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 בע"מ  אודור נכסים 
 שם החברה 
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 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון 

 
 'גנספח  -מפרט זה כולל זיכויים 

 אשקלון  – "אגמים"  שם האתר: 

 
  

 A דירה מדגם:

  
 5 מס' חדרים: 

   חדרים  
 1,2,3,4 קומה: 

  
 4,7,10,13 דירה מס': 

    
 201מגרש  A1 ן/מגרש מס': בניי
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 תוכן עניינים 

 
 פרטי זיהוי פרק א.   

 
 (. 1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 (. 2.1-2.2בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש )  : 2סעיף               
   מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3 סעיף              
 תיאור הדירה.   : 4סעיף               
   שטח הדירה ואופן חישוב שטחה.  : 5סעיף               

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

 
 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהפרק 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 
 ( רשימת חדרים וגמורים בדירה ושטחים  הצמודים לה. 2)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 )   :4 סעיף
 (. 5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  : 5סעיף 
 עבודות פיתוח ושונות.   :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  : 6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.9פיתוח המגרש )  : 6.2סעיף   

 מערכות משותפות.   :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  : 7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  : 7.2סעיף   
 אוורור מאולץ במרתפי  חניה.   : 7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.   : 7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 תיבות דואר.  : 7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   : 7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית ) : 8יף סע
 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   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  : 9.3סעיף   
 מוד לדירה. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצ  : 9.4סעיף   
 :  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול  הבית. 9.5סעיף   
 רותים המחייבים בקשר אליו. ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש  : 9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   : 9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 '  טבלאות  זיכויים גנספח 
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 אור ים  –אודור  שם האתר: 
 

 A/ דגם   חדרים 5 מס' חדרים: / מדגםדירה 

                                                                        

 
 

 ____ דירה מס': 
                   

 ____ קומה:                   
    
    
    
 A1 / 201 : מגרש מס'/ בניין  

 
 
 
 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 בעניין חיובים וזיכויים שונים( 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

    

     ת.ז       לבין:                                 

                                         

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

 

     מתאריך:   

   

 

 פרטי זיהוי     א.

 

 ___  :בית מס'  _____ : רחובשקלון    א: ישוב .1   

 4,6,62,66,68,71,58 מס': ותחלקחלק מ.  1474,1475 : גוש מס' .201 במגרש: 1.1   

              1022תמל / במקום:  החלה תכניתה 1.2  

    .רשות הפתוח/  מדינת ישראל: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: רההזכות שהקונה רוכש בדי     

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

 9.7.2018 .:תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה: 2.2    
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 ("הדירה")להלן   :____________חניה מס' __________,מחסן מס':  ______קומה:    ______: דירה מס' .3 

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

מרפסת )מרפסת שמש( ביציאה   חדר כביסה,שירותי אורחים,  1 ,(חדר רחצה הוריםאמבטיה, חדר חדרי רחצה ) 2,  פרוזדור שינה(, כחדר                 

  מחדר דיור. 

   ."רמ_____  : רהשטח הדי  .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   רה לבין מרפסת השמש,קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדי –" קיר חוץ "     (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;      

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

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

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

 למפלס  שממנו עולה מהלך המדרגות. השטח יצורף       

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

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן  1970      

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

 

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

 דמוי תקרה )לא  ]קירוי הכוונה למשטח מלאמתוכה מרפסת השמש מקורה מ"ר ,   ______  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

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

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

 .  המוצמדת

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;  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    

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

 רצפת המסתור תהיה נמוכה ממפלס רצפת הדירה(. )יתכן ומפלס בתכנית המכר  כמוצג :מסתור כביסה    
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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   

 ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים   העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת    

 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 צה והן מחו הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום    

 . 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   

 הקיר במלואו.  יכלל שטחיאחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף      

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

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

 ייכלל שטח הקיר במלואו. גובל בשטח משותף     

 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  

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

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 שלא  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי סטיות במידות המצוינות בתכניות המכר ובין המידות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/או     

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

      

 

 " בע"מ דוד קוהן אדריכלים " "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 רעננה  13זרחין  : כתובת  :פקס 052-5332058 : טלפון  

 david@davidkohan.co.il :דוא"ל 
 
 
 
 

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

 תל אביב 58הרכבת   : כתובת 03-5669498 :פקס 03-5600830 : טלפון  
 
 eng.co.il-office@ron :דוא"ל 
 
 
 
 
   

mailto:office@ron-eng.co.il
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 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 
 

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

 חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף.    

 התקן הישראלי והתקנות, התקפים למועד קבלת היתר הבניה.  כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

 ר איכלוס מהראשויות המוסמכות. ובהתאם לנידרש לקבלת הית   

 הבניינים :תיאור  .1

יח"ד(,  27קומות , 10, בן  A2יח"ד(, בניין שני ) הידוע בשם  24קומות,  9, בן A1בניני מגורים : בניין אחד )הידוע בשם   4        1.1

 5)כולל קומת מרתף( , קומות 4, בן   4Bיח"ד(, בניין רביעי ) הידוע בשם  24קומות ,  9, בן A3בניין שלישי ) הידוע בשם 

 יח"ד(, רישום הבניינים במשותף/נפרד, יעשה לפי הוראות המפקח על המקרקעין. 
 

 ;דירות למגורים ,הכוונה למגורים בלבד 80:  ן בבניי        1.2              
 
 

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

 לעסק, או לכל צורך אחר.                  

 

2  

 פרוט קומת קרקע וחצר/פיתוח המשותפים למגרש/ים    – 1טבלה מס'  1.1

 

 כינוי או תיאור 
 קומה 

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

 הערות סוג השימוש  מספר דירות בקומה 

 פיתוח תחתון
 1A,2A,3Aקרקע : 

 4B  : -1מפלס  

1A ,2A,3A   :1   בכל

 בניין  

רוזדור/ים, מעליות, מגורים, מבואה קומתית , פ

חדר דיירים , חדר מדרגות ,מחסנים , חניות  

חניות חיצוניות, ,מאגר מים , חדר משאבות ,

פתרון אשפה משותפות,  ו  פרטיות מיסעות, חצרות

מתקנים   משותף ,חדר שנאים ,ובר גז מקום לצ ,

 רישת המתכננים והרשויות. ומערכות טכניות לפי ד

 

מחסנים ,חניות ומאגר מים משותף  
 לכלל הבניינים. 

 חדר שנאים במגרש   במגרש 

 פיתוח עליון
 

 4Bקרקע : 

 
2 

מגורים, מבואה קומתית , פרוזדור/ים, מעליות, 
, חצרות פרטיות   חדר מדרגות ,מחסנים , חניות

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  ומשותפות , 
 והרשויות. המתכננים 

 

 חניות משותפות לכלל הבניינים 

 

 וייעודה של כל קומה A3-ו  A1ייני פירוט הקומות בבנ - 11.טבלה מס'  

 

 כינוי או תיאור 
 קומה 

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

 הערות סוג השימוש  מספר דירות בקומה 

 ןלבניי קומת הכניסה 
  

 קרקע
1 

 דירת גן 

ים, גינות פרטיות, מבואת כניסה בכל בנין: מגור 

פרוזדור/ים, מעליות, חדרי  מחסנים (, ראשי )לובי

לדואר,  תיבותחדרי עגלות , חדר דיירים ,מדרגות, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 והרשויות. 

--- 

 קומות מגורים 
 

1-7 

 

 )בכל קומה( 3    

 

 רוזדור/ים, מעליות,מגורים, מבואה קומתית , פ

מתקנים ומערכות טכניות לפי  חדר מדרגות ,

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 
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 כינוי או תיאור 
 קומה 

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

 הערות סוג השימוש  מספר דירות בקומה 

 קומות מגורים 
 

8 

 

 )בכל קומה( 2    

 

רוזדור/ים, מעליות, מגורים, מבואה קומתית , פ

מתקנים ומערכות טכניות לפי  חדר מדרגות ,

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 גג עליון  
/ 

  גג משותף

9 

 
--- 

מתקנים  חדר מדרגות ,  ,מערכות סולאריות

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

 

סך הכל קומות 
  למגורים

 

9 

 
--- --- --- 

 בבניין  סך הכל קומות 
10 

 
--- --- --- 

 

 וייעודה של כל קומה  A2ייני פירוט הקומות בבנ - 1.2טבלה מס'  

 

 כינוי או תיאור 
 קומה 

מעל קומות מתחת/

 למפלס כניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

 הערות סוג השימוש  מספר דירות בקומה 

 ןלבניי קומת הכניסה 
  

 קרקע
1 

 דירת גן 

בכל בנין: מגורים, גינות פרטיות, מבואת כניסה 

פרוזדור/ים, מעליות, חדרי  מחסנים (, ראשי )לובי

לדואר,  תיבות חדרי עגלות , חדר דיירים,מדרגות, 

כניות לפי דרישת המתכננים מתקנים ומערכות ט

 והרשויות. 

--- 

 קומות מגורים 
 

1-8 

 

 )בכל קומה( 3    

 

רוזדור/ים, מעליות, מגורים, מבואה קומתית , פ

מתקנים ומערכות טכניות לפי  חדר מדרגות ,

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומות מגורים 
 

9 

 

 )בכל קומה( 2    

 

, מעליות, רוזדור/יםמגורים, מבואה קומתית , פ

מתקנים ומערכות טכניות לפי  חדר מדרגות ,

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 גג עליון  
/ 

  גג משותף

10 

 
--- 

מתקנים  חדר מדרגות , מערכות סולאריות,

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

 

סך הכל קומות 
  למגורים

 

10 

 
--- --- --- 

 בבניין  ות סך הכל קומ
11 

 
--- --- --- 
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 וייעודה של כל קומה  4Bייני פירוט הקומות בבנ - 1.3טבלה מס' 

 כינוי או תיאור 
 קומה 

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

 הערות סוג השימוש  מספר דירות בקומה 

 ןלבניי קומת הכניסה 
  

 קרקע
2 

 דירת גן 

ות, מבואת כניסה בכל בנין: מגורים, גינות פרטי 

רוזדור/ים, מעליות, חדרי  פמחסנים (, ראשי )לובי

לדואר, מתקנים ומערכות טכניות   תיבות מדרגות,

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומות מגורים 
 

1 

 

            2   

 

רוזדור/ים, מעליות, מגורים, מבואה קומתית , פ

מתקנים ומערכות טכניות לפי  חדר מדרגות ,

 ת המתכננים והרשויות. דריש

--- 

 קומות מגורים 
 

2 

 
            1 

רוזדור/ים, מעליות, מגורים, מבואה קומתית , פ

מתקנים ומערכות טכניות לפי  חדר מדרגות ,

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 גג עליון  
/ 

  גג משותף

3 

 
--- 

מתקנים  חדר מדרגות , מערכות סולאריות,

רטיות(, לפי דרישת  ומערכות טכניות )משותפות/ פ

 המתכננים והרשויות. 

 

סך הכל קומות 
  למגורים

 

3 

 
--- --- --- 

בבניין  סך הכל קומות 
 כולל מרתפים 

4 

 
--- --- --- 

 

  :והבהרות הערות

 (4ו/או אישור איכלוס )טופס  הבניה ילהיתר לדרישות רשויות ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם  )א(

 לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה   חתא כניסהמ יותרשיש במקרה  )ב(

  )בקשה להיתר([.  

המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואף   הנחיותובהתאם ל   בכפוף לאישור/דרישת רשויותובהתאם לצורך החברה זכאית  )ג(

חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות הקצאת לרבות אמצעותם גם למבנים סמוכים, מתן שרות ב או לאפשר לשנות מיקומם,

 .לא תפגענה בדירה על כל הצמדותיה , אך זכויות הרוכשמותקנות אלו

 ה המקובלת  כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון: קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיט )ד(

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

 

 )ראשיים(  משותפים חדרי מדרגות 1.4  

  1:   בכל בניין  מספר חדרי המדרגות

 : ממפלס מרתף למפלס הגג  4Bבניין  ממפלס קרקע למפלס הגג,  Aמקורה , בנייני  אפיון כל חדר מדרגות: 

  : אין. חדרי מדרגות נוספים  

 בכל בניין    4B - 1בכל בניין , בנין  A - 2 בנייני : בבניין  המעליותמספר יש;  מעליות: 1.5  

 תחנות  4B – 4תחנות , בניין  A2 – 10תחנות , בניין  A1,A3- 9  בניין:  פר התחנות לכל מעליתמס
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 ת אחת יבמעל יש: )*(מנגנון פיקוד שבת  . 13-והשנייה ל 8-מעלית אחת ל: Aבנייני  מספר נוסעים לכל מעלית  

 אין : )*(מנגנון פיקוד שבת .8-מעלית אחת ל: 4Bבניין  מספר נוסעים לכל מעלית  

 

  יהיה  , פיקוד מעליתותהיה חשמלית ללא חדר מכונות.  24.81מ'/ש', המעלית תתאים לדרישות התקן הישראלי  1מהירות המעלית 

על . קירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכייםכיוונים(, ה מאסף לשניהבקומת הקרקע  , מאסף מטה מלא ) במידה ויש קומת מרתף 

מ"מ   27רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של  הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל

 .עקיפה וא מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה  תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה לפחות

 . אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 חומרי הבניין ועבודות גמר:  .2

 .  תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1 

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

   .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:  

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

   .1חלק   1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .  

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

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

 )יתכן שילוב מס'  םקירות בנוייו/או  באבן טבעית, מכלול מתועש, ו/או בטון יצוק באתר מחופה מבחוץ קירות חוץ: 2.5

 בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות,  באם מכלול מתועש, שיטות(.   

   .הדופן הפנימית ברובה תהיה מחופה בבלוק תאי, (אחראו גבס או   או בלוק תאי )איטונג בלוקי בטון, או לוחות גבס,   

   .ברנוביץ משולב בניה :בשיטה:  1045 ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס.  : לפי החלטתעובי   

 גימור קירות חוץ:  2.6

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

  מקורים, ות, שטחיםרו בגגות, ק במרפסות, ; )בעיקרהיתר הבניהבכפוף ל משולב עם חיפויים אחריםו/או : טיח טיח חוץ  2.6.2 

 עמודים וכו'(.

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

 או משולב, לפי  ו/או בלוק תאי בלוקי גבס ו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1חלק  1004ל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  כ ב השלד והיועץ ו   מהנדס   נחיות ה    

 ראשיים:  חדרי מדרגות 2.8

 ; לפי חישובי המהנדס עובי:או בנוי או משולב.  : בטון מזויןחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

עם מכון התקנים הישראלי. חיפוי  טמ כל צבעי תקרות וקירות הפנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק": חומר: גימור קירות פנים 2.8.2  

  נטטי.י . גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סטיח וצבע אקרילי עד לגובה תקרהכדוגמת הריצוף+  בשיפולים )פנלים(

מחוספסים   . כולל פסים םוהפודסטי בעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגותאבן נסורה ו/או גרניט פורצלן : מדרגות 2.8.3 

 .הכנגד החלק

 לבחירת האדריכל/החברה.גרניט פורצלן  אבן נסורה ו/או ריצוף משטחים:   

 לפי החלטת האדריכל., )לרבות מאחז יד( ו/או בנוי ו/או משולב: מתכת מאחז יד /מעקה 2.8.4 

  . מדרגות )גג ראשי(י : דרך חדרעליה לגג       2.8.5                     

 : )לובי( קומתית האמבו  2.9                        
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   .לבחירת האדריכל/החברה.   פורצלן או גרניטו/קרמיקה דוגמת  חיפוי קשיח: חומר: קומתיתהמבואה ה גימור קירות פנים 

 תקרה ו/או    עדצבע אקרילי גימור , : טיחמעל החיפוי הקשיח . משקופי הדלתותלפחות עד לגובה : עד לגובה                

  לבחירתאו תקרה מונמכת ו/ משנה  תתקרו/או   סינטטי דוגמת פוליסידטיח + צבע :  חומר: הרתק גימורתקרת משנה.  

 האדריכל/החברה. 

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ארונות למערכות:: לפי עיצוב האדריכל. סוג ומידות גרניט פורצלן.: ריצוף 

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

 .החברה/לבחירת האדריכל גרניט פורצלן אוו/קרמיקה חיפוי קשיח, : חומר: יםנפימור קירות ג               

   ו/אותקרה  עדצבע אקרילי גימור , : טיחמעל החיפוי הקשיח לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה .: עד לגובה                

 . דקורטיביתתקרה  וא ו/משנה  תתקרסינטטי דוגמת פוליסיד ו/או : צבע חומר: תקרה גימורתקרת משנה.  

  גרניט פורצלן.: ריצוף 

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

 לבחירת החברה/האדריכל. טיח וצבע אקרילי.קירות גרניט פורצלן, ריצוף פרוזדורים  למחסנים:  

 ע בתנור )צד חיצוני בלבד(.ובפח צ ארונות למערכות:

 .6.1.3ראה עבודות פיתוח סעיף  :לא מקורה גימור רצפת חניה ו/או אבן משתלבת. מוחלק בטון :רצפת חניה 2.11

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו': כגון: חדרים טכניים חדרים  

 ארונות חשמל,  מחות,וג)למעט מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד טיח + צבע בטון צבוע ו/או : גימור קירות

 ו/או משולב   ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיו/או טיח צבוע   מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :גימור תקרה. (מים וכו'  

 האדריכל. או טראצו או משולב לפי החלטתאו גרניט פורצלן אריחי קרמיקה : גימור רצפה 

 וח או בהתאם לדרישות הרשות. תי : פחי אשפה מוטמנים בפ פתרון אשפה אין.חדר אשפה: 

  :ותהער

 במרתפים , במחסנים ובאיזורים טכניים וכן מעל תקרות משנה, יתכן בטון טבעי לפי החלטת האדריכל.. א

 .צביעת קירות/תקרה תהיה בגוון לבן ב. 

 2.  בעניין האבן הטבעית ראה גם הערה לאחר טבלה ג

 

 (. 3.7.8)ראה סעיף   ומחזיר שמן  , כולל אינטרקום)אלומיניום וזיגוג( אהובהמ במכלול: יש, משולב ן לבניידלת כניסה  2.13

 .816לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנת תכנון ובניה ות"י  ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסהתיבות דואר:                

  .(לפי החלטת האדריכל יום מזוגגנ יאלומ או  עפ"י תכנית )מתכת .: ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 : דלתות אש, כולל מחזיר שמן. דלתות חדרי מדרגות 2.14

 לפי החלטת האדריכל.תיאור, חומר וכמות,  :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

 . ת, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אשי נאו סגירה יד , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש  :דלתות לובי קומתי  2.15

 יהיו לחצן    :משותפים וחלקים חדרים ,חדרים טכניים חניות, , לובי, חדרי מדרגות, מבואות קומתיים,ן לבנייבכניסה , תאורה 2.16

   .בחדר המדרגותדלקת אור הלבחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  שבת לתאורת לילה קבועה ןמנגנו והדלקת אור בכל קומה               

 בחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה   ודרישות הרשויות. המהנדס/עפ"י החלטת האדריכל: סוג וכמות 

 לפי  דרישת הרשות המקומית.               

  האדריכל. בגוון לפי בחירת   (פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם החיצוני בלבד ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

   למחסנים בלבד.יחוברו במונה משותף  -המחסניםמערכת החשמל של  תהזנ:   דירתייםבמחסנים וחשמל תאורה      2.18

 של הבניין/ים לפי   הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

 תכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמוכים ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם בניין/ים  י)החלטת החברה   
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 סמוכים, בכפוף לאישור הרשויות השונות(.   

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

 2.60-כ גובה הדירה*: 3.1  

   מ'; 2.60  -כ: תקרהה גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית   

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

   

 למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי הערה: * 

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

 

 רשימת חדרים וגמרים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה. –  2 טבלה מס' 3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
ר/ מ"א  "ממחיר לזיכוי ל

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 
 כניסה 

 

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
   תאי 

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

 חדר דיור 
 )מתחם לא נפרד( 

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
 ( תאי 

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

 מטבח 
 )מתחם לא נפרד( 

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
 יאת

 אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  
לפחות    ס"מ 60קרמיקה בגובה חיפוי 

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

חיפוי תואם בקיר גב/צד הארון מהרצפה  
 לגובה החיפוי שמעל ארון התחתון. 

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 

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

 פינת אוכל 
 )מתחם לא נפרד( 

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
 תאי

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

 פרוזדור 
בלוק  /בלוקי בטון /בטון 

 תאי
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  

 חדר שינה הורים 
בלוק  /בלוקי בטון /ן ו בט

 (1)  תאי 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  

 הורים   רחצה חדר  
 צמוד לחדר  ) 

 ( שינה הורים 

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
 (1)  תאי 

 אין  ( 3)ראה  מעל חיפוי   (2)  + צבעטיח  
 הדלת  גובה  לא יפחת מ  חיפוי קירות

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

 שינה   י חדר 
בלוק  /בלוקי בטון /בטון 

 תאי/ 
 (1) 

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 )כללי(   אמבטיה   חדר 
 

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
 ( 1) תאי/ 

 אין  ( 3)ראה  על חיפוי  מ  (2)  + צבעטיח  
 הדלת  גובה  לא יפחת מ  חיפוי קירות

 . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 חדר שירותים 
בלוק  /בלוקי בטון /בטון 

 (1)  תאי 

 אין  ( 3)ראה  מעל חיפוי   (2)  + צבעטיח  
 מ'  1.5גובה לא יפחת מ  חיפוי קירות

 . בהמשך ראה פרוט בהערות  
 -- ( 4)ראה  רמיקה ק חיפוי

 מרפסת שרות 
בלוק  /בלוקי בטון /בטון 

 ( 1) תאי/ 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  

משטח מרוצף /  
 מרפסת שמש * 

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
 ( 1) תאי/ 

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

 מסתור כביסה 
בלוק  /בלוקי בטון /בטון 

 (1)  תאי 
 3.4ראה סעיף  אין  אין (2)  + צבעטיח  
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 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף 
ר/ מ"א  "ממחיר לזיכוי ל

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
 (1)  תאי 

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  
 עובי קירות מחסן.  אין  גרניט פורצלן

 מכון התקנים הישראלי(. םיהיו בעל תו תקן ירוק מטע התקרות וקירות הפניםצבעי )כל  לה:לטבוהבהרות הערות 
 

  .באופן נקודתי כגון פרט בידוד אקוסטי.( לוחות גבס) כדוגמת איטונג(/בלוק גבס בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי :חומר קירות ( 1)

            פי ל בממ"ד .חיפוי לוח גבס למתן פתרון נקודתי כגון פרט אקוסטי/לוחות חשמל לדרישות התקן ובכפוף  +צבע אקריליטיח :גמר קירות ( 2)

 הנחיות  

 : לבן גוון .  צביעה בצבע אקרילי פקוד העורף.

  לבן   גוון: בסיד סינטטי.צביעה  .לדרישות התקן הנמכות גבס במקומות הנדרשים )הסתרת צנרת וכו'...( ובהתאם טיח :גמר תקרות  

האריחים יהיו מסוג א' העומד (  גרניט פורצלן   : פורצלן )   ף ו צ סוג הרי   ,  בכל חלקי הדירה ובמרפסות יותקנו אריחים מסוג פורצלן : ריצוף ( 3) 

 בדרישות התקינה והחקיקה הרלבנטיות.

ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר הקירות חיפוי קשיח. במקומות   7הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות ומאותה סדרת ייצור בגובה    

  –  2279סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי ייעודם, יעמדו  בדרישות ת"י   .ולים פי בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בש

 11R  –רצפת תא מקלחת   ; R-10  –חדרי רחצה   ;R-9  –חדרי מגורים   :התנגדות להחלקה ולא יפחתו מהמפורט להלן 

 .  ה ל סידרו ים בכ ת גוונוגמאוד  3ו  ארבע סדרות   ס"מ   60X60אריחים במידות    החדרים: לכל מערכות    

סדרות,   45X45:   4, אריחים במידה  )אחת מהן דמוי פרקט(   סדרות   33X33 :  5ים במידות  אריח   :ומרפסת שמש רחצה   ריצוף בחדרי   

 .  דוגמאות גוונים בכול סידרה   3ו   .  , סדרות   15X60: 3ם במידה  חי יאר 

   

 דה.י ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ת הרוכש תעשה בחיר  

   

לבנטיות והתקינה הר ות החקיקה העומד בדריש סוג א'  ן(רצל פו   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   , ( וג האריח הינה להחלטת המוכר חירת ס )ב 

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  ת וד יבמ   תי בש  אריחים   (.  LAPPATOיק חלקית ) ר מברבגימו 

 

ונים מכל סדרה התואמים דוגמאות/גו  3-סדרות של ריצוף ו   4  , המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, לריצוף או לחיפוי יח, המיועד  ארת  לכל מיד       (5)

ים יהיה בגוון בהיר ניטרלי. לפחות אחת מבין ין הגוונים המוצעמגורים. לפחות אחד מבלדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות 

בחירה בין שני גוונים המוכר יציג לקונה   ים(: חן רובה )למילוי מישקים בין הארי גוו.   ( LAPPATO ) ריק חלקית מב "   הסדרות תהיה בגימור 

 .בחר ע"י הקונה שולט של האריח שנ בגוון קרוב לגוון ה  ר האח בגוון אפור ו  ד אח של רובה )למילוי מישקים בין אריחים(:  

 ספק, שיבחר על ידה.ה   או ממבחר שתציג החברה בחירת הרוכש תעשה            

          

  הערות: 

 .ולפי היתר בניה .1142 . בגובה: לא פחות מדרישות ת"י בהתאם לתוכניותו  מזוגג יניוםמ אלו ו/או בנוי – מעקה 

  יהיה מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לדרישות ( הבניהפ"י תנאי היתר באם לא נדרש אחרת ע) עיצוב מעקות המרפסות

 .חזיתטיים או בנוי כדוגמת ההרלבנ יםקנ הת

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, ממ"דה, חדרי רחצה, רבכניסה לדי – הפרשי מפלסים 

 ה לפי כל דיןובבג)מדרגה(  מונמך/הגבמו יתכן סף גג, /למרפסות שמש  ביציאה 

 .או עד גובה "אריחים שלמים" 2 ס'מ צוין בטבלהגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המ  - קירותוי חיפ 

                    )מתוך  -אריחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי( . PVCינות מפרופיל אלומיניום או  עו פ צ יבו   –פרופיל פינות בחיפוי         

בנוסף נאמר בתקן  ם. בדלי גוון ומרקוהימים, גידים  טבעי, שעלולים להיות בו נ  א חומרבון שהאבן הי א בחשיש להבי . (2לק  ח 5566ת"י 

ולפיכך יהיה שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין      הרצפה משתנה עם הזמן, המשמשים במערכת  םגוון הלוחות או האריחי  זה....

 . המקצוע ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  ולכה . קה ים למטרות תחזו חות או האריחים הנשמר הלו 
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 וף בדירה. צספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריניעת למ - טוש/הברקהלי  

 ו/או   מתכת ו/או ( עץ ו/או בטוןררק באם תחליט החברה לבצע ולא בהכרח יסומן במדויק ו/או בכלל, בתכנית המכ) – , קורה/ותרגולהפ 

   .בהתאם לתוכניות ודרישת הראשות המקומית ולב,שמ 

 ואזורים טכניים.   ארונות למערכות ,הריצוף למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח( מחומר ים)פנל –פולים שי  

 חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(.  

 מ"מ 3של  ת(נדרש ביצוע מרווח בין אריחים )פוגו,  וקרמיקהן רצל,פובאבן טבעית נים לריצוף קרישות הת לפי ד – מרווחים )פוגות(

  ת.חולפ

   

 במפרט מכר זה  או במסמך אחר ערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צוין כך בטבלה,ה)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות ב         

 ה(. שצורף להסכם הרכיש          

 ארונות: 3.3

טוחה של כיור/ ש מתאים להתקנהם, תושבות לכיור, חיתוך פתח הות, מגרות, מדפיל דלתהארון יכלוארון מטבח תחתון:    3.3.1 

נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים.  להתקנה שטוחה, תוך המתאיםי תושבות וחהכנה לכיריים מובנות )

 ס"מ.   60-כות כולל חזיתעומק הארון 

   ס"מ  10  -ל כש )סוקל( בגובהבתחתית הארון הגבהה בנויה "מ מעל פני הריצוף.ס 90 -יון של משטח העבודה יהיה כסף עלגובה 

', וגב הארון יהיה  מ"מ לפחות 17-18בעובי  מעץ סנדוויץ גוף הארון והמדפים יהיוית הארון . תעמיד למים/רטיבות של תח ובחיפוי 

 -. הארון יכלול יחידת מגרות ברוחב כMDFויץ( /)סנדו הארון תהיינה עשויות עץ לבוד ות דלת מ"מ לפחות. 5-6י בעוב מעץ דיקט

 םמכאניי ביחידות פינה של הארון יותקנו פתרונות. ות האדריכלחינה לפי וגוון ידיות מתכתהארון.  לכל גובה ועומקת ס"מ לפחו 60

 לאחסון נשלף כדוגמת "מגי'ק קורנר".

המטבח   ק את ארוןלהתקינם יודיע למוכר ועל המוכר לספ ר שלאותנור בארון תחתון, החליט הדיי ח  ננים הכנות למדימתוכ במטבח

 לל שמתחת לכיור המטבח.חום ההכנות, ההכנה למדיח תותקן בתות ומדפים במק דלכולל 

צגו ע"י החברה ו/או  אחד בהיר ניטרלי( שיולפחות )מהם אחד לבן ושונים גוונים  5לבחירת הרוכש מתוך  פורמייקהציפוי חיצוני: 

 ל ידי החברה. ר/ו עהספק/ים שיבח

 .בגוון לבן יןו/או מלמ יקה פורמי: פנימי וגמר מדפיםציפוי 

   ;שךמראה הערה בה*: אורך הארון  מידות  

)כדוגמת אבן קיסר תטבעית או פולימרימאבן משטח עבודה לבחירת הקונה  יותקן תחתון לכל אורך הארון ה  משטח עבודה: תיאור:

ס  ס"מ ביח 2ה של לט, שוליים בהבלפי העניין( 1,2)חלקים  4440 ומד בדרישות ת"י"מ העס 2-פחות מ, בעובי לא שווה ערך( או

בהיקף המשטח יותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע    תאם להתקנה שטוחה של כיור.ח יוט המשלחזית הארונות בכל היקפם, 

ל היקף , כולל אף מים בככל הנדרשכ טח,המשלא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית רשאי להעדיף התקנה ל ע"י המוכר. הקונה

    ה ולא לוח בודד אחד. קיסר בהדבק לוחות אבןרת גוון משטח העבודה. ה תעשה בעת בחיז הקונה בנושא המשטח. הודעת

 .  (אלו יהיה בהיר ניטרלי ם לפחות )אחד מגווניםגווני  3לבחירת הקונה מתוך  גוון: ,תחתוןהמטבח חלק לפי ארון מידות: 

  אין.ח עליון: מטב ארון  3.3.2 

    יש.  ן(:ארונות אחרים )ציי  .33.3 

או סיבית עמידה במים   MDFאו  (סנדוויץלבוד )עץ מארון תחתון ן ק יות: )למעט בחדר השירותים( רחצהה  י מחדר אחד ל ו כב

  בלתי מחלידיםצירי  ות, מדפים,ת הכולל דלתלפחו ס"מ 80 מינימלי שלבאורך  מונח  הארון יהיה, EN310לפי תקן   P5ברמה 

 .25X45שמידותיו לפחות  בכיור רלי מחרס משולבטג טח עבודה אינמש.

 

                     רה:עה

 :  מטבח תחתון ארון  אורך מדידת*

 .אורך ארון תחתון  מטר 5.00 -חדרים  3,4  

 .ר אורך ארון תחתון מט 6.00חדרים  4.5-מ החל 
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 הכנה ל שקיימת( בלת כוללת )ככו תקן(. המידה המה מחושבת פעמיים באורך הארו ת לאורך הקיר )פיננעשי  מידת הארונות

יחשבו   ארונות המטבח, לא באורך 5% -טיות עד כ)למדיח, כיריים , תנור וכיו"ב, למעט מקרר(. סמליים שעבור מכשירים ח

   זה. אורי מת הי כסטי 

 ים לתליית כביסה: תקנמי  3.4

   ניתן  ס"מ. 160ורך מינימלי של סה מפלסטיק, באביחבלי כ 5ים, וגלגל  זרועות מתכת מגולוונות בעלית כביסה: לי לתני  חיצו מיתקן  

 בלי מ והאורך המצטבר של חס" 120 -אי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מנס"מ ובת 1.60 -המתקן יהיה קטן מ שאורך               

 ס"מ.  800 -פחת מהכביסה  לא י              

 פסת. וה ערך בחצר/מרשו שיותקן מתקן לדירות גן/גג )לפי העניין( אפשר  

 לפי תכנון האדריכל. ,5100 'העומד בתקן ישראלי מסעמיד מחומר : תיאור: ()ככל שמתוכנן  מסתור כביסה 

הפרעה לתליית פריטי   יווצרשל המזגן/ים, במקרה זה עלולה לה ותקן גם יחידת העיבוי: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויהערה

 . רטת מהכתוב במפאך לא פחו כביסה גדולים 

 

  )מידות בס"מ של פתחי הבניה החיצוניים המינימליים(    סים בדירהי רשימת דלתות, חלונות ותר – 3 טבלה מס' 3.5

ות המעברים  , מידהפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרהבמידות הפתחים, בסוג : יתכנו שינויים במיקום הפתחים, הערה 
 ך.שהבניה. ראה גם הערות נוספות בהמתקנות התכנון ו ב יפחת מהנדרש החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא 

 

 תריסים חלונות דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

יחה )ציר  פת סוג
גרר/  כע"כ(/ נ
 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 חב( וה/ ר)גוב

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

ה  סוג פתיח
  כע"כ/ /)ציר

 רר/כיס/אחר( ג נ 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ  מרוח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

 )ט( 1

 ציר רגילה  טחוןה ב פלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/210-כ

 חדר דיור 

 )ג( 1

 אלומ' מזוגג 

 
 

 נגרר כ.ע.כ 
 
 

--- 

--- 

 
 
--- 
 
 

 )ג( 1

 אלומ' 
 

 )ה( פח אלומ' 
 

ה חשמלי  יללג
ומנגנון פתיחה  

 ידני
 

 230/210-כ
 

--- 
 230/210-כ

 

--- --- --- 
 )ג( 1

 אלומ' מזוגג 

 
 

 נגרר כ.ע.כ  
 

 ' ומאל )ג( 1
 

 
 )ה( פח אלומ' 

 
 

 ידני גלילה 
 

 230/110-כ 230/110-כ

 מטבח 
 

--- 

--- --- 

1 

וג  יג אלומ' ז 
 כפול 

 נגרר כ.ע.כ 

--- 

--- --- --- 

 ---     80/90 כ  ---

חדר שינה  
 הורים  

1 

 ציר רגילה  ()יעץ

 )ג( 1
אלומ' זיגוג  

 כפול 
 נגרר כ.ע.כ 

1 

 אלומ' 
 

 )ה( לומ' א  פח
 

 ניגלילה יד 

 80/210-כ
 120/115-כ

 
 120/115-כ

 

