
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אחים אוזן בע"מ 

 אילן  .52.3.1
 
 
 

 לא יהיה שינוי בהוראות המפרט המחייב של מחיר למשתכן בהתאם לתנאי המכרז
 

 נספח ג' -מפרט זה כולל זיכויים 

 ,אילת2שחמון  שם האתר:

  
 5 מס' חדרים:

  
 1 טיפוס:

  
 1 קומה:

  
 9 דירה מס':

  
 51252  יםמגרש    3+6 בניין מס':

  



 
 

 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה ה

ים רק ע"י רשויות התכ  נוןוכפוף לשינוי

 

 

 ב'נספחים א', 

 53 מתוך 2 'עמ  

 

 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.1כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(1.1-1.1זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :5סעיף               
 ניין, מחסן וחניה.מיקום הדירה בב : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :2סעיף               

 (.1.1-1.6ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(.-)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :.סעיף               

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתפרק ב'.   

 
 .(1.1-1.1הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 .(1.1-1.11חומרי הבניין והגמר )  :5יף סע               
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :1.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 1)טבלה   :1.1סעיף 
 ארונות מטבח ורחצה   :1.1סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :1.3סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(1)טבלה   :1.3סעיף         
 (.1.1.1-1.1.3ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(3)טבלה   :1.1סעיף         
 .(1.6.1-1.6.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(3)טבלה   :1.6סעיף         

 (.3.1-3.1מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 .(3.1-3.1סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  :2 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (.1.1.1-1.1.1חניה )  :1.1סעיף   
 (.1.1.1-1.1.3פיתוח המגרש )  :1.1סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.6.1.1-.6.1.1מערכות גז )  :6.1סעיף   
 (.6.1.1-6.1.3י אש )סידורים לכיבו  :6.1סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :6.1סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :6.3סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.6.3סעיף   
 דואר. תיבות  :6.1סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :6.6סעיף   

 (.3.1-3.6חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 

 .רכוש משותף  :.סעיף 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. :11סעיף 

   
 נספחים

 
 זיכויים. נספח א'
 הערות כלליות  נספח ב'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה ה

ים רק ע"י רשויות התכ  נוןוכפוף לשינוי

 

 

 ב'נספחים א', 

 53 מתוך 5 'עמ  

 

 
 
 

 "מפרט מכר"

 מפרט 

 מחיר למשתכן

 

 1.74 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

 5112-ההתשע", ותיקון 5118  –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים(יבעניין חיובים וזיכו

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

  1160/62019   מיום נספח לחוזה                 

 

 51252מגרש   1 טיפוס   51252  בניין   9 בנוגע לדירה                        

 

   ב"ש   09, רח' הדסה  בע"מאחים אוזן  :   בין

 ("החברה"או  "המוכר6ת")להלן 

 

  לבין:   

 ("6ים"הקונהאו  "6ים"הרוכש)להלן                                

 

 פרטי זיהוי    א. 

 

 אילת: ישוב .1 .1   

  33533233139    :יםמגרש  1,0,19,11   חלקות מס':    59153: גוש מס' 1.1   

 22229522 החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר 2.1    

 :   עד שנה  01 תקופת החכירה: 2.2    

 

 דירות למגורים על פי הפירוט הבא: 1 -  1,2 ןבבניי .5 

 יח"ד  1 –חדרים  3דירות                     

 יח"ד 1  -חדרים  4דירות   



 
 

 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה ה

ים רק ע"י רשויות התכ  נוןוכפוף לשינוי

 

 

 ב'נספחים א', 

 53 מתוך 5 'עמ  

 

 יח"ד 5   -חדרים 5דירות                  

 

  -1קומה  1    מס' ותדיר                 

 קומת קרקע 2,3,4ס'    מ ותדיר                 

 1קומה  /,5   מס'  ותדיר                 

 2קומה  1   מס' ותדיר                 

                  

 

 דירות למגורים על פי הפירוט הבא: 20 -/,3 ןבבניי                

 יח"ד  / –חדרים  3דירות                 

 יח"ד 2  -חדרים  4דירות   

 יח"ד 12   -חדרים 5דירות                  

 

 -1קומה  1,2    מס' ותדיר                 

 קומת קרקע  /,3,4,5    ס'מ ותדיר                 

 1קומה  1,8,9   מס'  ותדיר                 

 2קומה  10   מס' ותדיר                 

 

 

 דירות למגורים על פי הפירוט הבא: 20 -4,8 ןבבניי

 יח"ד  / –חדרים  3דירות                 

 יח"ד 2  -חדרים  4דירות   

 יח"ד 12   -חדרים 5דירות                  

 

 -1קומה  1,2    מס' ותדיר                 

 קומת קרקע  /,3,4,5ס'    מ ותדיר                 

 1קומה  1,8,9   מס'  ותדיר                 

 2קומה  10   מס' ותדיר                 

 

 

 

 

 

 



 
 

 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה ה

ים רק ע"י רשויות התכ  נוןוכפוף לשינוי

 

 

 ב'נספחים א', 

 53 מתוך 3 'עמ  

 

 

 

 

 דירות למגורים על פי הפירוט הבא: 10 -9 ןבבניי

 יח"ד  4 –חדרים  3דירות                 

 יח"ד 2  -חדרים  4דירות   

 יח"ד 4   -חדרים 5דירות                  

 

 -1קומה  1,2    מס' ותדיר                 

 קומת קרקע  /,3,4,5ס'    מ ותדיר                 

 1קומה  1,8,9   מס'  ותדיר                 

 2ה קומ 10     מס' ותדיר                 

 

 

 דירות למגורים על פי הפירוט הבא: 10 -10 ןבבניי

 יח"ד  2 –חדרים  3דירות                 

 יח"ד 2  -חדרים  4דירות   

 יח"ד /   -חדרים 5דירות                  

 

 קומת קרקע 1,2,3,4    מס' ותדיר                 

 1קומה   1,8,/,5ס'    מ ותדיר                 

 2קומה  9,10   מס'  ותדיר                 

 

 דירות למגורים על פי הפירוט הבא: 11 -9 ןבבניי

 יח"ד  2 –חדרים  3דירות                 

 יח"ד 2  -חדרים  4דירות   

 יח"ד /   -חדרים 5דירות                  

 

 -1קומה  1,2,3,4    מס' ותדיר                 

 קומת קרקע 1,8,/,5ס'    מ ותדיר                 

 1קומה  9,10   מס'  ותדיר                 

 

 

 



 
 

 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה ה

ים רק ע"י רשויות התכ  נוןוכפוף לשינוי

 

 

 ב'נספחים א', 

 53 מתוך 6 'עמ  

 

 

 

 

                  

   

 גן . חדרים 3:   ות דיר .5  

  גם כחדר המשמש  ,ממ"ד  –חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  5  חדר שינה הורים, ,מטבח , חדר דיור, כניסה                   

  .חצר שירות, אזורשירותי אורחים,  ,חדר רחצה הוריםאמבטיה, חדר ,  2יםפרוזדור שינה(,                  

  . חד' כולל מרפסת 3 :ות  דיר       

  המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  5 חדר שינה הורים, מטבח, , חדר דיור, כניסה                   

 ת , מרפסת .שירו שרותי אורחים , אזור, חדר רחצה הוריםאמבטיה, 2ים , חדר פרוזדור שינה(,                  

 חדרים כולל מרפסת  5:   ות דיר  

  המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  2 חדר שינה הורים, מטבח, כניסה, חדר דיור,                   

 , מרפסת .שירות אזור, חדר רחצה הוריםאמבטיה, , חדר  , 2יםפרוזדור שינה(,                  

  . חד' כולל מרפסת 3: פנטהוז דירה   

  המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  5 חדר שינה הורים, מטבח, , חדר דיור, כניסה                   

 ת , מרפסת .שירו חדר ארונות , שרותי אורחים , אזור, חדר רחצה הוריםאמבטיה, 2ים , חדר רוזדורפ שינה(,                  

 

 והחלקים הצמודים כמצורף בטבלה  .  שטח הדירה .3 

 :המחושב לפי כללים אלה כמצוין בתוכנית המכר -כ: שטח הדירה הוא    

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

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;רה אחרת יעבור קו המצולע האמור יהדירה לבין דץ מפריד בין כאשר קיר חו     

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

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

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

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל שה )בקן והבניה ואם לנדרש בתקנות התכנובחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן  1099      

  אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 0.5 : ראה סעיףשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)     

 :ופן בלעדישטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באפירוט  .6 



 
 

 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה ה

ים רק ע"י רשויות התכ  נוןוכפוף לשינוי

 

 

 ב'נספחים א', 

 53 מתוך 9 'עמ  

 

  ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המתוכה מרפסת  כמפורט בתוכנית המכר  :(1)מרפסת שמש בשטח 6.1   

 .בטבלהכמפורט : בשטח, אחת מעל בלבד[ דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא קומה   

 המוצמדת(; החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום ת יש לצרף) כמפורט בתוכנית המכר__: מס'   לא מקורה חניה  6.2   

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן לצרף תכני )יש כמפורט בתוכנית המכר ______ :(2)מחסן בשטח 6.5    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.5   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.3    

 _____ מ"ר  :(5)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6    

 . שטח(ו)מהות  או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם נוספים המוצמדים זורים,6חלקים6אאם יש שטחים 6.9    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנ)יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים ח הרצפה הכלוא בתוך הוא שטמרפסת ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" רפסת שמשמ" .1   

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

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו2או לאור שיפתהידת חאשר מ לקה, חשופה ו2או מקורה בשלמות או בח ,כוונהה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 

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

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

 

 ס"מ;  29  מתחת לקירות החוץ בעוביטח תיאורטי ץ של המרתף בתוספת ש, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .5    

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

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 

 ט המכר המופיע במפר חצרבין שטח ה 3%יה בשיעור של עד יסט , את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותרכולל חצרשטחה של  .5   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .9  

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

  שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ובין השטח למעשה; ואולם לעניין  6-ו 3בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 5ערה וה 6.6בסעיף יותר כמפורט     

      

 האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות בין מידות האב 3%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 פישר אלחנני אדריכלים בע"מ "(:האדריכל)"להלן " שם עורך הבקשה להיתר .1



 
 

 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה ה

ים רק ע"י רשויות התכ  נוןוכפוף לשינוי

 

 

 ב'נספחים א', 

 53 מתוך 1 'עמ  

 

 , עומר0עומרים  :כתובת 91-6522523 : פקס 91-6219999 :טלפון 

  arc.co.il-office@fe :דוא"ל 
 
 

 .א.ד.כהן   "(:המהנדס)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .0

 באר שבע  55שזר   :כתובת 916509055 :פקס 916509959 :טלפון 

  diana@adcohen.co.il :דוא"ל 

 

 ודה ואביזריהמבנה, הדירה, ציתיאור הבניין, ה ב.
 

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

 .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה. התקן הישראלי ישותכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דר * 

   

 תיאור הפרויקט  .1

 , משתנה מטיפוס לטיפוס. 1קומות עם קומה במפלס מינוס  3-4בניינים בעלי  11-בנוי מהפרויקט 

 יח"ד. 104יח"ד. סה"כ  1בניינים בעלי  2-יח"ד ו 10בניינים בעלי  9

 3 תיאור בניין

 1ומתחתיה קומת מגורים  קומות מגורים  5מעליה  ,רב משפחתי  הכולל קומת קרקע ן מגורים בני  1.1

 );, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות   (דירות למגורים;  ,19:  יןניבב      1.2

 ים,חדר או מערכת חדרים שנועדו למגור -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  5109 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר   )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     

 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1טבלה מס'  1.5
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  :והבהרות הערות

 הבניה  יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 והבניה  לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנוןיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 . )בקשה להיתר([  

 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו2או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי )ד( 

 ,.. וכו'.2,1,9מעליות כגון הבחב'   

 (ראשיים) משותפים י מדרגות6חדר 1.5  

  .הגגעד למפלס  ממפלס קומת קרקעמקורה  :אפיון כל חדר מדרגות; 1 :י המדרגות בבניין6מספר חדר    

 אין. : חדרי מדרגות נוספים   

 6:  מספר התחנות לכל מעלית; 1:מספר המעליותיש;  מעליות: 1.3  

 .יש :)*(שבתמנגנון פיקוד ;  6: מספר נוסעים לכל מעלית   

 חדר מכונות.היה חשמלית ללא ו2או עם ות 25.11-המעלית תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות

 פיקוד המעליות יהיה מאסף מטה מלא )בקומת הקרקע מאסף לשני הכיוונים(. 

