

 --- --- זיכוי ₪  
 יןא

 
 אין
 

--- --- 

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ( ראה הערה )א ---

 --- --- --- --- א'  --- ג ו ס

 --- --- --- --- אין --- וי ₪  זיכ

וארגז  אסלה
 )ב'( פהשטי 

 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- (ב)ה הערה רא (בראה הערה ) (בראה הערה ) ---

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 בס"מ()

--- --- 
 חתמקל

 (בה הערה )אר
 טיה אמב

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 )מקלחת(
אמבטיה  ) א'

 ( אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪  

סוללה למים קרים  
 ור,כי חמים ל/

 )ג() ד( שטחמהמ

 --- --- (גהערה ) ראה (גראה הערה ) (גראה הערה )  (גראה הערה ) דגם 

 א'  ג ו ס
 א' 

 
 --- --- א'  א' 

 --- --- ספח ג'ראה נ ראה נספח ג' אה נספח ג'ר ראה נספח ג' ₪   זיכוי 

בטיה סוללה לאמ
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- (גראה הערה ) --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

מקלחת סוללה ל
 )ה( ם וחמיםי ם קרלמי 

 --- --- --- (גרה )ראה הע --- --- םדג

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

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

חיבור מכונת כביסה ל מיםחיבור  
 (ז)נת חשמלוהז יקוזנל

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, ז()ביסהמייבש כמ  טת אדיםפלי 

תריס הגנה  חשמל, הזנת כולל 
 . ומשקולת סגירה

 --- יש  --- --- --- ---
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 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
 שרותי 
 אורחים 

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת(

   כללי רחצה  חדר
 ( אמבטיה)

 אחר מרפסת שרות 

לחיבור  יבור למים וניקוז, חהכנה 
 ( ח)מדיח כלים

יור  ניקוז כההכנה משולבת ב)
 .(מטבחה

 --- --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- --- אין  )ברז ניל(  מים למקררנק' 

 --- --- --- --- --- 1 נה( )הכ (י)לנקודת גז לבישו 

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( (י)יםמ קודת גז לחימוםנ

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(.צורף ך אחר שבטבלה, או במסמ  צוין ל רק באם בפוע)הקיים 

קערה ס"מ או  40/60 דת במידותבודמטבח קערת  -קן קערת מטבח בהתקנה שטוחה. המוכר יציג לבחירת הקונה: טבח תות : בממטבח כיור (א)

דות  )במי (:כיור רחצה שולחני )אינטגרלי   .וורץ/קוורץ גרניט/נירוסטהסילי ק  : חרס/לבחירת הקונהרה . חומר הקעס"מ 80/46 במידות  כפולה

 . ס"מ 25/40במידות  חרס. (:באם נדרש בהנחיות משהב"שכיור נטילת ידיים ) "י החברה.שיבחר ערן/ספק, צס"מ( לפי הי 40/50 -כ

בעל קיבולת דו כמותי ) חרס: הדחה מיכל .נירוסטה בעל צירי  ,כבד :אסלה ה מושב( תמונחבלוק" )-"מונורותים תהיה מחרס אסלת שי: אסלה ()ב 

 .  1385פ"י ת"י עליטר(  6וארוכה של  ליטר 3רה של הדחה קצ

י פוליאסטר.  , שלד עץ עם ציפולת חיזוק היקפיעי, ב"מ הומוגנמ 3.5בי תהיה מחומר אקרילי בעוהאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:   

  .מאיילמצופה אמ"מ לפחות  2.5פין מפח בעובי לחילו . ופילי ברזל מגלווןוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרמיל  

 לניקוז ועיםפשי םע 2272 י"ת דרישותב העומד בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא חתהמקל תא  שטח חת:למק              

 חלופה למשטח משופע במקלחת(.ותר התקנת אגנית כ)לא ת המשטח       

סות מים חמים/קרים בעזרת ידית  )וי ותימי דו כמרמיקסר בעל מנגנון ק/ערבל , דגם מיהיו בציפוי כרום ניקל וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג) 

נה, ועומדת בדרישות  רת הארץ, ככול שישכאשר אחת מהן תוצסדרות  3לפחות  קונהלבחירת ה כר להציגאחת(  ויכללו "חסכמים" . על המו

    .1385הת"י 

 ור. ברז המטבח יהיה מסוגאו הכי ח העבודהטימוקמו על מישור מש ח והםפר-מיקסיותקנו ברזים מדגמים  ר המטבחבכיורי הרחצה ובכיו  -

  ס"מ. 15ס"מ עומק  15ובה רחצה תהיינה ג זת ברס"מ. מידו 25גובה ס"מ,  20ברז נשלף במידות להלן. עומק 

 . בציפוי כרום ניקל, מערבל מיקסרדגם:  (:משהב"שבאם נדרש בהנחיות ילת ידיים )ברז נט  

, מוט כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן מיקס מהקיר,  ,דרך( 3נטרפוץ דרך )אירב  - יםר סוללה למים חמים וק תותקן: מקלחתה בתא  -

  בקוטר ס"מ וראש מקלחת 30ר באורך ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקי  לחילופיןאו מזלף. ס"מ לפחות ו 60ך וביל אנכי באור מפי ולקה טלסקוהח

 מ"מ.   15

מוט  יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, מתלה מתכוונן  הכוללת ס מהקיר,קלמים חמים וקרים, מי וללה תותקן ס : באמבטיה  -

 לף.ס"מ לפחות ומז 60יל אנכי באורך ב ומו  ה טלסקופיהחלק

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, תכולל ארגז/י שטיפת אסלהורים ו כי התקנת  (ד) 

 .: לבןגוון הקבועות (ה) 

הכנה למייבש   חיבור לניקוז, הזנת חשמל.  (2007 'תיקון אוג -ל"ת)ה חמיםמים קרים, מים נקודת  :תר למכונת כביסה כוללחיבו  הכנת (ו) 

 .גירההגנה ומשקולת ס , כולל תריסכביסההמייבש טת אדים  מפלי לשרוול ניתוחיצ   בדופן  4פתח ", : הזנת חשמלכביסה

