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 'דנספח  -מפרט זה כולל זיכויים 

 טירת הכרמל  –' "  ג" חותרים  שם האתר: 

 
  

 B דירה מדגם:

  
 5 מס' חדרים: 

   חדרים  
 ........  קומה: 

  
 . .. .......  דירה מס': 

    
 D2  – 2002 בניין/מגרש מס': 

  



 מותנה בהיתר בניה 
נ וכפערך מפרט  יינויים רק ע"י רוף לשלפני קבלת היתר בניה   ות התכנוןשו

 

 

 ' ד , 'בא',  נספחים 

 
  03-7549501פקס:   03-7549500טל: קבני בר   4א כוכבבר ,  נכסים בע"מאודור 

Office@udori.co.il 

 

 32 מתוך  2 'עמ

 

 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 (. 1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 (. 2.1-2.2בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש )  :2סעיף               

  מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 תיאור הדירה.  :4סעיף               
  שטח הדירה ואופן חישוב שטחה.  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ירה  באופן בלעדי, ואופן חישובם )משמשים את  הדה ו ם לדירה אפרוט שטחים נוספים המוצמדי  :6סעיף               
 ג(. -סטיות קבילות )א  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 הה ואביזריתיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודפרק ב'.   

 
 (. 1.1-1.6תיאור הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה )  :1סעיף                

 (. 2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף                
 תיאור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 ם  הצמודים לה.ם בדירה ושטחיירמוחדרים וג ( רשימת2)טבלה   :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         
 . (3.6.1-3.6.8(, מתקני תברואה )כלים, ברזים(, ואביזרי אינסטלציה נוספים )4)טבלה   :3.6סעיף         
 (. 3.7.1-3.7.11, מתקני חשמל ותקשורת )(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (. 4.1-4.10מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 (. 5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן ) : 5סעיף 
 עבודות פיתוח ושונות.  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.9) רשפיתוח המג  :6.2סעיף   

 מערכות משותפות.  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 אוורור מאולץ במרתפי  חניה.  :7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 .ש הדיירים: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימו7.5סעיף   
 תיבות דואר.  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13תיאור הרכוש המשותף )  :9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12:  חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )9.2סעיף   
 שום ופרטים(.בית משותף )רי  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 :  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול  הבית.9.5סעיף   
 רותים המחייבים בקשר אליו.ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש  :9.6סעיף   
 שותף.החלקים המוצאים מהרכוש המ  :9.7סעיף   

 
 םיפחנס

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

 נספח ד'  טבלאות  זיכויים 
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 החותרים ב'" טירת הכרמל " שם האתר: 
 

 B/ דגם   חדרים 4 מס' חדרים: / מדגםדירה 

                                                                        

 
 

 16,19,224,7,10,13, מס':  רהיד
                   

 5,6,71,2,3,4, קומה:                   
    
    
    
 C2 – 2017 : מגרש מס'/ בניין  

 
 
 
 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ם( ויים שוניבעניין חיובים וזיכ 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת" )להלן                                514667559בע"מ, ח.פ.  אודור נכסים :נספח לחוזה בין   

    

     ת.ז       לבין:                                

                                           

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

 

     מתאריך:   

   

 

 פרטי זיהוי    א.

 

 ___ : בית מס'  _____  : רחוב  טירת הכרמל: ישוב .1   

 .10  מס': ותחלקחלק מ. 10569  : גוש מס' .2002 במגרש: 1.1   

   א//ד20חכ// 258מכ/מקום: ב החלה תכניתה 1.2  

    .רשות הפתוח: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .מקרקעי ישראלע"י רשות וקרן קימת לישראל הפתוח רשות : השם המחכיר 2.1    

 .:תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה: 2.2    
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 ("הדירה")להלן   :____________חניה מס' ______,_ ___ מס': ן מחס ______: קומה   ______: דירה מס' .3 

  המשמש גם  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  שינה, חדר שינה הורים, חדר , פינת אוכלו חמטב : כניסה, חדר דיור,בדירה .4  

  רפסת שמש( ביציאה מחדר דיור.)מ תמרפס יסה,בכר חד ,(וריםחדר רחצה האמבטיה, חדר חדרי רחצה ) 2, פרוזדור שינה(, כחדר                 

  .מ"ר ___________ : שטח הדירה .5 

 והמחושב לפי כללים אלה: :שטח הדירה הוא    

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

  –לעניין זה      

 בינה לבין שטח משותף  ין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת השמש,פריד במהקיר  –" ץ חו  רקי "     (1)     

 בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת.     

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

 פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי. –" חוץ  ל קירוניים שציו החיפנ" (2)     

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

 שטחים המשופעים והאופקיים; המ לכי של ל האופקטפי ההישטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד ל )ג(      

 השטח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך המדרגות.      

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

 ר(. תשה להיתקנות התכנון והבניה )בק –)להלן  1970      

  , ושאינו כלול בשטח הדירה.בחלק ב' 9.4: ראה סעיף שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה ()ה     

 

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

 תקרה )לא  יודמ ח מלאשטמל ]קירוי הכוונהמתוכה מרפסת השמש מקורה מ"ר , _____________  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

 מ"ר _______:בשטח, אחת מעל בלבד[ פרגולה( הנמצא קומה                          

 )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה                :מס'  ___מ"ר ______ ___ בשטח. לא מקורה /חניה מקורה 6.2   

 . המוצמדת

 מון מיקום המחסן המוצמד(;סית המחסנים עם ירף תכנלצ שי) מ"ר __ _________ __ :(2)מחסן בשטח 6.3   

 .אין :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: גג מוצמד לדירה בשטח 6.5    

  אין.: (4)חצר מוצמדת לדירה בשטח 6.6    

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

 )יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה נמוכה ממפלס רצפת הדירה(. בתכנית המכר גוצכמ :ר כביסהתוסמ    
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 הערות לחישובי השטחים:     

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

 או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים  וץם של קירות החים החיצוניהיהעוברים על פנ    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה,  מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה,     

 שיש בה כדי להשפיע על  לה והן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםת ף לבנייה פיזיווחות ובכפרהלמיקומה בבניין יחסית לשושנת     

 .שיפת המרפסת לשמשח    

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

 יכלל שטח הקיר במלואו.יסן גובל בשטח משותף מחר; כאשר קיר היוחב של הקרהאחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית     

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

 המרתף  ירהקיר; כאשר ק לת הרוחב שיצכאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למח    

 גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.    

 בין שטח החצר המופיע במפרט המכר   5%, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד שטחה של חצר כולל .4   

 לבין השטח למעשה.    

 סטיות קבילות: .7  

 ן כסטייה ממפרט זה:ותות ולא יראו אלסטיות קבי ןהמפורטות להלן ההסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  אוו/יחשבו כסטייה ילמעשה לא  תסטיות במידות המצוינות בתכניות המכר ובין המידו     

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

      

 

 "בע"מ םיכלגורדון אדרי" "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 טירת הכרמל, 15וד סיקרן ה : כתובת  :פקס 04-8580077 :פון לט 

 ltd.co.il-Office@gordon :דוא"ל 
 
 
 
 

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

 תל אביב 58בת כהר  : כתובת 03-5669498 :פקס 03-5600830 :טלפון  
 
 
 
 

 
 

 eng.co.il-office@ron :דוא"ל

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

 המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות וחלקים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו את    * 

 המשותף.ש או שטחים ברכו הבנייןזית ח   

mailto:Office@gordon-ltd.co.il
mailto:office@ron-eng.co.il
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 התקן הישראלי והתקנות, התקפים למועד קבלת היתר הבניה. והמלאכות יהיו לפי דרישות םמוצריכל ה * 

 ובהתאם לנידרש לקבלת היתר איכלוס מהראשויות המוסמכות.   

 הבניינים :תיאור  .1

  7בן  , D2)הידוע בשם  בותוחדר משא מים ידת למאגרעיוהנמצא מעל קומת מרתף המבנייני מגורים : בניין אחד 4        1.1

 9ניב, 3Dו D4   בשם  ים)הידועורבעי יח"ד(, בניין שלישי  19קומות ,  7, בן  D1, בניין שני )הידוע בשם  (יח"ד 19מות, וק

 קעין.ריח"ד( רישום המגרשים במשותף/נפרד , יעשה לפי הוראות המפקח על המק 22קומות , 
 

 ;גורים בלבדמלוונה דירות למגורים ,הכ 82:  בבניינים       1.2              
 
 

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

 לעסק, או לכל צורך אחר.     

 

 ות למגרש:פפרוט קומות המרתף המשות - 1טבלה מס'  1.2

 
 

 וראתי נוי או י כ
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה

 )ד( ן ילבני  הקובעת

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

לבניין דגם  מרתף      
D2  בלבד 

-1 

 
--- 

 ,חדר משאבות, מאגרחדר מדרגות,  

ומערכות טכניות לפי דרישת מים 

 המתכננים והרשויות.

 

מאגר מים משותף לכלל  

 נים במגרשיהבני

 

 

 מהוייעודה של כל קו C2,C3,C4 נים בניי קומות בהט פירו 

 

 ו תיאורא וי כינ
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

 הערות סוג השימוש מספר דירות בקומה

 קומת הכניסה 
 

 3 קרקע

מגורים מבואת כניסה )לובי(, 

מדרגות,  מעלית, חדר פרוזדור/ים, ,

ומערכות  מתקנים ,ארלדו ותתיב

 כניות לפי דרישת המתכנניםט

 ות.והרשוי

תף , מתקנים ושמגרש: צובר גז מב

מערכות טכניות לפי דרישת ו

  המתכננים והרשויות.

 

 

קומת מגורים + 
  מחסנים 

1 2 

מבואה קומתית, מגורים, מחסנים, 

מעלית, חדר מדרגות,  מתקנים 

 תישי דרכות טכניות לפרומע

 ים והרשויות.המתכננ

--- 

  ריםמגו  קומות
2-8 

 

 )בכל קומה( 3    

 

ת, חדר ילמעמגורים, מבואה קומתית, 

מדרגות,  מתקנים ומערכות טכניות 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 עליון קומת גג
 

9 0 
לאריות, וחדר מדרגות, מערכות ס

ות )משותפות/ ות טכניכערם וממתקני
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 ו תיאורא וי כינ
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

 הערות סוג השימוש מספר דירות בקומה

תכננים , לפי דרישת המפרטיות(

 ויות.והרש

 
 סך כל קומות למגורים

  בבניין 
 

9 --- --- --- 

 ן י סך הכל קומות בבני
 2Dדגם  כולל מרתפים
 

*סך הכל קומות בבניין 
כולל מרתפים דגם 

1,D4D,3D 

11 

 

10* 

   

 

  :הרותבוה הערות

 (4וס )טופס אישור איכלאו ו/ יהבנה ילהיתרלדרישות רשויות בטבלה בהתאם  נוייםיש נותכיי )א(

  ובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניהקהלבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה  אחת כניסהמ יותרשיש במקרה  )ב(

  )בקשה להיתר([.  

ם ואף ייעוד קנים אולבטל מתהמתכננים להוסיף או  הנחיותובהתאם ל תרשויו שתדרי/בכפוף לאישורו בהתאם לצורךהחברה זכאית  )ג(

נות ו/או גומחות בהם מערכות או ארו/חדרים והקצאת לרבות מתן שרות באמצעותם גם למבנים סמוכים,  או לאפשר לשנות מיקומם,

 .תפגענהלא  צמדותיההבדירה על כל  זכויות הרוכש אך ,מותקנות אלו

  יטה המקובלתכגון: קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בש להשתנותעל עשוי וי הקומות בפומינלי. כינוט הינו נפרבממות וכינוי מס' הק )ד(

 ... וכו'.2,1,0,-1המעליות כגון,בחב'   

 

 )ראשיים( משותפים חדרי מדרגות 1.4  

  1:  בכל בניין  מספר חדרי המדרגות

  עד לקומת הגג. (ף תרמ) -1 תמקומ  ,C2 בבניין אפיון כל חדר מדרגות: 

  אין. : נוספיםחדרי מדרגות   

 ( 8)קרקע +  9:  לכל מעליתפר התחנות מס 1: בבניין  המעליותמספר יש;  מעליות: 1.5  

  .אין: )*(מנגנון פיקוד שבת .8: ליתעממספר נוסעים לכל    

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 חומרי הבניין ועבודות גמר: .2

  תמשולב או/ו שתמתוע ו/או הילרג: טת הבניהי ש; השלד מהנדסכניות ת פיל ן:ישלד הבני  2.1  

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  .םייו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומ בטון מזוין חומר:: ומת קרקעת קרצפה ותקר 2.2 

   .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד    

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  י:סטאקו וד ביד   

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .מזוין : בטוןחומר :פה ותקרה קומתיתצר 2.3  

   .1ק  חל 1004ישראלי מס'  תקן לפי :בידוד אקוסטי  .   

  .השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .,וןשים מבטאו אלמנטים מתוע: בטון מזוין, חומר גגות הבניין: 2.4 

   :1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  ועץ.לפי הנחיות היואיטום:  ניקוז שיפועי    

 )יתכן שילוב מס'  קירות בנוייםו/או  באבן טבעית, ץחובמבאתר מחופה  בטון יצוק או/, ומכלול מתועש קירות חוץ: 2.5

 חוץ ובצד הפונה לדירות, ית של קיר הימפנבדופן  באם מכלול מתועש, שיטות(.   

 : עובי  ,חופה בבלוק תאיברובה תהיה מ תהדופן הפנימי, (אחראו גבס או  תאי )איטונגלוק או ב י בטון, או לוחות גבס,וקבל   
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  .שולב בניהברנוביץ מ :בשיטה: 1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמי . סדנהמה י החלטתפל   

 :וץ גימור קירות ח 2.6

 גוון וסוג לפי החלטת האדריכל. הבניה היתר ולפי וגמר טיחאבן מלאכותית ו א/ו : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

 מקורים, בגגות, קורות, שטחים במרפסות, ; )בעיקרתר הבניהיהבכפוף ל ריםויים אחעם חיפמשולב ו/או : טיח טיח חוץ  2.6.2 

 ים וכו'(.עמוד

 .עם הרשות המקומית פויים בתאוםוחלוקת הצי , גווןיה רשאי לשנות סוגיכל יהדרהא: חיפוי אחר 2.6.3 

 

 לפי  ,באו משולו/בס בלוקי גק תאי או בלוו/או בלוקי בטון /ין וומז : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

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

 ראשיים: חדרי מדרגות 2.8

 ;לפי חישובי המהנדס עובי:לב. ואו בנוי או מש מזוין : בטוןחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

מטעם מכון התקנים הישראלי. חיפוי  ו בעלי "תו תקן ירוק"רות הפנים יהייקכל צבעי תקרות ו: חומר: קירות פניםור גימ 2.8.2  

  ח וסיד סנטטי.גמר התקרות הבנויות יבוצע בטי. טיח וצבע אקרילי עד לגובה תקרההריצוף + ת גמבשיפולים )פנלים(כדו

ים מחוספס . כולל פסים ם טיסדוהפו שיפולים תואמים לאורך המדרגותות בעליט פורצלן אבן נסורה ו/או גרנ: מדרגות 2.8.3 

 כנגד החלקה.