 חדר שינה 
 

1 

 ציר רגילה  ()יעץ

 )ג( 1
ומ' זיגוג  אל

 ול כפ
 נגרר כ.ע.כ 

1 

 אלומ' 
 

 )ה( פח אלומ' 
 

 יגלילה ידנ
 120/115-כ 120/115-כ 80/210-כ

 2חדר שינה 
 

1 

 ציר רגילה  ()יעץ

 )ג( 1
אלומ' זיגוג  

 כפול 
 .ע.כ נגרר כ

1 

 אלומ' 
 
 )ה( מ' פח אלו 
 

 גלילה ידני

 120/115-כ 120/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

1 
  פלדה לפי

 ג"א  ה
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

 )ג( 1
  אלומ' מזוגג

עפ"י הנחיות  
על פי הנחיות  

 הג"א 
עפ"י הנחיות  

 הג"א 
עפ"י הנחיות  

 הג"א 
 

 )ה( פח אלומ' 
על פי הנחיות  

 א הג"
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 תריסים חלונות דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

יחה )ציר  פת סוג
גרר/  כע"כ(/ נ
 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 חב( וה/ ר)גוב

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

ה  סוג פתיח
  כע"כ/ /)ציר

 רר/כיס/אחר( ג נ 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ  מרוח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי/אחר( 

 ( כחדר שינה
 100/100-כ 80/200 -כ

 הג"א 
 100/100 -כ

עפ"י הנחיות  /
 "א הג

 

--- 
--- --- 

--- 
 הנגררת לכיס.  ם, ד הדף ורסיסי כנף פלדה נג --- ---

--- --- 

  רחצהח. 
אם  – הורים

 יש

1 

 ציר רגילה    אור-צו  ()יעץ

1 
 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/80 -כ 80/210 -כ

שירותי  
אם   -יםאורח

 יש
 אוורור מכני ___ ילה רג ציר ר או -צו  ()יעץ 80/210 -כ

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

ה  טיאמבח. 
 )כללי(

1 
 ציר רגילה  אור -צו  ()יעץ

--- 
 --- מכני אוורור 

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

 --- --- 80/210 -כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  ()יעץ

 )ג( 1

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

 )ג( 1

 נגרר כ.ע.כ  פח אלומ' )ה( מ' אלו 

 160/100-כ 160/100-כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 מוד צ 

)ככל  
 ( ד צמ שהו 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/205 -כ

 : ואחרות טבלהל ערותה

 ם הרכישה(.במסמך אחר שצורף להסכבטבלה, במפרט מכר זה או  צוין )הקיים בפועל רק באם  

לפי החלטת האדריכל ,   סוג פרופיל:יום, ומינ אל= אלומ' לה. ובפתיחת ציר רגי  ובחלקיו 23לתקן ישראלי מס'  בהתאםדלת עץ לבודה עץ  דלת .א

וך  על כנף ו/או לתנגררת = כנף ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר

 בחדר דיור  ו/או חשמלי עהבאמצעות רצו  = תריס נגלל כלפי מעלה,גלילה  ,עה אנכיתבתנו = כנףגיליוטינה גומחה )כיס( בקיר, 

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוכולות להופיע שני חדרים יל, משותפים דלתות/חלונות . ב

 . רס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האווי 3צפה עד  מעל רים יוגבהו . יתכן ושולי דלתות פנונות המצוינות בטבלהלח

מ"מ משני   4( המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם )זיגוג בעובי Double Glazingכפול  ) זיגוג שקוף עם   לומיניוםג אוסמ חלונות, .ג

 מילי זיגוג, אטו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגם יהי אחר לפי תכנון (.החלונות ורכיביהמ"מ או  6ר של לפחות  הצדדים עם מרווח אווי

חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף פלדה נגרר בהתאם להנחיות  נוני פתיחה ונעילה. חלון ממ"ד יהיה ג, צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנ EPDMגומי 

ים עשויים פח יסהיו שלבי התר בתריסי גלילה או הזזה י גג ונגרר כנף על כנף.ם מזוה, מסוג אלומיניויהיה בעל ויטרינ חלון חדר הדיור   .ורף פקוד הע

 מ' יורכב ארגז תריס גלילה 2.5בחדר הדיור ובפתחים ברוחב מעל   ואטם גומי ככל שיידרש עפ"י הוראות היצרן  ף צלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקא
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כל  .ע.כ,  במסילותכ רינות נגרריםאין. בפתחים הכוללים חלונות/ווט :רשתות  דני.יחה ים מנגנון פתיחה חשמלי ומנגנון פתעם שלבי תריס כנ"ל ע

 ילה כהכנה לכנף רשת אחת.   סהחלונות יותקן נתיב נוסף במ

מטבח באם פונה למרפסת שרות ות בלרב ניה נדרש אוורור(בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והב) לקיר חיצוני  בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 . פת כיסוי(ות רפ)לרב יותקן אוורור מכניבתריס או חלון,  סגורהה

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  יועץ האלומיניום. ו/או וון, עפ"י תכנון האדריכלופיל, גרסוג פ .עשויים אלומיניום החלונות והתריסים רותגסמ . ה 

לב"( עפ"י שקופה או עמומה )"חבטיחותית זכוכית תותקן  (,לונות)באם יש ח יםשירותרחצה ו בחדרי . חסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/מ

 ת האדריכל. לטהח

יבוי  ודרישות כ אדריכל  או רפפות קבועות, לפי החלטת ה / ו ו/או סורג  צעות חלון ו/או אוורור מכני ו/או סבכה  ה באמ ש ( יע ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ו 

 . אש 

 .ון האדריכל , הכל עפ"י תכניםקה ומס' כנפיבוע, חלוים, תוספת או ביטול של חלקי זיגוג, קותריס בצורת פתיחה של דלתות, חלונות  םיתכן שינויי  . ז

ל דין  ידי מנגנון גלילי התואמת להוראות כ-בעלת מערכת בריחים חבויים ומופעלים על (ביטחון)ניסה ראשית מפלדה לכ דלת מגן: דלת כניסה .ח

לינדר,  צירים, מגן צי ותסקופית, מערכגר ביטחון פנימי נוסף, עינית הצצה פנורמית/טללן: ס,לרבות רכיבים כמפורט לה 5044ס' ולתקן ישראלי מ

כנף הדלת  מ"מ לפחות. 1.25משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי   .מעצור דלת ומספר הדירה ,ת סף תחתוןשידית נעה ו"רוזטות", מבר

 בהתאם לבחירת המוכר.  גמר וגוון: בתנור.וף יהיו צביעה והמשק 

  בכניסה לדירת גן: דלת אש בקרבה או בחירת המוכרת. גוון לפי  ל, ניו  ציפוי עורף. : דלת פלדה אטומה, בהתאם לדרישות פיקוד הממ"דדלת  .ט

תותקן כנף דלת אש נפרדת  כלפי חוץ(. לחילופין לפי הנחיות כיבוי אש יתכן ודלת הכניסה לדירות תשמש גם כדלת אש )ויתכן שתידרש פתיחתה 

ץ עאוטומטית במצב חרום, לפי דרישות יוית או ה ידניר)סגכלפי חוץ דלת הכניסה הרגילה או בסמיכות ופתיחתה תהיה  משקוף משולבת ב

 הבטיחות ורשות הכיבוי(. 

לה; הדלתות  ובפתיחת ציר רגי  על חלקיו 23מס'  יראלדלתות הכניסה לחדרים תהיינה דלתות לבודות בהתאם לתקן יש: פנים מכלולי דלתות  .א

ות  חכנף הדלת תהיה עשויה משתי לו, לפחות ס"מ 7ובה בגבתחתית הדלת ידות למים ויכללו התקנת קנט מחומר עמיד למים נה עמתהיי 

אמה לסוג  חר; צירים יותקנו בהתחוזק, אקוסטיקה, קיים, א  – מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר ש"ע בכל היבט תפקודי

עמידים למים ויעמדו בכל  ת ודבקים יהיו חודלת לרבות לוכנף ה. צדדים לפחות 3 -יהיה מצופה ב( טקנ( - הדלת הדלת והמשקוף; היקף כנף 

  ידיותו  פנוי""תפוס  סיבובי מנעול , עםהמתאים לעמידות במים גמר פורמייקה או ציפוי חיצוני מתועש. תקינה הישראלית, ככל שישנההדרישות 

ובגוון תואם  רי או עץ בגמר ימל הלבשות פולבע ; 23ף הדלת יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' קומשלת בהיקף כנף הד .משני הצדדים מתכת

   .המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים  ;מהי לדלת ויכלול פסי אט

 .הדלת אור, מזוגג בכנף -צו /בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר  . ב

 ה.שיבחר/ו על יד יםה ו/או הספק/שיוצגו על ידי החבר נים לפחות )אחד מהם לבן(,גוו  3לבחירת הרוכש מתוך  גוון: .ג

.  , אין לקבוע סורג קבועקומתי )בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( המוכרז כפתח חילוץירה  דבבפתח או /בממ"ד ו -פתח חילוץ  .ד

 יחה. פת תיחה וכיון הם במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפינויי ש יות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנורז ע"י הרשובפתח שיוכבנוסף, 
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 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/דה אטומה, הנפתחתמוגן הינה דלת פל דלת כניסה למרחב :פיקוד העורףלפי דרישות  .ה

  ים שונים,ניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטר אלומי ת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון רה. חלון פלדה כנף אחס"מ מעל מפלס הדי

תיצור  פתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת דיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.ים בומחס

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

חייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  כש, יאושרו ע"י פיקוד העורף, לכן פירוקו ע"י הרוו  והתקנתו נבדקו

פועל יגבר הביצוע בפועל פרט המכר לבין הביצוע ביעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתכניות המכר ו/או במהעורף. למנ

 ל פיקוד העורף. ש התואם הנחיות מעודכנות

אביזרים   קנתהצורך בהת, עקב "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ו, הינן מידות משוערות בס"מ, 3מס' בלה המידות המפורטות בט – מידות

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

  המתקבלים לא יפחת ממידות/שטח, לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה.   בכל מקרה גודל הפתחים )לפי העניין(.

 

 

 

 

 בלה זו( )ראה גם הערות לאחר ט מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה –  4מס' בלה ט 3.6

 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
וקיים  במידה  
  חדר -בדירה 

 הורים רחצה
 מרפסת שרות  אמבטיה )כללי( חדר 

במידה וקיים  
חדר   -בדירה 

 שירותים

 כיור מטבח 
 )בודדת/כפולה( 

 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

 זיכוי ₪  
 

'  גכמפורט בנספח 
 ( )טבלת זיכויים

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

 כיור רחצה 

ות  מיד
 )בס"מ(

--- 
  80 -ארון תחתון כ

  ס"מ
  80 -ארון תחתון כ

 מס"
--- 25/45 

 א'  --- א'  א'  --- סוג 

 --- זיכוי ₪  
 
 אין

 
 אין

 אין ---

 כיור לנטילת ידיים 

מידות  
 )בס"מ(

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

 ---            --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 )ב'( טיפהש

 

מידות  
 )בס"מ(

 ן  לפי מידות היצר  --- לפי מידות היצרן  לפי מידות היצרן  ---

 א'  --- א'  א'  --- סוג 

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

 מטבח 
וקיים  במידה  
  חדר -בדירה 

 הורים רחצה
 מרפסת שרות  אמבטיה )כללי( חדר 

במידה וקיים  
חדר   -בדירה 

 שירותים

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות  
 מ()בס"

--- 80/80--- 
70/170   
 אמבטיה 

--- --- 

 --- סוג 
ז  ריצוף משופע לניקו

 --- )מקלחת
 --- --- אמבטיה אקרילית  א'

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪  

סוללה למים קרים  
מהקיר   כיור,חמים ל/

 מהמשטחאו 

 פרח מערבל  --- מערבל  פרח פרח מערבל   מערבל פרח דגם 

 א'  --- א'  א'  א'  סוג 

 זיכוי ₪  
'  גכמפורט בנספח *

 )טבלת זיכויים( 
 
 אין

'  גכמפורט בנספח *
 לת זיכויים( )טב

--- 
 
 אין

טיה סוללה לאמב
 למים קרים וחמים 

 --- --- )סוללה(  רב דרך --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- זיכוי ₪  
'  גכמפורט בנספח *