 מ'2ש' 1.9מהירות המעלית 

 תיאור י אוכינו
 קומה

קומות מתחת6מעל 
 למפלס כניסה
 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 
 בקומה

 הערות סוג השימוש

 2 -1 מרתף

, חדר מדרגות, ותפרוזדור2ים, מעלי
ים , חניה לרכב לאופנועים ואופנ

מחסנים , חדר משאבות ומאגרי מים , 
חדר גנרטור , חדר טרפו , מתקנים 

 טכניים .

 

 ןנייבלקומת הכניסה 
 קרקע
9 

5 

מבואת כניסה )לובי(,  מגורים
, חדר מדרגות, ותפרוזדור2ים, מעלי

, חניות מקורות ולא מקורות , מחסנים
מתקנים ומערכות מועדון דיירים , 

ם טכניות לפי דרישת המתכנני
 , גינון פרטי ומשותף .והרשויות

מיקומם הסופי את המתקנים 
והמערכות בקומות השונות 

 המתכננים. יקבע לפי החלטת
 יתכן ומערכות שונות .

 
 

 מגוריםקומות 
 טיפוסית

1 
5 

 

מבואה קומתית, מרפסות , מגורים, 
 חדר מדרגות ות,פרוזדור2ים, מעלי

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת ,
 ם והרשויות.המתכנני

--- 

 מגוריםקומות 
 טיפוסית

2 
1 

 

מבואה קומתית, מרפסות , מגורים, 
 חדר מדרגות ות,פרוזדור2ים, מעלי

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת ,
 המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 )ראשי(

--- --- 
מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות 
טכניות )משותפות2 פרטיות(, לפי 

 תכננים והרשויות.דרישת המ
 יציאה לגג מחדר המדרגות

סך הכל קומות 
 למגורים

 --- --- יח"ד   19 5

 )הראשי(. במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 6 ות בבנייןסך הכל קומ
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על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא. ריצפת התא "ם בלוחות אנכיים.קירות התא יצופו פלב

 "מ לפחות.מ 29יש בעובי תצופה בגרניט או ש

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

 .אין מר:עמדת שו 1.6 

 ו2או  בנייןרי הדיי נציגות מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1060-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 30בהתאם לסעיף  חב' הניהול        

 

 :חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 ..תמשולבו2או מתועשת ו2או  רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדסלפי תכניות  שלד הבניין: 2.1  

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םיטרומיאלמנטים מתועשים2ו2או בטון מזוין מ בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2 

  .1953 ס'  לפי תקן ישראל מ :תרמיבידוד    

  .1חלק  1995לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:   

  .1953מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.5  

  .1חלק  1995תקן ישראלי מס' לפי  בידוד אקוסטי:   

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדסחומר גגות הבניין: 2.5 

  .(29229קנות )תקן, ביציאה למרפסת סף מוגבה )מדרגה (לצורך איטום בגובה עד על פי התלפי שיפועי ניקוז ואיטום:    

 תקן: לפי בשיטה:1953לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי                 

 דופן בלוק   מתועש בטון עם מכלולו2או  יצוק באתר  ו2או קירות בטון בלוק בטון ו2או בלוק תאי  קירות חוץ: 2.3

 .כיוון הדירהלתאי                                  

 : 1953ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס.  לפי החלטת : יבוע                 

 גימור קירות חוץ: 2.6

  הכל לפי התנאים בהיתר הבניה ו2או אבן מלאכותית ו2או חיפוי קשיח : אבן טבעיתעיקרי 6ציפוי,חיפוי 2.6.1 

  ם בהיתר הבניהאיהכל לפי התנ ; במקומות בהם אין אבן ציבעוני  טיחבחלק מהחזית : טיח חוץ 2.6.2 

   

ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד או משולב, ו2או בלוק תאי ו2או בלוקי בטון מזוין ו2 : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.9

 . 1חלק 1995האקוסטי הנדרש על פי ת"י 

 משולב. 2או איטונג ו2אובטון ו בטון מזוין ו2או בלוקים: חומר וגובה : קיר הפרדה בין מרפסות 

 ראשיים: חדרי מדרגות 2.1

 ;לפי חישובי המהנדס עובי: או בנוי או משולב. ין: בטון מזוחומר: קירות מעטפת 2.1.1  

שכבות,  2: טיח חומר: גימור תקרה .תקרהעד לגובה: אקרילי.  צבעגימור , שכבות( 2) : טיחחומר: גימור קירות פנים 2.1.2  

  סינטטיסיד גימור 

 גרניט פורצלן ו2או לבן צמנט טראצו אבן ו2או  :מדרגות 2.1.5 

 כולל פסים מחוספסים כנגד החלקה.                              

כולל פסים מחוספסים  שיפולים תואמים לאורך המדרגות 3 נסורהו2או אבן גרניט פורצלן  צמנט  טראצו ריצוף משטחים:  

 כנגד החלקה

 .או משולב )לרבות מאחז יד(ו2 נויאו בו2 : מתכת6 מאחז ידמעקה 2.1.5 

   .חדר המדרגות דרך  :עליה לגג 2.1.3 

 :ופרוזדורים לדירות מבואה )לובי( קומתית 2.0
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החיפוי הקשיח  2גרניט פורצלן עד לגובה משקופי הדלתות, מעלו2או קרמיקה נסורה: אבן חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

   ,.יבוצע טיח וצבע אקרילי עד לתקרה

 תקרה ו2או תקרת משנה.עד  אקרילי3 צבע  (שכבות 2) : טיחוחומר. דלת הכניסה לפחותמשקוף : עד לגובה               

 ו2או תקרת משנה  סינטטיסיד : טיח 3 צבע חומר: גימור תקרה                

 יבוצע טיח מעל תקרה זו(. ת לא יכל )במקרה של תקרה מונמכמשולב לפי החלטת האדרו2או גבס ו2או  יםמונמכת מגש  

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ארונות למערכות: .: לפי עיצוב האדריכלסוג ומידותו. נסורה או גרניט פורצלןאבן : ריצוף  

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ת:ארונות למערכו כמו מבואה קומתית.פרוזדורים לדירות:  

  :יתאשר מבואה )לובי( כניסה 2.19

 ,ו2או משולב ו2או גרניט פורצלןו2או קרמיקה  נסורה: אבן חומר: ימור קירות פניםג

  ו2או תקרת משנה. עד תקרה ,אקריליטיח 3 צבע  :וחומר. דלת הכניסה לפחותמשקוף : עד לגובה

 מונמכת מגשים ו2או מינרלית ו2או  ו2או תקרת משנה ,סיד סינתטי: טיח 3 ומרח: גימור תקרה

  טיח מעל תקרה זו(. יבוצע בהכרח אלהאדריכל )במקרה של תקרה מונמכת  עיצובלפי ב משול אוו2 גבס

   .מ"ר אריח בודד  9.65  -לא יפחת מבגודל : סוג ומידות .אבן נסורה )שיש( גרניט פורצלן או חומר: : ריצוף

 חיצוני בלבדצד פח צבוע בתנור ) ערכות:למ ארונות

   כמו מבואה קומתיתוכים: פרוזדורים לדירות6 לחדרים סמ

 כל צבעי הקירות והתקרות יהיו בעלי תו תקן ירוק מטעם מכון התקנים הישראלי

 .6.1.5ראה עבודות פיתוח סעיף : גימור רצפת חניה 2.11

 אין :חדרים לשימוש משותף 2.12

 

          

 ת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמןאלומיניום מזוגגת , בעלת פתיחה חשמלית הנשלט: יש, ןלבניידלת כניסה  2.15 

  116ניום ולפי ת"י יבעלות חזית אלומתיבות הדואר ימוקמו בסמוך לכניסה ויהיו                

  -1קומה כניסה במפלס יש , : יןינוספת לבנ, דלת כניסה6 יציאה   

 אין :דלתות חדרי מדרגות 2.15

 .לפי החלטת האדריכלחומר וכמות,  ,תאור :וש משותףת חדרים לשימדלתות וחלונו .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

   דלתות אש, כולל מחזיר שמן.  :דלתות לובי קומתי 2.13

 יש :משותפים וחלקים חדרים ,חדרים טכניים חניות, , לובי, חדרי מדרגות, מבואות קומתיים,ןלבנייבכניסה , רהתאו 2.16

 ודרישות הרשויות. 2המהנדסהאדריכל עפ"י החלטת: סוג וכמות 

  האדריכל. החיצוני בלבד(  בגוון לפי בחירת פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.19

 הדירה.הזנה ממערכת החשמל של  :דירתייםתאורה במחסנים     2.11

של הבניין2ים  של הרכוש המשותףהזנה ממערכת החשמל  : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל    2.10

 וישרתו גם בניינן2ים  בבניין ימוקמו ו2אוסמוכים  ן2יםמערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניי יתכנו

 .בכפוף לאישור הרשויות השונותסמוכים,   

 

 פרטי זיהוי( –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .5

 

 'מ 5.99.2219 :*גובה הדירה 5.1  

 מ' 5.99.2219 -כ: מפני הריצוף עד תחתית התקרה*גובה הדירה    

   מ';  2.93 -פחות מ : לאפרוזדורו,מחסן  חדרי שרות גובה   
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 למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליהערה: * 

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

 המשמשים אותה.מוצמדים לה או בדירה ובשטחים ה רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  5.2 

 שלאחר טבלה זו(. 6הבהרות, )ראה פרוט יתר בהערות  
 

 (1)חומר קירות תיאור

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

 )בס"מ(

 (4)וי וחיפ (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ(

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר6 מ"א 

 בשקלים חדשים
 הערות

 כניסה
 לא נפרד( )מתחם

 בלוקי בטון טון,ב
 (1)או אחר

 ראה פרוט בהערות בהמשך. אין (5)ראה  (2)טיח  

 חדר דיור
 )מתחם לא נפרד(

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (5)ראה  (2)טיח  

 מטבח
 )מתחם נפרד(

 בלוקי בטון בטון,
1) 

. מעל משטח ארון תחתון ס"מ 69חיפוי  אין (5)ראה  (2)טיח  
 )באם קיים(. עט אזור חלוןלמ

 אין (5)ראה  חתוןתחיפוי מעל משטח ארון  ראה פרוט בהערות בהמשך.

 פינת אוכל
 לא נפרד( )מתחם

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (5)ראה  (2)טיח  

 .ךראה פרוט בהערות בהמש אין (5)ראה  (2)טיח   (1)בלוקי בטון  בטון, פרוזדור6ים

 חדר שינה הורים
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (5)ראה  (2)טיח  

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 בלוקי בטון בטון,
 "עמידים למים" 

 (1) 

הדלת משקוף חיפוי קירות לגובה  אין (5)ראה  (2)טיח  
 לפחות.

 אין (5)ראה  חיפוי קרמיקה .בהמשך ראה פרוט בהערות  

 חדרי שינה
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (5)ראה  (2)טיח  

 ממ"ד
 בטון מזוין 

 לפי הוראות הג"א
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (5)ראה  לפי מפרט הג"א

 חדר רחצה )כללי(
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון בטון,
 "עמידים למים"

 (1) 

הדלת משקוף לגובה חיפוי קירות  אין (5)ראה  (2)טיח  
 לפחות.