 ת המטבח.ן קערברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפויח כלים כוללת: הכנה  למד)ז(          

 נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.באם לא : נק' גזלהכנה  )ח( 

 נית. קת מהרשת העירופהמסוטמפרטורה מים ברי ק: מים קרים (ט) 

 קבוע.  וך שרוולראש ברז הנשלף מת נשלף = (י) 

 ישור משטח העבודה או הכיור. ברז הממוקם על מ= קרי  פרח   

  ת אחת. עזרת ידיבת מים לקרים /חמים, ויסו  )מיקסר( = מערבל  

 הם. ת ברז ו/או שניילפי  קלחת ו/או, לראש מ)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים דרך-רב  

 

 צפה, (, ברלקולטני ביוב )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבנייןת ופתחי ביקורת צנר: צורך אחרפים בדירה, לכל זרי אינסטלציה נוסאבי    3.6.1 

 כיבוי אש(.   ישות, עפ"י דרוכמות ום)מיק  יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  ום וכמות עפ"י החלטת מהנדסבמיקה, מוך לתקרסבקירות או ב  

 בין   וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד מפוצלאו /ויני מרכזי גן מיה. ניקוז למזמהנדס האינסטלצ לפי החלטת, מיקוםבארון למחלקי מים   

   ,אחר דרון ו/אוו/או במסבמרפסת שרות  מפוצל,ו/או  מיני מרכזי. מיקום מיועד למזגן איידלמיועד מיקום המהם המיועד למעבה, עד המיקו  
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 בידוד קולטני ביוב נדס החברה. חר לפי החלטת מה כביסה, ו/או און ו/או במסתור עלי ועד למעבה בגג החברה. מיקום מי  עפ"י החלטת  

 וסטיקה.קוהנחיות יועץ הא 4ק חל 1004בכפוף לת"י   

 

 :הערה  

   דמוי יצרו בליטות מבודד ואסטטי ו  יסוי התקנת כו ן ויחייבידרשו(, יתכככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי   

 ,  כרבתכנית המ סמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בו/או ות ותקרה בסמוך לקיר  ,"או "ספסלים" רותעמודים או קו "  

 מיקום שונה מהתוכנית. ותקנו ב תכנון י  י או שסומנו ומאילוצ  

 י פתח  יתכן וידרשו   ן הבניי ברים לגובה ה בקולטנים העו י סטלצ הנדס האינהנחיות מיש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, ו  ,בנוסף  

 תחזוקה.  י לצרכ גישה חי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשרביצוע פת  שיידר כן בדירות בהםביקורת, ול  

 

   .לפי הוראות כל דין הו ותהרכת מאולצת פרטית( עמ) N1, דגם תמאולצבאמצעות מערכת מים חמים לדירות הספקת  :מיםמום י ח   3.6.2

 שר פימר( הכולל מפסק במאמלי והתקן קוצב זמן )טיחימום עם אלמנט עזר חש הכולל מכל אגירה )דוד(לכל דירה יותקן       3.6.2.1         

 כנן מראש את זמני ההפעלה. לת   

 ים באמצעות  , יעשה חימום המ יתצעות מערכת סולארבאמק מים חמים פן לסין לא ניתאות כל דלדירות שלהם לפי הור      3.6.2.2         

 . ים )טיימר(ב זמן לחימום המ והתקן קוצחשמל   

 ם.ר מבניהין או מהמפורט להלן לפי המחמיכל ד אותרהאגירה לא יפחת מהו  נפח מיכל     3.6.2.3                    

 .ליטרים 150חדרים  4,5,6 ליטר. לדירות 120 חדרים 3לדירות : תבקיבול ם חמיםי למ ( גירה )דודכל אי מ     3.6.2.4                  

      סטלציה.מהנדס האינ תכנוןג עליון לפי ג או לה ךבסמו שירות או מרפסת ם מוסתר אך נגיש כגון בבמקו: מיקום הדוד     3.6.2.5                  

 .(2007תיקון אוג'-תמכונת כביסה )הל"ת. מבטיה, מקלחאצה, מטבח ורח : קערותםחיבור מים חמים לכלי  3.6.3

 (. אחד לדירהיש. ): "דלי"ברז    3.6.4

 חלטת החברה(.קום לפי ה)מי: יש הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

 : פלסטי  שפכיםטי ס: פלדלוחין  ,PPR, S.Pול, גולוונת, פקסג: פלדה מם חמים וקריםורות: מי ומר הצינח 3.6.6

 ,  שי: קודת הגז במטבחז ועד נה ממקור הגצנרת גז בדיר 3.6.7

 ש. : ילדירה הכנה למונה גז 3.6.8
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 (טבלה זו הערות לאחר )ראה  שמל ותקשורתח מתקני  – 5טבלה מס'  3.7
 

 ח ג'קודות טלפון, ראה נספת תקע ונבי מאור, מחיר זיכוי לנקודות 
 

 פרק א'   4 בסעיף  אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירהים/ת של חדרים/חלללכול  ימההלן רשל

 ולפי המוצג בתוכניות המכר. 

 
 

 מיקום 

נקודת 
 מאור 
 /קיר

 , תקרה
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 קע ת בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 תקע  תבי 
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;רתק' תקשו נ
 .לפון ' טנק

 נקודות  3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 לדירה  כניסה
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 צןפעמון+ לח -
 ינטרקום א -
 חדר  לפסק תאורה מ -

 . מדרגות   
    לוח חשמל דירתי -
 רה )ניתן  גי כולל ס   
 בסמיכות   שיהיה   
 לכניסה או למבואה(  
   ורת כוללארון תקש -

   .שקע     
 וויזיה טלפוניה/טל ארון  - 

 יור ד חדר
 אוכל תנופי 

2 3 - 

 
 
1 1 

  -תריס חשמלי תוכנן  
תוספת נקודת חשמל  

   להפעלת התריס 
  ם מרפסת )ראה ג

 ( שמש

 ים / פרוזדור

 
1 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
זדור הכולל  רומ' או בפ

ות  נקוד  2"ר", פניית 
 מאור לפחות + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 