 )טבלת זיכויים( 
--- --- 

למקלחת   רב דרך
 קרים וחמים  למים

 --- --- ---  רב דרך --- דגם

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

כנה למכונת כביסה, כולל  ה
 לחיבור מים ולניקוז  

 --- יש  --- --- ---

  לשרוול יצוניתבדופן ח 4פתח "
, מייבש כביסהפליטת אדים  מ

 כולל תריס הגנה  
 --- יש  --- --- ---

 לחיבור מדיח כלים הכנה 
ההכנה כוללת ברז והכנה )

לחיבור לביוב ולסיפון קערת  
 (מטבח

 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  )ברז ניל(  ם למקררנק' מי 

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

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

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 ישה(.בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכ צוין בפועל רק באם )הקיים  

סילי  /נירוסטה לי/אקרי/חרס מתוך:  חומר. ס"מ 80/46במידות כפולה קערה או ס"מ  60/40  במידותבודדת ה לבחירת הקונה קער כיור מטבח (א)

 . תקנה תחתונהכפול שניתן שיהיה בה למעט כיור חרס של כיור שטוחההתקנה :    .קוורץ

 : חרס. כיור נטילת ידיים  .ס"מ 25/45-במידות כ   חברהבחירת ה לפי תוצרת חרס.: כיור רחצה (ב)

 תהיה מחרס מונובלוק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה  : אסלה (ג) 
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 תקן ע"פ ליטר 3-ליטר ו 6בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של דו כמותי מונו בלוק כל הדחה חרס ומי ארגז שטיפה :  

   ל צירי נירוסטה.קשיח בע )מושב( פלסטי :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת1385  

                

 ימוקמו על מישור משטח העבודה או   ,קרמי דו כמותי בעל מנגנוןברז נשלף : דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים (ד) 

  1385רישות הת"י ועומד בדסדרות לבחירה   3לפחות  יוצגו ,ס"מ, ציפוי כרום ניקל 25גובה  ס"מ , 20עומק  הכיור              

 עומק מים, נון קרמי דו כמותי כולל חסכבעל מנגפרח מיקס : דגם: )כולל חסכמים( וכיור ח.שירותים לכיור/י רחצה, קרים/חמים סוללה למים (ה) 

 .1385עומדת בתקן סדרות לבחירה  3רום ניקל יוצגו לפחות , ציפוי כ ס"מ 15 כ ס"מ גובה 15-כ             

     מ"מ  הומוגני, בעלת חיזוק היקפי להבטחת יציבותה, הכול בהתאם לכל דין. 3.5י אמבטיה : תהיה מחומר אקרילי בעוב )ו(           

כולל צינור שרשורי,   מיקס מהקיר, ,דרך( 3ץ רב דרך )אינטרפו תותקן סוללה למים חמים וקרים :בחדר מקלחת סוללה למים קרים/חמים: ()ז 

ס"מ   30או לחילופין לפי בחירת הדייר זרוע מהקיר באורך  פחות ומזלף ס"מ ל 60סקופי ומוביל אנכי באורך תלה מתכוונן, מוט החלקה טל

ית למילוי האמבטיה וכן  כוללת יציאה תחתהסוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, תותקן  :בחדר אמבטיה .ס"מ 15טר וראש מקלחת בקו 

 לף.  ס"מ לפחות ומז 60וביל אנכי באורך טלסקופי ומ   שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה 

 קרים בעזרת ידית  /ויסות מים לחמים)מנגנון קרמי דו כמותי  כל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסר בעל  

 1385ות ת"י בדריש עומדות ו  ככול שישנה המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות שלוש סדרותויכללו חסכמים; על  (אחת  

  
 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהו כיורים התקנת  ח() 

 .: לבןגוון הקבועות ()ט 

 ר לקו דלוחין או שפכים. ( וחיבו2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת ()י 

 הסופיות הינן    הרי אלו משוערות, המידות דות של הכלי בס"מ,ו/או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מי: בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי  מידות ( )יא 

 החברה. שנבחרו ע"יאו היצרן, /בהתאם למידות הספק ו  

  ד ללא אביזרי קצה.: באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבהכנה לנק' גז )יב( 

 רונית. : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העימים קרים ()יג 

   בהתאם לבחירת החברה. -אמבטיה(קבועות רחצה )אגנית/ ( )יד 

 קבוע.  ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  ( )טו 

 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.   פרח  

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

 חת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. ציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלנטרפוץ( = חלוקת כניסה/י)אי  דרך-רב  

 הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו  שממייבאויר חם/לח,  להוצאתבהעדר חיבור קונדנסר =  ()טז 

 יר חם למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט או  בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. הלחות הנפלטת  

 לחלל הדירה בסמוך למכונה.   

 ניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'(. יש לקחת בחשבון כי מערכת אספקת המים וה  ()יז 

 גלישת  שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני אמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שינוי מה  

 מפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת מ  

 כגון  צפת האמבטיה אינה כוללת חספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים ( הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שר)יח 

 מניעת החלקה. הדבקת מדבקות המיועדות ל   

להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לא (  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש)יט 

 ה/ות הבישול. להב רצוני של    

עם שיפועים לניקוז  2279רישות ת"י בד בגמר העומדרש בהוראות כל דין. שטח הרצפה של תא המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנד( )כ 

  במקלחת לא תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע המשטח

 מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו  

 שצורף להסכם הרכישה(. ם צוין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרבפועל רק בא

 

 

 

 לל הבניין(, ברצפה, צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב )בחלקם יתכן ומשותפים לכ: ם בדירה, לכל צורך אחראביזרי אינסטלציה נוספי    3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.   )מיקום יתכן מתזי כיבוי,לציה. האינסט  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסבקירות או בסמוך לתקרה,   
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  בלצנרת להעברת גז וכ ,מפוצלו/או יני מרכזי ניקוז למזגן מ, החלטת מהנדס האינסטלציה לפי וסוג הצנרת מיקוםלמחלקי מים בארון 

 .  למאיידעד המיקום המיועד ו בין המיקום המיועד למעבה פיקוד

קוז  ר פיזור אוויר לכל חלקי הדירה. ניהמאפשאו במסדרון או אחר,   צמוד לתקרת חדר אמבטיה מפוצל,ו/או    י מרכזימינמיקום מיועד למזגן 

 חסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה. מהמאייד ל

   ון המערכת על ידי מהנדס מיזוג אוויר.מיקום ההכנות יהיו בהתאם לתכנ  

 הערה:  

 דמוי  ו בליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצר  יחוייבו ידרשו(, ככל ש, )בשטח הדירה וי הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיב  

 בסמוך לקירות ורצפה,  ו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" תעמודים או קורו "  

 פתחי  ידרשו יתכן ו  ן הבניי בחשבון כי לפי ת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה  יש לקחת ,בנוסף  

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

 

 פי הוראת כל דין. התקנת המערכת הסולרית תהיה בהתאם   על מערכת סולרית תהיהאספקת מים חמים באמצעות : מיםחימום  3.6.2  

לכל דירה יותקן  . (ןמים באמצעות מערכת סולארית תהיה על פי הדרישות שנקבעו בהוראות כול דיאספקת ) 579לדרישות תקן ישראלי 

את זמני ההפעלה. מערכת   המאפשר לתכנן מראש והתקן קוצב זמן הכולל מפסק וד( כולל חימום עם אלמנט עזר חשמלימיכל אגירה )ד

   ליטר. 150 :להלןהמפורט  או דין מהוראות כלסולרית תותקן בהתאם להוראת כל דין. נפח מיכל האגירה לא יפחת 

, לפי החלטת  או על גג המבנה חלל מסתור כביסההשרות או בסמוך לה או  במקום מוסתר אך נגיש כגון, במרפסת: מיקום הדוד           

  לציה. מהנדס האינסט 

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

 . יש. ברז אחד, ביציאה לחצר -גןבדירות    .במרפסת השמש  ,אין: דלי""ברז  3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(.: יש הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

  או שווה ערך.,S.P  כדוגמת   :ים חמים וקריםחומר הצינורות: מ 3.6.6

 : פלסטי םשפכי: פלסטי, דלוחין                     

 יש. : צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח 3.6.7

 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 )ראה הערות לאחר טבלה זו( מתקני חשמל ותקשורת – 5 בלה מס'ט

 

 
 מיקום

 
 אביזר 

כניסה  
 לדירה 

  חדר דיור 
ופינת  
 אוכל  

 מטבח 

שירותי  
  אורחים 
)במידה  

 ויש( 

 פרוזדור 
חדר שינה  

 עיקרי / הורים 
 ממ"ד    שינה חדרי  

 חדר 
  רחצה הורים 
 )במידה ויש( 

חדר  
 אמבטיה 

מרפסת  
 שרות 

מרפסת  
 שמש 

 
 מסתור כביסה 

 

 ן  מחס 
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 1א. 

   נקודת א.  
 מאור     
   קיר/       
 תקרה      

 1 מחליף( ) 1 1 1 1 2 1

לפי   1
הנחיות  
פיקוד  
 העורף 

1 
 מוגן  

1   
 מוגן

1   
 מוגן

1   
)מעל   מוגן 

דלת  
תקר /היציאה

ת מרפסת  
 מעל( 

 
--- 

1 

 2א. 
 זיכוי  ליחידה  

בשקלים חדשים  
 )₪( 

            

 

 

 3א. 

שינוי מקום  
 ליחידה  

בשקלים חדשים  
  )₪( 

  
' )מותנה במספר הנקודות  גמחיר  זיכוי בלבד: ראה נספח 

 מליות הנדרשות עפ"י התקן( המיני
 

 

 

 4א. 
 תוספת ליחידה  

בשקלים חדשים  
  )₪( 
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 שרות 
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 ן  מחס 
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 1. ב 

  בית תקעב.  
במעגל מאור  

   משותף
       

1 3 

בית תקע   4
  2רגיל+ 
קע  בית ת 

רגיל דרגת  
 ip44הגנה 

--- 1 
לצידי   2) 4

 המיטה( 
3 3 

1   
 IP44  מוגן 

1   
  מוגן 
IP44 

--- 
1   

 IP44  מוגן 

 
 
--- 

1   
  מוגן 

IP44 

 2ב. 
 זיכוי  ליחידה  

בשקלים חדשים  
 )₪( 

            
 

 

 3ב. 

שינוי מקום  
 ליחידה  

קלים חדשים  בש
  )₪( 

 

  
דות  ' )מותנה במספר הנקוגמחיר  זיכוי בלבד: ראה נספח 

 ( המינימליות הנדרשות עפ"י התקן
 

 

 

 4ב. 

 תוספת ליחידה  
בשקלים חדשים  

  )₪( 
 

            

 

 

 1ג 

 נקודת ד.  
 לויזיה ט      
 בכבלים    

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

 
--- 

--- 

 3. ג 

ום  שינוי מק
 ליחידה  

בשקלים חדשים  
  )₪( 

  
ה במספר הנקודות ' )מותנגמחיר  זיכוי בלבד: ראה נספח 
 ות עפ"י התקן(המינימליות הנדרש

 

 

 

 4. ג 
 תוספת ליחידה  

בשקלים חדשים  
  )₪( 

            

 

 

 1ד 

  ת תקעביה. 
 כוח מעגל      

 נפרד      
--- 1 

)מדיח   3
,תנור,  

מקרר( +  
תלת פאזי  1

עבור כיריים  
 חשמליות 

--- --- 1 1 1 
לתנור   1

 חימום 
לתנור   1

 חימום 

2 
)מוגן מים(  

ונת  למכ
כביסה  
ומייבש  
IP44 
 

--- 

 
 
 
 
1 

)פקט למזגן  
 במסתור(

--- 

 2. ד 
 זיכוי  ליחידה  

בשקלים חדשים  
 )₪( 

            

 

 

 3ד 

שינוי מקום  
 ליחידה  

בשקלים חדשים  
  )₪( 

  
פר הנקודות ' )מותנה במסגמחיר  זיכוי בלבד: ראה נספח 

 המינימליות הנדרשות עפ"י התקן(
 

 

 

 4ד 
 תוספת ליחידה  

ים חדשים  בשקל 
  )₪( 

            

 

 

 1ה 

   נקודת  ז.   

