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 אפי קפיטל עמרם קרית גת בע"מ
 שם החברה

 
 16.03.2020תאריך עדכון: .                                                                                                                 8משהב"ב מהדורה 

 

 כוכבי קרית גת )שם זמני(  שם האתר: 

  
 חדרים  5 מס' חדרים: 

  
 ____  :דגם 

  
 ( 3)בבניין  2-16(.         1,2,4)בבניין  1-6 קומה: 

   
 ____  דירה מס': 

  
   1,2,3,4 מס':  בניין

  
 



 מותנה בהיתר בניה 
יים  וכפוף לשינו  רק ע"י רשויות התכנוןמפרט נערך לפני קבלת היתר בניה 

 

 

 , ג' ב'',  נספחים א

 30  מתוך  2 'עמ 31.03.19תאריך: / חדרים 5דירות  /1,2,3,4נים בניי מפרט מכר למשתכן / /1000מגרש / גדרה /רם קרית גת בע"מאפי קפיטל עמ/מסד לאיכות הבניה  
 

 
 

 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

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

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

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתב'.    פרק

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

 רה.         יגובה הד  :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5סעיף         
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( לים,כואה )י תברמתקנ ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  :5 סעיף
 .תפיתוח ושונו עבודות  :6סעיף 

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

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 רכזית.מערכת מזוג אויר מ  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5יף עס  
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12להוציאם מהרכוש המשותף ) ןחלקים שאי  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 בקשר אליו.שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים   :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'

 נספח ב' רשימת הערות כלליות
 '   טבלאות זיכויים. גנספח 
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יים  וכפוף לשינו  רק ע"י רשויות התכנוןמפרט נערך לפני קבלת היתר בניה 

 

 

 , ג' ב'',  נספחים א

 30  מתוך  3 'עמ 31.03.19תאריך: / חדרים 5דירות  /1,2,3,4נים בניי מפרט מכר למשתכן / /1000מגרש / גדרה /רם קרית גת בע"מאפי קפיטל עמ/מסד לאיכות הבניה  
 

 חדרים  5 מס' חדרים: / מדגםדירה  )שם זמני(  קרית גת כוכבי   שם האתר: 

 __ : מס'  דירה  

 __ קומה:   

 __ מס':  לא מקורה  חניה  

 __ ן:יבני  

 1000 מגרש:    
 
 
 
 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 (המבנה ולדירהתאמות והבהרות הנכונים ל כולל)                           

 

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן       אפי קפיטל עמרם קרית גת בע"מ.       :  נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 

 

 ויזיה פרטי    א.

 

 יקבע בהמשך. : בית מס' יקבע בהמשך ע"י הרשות המקומית, : רחוב  קרת גת: ישוב .1   

 . 1000 :מגרש 109,110,111  :מס' ותחלק , 2812 : גוש מס' 1.1   

 . 3/140/03/9 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    

    :תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    
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 , ג' ב'',  נספחים א
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 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 ,המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן חדרי שינה,  2כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים, : בדירה .4  

 , חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, מרפסת שירות, מרפסת שמש.םפרוזדורי

 

   שטח הדירה .5 
 ללים אלה: כלפי  המחושב_________מ"ר : שטח הדירה הוא  

 קירות החוץ של הדירה.על פניהם החיצוניים של העוברים  קוויםר על ידי ההשטח הכלוא בתוך המצולע הנוצ )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 ה לבין דירמפריד בין הדייר חוץ ר קכאש     

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

 לסים בדירה.שטחי כל המפ וםסכרה יהיה כל מפלס בדירה; שטח הדיבדירה 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      

 –היתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל )בקשה לוהבניה ות התכנון ואם לנדרש בתקנבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

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

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

 

 :פן בלעדי הדירה באו  שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים אתפירוט  .6 

   ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המתוכה מרפסת _______מ"ר  :(1) בשטחמרפסת שמש  16.   