 ..החברה/האדריכלת ירלבחגרניט פורצלן  אבן נסורה ו/או ריצוף משטחים:  

 

 ל.ת האדריכלפי החלט, מאחז יד(בות )לר ו/או בנוי ו/או משולב תכת: ממאחז יד /מעקה 2.8.4 

  . י(שאמדרגות )גג רי : דרך חדרעליה לגג       2.8.5                     

                         

 :קומתית מבואה )לובי( 2.9

   .  .החברה/לבחירת האדריכל לןפורצ או גרניטו/קרמיקה דוגמת  חיפוי קשיח: חומר: יתקומתהמבואה ה גימור קירות פנים 

 תקרה ו/או  עדלי יראק צבעגימור , יח: טמעל החיפוי הקשיח . משקופי הדלתותלפחות עד לגובה : גובהל דע                

לבחירת מכת או תקרה מונו/משנה  תתקרו/או  גמת פוליסידדוטי נטסיצבע טיח + : חומר: תקרה גימורתקרת משנה.  

 ..החברה/האדריכל

  דפח צבוע בתנור )צ ארונות למערכות: .: לפי עיצוב האדריכלסוג ומידות גרניט פורצלן.: ריצוף 

 חיצוני בלבד(.              

  :ראשית י( כניסה)לוב ואהבמ 2.10

 .החברה/האדריכלת לבחיר גרניט פורצלן אוו/קרמיקה חיפוי קשיח, : רמו ח: ימור קירות פניםג               

  ו/אותקרה  עדרילי צבע אקגימור  ,: טיחמעל החיפוי הקשיח לת הכניסה .דלפחות עד לגובה משקוף : עד לגובה                

 .תטיביורקד או תקרהו/משנה  תתקרסינטטי דוגמת פוליסיד ו/או : צבע חומר: הרקת גימורנה. תקרת מש 

  גרניט פורצלן.: ריצוף 

 . ,פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד( ת:ו ארונות למערכ .   מ"ר. 0.64 -יפחתו מ גרניט פורצלן. מידות האריח לא :סוג ומידות

 אדריכל.החברה/ה ירתחבל וצבע אקרילי. חטיקירות , גרניט פורצלןריצוף למחסנים: פרוזדורים  

 בד(.)צד חיצוני בל פח צבוע בתנור ארונות למערכות:

 .6.1.3ראה עבודות פיתוח סעיף  :ורהלא מק הצפת חני גימור ר ו/או אבן משתלבת. מוחלק טוןב :יהרצפת חנ 2.11

   :ימוש משותףם לשחדרי  2.12
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 וכו':ם טכניים יכגון: חדרחדרים  

 ונות חשמל, רא )למעט גומחות,בין סינטטי דוגמת פוליסיד למע + צבח טיו ון צבוע ו/אטב: גימור קירות

לבחירת  ,ו/או משולב ו/או תקרת משנה סינטטי ביןבמלח צבוע ו טיו/א מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :תקרה גימור. (מים וכו'  

 החברה/האדריכל.

 .לאדריכה/לבחירת החברה .לןפורצ טגרני: גימור רצפה

 

 .מנים בפיתוחטפחי אשפה מו ין.אשפה: דר אח

 

  :ותהער

 .היה בגוון לבן תקרה תקירות/ . צביעתא

 2.  בעניין האבן הטבעית ראה גם הערה לאחר טבלה ב

 

 (. 3.7.8)ראה סעיף  ומחזיר שמן , כולל אינטרקום)אלומיניום וזיגוג( המבואה ולכלבמ: יש, משולב ן לבנייכניסה  דלת 2.13

 .816כנון ובניה ות"י ת אלומיניום לפי תקנת תחזי היו בעלותלבניין וי ההכניסקע ליד דלת מו בקומת הקרוקמיתיבות דואר:                 

  .(לפי החלטת האדריכל אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית )מתכת .: ישין יננוספת לב, דלת כניסה/ יציאה   

 מן. ש ירמחז ללכות אש, : דלתודלתות חדרי מדרגות 2.14

 לפי החלטת האדריכל.תיאור, חומר וכמות,  :שימוש משותףנות חדרים לוחלו  דלתות ת פח.דלתו ם טכניים:י דלתות חדר  

 .ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אשגירה או ס , סגירה אוטומטית באששןע/דלתות אש  :דלתות לובי קומתי  2.15

 יהיו לחצן   :משותפים םלקי וח חדרים ,טכנייםחדרים  ,יותחנ ות קומתיים,אחדרי מדרגות, מבו  ,בי , לו ן ילבני  יסהבכנ, תאורה 2.16

  .בחדר המדרגותהדירה להדלקת אור  בחדר המדרגות ולחצן מתוך ועהברת לילה קשבת לתאו ןמנגנווהדלקת אור בכל קומה               

 יהיה  מספר אר, עיצוב החיצוני ומו תקן מספר בנייןובחזית הבניין י .תוויהרש ותודריש דסהמהנ/עפ"י החלטת האדריכל: סוג וכמות 

 לפי  דרישת הרשות המקומית.              

  האדריכל. )בחלקם החיצוני בלבד(  בגוון לפי בחירתופף צבוע בתנור פח מכ ומר:ארונות חשמל, גז ומים: ח 2.17

   לבד.ם בלמחסניוברו במונה משותף חי -המחסניםשל  לחשמה כתמער תנהז:  דירתייםבמחסנים  וחשמלתאורה      2.18

 ם לפי של הבניין/י ש המשותף רכול ההזנה ממערכת החשמל ש : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

 ניין/ים ין וישרתו גם בינבב ומוקמאו י/ו מו בבניין/ים סמוכיםהחלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוק  

 השונות(.ישור הרשויות לא סמוכים, בכפוף   

 

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

 

 2.60-כ :רה*הדי גובה  3.1  

   מ'; 2.60  -כ: צוף עד תחתית התקרהרה מפני הרי גובה הדי    

 '; מ 2.05 -: לא פחות מורגובה חדרי שרות ופרוזד   

   

 שנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלימיות ותקרות ממקו, הנמכות מערכות, בליטות עט תחת קורות,מלרה: עה* 

 לי הקבוע על פי דין.יפחת מן הגובה המינימלא ות הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנ  
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 אותה. םשמשי מאו הם לה די בדירה ובשטחים המוצמרשימת חדרים וגמרים  –  2 טבלה מס' 3.2 

 אחר טבלה זו(.של ר בהערות/הבהרות, פרוט ית)ראה   

 
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 
 כניסה 

 

ק  לוב /בלוקי בטון/בטון
   יתא

 שך. ראה פרוט בהערות בהמ אין ( 3)ראה  (2)  בעצ+   ח טי

 חדר דיור 
 ם לא נפרד( תח )מ 

בלוק  /בלוקי בטון/בטון
 ( תאי

 . רות בהמשךבהעוט ראה פר אין ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  

 מטבח 
 לא נפרד( חם  )מת 

בלוק  /בלוקי בטון/בטון
 תאי

 אין ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  
ות  לפח   "מס 60קרמיקה בגובה י חיפו

ארון  )בין העבודה משטח   ךראו לכל
)באם    אזור חלון עטלמ  ן ועליון(. תחתו
יבוצע  BI(,באם התנור אינו יחידת קיים

  צפהחיפוי תואם בקיר גב/צד הארון מהר
 התחתון.   ובה החיפוי שמעל ארוןלג

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 

 כמפורט בנספח ד'  ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 כל או   נת פי 
 א נפרד( ל חם  ת מ ) 

בלוק  /וקי בטוןלב /בטון
 תאי

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  (2)  בע+ צטיח  

 פרוזדור 
בלוק  /בלוקי בטון/בטון

 תאי
 . בהמשךבהערות  ראה פרוט אין ( 3)ראה  (2)  ע+ צב טיח  

 חדר שינה הורים 
בלוק  /בלוקי בטון/בטון

 (1)  תאי
 . המשךב ת ורעט בה פרוה רא אין ( 3)ראה  (2)  בע+ צטיח  

 הורים   ה רחצ חדר  
 צמוד לחדר  ) 

 ( רים הו   שינה 

בלוק  /בטוןקי בלו/בטון
 (1)  תאי

מעל חיפוי   (2)  + צבעטיח  
 צבע אקרילי

 אין ( 3)ראה 
 ת  הדלגובה  לא יפחת מ  ותקיר וי חיפ 

 בהמשך ראה פרוט בהערות  
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 שינה   חדר 
בלוק  /בלוקי בטון/וןבט

 י/ תא
 (1) 

 . משךראה פרוט בהערות בה אין ( 3)ראה  (2)  צבע + ח  יט

 ממ"ד 
   מזויןבטון  

 לפי הוראות הג"א 
 . שךראה פרוט בהערות בהמ אין ( 3)ראה  בהתאם לתקנות פק"ע 

 )כללי(   אמבטיה   חדר 
 

בלוק  /בלוקי בטון/וןבט
 ( 1) תאי/ 

מעל חיפוי   (2)  + צבעטיח  
 צבע אקרילי

 אין ( 3)ראה 
   לת דהבה  וגת מיפח א  ל  חיפוי קירות

 . בהמשך בהערות ראה פרוט  

 --- ( 4)ראה  יקה קרמ חיפוי 

 חדר שירותים 
בלוק  /בלוקי בטון/בטון

 (1)  תאי

מעל חיפוי   (2)  + צבעטיח  
 יליאקרבע צ

 אין ( 3)ראה 
 מ'  1.5גובה לא יפחת מ  רותי קיחיפו

 . בהמשך ראה פרוט בהערות  
 -- ( 4)ראה  ה חיפוי קרמיק

 שרות ת  מרפס 
בלוק  /בטון יבלוק /בטון

 ( 1) / תאי
 . ת בהמשךט בהערוראה פרו אין ( 3) ראה (2)  + צבעטיח  

משטח מרוצף /  
 מרפסת שמש * 

בלוק  /בלוקי בטון/בטון
 ( 1) תאי/ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  (2)  + צבע יח ט

 מסתור כביסה 
בלוק  /בלוקי בטון/בטון

 (1)  תאי
 3.4יף ה סעאר אין אין (2)  + צבע  טיח 

 דירתי    סן ח מ 
 ( שהוצמד   )ככל 

וק  בל /בלוקי בטון/בטון
 (1)  תאי

צבע  קירות גימור  .ח טי
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  
 מחסן.   רותקי עובי אין גרניט פורצלן

 

 .ון התקנים הישראלי(יהיו בעל תו תקן ירוק מטעם מכ התקרות וקירות הפניםצבעי )כל  :להלטבות והבהרהערות 
 

  .באופן נקודתי כגון פרט בידוד אקוסטי.( סגב תלוחו) לוק גבס(/בכדוגמת איטונג ן/בלוק תאיבטון/בלוקי בטו :תו רי ר קומח ( 1)

 בממ"ד לפי הנחיות  .ון נקודתי כגון פרט אקוסטי/לוחות חשמל בס למתן פתרחיפוי לוח גהתקן  שותדרילובכפוף  טיח :גמר קירות ( 2)

 : לבן גוון .  יילרק בצבע אה יעצב פקוד העורף.        

  בןל גוון: בסיד סינטטי.צביעה  .לדרישות התקן )הסתרת צנרת וכו'...( ובהתאםם הנדרשיות גבס במקומ תוכהנמ טיח :ר תקרותמג  
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 מיוצרים   ם י : אריח  314  רתם בת"י הגד  "י עפ (  גרניט פורצלן   (  צוף סוג הרי   ,  בכל חלקי הדירה ובמרפסות יותקנו אריחים מסוג פורצלן : וףריצ ( 3) 

 והחקיקה הרלבנטיות.  האריחים יהיו מסוג א' העומד בדרישות התקינה   0.5%  -גדולה מ  בכבישה שספיגותם הממוצעת אינה 

רות הקי  קף הריצוף יכלול שיפולים בכל הי .י הקונה מאותה סדרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"   ך ורק יותקנו אריחים א בכל מידת אריח    

קשיח אין   הקירות חיפוי קשיח. במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי   מר לפחות, אלא אם כן צוין בג ס"מ    7בגובה    רו ומאותה סדרת ייצ

התנגדות להחלקה ולא יפחתו   –  2279בדרישות ת"י    3.3.4דירה ובבניין, לפי ייעודם, יעמדו המותקנים ב  סוגי הריצוף  .צורך בשיפולים 

 R-11  –רצפת תא מקלחת   ; R-10  –רי רחצה  ד ח  ;R-9  –חדרי מגורים   :לן לה   מהמפורט 

 

 .  ים בכול סידרה דוגמאות גוונ  3ו  ארבע סדרות    ס"מ   60X60אריחים במידות    : רחצה( )פרט למרפסות וחדרי  הדירה  ריצוף  

 .  ול סידרה ם בכ ני דוגמאות גוו  3ו  ארבע סדרות   33X33  ,30X30אריחים במידות    שירות: בחדרי רחצה ומרפסות  ריצוף  

מ"ר   15טחם גדול מ  במרפסות שש  . דוגמאות גוונים בכול סידרה   3ו  ארבע סדרות      33X33  ,30X30אריחים במידות    ש : סות שמ פ ר ריצוף במ 

 ס"מ.   60  שאחת מהמידות שלו לא תקטן מ אריח  יהיה ניתן לבחור 

 ,  גוונים שתציג החברה   3יתוך  מ (  ס"מ  60  ל לפחות _) באורך ש ניתן יהיה לבחור אריח דמוי פרקט   אם לתת בנוסף(:  )   חלטת החברה לה            

 ה.הספק, שיבחר על יד ממבחר שתציג החברה או  עשה ש ת בחירת הרוכ 

   

והתקינה הרלבנטיות העומד בדרישות החקיקה   סוג א'  ן(רצלפו  טני )גרלן ורצפ יקה או קרמ מאריחי  :חומטב רי רחצהחדקירות  חיפוי  ( 4)

ו על בהתאם לדגם ולגוון שנבחר ו  ור צ י מידת אריח יותקנו אריחים אך ורק מאותה סידרת י , בכול )בחירת סוג האריח הינה להחלטת המוכר( 

ת מהסדרות תהיה , לפחות אח טרלי י נ בגוון בהיר   יהיה  מוצעים ה   ת מהגוונים וי לפחות אחצוף או חיפהמיועד לרי כול מידת אריח ל .  ידי הקונה 

 .  30X60  ,25X50  ,20X50  ת ו די במ  וש בשל  אריחים   (.  LAPPATOבגימור מבריק חלקית ) 

התואמים  סדרה דוגמאות/גוונים מכל    3-ו  סדרות של ריצוף   4לכל הפחות,  ציג לקונה,  , המוכר י עד לריצוף או לחיפוי לכל מידת אריח, המיו       (5)

ת אחת מבין לפחו  טרלי. ינ  מגורים. לפחות אחד מבין הגוונים המוצעים יהיה בגוון בהיר  לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות 

ד אחרובה    ת גוון בחיר נה  המוכר יציג לקו ילוי מישקים בין האריחים(: מ לרובה ) גוון  .   ( LAPPATO ) ת חלקי  הסדרות תהיה בגימור "מבריק 

 .לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה קרוב    בגוון   האחר בגוון אפור ו   ד אח  , ים מיתוך שני גוונ

 

            

 ידה.בחר על  שי   ממבחר שתציג החברה או הספק, תעשה  כש הרו רת  בחי           

          

  הערות:

 ת לבחור ולא תינתן האפשרו ההחבר שתציג ורק ממבחרעשה אך כש תהרו בחירת למניעת ספק יודגש כי –הרוכש/דייר  בחירת 

 ים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.פקסמצגו ולא מאלו שהומוצרים שונים  