2 

במעגל  , כ"א 3
 נפרד, עבור: 

ר,  יח, תנו מד
  תתל 1ר +מקר

פאזי עבור  
  ייםכיר

 חשמליות 

- 

מיקום בתי התקע יהיה  
מעל משטח העבודה  

ובהתאם  האפשר ככול 
בתי   . ון המטבחלתכנ 

התקע עבור כיריים  
חשמליות ועבור המדיח  

ו מתחת למשטח  קמ ימו 
 דה.העבו 

 1נה שי  חדר
 עיקרי  

 ( הורים)

1 
פסק  )כולל מ 
  ףמחלי 

 (  למנורה
 

4 
)שניים ליד  

 טה( המי 
- 1 1 - 

 - - - - - 1 ונותרנת א*פי 

 ממ"ד
מנורה לפי  

הנחיות  
 פיקוד העורף 

 פקע"ר  לפי תקנות  1 1 - 3

  רחצה חדר
 הורים 

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

 קע לתנור חימום. ת בית
 העדר חלון, ב

אוורור מכני + מפסק  
 ש היכן שנידר

שינה   חדר/י 
 ני מש

 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 צה רח י /רחד
 יה( ט)אמב

1 
 ם( )מוגן מי 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

  בית תקע לתנור חימום
ן  וצב זמ+ התקן ק 

ק לדוד  הכולל מפס 
השמש במיקום עפ"י  

 התכנון.  
 בהעדר חלון, 

+ מפסק   ני אוורור מכ
 . רש היכן שניד

 - - - - 1 םשירותי 
 בהעדר חלון, 

  רור מכנילנק' אוו הכנה 
 + מפסק היכן שנידרש. 
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 מיקום 

נקודת 
 מאור 
 /קיר

 , תקרה
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 קע ת בית
רגיל, דרגת  

 הגנה
44IP     

 תקע  תבי 
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;רתק' תקשו נ
 .לפון ' טנק

 נקודות  3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 שרות  מרפסת
1 

 מים(  מוגן)
- - 

2 
הגנה  גת בדר

44IP   למכונת
 כביסה ולמייבש 

- - 

גרם מדרגות  
 פנימי

1 
לל מפסק  )כו 

  יףמחל
 ( למנורה

- - - - - 

 ות/מרפסת
 /  שמש

רחבה/ות 
 מרוצפת/ות 

1 
 )מוגן( 

- 1 - - 
מלי +  ולל תריס חשכ

מפסק + מנגנון פתיחה  
 דיור(. )בחדר  י ידנ 

 מחסן
)ככל 

 ( שהוצמד

1 - 1 - - 

חסנים  מבר במדו כאשר 
דירות, אין    ודי שאינם צמ

מניעה מבחינת  
משהב"ש שהזנות  
החשמל של כל  

יחוברו    מחסניםה
ונה משותף ונפרד  למ

למחסנים בלבד או  
לחילופין יותקן מונה  

לכל מחסן,   רד נפ
י  המוכר ועפ" להחלטת

 בחירתו. 

 מסתור
 כביסה 

- - - 
1 

כנה  )פקט ה
 ן(למזג 

- - 

 

 . (1G,3G,4,G11Gגם מד בבניין) 1,2' בדירות מס  *

 .(G11 4G,1G,)בנין מדגם 3,4ירות מס' בד  

 .(G11,4G,3G,1G)בנין דגם  5,6דירות מס' (,  2Nמדגם  )בנין 3,4בדירות מס'   

 

 

  רותאחהערות לטבלה ו 

 מ"מ.  2.5כבלים  נפרד עם למפסקוח  שקע הנמצא מחובר ישירות ללו=  במעגל נפרד""בית תקע כח  (א)

  שקע בנפרד(.ד, נספר כל פנל אח)שני שקעים או יותר ב קן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.מת ע" בודד לחיבורק= "ש ל(ר )רגי תקע מאו בית  (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5החיבור יבוצע בכבלים 

 ד שקעיםועם עבר ות מחוכול להיי זון מזרם חשמל רגילהנישמלי ר מתקן חלחיבו עם כיסוי, מוגן מים  ודדשקע במים:   מוגן  מאור )רגיל( קעבית ת  (ג)

 מ"ר לפחות. מ 1.5כבלים בוצע בהחיבור י שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.ני שקרי )

חיבור   –זיה דת טלוויבים, נקובין מחש –פוניה, נקודת תקשורת לת נקודת טלקומפלט לחדר וכול עהנקודות, מגי 3  טלויזיה תקשורת וטלפון =נקודת  (ד)

אינטרנט. /יםלרשת הטלפונ הדירה ללא חיבור טת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין. קלי פשרות לחיבור לאר, ואמוובה, כידורי ח לקליטת ש

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  ההכנה בקיר התקשורת ועד נקודת ז נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכו

 כולל נקודת הדלקה אחת.  ה(,אהיל/ ארמטור  -יכיסוה ולא נורתקרה )לנורה על גבי קיר או  ביתמאור נקודת  (ה)

  דותלכמות נקו ם תוספתינושא' השל נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף  אופן ההדלקהבלבד לתאור  נקודת מאור הדלקה כפולה= (ו)

 '. המצוינות בסעיף מאור הה

 בדרגת הגנה  ביזר הקצה מוגן מים ך אגל חשמל נפרד אעח במהכראינו במוגן ש בית תקעאו אחר=  IP44ות הגנה עם דרגל רגי בית תקע  (ז)

 גבוהה.       