 . _____ מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[  דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא קומה  

 המוצמדת(; החניהקום שטחי החניה עם סימון מ כנית)יש לצרף ת ________מ"ר: מס' לא מקורה/מקורהחניה  6.2   

 אין. :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין. : (4)בשטחמוצמדת לדירה  חצר 6.6    

 . שטח(ו)מהות  לפרטם רה באופן בלעדי ישאו משמשים את הדי  יםנוספים המוצמד חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

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

 אין.בשטח:   זכות שימוש בממ"מ/ממ"ק )מרחב מוגן מוסדי/ קומתי( לרוכש שטח/ים מסחר, בכפוף לכל דין:    6.8  

  

 

 

 

 

 ים:הערות לחישובי השטח     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים סת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך מרפת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" ש מרפסת שמ" .1   
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 , ג' ב'',  נספחים א
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 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור ר מידת חשיפתהאש לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "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 ר ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיירות המחסהשטח הכלוא בין קוא , השטחו של מחסן  .2   

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

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביי שטח תיאורטף בתוספת ץ של המרת, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    

 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  5%עד  עור שליה בשייקפה; תותר סט, את שטח הקירות התומכים בהיכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    
 

 סטיות קבילות: .7  

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

  ר תותר סטייה גדולה ם לעניין שטחה של חצובין השטח למעשה; ואול 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6בסעיף יותר כמפורט     

  האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבדות בין מי 5%סטייה בשיעור של עד  ב()    

  
   

 . בע"מאדריכלים שסל  -יזמןישפ "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 , רמת גן.12יוסף ספיר  : כתובת 03-5353514 : פקס 03-5340584 :טלפון  

 ftcharch@inter.net.il :דוא"ל 
 
 

 אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ.  "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 , בני ברק. 16כבא כו בר  : כתובת 03-5735547 :פקס 03-5735507 :טלפון  

 office@ezadian-eng.co.il :דוא"ל 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה . ב
 

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

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלם והתקנות, התקפי התקן הישראלי שותדרימלאכות יהיו לפי כל המוצרים וה * 

    

 

 תיאור הבניין .1
 

קומת קרקע בניינים ב "רב קומות"(. 3בניינים גבוהים". בניין " 1,2,4עה בניינים )אחד מתוך ארברב משפחתי,  בנין מגורים  1.1  

הבניינים יבנו ע"י החברה במקביל או בשלבים לפי   .מרתף תת קרקעי משותף לארבעתםהכוללת שטחי מסחר. לבניינים 

  החלטתה.
 

 , דירות)*(, הכוונה למגורים בלבד;ניין; בבדירות למגורים 76 :3בבניין  . דירות למגורים 22   :1,2,4נים יי בבנ      1.2              
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 , ג' ב'',  נספחים א
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 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר   )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     

 

 

 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1טבלה מס'  1.3 

 

 יניםותפת לכל הבני רתף משקומת מ

 כינוי או תיאור 

 קומה

על  קומות מתחת/מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ותחניות, מיסעות, מעברים, מבוא 

מדרגות, מחסנים,   חדרימעליות, ת, וקומתי

מים וחדר משאבות, חדר שנאים   ימאגר

מל  חש יחדר גנרטור, חדר)טרפו(, 

  תקשורת, מתקנים ומערכות טכניות לפי/

 דרישת המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 

 

 :)בכל בניין( 1,2,4  ניםבניי 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הס למפל

 )ד(  ייןת לבנהקובע

מספר דירות  

 בקומה
 הערות מוש סוג השי

 --- קרקע  ן בנייבכל קומת הכניסה  

מבואת כניסה )לובי(, פרוזדורים,   מגורים:

  / חדר עגלות ,ת, חדר מדרגות מעלי

 . , חדר אשפהאופניים 

שטחים למסחר )בחלל כפול(,  מסחר: 

 מרחבים מוגנים, חדר אשפה. 

  ו/או מסחר(,  למגוריםפירים ) כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 ננים והרשויות. המתכ

 

 

חדר  חניות מסעות,   -בפיתוח 

גז ומסתור   יצוברשנאים )טרפו(, 

 למחזור. 

 2 1 בכל בניין   מגוריםקומות 

ת,  מגורים, מבואה קומתית, פרוזדור, מעלי

פירים )למגורים ו/או  חדר מדרגות, 

ת טכניות לפי  מתקנים ומערכומסחר(, 

 המתכננים והרשויות. דרישת 

 

של שטחי    חלל כפול )עליון(, 

 המסחר

 2-6 קומת מגורים 
4 

 )בכל קומה( 

ת,  מגורים, מבואה קומתית, פרוזדור, מעלי

פירים )למגורים ו/או  חדר מדרגות, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  מסחר(, 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים   רכות סולאריות,חדר מדרגות, מע 