 .יהר בני היתלפו .1142 ות מדרישות ת"י : לא פח. בגובהיותנוכלתבהתאם ו אלומיניום מזוגג ו/או,בנוי – מעקה 

התואמת לדרישות  היתר הבניה ) יהיה מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית יחרת עפ"י תנאנדרש א עיצוב מעקות המרפסות (באם לא

 .התקנים הרלבנטיים או בנוי כדוגמת החזית

 . ס"מ 2 -עד כ סמוכיםים חללבין ל פסת שרות,מרו רי רחצה, ממ"דה לדירה, חדכניסב – יםלסי מפהפרש 

 .וכניותבהתאם לת,גובה/רוחב( ס"מ 20בתקנות )עד המותר גובה  דגה( ע)מדר מךמונ/מוגבה יתכן סף גג, /מששלמרפסות   ביציאה 

 ים",."אריחים שלמובה עד גו א 2 ס'מ להבטב צויןגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המ  - חיפוי קירות 

               וך )מת -ף/פרטי(ח המשותככל שיותקנו בשטן טבעית )באריחי א . PVCם או  מפרופיל אלומיניו   פינות   יבוצעו   –בחיפוי    ות ינ פ   פרופיל  

בנוסף נאמר  ומרקם.גוון  בדלים והגידי טבעי, שעלולים להיות בו נימים,  מרן שהאבן היא חובו יא בחשיש להב(, ...2חלק   5566ת"י 

 משים במערכת  חים המשות או הארי חלו ה גוון  ן זה....בתק

 . חזוקה ות או האריחים הנשמרים למטרות ת ח צפה לבין הלו האריחים שבר   וחות או שוני בגוון בין הל   ך יהיה כ ולפי     , נה עם הזמן הרצפה משת  

 ."ג הריצוף בדירהחברה עע"י ה ברקהאו הש ו/למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטו - ליטוש/הברקה 

 ו ו/א פלדה או/ו בטון ( עץ ו/אולל, בתכנית המכרכו/או ב ומן במדויקא בהכרח יסהחברה לבצע ול תחליט רק באם) – תו /רה, קו רגולהפ 

  .ומיתבהתאם לתוכניות ודרישת הראשות המק משולב, 

 ניים. כט יםואזור למערכותן מטבח, ארונות גב ארופים, במחו יתותוחז )פנלים( מחומר הריצוף למעט בשולי קירות –שיפולים  
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 )גרונג(.א קיטום פינות פולים, ללי ושיפוחי 

 מ"מ 3של  גות(יחים )פונדרש ביצוע מרווח בין אר,  וקרמיקה,פורצלן ת טבעיוף באבן ם לריצינלפי דרישות התק – פוגות()מרווחים 

  לפחות.

   

 כר זה  או במסמך אחרבמפרט מכך בטבלה,  ין צו בפועל רק באם ות לעיל יותקנו ת בהערתייחסו יש היהם לגב )מובהר כי ציוד ומתקנים

 .להסכם הרכישה( ורףשצ 

 

 

 

 

 ארונות: 3.3

 ן, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה יור תחתורון יכלול דלתות, מגרות, מדפים, תושבות לכאהח תחתון: מטב ארון    3.3.1 

 ס"מ.    60-עומק הארון כיח כלים. הכנה למדחשמל להצתה(, בישול ונקודת פתח, נקודת גז לבנות )יים מוה לכירהכנר/ של כיו         

   ס"מ  10  -ובה של כבתחתית הארון הגבהה בנויה)סוקל( בג .הריצוף ס"מ מעל פני  90 -כ שטח העבודה יהיהליון של מעגובה סף  

היה ירון ב הא, וג'לפחות "ממ  17-18בעובי  מעץ סנדוויץ יום יהפין והמדגוף הארו ן .עמיד למים/רטיבות של תחתית הארוובחיפוי 

 -חידת מגרות ברוחב כיכלול י ן. הארוMDFנדוויץ( /וד )סת עץ לבתהיינה עשויו.דלתות הארון .ותמ"מ לפח 5-6בעובי  מעץ דיקט

ים נאמכ פתרונותותקנו רון יהא ינה שלביחידות פ. כלדריהא הנחיות לפי וגוון וידיות מתכת.  ס"מ לפחות לכל גובה ועומק הארון 60

 ".ורנרי'ק קמג"נשלף כדוגמת  חסוןלא

ועל המוכר לספק את ארון המטבח  יודיע למוכר שלא להתקינםהדייר החליט ון, תחותנור בארון תטבח מתוכננים הכנות למדיח מב

 מתחת לכיור המטבח.ל שבחל למדיח תותקןום ההכנות, ההכנה דלתות ומדפים במקכולל 

 וחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י החברה ו/אוא לבן חות )מהם אחדגוונים לפ 5לבחירת הרוכש מתוך  פורמייקהחיצוני:  י פוצי   . 

 די החברה. בחר/ו על יהספק/ים שי

 .בגוון לבן ו/או מלמין פורמייקה: פנימי וגמר מדפיםציפוי       

  ;שךבהמרה ראה הע*: ן רואורך הא מידות  

   

 

-פחות מ, בעובי לא לימריתטבעית או פומאבן משטח עבודה תחתון לבחירת הקונה ן ההארו לכל אורך :תיאור משטח עבודה:

לחזית הארונות בכל היקפם,  ס"מ ביחס  2לפי העניין(, שוליים בהבלטה של  1,2)חלקים  4440שות ת"י ס"מ העומד בדרי 2

יקבע ע"י המוכר. הקונה רשאי ודו עיב וגבה שאופןמעליון ף המשטח יותקן קנט יקבה ור.ל כיוחה ששט קנהח יותאם להתשטהמ

ל היקף המשטח. הודעת הקונה ים בכ, כולל אף מהמשטח, ככל הנדרשבוד בחזית נט מוגבה עם עייף התקנה ללא קעדלה

                            לוחות    גוון משטח העבודה. בעת בחירת בנושא זה תעשה 

     חד. אבודד  סר בהדבקה ולא לוחקי אבן   

 . (ניטרלי ו יהיה בהירמגוונים אל גוונים לפחות )אחד 3לבחירת הקונה מתוך  ן:גוו  ,תחתוןק ח חלהמטבלפי ארון מידות:                    

  אין. ארון מטבח עליון: 3.3.2 

    .יש ארונות אחרים )ציין(: .33.3 

דה במים או סיבית עמי MDF או(ץדוויסנד )לבוץ עמון תחתון ראיותקן : השירותים(ר למעט בחד) צהחרי המחדראחד בכול      

ס"מ לפחות הכולל דלתות,  80מינימלי שלבאורך  ת הקונהבהתאם להחלטהארון יהיה תלוי או מונח , EN310לפי תקן   P5ברמה 

 םבלתי מחלידירי יצמדפים,

 . 25X45יו לפחות שמידות ורכימשולב ב חרסלי מאינטגרדה עבו  משטח     

 

                     רה:עה 

 : תחתון מטבח ארון  אורך מדידת* 

 .אורך ארון תחתון  מטר 5.00 -רים חד 3,4  
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 אורך ארון תחתון מטר  6.00חדרים  4.5-החל מ 

 הכנה ת( ול שקיימוללת )ככלת כתקבן(. המידה הממיים באורך הארו רך הקיר )פינה מחושבת פעלאו נות נעשית מידת הארו .

יחשבו  ארונות המטבח, לא ךבאור 5% -טיות עד כ(. סלמעט מקרר)למדיח, כיריים , תנור וכיו"ב, חשמליים  כשיריםעבור מ

   זה. אורי ה מתי טי כס

            

 ה:ליית כביסמיתקנים לת 3.4

  ניתן  ס"מ. 160של  טיק, באורך מינימלימפלס לי כביסהבח 5ם, וגלגלי וונותזרועות מתכת מגול בעללתליית כביסה:  וני חיצמיתקן  

 צטבר של חבלי אורך המס"מ וה 120 -מ יפחתותקן מתקן מתרומם שאורכו לא תאי שיס"מ וב 1.60 -ן מן יהיה קטהמתק שאורך                

 "מ. ס 800 -פחת מהכביסה  לא י              

 מרפסת./ערך בחצרקן שווה ותקן מתיין( אפשר שילדירות גן/גג )לפי הענ 

 האדריכל. וןתכנ לפי ,5100 'לי מסבתקן ישראהעומד עמיד מחומר : תיאור: ככל שמתוכנן() כביסהמסתור  

יווצר הפרעה לתליית פריטי ה זה עלולה להים, במקר/דת העיבוי של המזגןחיגם י יותקןהכביסה יתכן ו: בחלל מסתור הערה

 . במפרטמהכתוב אך לא פחות  כביסה גדולים 

 

  (  ימלייםים המינה החיצוניפתחי הבני )מידות בס"מ של   ם בדירהחלונות ותריסי  ,דלתות רשימת – 3 טבלה מס' 3.5

, מידות המעברים יחה. בכל מקרהכיוון הפתים, בסוג הפתיחה ובת הפתחו דמיקום הפתחים, במי : יתכנו שינויים בהערה 
 וספות בהמשך.נ תם הערו ן והבניה. ראה גות התכנו דרש בתקנפחת מהנהחלונות לא י החופשיים בדלתות ושטח  

 

 יםתריס חלונות   דלתות ---

 ר חד
כמות ומידת  

  הפתח
 חב( ה/ רו)גוב 

חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 מתכת/ אחר( 

ר  ייחה )צסוג פת
  / כע"כ(/ נגרר

 ר(אח

ידת  כמות ומ
  חהפת

 רוחב(  בה/ )גו

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א

יחה  סוג פת
"כ/  עכ/יר)צ

 כיס/אחר( / רר נג 

כמות ומידת  
  פתחה

 גובה/ רוחב( )

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר( מתכת/  
 מר שלבים וח

  )ציר/סוג פתיחה
כ.ע.כ/נגרר/  

 ( יס/חשמלי/אחרכ

 כניסה 

 )ט( 1

 רגילה ר צי טחוןפלדה ב 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 100/210-כ

 חדר דיור 

 )ג( 1

 גג אלומ' מזו

 
 
 כ.ע.כ נגרר  

 
 

--- 

--- 

 
 
--- 
 
 

 )ג( 1

 ' ומאל
 

 )ה( אלומ'   חפ
 

גלילה חשמלי  
ומנגנון פתיחה  

 ידני
 

 230/210-כ
 

--- 
 230/210-כ

 

--- --- --- 

-- 

---- ---- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 מטבח 
 

--- 

--- --- 

1 

ומ' זיגוג  לא
 ול כפ

 נגרר כ.ע.כ 

--- 

--- --- --- 

 ---     90/90כ   ---

--- 
--- --- 

 אוורור מכני ---
 

--- 
--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ה  דר שינח
 ם  הורי

1 

 לה רגיר צי ()יעץ

 )ג( 1
אלומ' זיגוג  

 כפול 
 רר כ.ע.כ גנ

1 

 אלומ' 
 

 )ה(  אלומ'   חפ
 

 גלילה ידני

 80/210-כ
 120/110-כ

 
 120/110-כ

 

 חדר שינה 
 

1 

 ר רגילה יצ ()יעץ

 )ג( 1
  זיגוג אלומ' 

 ול פכ
 נגרר כ.ע.כ 

1 

 אלומ' 
 

 )ה(  מ' לופח א
 

 גלילה ידני

 120/110-כ 120/110-כ 80/210-כ
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 יםתריס חלונות   דלתות ---

 ר חד
כמות ומידת  

  הפתח
 חב( ה/ רו)גוב 

חומר )עץ 
ם/  אלומיניו

 מתכת/ אחר( 

ר  ייחה )צסוג פת
  / כע"כ(/ נגרר

 ר(אח

ידת  כמות ומ
  חהפת

 רוחב(  בה/ )גו

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א

יחה  סוג פת
"כ/  עכ/יר)צ

 כיס/אחר( / רר נג 

כמות ומידת  
  פתחה

 גובה/ רוחב( )

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר( מתכת/  
 מר שלבים וח

  )ציר/סוג פתיחה
כ.ע.כ/נגרר/  

 ( יס/חשמלי/אחרכ

 80/210-כ
 120/110-כ

 
 120/110-כ

 

 ממ"ד  
)משמש  

 שינה( כחדר  

1 
פלדה לפי  

 הג"א  
.  ר )רגילה(יצ

 פתיחה חוץ 

  אלומ' מזוגג )ג( 1
עפ"י הנחיות  

 הג"א 
 ה רגילציר 

שור  באי תלוי
יות  הנח  "יעפ "א אג

 אג"א 

 
 ה( )פח אלומ' 

הנחיות   "יעפ/
 הג"א 
 

על פי הנחיות  
 .  אג"א

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
 . יסים, הנגררת לכיס הדף ורס כנף פלדה נגד  --- ---

--- --- 

  צהרחח. 
 הורים

1 

 ציר רגילה    אור-צו ()יעץ

1 
 

 גג אלומ' מזו
 יפ( נטוי )ק

--- 

--- --- --- 

 --- 60/110 -כ 70/210 -כ

שירותי  
אם   -אורחים
 יש

 __ __ __ ___ ___ מכני אוורור  ___ ילה רג ציר אור -צו (י)עץ 70/210 -כ

אמבטיה  ח. 
 )כללי(

1 
 ציר רגילה  אור -צו (י)עץ

--- 
 --- מכני אוורור 

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

 --- --- 80/210 -כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ה ציר רגיל ()יעץ

 )ג( 1
 

 ג וג מז  ' אלומ
 נגרר כ.ע.כ 

----- 

-- --- ---- 

 --- 160/100-כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/205 -כ

 :ואחרות טבלהל ערותה

 (.רכישהסכם ההאחר שצורף ל ר זה או במסמךט מכבמפר, להטבב צוין רק באם  בפועל )הקיים

ת האדריכל ,  החלטלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, מ' אלו ובפתיחת ציר רגילה.  וובחלקי 23שראלי מס' אם לתקן יבהת בודהעץ ל דלת עץ  דלת .א

 לתוך ונף ו/אררת על כ= כנף נגע.כ ר כ.ניגרמשתפלת,  ילה+= רג דרייקיפ()סב נטוי , נטוי(משתפלת )= פתיחה קיפ סוג פתיחה, = להרגי  ציר

 בחדר דיור ה ו/או חשמלית רצועבאמצעוכלפי מעלה,  נגלל תריס  =גלילה  ,= כנף בתנועה אנכיתנה גיליוטי גומחה )כיס( בקיר, 

 תות/הדל סה"כלית בדירה תתאים להכמות הכלבד שובל בטבלהם של אחד מחדרי רבתיאולהופיע כולות ים יחדר , משותפים לשניחלונותות/דלת . ב

 .יזוג האוויררכת מקוד מעס"מ כהכנה לתפ 3הו מעל רצפה עד  ושולי דלתות פנים יוגבתכן לה. יבטהמצוינות ב נותחלו

מ"מ משני  4י )זיגוג בעובויר ביניהם ת עם מרווח אוים משני לוחות זכוכיורכב( המDouble Glazingכפול  ) ף זיגוג שקועם   מסוג אלומיניום ות,חלונ .ג

י ג, אטמי זיגובכללם: סרגלים, ומקורי םביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזריתכנון (.החלונות ורכי לפי אחר או מ"מ 6של לפחות אוויר  מרווחעם  םהצדדי

ות הנחיפלדה נגרר בהתאם לף מזוגג עם כנאלומיניום  היה חלון מסוגונעילה. חלון ממ"ד ייחה י פתת, מנגנונם, ידיות מובנו, צירים, גלגלי EPDMגומי 