 אין (5)ראה  חיפוי קרמיקה .בהמשך ראה פרוט בהערות  

 שירותי אורחים
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 מטר לפחות 1.39חיפוי קירות עד גובה  אין (5)ראה  (2)טיח  

 מרפסת שירות
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 .מעקה: ראה הערה בהמשך אין (5)ראה  (2)טיח  

 שמש מרפסת 
 בלוקי בטון בטון,

1) 
 .2.6חיפוי2ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין (5)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

 מסתור כביסה
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 5.5ראה סעיף  אין אין (2)טיח  

 דירתי מחסן 
 (שהוצמד)ככל 

 (1)בלוקי בטון  בטון,
צבע קירות גימור  .טיח
י. גימור תקרה סיד אקריל

 סינטטי. 

 2גרניט פורצלן

עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין
 האדריכל2המהנדס.

 

           טבלה:לוהבהרות  הערות 
 

 עמידים למים"."בחדרי רחצה2מקלחת בלוקים  בלוק תאי2  2בטון2בלוקי בטון :חומר קירות (1)

  .3צבע אקרילי(העורף לפי הנחיות פקודבממ"ד ) .טיח: גמר קירות (2)

 לבן ו2או לפי בחירת האדריכל. :גוון  

 סיד סינטטי. 3 .: טיחקרותגמר ת  

 .ו2או לפי בחירת האדריכל לבן  גוון:        

 ו תקן ירוק ממכון התקנים הישראליהם בעלי תכל צבעים                      

  

 :   :   גרניט פורצלןריצוף סוג       (5)       

מסוג א' בנוסף הריצופים יעמדו  היו יסוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי ייעודם, יעמדו בדרשות התקינה ו
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, רצפת תא R-10–, חדרי רחצה R-9התנגדות להחלקה ולא יפחתו מהמפורט להלן:חדרי מגורים - 2290בת"י  

מחומר הריצוף למעט בשולי ס"מ לפחות  9בגובה ול שיפולים בכל היקף הקירות ריצוף יכלה.R-11 –מקלחת 

 .רונות למערכות ואזורים טכנים ,אקירות מחופים בגב ארון מטבח 

     לבחירת  ס"מ 55223, 55255, 53253אריחים בגודל מש ומרפסות שבחדרים רטובים   .ס"מ 69269לכל מע' החדרים בדירה ריצוף ::ריצוף .    

ס"מ. המוכר יהא רשאי להציע, בהסכמת הקונה, אריחים במידות דומות למפורט וכן  59269, 23255חיפוי קירות אריחים במידות  .דיירה

 ס"מ ללא שינוי במחיר הדירה 55255, 39229במידות נוספות 

  

 המוכר , ובהתאם למפורט להלן :  ו2או הספקים שבהם יבחר ה מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכרסוגי ריצוף וחיפוי : לבחירת הקונ

דוגמאות 2גוונים התואמים לדוגמאות2גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש  5 –סדרות של ריצוף ו  5. לכל מידת אריח , המוכר יציג לקונה לכל הפחות 1

  )OAPPATL(לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית" . י  בדירות מגורים , לפחות אחד בגוון בהיר נטרל

ן השולט המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה )למילוי מישיקים )פוגות( בין אריחים( אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ביותר לגוו

 "י הקונה.של האריח שנבחר ע

 .לוונטיים מסוג א' ויענו על דרישות התקנים הר. כל הדגמים אשר יציג המוכר יהיו 2

 יה יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות לצנרת גלו

הקירות , הרצפות  והנקזים באזורים הרטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר מים לחלקי הבנין 

 מוכים .2חדרים ס

 .צורך בשיפולים   במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין  

 מ"ר . 9.2גרניט פורצלן שטח אריח בודד עד כ  :ריצוף מחסן  -

חיפוי קירות במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר ועד לגובה קו משקוף הדלת בחדר אמבטיה ובחדר מקלחת:  חיפוי         (5) 

  טיח3צבע אקרילי.-חיפוי ועד התקרהלפחות.מעל ה

 טיח3צבע אקרילי.-מ'. מעל החיפוי 1.39חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובה  -תיםוריחדרי ש        

. כאשר  23X55  ,59X69במידות  –סוג א'. קרמיקה  לכל אורך משטח העבודה מעל משטח עבודהלפחות ס"מ  0/ : מטבחחיפוי ב  

מ'  1.39ו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה בק-חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו-BI-ו ביחידת ההתנור אינ

 מעלהריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח3צבע אקרילי.

                    דוגמאו2גוונים מכל  5-יצוף וסדרות של ר 5לכל מידת אריח, המיועד לריצוף או לחיפוי, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,                      

 סדרה התואמים לדוגמאות2גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי.                     

                שני גוונים של  קונה בחירה בין. המוכר יציג ל(LAPATO)_לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור מבריק חלקית                     

       וון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה.גרובה: אחת בגוון אפור והאחרת בגוון הקרוב ביותר ל                     

 .1152ת"י ת פחות מדרישוא , . בגובה: למחוסמת משולב זכוכית  בנוי, אלומיניום – מעקה 

 .ס"מ 2 -עד כ וכיםחללים סמבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד לדירה, יסהבכנ – הפרשי מפלסים 

 .,גובה2רוחב( ס"מ 29עד ) גובה המותר בתקנות עד )מדרגה( 2מונמךמוגבה יתכן סף2גג, ביציאה למרפסות שמש 

 .,מהנדרש במפרט. לפחותולא  בטבלה או עד גובה "אריחים שלמים" המצויןגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה   - חיפוי קירות 

 ס"מ, לפי החלטת החברה 69 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי  

 למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו2או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. - ליטוש6הברקה 

 ו2או  פלדה ו2או עץ ו2או בטון (בתוכנית המכר סומן במדויק ו2או בכלל,יולא בהכרח  חליט החברה לבצעאם תרק ב) – , קורה6ותרגולהפ 

  האדריכל.ן משולב, לפי תכנו 

  למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח,  ס"מ 9בכל היקף הקירות בגובה  )פנלים( מחומר הריצוף –שיפולים  

 טכניים. ם ואזורי תלמערכו תארונו        

 ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(. חיפוי 

  לפחות. מ"מ 5של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

         

 ארונות: 5.5

 להלן:  המטבח התחתון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות וןארארון מטבח תחתון*:   5.5.1 
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)תושבות דלתות, מגרות, מדפים, תושבות לכיור תחתון, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של כיור2 הכנה לכיריים מובנות יכלול: הארון 

 .יח כלים(, הכנה למדח מתאים להתקנה שטוחה,נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתהוחיתוך פת

 ס"מ 69הדלתות, יהיה כ  הארון, כולל חזית עומק   

 פני הריצוף מעל ס"מ  09כ  העבודהיהיה משטח של עליון  סף גובה 

 ובחיפוי ס"מ -19כ של הבגוב )סוקל( בנויה הגבהה תותקן הארון בתחתית                                 

 הארון. תחתית של יבותטר למניעת למים עמיד                         

 לא בעובי עבודה משטח הקונה לבחירת יותקן התחתון הארוך אורך לכל                                   

        התקנים לדרישות העונה ערך,( שווה או קיסר אבן )כדוגמת ימריתפול או טבעית מאבן – ס"מ -2מ פחות                                         

 ביחס לחזית הארונות בכל ס"מ 2העניין,( עם שוליים בהבלטה של  לפי 2 1, )חלקים 1111 ת"י הרלוונטיים                        

    על ייבחר עיבודו שאופן מוגבה, עליון קנט ף המשטח יותקןיותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיק המשטח היקפם,                            

 הנדרש, ככל המשטח, בחזית עיבוד עם מוגבה קנט ללא התקנה להעדיף רשאי הקונה המוכר. ידי                            

 אף מים בכל היקף המשטח. כולל       

 וך מגוון דוגמאות שיציגועבודה במטבח יהיה לבחירת הקונה מת משטח                  

 גוונים 5 הקונה בפני יציג המוכר המוכר; שיבחר הספקים ו2או המוכר                  
 ניטרלי. בהיר יהיה אלו מגוונים ואחד הפחות, לכל       

 מבנה ארון המטבח התחתון יהיה בהתאם לרכיבים ולהנחיות                 
 המפורטים להלן:      

 מ"מ לפחות 19-11ן והמדפים יהיו מעץ לבוד ) סנדוויץ ( בעובי .גוף הארו1

 לפחות. מ"מ 3-6 בעובי ( דיקט ) לבוד מעץ יהיה רוןאה גב .2

 לוחות FDM 2 2 )סנדוויץ(' לבוד עץ עשויות תהיינה הארון דלתות .5                

 פוסטפורמינג.

עומקו; המגירות תהיינה בעלות מסילות טלסקופיות ולכל  גובהו לכל לפחות, ס"מ 69. ברוחב מגירות יחידת יכלול הארון .5

 ממתכת.

 יותר. ולא נדרש, אם בלבד, אחת פינה יכלול התחתון המטבח ארון .3              

 כדוגמת נשלף לאחסון מכניים פתרונות יותקנו הארון, של הפינה ביחידת                 
 ש"ע. או קורנר מג'יק  

 

  אורך מזערי של ארונות מטבח:  5.5.5

 לא יפחת מהמצוין: התחתון  האורך המזערי של ארון המטבח   )א(  

 מ"א 5.3 –חדרים   2.3-2 דירת    

 מ"א  5 –חדרים  5 –ו  5 דירת    

 מ"א 6 –חדרים ומעלה  3 דירת    

 2מ"א ארון מטבח תחתון ב 1הציע לדייר להמיר עד חדרים ומעלה, בהתאמה לתכנון המטבח הספציפי, המוכר יהא רשאי ל 5.3בדירות 

 מ"א. 2ואורן הארון המטבח העליון יהיה מ"ר  3רון המטבח התחתון יהא א ארון מטבח עליון. כלומר, אמ"

 

 :החליט הקונה לקבל הצעת המוכר יתוכנן הארון העליון כמפורט להלן

 הארון יהיה רציף והמשכי ללא פינות. .1

אי שפתיחת ס"מ בתנ 69ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה  59ס"מ לפחות ועומקו  93יה גובהו של ארון עליון יה .2

 )מנגנון קלפה(הארונות העליונים תיהיה כלפי מעלה 

 ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכל אורכו. .5

 מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לדרישות המפרט לגבי ארון מטבח תחתון. .5

 ;מידת אורך הארון תימדד לאורך קיר המטבח; פינה מחושבת פעמיים באורך הארון )ב(  

  חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב, למעט מקרר, המשולבים בתוך הארונות )ג(  

  ייכללו באורך הארונות;                         
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שלא החליט הדייר תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.  \פועל של מדיחתכנון והתקנה ב                                   

על המוכר לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנים הכלים החשמליים המובנים  להתקינם,

 )ללא חללים( ולרבות ההכנות הנדרשות.

   סוג ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים ול: ציפוי ארונות המטבח ופרז 5.5.5  

 ולהנחיות המפורטות להלן:                         

 ציפוי חיצוני: פורמייקה. ידיות מתכת.  )א(   

 ציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או פורמייקה; )ב(  

  רת הקונה מתוך מגוון סוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחיגווני הציפוי לארונות המטבח:  5.5.3  

 ר, כמפורט להלן:סוגים וגוונים שיציג המוכר ו2או הספקים שיבחר מהמוכ   

  ציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני הקונה לפחות חמישה גוונים שונים לבחירה, אחד (א)

 מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון בהיר ניטרלי;  

 ציפוי פנימי: בגוון לבן; )ב(  

 איןן מטבח עליון*: ארו     5.5.6  

 :   אין אין-יחידת בילד 5.5.9 

  למפרט זה . 'גכמפורט בנספח   ררון, שיש, כיור, ברז וכיוטבח קומפלט לרבות אמחיר לזיכוי ארון מ 15.5. 