  )משותפות/ פרטיותומערכות טכניות 

(, לפי דרישת  למגורים ו/או למסחר

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות  

 למגורים 
6 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 8

 

 :3ן בניי
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 כינוי או תיאור 

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

בחלקה   – מבואת כניסה )לובי מגורים:

  ית, חדר ו(, פרוזדורים, מעליחלל כפול

   )דחסנית(. חדר אשפה ,  מדרגות 

שטחים למסחר )בחלל כפול(,  מסחר: 

 וגנים, חדר אשפה. מרחבים מ

פירים )למגורים ו/או מסחר(,   :ליכל

ומערכות טכניות לפי דרישת   מתקנים 

 המתכננים והרשויות. 

 

חדר  חניות מסעות,   -בפיתוח 

צוברי גז ומסתור  שנאים )טרפו(, 

 למחזור. 

 --- 1 קומת ביניים 

מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדרי  

,  )שוט(, מחסנים  מצנח אשפהמדרגות, 

מתקנים  מסחר(,  פירים )למגורים ו/או

שת המתכננים  ומערכות טכניות לפי דרי

 והרשויות. 

 

--- 

 2-16 מגורים קומות 
4 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדור/ים,  

דרגות, מצנח אשפה  מעליות, חדרי מ

פירים )למגורים ו/או מסחר(,  )שוט(,  

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 הרשויות. המתכננים ו

 

--- 

 רים מגו קומת

 )פנטהאוז תחתון( 
17 2 

מבואה קומתית, פרוזדור/ים,  מגורים, 

דרגות, מצנח אשפה  מעליות, חדרי מ

פירים )למגורים ו/או מסחר(,  )שוט(,  

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

 

--- 

 18-20 מגורים קומות 
2 

 )בכל קומה( 

, פרוזדור/ים,  מגורים, מבואה קומתית 

דרגות, מצנח אשפה  ת, חדרי ממעליו

ם )למגורים ו/או מסחר(,  פירי)שוט(,  

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חדר  משאבות, מדרגות, חדר  יחדר

מערכות  תחזוקה למצנח אשפה )שוט(, 

  סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות 

(,  למסחר  ם ו/אולמגרי ת/ פרטיותותפו)מש

 שויות. לפי דרישת המתכננים והר

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
19 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 22

 

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ניסות היא הכניסה הקובעת ציין איזו מהכלבניין, יש ל אחת סהכנימ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מתן שרות  או לאפשר המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואף לשנות מיקומם, או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת )ג(

 מותקנות. אלו ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכותים חדרהקצאת לרבות ים, באמצעותם גם למבנים סמוכ  

 .  בהתאם למקובל בחברות המעליות מובהר כי שמות הקומות והמספר המתאר את מיקומן עשויים להשתנות (ד)



 מותנה בהיתר בניה 
יים  וכפוף לשינו  רק ע"י רשויות התכנוןמפרט נערך לפני קבלת היתר בניה 

 

 

 , ג' ב'',  נספחים א
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 (ראשיים) משותפים מדרגות י /חדר 1.4  

   עד למפלס הגג.קומת מרתף ממפלס ורה קמ: מדרגותהיון חדר פא; 2 :3בבניין , 1 :1,2,4נים י המדרגות בבניי /מספר חדר    

  יש, בפיתוח לגישור בין מפלסים.: מדרגות גרמי    

 . 22 :3בבניין , 8 :1,2,4בבניינים : מספר התחנות לכל מעלית; 3 :3בבניין , 1 :1,2,4בבניינים : מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

 . בלבד 3ן בבניי באחת בלבדיש,  :)*(שבתמנגנון פיקוד  ;,136,6 :3 בבניין  ,6,6 :1,2,4ם בבנייני: מספר נוסעים לכל מעלית   

 .וסיף מעליתלרוכשים בעתיד להמידות הפיר מאפשר  :בלבד 1,2,4בבניינים  הערה  

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 ו/או    דיירי הבניין נציגות  קוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימנגנון פי מעלית בעלת מובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"    )*(                       

 . 1969-קרקעין תשכ"טז' בחוק  המ  59בהתאם לסעיף  חב' הניהול         

 

 :בכל בניין  עבודות גמרחומרי הבניין ו  .2

 

 .בשילוב רגילה: מתועשת ושיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין:          2.1

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

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:  .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד                  

  אם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה. ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהת  