ץ  טלפון חו      
 + תקשורת 

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

 
 
--- --- 

 3ה 

שינוי מקום  
 ליחידה  

בשקלים חדשים  
  )₪( 

  
)מותנה במספר הנקודות ' גמחיר  זיכוי בלבד: ראה נספח 

 המינימליות הנדרשות עפ"י התקן(
 

 

 

 4ה 
 חידה  תוספת לי

בשקלים חדשים  
  )₪( 

            

 

 

 1ו. 

 נקודת  ח.   
 טלפון        
 פנים      

מערכת  
 אינטרקום 

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

 
--- 

--- 
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 ן  מחס 
)ככל  

 ( שהוצמד 

 3ו.  

שינוי מקום  
 ליחידה  

בשקלים חדשים  
  )₪( 

  
' )מותנה במספר הנקודות גחיר  זיכוי בלבד: ראה נספח מ

 ות עפ"י התקן(המינימליות הנדרש
 

 

 

 4. ו 
 דה  תוספת ליחי

בשקלים חדשים  
  )₪( 

            
 

 

 --- ט.  אחר  1. ז 

1 
חיבור  
לתריס  
 חשמלי

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

 3. ז 

שינוי מקום  
 ליחידה  

בשקלים חדשים  
 )₪(   

  
' )מותנה במספר הנקודות גמחיר  זיכוי בלבד: ראה נספח 

 הנדרשות עפ"י התקן(המינימליות 
 

 

 

 4. ז 
 ליחידה   תוספת

בשקלים חדשים  
 )₪(   

            
 

 

 הערות ח 

.פעמון + 1
 לחצן 

.אינטרקו 2
 ם

. לחצן  3
תאורה 
לחדר  

 המדרגות
. לוח  4

חשמל  
דירתי כולל  

סגירה  
)ניתן  

שיהיה  
בסמיכות  

או   לכניסה
 למבואה( 

.ארון  5
תקשורת 

 כולל שקע. 
טלפוניה 

 טלביזיה /

תוכנן  
תריס 

  –מלי חש
תוספת 
נקודת  
חשמל  

להפעלת  
 ריס.הת

מיקום בתי  
התקע יהיה  
מעל משטח  
עבודה ככל  

האפשר 
ובהתאם  
לתכנון  

המטבח. בתי  
ע עבור  תק

כיריים  
חשמליות  

ועבור המדיח  
ימוקמו מתחת  

למשטח  
 העבודה

הכנה לנקוד 
+   ראוורו

סק היכן מפ
 שיידרש. 

בפרוזדור 
  3באורך מעל 

מ' או  
בפרוזדור 

הכולל פניית  
נקודות   2" "ר

מאור לפחות 
 + מחליף. 

  
לפי תקנות 

 פקע"ר 

. בית תקע 1
לתנור חימום  

ימותג עם  
מפסק דו קוטבי  
עם נורת סימון  
מחוץ לחדר  
 האמבטיה 

. דוד חשמלי  2
ימותג עם   –

מפסק דו קוטבי  
עם נורות סימון  

  –וקוצב זמן 
מחוץ לחדר  

 אמבטיה

. בית  1
תקע לתנור  

חימום  
ימותג עם  
מפסק דו  

ם  קוטבי ע
נורת סימון  
מחוץ לחדר  
 האמבטיה 

. דוד  2
  –חשמלי 

ימותג עם  
מפסק דו  
קוטבי עם  

נורות סימון  
וקוצב זמן  

מחוץ   –
לחדר  

 טיהאמב

 

תריס חשמל + 
מפסק + מנגנון  

 פתיחה ידני 
 

 

 

 

 

  הערות לטבלה ואחרות

 (.נקודה לתאורה על התקרה או קיר כולל מפסק הפעלה ) ללא כיסוי = ר/ תקרהנקודת מאור קי  (א)

 נספר כל שקע בנפרד(. ,, ) יכול להיות מחובר עם עוד שקעיםודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל= "שקע" ב בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5החיבור יבוצע בכבלים 

, שקעים יכול להיות מחובר עם עוד) מל רגילהניזון מזרם חששקע בודד מוגן מים עם כיסוי, לחיבור מתקן חשמלי מים:  מוגן  בית תקע מאור )רגיל( (ג)

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

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

 מאור המצוינות בסעיף א'. ה נקודות

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". י מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(,"שקע/ים" הנמצא/ים על גב = ל נפרדבית תקע מעג (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה. מוגן מים בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה או אחר=  IP44ם דרגות הגנה בית תקע ע (ו)

שיכה מריכוז התקשורת ועד לנקודת ההכנה בקיר וקופסא נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט מ= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (ז)

חיבור   –טלוויזיה  בין מחשבים, נקודת –דות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת נקו 3כולל כיסוי,  1מודול  55

 דין.  שידורי כבלים הכל כנדרש על פי כל לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת 

 . למערכת אינטרקום נקודה הכוללת פעמון ותשתית פנימית וחיצוניתנקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

 "= לפי דרישת הרשויות ו/או הנחיות המתכננים. "אחר (ט)

הכנה  )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ה הכנה לנק' תקשורת  וין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.באם לא צ"הכנה"=   (י)

למניעת ספק  "מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  (,יותקן )באחריות הדיירבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת מעל דלת חדר הרחצה בקיר. 

 ע"י החברה.  יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים
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יניהם, אך מדליקים/מכבים את אותה/ם  ים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק בנקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזר =חליףמ ( יא)

 נקודה/ות מאור. 

ססת על קרה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תכלול : יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבתותקן מערכת לניטור ולבבדירה  (יב)

ומעבד את גיטלי אלחוטי המקבל חידת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דירכיב המודד זרם חשמלי )שלושה חיישני זרם עבר לוח תלת פאזי(, י

מ'  1.5ובגובה  יותקן בפנים הדירה , בסמוך לדלת הכניסה/מבואת הכניסה במקום נגישהנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה, הצג 

 את עלותם הכספית.. הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת )בקוט"ש(והמהרצפ

 בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל. מיקום וסוג הנק'יתכנו שינויים ב (יג)

 מכר זה  או במסמך אחרומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט )מובהר כי ציוד       

 שצורף להסכם הרכישה(.       

 

   יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור: .יש: ת מאורו ות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד חדר מדרג    3.7.1  

 יש.  :ור במבואה קומתיתלחצן מתוך הדירה להדלקת א   

 התכנון והבניה )בקשה להיתר(.: הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות טלפון חוץ  3.7.2 

 ,.זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 מו ציוד הגמר יעמוד בדרישות התקינה הישראלית והחקיקה הרלבנטית. כל אביזרי הגמר יתאיכל  : סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

 לפי דרישות הת"י.  .לקופסאות מלבניות בלבד בהתקנה תחת הטיח  

  לפחות )לצורך הרחבה בעתיד( מודולים 6כולל שטח פנוי בגודל של  : ישבתוך הדירה , םי וח תקשורת דירתי ול לוח חשמל 3.7.5  

 : יש. מפסקי פחת לפי תכנון מהנדס החשמל.  קום:מי   

 יש, לדוד חשמל.  שעון שבת:   

 : יש. חשמלי שמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

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

 פאזית בארון המטבח, מתחת למיקום המתוכנן לכיריים;   דירתי תלת פאזי תותקן נקודה תלת  בדירת מגורים הכוללת חיבור                                  

 לול את כל החיווט לרבות בית השקע   : הנקודה תכ5*2.5הנקודה תחובר ישירות למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל                                   

 והמפסק בלוח החשמל הדירתי;                                  

 צונית למערכת אינטרקום בדלת הכניסה   כוללת פעמון ותשתית פנימית וחי) .5: כמפורט בטבלה מיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ר באחד מחדרי המגורים(. ן יש למקם נקודת אינטרקום במבואה או בכניסה לדירה וכן פומית שמע/דיבוהראשית לבניי                                  

 : אין. רכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת(מע 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :יהטלוויזהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11    

 ש"ע. ונטה" או)משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "ו המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני רור חללאוו  

 לרבות במטבחים הפונים למרפסת שרות גם אם איננה  קיר החוץ,ורור ישיר לובחדרים סניטריים ובמטבחים ללא א בחדרי שרות,          

 כיסוי. לרבות רפפת  יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר חוץ, בחלון,סגורה בתריס ו/או          

 

  בדירה:מתקני קירור / חימום,  .4

למערכת מיני מרכזית אחת סטנדרטית תלת פאזי, אשר תכלול:  ה .בכל דירה תבוצע הכנ אין; הכנה בלבד מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1  

  מיקום מתוכנן למאייד 

 ביצוע התשתיות   .אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירהד לתחתית תקרת חדר האמבטיה או המסדרון או מיקום אחר אשר מאפשר פיזור בצמו

מיקום  ההמיקום המתוכנן למאייד ועד  יןבה ה במילוי הרצפונעהנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחושת ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר 

יכלול למאייד צמה" מוצא ה" מסתור הכביסה.למחסום רצפה או לניקוז , ניקוז המאייד 3*2.5רד המתוכנן למעבה, שקע כח מעגל נפ 

רמוסטט תהייד עד למיקום התקנת שרוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המא .כיסוי בלוח גבס, עד להתקנת המערכת בפועלבאמצעות  הסתרה

 מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבה/המעבים.. מהנדס מיזוג אוויר ע"י ות יהיו בהתאם לתכנון המערכת ההכנמיקום  על קיר המסדרון.
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נה להתקנת  בוצע גם צנרת ניקוז כהכת)לא כולל חדרי רחצה, שירותים, מטבח, מרפסת שירות( הדירה לכול אחד מחדרי  בנוסף לאמור לעיל  

מילוי הרצפה ומוצאה יהיה עד מחסום הרצפה או  ב תר בקירמוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוס מזגנים עיליים. למרחב

צנרת בקירות יוסתר עם אביזר חרושתי מתאים וסגור  ה נדס האינסטלציה. מקום מוצאתחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מה לחילופין לסיפון

   .קקעם פ

   אין  מיזוג אויר למזגן עילי בממ"ד:    4.2 

   .: איןמזגן מפוצל  4.3

   אין.אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:  מיזוג  4.4

   .: איןעל בגזהפו תנור חימום   4.5

 הכנות בלבד)בחדרי רחצה(.. : איןפועל בחשמלתנור חימום ה  4.6

 . אין: רדיאטורים  4.7

 : אין. חשמליים קונבקטורים  4.8

 . : איןחימום תת רצפתי   4.9

 : אין.מיתקנים אחרים 4.10

 

 וי אש ובטיחות בדירה, במחסן: *סידורי כיב  .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  הכבאות. ככל שיידרש ע"י רשות: הבדיר רים(:מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקל 5.1  

 ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות: גלאי עשן  5.2  

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

 

 לרבות חיפוי/ציפוי עליהם, ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות,  * התקנת סידורי גילוי, כיבוי ובטיחות אלו,  

 אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תכנוניות. , ו/או שיסומנו בתכנית המכר יוצגו  לא בהכרח    

 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 יה חנ 6.1  

 ; ים/תחום המגרש: בכולם לפי היתר הבניה. במגרש ,   מקורה/לא מקורה( ) סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 : אין. חניה ףחניות במרת   