   מ"מ.  2.5 נפרד עם כבלים זרם קי, מחובר ישירות ללוח למפסעל גבי מעגל חשמלי נפרדית תקע ב = גל נפרדכח במעבית תקע  (ח)

 . ועד נקודת ההכנה בקיר ורתשב( מריכוז תקשחת )משורנק' תקהכנה ל ל"( וחוט משיכה בלבד.ת )"שרווונה לצנרבאם לא צוין אחרת הכו "הכנה"=   (ט)

למניעת ר להט" )ספירלי(. נו"מפזר חום" ולא "ת יותקן )באחריות הדייר(,דלת חדר הרחצה מעל נמצאת  חימום באם ההכנה לתנור  הכנה לחימום = (י)

 ם. וגן מית שקע מכנה לתנור חימום כוללהה חברה.ים ע"י היודגש כי אמצעי חימום לא מסופקספק 
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דליקים/מכבים את אותה/ם  , אך מיחוק ביניהםאים ברניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצר ה נקודה/ות מאו =ףחלי מ (יא)

 מאור.  נקודה/ות

  ישירותתחובר  וכנן לכיריים. הנקודהמקום המת , מתחת לן נקודת תלת פאזית בארון המטבחתותקפאזי=  הכוללת חיבור תלת יםבדירת מגור  (יב)

 לוח החשמל הדירתי. קע והמפסק בבית ש . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות2.5/5ל ותחווט בכבל חשמלת פאזי בלוח התפסק למ

 

   .יש: רת מאו ו קומה: נקוד  כלחדר מדרגות/ מבואה קומתית: ב   3.7.1 

)באם אין  רגות דר המחד או  תיתקומ ואההדירה להדלקת אור במב צן מתוך לח יש. : לחצני הדלקת אור יש. ופי מאור:ג  

   יש. :ואה(מב 

 כיסוי. ל כול 1מודול  55יכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא וט משיכה מרנור וח: נקודת התקשורת תכלול ציטלפון חוץ  3.7.2 

 ת"י. ות ה שדרי , לפינדרט סט : : סוגעהדלקה/שקאביזרי  3.7.4 ,זמזם צליל: .צןלח ון: סוג:פעמ 3.7.3 

  ולל שקע רגיל(,)כדירתי ולוח תקשורת  (רך הרחבה בעתידות לצולפח מודולים 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  ללוח חשמ 3.7.5  

 : אין. שבת דירתי שעון : יש. מפסקי פחת החשמל. ון מהנדסלפי תכנ   מיקום: .יש :בתוך הדירה  

     קוצב זמן.ולל כ  ש.: יחשמלי /מששמים,  דחשמל לדו נקודת  3.7.6 

 אמפר.   3×  25פאזי: : תלת גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 ה  דלת הכניסב קום הכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקוםמערכת אינטר. : ישאינטרקוםמערכת  3.7.8        

 ד מחדרי בור באחפומית שמע/די כןירה, ואו בכניסה לדבמבואה  אינטרקוםיש למקם את נקודת ה יקום:מ .יןהראשית לבני   

 המגורים בדירה.    

 ן. : איגור )נפרדת(ויזיה נוספת במעגל סמערכת טלו  3.7.9 

חיבור בפועל  אשר ישולם  ללאו ללא ממיר) יתצערו וויזיה רבטללקליטת לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 .  (שרות זה ר תספק אש ערוצית -רבה וויזיה לחברת הטלות ונה ישיר ע"י הק  

 : םחרי מיתקנים א     3.7.11 

 שירות, יש  אוורור ישיר לקיר חוץ לרבות במטבחים הפונים למרפסת ם ללא יבחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבח  -          

   כיסוי.  בות רפפתוורר מכני לקיר חוץ, לרויד במאקין צינור מצלהת  

 ור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית  חיבהמערכת תתאים ל תית.חשמל הדיריכת הה של צרלניטור ולבקר מערכת -            

 תעריפי החשמל המשתנים.  זנתהר שותאפ             

 חיישני זרם עבור   )שלושה יזרם חשמלמתבססת כל רכיב המודד   תית אשרח החשמל הדיריחידת מדידה בלו :המערכת תכלול             

 אותם  ומציג   דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית צג לשידור אלחוטי, שורתיחידת תק  ,אזי(ח תלת פלו             

 הצג יציג מהרצפה.  מ' 1.5 במקום נגיש ובגובה יסה,ואת הכנ/ במב  הכניסהדירה בסמוך לדלת הצג יותקן בפנים ה בצורה ברורה.             

 ואת עלותם הכספית.  "ש()בקוט  והמצטברת  וטפתהש אנרגיהיכת ה תוני צרלפחות את נ              

 .3.5 ראה גם בטבלת פתחים סעיף  לרבות מנגנון פתיחה ידני,  .ים/ת חשמל להפעלת התריסל נקודלחשמלי כו ים/תריס  -             

 

 רה: ור / חימום, בדימתקני קיר 

 ן. אי  י מרכז  דירתי מיני  ווירמיזוג א  4.1 

    :תכלול אשר ,זיפא תלת טנדרטיתס  אחת מרכזית מיני תלמערכ ההכנ  

  לכל  וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר מיקוםאו ב המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד נןכמתו מיקום      .1                   

 ;ירההד יחלק          

                        ןנהמתוכ המיקום בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר  שמליח דקוופי נחושת רתנצ של "צמה"ת לרבו תהנדרשו התשתיות ביצוע        .2                  

  צאמו .הכביסה ורלניקוז מסת  או רצפה םלמחסו ידהמאי  קוזני 2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד יידלמא                            

 .בפועל רכתעהמ להתקנת  עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלוליד מאיל "צמה "ה                            

 .קיר המסדרון על התרמוסטט מיקוםל  עד המאייד ממיקום קיר פיקודל ריק שרוול התקנת                          3.