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי ; השלד הנדסלפי חישובי מ 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 מבטוןמרו ח גגות הבניין:          2.4

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

או בלוק  בטון,בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי  באם מכלול מתועש, .מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

 לוחות גבס.או  (אחראו  תאי )איטונג

 :  1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי   

 רות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי.צבעי תקרות וקי                   

 גימור קירות חוץ: 2.6

 לפי התנאים בהיתר הבניה.  ל מקרהבכו ,אבן: עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש  או בלוק תאי ו/בטון  או בלוקימזוין ו/ : בטוןחומר: ן הדירותקירות הפרדה בי 2.7

 . 1חלק  1004על פי ת"י  

 .: בטון ו/או בלוק ו/או משולבחומר וגובה: כל שיש(מרפסות )כקיר הפרדה בין  

 ראשי: מדרגות י /חדר 2.8

הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות  טי:בידוד אקוס ;לפי חישובי המהנדס עובי:. : בטון מזויןחומר: קירות מעטפת 2.8.1 

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

יח וצבע אקרילי עד לתקרה, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון ם )פנלים( + טחיפוי בשיפולי: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2 

  התקנים.

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל  ימור שכבות, ג 2: טיח חומר: גימור תקרה

התקנים הרלבנטיים, דרישות בהתאם לפורצלן או טראצו צמנט לבן גרניט מאבן נסורה או המדרגות יהיו : מדרגות 2.8.3 

 החלקה.לאורך המדרגות ומשטחי הביניים )פודסטים(, ופסים מחוספסים כנגד תואמים ובעלות שיפולים 

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

   באמצעות חדר המדרגות.: עליה לגג 2.8.5 
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 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

ורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות, מעל גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, גרניט פ: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 יפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.הח

)במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(. ו תקן ירוק" מלבין סינטטי "בעל ת: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 גרניט פורצלן.: ריצוף

  :יתאשר מבואה )לובי( כניסה 2.10

)גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  קרמיקה: חומר: ימור קירות פניםג

  אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.

 .או תקרה דקורטיבית ו/או תקרת משנה מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד )"בעל תו תקן ירוק"(,: טיח + צבע חומר: תקרהמור י ג

 מ"ר.  0.64-. ושטח אריח בודד לא יפחת מהעומדים בתקן הישראלי למניעת החלקהלן אריחים מסוג גרניט פורצחומר: : ריצוף

, בחזית 816לפי תקנות התכנון ובניה ות"י  כניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניוםתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת ה

 .הרשות המקומיתני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הבניין יותקן מספר בניין חיצו

 לפי הנחיות תב"ע, תקן תקף והוראות החוזה. :חניה 2.11

גימור במלבין סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. צבוע  ,בטון :גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה

   ל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.עב במלבין סינטטי,: בטון טבעי צבוע חומר: תקרה

 ;משתלבת או באבן מחולק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף לא מקורה חיצונית גימור חניה 

 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

ארונות חשמל,  )למעט גומחות,. מכון התקנים ד, בעל "תו תקן ירוק" מטעםמלבין סינטטי דוגמת פוליסי: טיח + צבע גימור קירות 

  .ו/או משולב תקרת משנהאו ו/ במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיבטון טבעי צבוע ב :גימור תקרה. (מים וכו' 

 . או משולבאו פורצלן : בטון מוחלק או אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה 

 בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.דלת אלומיניום מזוגגת, : יש, ן לבנייסה דלת כני  2.13

 . בלבד 3יש, בבנין : ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

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

 האדריכל. לפי תכנוןכמות  :ימוש משותףות חדרים לשדלתות וחלונ דלתות פח. :)ככל שיהיו( ים טכניים/דלתות חדר  

 בלבד.  3יש, בבנין   קומתי:דלתות לובי  2.15

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי  , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה 2.16

תוך הדירה  להדלקת  תאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת ל

 ודרישות הרשויות. המהנדס/האדריכל תכנוןעפ"י : סוג וכמות .אור בחדר המדרגות

 החיצוני בלבד(   פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם חומר:: למערכותארונות  2.17

או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםם תאורה במחסני      2.18

 .רהמוכ החלטת עפ"יאו למונה הדירתי אליו משויך המחסן מחסן,  

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

רכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוך וישרתו גם )יתכנו מעתכנון מהנדס החשמל   

 רשויות השונות(.הבניין, בכפוף לאישור ה 

 