    וןבכל אחד מחדרי הרחצה בדירה ) למעט בחדר השירותים ( יותקן אר  תיאור: ארונות חדר רחצה )אמבטיה כללי(:    05.5. 

   הארון יהיה תלוי או מונח,  . 01519 לפי תקן 53ים ברמה עמידה במ או סיבית FDM תחתון עשוי מעץ לבוד )סנדוויץ' ( ,                         

 לפחות הכולל דלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה ס"מ 19באורך מינימאלי של                           

 בכיור. משולב קוורץ ניאו 2 שיש 2 מחרס אינטגרלי               

 

 למפרט זה. ' גכמפורט בנספח  ון רחצה )כללי(:מחיר לזיכוי אר 195.5. 

 אין. ארונות אחרים:   5.5.11 

 מרפסת שרות      5.5

 מרפסת השרות בדירת המגורים תכלול רכיבים והכנה בהתאם למפורט להלן: 

ן למתקן תליית הכביסה. הפתח יהיה סגור בחלו פתח לאוויר חוץ, אשר ממנו תהיה גישה ישירהלמרפסת השירות יהיה  .א

לפתיחה. מובהר כי לא תתאפשר סגירה בתריס בלבד. מידות רוחב החלון והתריס ואופן פתיחתם יהיו כאלו  ובתריס הניתנים

 93מ  יפחת כל מקרה, רוחב פתח נטו לאוהגעה לכל רוחב מתקן תליית הכביסה. ב המאפשרים לאדם בוגר תליית כביסה 

 ס"מ.

או מחדר רחצה. דלת הכניסה תתאים לדרישות  למרפסת הינה מהמטבחלמרפסת תותקן דלת כניסה לרבות כאשר הגישה  .ב

 פנים במפרט זה. המפורטות לגבי דלתות

נה עם משקולת לסגירה " כולל תריס הג5ב. הכנה למיבש כביסה , ומעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר  .ג

 והזנת חשמל 

 על הרצפה בנפרד ) לא אחד מעל השני .( כך שכל אחד יונחהכנה למכונת כביסה ולמייבש כביסה. ההכנות יתוכננו  .ד

 :( חיבור לניקוז , הזנת חשמל םג. הכנה למכונת כביסה לרבות נקודת מים )קרי .ה

מגולוונות  קן חיצוני לתליית כביסה, בעל זרועות מתכתממרפסת השירות יותקןִ מת: לתליית כביסה חיצוני מתקן ד. 

ס"מ ובתנאי  -169מפלסטיק ; ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ חבלי כביסה 3 "מ,ס 169וגלגלים באורך מינימלי של 

 מסתור ; ס"מ -199מ יפחת לא הכביסה ס"מ והאורך המצטבר של חבלי -129מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מ שיותקן

 ס"מ. 69-,  עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ3199בתקן ישראלי מס'  העומד עמיד מחומר יהיה הכביסה

על קיר המבנה, במקום אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר2מרפסת משמעו מתקן ממתכת מגולוונת  לדירות גן6גג:

חבלי כביסה באורך  3לפחות  מוצנע שאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול

 "מ.ס 169מינימאלי של 

 3קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות טתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתובב )בדירות גן הדייר יהא רשאי, ע"פ החל

 למשטח בטון ו2או למשטח מרוצף.המתקן יהיה יציב ומקובע  זרועות מתקפלות מאלומיניום או ממתכת מגולוונת.
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 .UVלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת בכל המתקנים החב .ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותריסים בדירה     מת דלתות, חלונותרשי - 3טבלה מס'  5.3
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 כניסה
1 

1992219 

 
 מתכת
 בטחון

 - - - - - - - ציר

 חדר דיור

1  
2992219 
ביציאה 
למרפסת 
במידה 

 וקיימת בחלק 

 אלומ מזוגג
נגרר 
 כ.ע.כ

 אלומ'  - 1 - - -
 גלילה

חשמלי 3 
 מנגנון ידני

חדר שינה 
 1ם הורי

1 
092219 

 ציר עץ 
1 

1592199 
 גלילה   אלומ'  - 1 נגרר כ.ע.כ אלומ מזוגג
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 חדרי שינה 
2 

092219 
 ציר עץ 

1 
1592199 

 גלילה   אלומ'  - 1 נגרר כ.ע.כ אלומ מזוגג

 חדר שינה 
 ממ"ד

בהתאם 
להנחיות 

פיקוד 
 העורף

1 
-992299 

 פלדה
ציר 

)פתיחה 
 חיצונית(

1 
1992199 

 נגרר אלומ' מזוגג

 הזזה אלמ' - 1

1 
-1992199 

 נגרר פלדה

 - - - מטבח
1 

1592199 
 - - - - נגרר כ.ע.כ וגגאלומ מז

חדר רחצה 
כללי 

 )אמבטיה(

1 
092219 

 ציר עץ
1 

- 69269 
אלומ 
 מזוגג

 - - - - קיפ

שירותי 
 אורחים

 5)בדירות 
 חדרים בלבד(

1 

992219 
 - - - - אוורור מכני ציר עץ

חדר רחצה 
ם הורי

 )מקלחת(

1 
-192219 

 ציר עץ 
1 

69269 
 

 אלומ' מזוגג
 

 קיפ
 

- - - - 

רפסת מ
 *רותש

1 
-192219 

 ציר עץ
1 

1592199 
 אלומ' מזוגג

 
 - - - - נגרר כ.ע.כ

 *מחסן
 )באם נרכש(

1 
1992219 

 פח
 

 - - - - - - - ציר

 

 

 הנחיות למילוי הטבלה ואחרות:

 לפי החלטת האדריכל , : סוג פרופיל= אלומיניום, אלומ' , פלקסבורד מסגרת עץ עם מילוי = הכוונה למכלול משני לבידים עלעץ  דלת א.

= כנף נגררת על כנף ניגרר כ.ע.כ = רגילה3 משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ = סוג פתיחה )רגילה(,  ציר

  = כנף בתנועה אנכית גיליוטינה ו2או לתוך גומחה )כיס( בקיר, 

יבוי ידני אחד, לגלילה חשמלית, רק באם  מוגדר פתח חילוץ ו2או = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו2או חשמלי.)גגלילה 

=שלבים להצללה הממוקמים בין שכבות הזיגוג או ליד ובתוך הדירה, העשויים מתכת או פי.וי.סי, ומופעלים צלוןהחלטת החברה(. 

 החברה.חשמלית או ידנית לפי החלטת 

 לתוכנית, מה של אחד מחדרים אלה ובלבד שהכמות בדירה תתאים , משותפים לשני חדרים יכולות להופיע ברשידלתות6חלונות .ב

 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר.  5-יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד כב .ג

 קבועות, לפי החלטת המתכנן ודרישות כיבוי אש.פפות יעשה באמצעות אוורור מכני ו2או סבכה בדלת, או ר אוורור המחסן .ד

 .  .ו

 (, המורכבים משני לוחות זכוכית double glazingחלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול ) ז.
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ביניהם.  החלונות  אחר לפי התכנון מ"מ או  6של  עם מרווח אוויר משני הצדדים  מ"מ  5לפחות בעובי מינימלי של  

 , צירים, גלגלים, ידיות EPDMובכללם:  סרגלי זיגוג, אטמי גומי  בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים,  והרכיבים יהיו

 ונעילה, החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרן. מובנות, מנגנוני פתיחה  

  בהתאם להוראות פיקוד העורף.עם כנף פלדה נגרר גג מסוג אלומיניום מזוחלון הממ"ד יהיה   ח. 

 2.3מעל בפתחים ברוחב בחדר דיור ו,  רינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנףטחלון חדר הדיור יהיה בעל וי         ט.        

 מ' יורכב תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידני 

 בתריס ובמרפסת השרות הסגירה תהיה בחלון   י.  

 יהיו בעלי תריסים. איזור שירות,למעט חדרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח, הדירה, פתחי   א.י 

 כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה  וליאוריתן מוקצףבתריסי גלילה יהיו שלבי התריס  פח אלומיניום במילוי פ  .בי 

 מוגברת , עובי הפח יהיה בהתאם למידות והוראות היצרן .

 הזזה יותקן נתיב נוסף כהכנה לכנף רשת אחת.החלונות  בכל    יג.   

   3955דלת פלדה )ביטחון(רב בריחית תואמת לתקן ישראלי מס'   . א דלת כניסה לדירה: .די

 מפורט להלן: סגר ביטחון פנימי נוסף, עינית הצצה פנורמית וכ       

 ת", טלסקופית, מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטו       

  מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר הדירה.        

 מ"מ לפחות.  1.23משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי של  ב.   

 . או צבוע בתנור חיפוי וינילכנף הדלת והמשקוף יהיו ב ג.   

 דלת הכניסה תהיה בגמר וגוון בהתאם לבחירת החברה.  ד.   

 הלן :ו בהתאם למפורט לדלתות הפנים יהי דלתות פנים:  .טו 

 , 25דלתות הכניסה לחדרים תהיינה דלתות לבודות בהתאם לתקן ישראלי מס'  א.      

 התקנת ויכללו תות הפנים תהיינה עמידות למים ובפתיחת ציר רגילה;  כל דל                  

 .לפחותס"מ  9 קנט פולימרי בתחתית הדלת בגובה       

 פלקסבורד,  קים על מסגרת עם מילוי עשויה משתי לוחות מודב כנף הדלת תהיה ב.      

 חוזק , אקוסטיקה, קיים , אחר . –ו2או מילוי אחר ש"ע בכל היבט תפקודי        

 ם יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף .צירי       

 צדדים לפחות .  5קנט מצופה ב  –היקף כנף הדלת        

 עמידים למים . –ודבקים  כנף הדלת לרבות לוחות       

עם  המתאים לעמידות במים , גמר הדלתות יהיה בצבע או בפורמייקה או בציפוי חיצוני מתועשג.                  

 כת משני הצדדים;מנעול וידיות מת

 ;בעל הלבשות פולימרי או עץ, 25משקוף הדלת יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס'  ד.      

 המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים .; ויכלול פסי אטימה  לדלת בגמר ובגוון  תואם     

 דלת;בכנף הר או-פנוי" וצוהר 2 צו-בחדרי האמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס ה.    

 בהתאם לדרישות פיקוד העורף; סף מוגבה םע אטומה,דלת הכניסה לממ"ד תהיה דלת פלדה  ו.      

 .3955"י , הכל כמפורט בת2, בעלת דרגת עמידות בתנאי סביבה ת אמצעי נעילה כנגד פריצהדלת יציאה לגינה תהיה בעל

 הקונה מתוך מגוון גוון דלתות הפנים יהיה בהתאם לבחירת  גוונים ומשקופים: ז.      

 דוגמאות שיציגו החברה ו2או הספקים שתבחר החברה, על החברה להציג בפני 

 בן.לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון לאפשרויות שונות לבחירה  5הקונה 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  5.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן     
 מיקום                         

 מרפסת שרות אמבטיה )כללי(חדר  חדר רחצה הורים מטבח
 שירותי אורחים

 חדרים 5בדירות 
 בלבד

 כיור מטבח
 6כפולה(דדבו)

מידות 
 )בס"מ(

 19256או  59269
 )א( כפולה

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

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
 

 יש 6ראה נספח א
--- --- --- --- 
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 מיתקן     
 מיקום                         

 מרפסת שרות אמבטיה )כללי(חדר  חדר רחצה הורים מטבח
 שירותי אורחים

 חדרים 5בדירות 
 בלבד

 הכיור רחצ

מידות 
 )בס"מ(

--- 59239 
 59239   

  דרים ח 3בדירות 
 ס"מ 69 משולב בארון

--- --- 

 --- --- א' א' --- סוג

 ---  ₪זיכוי 
 
 אין

 
 אין

--- --- 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

--- --- --- --- 59259 

 חרס --- --- --- --- סוג

 אין --- --- --- ---  ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב'(שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- ןאי אין ---  ₪זיכוי 

 אמבט6 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- 

לא יפחת מהמידות ע"פ  
הנדרש בהוראות כל דיון, 

בגמר העומד בדרישות 
שיפועים  םע 1161ת"י 

 לניקוז המשטח

 --- --- )אמבטיה( 199299

 --- סוג
 ריצוף משופע
 )מקלחת(

מחומר אקרילי בעובי א' )
פח בעובי  או  מ"מ 5.3
 (אמילמ"מ  עם ציפוי  2.3

--- --- 

 --- --- אין --- ---  ₪זיכוי 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,6חמים ל

 או מהמשטח

 דגם 
 פרח

 --- --- מערבל פרח מערבל פרח 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- אכמפורט בנספח  אין אין  ₪זיכוי 

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- מערבל --- --- דגם

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- אכמפורט בנספח   --- ---  ₪זיכוי 

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- דגם

 דרך 5אינטרפוץ 
כולל מיקס מהקיר 

שרשורי, צינור 
מתלה מתכוונן, מוט 
החלקה טלסקופי 
ומוביל אנכי באורך 

ס"מ לפחות  69
ומזלף; או לחילופין 

בחירת הדייר,  לפי
באורך זרוע מהקיר 

ס"מ וראש  59
 13מקלחת בקוטר 

   ס"מ.