סים עשויים פח י התרייו שלבאו הזזה יה גלילהתריסי ב ניום מזוגג ונגרר כנף על כנף.ל ויטרינה, מסוג אלומיה בער יהיויחלון חדר הד .ף פקוד העור

תריס גלילה רגז מ' יורכב א 2.5על  וחב מפתחים ברהדיור ובדר בח ראות היצרןמי ככל שיידרש עפ"י הוגום אטו ילוי פוליאוריתן מוקצף אלומיניום במ
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כ.ע.כ,  במסילות כל גררים ינות נחלונות/ווטרללים ים הכואין. בפתח :רשתות  דני.פתיחה י תיחה חשמלי ומנגנוןפנגנון ל עם מ"ם שלבי תריס כנע

 כנף רשת אחת.  נה לכהכ יותקן נתיב נוסף במסילה החלונות

ת באם פונה למרפסת שרובמטבח לרבות  ה נדרש אוורור(התכנון והבנינות דרים שבהם לפי תקחב) ר חיצוני קיל לת מזוגגתון ו/או דר חלבהעד .ד

 .י(ות רפפת כיסו)לרב מכני אוורוריותקן הסגורה בתריס או חלון, 

 בועולבים בזיגוג קכן פתחים המשתי .לומיניוםיועץ הא ו/או פ"י תכנון האדריכלע וון,ל, גסוג פרופי .ומיניוםים אלעשוי מסגרות החלונות והתריסים . ה 

"י "חלב"( עפ עמומה ) אופה שקוית בטיחותזכוכית תותקן  ת(,ש חלונו )באם י  יםשירותרחצה ו דרי חב. מסך ום, ו/או קירותה/מחסמש כמעקשהמ

 האדריכל. החלטת 

וי  ודרישות כיב   כל רי אד ה   ות, לפי החלטת או רפפות קבוע / ו או סורג  / ו י ו/או סבכה  לון ו/או אוורור מכנ ות ח אמצע ( יעשה ב ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ו 

 . אש 

 .ם, הכל עפ"י תכנון האדריכלכנפיי ה ומס'קבוע, חלוק יגוג,חלקי זשל ות ותריסים, תוספת או ביטול רת פתיחה של דלתות, חלונצוב ייםו ניתכן שי  . ז

 התואמת להוראות כל דין ליליידי מנגנון ג-ומופעלים עלויים בחדלת מגן מפלדה לכניסה ראשית (ביטחון) בעלת מערכת בריחים : דלת כניסה .ח

צירים, מגן צילינדר,  , מערכותסקופיתצה פנורמית/טלהצת ביטחון פנימי נוסף, עיני כמפורט להלן: סגר ,לרבות רכיבים 5044 י מס'ישראלקן ולת

כנף הדלת לפחות.מ"מ  1.25משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי  .מעצור דלת ומספר הדירה ,תחתון נעה ו"רוזטות", מברשת סף  ידית

 .לבחירת המוכראם בהת וון:וג גמרר. צביעה בתנושקוף יהיו והמ

 סה לדירת גן:דלת אש בקרבה או בכני רת. בחירת המוכגוון לפי  וניל,  ציפוי  יקוד העורף.רישות פלדם אטומה, בהתא דהפל : דלת"דדלת ממ .ט

דלת אש ף כנותקן ן תחילופיי חוץ(. לידרש פתיחתה כלפת אש ) ויתכן שתדלהגן תשמש גם כ הכניסה לדירות לפי הנחיות כיבוי אש יתכן ודלת

עץ  , לפי דרישות יובמצב חרוםאוטומטית  )סגירה ידנית אותיחתה תהיה כלפי חוץ סמיכות ופה הרגילה או בסנילת הכקוף דנפרדת משולבת במש

 הבטיחות ורשות הכיבוי(.

פורמייקה) , מודבקים על  ) HPL / CPL סופגים כדוגמת ולאם למים ות חיצוניים עמידימלוחהיה עשויה כנף הדלת ת: יםפנ מכלולי דלתות  .י

יהיה  הכנף  ר; החלק התחתון של מסגרתקה, קיים, אחחוזק, אקוסטי – היבט תפקודיבכל  לוי אחר ש"עורד ו/או מיפלקסבילוי מ עם מסגרת

 3 -צופה בה מיהי )ט(קנ -יקף כנף הדלת קוף; הת והמשמה לסוג הדליותקנו בהתא יםס"מ לפחות; ציר 7מחומר פולימרי עמיד למים בגובה 

פורמייקה או ציפוי גמר .ת, ככל שישנהדרישות התקינה הישראלי בכל יעמדוידים למים וקים יהיו עמת ודבות לוחוכנף הדלת לרב .צדדים לפחות

 ת יהיהמשקוף הדלבהיקף כנף הדלת  .םי הצדדיתכת משנידיות מו  "תפוס פנוי"ובי סיב מנעול , עםם לעמידות במיםתאיהמ חיצוני מתועש

עמיד  תו יהיההמשקוף לאחר התקנ ;פסי אטימהול ון תואם לדלת ויכלגמר ובגוו עץ בימרי אפול;בעל הלבשות  23תאם לתקן ישראלי מס' בה

  .םמיל

 .הדלתור, מזוגג בכנף א-פנוי" וצוהר/ צו ול סיבובי דמוי "תפוסבחדרי אמבטיה / מקלחת מנע  .יא

 דה.על י ור/בחידי החברה ו/או הספק/ים שי לן(, שיוצגו עמהם לב)אחד  גוונים לפחות 3לבחירת הרוכש מתוך  גוון: .יב

בנוסף,  .אין לקבוע סורג קבוע, לשמש את כלל הדיירים בקומה( חרום אמורקומתי )ב המוכרז כפתח חילוץבדירה  תח פבממ"ד וב -חילוץ ח פת .יג

 ג הפתיחה וכיון הפתיחה.וסתריס, לרבות החלון/, סוג לוץ יתכנו שינויים במידות הפתחמוסמכות כפתח חיז ע"י הרשויות הבפתח שיוכר
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 2 -גבוהים כסף הדלת וריצוף הממ"ד חיצונית.  נגררת,/ה דלת פלדה אטומה, הנפתחתרחב מוגן הינמדלת כניסה ל :ורףעד הפיקו  שותדרי י לפ .יד

 בקוטרים שונים, ורור מעוגליםתחי אווכן  פלכיס. חלון אלומיניום + זיגוג שתיים, הנגררות לדה כנף אחת או מפלס הדירה. חלון פס"מ מעל 

תיצור  פתח האוורורוליד ע"ג הקיר  קוד העורף(,יפלפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת וניתנים לפרוק.(, נצ'פל)פלדה  ותקאחסומים בדיס

תו ונון, הרי שתקין הסינרה מתקיודגש שבאם סופק ע"י החב (. 2010ות הג"א מאי קנ)ת מידות היצרן.לפי  מידות המערכת הפרעה מקומית.

קוד ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פי ת ואטימות נוספתכש, יחייב בדיקת תקינוופירוקו ע"י הר לכןף, עורקוד היפ "יוהתקנתו נבדקו ואושרו ע

וע בפועל ר הביצעל יגבאו במפרט המכר לבין הביצוע בפובתכניות המכר ו/ירה בין המצוין כי בכל מקרה של סת יעת ספק יודגשרף. למנהעו

 ף.רעוה הנחיות מעודכנות של פיקוד םאהתו

אביזרים  ך בהתקנתורהצ, עקב "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ו, הינן מידות משוערות בס"מ, 3מס' בלה טהמידות המפורטות ב – מידות

 מסך קירות/חלונות/ויטרינות של מלבני דלתות/ ,םלמיניהפרופילים היקפיים משקופים ון  סגרות סמויות וכם סמויים ו/או מכגון: מלבנילימים שמ

  אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה.   דות/שטח, לפתחיםהמתקבלים לא יפחת ממי םקרה גודל הפתחיל מבכ ן(.העניי פי)ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 ירהכלים סניטרים בדמתקני תברואה ו  –  4מס' טבלה  3.6

 )ראה גם הערות לאחר טבלה זו(  

 

 מיתקן
 וםמיק

 שרות  תפסמר אמבטיה )כללי(ר דח הורים רחצה חדר  חמטב
ה וקיים ידבמ

חדר  -בדירה 
 שירותים

 בחטכיור מ
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 מ()בס"

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 זיכוי ₪ 
 
ספח ד' כמפורט בנ

 בלת זיכויים()ט
--- --- --- --- 

 כיור רחצה

מידות 
 ס"מ()ב

--- 
  80 -ון כארון תחת

  ס"מ
  80 -כ וןארון תחת

 מ"ס
--- -25/45-- 

 --- --- א' 'א --- סוג

 --- ₪ וי זיכ
 
 אין

 
 אין

--- --- 

 דייםכיור לנטילת י

מידות 
 "מ()בס

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

              --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 וםמיק

 שרות  תפסמר אמבטיה )כללי(ר דח הורים רחצה חדר  חמטב
ה וקיים ידבמ

חדר  -בדירה 
 שירותים

וארגז  אסלה
 ( )ב'שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- מידות היצרןי לפ --- ת היצרןלפי מידו היצרןות מידי לפ ---

 ---'א --- א' 'א --- סוג

 אין --- אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 מקלחת

 מידות
 מ()בס"

 ראה הערה יח'  ---
70/170   
 אמבטיה

--- --- 

 --- סוג
ריצוף משופע לניקוז 

 לחת()מק
 --- --- יתילקראמבטיה א א'

 --- --- אין אין --- י ₪ כו זי 

ם מים קרי ל סוללה
מהקיר  כיור,ם לחמי /

 ו מהמשטחא

 פרח מערבל - --- מערבל  פרח מערבל  פרח  לבמער פרח ם דג

 --- --- א' 'א א' סוג

 ₪ וי זיכ
ספח כמפורט בנ*

 בלת זיכויים(ד' )ט
פח ט בנסכמפור*

  ד' )טבלת זיכויים(
ד'  רט בנספחכמפו *

 (ייםת זיכו )טבל
--- --- 

סוללה לאמבטיה 
 םוחמי ם למים קרי 

 --- --- לה()סול ךרב דר --- --- דגם

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- זיכוי ₪ 
כמפורט בנספח ד' *

 )טבלת זיכויים(
--- --- 

חת סוללה למקל
 ים וחמיםלמים קר

 --- --- --- אינטרפוץ( )דרך בר --- דגם

 --- --- --- א' --- גסו 

 --- --- ---  --- י ₪ כו זי 

 

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

, כולל נה למכונת כביסהכה
 ים ולניקוז לחיבור מ

 --- יש --- --- ---

 לשרוול חיצוניתבדופן  4פתח "
, מייבש כביסהמ  דיםפליטת א

 ה הגנ כולל תריס
 --- יש --- --- ---

 מדיח כליםחיבור ל הכנה
 הת ברז והכנההכנה כולל)
ת סיפון קערולב לביו חיבורל

 (מטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין ()ברז ניל רם למקרנק' מי 
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 מיתקן
 וםמיק

 שרות  תפסמר אמבטיה )כללי(ר דח הורים רחצה חדר  חמטב
ה וקיים ידבמ

חדר  -בדירה 
 שירותים

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

 --- --- --- --- אין )הכנה( יםמ לחימוםנקודת גז 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 (.ף להסכם הרכישהורשצאחר סמך בממכר זה או  בטבלה, במפרט צוין על רק באם פו )הקיים ב

י סיל/וסטהניר אקרילי//חרס מתוך:  חומר.  ס"מ 80/46במידות כפולה קערה או ס"מ  60/40במידות בודדת  לבחירת הקונה קערה חכיור מטב (א)

  .שניתן שיהיה בהתקנה תחתונהכפול  למעט כיור חרס רכיושל  שטוחה התקנה :   .ורץקו

 : חרס.כיור נטילת ידיים  .ס"מ25/45/ -ות כבמיד   חברההבחירת  לפי תוצרת חרס.: רחצה רו כי  (ב)

 .  בהתאמה( ס"מ 40,38)ס"מ  1של  ס"מ בסטייה מכסימלית 39: יהגובה הפנים העליונים של האסלה יה מחרס מזוגג ונחתמ: אסלה (ג) 

  צירי נירוסטה. בעל יחקש )מושב( פלסטי :י אסלהסו כי רה. חבטת ההחל לפי תוצרת .חרס,  מונובלוק דו כמותי ארגז שטיפה : 

פ תקן ע"יביה יה ומרכ, חלקותיה, האסלה על כול מיד ליטר 3-ליטר ו 6וכה של קצרה וארדחה קיבולת הבעל ומיכל הדחה חרס דו כמותי               

 שלושה דגמים.ונה מיתוך לבחירת הק,  1385

 מישור משטח העבודה או  קמו עלימו ,י דו כמותיבעל מנגנון קרמנשלף ברז : דגם: . לקערת מטבחם(חסכמי  )כולל םחמי /וללה למים קריםס (ד) 

  1385עומד בדרישות הת"י ות לבחירה סדרו 3לפחות  ויוצג ,כרום ניקל "מ, ציפויס 25בה ס"מ , גו 20עומק  כיורה              

 עומק  מים,,קרמי דו כמותי כולל חסכ בעל מנגנוןפרח יקס מ: דגם: ולל חסכמים()כ םי ח.שירות וכיור רחצה לכיור/י , סוללה למים קרים/חמים (ה) 

 . 1385עומדת בתקן  סדרות לבחירה 3וצגו לפחות ל יום ניקוי כר, ציפ  ס"מ 15 כ ובהס"מ ג 15  כ            

     , הכול בהתאם לכל דין.להבטחת יציבותה וק היקפיי, בעלת חיזומוגנמ"מ  ה 3.5( אמבטיה : תהיה מחומר אקרילי בעובי )ו           

 כולל  יר,מיקס מהק ,(דרך 3ב דרך )אינטרפוץ ר ם וקריםים חמימתותקן סוללה ל :בחדר מקלחת סוללה למים קרים/חמים: ה() 

 רך באו הדייר זרוע מהקירפין לפי בחירת או לחילו לף לפחות ומזס"מ  60אנכי באורך  סקופי ומובילכוונן, מוט החלקה טללה מתצינור שרשורי, מת       

יה ציאה תחתית למילוי האמבטי כוללתהלה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, סולתותקן  :בחדר אמבטיה .ס"מ 15מ וראש מקלחת בקוטר ס"  30      

 זלף.  לפחות ומ ס"מ 60יל אנכי באורך לסקופי ומובט  ונן, מוט החלקה מתלה מתכורשורי, שוכן 

קרים בעזרת ידית אחת) ויכללו  /חמיםמערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי (ויסות מים ל ים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגםוללות למים חמכל הס

   1347 עומדות בדרישות ת"ילבחירת הקונה לפחות שלוש סדרות ה ל המוכר להציג; עםחסכמי

  
 .ניל יברזוחיבור לביוב,  :כוללת אסלה ארגז/י שטיפתו  כיוריםהתקנת  )ו( 

 .לבן :גוון הקבועות )ז( 

 דלוחין או שפכים.  וחיבור לק( ו2007' תיקון אוג -)הל"ת ים חמים: מים קרים, מהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

 הסופיות הינן  משוערות, המידותהרי אלו  "מ,דות של הכלי בסנות מימתקן ו/או אביזר ומצוי תברואתי ו/או כליבצת שיש בה : בכל משמידות )ט( 