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

 

 גובה הדירה: 3.1  

 '.מ 2.50-לא פחות מ: היצוף עד תחתית התקרגובה הדירה מפני הר   

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

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: *גובה מחסן דירתי )באם נרכש(  
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 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2מס' טבלה  3.2 

 בלה זו(.חר טשלא הבהרות, /)ראה פרוט יתר בהערות  
 

 (1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
א  מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"

 בשקלים חדשים 
 הערות

 כניסה 
 בלוקי בטון בטון, 

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון ן, בטו

(1) 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך  יןא ( 3)ראה  ( 2)טיח   

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון, 

(1) 

.  מעל משטח ארון תחתון ס"מ  60חיפוי  אין ( 3)ראה  ( 2)טיח   
 )באם קיים(.  עט אזור חלוןמל

 --- ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון   ראה פרוט בהערות בהמשך. 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון, 

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

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2)טיח    ( 1)בלוקי בטון   בטון,  ים / פרוזדור 

 הורים חדר שינה  
 בלוקי בטון בטון, 

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

 הורים חדר רחצה  
 )מקלחת( 

 בטון בלוקי בטון, 
(1) 

הדלת לפחות. ומעל  קירות לגובה  חיפוי אין ( 3)ראה  ( 2)טיח   
טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן ירוק"  

 מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  פוי קרמיקה יח . בהמשך  ראה פרוט בהערות   

 שינה   חדר 
 בלוקי בטון בטון, 

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 חדר רחצה )כללי( 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון, 
(1) 

הדלת לפחות. ומעל  קירות לגובה וי חיפ  אין ( 3)ראה  ( 2)טיח   
טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן ירוק"  

 מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . ך בהמש ראה פרוט בהערות   

 תים שירו 
 )בית שימוש נפרד( 

 בלוקי בטון בטון, 
(1) 

ומעל לפחות    מ' 1.50חיפוי קירות לגובה  אין ( 3)ראה  ( 2)טיח   
ן ירוק"  קרילי בעל "תו תק טיח + צבע א

 מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך  ראה פרוט בהערות   

 ת מרפסת שירו 
 בלוקי בטון בטון, 

(1) 
 . מעקה: ראה הערה בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2)טיח   

 מרפסת שמש  
 בלוקי בטון בטון, 

(1) 
 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 . 2.6אה סעיף חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ר
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון, 

(1) 
 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2)טיח   

 דירתי    סן מח 
 ( שהוצמד )ככל  

 ( 1)ון  בלוקי בט בטון, 
צבע  קירות גימור   .טיח 

אקרילי. גימור תקרה סיד  
 סינטטי.  

 אין ( 5)ראה 
  תכנוןעובי קירות מחסן לפי 

 . האדריכל/המהנדס 

 
 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 ה יבוצעו מקר בחדרי רחצה בכל .תכנון המהנדסלפי  בלוק תאי )איטונג/אשקלית/בלוקי גבס( או משולב בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות      (1)

 יתכן צד הפונה לדירות, בדופן פנימית של קיר החוץ וב באם מכלול מתועש,הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים".         

 לוחות גבס.         
 : לבן.גוון אקרילי. צביעה בצבע  ף.בממ"ד לפי הנחיות פקוד העור .: טיחגמר קירות ( 2)

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

 לבן. גוון: + סיד סינטטי.: טיחמר תקרותג

 רוק" מטעם מכון התקנים.תו תקן י, ובעל "טיח+צבע אקרילי)בתחום ללא חיפוי(:  רטובים גמר קירות בחדרים 

 עי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. כל צב  

גרניט , אריחים מסוג  R-9הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ודרישות התקינה והחקיקה    2792סוג א'. העומד בדרישות ת"י : ריצוף ( 3) 

שאחת מהן היא בגוון בהיר  לפחות ות מגורים  רנפוצים ושכיחים בשימוש בדי גוונים / דוגמאות   3  -סדרות של ריצוף ו  4רה מבין  פורצלן. לבחי

בתקן הישראלי דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש    , לבחירת הדייר. ס"מ   33/33ס"מ    45/45ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -
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שתציג החברה או הספק, כש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  הרו   בחירת   חדרי רחצה ומרפסות.  רה למעטבכל הדיים אלו.  לחדר 

  שיבחר על ידה. 