--- --- --- 
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 מיתקן     
 מיקום                         

 מרפסת שרות אמבטיה )כללי(חדר  חדר רחצה הורים מטבח
 שירותי אורחים

 חדרים 5בדירות 
 בלבד

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- א כמפורט בנספח  ---  ₪זיכוי 

 --- יש --- --- --- ונת כביסה ולניקוזחיבור מים מכ

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים

והכנה לחבור ניל  הכוללת ברז  )
 (לביוב ולסיפון קערת המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין ז ניל()בר נק' מים למקרר

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

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

בהתקנה  , נירוסטה2סילי קוורץ 2 קוורץ גרניט 2חרס לבחירת הקונה : ס"מ( /8064 כפולה ס"מ או  406/0)בודדת במידות  כיור מטבח .1

 שטוחה.

  .59239במידות  חרס: רחצהכיור    .

חה קצרה וארוכה דו כמותי בעל קיבולת הדחרס מונובלוק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה ומיכל הדחה חרס  : ארגז שטיפהמונחת. : אסלה )ב( 

 . 1513ליטר עפ"י ת"י  5 –ליטר  ו  6של 

 .קשיח פלסטי)מושב(  :כיסוי אסלה              

מידות הברז תהינה :  מישור העבודה או הכיור. לעמיקס פרח והם ימוקמו : דגם: מטבחקערת ל : ם(מי)כולל חסכ סוללה למים קרים6חמים )ג( 

 ס"מ  13ס"מ  גובה  13ברז כיור הרחצה יהיו : עומק ס"מ , מידות  23ס"מ , גובה  29עומק 

 . ערת המטבחקתבוצע הכנה למדיח כלים כלים במטבח, הכוללת ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון      

קה : מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה, צינור שרשורי, מתלה מתוכנן, מוט החלבאמבטיה למים קרים6חמים:סוללה  )ד( 

 ס"מ לפחות ומזלף. 69- טלסקופי ומוביל אנכי באורך

לסקופי ומוביל אנכי דרך )אינטרפוץ( מהקיר הכולל צינור שרשורי מתלה מתכוונן ,מוט החלקה ט 5: סוללה למים חמים6 קרים: במקלחת  

  "מ.ס 13-טר כס"מ וראש מקלחת בקו 59ס"מ, או לחילופין לפי בחירת הדייר זרוע מהקיר באורך  69 -באורך 

 בציפוי כרום ניקל ויכללו חסכמים בעל מנגנון קרמי דו כמותי. *** כל סוללות המים יהיו 

 ב, ולסיפון קערת המטבח.)ה( במטבח תבוצע הכנה למדיח כלים הכוללת ברז והכנה לחיבור ביו

עם שיפועים לניקוז המשטח, לא תותר התקנת  2290ת"י )ו( תא המקלחת  לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות 

 אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת.

 

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז6י שטיפת אסלהום כיוריהתקנת  (ו) 

 .לבן :גוון הקבועות   )ז( 

 .  1513מדת בדרישות ת"י , ועו סדרות כאשר אחת תוצה"א 5: כרום ניקל לבחירה מתוך גוון הסוללות               

שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר , מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרופיל ברזל עם חיזוק היקפי  הומוגני מ"מ 5.3: חומר אקרילי בעובי אמבטיה

 מ"מ מצופה אמייל. 2.3בעובי או לחילופין להחלטת החברה פח   מגלוון

כולל תריס הגנה  "5כביסה, ומעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר  כנה למייבשה: כוללת 6מייבשהכנת חיבור למכונת כביסה ח() 

 עם משקולת לסגירה והזנת חשמל.

 יבור לניקוז, הזנת חשמל.הכנה למכונת כביסה לרבות נקודת מים )קרים(, ח  
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 צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.באם לא נאמר אחרת, : גזהכנה לנק'  (ט) 

 : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.ם קריםמי )י( 

 לישעומדים בתקן ישרא קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,באם אינם ממבחר החברה -קבועות רחצה )אגנית6אמבטיה( (א)י 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 קם על מישור משטח העבודה או הכיור. = קרי ברז הממו פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברזנשלף =  (ב)י 

  )מיקסר( = ויסות מים לקרים 2חמים, בעזרת ידית אחת.  מערבל  

 ש מקלחת ו2או לפיית ברז ו2או שניהם.)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה2יציאה, של מים חמים2קרים, לרא דרך-רב  

 

 על רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפו

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן יוב צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ב: אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך  5.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  סבמיקום וכמות עפ"י החלטת מהנד, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו2או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

. מיקום או במסדרון שרות ובמרפסת  מפוצל,ו2או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .עליון ו2או במסתור כביסה, בגג למעבה מיועד

 

   

 

ת הסולארית לכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכ. 390רישות ת"י דבהתאם ל באמצעות מערכת סולרית תהיה : מיםחימום   5.6.2

   וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה

 וו2או דוד שמש סולארית מאולצת משותפת,  לדירות תותקן מערכת ,דרישת הרשות המקומית      

 69. דירת חדר אחד 1רט להלן , לפי המחמיר בינהם : מיכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפו139: תבקיבול יםלמים חמ דוד           

  . מיקום הדוד יהיה במקום מוסתר אך נגיש : מיקום הדוד ; ליטר  139חדרים ויותר  5דירת . 5ליטר ,  129חדרים  2-5. דירת 2ליטר , 

  ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  קערות: חיבור מים חמים לכלים 5.6.5

   .ביציאה לחצראחד לדירה , ות הגן בלבדבדיריש  :דלי""ברז  5.6.5

 )מיקום לפי החלטת החברה(. : ישהכנה למונה מים לדירה 5.6.3

  , PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולחומר הצינורות: מים חמים וקרים 5.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין  

 יש.: ודת הגז במטבחה ממקור הגז ועד נקצנרת גז בדיר 9.65.

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 5.6.1

 

 (טבלה זו)ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  5.9
 

 מיקום
 

 אביזר

 כניסה לדירה
חדר 
  דיור

 בחמט
פינת 
 אוכל

 פרוזדור
חדר שינה 

 הורים
חדרי 
 שינה

 ממ"ד
 שירותי 
  אורחים

 חדר
 רחצה
 הורים

חדר 
 אמבטיה

מרפסת 
 שרות

מרפסת 
 שמש

 ככל שיש

מחסן 
דירתי 
 צמוד
)ככל 

שהוצמד
) 

 1א.
 נקודת מאורא.  
 קיר6 תקרה     

  1 מחליף 1 מחליף 1 1 1 1 1

לפי 
הנחיו
ת 

פיקוד 
 העורף

הכנה 13
לנקודה 

 רורלאוו
מכני 3 מפסק 

 היכן
 שנידרש

1  
 מוגן

1  
 מוגן

1  
 מוגן

1  
 מוגן

1  
 

 2א.
 יחידה זיכוי  ל

 )₪(בשקלים חדשים 
              

 3א.
 שינוי מקום ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 
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 מיקום
 

 אביזר

 כניסה לדירה
חדר 
  דיור

 בחמט
פינת 
 אוכל

 פרוזדור
חדר שינה 

 הורים
חדרי 
 שינה

 ממ"ד
 שירותי 
  אורחים

 חדר
 רחצה
 הורים

חדר 
 אמבטיה

מרפסת 
 שרות

מרפסת 
 שמש

 ככל שיש

מחסן 
דירתי 
 צמוד
)ככל 

שהוצמד
) 

 4א.
 תוספת ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

              

 1  5 5 1 מאורבית תקע ב.   1.ב
5 
ליד  2

 המיטה
      5     5       

 2.ב
 זיכוי  ליחידה 

 )₪(בשקלים חדשים 
              

 3.ב
 שינוי מקום ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

       
 

      

 4.ב
 תוספת ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

              

 1.ג
 ג.  נקודת מאור

 הדלקה כפולה     
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 2.ג
 זיכוי  ליחידה 

 )₪(בשקלים חדשים 
              

 3.ג
 שינוי מקום ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

       
 

      

 4.ג
 תוספת ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

              

 1.ד
 נקודתד.  
 כבליםבטלויזיה      

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

 3.ד
 שינוי מקום ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

       
 

      

 4.ד
 וספת ליחידה ת

 )₪( בשקלים חדשים 
              

 1.ה
 כח בית תקעה.  
 מעגל נפרד     

--- 1 5 --- --- 1 1 1 --- 

13 
הכנה 
לתנור 
3 חימום
 מפסק
היכן 

 שיידרש 

הכנה 13
לתנור 
חימום 

 מפסק 3
 

התקן 
וצב זמן ק

 לדוד
שמש 
במיקום 
 עפ"י
 התכנון

2 
דרגת 
הגנה 

IP55 
למכונת 
כביסה 
 ומייבש

--- --- 

 2.ה
 זיכוי  ליחידה 

 )₪(בשקלים חדשים 
              

 3.ה
 שינוי מקום ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

       
 

      

 4.ה
 תוספת ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

              

 1.ו
 בית תקעו.  
 רגיל מוגן מים    

1 2 5 1 1 

5  
 מתוכם  2 

ליד 
 המיטה

5 
 

5 
 

--- 

דרגת  1
הגנה 

IP55 
 

דרגת  1
הגנה 

IP55 
--- 

כולל תריס 
 חשמלי 3
מפסק 3 
מנגנון 
 פתיחה
 ידני

דרגת  1
הגנה 

IP55 

 2.ו
 זיכוי  ליחידה 

 )₪(בשקלים חדשים 
              

 3.ו
 שינוי מקום ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

       
 

      

 4.ו
 תוספת ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

              

 --- --- --- --- --- --- 1 1 1 --- --- --- 1 --- . טלפון חוץ נקודתז.   1.ז

 3.ז
 שינוי מקום ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

       
 

      

 4.ז
 תוספת ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

              

 1.ח
 נקודת ח.  
 טלפון פנים     

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

 
--- --- --- --- --- --- --- --- 
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 מיקום
 

 אביזר

 כניסה לדירה
חדר 
  דיור

 בחמט
פינת 
 אוכל

 פרוזדור
חדר שינה 

 הורים
חדרי 
 שינה

 ממ"ד
 שירותי 
  אורחים

 חדר
 רחצה
 הורים

חדר 
 אמבטיה

מרפסת 
 שרות

מרפסת 
 שמש

 ככל שיש

מחסן 
דירתי 
 צמוד
)ככל 

שהוצמד
) 

 3.ח
 שינוי מקום ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

       
 

      

 4.ח
 תוספת ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

              

 --- ט.  נקודת כח 1.ט
1 

)למזגן
) 