 ; בפיתוח בקומת קרקע(: )לפרט חניות במקום אחר    

 ית המכר. כמצוין בתכנ: מיקום לפי היתר הבניה. : חניות מספר: יש, ניה לנכים )פרטית/משותפת(ח 6.1.2   

 נכה,  לרוכש דירה נכה, ובהעדר רוכש  חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר   

 ר שאינו נכה.בין כלל דירי הבית וגם לדיי    

  רגיל/דשא/משולב(,(ת אבנים משתלבו /מוחלק  בטון יה לא מקורה:חנ גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : מהכבישגישה לחניה  6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.מיקוםצמודות לדירה(  לפחות אחת,) לפי ההסכםמקורה/לא מקורה/במתקן, : מספר חניות לדירה 6.1.5  

  :פתיחה . אין :לחניון בכניסה מחסום  6.1.6  

   

 וח המגרש פית 6.2 

ודרישות   תכנית האדריכלבהתאם ל או משולב /בעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 . הרשויות

 אדריכל.לפי תכנית ה ו/או משולב : אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/חומר גמר ;יש: משטחים מרוצפים 6.2.2   

בכפוף   החקלאותגינון חסכוני במים בהתאם להנחיית משרד   יש  :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(. . : ישחצר משותפת 6.2.3  

   .)על פי תכנית אדריכל הפיתוח( לדרישות הרשות המקומית

 יש, כולל ראש מערכת ממוחשב.: משותפת יהרשת השק 6.2.4  

    יש.  :הגן חצר, צמודה לדירה/ות  6.2.5  
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    יתכנו מערכות ביוב ניקוז ומים משותפות.: משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן  פירוט מערכות 6.2.6  

 יש. :  בחצר הצמודה לדירה/ות גן מ"ר(,  7  מינימלי של)בשטח משטח מרוצף  6.2.7  

 . ו/או משולברשת   ו/אוו/או מתכת,  ת ו/או אבן נסורהו/או מסלעו  בנוי ו/או בטון ו/או אבן לקטחומר:  : ות של המגרש/דר בחזיתג 6.2.8  

 . ולפי קביעת החברה  לפי תכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 . אין(: קומה פתוחה בחלקהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  

 

 מערכות משותפות .7

 גז: מערכת  7.1 

 מיקום המתואר בתכנית  מגרש(, בתאום עם חברת הגז, ובב) יקרקע -צובר גז תת באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ת הנאה  וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. "י דרישות הרשותעפ המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה ו/או   

   תה.להנחת צנרת הגז ותחזוק    

 חברת הגז.וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות  ,מובהר בזאת כי צובר הגז כאמור   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6ף )סעי 4: ראה טבלה מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 בוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות רשות הכי: ת/פרוזדוריםבמבואו מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. : מתזים )ספרינקלרים( –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

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

ה  הנחיות יועץ הבטיחות. ככל שיותקן גלאי בתקרת הפרוזדור, חובה על הקונה להתאים גובלפי דרישות רשות הכיבוי ו אי עשן:גל 7.2.5  

 הגלאי לתקרה מונמכת ככל שזו תעשה על ידו.   

 משותפיםערכות גילוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כיבוי בשטחים מכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או               

 ע"י רשות הכבאות.  ככל שיידרש: אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

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

 . אין יזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:מערכת מ 7.5 

 

 .לכל דירה 1הקיר. : התקנה על תיבות דואר 7.6 

 ו/או בריכוז אחר, לפי הנחיות הרשות המקומית המוסמכת.  הכניסה הראשית בקומת מיקום:  

 לפי תכנית  מיקום וכמות: .וכו' ,(בחלקים משותפיםמים, מערכות תאורה ) ימערכות סניקה ומשאבות מים, מאגר  :מיתקנים אחרים   7.7      

 ים. המתכננים והיועצ                   

  בהתאם לתכנו היועצים ודרישות כיבוי אש.  כל זאת *                    

 חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

 . יש: )לפיתוח( לחצר נפרד מונה מים: יש; מגרשל ראשי מונה מים : יש; בור לקו מים מרכזי חי  8.1  

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש. להוראות חברת החשמלבהתאם  ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 . חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא  :כנה לחיבור הבניין לרשת הטלפוניםה 8.4  

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



 היתר בניה ה במותנ
 

נויים  לפני קבלת היתר בניה  פרט נערך  מ   רק ע"י רשויות התכנון וכפוף לשי

 

 

 ' , גב'נספחים א',  

 
  03-7549501פקס:   03-7549500טל: בני ברק  4 כוכבאבר אודור נכסים בע"מ,  

Office@udor.co.il 

 

 32 מתוך  26 'עמ

 

 במחיר הרכישה. עבודות שביצועם בפועל  יקוז, דרכי גישה, כלוליםכה, קירות תומכים, נ : כביש, מדררשיתוח כללי הגובל במגפ 8.6  

 ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה. יעשה             

 .  אין: אשפהחדר  8.7  

 . ות המקומיתהרש ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף  .9

 : ותףתיאור הרכוש המש 9.1 

 ותפים בתכנית המכר.באם סומנו כמש: תפיםומות חניה משו מק    9.1.1   

   אין.: (תועמודים, פתוחה חלקי  )קומת כניסה חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 חברה.לפי החלטת ה: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

 .: ישובי( בקומת כניסהמבואה )ל 9.1.4   

 . : ישתיתמבואה )לובי( קומ 9.1.5   

 יש   :  דרי מדרגותח 9.1.6   

 .2 :מספר מעליות: יש; מעליות: יש; עליתפיר מ 9.1.7   

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

 ם.ממ"די -םירתיייש מרחבים מוגנים ד אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין. : חדר דודים משותף 9.1.10   

 משאבות סחרור ו/או מערכות סולאריות,  כגון:  משותפות( ו/אורטיות כות טכניות )פ: יש מערקנים על הגגמית 9.1.11  

 מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל הדין.   וכל                               

 . ; יששטח ללא גינון  : יש.שחצר ושטח פתוח בתחומי המגר 9.1.12   

 המבנים שותף ללא הפרדה בין מחדר דיירים  9.1.13  

 משותף   מסומנים כרכושהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  נוספים של הבית שהינם רכוש משותףמיתקנים וחלקים  9.1.14   

 בתכניות המכר.    

 ( שאין להוציאם מהרכוש המשותף: באם קיימיםחלק/ים ) 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 מרתפים/.קומה טכנית 9.2.2  

 פת.שה לחניה משותגי  9.2.3   

 ומת כניסה. לובי בק  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. משותפים()ה גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים )משותפים(.  גישה מחדר מדרגות 9.2.8  

 .ים משותפים על הגגעל ידי מיתקנ התפוס –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 יש מרחבים מוגנים בדירות(.  -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  
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 ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף. : חלק אחר 9.2.12  

 בית משותף  9.3 

 או בבית   רה בבית משותף כר דירות(, המוכר דיחוק המ –)להלן  1974 – דלחוק המכר )דירות(, התשל" 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי    הוראהד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה המיוע    

 לה העניינים:אותו עניין; וא המכר פרטים על מפרט או לצרף לחוזההמתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול ב    

 הרכוש המשותף;הוצאת חלק מ (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  (2)   

 המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;   שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית (3)   

 ותף; סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המש (4)   

 ות; לחוק המכר דיר)א( 3ך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדר (5)   

  המכר, כמי שהתחייב  מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזהמוכר שלא  )ב(  

 .  שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף   

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  9.4

 ( לשטח של כל  5ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף שטח הדירה )כהגדרתה  שר ליחס שבין  יהיה קרוב ככל האפ 

 פי שיידרש על ידי כל רשות  ו/או כ ניין, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,יחידות הדיור בב  

 חשבון השטחים המשותף לא יילקחו ב רה בבית ברכושחישוב חלקה של כל דימוסמכת. ב            

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

 החלטות בדבר ניהול הבית: סדרי קבלת 9.5

 . 1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט 

 :בקשר אליו  ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויביםשיעור  9.6

 הצמוד לכל דירה.  ל החלק ברכוש המשותף ל פי שיעורו שיהיה ע 

 , בגין בדירות שטרם נמכרו, החברה  שאיות אלו תבאם לא ימכרו דירה/ות בפרויקט, הרי במקרה כזה ועד מכירת דירה/  

 ה/ות דומות בפרויקט. כפי שיחויבו דיר בגין כל דירה/ות, ותף )ועד בית(,בעלות של הוצאות האחזקה של הבית המש  

 

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

 מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתכניות המצ"ב   ויוצא, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

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

 דירות בבית המשותף  וש המשותף ויוצמדו לש מוצאים מהרכשבתחום המגר ת הקרקעמקומות החניה במרתף ובקומ .א

 לפי קביעתה של החברה.

 דירות שבבית המשותף לפי קביעתה של החברה המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו ל . ב

 לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.  , וכן כל השטחים שהוצאו מהרכוש המשותף ואשר

 לעיל(.  9.2.9בסעיף   ות )למעט החלק כאמורמרפסות וגג  .ג

 וצא מהרכוש המשותף. חדר השנאים מ  .ד

 

 

 

   ____________    ____________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה                        
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 שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. מסמכים נוספים  נספח א' 
 ות כלליות  הער נספח ב' 

 יים טבלאות  זיכו ' גנספח 

 ם נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות מסמכי –נספח א' 

 

 תי נפרד של המפרט:תכניות אלו יצורפו כחלק בל 10.1  

 כל חדר ומידות כלליות )חיצוניות( של הדירה. הכוללת מידות של  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ  10.1.1   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.  1:100 -בקנה מידה לא קטן מנמצאת הדירה  תכנית הקומה בה 10.1.2   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.  1:100 -ה לא קטן מתכנית קומה טיפוסית בקנה מיד 10.1.3   

 כוש המשותף  הכוללת סימון הר 1:100 -ומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מתכניות קומת כניסה/ ק  10.1.4   

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

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

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

 ת. וגינות צמודו

 

 בות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרולכל המערכ ושימוש ו הוראות תחזוקהת מסירת הדירה יינתנבע 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:    

 ל גימורם. פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה ע )א(   

 ערכות מיזוג אוויר,  ות מערכות בטיחות, מנות בדירה לרבמערכות השירות המותקתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של   )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. תדירות ואפיון  )ג(   

 לפון ליצירת קשר. כות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומער )ד(   

 

 מור של  תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגי ( 1) לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין מסור לרוכש דירה אשרהמוכר י 10.3  

 עניין: בהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות    

 גימורם.  פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על )א(   

 ת השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג  זוקה מונעת של מערכווקה כוללת ותחתחז )ב(   

 מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה. אוויר,   

 אם נדרשות.  תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, )ג(   

 ספר טלפון ליצירת קשר. ת שמות יצרן/ ספק ומם במבנה, לרבויוד ומערכות המותקנימפרט טכני ותעודות אחריות של צ )ד(  

 רבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה. רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח ל )ה(   

 טיחות  בד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות ב( למערכות המשותפות בלAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור   המוכר מבנה ובפיתוח.לקטרומכניות בומערכות א   

 יגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.למסור אותם לנצ    

 

 

 או החברה  לעיל, יר 10.3בסעיף גימור כמפורט  של המערכות וחומרי הלקבל לידיו התכניות והוראות תחזוקה  הראשוןהרוכש סרב  (1)  

 ם אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול )באם תפעל  כעמדה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/י       

   בבניין(.      
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 הערות כלליות ואזהרות   –פח ב' נס 

 ה ולדירה הערות כלליות למבנ  

 .בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה ונו בצו מכר דירות(,הבסיסי )כלש טבטופס המפר .1

 .  לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי התקפים למועד קבלת היתר הבניה כל המוצרים והמלאכות יהיו .2

בחלקות  החבר .3 הבית  לחלקת  הנאה  זיקת  לקבוע  רשאית  תהיה  בתים  ה  ולטובת  אחרים אחרות,  הבית  וגורמים  ל  בחלקת  ידי בכפוף  על  נדרש 