ודרישות התקינה   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' ,  ים מסוג גרניט פורצלן יח אר : ומרפסת שרותשירותים  ,ריצוף בחדרי רחצה -  

 3  -סדרות של ריצוף ו 4לבחירת הרוכש מבין    , אריחים R-11וברצפת תא מקלחת  R-10 לקה  והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להח 

דרגת מניעת   . , לבחירת הדייר ס"מ   33/33, ס"מ    45/45, "מ  ס   60/60במידות    ניטרלי.   -לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר  דוגמאות/גוונים  

שתציג החברה או ון/מידה,  הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גו בחירת    ם אלו. לחדרי   בתקן הישראלי מהנדרש ההחלקה לא תהיה פחותה  

  הספק, שיבחר על ידה. 

 3  -סדרות של ריצוף ו   4. לבחירה מבין  רס"מ לבחירת הדיי 33/33, ס"מ  45/45במידות .  סוג א' גרניט פורצלן,  :ריצוף במרפסת שמש -

 דרגת ההחלקה שאינה פחותההמתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, וב  ניטרלי.  -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר  

)במקומות  .חר על ידההספק, שיבממבחר שתציג החברה או  בחירת הרוכש תעשה   לריצוף חשוף לגשם. בתקן הישראלי מהנדרש  

 שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים(.

 –שאחת מהן היא בגוון בהיר  דוגמאות לפחות    3  -ריצוף ו   סדרות של  4לבחירה מבין  סוג א'.    , רצלן ט פו גרני :ושירותים חדרי רחצה חיפוי  ( 4)

 שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. ון/מידה,  אחת מדוגמא/גו הרוכש תעשה מ   ס"מ. בחירת   30/60ס"מ או    25/33במידות  ניטרלי.  

  רה טיח+ צבע אקרילי(.וי ועד לתק. מעל החיפהרשום בטבלה)חיפוי קירות בקרמיקה עד גובה 

 גלויה תבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות.לצנרת   

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50מידות נוספות  ע אריחים המידות דומות למפרט וכן ב בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להצי   

 במחיר הדירה.

ניטרלי. בחירת הרוכש   –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר    3לפחות    סוג א', בחירה מבין   –חיפוי קירות קרמיקה   :מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר   60בגובה      ל ידה. ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר ע תעשה  

מ' מעל    1.50החיפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה   וסביבו בקו הסף העליון של  אם מאחורי התנור חיפוי קירות תו   BIהתנור אינו ביחידת  

 הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. 

 דוגמאות. 3לבחירה מבין מ"ר.  0.18בשטח אריח בודד של גרניט פורצלן, סוג א'.  :כש(ם נר)בא במחסן ריצוף  ( 5)

 

  הערות: 

 ה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעש –יר בחירת הרוכש/די  

 מוצרים שונים מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה. 

 ר הקירות, הרצפות והנקזים באזורים הרטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעב ום:איט 

 מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.  

 .1142בגובה: לא פחות מדרישות ת"י  .עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזיתאלומיניום משולב – מעקה 

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, ירה, חדרי רחצה, ממ"דיסה לדבכנ – הפרשי מפלסים 

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

 עד גובה "אריחים שלמים".יותר וגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה או   - חיפוי קירות

 . ס"מ   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –פרופיל פינות בחיפוי  

 שהאבן , לפיהן היות 2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -פרטי(יחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשותף/רא 

 הרצפה  גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת כמו כן, . גידים והבדלי גוון ומרקם נימים, טבעי, עלולים להיות בו  היא חומר        

 ן בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות  ולפיכך עשוי להיות שוני בגוו   בחלוף הזמן,   עלול להשתנות           

 . תחזוקה           

 . או משולב ( בטוןותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרל ככ ) – , קורה/ותרגולהפ 

 יתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותלמעט בשולי קירות וחזס"מ לפחות,  7בגובה  )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(. 

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

 

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

 שצורף להסכם הרכישה(.