 החברה. שנבחרו ע"יו/או היצרן,  פקת הסבהתאם למידו  

  ביזרי קצה.אלבד ללא ת נחושת בלא נאמר אחרת, צנר: באם זהכנה לנק' ג )י( 

 .הרשת העירוניתת מטורה המסופק: מים בטמפרריםמים ק )יא( 

   .לבחירת החברהבהתאם  -מבטיה(גנית/אקבועות רחצה )א )יב( 

 בוע.ק ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  )יג( 

 כיור. = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או ה פרח  

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

 ם.רז ו/או שניהת ו/או לפיית בש מקלחשל מים חמים/קרים, לרא כניסה/יציאה, וקתטרפוץ( = חלנ)אי דרך-רב  

 נסר. בשיטה זוטת קונדהכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשי שממייב ח,חם/לאויר  להוצאתבהעדר חיבור קונדנסר =  )יד( 

 ר חם לט אויעת ספק יודגש שעדיין נפת הצורך. למניבע מחייב ריקוןל מיכל איסוף הליך הייבוש נפלטת כמים אהטת בעת תלחות הנפלה  

 מכונה.דירה בסמוך ללחלל ה  

 פתחי ניקוז וכו'(.מקלחות/הניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ברזים/ו המיםיש לקחת בחשבון כי מערכת אספקת  )טו( 

 לישת מפני גא המקלחת, ומחסום הקפי דלוחין, שטח תת המת קוטר צנר"גשם", ללא התאיל כגון ראש מקלחת דמוי עמהאמור לשינוי   

 ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.ת נפלטצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים העלול לגרור ההמים,   

  מתאימים כגון יםלנקוט באמצע מונע החלקה, ישספוס בטיה אינה כוללת חמשרצפת האלחת וככל מבטיה הינו גם למקימוש בא)טז( הואיל והש 

 מניעת החלקה. עדות להדבקת מדבקות המיו   
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 ה של כיבוי לאגז במקריש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת ה, בכלליקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ו)יז(  ככל שמ 

 בישול.להבה/ות ה רצוני של   

חו לא ושט ס"מ 80ות ה ביותר תהיה לפחהקצרבהוראות כל דין. מידתו  על פי הנדרש ותשטח הרצפה של תא המקלחת לא יפחת מהמיד)יח(  

לבצע דירוג, תיחום או סף ; לא  לחת ישעם שיפועים לניקוז המשטח; בהיקף רצפת המק 2279 "ית מ"ר; גמר הרצפה יעמוד בדרישות 72.0-יפחת מ

  למשטח משופע במקלחת תקנת אגנית כחלופהתותר ה

 זה  או במסמך אחר בטבלה, במפרט מכר ק באם צוין כךסות בהערות לעיל יותקנו בפועל ריהם יש התייחקנים לגבד ומתיו)מובהר כי צ

 הרכישה(.סכם שצורף לה 

 קם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(, ברצפה, יוב )בחלת ופתחי ביקורת לקולטני בצנר: לכל צורך אחר דירה,טלציה נוספים באביזרי אינס   3.6.1 

  אש(.ות כיבוי וכמות, עפ"י דריש ם)מיקו מתזי כיבוי,יתכן סטלציה. האינ ום וכמות עפ"י החלטת מהנדסבמיקלתקרה,  או בסמוךירות בק  

  צנרת להעברת גז וכבל ,מפוצלאו ו/יני מרכזי יקוז למזגן מנ, הנדס האינסטלציהלטת מלפי הח ג הצנרתוסו מיקוםארון למחלקי מים ב

 . למאיידד המיקום המיועעד ו עבהעד למיובין המיקום המ פיקוד

 י הדירה. ניקוזהמאפשר פיזור אוויר לכל חלק, אחר מסדרון אואו ב רת חדר אמבטיהצמוד לתק מפוצל,ו ו/א יני מרכזיממיקום מיועד למזגן 

 לניקוז מסתור הכביסה.חסום רצפה או מיד להמאי

  אוויר.יזוג מ נות יהיו בהתאם לתכנון המערכת על ידי מהנדסיקום ההכמ  

 הערה:  

 דמוי רו בליטות ויצ דד ואסטטי התקנת כיסוי מבובו דרשו(, יתכן ויחייי ככל שיבוי, )ורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כהצ  

 ,  בתכנית המכר בהכרח יסומנו פה, שלא בסמוך לקירות ורצו/או רה בסמוך לקירות ותק ,סלים"או "ספ" קורות עמודים או "  

 שונה מהתכנית.תקנו במיקום תכנון יו לוצי אי או שסומנו ומ  

 תחי פ יתכן וידרשו  ן הבניי ם לגובה וברי ולטנים העהנדס האינסטלציה בקי הת"י, והנחיות מבחשבון כי לפ יש לקחת ,בנוסף  

 תחזוקה. גישה לצרכי  ם אותם ויש לאפשראין לחסוביצוע פתחי ביקורת אלו ,  שיידרבדירות בהם  ולכן  ביקורת,  

 

 אם ת הסולרית תהיה בהתדין. התקנת המערכ ל פי הוראת כלע מערכת סולרית תהיהים באמצעות אספקת מים חמ: מיםום חימ 3.6.2  

לכל דירה יותקן . (שנקבעו בהוראות כול דין דרישותל פי התהיה עארית אספקת מים באמצעות מערכת סול) 579קן ישראלי ות תלדריש

ערכת עלה. מש את זמני ההפתכנן מראהמאפשר ל והתקן קוצב זמן הכולל מפסק נט עזר חשמלילמחימום עם א יכל אגירה )דוד( כוללמ

   ר.ליט 150 :הלןלהמפורט  או דין הוראות כלל האגירה לא יפחת ממיכ ל דין. נפחסולרית תותקן בהתאם להוראת כ

, לפי החלטת  או על גג המבנה יסהחלל מסתור כב אוו בסמוך לה כגון, במרפסת השרות אקום מוסתר אך נגיש במ: מיקום הדוד           

  טלציה.דס האינסמהנ 

 (.2007תיקון אוג'-ל"תחת. מכונת כביסה )המקל ה, אמבטיה,: קערות מטבח ורחצמים חמים לכלים חיבור 3.6.3

 . אחד, ביציאה לחצר יש. ברז -רות גןבדי  .ברז אחד מרפסת השמשב ,יש :דלי""ברז  3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(.ש : ימים לדירה נההכנה למו  3.6.5

  או שווה ערך.,S.P  כדוגמת  :ריםם וקורות: מים חמי חומר הצינ 3.6.6

 : פלסטי שפכיםי, פלסט :דלוחין                     

 ש.י: ועד נקודת הגז במטבחצנרת גז בדירה ממקור הגז  3.6.7

 .: ישגז לדירה הכנה למונה 3.6.8
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 לאחר טבלה זו( ראה הערות) ורתמתקני חשמל ותקש – 5 מס' בלהט

 

 
 וםמיק

 
 אביזר

יסה  כנ 
 לדירה 

  דיור חדר  
ופינת  
 אוכל  

 מטבח 

שירותי  
  ם אורחי 

)במידה  
 ויש( 

 זדור פרו 
חדר שינה  

 הורים 
 "ד ממ  שינה חדר  

 חדר 
רחצה  
 הורים 

חדר  
 ה אמבטי 

סת  מרפ 
 שרות 

רפסת  מ 
 שמש 

 
  דירתית   גינה 

 )אם יש( 

 
 סה מסתור כבי 

 

 מחסן  
  )ככל 

 ( הוצמד ש 

 1א. 

   נקודת א.  
 מאור     

   קיר/       
 ה תקר      

 1 ף( )מחלי 1 ( )מחליף 2 1 1 2 1

לפי   1
  הנחיות 
פיקוד  

 ף העור 

1   
 מוגן

1   
 מוגן

1   
 מוגן

1   
)מעל   ןמוג 

 דלת היציאה( 

1   
לת  )מעל ד ןמוג 

 ( אההיצי

 
--- 

1 

 2א. 
 י  ליחידה זיכו

ים בשקלים חדש
)₪( 

            

  

 

 3א. 

מקום  ינויש
 ליחידה 

בשקלים חדשים 
( )₪ 

  
ת ותנה במספר הנקודוי בלבד: ראה נספח ד' )מכויר  זימח

 קן("י התנדרשות עפהמינימליות ה
 

  

 

 4א. 
 תוספת ליחידה 

חדשים  בשקלים
 )₪( 

            

  

 

 1ב. 

  בית תקעב.  
גל מאור  במע

   ףמשות
       

1 3 
2          

  מוגן
44IP 

--- 1 
  לצידי 2) 4

 המיטה( 
3 3 

1   
 מוגן

1   
 מוגן

--- --- --- 

 
 
--- 

1 

 2ב. 
 זיכוי  ליחידה 

קלים חדשים בש
)₪( 

            

  

 

 3ב. 

 שינוי מקום
 ליחידה 

בשקלים חדשים 
)₪(  

  
דות ספר הנקוראה נספח ד' )מותנה במ מחיר  זיכוי בלבד:

 ן(נדרשות עפ"י התקהמינימליות ה
 

  

 

 4ב. 
 תוספת ליחידה 

דשים ח קליםבש
 )₪( 

            
  

 

 
 

 1ג. 

   ג.  נקודת
 מאור     
 הדלקה       
 כפולה      

--- --- --- --- --- 1 --- --- --- --- --- --- --- 

 
 
--- --- 

 2ג. 
 ליחידה   זיכוי

ם בשקלים חדשי
)₪( 

            

  

 

 3. ג 

מקום  שינוי
 ידה ליח

בשקלים חדשים 
 )₪( 

  
תנה במספר הנקודות ' )מופח דמחיר  זיכוי בלבד: ראה נס

 "י התקן(עפות הנדרשות מליהמיני
 

  

 

 4ג. 
 ת ליחידה תוספ

בשקלים חדשים 
 )₪( 

            

  

 

 1. ד 

 נקודת ד.  
 טלויזיה      
 ליםבכב    

--- 1 --- --- --- 1 1 1 --- --- --- --- --- 

 
--- 

--- 

 3ד. 

שינוי מקום 
 ליחידה 
ם חדשים בשקלי

 )₪( 

  
דות  נקו: ראה נספח ד' )מותנה במספר הדבלבזיכוי מחיר  

 תקן(ת הנדרשות עפ"י היוהמינימל
 

  

 



 מותנה בהיתר בניה 
נ וכפערך מפרט  יינויים רק ע"י רוף לשלפני קבלת היתר בניה   ות התכנוןשו

 

 

 ' ד , 'בא',  נספחים 

 
  03-7549501פקס:   03-7549500טל: קבני בר   4א כוכבבר ,  נכסים בע"מאודור 

Office@udori.co.il 

 

 32 מתוך  21 'עמ

 

 
 וםמיק

 
 אביזר

יסה  כנ 
 לדירה 

  דיור חדר  
ופינת  
 אוכל  

 מטבח 

שירותי  
  ם אורחי 

)במידה  
 ויש( 

 זדור פרו 
חדר שינה  

 הורים 
 "ד ממ  שינה חדר  

 חדר 
רחצה  
 הורים 

חדר  
 ה אמבטי 

סת  מרפ 
 שרות 

רפסת  מ 
 שמש 

 
  דירתית   גינה 

 )אם יש( 

 
 סה מסתור כבי 

 

 מחסן  
  )ככל 

 ( הוצמד ש 

 4ד. 
 תוספת ליחידה 

ם יבשקלים חדש
 )₪( 

            

  

 

 1ה. 

  בית תקעה. 
 מעגל       כוח
 נפרד      

--- 1 

א  כ" 4
עגל  במ
   פרד: בנ

מדיח,  
,  תנור
+    מקרר 

תלת   1
.  יפאז
וי  עש

במוליכים  
מ"מ   2.5

 בצנרת 

--- 
שעון  )1

הקצב כולל  
 מפסק לדוד( 

1 1 1 
לתנור   1

 מום חי
לתנור   1

 חימום 

2 
וגן מים(  )מ
נת  מכול

כביסה  
  בשייומ 

IP44 
 

--- --- 

 
 
1   

)פקט למזגן 
 במסתור(

--- 

 2ה. 
 זיכוי  ליחידה 

בשקלים חדשים 
)₪( 

            

  

 

 3ה. 

ם קושינוי מ
 ה ליחיד

ים בשקלים חדש
 )₪( 

  
)מותנה במספר הנקודות   אה נספח ד'חיר  זיכוי בלבד: רמ

 ות הנדרשות עפ"י התקן(מליהמיני
 

  

 

 4ה. 
 ספת ליחידה תו
שים שקלים חדב

 )₪( 
            

  

 

 1ו. 

  בית תקע ו.   
גל  כוח במע 
 משותף  

     ה הגנ   רגת ד   ) 
44IP ) 

--- --- 

4 
מחולקים  

ני  לש
 ם מעגלי

ם  כיולימ
מ"מ   2.5

 רת. צנב

--- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 

 
--- 

--- 

 2ו. 
 חידה זיכוי  לי

בשקלים חדשים 
)₪( 

            

  

 

 3ו. 

שינוי מקום 
  ליחידה

 שקלים חדשיםב
( )₪ 

  
דות  מחיר  זיכוי בלבד: ראה נספח ד' )מותנה במספר הנקו

 ימליות הנדרשות עפ"י התקן(המינ
 

  

 

 4ו. 
 דה חילית פתוס

ם בשקלים חדשי
 )₪( 

            
  

 

 1ז. 

   נקודת    ז.  

ץ טלפון חו      
 ורת + תקש

--- 1 --- --- --- 1 1 1 --- --- --- --- --- 

 
 
--- --- 

 3ז. 

שינוי מקום 
 ידה ליח

דשים ח בשקלים
 )₪( 

  
ת  ר הנקודומחיר  זיכוי בלבד: ראה נספח ד' )מותנה במספ

 קן(תפ"י ההמינימליות הנדרשות ע
 

  

 

 4ז. 
 דה ת ליחיתוספ

ם חדשים בשקלי
 )₪( 

            

  

 

 1ח. 

 נקודת  ח.   
 טלפון        
 נים פ      

מערכת  
 אינטרקום 

--- --- --- --- 
  פומית   1

שמע/דיבור  
 בלבד 

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

 
--- 

--- 

 3ח. 

שינוי מקום 
 ליחידה 

בשקלים חדשים 
 )₪( 

  
ודות  קספר הנספח ד' )מותנה במנראה  חיר  זיכוי בלבד:מ

 "י התקן(ת הנדרשות עפהמינימליו
 

  

 

 4ח. 
 וספת ליחידה ת

בשקלים חדשים 
 )₪( 
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 )אם יש( 

 
 סה מסתור כבי 

 

 מחסן  
  )ככל 

 ( הוצמד ש 

 --- ט.  אחר  1ט. 

1 
ור  חיב 

לתריס  
 חשמלי

ונטה   1 --- --- --- --- --- ------ 
פקט הכנה   1 --- --- --- לאיורור 

  ---מזגןל

 3ט. 

קום נוי משי
 ליחידה 
 ם חדשיםבשקלי

 )₪( 

  
נקודות  במספר ה נהד: ראה נספח ד' )מותבמחיר  זיכוי בל

 התקן(המינימליות הנדרשות עפ"י 
 

  

 

 4ט. 
 תוספת ליחידה 

בשקלים חדשים 
)₪(  

            
  

 

 הערות י 

.פעמון + 1
 לחצן

.אינטרקו2
 ם

. לחצן 3
תאורה 
לחדר 

 המדרגות
. לוח 4

חשמל 
לל דירתי כו

ירה  סג
)ניתן 

שיהיה 
סמיכות ב

לכניסה או 
 למבואה(

תוכנן 
תריס 
 –חשמלי 
 תוספת
נקודת 

שמל ח
להפעלת  
 התריס.