 
--- 
 

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

1 

פקט )
זגן למ

 (במסתור

--- --- 

 2.ט
 זיכוי  ליחידה 

 )₪(בשקלים חדשים 
              

 3.ט
 נוי מקום ליחידה שי

 )₪( בשקלים חדשים 
       

 
      

 4.ט
 תוספת ליחידה 
 )₪( בשקלים חדשים 

              

 
 
 

 אחר

 פעמון3לחצן
 אינטרקום
לוח חשמל 
דירתי כולל 
 סגירה 

ארון תקשורת 
 כולל שקע

 רון טלפוניה2א
 טלוויזיה

תוכנן 
תריס 
חשמלי
- 

תוספת 
נקודת 
חשמל 
 לתריס

יותקנו 
שקעי 
כח 

נפרדים 
למדיח 
לתנור 
 למקרר

    
לפי 

תקנות 
 פקע"ר

הכנה לנקודה 
לאוורור 

מכני3מפסק 
 היכן שנידרש

הכנה 
לתנור 
3 חימום
מפסק 
היכן 

 דרשישי

הכנה 
לתנור 
3 חימום
מפסק 
היכו 

 ידרש יש

 

כולל תריס 
 חשמלי3

 סק3מפ
מנגנון 
 פתיחה 
 ידני

 

 

 

 

 

  ותהערות לטבלה ואחר

 להלן: המפורטים ולהנחיות םלרכיבי בהתאם יהיו החשמל מתקני

 הנספחים לדירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמל והתקנים הישראליים שקעים, מפסקים ותאורה בחדר המטבח, בחדר האמבטיה ובשטחי חוץ

 כולל כיסוי. 1מודול  33 ההכנה בקיר וקופסא משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודתנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט 

 מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד. 6  מל ותקשורת דירתי בתוך הדירה, יהיה שטח פנוי בגודל שלבלוח חש

 אמפר. 1X11פאזי -רתי חדשני חדרים יהיה גודל החיבור הד  . אמפר; בדירה הכוללת עד5X2פאזי -גודל החיבור הדירתי יהיה תלת

למפסק  הנקודה תחובר ישירות ;בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים ת פאזיתבדירת מגורים הכוללת חיבור דירתי תלת פאזי תותקן נקודה תל

 ירתי.את כל החיווט לרבות בית השקע והמפסק בלוח החשמל הד הנקודה תכלול : 2.3 * 3 תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל

האינטרקום במבואה או  הכניסה הראשית לבניין; יש למקם את נקודת אינטרקום בדלת מערכת אינטרקום הכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת

 מחדרי המגורים בדירה. בכניסה לדירה, וכן פומית שמע 2 דיבור באחד

 

 

 לקה אחת.ד(, כולל נקודת הארמטורהאהיל2  -וכיסוי נורהלא על גבי קיר או תקרה )ל נורהבית  = קיר2 תקרהנקודת מאור 

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

 ממ"ר לפחות. 1.3בכבלים 

חיבור יבוצע ה )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. הניזון מזרם חשמל רגיל כיסוי,שקע בודד עם מוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל( 

 ממ"ר לפחות. 1.3בכבלים 

מאור ה לכמות נקודות ושאינם תוספתשל נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א'  תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה=

 .ף א'המצוינות בסעי

 ושאינם בהכרח נקודה2ות "כוח". ל נפרד(,"שקע2ים" הנמצא2ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעג = בית תקע מעגל נפרד

 בדרגת הגנה גבוהה.בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים או אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה 
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 –, נקודת טלוויזיה בין מחשבים –שורת וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקאו לחוד נקודות ביחד )קומפלט(  5= )מחשב( ץ2תקשורתטלפון חוטלויזיה2נקודת 

 2אינטרנט.ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. 

 .(ייןעמדת שומר לפי הענלדלת כניסה למבנה או לה2ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )נקודנקודת טלפון פנים )אינטרקום(= 

  מ"מ.  2.3, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח

באם תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר. הכנה לנק'  באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד."הכנה"= 

לא  למניעת ספק יודגש כי אמצעי חימום "מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(. יותקן )באחריות הדייר(,על דלת חדר הרחצה מההכנה לתנור חימום נמצאת 

 ע"י החברה. יםמסופק

, מאור ותדליקים2מכבים את אותה2ם נקודה2י אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מנקודה2ות מאור הניתנות להדלקה2 כיבוי, משנ =חליףמ

 . לפחות 3 מחליף נקודות מאור 2מ' או בפרוזדור הכולל פניית "ר"  5בפרוזדור באורך מעל 

זי ולרשת החשמל הישראלית ותאפשר הזנת ; המערכת תתאים לחיבור תלת פא של צריכת החשמל הדירתית בכל דירה תותקן מערכת לניטור ולבקרה

שלושה חיישני זרם עבור )דידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת על רכיב המודד זרם חשמלי תעריפי החשמל המשתנים; המערכת תכלול: יחידת מ

ית ומציג אותם בצורה ברורה;הצג ותקן בפנים ; יחידת תקשורת לשידור אלחוטי ; צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומ(לוח תלת פאזי

השוטפת והמצטברת   הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה  מ' מהרצפה; 1.3סה במקום נגיש ובגובה הדירה, בסמוך לדלת הכניסה 2 במבואת הכני

 ואת עלותם הכספית  בקוט"שו

 נו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותק 

 .שצורף להסכם הרכישה( 

 

 ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות לחצן להדלקת אור בכל קומה : בכל קומהקומתית חדר מדרגות6 מבואה   5.9.1 

  .יש: ת מאורונקוד              

  .יש גופי מאור:  

  .יש אור: תהדלק לחצני  

 יש. :ובחדר המדרגות קומתית צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח  

 בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(. (צינורות) שרוולים : הכנתטלפון חוץ 5.9.2 

 , או אחר לפי החלטת החברה.זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 5.9.5 

 , לפי דרישות הת"י.רט: סטנד: סוגאביזרי הדלקה6שקע 5.9.5 

  מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד  6שטח פנוי בגודל של  . יהיה: ישבתוך הדירה ,יםדירתי ולוח תקשורת לוח חשמל 5.9.3  

  : יש.מפסקי פחת לפי תכנון מהנדס החשמל.  מיקום:                                  

  .המאפשר תיכנון והפעלה מראש. יותקן קוצב זמן , לדוד חשמלאיןשעון שבת:   

 : יש.חשמלישמש6מים,  נקודת חשמל לדוד 5.9.6 

 .ויותקן ע"י וע"ח הקונה(אשר יוזמן כולל הזמנה והתקנת מונה  מחיר הדירה אינו. )אמפר 5×  23: : תלת פאזיגודל חיבור דירתי 5.9.9 

כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית  לדירה, מעגל סגורב )אינטרקום .3 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 5.9.1 

 .(הוריםבחדר שינה  ר,ודיבו לשמעופומית  ,בקומת הכניסה  

 .ן: אי)נפרדת( במעגל סגור נוספת מערכת טלוויזיה 5.9.0 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  5.9.19 

.  לחילופין (ק שרות זהאשר תספ ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבחיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות ללא וללא ממיר )   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 55, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 מספק שרות זה(.  

 :מיתקנים אחרים 5.9.11 

 .5ככל שצוין בטבלה  תריס2ים חשמליים  -  

 ללא אוורור ישיר לקיר חוץ ,לרבות מטבחים הפונים למרפסת שירות גם אם אינה  בחדרי שירות ,חדרים סניטרים ומטבחים -  

  לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. סגורה בתריס או חלון  יש להתקין צינור מצויד במאוורור )וונטה ( מכני עד                                     

  מתקני קירור 2 חימום, בדירה .5
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  בעיר אילת תבוצע בכל דירה מערכת מיני מרכזית מלאה . מרכזי מיני יירתד מיזוג אוויר  5.1

 אוויר.  מזגני – 1חלק  551התקנתה תהיה בהתאם להוראות תקן ישראלי, ת"י 

על גג הבניין  והנדרשים לפעולתה, לרבות קיבוע המזגן או יחידותיו על קירות הבניין א את כל הרכיבים המערכת תתוכנן ע"י מהנדס מז"א והתקנתה תכלול

פיזור אוויר המאפשר  במיקום אחר דרון אומיקום מתוכנן למאייד בצמוד לתחתית תקרת חדר האמבטיה או המס  א.ותקרות משנה להסתרת יחידות ותעלות.

 יעיל וקצר לכל חלקי הדירה; 

במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן למאייד ועד  ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחושת ופיקוד חשמלי מוכנסת   בקיר ונעה . ב

מסתור הכביסה. מוצא ה"צמה" יכלול הסתרה באמצעות  חסום רצפה או לניקוז, ניקוז המאייד למ2.3*5המיקום המתוכנן   למעבה, שקע כוח מעגל נפרד 

 להתקנת המערכת בפועל. כיסוי בלוח גבס, עד

 קיר המסדרון. יד עד למיקום התרמוסטט עלהתקנת שרוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המאיג.  

 מיקום ההכנות יהיה בהתאם לתכנון המערכת על ידי מהנדס מיזוג אוויר.  . ד

 מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבה 2 המעבים..  ה

        מרכזית אחת כאמור, תבוצע ככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת מיני          

 ת הנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים.בנוסף הכנה למזגן2נים מפוצל 2ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיו         

חשמל . צנרת ניקוז מים : הזנה ישירה מלוח התבוצע הכנה למזגן עילי בממד באישור פיקוד העורף , ההכנה תכלול : נקודת חשמל נפרדת  .ה

המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר עפ"י  מחסום ריצפה פעיל בדירה . קצה הצינור יסגר במכסה . מיקוםמנקודה בקיר מחוץ לממד ועד אל 

 התכנון .

והמטבח ( תבוצע גם צנרת ניקוז כהכנה  בנוסף לאמור לעיל , בכל אחד מחדרי הדירה ) למעט בחדרי הרחצה .ו

 המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקיר ים עיליים. למרחבלהתקנת מזגנ

מתחת לכיור, הכול בהתאם  סום הרצפה או לחילופין לסיפוןובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה עד מח

הצנרת בקירות יוסתר עם אביזר חרושתי מתאים וסגור עם  לתכנון מהנדס האינסטלציה. מקום מוצא

 פקק.

להתקנת יחידות העיבוי   חדש שלא יותקנו בו מזגנים בעת הקמתו, יתוכנן וייבנה מקוםבבניין  .ז

 המגורים בבניין. ירותוהמערכות המשרתות אותם, בעבור ד

  

 של החברה ובכפוף לתכנון הדירה יתכן ותבוצע הכנה גם למזגן מפוצל לחלק2ים  רהאווילפי קביעת מהנדס מזוג  .: איןמזגן מפוצל  5.2

  ל,חשמ מהנדס מיזוג האוויר )הכנה בלבד כוללת: צנרת קביעת: לפי ההכנה מיקום שבהם לא מתוכננת ההכנה למיני מרכזי. ירהמהד   

 (. םצנרת ניקוז מיצנרת גז,    

  אין.בניין: בממערכת מרכזית  תי הניזוןמיזוג אויר דיר 5.5

   .: איןהפועל בגזתנור חימום  5.5

 ת בלבד בחדרי המקלחת והאמבטיה תבוצע נקודת הכנה לתנור חימום הכוללת צינורהכנו. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  5.3

 עם חוט משיכה ושקע מוגן.          