 ארונות: 3.3
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, מדפים, תושבות לכיור תחתון, חיתוך פתח המתאימים מתכת ידיות גוף הארון, כולל דלתות, מגרות,מטבח תחתון:  ון אר   3.3.1

 ולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים. נה שטוחה של הכיור הכנה לכיריים מובנות) כלהתק

.    MDFשאר חלקי הארון עץ מעובד )סנדוויץ'( או ץ מעובד )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. גוף הארון והמדפים יהיו מע                    

   60-עומק הארון כ

 ס"מ לפחות לכל גובה ועומק הארון.   60 -ס"מ לפחות. הארון יכלול יחידת מגרות ברוחב כ 90 -ן כס"מ לפחות. גובה הארו                   

 ס"מ ובחיפוי עמיד  10 -יימת( יותקנו "פתרונות פינה". בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כיחידה פינתית )ככל שקב                   

 . לבחירת הרוכשקהאיפורמציפוי חיצוני: הספק שיבחר ע"י החברה.  או הנחיות האדריכל, פיל למים/רטיבות. וגוון                   

 לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. לפחות )מהם אחד שונים ונים גו 5מתוך                    

 ראה הערה   מידות:(1) בגוון לבןו/או מלמין  קהאימפור: פנימי וגמר מדפיםציפוי                    

 ; בהמשך                   

    ג'ראה נספח  לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון: ירמח  

 

שיקול דעת החברה, יבוצע בחלקים בהתאם לייתכן שמשטח העבודה  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאור:

ס"מ העומד  2-בעובי לא פחות מ( עוגמת אבן קיסר או ש"בן טבעית או פולימרית )כדמאירת הקונה משטח עבודה לבח

ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם החשוף. בנוסף יותקן קנט עליון מוגבה  2של  עם שוליים בהבלטה. 4440בדרישות ת"י 

לפי מידות: נתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה. לא יישאה רשאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונ

  ארון המטבח חלק תחתון,

 ש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. לוחות השיגוונים לפחות )אחד  3לבחירת הקונה מתוך  גוון:  

    בודד אחד(.  

 

 אין.יון: ארון מטבח על 3.3.2 

מ"א  2 -תחתון ב מ"א ארון מטבח 1להמיר עד תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי  מסיבות של חדרים 4.5בדירות מעל 

 רה זה לא יותר ארון מטבח עליון פינתי.ארון מטבח עליון. במק

 מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.   

 ס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף אחד אחד לכל אורכו(. 30ס"מ לפחות ועומקו  75הארון העליון  ו שלגובה  

 

 נדוויץ' או טרספה, תלוי או מונח הכולל משטח עבודה )אינטגרלי(ון מעץ סארון תחת )כללי(, רחצה בחדרארונות אחרים )ציין(:  3.3.3 

  ס"מ לפחות. 80מידות:  וצירי נירוסטה. דלת/ות, ,מגרה/ותלרבות  ,מחרס או שיש או ניאו קורץ, משולב בכיור   

 או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמציפוי חיצוני:   

   '.גראה נספח  צה:בעד ארון הרחמחיר לזיכוי   

וחצי   4מ"א. . 5ים: חדר  4  -ו 3מ"א.  3.5חדרים:  2.5-2: תחתון  אורך מזערי של ארונות המטבח –פנימי  

 מ"א.  6חדרים ומעלה: 

 

                     :הערות 

         ת פעמיים(.  ר )פינה ככל שקיימת נמדדאורך. המדידה לאורך הקי מטר 6 תחתון מטבח ארון  אורך מדידת (1) 

          אורךמידות ב  5% -טיות עד כסרך הארונות. )למעט מקרר( כלולים באו  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב חללים

    זה. אורי ה מתי יחשבו כסטי ארונות המטבח, לא

 לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח קיימים  במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה(2)  

 שר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפ                  

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנור ,יחמד של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

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

 . ובמועד שהחברה תנחה את הרוכשבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע                      
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 מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 למתקן תליית הכביסה. פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה              

חבלי כביסה  5ס"מ,  160)מגלוונות( וגלגלים באורך מינימלי של  בעל זרועות מתכת:)קטנה( מיתקן לתליית כביסה 

ס"מ והאורך המצטבר של  120ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מ 160היה קטן ממפלסטיק. ניתן שאורך המתקן י 

 ס"מ. 800לי הכביסה לא יפחת מחב

 

 ערך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת )מתקן שווה  אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר לדירות הגן: 

  5יה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהמגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע  

בדירת הגן יהיה הדייר  וניתנים למתיחה. UV, עמידים לקרינת ס"מ. החבלים יהיו איכותיים 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של  

זרועות מתקפלות   3ה( עם עמוד הכולל לפחות יהיה רשאי, עפ"י החלטת החלטתו , להמיר מתקן זה במתקן מסתובב )קרוסל