בתי  מיקום
ע  התק

יהיה מעל 
משטח 

עבודה ככל 
 האפשר

ובהתאם 
לתכנון 

טבח. המ
תקע בתי 

עבור 
כיריים 

חשמליות 
ועבור 
המדיח 
ימוקמו 
מתחת 
למשטח 
 העבודה

הכנה לנקוד 
+  ראוורו
ן ק היכמפס
 .דרש שיי

   
 לפי תקנות

 ע"ר פק

בית . 1
תקע לתנור  

חימום 
ימותג עם 
מפסק דו 

טבי עם קו
נורת סימון 

חדר מחוץ ל
 האמבטיה

. דוד 2
 –חשמלי 

ותג עם ימ
מפסק דו 

טבי עם וק
ן נורות סימו
וקוצב זמן 

מחוץ  –
לחדר 
 אמבטיה

  

יס חשמל + תר
גנון + מנ מפסק

 פתיחה ידני
 

במרפסת 
ליותר הצמודה 
חת א מחזית

הדירה  של
דת יותקנו נקו

+ תקע  מאוד
 .בכל חזית

 15עבור כל 
מ"ר יותקן בית 
תקע + נקודת 

 מאור בפיזור
לכל חלקי 
 המרפסת.

 בגינה הצמודה
ליותר מחזית אחת 
של הדירה יותקנו 

 וביתקודת מאור נ
תקע כאמור בכל 

 חזית.
 

בגבול השטח 
בצע המרוצף יש ל

הכנה )כבל וצינור( 
עבור קו תאורת 

 גינה
 

נה תתבצע ע"י ההז
ח פרד ללוקו נ

 הדירותי

 

 

 

 .ר בניה יתבכפוף לה  *

 

  לטבלה ואחרות הערות

 א כיסוי(.לל ל מפסק הפעלה )ו קיר כולקרה אלתאורה על התנקודה  = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

 ר כל שקע בנפרד(., נספוד שקעיםעעם , ) יכול להיות מחובר גילר מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רדד לחיבו= "שקע" בו  אור )רגיל(מבית תקע  (ב)

 ות.ממ"ר לפח 1.5ים בלור יבוצע בכחיבה

, שקעים ול להיות מחובר עם עודכי) מזרם חשמל רגיל וןזהנימתקן חשמלי , לחיבור כיסוימוגן מים עם בודד  שקעמוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5ע בכבלים החיבור יבוצ נספר כל שקע בנפרד(.

לכמות  תם תוספושאינבתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א' נקודות המאור ) של ופן ההדלקהלא תיאור בלבד כפולה= דת מאור הדלקהו נק (ד)

 נות בסעיף א'.אור המצוימה ותנקוד

 .וח"ושאינם בהכרח נקודה/ות "כ שמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(,י מעגל חקע/ים" הנמצא/ים על גבש" = תקע מעגל נפרד יתב (ה)

 הגנה גבוהה.בדרגת מעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים ן שאינו בהכרח בוגבית תקע מ= אחראו  IP44רגות הגנה בית תקע עם ד (ו)

יר וקופסא כוז התקשורת ועד לנקודת ההכנה בקשיכה מרירת תכלול צינור וחוט מונקודת התקש= )מחשב( תרטלפון חוץ/תקשו טלויזיה/ נקודת (ז)

ור חיב – בין מחשבים, נקודת טלוויזיה –דת תקשורת דת טלפוניה, נקוקוד וכוללות נלחוביחד )קומפלט( או  נקודות 3סוי, יל ככול 1מודול  55

 טרנט.אינ/א חיבור הדירה לרשת הטלפוניםללדין.  ם הכל כנדרש על פי כל ילקליטת שידורי כבל ורבר, ואפשרות לחיחובה כאמודורי לקליטת שי

 .וםת למערכת אינטרקנינימית וחיצות פהכוללת פעמון ותשתינקודה רקום(= טאיננקודת טלפון פנים ) (ח)

 כננים.ות המת"= לפי דרישת הרשויות ו/או הנחי"אחר (ט)

כנה חשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההקשורת )מהכנה לנק' ת יכה בלבד.שת )"שרוול"( וחוט מנרצאחרת הכוונה ל ם לא צויןבא"=  "הכנה (י)

למניעת ספק ולא "תנור להט" )ספירלי(. "מפזר חום"  ר(,יי)באחריות הדקן יותדלת חדר הרחצה  מום נמצאת מעליר חבאם ההכנה לתנובקיר. 

 י החברה.סופקים ע"לא מ אמצעי חימום דגש כייו

תה/ם ות אניהם, אך מדליקים/מכבים אנפרדים שונים הנמצאים בריחוק בי אביזרים ת להדלקה/ כיבוי, משניוקודה/ות מאור הניתננ =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

על  שר מתבססתתית אח החשמל הדירדה בלוחשמל הדירתית. המערכת תכלול : יחידת מדיבקרה של צריכת הולרכת לניטור מע תותקןבדירה  (יב)

את ומעבד יטלי אלחוטי המקבל דת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגזי(, יחיני זרם עבר לוח תלת פאשם חשמלי )שלושה חייזר רכיב המודד
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 מ' 1.5ובגובה  גישמקום נירה , בסמוך לדלת הכניסה/מבואת הכניסה ביותקן בפנים הד צגרה ברורה, הבצומקומית ומציג אותם נתונים בצורה ה

 עלותם הכספית. וט"ש(ואתה השוטפת והמצטברת )בקינתוני צריכת האנרג את הצג יציג לפחות. מהרצפה

 מהנדס החשמל. החוק ודרישות תחיובעקבות הנ יקום וסוג הנק'יתכנו שינויים במ (יג)

 חראזה  או במסמך  במפרט מכרבלה, צויין כך בט רק באםיש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל  ומתקנים לגביהם ודמובהר כי צי )      

 הרכישה(.  שצורף להסכם      

 

  יש. ר:חצני הדלקת או ל ש.י גופי מאור: .יש: ת מאורו מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד /ר מדרגותחד   3.7.1  

 יש. :יתאור במבואה קומתת הדירה להדלקוך לחצן מת   

 להיתר(.ה שנון והבניה )בקתקנות התכל פי רות( בדירה ע)צינו : הכנת שרווליםטלפון חוץ  3.7.2 

 .,מזםז צליל: .לחצן ן: סוג:ו פעמ 3.7.3 

גמר יתאימו כל אביזרי החקיקה הרלבנטית. ה הישראלית והתקינכל ציוד הגמר יעמוד בדרישות ה : סוגזרי הדלקה/שקעאבי  3.7.4 

 לפי דרישות הת"י. .בניות בלבד בהתקנה תחת הטיחלקופסאות מל

  ים לפחות )לצורך הרחבה בעתיד(מודול 6וי בגודל של כולל שטח פנ : ישהדירה וךבת ,םי דירתי  ורתתקש ולוח מלחש לוח 3.7.5  

 : יש. פחת קי מפס מל.לפי תכנון מהנדס החש  מיקום:  

 , לדוד חשמל.  יששעון שבת:   

 : יש.חשמלי שמש/מים,  דנקודת חשמל לדו  3.7.6 

 פר.  אמ 3 × 25 תלת פאזי:: י דירת גודל חיבור 3.7.7 

  ם; ום המתוכנן לכיריימיקחת לור דירתי תלת פאזי תותקן נקודה תלת פאזית בארון המטבח, מתת חיבללת מגורים הכובדיר                                   

 בית השקע   ת כל החיווט לרבו ל אתתכלו נקודהה: 5*2.5כבל בר ישירות למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בהנקודה תחו                                   

 והמפסק בלוח החשמל הדירתי;                                   

 רקום בדלת הכניסה  ית למערכת אינטת וחיצונותשתית פנימי כוללת פעמון) .5: כמפורט בטבלה םיקו מש, : ימערכת אינטרקום 3.7.8 

 בור באחד מחדרי המגורים(.מע/דיש רה וכן פומיתם במבואה או בכניסה לדיקומקם נקודת אינטריש לניין ית לבשהרא                                 

 : אין.ר )נפרדת(סגו עגל מערכת טלוויזיה נוספת במ 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתכבלים לחיבור ל הכנה :לוויזיהטליטת שידורי הכנה לק 3.7.10 

 שרות זהתספק ר אש ערוצית -בלחברת הטלוויזיה הררות שיולם ע"י הקונה יר ישל  אשבפוע רר וללא חיבוללא ממי)   

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. דירתי "וונטה" או )משותף( ו/או ע"י מאוררי חשמלי חיצונבוצע ע"י מפוח מכני לפי תקנות, יור המחויב באוור ורור חללאו  -  

 ות גם אם איננההפונים למרפסת שר יםלרבות במטבח לקיר החוץ,ר ם ללא אורור ישיטבחימם וביטרייבחדרים סנ ת,רי שרובחד            

 פפת כיסוי.ר לרבות חוץ, ר מכני עד לקירינור מצויד במאוורן ציש להתקי ו/או בחלון, סגורה בתריס             

 

  ירור / חימום, בדירה:מתקני ק .4

  יקום מתוכנן למאייד , אשר תכלול: מפאזי דרטית תלתית אחת סטנכזלמערכת מיני מר בלבד נההכאין;  כזי מר מיני  דירתי  מיזוג אוויר 4.1 

 שתיות ביצוע הת .ל חלקי הדירהלכ ויר יעיל וקצרשר פיזור אומיקום אחר אשר מאפאו ר האמבטיה או המסדרון בצמוד לתחתית תקרת חד

ועד  המתוכנן למאיידיקום המ יןבהקירות או  הבמילוי הרצפ ונעה ירבקכנסת קוד חשמלי מושת ופיהנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחו

 ביסה.חסום רצפה או לניקוז מסתור הכלמשקוע בקיר  מ"מ 32 יהיה צינור ד, ניקוז המאיי3*25רד המתוכנן למעבה, שקע כח מעגל נפ מיקוםה

ר קיד לפיקוריק  שרוולבמידת הצורך ת התקנבפועל, עד להתקנת המערכת באמצעות כיסוי בלוח גבס יכלול הסתרהלמאייד " צמהא ה"מוצ

ות יהיו בהתאם לתכנון נההכמיקום  .ועה בקיר עם מכסהקופסת חשמל שקבוסיומת  רוןהמסד על קירטט רמוסתהמיקום ממיקום המאייד עד ל

  ומוסתר למיקום המעבה/המעבים.נע מיקום מוצ. אוויר יזוגמהנדס מ ע"י המערכת 

  אורכה, ביו אם במהלך אנכי ובין אם במהלך אופקי. לצנרת תהיה מוסתרת לכבכול חלופה ה

ת נרנון מהנדס האינסטלצייה, מקום מוצא הצכבהתאם לת חת לכיור, הכולתן לסיפון מיעד למחסום הריצפה ולחילופהיה ה יומוצאתוסתר צנרת הניקוז 

 ק.קתהיה סגורה בפצנרת אים, תי מתחרושם אביזר עוסתר י

תבוצע גם ( שירותים, מטבח, מרפסת שירותחדרי רחצה, )לא כולל  הדירה כול אחד מחדרי למיני מרכזית אחת  מיזוג תמערכל הבנוסף להכנ  

 ם/מפוצלים.ים עיליכהכנה להתקנת מזגני ניקוזרת צנ
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י מפרטהתאם להנחיות וב התקנת מזגן עילי/ מפוצללנות י תבוצענה הכלמרחב המוגן הדירתאין . עילי בממ"ד:  וג אויר למזגן מיז       4.2 

ני לפי חוץ וברז שמוצא היחידה כ ברז לסגירת יים ,ימה תקנלרבות צנרת ניקוז כמפורט לעיל, אבזרי אט 5חלק  994ישראלי  פיקוד העורף ולתקן

 5חלק  994שראלי לדרישות תקן י רית ,העונהאודולתקין מערכת מלחילופין ולבחירת המוכר ניתן לה .מוגןה היחידה כלפי המרחבהמאפשר ניקוז 

                      .הבמכלול אחד את כל הרכיבים הדרושים כהכנות להתקנ רף, המשלבתאושרת ע"י פיקוד העוומ

  .: איןן מפוצלמזג  4.3

  .איןית בבניין: רכזמ רכתהניזון ממע י דירתמיזוג אויר   4.4

   .: איןהפועל בגזנור חימום ת  4.5

 רחצה(.בלבד)בחדרי ות הכנ. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.6

 .יןא: יםרדיאטור  4.7

 : אין.רים חשמלייםקונבקטו   4.8

 .: איןתי ם תת רצפחימו   4.9

 : אין.ריםמיתקנים אח 4.10

 

 ן:מחסות בדירה, בחובטי*סידורי כיבוי אש  .5

 .: ישש(נרכ)באם  מחסן ב ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.: הבדיר מטית )ספרינקלרים(:טו י אש או מערכת כיבו  5.1  

 ע"י רשות הכבאותידרש ככל שי: גלאי עשן  5.2  

 יש. :מרחב המוגן )ממ"ד(ב ת סינון מערכ 5.3 

 

 ע"י רשות הכבאות, ידרש שי ציפוי עליהם, ככל לרבות חיפוי/ ,בטיחות אלו * התקנת סידורי גילוי, כיבוי ו   

 ישות תכנוניות.קב דרקום אחר עיותקנו במי  , ו/או שיסומנו אךהמכרבתכנית  יוצגו  לא בהכרח    

 

 :ותשונדות פיתוח ו ו עב .6

 חניה 6.1  

 ;ים/תחום המגרש: בכולם ה.לפי היתר הבניבמגרש ,   מקורה/לא מקורה( ) כל מקומות חניהה סך 6.1.1   

 ן.: אי הני ח ףחניות במרת   

 ;קרקע בפיתוח בקומת)לפרט(:  ום אחרחניות במק    

 .מצוין בתכנית המכרכ :וםמיק הבניה.  היתרלפי : חניות מספר : יש,ת/משותפת(לנכים )פרטי חניה  6.1.2   

 , כהנ ה, ובהעדר רוכש לרוכש דירה נכ יתר, תימכרכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להה לנכים כמסומן בתייחנ   

 בית וגם לדייר שאינו נכה.בין כלל דירי ה    

  ולב(,ששא/מרגיל/ד(ת ם משתלבואבני /מוחלק וןבט א מקורה:חניה ל גמר רצפת 6.1.3  

 יש. :ישה לחניה מהכבישג 6.1.4  

 ר.סימון בתכנית המכ : לפימיקוםרה( צמודות לדי) לפי ההסכםמקורה/לא מקורה/במתקן, : ירהמספר חניות לד 6.1.5  

 לפי החלטת החברה.  בשיטה, :פתיחה. אין :לחניון  בכניסהמחסום  6.1.6  

   

 המגרש פיתוח 6.2 

ודרישות  תכנית האדריכלל בהתאם או משולב /תעיאבן טב ט/ אבנים משתלבות/פלאס ן/ גרנוליט/ו: בטשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .הרשויות

 ריכל.לפי תכנית האד ו/או משולב ת/שתלבות/ אבן טבעינים מאב: אספלט/ חומר גמר; יש: מרוצפים משטחים 6.2.2   

בכפוף  לאותחקמשרד ה מים בהתאם להנחייתוני בגינון חסכ שי :מחיהצנית  מצורפת(. ן בתכל פי סימו)ע. : ישותפתחצר מש 6.2.3  