 .ירווא מיזוג הנדסמ ידי על המערכת נוןלתכ תאםבה יהיה הכנותה מיקום      . 4                  

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

ם  נת מזגנילהתק  נהצנרת ניקוז כהכ תבוצע גםמטבח( מעט בחדרי הרחצה, השירותים והבכל אחד מחדרי הדירה )ל .אין :מזגן מפוצל    4.2

 ר בקיר ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה וסתת  צנרת הניקוז .לחדרצע ניקוז מחוץ רתי יבורחב המוגן הדיעיליים )מפוצל(. למ
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וסתר עם אביזר  אינסטלציה. מקום מוצא הצנרת י ול בהתאם לתכנון מהנדס הו לחילופין לסיפון מתחת לכיור, הכאעד מחסום הרצפה    

 קק. עם פגור חרושתי מתאים וס

   .איןבבניין:  מרכזית הניזון ממערכתמיזוג אויר דירתי     4.3

    .אין ת להפרדת חימום מים וחימום הדירה:ו ת על ידי תנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרועלהפמערכת הסקה   4.4

 קע מוגן.הכוללת שמום ר חיוצע  נקודה לתנולחת ואמבטיה תבבחדרי המק. : איןהפועל בחשמל חימוםתנור   4.5

 אין.  :ורים חשמלייםקונבקט  4.7

 .: איןל/מ"רקק" 120-80, רצפתי  ם תתחימו מערכת   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 

ופות המפורטות  רחצה ומטבח, לבחירה מבין החל בכל החדרים, לרבות חדרי  מ' ומעלה, תותקן מערכת חימום 700 הביישובים בגוב

 . 4.9ד וע 4.4בסעיפים  

 
 
 :  בדירה, במחסן  ורי כיבוי אש ובטיחותסיד* .5

   .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ם(:לרי נקטומטית )ספריו אש אמערכת כיבוי  5.1  

 . הכבאות תדרש ע"י רשויככל שי :כש(ר)באם נ במחסן   

 .דרש ע"י רשות הכבאותישיככל : גלאי עשן  5.2 

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

 

  

 ושונות: תוחודות פי עב .6

 חניה  6.1 

   : בתחום המגרש;כולם. היתר הבניה לפי: גילות ועוקבות()ר לכל הבניינים הכל מקומות חניה סך 6.1.1   

 אין. (: )לפרט אחר ת במקוםיו חנ. מת כניסהות בקניוחכל ה                         

 המכר. צוין בתוכנית כמ: מיקום ניההיתר הבלפי : חניות מספר: יש, יה לנכים )פרטית/משותפת(חנ 6.1.2  

   שמירהחניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה  יתוח ובנספחתכנית המגרש/סביבה/פחנייה לנכים כמסומן ב             

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

 : יש.תאורהמערכת   יות האדריכל.לפי הנח ,בטון/ אבנים משתלבות רה:לא מקו  חניה גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 מון בתכנית המכר. לפי סי :םמיקו   לפחות. תאח: ירהד מספר חניות ל 6.1.5  

   אין. :לחניהבכניסה ום מחס 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש  6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנ ל הכניסה למבואת עד במהרחו חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום יצונית:כניסה חרחבת      6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20  של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר,  ]יןילבנ יסההכנ  ואתמב ברוחב לפחות[ וצף מר  כניסה שביל תכלול    

 כל הריצוף יהיה כ דריכלבות/ אבן טבעית/אחר לפי תוכנית האים משתל: בטון/ אבנמרג  : חומרותדרגמ/ביליםש 6.2.2  

 . הניתן בעל גוון בהיר                               

 אחר לפי תוכנית האדריכל.: אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ ומר גמרח .: ישמרוצפים טחיםמש 6.2.3   

 התאם גינון חסכוני במים ב )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .שי  :מחיהצ ת  מצורפת(. ניימון בתכי ס)על פ.שי: חצר משותפת 6.2.4  

   להנחיות משרד החקלאות.                                

 מחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים מעל תקרת בטון מותרת שתילת צ )כולה(. .ל תקרות בטוןעמ ר,חצ   

 ועי לשם כך(. עוץ מקציש להיעזר ביי-םקת שורשיעמוצמחיה  ולא   

ממערכת  יה יה לפי תוכנית השקהשקשותפת לם מוקת צריכת מיחל, יש :רכת ממוחשבכולל ראש מעבמגרש  ההשקי  מערכת 6.2.5  

 ה. יפי תוכנית יועץ השקמים כללית למתחם, הכל ל

 לשטח  ונהה( הכוכולה/חלקמעל תקרה )חצר, ר י תוכנית המכפל :רמחד יציאה לחצר; יש:  חצר, צמודה לדירות הגן  6.2.6  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.     

 ת ה ע"י הרוכש בעיעש מים משולי הבניין ( ת )להרחקתת פרטיו י הקרקע בחצרו פנ י ניקוז פוע : סידור שי הערה   
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 .  ה הפרטיתסידור הגינ    

 , שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, )ול , חלחביוב ומיםות, גז, /מהיתכן גיש: גן  ותיר לד הפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמוד 6.2.7  

 (.כרכנית המהכרח יוצג בתוב ושלא ןייהענ )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,    

ת  וספנ יציאה  ככל שיש מ'. 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר. 7-חות מלא פ, בשטח : ישן ודה לדירה/ות גמשטח מרוצף בחצר הצמ 6.2.8  

 ס"מ מכל צד.  30מ' ולפחות ברוחב פתח היציאה בתוספת  1.20ימלי של יה משטח מרוצף בעומק מינ יה לחצר הפרטית    

 תקן הישראלי. ות מהנדרש בלא פחובגובה ממוצע    לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות.:  חומר: שות של המגר/יתחזגדר ב 6.2.9  

 .  אין (:קהבחל קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.10 

 

 ות משותפותרכמע .7

 ז: מערכת ג 7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,זחברת הג, בתאום עם עירקק -גז תת י/צוברמיכלי גז /  באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ה  נאת ה וזיק נהנתי ת  רךהצו במידת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או הקבע ע"י החבריקום אחר שיאו במגרש או הבניין המ   

 הינם בבעלות חברת הגז. ,מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור  תחזוקתה.להנחת צנרת הגז ו    

 ;: ישי לדירהמרכז ממקורגז ת צנר 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : קוםמי : יש. הדירה צנרת אספקת גז בתוך 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 . ץ הבטיחותרשות הכיבוי והנחיות יוע ע"י דרישות ככל שידרש :תגו י מדר /ץ בחדרחל לתהפעלמערכת  7.2.1  

 .ץ הבטיחותות רשות הכיבוי והנחיות יוע"י דרישע ככל שידרש: יםפרוזדור/במבואותמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 טיחות. ץ הבהנחיות יועוי  בוהכי ע"י דרישות רשות ככל שידרש :)ספרינקלרים(מתזים  –טית ערכת כיבוי אוטוממ 7.2.3  