 .אין: רדיאטורים  5.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  5.9

 .: איןחימום תת רצפתי  5.1

 אין.: מיתקנים אחרים  5.0

 
 סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 3.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: שןגלאי ע 3.2  

 .לפי הנחיות פיקוד העורף יש מערכת סינון במרחב המוגן )ממ"ד(: 3.5 

 

 ,ע"י רשות הכבאות דרשיי, ככל שעליהם וי6ציפוילרבות חיפ ,כיבוי ובטיחות אלו גילוי, סידורי* התקנת   
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 אחר עקב דרישות תכנוניות., ו6או שיסומנו אך יותקנו במיקום כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח    

 

 

 עבודות פיתוח ושונות: ./

 חניה 6.1  

 המגרש;: בתחום כולם .לפי תוכניתרגילות עיליות   חניהסך הכל מקומות  6.1.1   

 9: חניה. מספר מרתפי חניה 6יףחניות במרת   

 תוכנית המכר.ב יןכמצו: מיקום  .לפי התקן: חניות מספר: יש, )פרטית6משותפת( חניה לנכים 6.1.2   

 ותיועד לחנית נכה בלבד .תימכר לא ובנספח החניה להיתר,  בתוכנית המגרש2סביבה2פיתוחחנייה לנכים כמסומן    

 ים משתלבותאבנ חניה לא מקורה: גמר רצפת 6.1.5  

 אבנים משתלבות(    

 אין :במרתף  ורהחניה מק גמר רצפת 6.1.5  

 אין גמר קירות פנים המרתף

 יש. :גישה לחניה מהכביש 6.1.5  

 .(: לפי סימון בתוכנית המכרמיקום) לפי ההסכם: מספר חניות לדירה 6.1.3  

 . אין :בכניסה לחניוןמחסום  6.1.6  

 

 פיתוח המגרש 2./   

 .ת2 אבן טבעיתבו: בטון2 גרנוליט2 אספלט2 אבנים משתלשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .ט2 אבנים משתלבות2 אבן טבעית: אספלחומר גמר; יש: משטחים מרוצפים 6.2.2   

ם גינון חסכוני במים בהתא .הפיתוח(יש )על פי תוכנית אדריכל  :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(. . : ישמשותפת חצר 6.2.5  

 להנחיית משרד החקלאות.

חיצונית מהרחוב עד למבואת הכניסה לבניין.הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרוצף )לפחות ברוחב הכניסה בתחום המגרש תתוכנן רחבת כניסה 

 מ"ר לפחות. 29לבניין( ומואר בעל גינון מלווה לצידו בשטח של 

 בעלת ראש מערכת ממוחשב במגרש תותקן רשת השקיה: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 מ"ר. 9אדמת גן, ברז גן וריצוף משתלבת  או גרניט פורצלן על משטח בטון בשטח של לפחות : ה6ות הגןחצר, צמודה לדיר 6.2.3  

 המתכננים. ומערכות משותפות אחרות ע"פ דרישות הרשויות ו2או הפרטית ייתכנו שוחות בקרה ,ניקוז, פילרים  בחצר                            

  סמ מתחת למפלס הריצוף. 13הוסיף אדמת גן ו2או לשים בגינה יריעות ודשא מונע ניקוז לקרקע וגובהה לפחות בחצר פרטית אין ל                           

 ,ו'(שוחות וכ צנרת,מרזב2ים, ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה2ות, גז, : משותפת חצרב משותפות, פירוט מערכות 6.2.6   

 (.יוצג בתוכנית המכר ושלא בהכרח ןהעניי )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,    

 ו2או רשת מתכת,ו2או  ו2או מסלעות ו2או אבן נסורה מלאכותיתאבן  ו2או בטון ו2או בנויחומר: : ות של המגרש6גדר בחזית 6.2.9  

 . משולב 2אוו,ו2או זכוכית ,ו2או פלסטיק שקוף                                 

 .לפי קביעת החברהו לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 אין :חומרריצוף: . אין :(בחלקה קומה פתוחה) קומת עמודים מפולשת 6.2.1  

  במגרש תותקן רשת השקיה בעלת ראש מערכת ממוחשבבשטחי הגינון המשותפים  6.2.0  

 צוני ומואר; עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית;בחזית הבניין יותקן מספר בניין חי 6.2.19  

 

 מערכות משותפות .1

 מערכת גז: 9.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -צובר גז תת באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:   9.1.1  

 המקומית  רישות הרשותעפ"י ד ו2או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה   

 . וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז ,מובהר בזאת כי צובר2י הגז כאמור   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  9.1.2  



 
 

 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה ה
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 (.5.6)סעיף  5ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 9.1.5  

 :סידורים לכיבוי אש 9.2 

 .ות .2 לפי דרישת רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחאין :מדרגות מערכת להפעלת לחץ בחדרי 9.2.1  

 .2 לפי דרישת רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות  אין: במבואות6פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  9.2.2  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :מתזים )ספרינקלרים( –מערכת כיבוי אוטומטית  9.2.5  

 שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן 9.2.5  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :גלאי עשן 9.2.3  

 פיםיבוי בשטחים משות, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 ת הכבאות.מיקום וכמות לפי דרישות רשו פרטיים, או             

 .2 לפי דרישת רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות . אין: אוורור מאולץ במרתפי חניה 9.5 

 אין.: )להזנת הדירות( מערכת מיזוג אוויר מרכזית 9.5 

 .אין מערכת מיזוג אויר בחדר6ים לשימוש הדיירים: 9.3 

 . שגויואר לד 1 ,לועד הבית 1לכל דירה,  1 הקיר.התקנה על : בות דוארתי 9.6 

 ;116תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע לידת דלת הכניסה לבניין, ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובנייה ות"י  9.9 

 : מיתקנים אחרים 9.1 

 חדר2ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,) מאגר מים, מערכות תאורהת מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 במידת הצורך ועל פי הנחיות היועצים-וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  נים סמוכים,יולטובת בני בבניין הדיירים  

 . ודרישת הרשויות המתכננים והיועציםהנחיות לפי  המגרש, יסמוכים, בתחומ םבבנייני מיקום וכמות: .                  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 לפי הנחיות היועצים. : חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשימונה מים : יש; רכזיחיבור לקו מים מ 1.1  

 אינו כולל מונה מים לדירה וחלק יחסי של מוני מים לבניין.הדירה מחיר                     

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 1.2  

 .וחיבור הדירה לחשמל. לא כולל התקנת מונההדירה  מחיר; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,הבניין לרשת החשמלחיבור  1.5  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא בהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 1.5  

  (.5.9.19 הכנה בלבד )ראה גם סעיף .אין (:אינטרנט6ה)טלוויזיחיבור הבניין לרשת תקשורת  1.3  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש 1.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

 אשפה : יש מוטמני  .אין: אשפהבחדר  1.9  

 . על פי הנחיות המועצה המקומית: נוי אשפהפי  

 נספח א'

 וש משותףרכ  .9

 
 תיאור הרכוש המשותף:     9.1 .       

 מקומות חניה משותפים: לפי תוכנית.  סך הכל 0.1.1

 החניות מוצאות מהרכוש המשותף ויוצמדו לשימוש הדירות )בהצמדה ו2או בזיקת הנאה ו2או בכל דרך אחרת שתקבע על        

 ת וזאת בהתאם להוראות המכרז.יש לציין כי לכל דירה תוצמד לפחות חניה אח ידי המוכרת(.

 קומה מפולשת. 0.1.2 

 מיקום על פי תכנית )כללי(. איןמחסנים שאינם צמודים לדירות:  0.1.5 
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 המוכרת רשאית להצמיד חניות 2או מחסנים לדירות על פי שיקול דעתה.   

 כניסה: יש.  מבואה )לובי( בקומת 0.1.5

 מבואה )לובי( קומתית: יש. 0.1.3

 אין: דיירים חדר  0.1.6

 חדרי מדרגות: יש.  0.1.9

 .1פיר מעלית: יש; מעלית: יש,  0.1.1

 לרבות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג.  –גג  ו2או חלל גג   0.1.0

 ממ"ק: אין. 0.1.19

 דין. י שמש, דוודים וכל מתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כלמתקנים על הגג: אנטנה, צלחת לווין, קולט  0.1.11

 שטח פתוח בתחומי המגרש, שבילי גישה ודרכים בין מגרשים. 0.1.12

מתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף, הכוללים בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, חללים, שטחי שירות  0.1.15

 .וזכויות בניה בלתי מנוצלות

 

 

 חלק6ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף: 9.2

 מדרגות. חדרי  9.2.1

 שטחים טכניים כדוגמת חדר משאבות. 9.2.2

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3

 שבילי גישה משותפים למספר דירות ו2או דרכי גישה למגרשים סמוכים. 9.2.4

 לובי בקומות כניסה. 9.2.5

 לובי קומתי. /.9.2

 גות אל המתקנים השונים על הגג.גישה מחדר מדר 9.2.1

 ל חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות א 9.2.8

 התפוס על ידי מתקנים משותפים על הגג: קולטים, דוודי שמש, חדר מכונות למעלית(. –חלק הגג  9.2.9

 מעלית.  9.2.10

 חלק אחר: גישה למחסנים בקומת הקרקע מחדר המדרגות המשותף.  9.2.11

 

 ש משותף )בכפוף להסכם המכר(בית משותף ורכו 9.3

)דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל  לחוק המכר 6בהתאם לסעיף  )א(

על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או  משנה הוראה של   התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים 

 נים:פרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין, ואלה העניילהלן, חייב לכלול כמ

 ( הוצאת חלק מהרכוש המשותף.1) 

 ( שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.2) 

 ( שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים  בקשר אליו.5)

 ( סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף.5)

 וק מכר דירות;)א( לח 5עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף ( כל 3)

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

 שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף. 
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 תקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל:פירוט ביטול או שינוי ל

 ש המשותף הצמוד לדירה:שיעורו של החלק ברכו

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:

 שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו

לל מספר מבנים או בכל דרך כל מבנה בפרויקט ירשם כבית משותף בנפרד, או מספר בנינים ירשמו כבית משותף אחד הכו )ג(

 לאפשרויות החוקיות לכך. כרת ושיקול דעתה ובכפוףחוקית אחרת, הכל לפי בחירת המו

אם כמה בנינים יירשמו כבית משותף אחד הכולל מספר מבנים, יוצמדו ליחידות בכל מיבנה, כל שטחי וכל חלקי הרכוש  )ד(

חידות בבניינים אחרים ולמעט שטחים או חלקים שהוצאו מכלל המשותף שבאותו מבנה, למעט כאלה שנועדו לשרות בעלי י

 הרכוש המשותף והוצמדו במפורש ליחידה2ות מסוימת2ות, כמפורט להלן.

לכל בנין2מבנה תהיה נציגות ואסיפה כללית נפרדת, לניהול עניני המבנה והרכוש המשותף שהוצמד לכל היחידות באותו  )ה(

 חד(.כללית של כל הבית המשותף )כל המבנים שירשמו כבית משותף אמבנה, וזאת בנוסף לנציגות ואסיפה 

חדר הטרנספורמציה שיבנה באם יבנה, וזאת עפ"י דרישות חברת החשמל, ירשם כיחידה נפרדת, שתועבר לבעלות2חכירה  )ו(

שונים, לצורך . לח"ח תהיה זכות גישה חופשית ליחידה כמו גם לכבלים שיונחו במפלס2ים ה של חברת חשמל )להלן: ח"ח(

ביחידה ו2או הכבלים הנ"ל וייאסר על בעלי היחידות להניח בסמוך להם ביצוע עבודות התקנה ותחזוקה של מתקני ח"ח ש

חומרים כלשהם ו2או לבצע עבודות כלשהן; ח"ח לא תהיה חייבת בהשתתפות כלשהי בהוצאות אחזקה ובדק של הרכוש 

 המשותף שבאתר ו2או כל חלק ממנו.

 

זה המתייחס לבניין נשוא מפרט זה ובתחומי  -מעו "הרכוש המשותף" לצרכיי סעיף זה מש את חלק מהרכוש המשותף:הוצ 9.3.1

: ובכפוף להוראות הדין של החברההסביר חלק2ים המוצא2ים מהרכוש המשותף עפ"י שיקול דעתה  המגרש לאותו בניין:

, זכויות בניה בלתי מנוצלות כמפורט בהסכם ו2או בתוכניות גגות, מחסנים, חצרות ו2או גינות, חניות, חללים, שטחי שירות

 המכר.