  .יתוח()על פי תכנית אדריכל הפ ת הרשות המקומיתלדרישו

 ערכת ממוחשב.ראש מל יש, כול: משותפת שקיהרשת ה 6.2.4  

    יש. :ן חצר, צמודה לדירה/ות הג 6.2.5  
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   .יקוז ומים משותפותיוב ננו מערכות בכית: גן צמודה לדירה/ות חצר השותפות, ברוט מערכות מפי  6.2.6  

 יש.:  ה/ות גן בחצר הצמודה לדירמ"ר(,  7 מינימלי שלטח )בשמשטח מרוצף  6.2.7  

  .שולבו/או משת ו/או רמתכת, ו/או  ו/או אבן נסורהו/או מסלעות  ן ו/או אבן לקטבנוי ו/או בטור: חומ: רשות של המג/גדר בחזית 6.2.8  

 .ברהולפי קביעת הח שרתהמאו כנית הפיתוחתלפי ע בגובה ממוצ   

 .אין(: קומה פתוחה בחלקהפולשת )קומת עמודים מ 6.2.9  

 

 תפותכות משו מער .7

 ת גז: מערכ 7.1 

 נית ר בתכקום המתוארת הגז, ובמימגרש(, בתאום עם חבב) קרקעי -צובר גז תת באמצעות סידור מרכזי גז: אספקתל הכנה    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת מית.המקו דרישות הרשותי עפ" או/שיקבע ע"י החברה ואחר  ן או במיקוםיו הבניהמגרש א   

  וקתה.צנרת הגז ותחז להנחת    

 רת הגז.רת אספקת הגז הינם בבעלות חבוצנ ,ר הגז כאמורי צובכ מובהר בזאת   

 ;: ישכזי לדירהמר ממקורגז  צנרת 7.1.2  

 (.63. )סעיף  4: ראה טבלה מיקום : יש.בתוך הדירה זספקת גצנרת א 7.1.3  

 :לכיבוי אש סידורים 7.2 

 הבטיחות. יועץ ותות רשות הכיבוי והנחילפי דריש :רגותחדרי מדמערכת להפעלת לחץ ב 7.2.1  

 הבטיחות. יועץ י והנחיותת רשות הכיבולפי דרישו: פרוזדוריםבמבואות/מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות.דרישות רשות הכיב פיל: רים(מתזים )ספרינקל – ומטיתת כיבוי אוטכמער 7.2.3  

 יועץ הבטיחות. ת הכיבוי והנחיותת רשושו: לפי דריבוי ותכולתן לרבות ארגזי כיכיבוי  עמדות 7.2.4  

 ים גובהובה על הקונה להתאור, חתקרת הפרוזדבגלאי  חות. ככל שיותקןהבטי חיות יועץת הכיבוי והנלפי דרישות רשו עשן: גלאי  7.2.5  

 מכת ככל שזו תעשה על ידו.הגלאי לתקרה מונ   

 ותפיםים( וארונות כיבוי בשטחים משזי כיבוי )הידרנטש, ברא מערכות גילוי וכיבוי  הכבאות, לרבות סידורי  כלהערה:      

 אות.דרישות רשות הכבלפי  קום וכמותמי  פרטיים, ו א              

 י רשות הכבאות.ע"שיידרש ככל : במרתפי חניהאולץ אוורור מ 7.3 

 ין.א: רות()להזנת הדי  מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 .אין הדיירים:ימוש לשמיזוג אויר בחדר/ים  מערכת 7.5 

 .לכל דירה 1ר. : התקנה על הקיתיבות דואר 7.6 

 ת המוסמכת.מקומייות הרשות החלפי הנאו בריכוז אחר, ו/ יתניסה הראשבקומת הכ ום:מיק  

 כנית לפי ת :מיקום וכמות .וכו' (,בחלקים משותפיםתאורה )מים, מערכות  יסניקה ומשאבות מים, מאגר מערכות :נים אחריםתקמי    7.7      

 המתכננים והיועצים.                    

  וי אש.צים ודרישות כיבהיוע תאם לתכנוכל זאת בה *                    

 למערכות תשתית מבנה חיבור ה .8

 .יש: )לפיתוח( לחצר רדנפ מונה מים: יש; מגרשל ראשי מונה מים ; : ישלקו מים מרכזי ר חיבו  8.1  

 ש.י זי:רכחיבור לביוב מ 8.2  

 נת מונה.לא כולל התק ; יש.ראות חברת החשמלבהתאם להו  ,בניין לרשת החשמלחיבור ה 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםלל קשה להיתר(: לא כו)בוהבניה אם לתקנות התכנון בהת :שת הטלפוניםרניין להכנה לחיבור הב 8.4  

   (.3.7.10ם סעיף הכנה בלבד )ראה ג .אין :(אינטרנט/ת )טלוויזיהיין לרשת תקשורבור הבנחי  8.5  

 בפועל . עבודות שביצועם רכישהבמחיר ה ליםושה, כלניקוז, דרכי גי מכים,קירות תו כביש, מדרכה,: ח כללי הגובל במגרשפיתו  8.6  

 י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.יעשה ע"            
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 . אין: אשפה חדר 8.7  

 .מיתהמקו ותהרש ע"י: פינוי אשפה  

 

 ותף רכוש מש .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 המכר.משותפים בתכנית מנו כבאם סו: םחניה משותפי  מקומות    9.1.1   

  אין.: (דים, פתוחה חלקיתמו וע ניסה)קומת כ חלקית לשתה מפוקומ 9.1.2   

 ה.חברלפי החלטת ה: דירותמחסנים שאינם צמודים ל 9.1.3   

 .: ישומת כניסהי( בקובמבואה )ל 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

  יש :  מדרגותחדרי  9.1.6   

 . 1: ותמספר מעלי ; ש: ייותמעל: יש; מעלית פיר 9.1.7   

 יש.די מיתקנים על הגג: החלק התפוס על י תחופ: לותףגג מש 9.1.8   

 .יםממ"ד -םירתיימוגנים דיש מרחבים  ין.א :מקלטממ"ק/  9.1.9   

 אין.: משותף חדר דודים 9.1.10   

 סחרור  שאבותמו/או יות, רת סולאמערכוות( כגון: משותפ ו/אויות טכניות )פרט : יש מערכותים על הגגמיתקנ 9.1.11  

 הדין. מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל וכל                                 

 .יש; שטח ללא גינון  : יש.רשושטח פתוח בתחומי המגחצר  9.1.12   

 ף משות ומנים כרכושסמהזה, ים אחרים במפרט בפרק כמפורט:  ףנם רכוש משותם נוספים של הבית שהי מיתקנים וחלקי  9.1.13   

 ר.בתכניות המכ   

 ( שאין להוציאם מהרכוש המשותף: באם קיימיםלק/ים )ח 9.2 

 ., )מילוט(דרגותי מ/חדר 9.2.1  

 םמרתפי /.קומה טכנית 9.2.2  

 לחניה משותפת.גישה  9.2.3   

 בקומת כניסה.לובי  9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 על הגג. ים(משותפ)ה ם השוניםיהמיתקנמחדר מדרגות אל גישה  9.2.6  

 מכונות. חדר מדרגות אל חדרמ גישה 9.2.7  

 ני/ים )משותפים(.מתי לחדר/ים טכלובי קו גישה מחדר מדרגות או מ 9.2.8  

 .ידי מיתקנים משותפים על הגג התפוס על –ק הגג חל 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ת(.ום בדיריש מרחבים מוגני -אין) ./מקלט ממ"ק 9.2.11  

 ה כרכוש משותף.ברע"י הח ככל שיוגדרו: אחר חלק 9.2.12  

 בית משותף  9.3 

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

 של התקנון המצוי  הוראהטל או משנה בהבית מבדעתו להחיל על או ש ל על הביתף והתקנון שחועד להירשם כבית משותהמי    

 יינים:ה הענאלאותו עניין; ו טים עלהמכר פר לחוזה או לצרף ניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט יחסת לעניין מן העתיהמ    



 מותנה בהיתר בניה 
נ וכפערך מפרט  יינויים רק ע"י רוף לשלפני קבלת היתר בניה   ות התכנוןשו

 

 

 ' ד , 'בא',  נספחים 

 
  03-7549501פקס:   03-7549500טל: קבני בר   4א כוכבבר ,  נכסים בע"מאודור 

Office@udori.co.il 

 

 32 מתוך  27 'עמ

 

 וצאת חלק מהרכוש המשותף;ה (1)    

 רה;הצמוד לדירכוש המשותף שיעורו של החלק ב (2)   

 אליו; שריבים בקתף ובשירותים המחוהמשו הוצאות הביתבתתפות שיעור ההש (3)   

 י קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;סדר (4)   

 ק המכר דירות;)א( לחו3ר בסעיף האמו רךקבע שר השיכון בצו בדכל עניין אחר ש (5)   

  , כמי שהתחייב המכר האמור בחוזה על אף  קטן )א( יראוהו,עיף  מנויים בסמהעניינים ה א מסר פרטים על ענייןמוכר של )ב(  

 אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.  התקנון המצוי לגבית שהוראו  

 :ש המשותף הצמוד לדירהו של החלק ברכו שיעור 9.4

 ( לשטח של כל  5 סעיף  זה פרק א'ט במפרט מכר ה ואופן חישובה כמפורליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתקרוב ככל האפשר  יהיה 

 ידי כל רשות  ידרש עלו/או כפי שי הקשור ברישום הבית המשותף, זה או בכל פרט אחרס קון ביחזאת בכפוף לכל תי ניין,ות הדיור בבדיחי  

 בחשבון השטחים  בבית ברכוש המשותף לא יילקחוחלקה של כל דירה ישוב בחמוסמכת.             

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

 ת:ות בדבר ניהול הבי החלט סדרי קבלת 9.5

 . 1969 -המקרקעין התשכ"טעל פי הקבוע בחוק ה יהי 

 :אליו בקשר ם תף ובשירותים המחויבי צאות הבית המשו פות בהו שיעור ההשתת 9.6

 תף הצמוד לכל דירה.י שיעורו של החלק ברכוש המשויהיה על פ 

 שטרם נמכרו, ת ן בדירו, בגיהחברה  ו תשאות אלמכירת דירה/ זה ועדקט, הרי במקרה כבפרוידירה/ות  באם לא ימכרו 

 מות בפרויקט.ות דוה/כפי שיחויבו דיר ות,/בגין כל דירה ,עד בית(לות של הוצאות האחזקה של הבית המשותף )ובע  

 

 כוש המשותף(:או שיוחזרו לר/ותף )ו החלקים המוצאים מהרכוש המש 9.7

 המצ"ב  מסומנים בתכניות  שרהבאים אוש המשותף השטחים מהרכ יוצאו, הסכםבין זה רוע מהאמור בענילי לגמב      

   כם המכר.או בהס/ו/או מצוינים במפרט המכר ו      

 לדירות בבית המשותף צאים מהרכוש המשותף ויוצמדו שבתחום המגרש מו הקרקעת ות החניה במרתף ובקוממקומ .א

 ל החברה.לפי קביעתה ש

 החברה  שלקביעתה שבבית המשותף לפי ירות ויוצמדו לד ף המשות ים יוצאו מהרכושהמחסנ . ב

 ת המשותף.מועד רישום הביכרו עד השטחים שהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמ, וכן כל 

 לעיל(.  9.2.9יף ט החלק כאמור בסע)למע ותמרפסות וגג .ג

 מוצא מהרכוש המשותף. חדר השנאים  .ד

 

 

 

  ______ ______    _____ _______    _____ ______ _ 

 ת המוכרחתימ     תאריך          נה חתימת הקו                        

 

 

 

 

 

 
 הבית המשותף.קונה ולנציגות ועברו למסמכים נוספים שי נספח א'
 כלליות ערות ה נספח ב'
 טבלאות  זיכויים  נספח ד' 
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 הדירות בעלי ולנציגות יועברו לקונהמסמכים נוספים ש  –א' נספח 

 

 רט:בלתי נפרד של המפ כחלק אלו יצורפו תתכניו 10.1  

 .רהות )חיצוניות( של הדידר ומידות כללישל כל חהכוללת מידות  1:50 -בקנה מידה לא קטן מתכנית הדירה  10.1.1   

 מה.ף בקוכוש המשותללת סימון הרהכו 1:100 -לא קטן מ מה בה נמצאת הדירה בקנה מידהתכנית הקו 10.1.2   

 ותף בקומה.ת סימון הרכוש המשללהכו 1:100 -מידה לא קטן מבקנה מה טיפוסית וכנית קת 10.1.3   

 ון הרכוש המשותף הכוללת סימ 1:100 -ן מקטת מרתף בקנה מידה לא מפולשות; קומו קומות /תכניות קומת כניסה 10.1.4   

 . 1:200וקטן לקנה מידה לום מלצרף בצי יות אלו ניתןדירתיים מוצמדים; תכנושטחים    

 . 1:100 -מ לא קטן קומת גג בקנה מידהכנית ת 10.1.5   

ר משותפת ון חצימהכוללת ס 1:250מידה  היתר בניה בקנהלקבלת  תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית 10.1.6   

 צמודות.וגינות 

 

 לרבות על פי ל דיןור בהתאם לכסשיש למלחומרי הגימור, ת ווכלכל המער ושימוש חזוקהדירה יינתנו הוראות תבעת מסירת ה 10.2  

 ירות בעניין:ד וק המכרח   

 מורם.ה על גיפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדיר א()   

 ג אוויר, בטיחות, מערכות מיזו המותקנות בדירה לרבות מערכותל מערכות השירות נעת שמוחזוקה כוללת ותחזוקה ת )ב(   

 אלה.מכניות וכיוצא בלקטרומערכות א   

 ת, אם נדרשות.יוותקופת ון ביקורות שוטפותואפי תדירות )ג(   

 ר.טלפון ליצירת קש ומספרק , לרבות שמות יצרן/ספהמותקנים בדירהמערכות מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ו )ד(   

 

 הגימור של ומרי המערכות וח לזוקה שכנית והוראות תחת (1) ה בבנייןהדירה הראשונש דירה אשר לו נמסרת המוכר ימסור לרוכ 10.3  

 ן:ענייבל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בה למסור בהתאם לכחוין שיש הבני  

 על גימורם.ניין הבות לתחזוקת כל רכיבי פעולות שוטפ א()   

 ות מיזוג כת, מערת בטיחות, מעליומערכוין לרבות מותקנות בבנית של מערכות השירות התחזוקה כוללת ותחזוקה מונע ()ב   

 כיוצא באלה.ו מכניות יר, מערכות אלקטרואוו   

 נדרשות.ות, אם תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתי ()ג   

 ליצירת קשר.רן/ ספק ומספר טלפון ותקנים במבנה, לרבות שמות יצציוד ומערכות המ ות שלרימפרט טכני ותעודות אח )ד(  

 קסימיליה.פ ן ומספרח לרבות מספר טלפוהפיתו, המערכות וןהבניי וות המתכננים שלימת צרש )ה(   

 בטיחות  ערכותמ יטרית, חשמל ותקשורת,ל אינסטלציה סנבלבד ש ( למערכות המשותפותAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

  רה האמויה על רוכש הדירב ולפהנחיה בכתכים האמורים המוכר יצרף למסמ תוח.כות אלקטרומכניות במבנה ובפיומער   

 אשונה שתמונה( מיד עם מינויה.ל בעלי הדירות )הרש הקבועה לנציגות הזמנית אואותם למסור    