 ת. חוועץ הבטי: יש. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כי  7.2.4  

 ת. ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחו ככל שידרש אי עשן:גל 7.2.5  

 

 משותפים יבוי בשטחיםות כארונידרנטים( ו ה) וי כיב  , ברזי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותאות, לרבות ורי הכבל סידכהערה:      

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או               

 נים תת קרקעיים.חניו  יןא :בחניוניםץ ולוורור מא א 7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 . יןא  רכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:מע 7.5 

 בעלות היווי,  בנייןל הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום:לדואר שגוי.  1ד הבית, לווע 1כל דירה, ל :רתיבות דוא 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי ניוםאלומי  תחזי

 

 : תקנים אחריםמי  7.7 

סמוכים לטובת   בנייניםבאו   ם,נים סמוכייבת בני לטובבניין ו יםריי הדלל כלשימוש  ומערכות חדר/ים בחלקים משותפים(,)אורה רכות תמע

 . והיועציםתוכנית המתכננים לפי  מיקום וכמות: .וכו' הבניין

 

 כות תשתית נה למערחיבור המב .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל  נפרד ה מיםמונש; : ילבית ראשי מים מונה : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש.   י:לביוב מרכז רבו חי  8.2  

 לא כולל התקנת מונה. ; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,לרשת החשמלהבניין חיבור  8.3  

 . פוניםב' הטלירה לחחיבור הדכולל לא תכנון והבניה )בקשה להיתר(: בהתאם לתקנות ה  :ניםת הטלפוור הבניין לרשבי הכנה לח 8.4  

   (.3.7.10 גם סעיף הכנה בלבד )ראה  .יןא (:אינטרנט/הי יזלוו ט)חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  
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 עבודות שביצועם בפועל ר הרכישה. במחי יםכלולכי גישה, רדניקוז,  ומכים,: כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 ה.ת החברבאחריו ות המקומית אינם יעשה ע"י הרש  

  .יםמונ טמכלים . יש: המתקן/ים לאצירת אשפ 8.7 

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 מכר.וכנית הו כמשותפים בתמנבאם סו  :תפיםמקומות חניה משו     9.1.1   

 אין. :(יתוחה חלקמודים, פתוע )קומת כניסה חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 רה.בחהת חלטהלפי  :מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

   .מ"ר 10 -מבשטח: לא פחות  .. 1N(N2, )למעט בבניינים מדגם יש :ה )לובי( בקומת כניסהבואמ 9.1.4   

 .N)1מעט בבנין מדגם )ליש.  :לובי( קומתית) מבואה 9.1.5   

 .N2 .N)1נים מדגם ט בבניי )למע .1: )מספר( חדר מדרגות 9.1.6   

       .1 :תמספר מעליו יש;  :ליתמע יש; :פיר מעלית :דלבב G114G,3,G1G, מדגם בבניינים 9.1.7   

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

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

 אין. : ותףודים משחדר ד 9.1.10   

 וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת  ,  מערכות סולאריותן: כגו ( משותפות ו/או תו טי)פר יש מערכות טכניות :מיתקנים על הגג 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

 . ; ישח ללא גינון שט יש. : בתחומי המגרשח ושטח פתו חצר  9.1.12   

כמפורט  ו  מונה(ט) פהאש  יומתקנ , מרכז מחזור אשפה ים טכניים/וחדר :משותףרכוש  ת שהינםים של הבי מיתקנים וחלקים נוספ 9.1.13   

  המכר. מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהקים אחרים במפרט זה, בפר

 

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

 , )מילוט(. חדר מדרגות 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת. ה לחניהגיש 9.2.3   

 . 1N2 .N גםמד םיש. למעט בבנייני ,לובי בקומת כניסה 9.2.4  

 .1N מדגם  למעט בבנין ,י קומתי לוב 9.2.5  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 . )משותפים( טכני/ים לחדר/יםמלובי קומתי  או מדרגות  מחדרגישה  9.2.8  

 .על הגג תפיםמשו  ניםידי מיתק התפוס על –חלק הגג  9.2.9  

 . לבדב G11,4G,3G,1G מדגם בבניינים יש, מעלית 9.2.10  

 חבים מוגנים בדירות(. יש מר -)אין .ק /מקלטממ" 9.2.11  

 ע"י החברה כרכוש משותף. יוגדרו ככל שוחלקים   יםרים טכני, חדלמעט חניות פרטיות חניות,: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

 או בבית  תף דירה בבית משו רכוהמ (, תחוק המכר דירו –)להלן  1974 – דת(, התשל"ק המכר )דירו לחו 6ף התאם לסעיב )א(  

 המצוי   של התקנון  ראההואו משנה בטל להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מהמיועד     
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 :ניםיאותו עניין; ואלה העני  המכר פרטים על וזהט או לצרף לחול במפרחייב לכל המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן,    

 רכוש המשותף;מה הוצאת חלק (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  (2)   

 יבים בקשר אליו; ים המחו משותף ובשירות ה  אות הביתבהוצשיעור ההשתתפות  (3)   

 ; המשותף  יהול הביתסדרי קבלת החלטות בדבר נ  (4)   

 ת; ירוא( לחוק המכר ד)3 יף בסע עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורכל  (5)   

 ייב מכר, כמי שהתחה ור בחוזההאמ  ר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף מוכר שלא מס )ב(  

 משותף.  ל הבית  השהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו ע    

 

 של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  שיעורו  9.4

   .רשויותנויים בהתאם לדרישת הלשיקרקעין ובכפוף מה וקלח םבהתא

 

 בית:סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול ה 9.5

 . 1969 -ין התשכ"טקעחוק המקריהיה על פי הקבוע ב 

 :המחויבים בקשר אליו רותים ובשי  שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף 9.6

 ויות הרש ת שבהתאם לדרי יםי שינוחוק המקרקעין ובכפוף לבהתאם ל 

 