כל שטח או זכות הניתנים להצמדה עפ"י דין לאיזו מדירות הבית המשותף ו2או לנותני שירות עבור הבית המשותף  0.5.1.1

 או בתים סמוכים.

וש הרוכשים ע"פ תכניות המכר במגרשים, מוצאות מהרכוש המשותף. מקומות החניה יהיו לשימ -כל החניות  0.5.1.2

י החלטתה ושיקול דעתה. את יתרת החניות במידה וקיימות )כולל חניות נכים(, רשאית לדירות שנקבעו ע"י החברה, לפ

אם בכלל, ירשם הדבר במפורש בהסכם  -. לכל דירה לה יוצמד2ו מקום2ות חניההסבירהמוכרת להצמיד ע"פ שיקול דעתה 

  בתוכניות המכר. הרכישה המתייחס לה ויסומן

והחברה. מחסנים צמודים לדירות בהתאם לתוכניות המכר. את יתרת המחסנים מוצאים מהרכוש המשותף  0.5.1.5

 המחסנים )באם ישנן( רשאית להצמידם לכל אחת מהדירות בהתאם לשיקול דעתה והחלטת החברה.

רה )במפלסה(, יוצאו מהרכוש המשותף ויהיו המרפסות הפתוחות ו2או המקורות ומרפסות הגג הסמוכות לכל די 0.5.1.5

 הם סמוכים בהתאמה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנה. צמודים לדירה לה

דרך הגישה המשותפת  לחניה שבין כל שני מגרשים סמוכים  )במידה וקיימת( ירשם תוך מתן זכות גישה ו2או  0.5.1.3

 זיקת הנאה ו2או זכות מעבר לבעלי המגרשים הסמוכים.

ין אלה המסומנים בתרשים המגרש בעיגול ומספר שטחי החצרות2הגינות הפרטיות הסמוכות לכל דירה2 הגגות, ב 0.5.1.6

מוצאים מהרכוש המשותף וצמודים  -הדירה בתוכו, ובין אם אלה המסומנים בתוכניות כחצר או גג של דירה מסוימת 

 .הסבירלאותה2ן דירה2ות, לפי קביעת החברה ושיקול דעתה 

לקן(  ו2או במחסנים המוצמדים מותקנות ו2או בשטחי הרכוש המשותף ו2או בחצרות הצמודות ו2או בדירות )בח 0.5.1.9

יותקנו מערכות תשתית של מים ו2או ניקוז תת קרקעי ו2או ניקוז על קרקעי ו2או ביוב ו2או טלפון ו2או חשמל ו2או תקשורת 

ת אחרות במגרש ואו במגרשים סמוכים ו2או בפרויקט ו2או ו2או טל"כ ו2או צובר גז שמיועדות ו2או משרתות גם דירו

ויקטים שכנים; לפיכך הבעלים של כל דירה יהא חייב לבדוק ולברר מיקומן המדויק של מערכות התשתית הנ"ל בתחומי בפר

וכן לאפשר גישה  שהוכח כי נגרם על ידוהמגרש הצמוד לו ולהימנע מפגיעה כלשהי במערכות הנ"ל ולתיקון כל נזק 

ערכת או החברה ובאי כוחה לצורך ביצוע תיקונים ותחזוקה, לאחר2ים: ועד בית או ועד שכונה או רשות מוסמכת הנוגעת למ

 כפי שיידרש מפעם לפעם.

בבית משותף רב אגפי רשאית החברה למכור יחידות משנה ולהצמיד שטחים וחניות באגף אחד לדירי האגף  0.5.1.1

 האחר.
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סכם, כאשר שטחי ההצמדות לא לפי החוק, כפוף לאמור במפרט ובה כוש המשותף הצמוד לדירה:שיעורו של החלק בר 9.3.2

יובאו בחשבון לצורך חישוב החלק ברכוש המשותף של הדירה. החברה רשאית לשנות את החלוקה כאמור לפי שיקול 

 דעתה בהתאם להוראות חוזה המכר.

ית . החברה זכא1060ע בסימן ג' פרק ו' לחוק המקרקעין תשכ"ט  לפי הקבו סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:  9.3.3

עפ"י שיקול דעתה לחייב את דיירי הבית המשותף בחלק יחסי מהוצאות אחזקת שטחים פרטיים פתוחים הנמצאים 

בסביבת הבית המשותף ואשר ירשמו על שם דיירי כל הבניינים שיבנו סביב השטחים כאמור בדרך שתקבע ע"י החברה 

ניהול ו2או להתקשר עם כל גורם שהוא אשר ינהל  שיקול דעתה הסביר החברה זכאית לפי שיקול דעתה להקים חברתעפ"י 

ויתחזק את השטחים הפרטיים הפתוחים כאמור ולגבות מדיירי הבית המשותף או מנציגות הבית המשותף את הוצאות 

  ההחזקה כאמור.

 
 בעלי הדירותמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות  .  10 

 ל המפרט:תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד ש 19.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של מידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:39 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 19.1.1   

 בקומה. המשותףהכוללת סימון הרכוש  1:199 -ן מתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט 19.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:199 -מתכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן  19.1.5   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:199 -רתף בקנה מידה לא קטן מתכניות קומת כניסה2 קומות מפולשות; קומות מ 19.1.5   

 .1:299ום מוקטן לקנה מידה בציל ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף   

 .1:199 -מידה לא קטן מ תכנית קומת גג בקנה 19.1.3   

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:239בלת היתר בניה בקנה מידה תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 19.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 19.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

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

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 קטרומכניות וכיוצא באלה.מערכות אל   

 וטפות ותקופתיות, אם נדרשות.תדירות ואפיון ביקורות ש )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.תקנים בדירה, לרבות שמות יצרן2מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ 19.5  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על  

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

 ערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג מהשירות המותקנות בבניין לרבות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  )ב(   

 באלה.וצא לקטרו מכניות וכיאוויר, מערכות א   

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

 מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן2 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  טלפון מת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספררשי )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ולפיה על רוכש הדירה האמור  המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 ית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.למסור אותם לנציגות הזמנ   

    לעיל, יראו  19.5לקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף  הראשון סרב הרוכש (1)

 חרים לרבות נציגות הבית ו2או חב' ניהול תה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש2ים אחובב כעמדההחברה                 

 באם תפעל בבניין.                
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 זיכויים שונים  – גנספח  

 מיוחדות  הערות  

 
ותיקון לצו  1095 –לחוק מכר דירות , התשל"ד  6מס'  ריכוז זיכויים אלה הינם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתיקון .1

)מפרט המכר( . מובהר בזאת כי עפ"י הוראות המכרז , פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים  2913 –מכר  התשנ"ה ה

 מהמפרט והתכניות המצורפים להסכם המכר ולא יבוצעו זיכויים ו2או חיובים אחרים . 

 מע"מ.  כולליםהמחירים הנקובים להלן  .2

 53כנגד ויתור על הפריטים המותרים כאמור לעיל ובמפרט )נספח ב'( בתוך הקונה יגיש למוכר בקשה לקבלת זיכוי . 5
 ימים ממועד החתימה על הסכם זה 

 

ניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המתוכננים וככל שנבחר ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה התקנת המטבח . 5

 הדירה , באחריות הרוכש ועל חשבונו .  תמסירכש רק לאחר לרו תתאפשר 

יצוקים או בנויים והסתיימה התקנתם , .  למניעת ספק יודגש כי צנרת לחשמל2תקשורת2מים2ביוב , הנמצאים באלמנטים 3

מהאמור לחוק המכר לענין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזיכוי2שינוי  6יחשבו כסיום "התקנת פריט" כמשמעותו בתיקון 

 במפרט המכר .

. פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור פריטים 6

 .ספקים שונים, לדוגמא: כלים סניטריים וברזים  בין שונים

 חתימת זכותו לזיכויים מהפריט 2ים המתומחרים בטבלה זו , במימש הקונה בפועל . 9

 מפרט המכר.בוהקונה על נספח זה, יראו את השינויים שביצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים  2המוכרת ההחבר
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 : מקרא

  יחידה. -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

 מטר אורך.  -מ"א

 חומר לבן )האביזר עצמו בלבד(. – חומר

 חומר לבן3 חומר שחור3 עבודה.  -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 

 ערך כספי לזיכוי  תכולה שאנו

 כולל מע"מ

ס"מ לכל אורך משטח  69ארון המטבח עצמו, משטח העבודה,חיפוי בגובה  ארון מטבח

 למים חמים וקרים וכיור מטבח, הכל כמוגדר במפרט זה העבודה, סוללות

 למ"א ₪ 1,999

 ליחידה ₪ 299 סוללות למים בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה ומקלחת סוללות מים

 ליחידה ₪ 93  קודת טלפוןנ

 ליחידה ₪ 123 בית תקע רגיל במעגל משותף )לא מוגן מים ולא מעגל נפרד2כח בית תקע

 ליחידה ₪ 939 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. חובה לבצע משקוף בפתח תדלת כניסה למרפסת שירו
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 הערות כלליות ואזהרות –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

 . תר הבניההתקפים למועד קבלת הי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי, .1

ין מתקן הכנה בבניין ו2או אנטנה מרכזית אם התקינה בבני )לא סלולרית( החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה .2

 להוראות כל דין. פוףלטלוויזיה בכבלים ו2או צלחת לווין, בכ

בת לשמירה על איטום לפעול בעצמו ו2או באמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו2או המתחייהקונה מתחייב  .5

לא רק, אי שתילת צמחיה  סיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אךכדי  המרתף, ו2או להימנע מכל פעולה שיש בה

 .בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תקופתי למניעת קינון חרקים

, אלא אם כן נדרשת השארתה הן הן עוברותיכוסו בתקרה קלה ו2או סגירה אחרת וישנו את צורת ו2או גובה החלל במערכות  .5

 גלויה על פי כל דין.

וכן התחמצנות  "עיניים", יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים,ים, ובכפוף לתקנבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .3

 .ת בכתמים דמוי חלודהומינרלים )ברזל( המתבטא

בחיפוי קירות ו2או שיפולים לא יבוצע . ת לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידו .6

 .קיטום פינות )גרונגים(

 ל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.ח .9

 לקונה.עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה  יבוצעולא  .1

אוורור, המשרתים יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ו רכשו ע"י הדייריםשי )ככל שקיימים(, במחסנים .0

ובאופן שלא יפגע בשימוש  ונפרד למחסנים בלבד כלל הבניין. הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

 ובתפקוד.

באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר  מםמיקו  .19

 אך לא פחות מן הקבוע במפרט. הפרעה

עומדת יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם באם  .11

 בדרישות התקנות לרעשים ומפגעים.

בדן, מחסור או נזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, פריטים או אביזרים כלשהם המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאו .12

כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים  ,ו לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןשיובאו ע"י הקונה לדירה א

 הפריטים והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.,ו2או ביצוע העבודה 

ות הקונה שוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשח .15

באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם  אלהימצוזאת על מנת לסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 .עשוי המרחב המוגן

חניות,  ,ערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גינותיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מ .15

 סות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. מחסנים ומרפ
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ועל חשבון שטח לרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש יפ .13

 המגרש, בהתאם לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

עברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות נסיעה ברכבים כבדים על שבילים, מ .16

 בריצוף זה.

ובכל מקרה זכויות הרוכש לא  ות.יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו2או אישור הרשוי .19

 תיפגענה.

 חניה תת קרקעייםאסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי  .11

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף2ים. בגז פחמימני )גפ"מ(,בנוסף חל איסור חמור להתקין ו2או לאחסן כל מתקן המופעל  .10

 - 12]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1ת נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראו .29
 לכל דין. [, תגברנה הוראות הנספח, בכפוף11.12.2919

 
                          -במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו2או הוראות הדין ו2או המכרז )להלן:"ההוראות"( לבין המפרט לעילכמו כן,  .21

 תגברנה ההוראות.
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