 

 

 לעיל, יראו החברה   .310מרי הגימור כמפורט בסעיף ה של המערכות וחותחזוקת לידיו התכניות והוראולקבל  הראשוןש רב הרוכ ס (1)  

 )באם תפעל   ית ו/או חב' ניהולהבנציגות ש/ים אחרים לרבות לרוכ סרם בכל זמןואית למן. החברה תהא רש שות כבחובתה לעכעמדה       

 בבניין(.       
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 ואזהרות  הערות כלליות   –ספח ב' נ  

 ה ולדירה למבנ  ות הערות כללי 

 .למבנה ולדירה כוניםתוספות הנים, התאמות ובוצעו שינוי דירות(, הבסיסי )כלשונו בצו מכר מפרטבטופס ה .1

 . אלי התקפים למועד קבלת היתר הבניהוהבניה והתקן הישרן ת התכנוו לפי דרישות תקנות יהירים והמלאכוצכל המו .2

בכפוף לנדרש על ידי  ים וגורמים אחרים בחלקת הביתאחרות, ולטובת בתלקות בחיקת הנאה לחלקת הבית רשאית לקבוע ז רה תהיההחב .3

 .הרשויות

 .צרת חוץון או תוג של אותו היצרהסיו לפי –א'  סוג .4

ו/או צלחת לווין, וויזיה בכבלים כנה לטלו אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הלאנטנה בבניין ו/אן קנת מתקהא פטורה מחובת התברה תהח .5

 אות כל דין.להור וף פבכ

וכו'(, מחייב דיחה ה, פתיחה, קסי )הריות. לכן כל שינוומחיצת, קירות בתקרות, רצפומל, תקשורת, גז וכו' ן מעבר מערכות מים, ביוב, חשייתכ .6

  תמוקדמ הבדיק

ועוד כגון: צנרת ות, צנרת, תעלות משותפן תפות ושל מערכות שאינהמשו ןהבנייות כמערשל אנכית ו אופקית, של כלל האלמנטים גלויה יש העברה         .7

 רה,ים לדיבשטחים צמוד וכדומהשורת , טלפון, תקלוי חשמ.א. ואוורור, קונרת מת ביוב, צחושוניקוז,  שמל, צנרת ביוב, צנרתמים, צנרת ח

בר רות ובתקרות הכל מע, בקייםותפים ובשטחים ציבוריטית, בשטחים משחניה פרבמרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, ב כביסהמסתור  ,במחסנים

בהן החלל את צורת ו/או גובה  וישנואחרת סגירה  ה ו/אוכוסו בתקרה קליכאמור  טכניים. מערכותפי החלטת היועצים הלמסומן/למצוין בתכניות, ל

   "ל.רכות הניב לאפשר גישה לתחזוקה וטיפול במעהן עוברות. הקונה מתחי

 .א גלויה )פרט למסתור הכביסה(ירה תהיה מוסתרת ולדום ההעברת צנרת בתוך תח             

ם ת בכתמיו)ברזל( המתבטאלים מינר וכן התחמצנות ניים","עי ,גידיםגוון,  מרקם, ת כגון: הבדליוו תופעות טבעיוף וחיפוי יתכנבאבן טבעית, בריצ .8

 ..דמוי חלודה,

 .נגים(ע קיטום פינות )גרוקירות ו/או שיפולים לא יבוצ בחיפוי. הישראליים םתקנימידות לא פחות מהנדרש בוחים )פוגות( בעשו מרובחיפוי ובריצוף י .9

 

 

 

 

 ה ר ות כלליות לדיהער

תקני לכלים אלו כאמור בהל"ת )הוראות למ המינימליים וחי הגישהבמרושות וה לפגוע במידות הנדרעלול הקונהים ע"י סניטריהחלפת כלים  .10

 אחראית לחריגה ממידות אלו.כי, החברה לא תהיה  ודגש. למניעת ספק י3 חלק 1205רואה( ובת"י תב

ין. הזנת החשמל הבניכלל  רת ואוורור, המשרתיםרי צנומעב , קורותונמכותשיהיו תקרות מ יכול הדיירים רכשו ע"ישי ם(,)ככל שקיימי מחסניםב .11

באם יותקנו באזור  ויח' מיזוג האוויר םהחמישל דוד המים  מםמיקו ד.תף למחסנים בלבונה משוויחוברו למ ם תעשה  מהרכוש המשותף למחסני

 .רטוב במפלא פחות מהכת ךא מסוימת פרעהעלולים ליצור הסה, מקטינים החלל ותליית כבי

מרחק של  , בdB60( Aעל )א תעלה ק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לי הקונה, יעשה שימוש רר ע"האוויותקנו מערכות מיזוג קו וייסופ באם .12

 ים./דות תחת רגלי המתקן, וכן בולמי רעייחידה ממוקמתבו ה במקוםאויר חם  ליטתמ' ממפוח פ 1.5

ו או ברכוש וגעים בחזיתו או במראהו הפה ו/אלצד חיצוני של הדיר הנוגעינוי צע כל שחלט לבעליו איסור מו יר שהוסבר שחלהקונה מצה .13

גון ו/או פעולות כ רדה בין דירותועים בתוך קירות הפקש ',פלזמה וכד T.Vמסכי  ים,רמקול ות התקנת, , לרבהמשותף או בשלד הבניין

תקנות. ם ובבתקנירמות הרעש המותרות  ה מעלחריג ן שתהיה, באופלדירות שכנות תדי רעש ורעידוכדי לגרום למטראלה, שיש בהם ב

 ים אלו.פעולות ושינוי יו בגיןאחריות כלשהי לנזקים ולתלונות שיהלמוכר לא תהיה 

 (.'רה, מתזים וכו, עמודים, תיאוחגורות) אלו קיימותככל ש ותת בחשבון מיקום מערכזוג האוויר, יש לקחיות מלצורך מעבר תעל .14

 .ין לחסום ו/או לשנות מיקומםפי הנחיות כיבוי אש, אבע ל(, נקיבוי אש )ספרינקלריםתזי כאש ומוי עשן/ות גילמיקום מערכ .15
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 ר הושלם, לא תתאפשרסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבה הבניה כך שסעיף ממהתקדחתימת החוזה עם הרוכש  פק, במידה וטרםן הסר סלמע  .16

 הקבלן.ירת ות בחא תהיה כל טענה בעקבוכש לו. לרקול דעתאם לשיהאפשרויות בהת יבחר מתוך אחתבחירה. הקבלן 

קבלת החזקה " תימסר לקונה בעת החזוקקונה )חוברת "הנחיות לתה את ה" יחייבום הקרובקת בניינים: בנייני מגורים וסביבת"תחזו 1525ת"י  .17

   בדירה(.

לסלק מנת ת על ירה לרשות הקונה וזאדת הדת העמונות מעם הראשות בשלוש השניחבאופן תכוף לפהמרחב המוגן,  הדגיש כי יש לאווררחשוב ל .18

 .רחב המוגןמוי הא בקירות הבטון שמהם עשטן האדמה והנמצמופק מבבאגרגטים )חצץ(, ה אלהימצשר עלול שרידי גז ראדון א

נים , מחסחניות גינות,כגון  שטחים פרטיים,בה ואשר יעברו ל הדיירים במבנת אחרות המשרתות כלשוחות ביוב או צנרת או מערכו קיימות .19

 ת מתכנני ויועצי הפרויקט. יקומן יקבעו עפ"י החלטן וממספר ומרפסות פרטיות,

ין, ומהווים השייכים לכלל הבני יקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת,נרות )מים, ביוב, נצרות עובודירה, ה תסמוך לתקרקירות ובב ,הגגמרפסות ת ברצפ .20

, ןבבניידירות בכל קומה באחת מהיתכן ו מע מכך.המשתל כל טיפול לפי העניין, עוקה וך תחזשה לצורפשר גילא מחויבקונה הקים משותפים. חל

 ירה אותה רכש ממוקםאשר בד ,מעבר ומילוט. הקונה בעיתות חרום לצורך הבקומרים ר ישמש את כלל הדייאשחיצוני ילוץ ח ן/דלתימוקם חלו

 ל חלון/דלת החילוץ. רה אר בדיחירום יאפשר את המעבבעת  , וכיבפתח זהקבוע  לא ייקבע סורג מתחייב כי ,וץחלון/דלת החיל

הממ"ד מעט פתוחה ע"מ  ( יש להשאיר את דלתראוי , למיזוג8"-4חוזר )" ריופן הממ"ד לאוופתח בד באם לא קיים -עת שימוש רגיל בממ"דב .21

ח של עד מרוווודא פת אויר כאמור, יש לתחלו לאפשרץ וע"מ דלת ע כל שתותקן כנף כחלקי הדירה.  בין הממ"ד לשארתחלופת אויר ממוזג לאפשר 

 י הדלת לרצפה.ס"מ בין שול 3

 

 

 תוח רש ולפי הערות כלליות למג

 ועל חשבון שטח וכד'( ימוקמו במגרשגז, ביוב אשפה, בזק, טל"כ,  רכות השונות )חשמל,עשל ממחות( עירוניים ושוחות פילרים )גו .1

 יות.הרשו שרו ע"יח שיאולתכניות הפיתו המגרש, בהתאם

המקומית לתכנון במבנה, הועדה  ר לפעולאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכבותכנון הזי יהיה על פי מרכ קת גזמיקום צוברי גז לאספ .2

 .העבודה משרדובניה ו

 הרשויות. תלדרישו קומם בהתאם יים במספר מקומות החנייה ומייתכנו שינו .3

 לדרישותתאם,שום וחלוקה סופיים, בהך ריבתהליכנו סטיות ושינויים ם ויתסופייאינם  ,צמודיםתוח והחלקים היהפ לות המגרש,גבו .4

 ות.הביצוע ודרישות הרשוי

 .קרקעיים מ(, למרתפי חניה תת")גפ ים המונעים בגז פחמימני רה הכניסה לרכבאסו  .5

 ם.רתף/י תפים במאו משו שטחים פרטיים ב ימני )גפ"מ(,בגז פחמהמופעל ור להתקין כל מתקן בנוסף חל איסור חמ .6

 

ו/או  [, 28/11/14– 14מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה ] 1רט להוראות נספח ג'המפ וראותמקרה של סתירה בין הב .7
 דין.  , בכפוף לכלו/או ההנחיה  נה הוראות הנספחתגבר ספח של משהב"שלה לנכל הנחיה מק

רז )להלן:  ו המכהחוזה ו/או הדין ו/אראות ין הועיל, לבמפרט לל סתירה בין הזאת כי במקרה שמו כן, מובהר בכ .8
 ות"(, תגברנה ההוראות."ההורא
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                                                 לאות זיכוייםטב   –' דנספח 

 םייכוז טבלאות זיכויר

 

 מיוחדותהערות 
 

המפורטים ם(, והמחייב )ככל שכלולי במפרטולים טים הכלת הפריתר רק על רשימרוכש הדירה לוואי המכרז זכאי לפי תנ .1

  כנגד קבלת זיכוי כספי:להלן,  

 ארון המטבח. .א

 (.כיור, אמבטיהסוללות למים ) .ב

 .ונקודות טלפוןרגיל תקע  בית .ג

 רות.למרפסת שיה לת כניסלבד לדכנף ב .ד

 מע"מ.  כוללים הלןהמחירים הנקובים ל .2

    יימסר לרוכש הדירה ע"י זיכויים אלורצונו לנצל זכותו לאי  / ן, על רצונויע לחברה/קבלדה להועל רוכש הדירעד האחרון שהמו . 3

 החברה/הקבלן בהמשך,              

 זו על פי כל דין.כוויתור לזכותו מור תתקבל אירה כאמור עד התאריך הדת רוכש הי הודעא . 4

 התקנתם תתאפשר ניתן להזדכות,  עליהם שך נספח ד'(פורט בהמ)כמ םיכוייים מרשימת הזיכויי הפריטבמידה והדייר ניצל את ז . 5

 רוכש.ה חשבונו ובאחריותו הבלעדית של על  לאחר מסירת הדירה,

התקנתם,  הסתיימהו בנויים ולמנטים יצוקים אהנמצאים בא תקשורת,י צנרות לחשמל/כק יודגש יעת ספלמנ .6

 מפרט המכר. אמור ב ו לזיכוי מה מוש זכות ל מי ע רוכש  ין הודעת  י ענ ל   הפריט" נת  התק " יחשבו כסיום  

והקונה על  כרת רה/המוחבתימת ההמפורטים בטבלה זו, בח ם המתומחריםיט/ימהפר מימש הקונה בפועל זכותו לזיכויים . 8

 ו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.ראה, ינספח ז 

 : מקרא

 . יחידה -יח'

  .מרובעמטר  -מ"ר

 מטר אורך.  -מ"א

 בלבד(. בן )האביזר עצמול חומר – חומר

  ודה.חומר לבן+ חומר שחור+ עב -קומפלט

 ט אחד בודד. פרי -פריט
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 צה , רחבח נות מטנושא: ארו
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 אורתי

 /ומרח
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 בש"ח
 סה"כ כמות

3.3.1 

 משטח, ן המטבח עצמוארו) המטבחלכלל ארונות זיכוי 
, ס"מ לכול אורך משטח העבודה 60וי בגובה , חיפודהעב

כמוגדר כול ה(, סוללה למים חמים וקריםכיור מטבח, 
 במפרט זה.

   1,000 מ"א קומפלט

 .יט הנ"ל(בת הפרבהרכים הכרוכוהעבודות  יםר)* הזיכוי כולל את כל החומ

 דלתות פנים ושא: נ
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 ורתיא

 חומר/
 עבודה

 יח'
כוי מחיר זי
 בש"ח

 "כסה כמות

 750 1 750 פריט לטקומפ . רותלמרפסת שי דלת כניסהל לבדב כנף 3.5

 
 

 ות ואביזרים ב שא: קבועות שרברנו

 .כל החומרים והעבודות הכרוכים בהרכבת הפריט הנ"ל( כולל את)* הזיכוי 
 תקשור תחשמל/   :נושא

 
יף סע

במפרט 
 המכר

 תיאור
 /רחומ

 עבודה
 יח'

' מחיר ליח
  בש"ח

 סה"כ תכמו

3.7  
גל במעגל משותף )לא מוגן מים ולא מערגיל בית תקע 
 (נפרד/כח

   125 טיפר קומפלט

3.7 
 

   75 פריט קומפלט ת טלפון נקוד

ת עפ"י יות הנדרשודות מינימלוקנ במספרמותנה  *נ"ל,הרוכים בהרכבת הפריט הכ חומרים והעבודותכל ה )* הזיכוי כולל את
   .קן(הת

 
 ה לטבלאות החשמל/תקשורתהער

 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.7כלליות לאחר סעיף  ראה הערות
 

יראו השינויים  נה,ברה/המוכרת והקומת החרים המפורטים בטבלה זו, בחתיו לזיכויים, מהפריט/ים המתומחל זכותועה בפמימש הקונ
 פרט המכר.מוסכמים במ םייכשינוהקונה כאמור  שבצע

 
 
 

 ____________   ____________   ____________ 
 חתימת המוכר     תאריך         חתימת הקונה    

 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
חיר זיכוי מ
 "ח בשח' לי

 סה"כ ותכמ

   200 פריט פלטקומ  אור במפרט המכרלפי התי  סוללת ברז לכיור רחצהוי זיכ 3.6

   200 פריט קומפלט כר.התיאור במפרט המלפי   ברז לאמבטיהסוללת  זיכוי 3.6