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

 כניות המצ"ב  באים אשר מסומנים בתשטחים הותף הרכוש המשמה יוצאו, בהסכםע מהאמור בעניין זה מבלי לגרו      

   מכר.ינים במפרט המכר ו/או בהסכם האו מצוו/      

 של החברה.ביעתה המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי ק כושהרמגרש מוצאים המ תחוםמקומות החניה שב .א

 ה. החבר שלביעתה ק  שותף לפיש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המהמחסנים יוצאו מהרכו .ב

 לעיל(.  9.2.9ור בסעיף ק כאמסות וגגות )למעט החלמרפ .ג

 משותף.  ה שהרכווצא מחדר השנאים )ככל שיש במגרש( מ .ד

 
 
 
 
 שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף  וספיםנמסמכים  א' פח סנ

 הערות כלליות   ב'  נספח
 זיכויים  טבלת      נספח ג' 
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 הדירות ת בעלי  לקונה ולנציגוו ם שיועברמסמכים נוספי  – ' נספח א

 

 רד של המפרט:אלו יצורפו כחלק בלתי נפיות תוכנ 10.1  

 ירה. דה)חיצוניות( של של כל חדר ומידות כלליות מידות הכוללת  1:50 -מידה לא קטן מ ה קנרה בהדי תכנית 10.1.1   

 מה. ותף בקוהמש מון הרכוש סיהכוללת  1:100 -ן מבה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הקומה  10.1.2   

 קומה. ב תף המשוכוש הכוללת סימון הר 1:100 -קטן מה טיפוסית בקנה מידה לא קומ תכנית 10.1.3   

 הרכוש המשותף  הכוללת סימון  1:100 -קטן מ רתף בקנה מידה לאקומות מפולשות; קומות מ /כניסה כניות קומתת 10.1.4   

 . 1:200וקטן לקנה מידה צילום מ ב ו ניתן לצרף אלתכניות   ושטחים דירתיים מוצמדים;   

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

משותפת וגינות   חצרסימון הכוללת  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה לק מקומיתשה לרשות ההוגית המגרש כפי שכנת 10.1.6   

 דות. צמו

 

 ל פיבהתאם לכל דין לרבות ער למסולחומרי הגימור, שיש ת וורכעלכל המ ושימוש הות תחזוקבעת מסירת הדירה יינתנו הורא 10.2  

 ן: חוק המכר דירות בעניי   

 ה על גימורם. י הדירקת כל רכיבחזוולות שוטפות לתפע ()א   

 ר,  וימיזוג אומערכות מערכות בטיחות, תקנות בדירה לרבות השירות המו  מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה )ב(   

 מכניות וכיוצא באלה.אלקטרו מערכות   

 ות. ות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשתדירות ואפיון ביקור )ג(   

 פק ומספר טלפון ליצירת קשר. סתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/מערכות המו ציוד ואחריות של ות פרט טכני ותעוד מ ד()   

 

 רכות וחומרי הגימור של  המע שלת והוראות תחזוקה תכני   ןה בבנייהראשונה סרת הדירהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמ 10.3  

 ניין: עבר דירות  המכפי חוק  בות עללרן ל דים לכהבניין שיש חובה למסור בהתא  

 ניין על גימורם. פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הב )א(   

 יזוג  ות מטיחות, מעליות, מערכערכות במבניין לרבות ב המותקנותהשירות קה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות תחזו )ב(   

 באלה.וצא אלקטרו מכניות וכיאוויר, מערכות    

 אם נדרשות.  פתיות,וטפות ותקו ת שאפיון ביקורו ו ותיר תד ()ג   

 ר. קשליצירת  במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ות של ציוד ומערכות המותקניםמפרט טכני ותעודות אחרי )ד(  

 מיליה. יפקסומספר  ר טלפוןערכות והפיתוח לרבות מספ, המהמתכננים של הבניין מת צוותרשי )ה(   

 ערכות בטיחות  חשמל ותקשורת, מבד של אינסטלציה סניטרית, ות בלפ רכות המשותלמע( AS MADEדות )ע ותתכני )ו(   

   על רוכש הדירה האמורולפיה  ים הנחיה בכתבור מכים האמ המוכר יצרף למס קטרומכניות במבנה ובפיתוח.ומערכות אל   

 יה.ינומונה( מיד עם משתה אשונ)הר נית או הקבועה של בעלי הדירותלמסור אותם לנציגות הזמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –ח ב' נספ

 למבנה ולדירה  הערות כלליות 

   .קבלת היתר הבניה ם למועדהתקפי ישראלי,ה  יה והתקןמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבנ כל המוצרים וה .1

הכנה לטלוויזיה בכבלים מתקן  ינה בבנייןהתק טנה מרכזית אם אנו ו/א נייןבב )לא סלולרית( מתקן לאנטנה ה תהא פטורה מחובת התקנתהחבר .2

 להוראות כל דין.  פוף כו/או צלחת לווין, ב

טום המרתף, ו/או להימנע  ל איו המתחייבת לשמירה ערשת ו/א בכל פעולה הנדט ת, ולנקולפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הבימתחייב הקונה  .3

וע ריסוס  אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצא רק, לרבות אך לל, כפי שפורט לעי ף,רתם המאיטו סיכון לכדי  מכל פעולה שיש בה

 . ן חרקיםלמניעת קינו תקופתי

 ברות.  ן עואו גובה החלל בהן ה/צורת ו אחרת וישנו אתה או סגיר/יכוסו בתקרה קלה ו ו מערכות כאמור  .4

 וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(  ,"עיניים" ם,, גידימרקם, גווןלי בדעיות כגון: הטבת ופעונו ת יתכובכפוף לתקנים, וף וחיפוי באבן טבעית, בריצ .5

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ום פינות או שיפולים לא יבוצע קיטת ו/בחיפוי קירו. ראלייםנים הישות מהנדרש בתק פחידות לא בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במ .6

 .)גרונגים(

כבלים, לצורך מערכות ומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, ים בתחהעמיד שטח/ה לבאם תידרש החברי כ ודגשפק י למניעת ס .7