 . הרשויות

 .לפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ –סוג א'  .4

 2010-ע"תש( 3' מס' )תק נטנותלא מיתקן .5

 ומיתקני (  מ"אק)  משותפת   לקליטה   אנטנות  מיתקני:  799  י"ת,  ישראלי  קןת  לפי ,  החובה  שידורי   לקליטת  לאנטנות  מיתקן  יותקן  בבניין 

 .(א"אק) נדיווידואליתאי  לקליטה נותאנט

  דירה   שבכל  המבטיח  אחר  הסדר  קיים  אם   החובה  שידורי  לקליטת  לאנטנות  מיתקן  התקנת  מחובת  החברהאת    לפטור  רשאיתהמקומית    הוועדה .6

 .תשלום בלא חובה שידורי לקלוט ניתן  יהיה

וכי .7 גז  ביוב, חשמל, תקשורת,  מים,  קיתכן מעבר מערכות  רצפות,  ומחיצות.ו' בתקרות,  )הריס  ירות  שינוי  כל  וכו'(, מחייב  לכן   בדיקהה, פתיחה, 

   מוקדמת

: צנרת מים,  המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון  ןהבניי כות  מעראלמנטים של  אנכית ו אופקית, של כלל היש העברה          .8

 ,בשטחים צמודים לדירה, במחסנים  ורת וכדומהוי חשמל, טלפון, תקש. ואוורור, קוחות ביוב, צנרת מ.אושצנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז,  

כביסה ו  מסתור  מרוצפים  בגגות  מעבר  במרפסות,  הכל  ובתקרות  בקירות  ציבוריים,  ובשטחים  משותפים  בשטחים  פרטית,  בחניה  חצרות, 

ת צורת ו/או גובה החלל בהן  סגירה אחרת וישנו א  תקרה קלה ו/אוערכות כאמור יכוסו במן/למצוין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מלמסו

   מערכות הנ"ל.הן עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזוקה וטיפול ב

 למסתור הכביסה(. העברת צנרת בתוך תחום הדירה תהיה מוסתרת ולא גלויה )פרט              

ת בכתמים דמוי  ווכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטא ים","עיני  גוון, גידים, : הבדלי מרקם,תופעות טבעיות כגון באבן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכנו

 המקצוע  ולכללי התקינה ותלדריש בכפוף  הכול .חלודה

 .)גרונגים(יבוצע קיטום פינות  בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא. בתקנים הישראליים בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש .9

 

 

 הערות כלליות לדירה 

הגישה .10 ובמרווחי  הנדרשות  במידות  לפגוע  עלולה  הקונה  ע"י  סניטריים  כלים  למתקני    מלייםהמיני  החלפת  )הוראות  בהל"ת  כאמור  אלו  לכלים 

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

כלל הבניין. הזנת החשמל יכול שי  ע"י הדייריםרכשו  שי  מים(,)ככל שקיי  במחסנים .11 ואוורור, המשרתים  היו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת 

החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור של דוד המים    מםמיקו  ויחוברו למונה משותף למחסנים בלבד.  למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

 .א פחות מהכתוב במפרטאך ל מסוימת ר הפרעהועלולים ליצו כביסה, מקטינים החללתליית 

, במרחק של  dB60( Aימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על )באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה ש  .12

 קן/ים. רעידות תחת רגלי המת, וכן בולמי בו היחידה ממוקמת במקוםליטת אויר חם מ' ממפוח פ 1.5

 (. זים וכו'חגורות, עמודים, תיאורה, מת) ככל שאלו קיימות ותוויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכמעבר תעלות מיזוג הא לצורך  .13

 .כיבוי אש, אין לחסום ו/או לשנות מיקומם מיקום מערכות גילוי עשן/אש ומתזי כיבוי אש )ספרינקלרים(, נקבע לפי הנחיות .14

   

תימסר לקונה בעת קבלת החזקה "הנחיות לתחזוקה"    הקונה )חוברת  את  קרובה" יחייבום: בנייני מגורים וסביבתם ה"תחזוקת בנייני  1525ת"י   .15

   בדירה(.

העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסלק חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת   .16

 . ב המוגןון שמהם עשוי המרחטק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבבאגרגטים )חצץ(, המופ אהימצלשרידי גז ראדון אשר עלול 



 היתר בניה ה במותנ
 

נויים  לפני קבלת היתר בניה  פרט נערך  מ   רק ע"י רשויות התכנון וכפוף לשי

 

 

 ' , גב'נספחים א',  

 
  03-7549501פקס:   03-7549500טל: בני ברק  4 כוכבאבר אודור נכסים בע"מ,  

Office@udor.co.il 

 

 32 מתוך  30 'עמ

 

א   קיימות .17 צנרת  או  ביוב  כגון  שוחות  פרטיים,  בשטחים  יעברו  ואשר  במבנה  הדיירים  כלל  המשרתות  אחרות  מערכות  מחסנים חנ   גינות,ו  יות, 

 וני מסומן בתכניות המכר.מקומם העקר  ,ויועצי הפרויקטומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני 

ומהווים עוברות צנרות  ודירה,  ה  תקירות ובסמוך לתקרב  ,סות הגגת מרפפרצב .18 ביקורת, השייכים לכלל הבניין,  וכן פתחי  וכד'(  ניקוז  ביוב,  )מים, 

,  ןבבניידירות בכל קומה  באחת מהיתכן ו  משתמע מכך.לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל ה  מחויבים. הקונה  חלקים משותפ

כלל הדייחיצוני  חילוץ   לתחלון/דם  ימוק ישמש את  בעיתרים  אשר  ומילוט. הקונהבקומה  לצורך מעבר  אותה רכש ממוקם   ,ות חרום  בדירה  אשר 

 ה אל חלון/דלת החילוץ.  בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את המעבר בדירקבוע ב כי לא ייקבע סורג מתחיי ,חלון/דלת החילוץ

רגיל בממ"דב .19 לא   -עת שימוש  היים פתק  באם  בדופן  לאווי ח  )"  רממ"ד  יש  8"-4חוזר  אויר(  למיזוג  ע"מ ,  דלת הממ"ד מעט פתוחה  להשאיר את 

רווח של עד רה. ככל שתותקן כנף דלת עץ וע"מ לאפשר תחלופת אויר כאמור, יש לוודא מלאפשר תחלופת אויר ממוזג בין הממ"ד לשאר חלקי הדי

 י הדלת לרצפה.ס"מ בין שול 3

 

 לפיתוח מגרש ול  הערות כלליות 

הפי .1 מערכות  של  ושוחות  עירוניים  )גומחות(  טל"כ,  לרים  בזק,  )חשמל,  חשבון שטח  אשפה,  שונות  ועל  במגרש  ימוקמו  וכד'(  ביוב  גז, 

 תאם לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות. המגרש, בה

, הועדה המקומית לתכנון  עול במבנהוכר לפהמאישור חברת הגז שנבחרה ע"י  בתכנון והרכזי יהיה על פי  מיקום צוברי גז לאספקת גז מ .2

 . ובניה ומשרד העבודה

 ויות הרוכש לא תפגענהזכ ובכל מקרה  הרשויות. לדרישות יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם  .3

המגרש, .4 הצמודים,  גבולות  והחלקים  ושינוי   אינם  הפיתוח  סטיות  ויתכנו  סוסופיים  וחלוקה  רישום  בתהליך  בהתאם,פייים    ישות לדר   ם, 

 הביצוע ודרישות הרשויות. 

 .כבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםאסורה הכניסה לר .5

 במרתף/ים.בשטחים פרטיים או משותפים   בגז פחמימני )גפ"מ(,ין כל מתקן המופעל בנוסף חל איסור חמור להתק .6

 
כל הנחיה   ו/או[,  11.12.2017–  12ייב מחיר למשתכן מהדורה  ]מפרט מח   1'ג  ספחנין הוראות המפרט להוראות  במקרה של סתירה ב .7

 , בכפוף לכל דין.ו/או ההנחיה תגברנה הוראות הנספחמקלה לנספח של משהב"ש 

  )להלן: "ההוראות"(, תגברנההחוזה ו/או הדין ו/או המכרז  ו כן, מובהר בזאת כי במקרה של סתירה בין המפרט לעיל, לבין הוראות  כמ .8

 וראות. הה
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                                               ייםטבלאות זיכו  – 'גנספח 

 ם יריכוז טבלאות זיכוי 

 

 הערות מיוחדות 
 

ורטים  המחייב )ככל שכלולים(, והמפ י המכרז זכאי רוכש הדירה לוותר רק על רשימת הפריטים הכלולים במפרט לפי תנא . 1

  כספי: כוילהלן, כנגד קבלת זי 

 המטבח. ארון  . א

 טיה(. סוללות למים )כיור, אמב .ב

 ונקודות טלפון.גיל רבית תקע  .ג

 כנף בלבד לדלת כניסה למרפסת שירות.  .ד

 ים מע"מ.  כולל  הלןהמחירים הנקובים ל . 2

3 

 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

 מטר מרובע.   -מ"ר

   מטר אורך. -מ"א

 צמו בלבד(. חומר לבן )האביזר ע –  חומר

 בודה.  חומר שחור+ ע  בן+ חומר ל -קומפלט

 פריט אחד בודד.   -פריט

 
 

 מטבח, רחצה נושא: ארונות 
 

סעיף  
במפרט  

 המכר 
 תיאור 

 חומר/ 
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 בש"ח 
 סה"כ  כמות

3.3.1 

, משטח  ארון המטבח עצמו) לכלל ארונות המטבחזיכוי 
,  העבודהס"מ לכול אורך משטח   60גובה , חיפוי בעבודה 

הכול כמוגדר  , (ם חמים וקריםלמיסוללה כיור מטבח, 
 במפרט זה. 

   1,000 מ"א  ט קומפל

 . )* הזיכוי כולל את כל החומרים והעבודות הכרוכים בהרכבת הפריט הנ"ל(

 ם דלתות פנינושא: 
 

סעיף  
במפרט  

 המכר 
 תיאור 

 חומר/ 
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 בש"ח 
 ה"כ ס כמות

 750 1 750 ריט פ קומפלט  ה למרפסת שירות . דלת כניסל בלבד כנף 3.5

 
 

 ם נושא: קבועות שרברבות ואביזרי
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 . הפריט הנ"ל(הכרוכים בהרכבת כולל את כל החומרים והעבודות  )* הזיכוי
 קשורתתנושא: חשמל/ 

 
סעיף  

במפרט  
 המכר 

 תיאור 
 חומר/ 
 עבודה

 יח'
מחיר ליח'  

 בש"ח  
 סה"כ  כמות

3.7  
מעגל   במעגל משותף )לא מוגן מים ולארגיל בית תקע  
 ( נפרד/כח

   125 פריט  קומפלט 

3.7 
 

   75 פריט  פלט קומ נקודת טלפון  

מותנה במספר נקודות מינימליות הנדרשות עפ"י   *כים בהרכבת הפריט הנ"ל,ם והעבודות הכרו)* הזיכוי כולל את כל החומרי
   .התקן(

 
 טבלאות החשמל/תקשורת הערה ל

 פרט המכר. (, במ5)טבלה  3.7ראה הערות כלליות לאחר סעיף  
 

וכרת והקונה,  בחתימת החברה/המ המתומחרים המפורטים בטבלה זו, , מהפריט/ים  (כתב)מראש ובי זכותו לזיכויים מימש הקונה בפועל
 יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר. 

 
 
 

 ____________   ____________   ____________ 
 חתימת המוכר      תאריך           חתימת הקונה     

סעיף  
במפרט  

 כר המ
 תיאור 

 חומר/ 
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח  

 סה"כ  כמות

   200 פריט  קומפלט    לפי התיאור במפרט המכר  ור רחצה סוללת ברז לכיזיכוי  3.6

   200 פריט  קומפלט  במפרט המכר.  לפי התיאור    ללת ברז לאמבטיהסו זיכוי 3.6