ובזכות  צורך גישה, כןל ןי ת שימוש במתקני הבנילרבו יתפשר גישה חופש לאמתחייב  הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה המשמשות

 אלו. ים ו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחפים אל כן יהיו גומו למעבר כבלים. כע רקת הקצועוימוש והטיפול בשטח/ים לרבות ר הש

 סגורות.  וחות אום, באריזות פת לים או רעיחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפיחל איסור חמור לאחסן במ .8

 נה. י מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקוות בדירה ע"י הקונה או מעבוד יבוצעולא  .9

שקיימים(,  םניבמחס .10 השי  )ככל  ע"י  ומעברי    דייריםרכשו  קורות  מונמכות,  תקרות  שיהיו  היכול  כלל  ואוורור, המשרתים  בניין.  צנרת 

 וד.בתפקן שלא יפגע בשימוש וובאופ  דד למחסנים בלבפרונ משותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש ה

דוד המים  מםמיקו  .11 באם  של  מיזוג האוויר  ויח'  כביסה,זובאקנו  יות   החמים  ליצור הפרעהועלול  טינים החללמק  ר תליית  לא   ים  אך 

 .פחות מן הקבוע במפרט

מדת בדרישות התקנות  עו שלהם וי שרמת הרעש יביחידות עמיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ב באם יסופקו ויותקנו מערכות .12

 ים ומפגעים.לרעש

יטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה  פר ין, חומרי הבני ו לזק כלשהו שיגרמנ  אוסור , מחיה אחראי אחריות כלשהי לאובדןהמוכר לא יה .13

ים  פריטה,או ביצוע העבודה /ומרים ו כולל לטיב הח להת בגין אכל האחריו ,ני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןדירה או לבניין, וזאת בין לפל

 נ"ל תחול על הקונה בלבד.והאביזרים והתוספות ה 

רה לרשות הקונה וזאת על מנת  לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדי תכוף  וגן, באופןהמ ש לאוורר המרחב י כיגיש להד חשוב .14

 .עשוי המרחב המוגן שמהםהנמצא בקירות הבטון האדמה ו, המופק מבטן ץ(גטים )חצבאגר אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  םחניות, מחסני ,בשטחים פרטיים, כגון גינות יעברו  במבנה ואשרים רתות כלל הדיירמשה חרותות או שוחות ביוב או צנרת או מערכיתכנ .15

 יקט. קומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרוומרפסות פרטיות, מספרן ומי

 , השייכים לכללרתקוי ביפתח )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן עוברות צנרותניה, יתכן וו החאו המחסן א דירה, ה תוך לתקר קירות ובסמ ה,צפבר .16

 קים משותפים.  וים חלניין, ומהוהב

 ת בריצוף זה.עורום לשקיה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגים, מעברים ואפילו דרכי נסיעברכבים כבדים על שבילנסיעה  .17

 גענה. תיפויות הרוכש לא זכה מקר ובכל התכנון ו/או אישור הרשויות. ייה ומיקומם בהתאם לצרכיהחנ  ינויים במספר מקומותיתכנו ש  .18

 רתפי חניה תת קרקעיים סה לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למה הכניאסור .19

 מרתף/ים. ים בחים פרטיים או משותפבשט מ(,פחמימני )גפ" גזבהמופעל חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן בנוסף  .20

ל סתירה בין הוראות  מקרה ש ב סות שמש.מרפות הפרטיות או צרהחקה מתחזופים המשותף תותר גישה לצורכי יודגש שלגג הרע .21

 .לכל דין וף ספח, בכפתגברנה הוראות הנ  [,11.12.2017 - 12ן מהדורה שתכמחיר למ ]מפרט מחייב 1המפרט להוראות נספח ג'

תגברנה -לעיל מפרטה לבין( "ההוראות" ו/או המכרז )להלן: הדיןהוראות ות החוזה ו/או קרה של סתירה בין הורא במכן,  כמו .22

  הוראות.ה
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   זיכויים  טבלת  –' גפח נס

 

 הערות מיוחדות 

 

זי  .1 הנד  כוייםריכוז  ורק  אך  הינם  והשיכון,  רשים  אלו  הבינוי  משרד  של  המחייב  למש במפרט  מהדורה  תכ מחיר     -  12ן 

11.12.2017   

 לעיל כוללים מע"מ.  בים קוהמחירים הנ .2

 



 

                       __ _________                                            ____________ 
 תימת המוכר ח                                                            חתימת הקונה           

 , ג' ב'נספחים א',  

 35  ךתומ 35 ' עמ                     22.07.2020תאריך:   /  12ש מהדורה  משהב"  -מכר למשתכן )מקובץ(   / מפרט ער הגיא מערבקנעם שישקעות בע"מ /  להשראל ה י וא.י אמריק בע"מן  ל"ד נד השק עץ  / ניהסד לאיכות הב מ

 

 :  ראמק

 דה.  יחי -יח'

  ורך.  מטר א  -מ"א

 
 
 
 
 

 תכולה נושא 
 ערך כללי לזיכוי

  ע"מ כולל מ

 ארון מטבח 
עבודה, חיפוי בגובה  ו, משטח הצמארון המטבח  ע

מים  ח יםה למס"מ לכל אורך המשטח, סולל 60
 פרט זה ול כמוגדר במכה  ח,בור מטוקרים וכי 

 מ"א ₪  1,000

 סוללות למים 
 יה, ומקלחת ה: כיור, אמבטסוללות למים בחדרי רחצ

 הקיים בפועל הדירה( )לפי 
 ₪ ליחידה   200

 ₪ ליחידה  75 --- ן ת טלפונקוד 

 בית תקע 
במעגל משותף )לא מוגן מים ולא  תקע רגיל ת בי

 מעגל נפרד / כח(. 
 חידה לי₪   125

 ליחידה ₪   72 ה אור קיר/ תקרמת קוד נ אור נקודת מ

 דלת כניסה 
 פסת שירות למר 

 הדלת בלבד. זיכוי בגין כנף 
 פתח. חובה לבצע משקוף ב

 ₪ ליחידה  750
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