 למשטח מרוצף.או \קובע למשטח בטון ו מאלומניום או ממתכת מגלוונת. המתקן יהיה יציב ומ

 

    )מידות בס"מ(  הרשימת דלתות, חלונות ותריסים בדיר – 3טבלה מס'  3.5

וון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים : יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיהערה 
 גם הערות נוספות בהמשך.החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה  

 

 (ידני  או לחילופין כנף על כנףמטר חשמלי וגיבוי  2.5תריס מעל  -פנימי )

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 וחב( )גובה/ ר 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

ומידת  כמות 
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

.כ/נגרר/  כ.ע
 אחר( /כיס/חשמלי

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 לילה חשמליג

 כולל גיבוי ידני
 245/205 -כ --- 245/205 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- --- 

 --- 135/100 -כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג אלומ' מזו

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 135/100 -כ 135/100 -כ 80/200-כ

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניה יד גליל אלומ'  אלומ' 

 135/100 -כ 135/100 -כ 80/200-כ

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 135/100 -כ 135/100 -כ 80/200-כ

 ממ"ד  
)משמש  

 כחדר שינה( 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר או כ.ע.כ 
לפי הנחיות  

 הג"א 

1 

 נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

לפי  לכיס.  פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים  ף אחת נכ
          א.הנחיות הג"

--- --- 

ח. רחצה  
 אמבטיה 

1 
 + עץ 
 אור -צוהר/צו

 --- ציר רגילה 
 אוורור 
 מכני

--- --- --- --- --- 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 וחב( )גובה/ ר 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

ומידת  כמות 
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

.כ/נגרר/  כ.ע
 אחר( /כיס/חשמלי

 --- --- 80/200 -כ

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ויט נ

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 70/200 -כ

 תיםשירו

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

סת  מרפ
 שירות

1 

 ציר רגילה  עץ 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ'   אלומ' 

 -כ --- 80/200 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 

ככל  ) 
 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/200 -כ

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

סוג = אלומיניום, אלומ' . צירי פייפ כפולים מתכוונים בורד.פלקס על מסגרת עם מילוי , מודבקיםמשתי לוחות העשויהלכנף דלת = הכוונה עץ  דלת .א

ניגרר = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ( סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  פרופיל:

: שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )בעובי תריסים ,עה אנכית= כנף בתנוגיליוטינה = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, כ.ע.כ 

פח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות נחיות היצרן(,  במילוי פוליאוריתן  מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת. עובי הלפי ה

  (.בחדר דיורחשמלית, ה אחד, לגלילה)גיבוי ידני  = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליגלילה היצרן. 

 תות/ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדל בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאורים יכולות להופיע , משותפים לשני חדדלתות/חלונות . ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד  חלונות המצוינות בטבלה

מ"מ עם מרווח  4, בעובי מינימלי של רגיל/בטיחותי( Double Glazingול  )כפ שקוף   סוג הזיגוג:בממ"ד, למעט  וזכוכיתאלומ' מ בחלונות,זיגוג  .ג

 נוסף  נתיב יותקן ,החלונות לכל אין. במסילות :רשתות .. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף , לפי דרישות התקןבניהם מ"מ 6אויר בעובי של 

  ;אחת רשת לכנף  כהכנה להבמסי

שרות  למרפסתלרבות במטבח באם פונה  שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור( )בחדרים לקיר חיצוני  בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר יותקן אוורור מכניאו חלון,  ורה בתריסהסג

משולבים בזיגוג קבוע יתכן פתחים ה יועץ האלומיניום. ו/או עפ"י תכנון האדריכל יל, גוון,סוג פרופ .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 , צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה  EPDMרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי ו תקן ואביזיהיו בעלי תהחלונות ורכיביהם    

 . היצרן מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו ונעילה. החלונות   

 האדריכל.  לפי תכנוןשקופה או עמומה )"חלב"( בטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, יםשירותרחצה ו בחדרי           
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 . ודרישות כיבוי אש אדריכל  ה   תכנון בועות, לפי  פות ק או רפ / ו   ( יעשה באמצעות חלון ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ו 

 פיים, הכל עפ"י תכנון האדריכלצורת פתיחה של דלתות, חלונות ותריסים, תוספת או ביטול של חלקי זיגוג, קבוע, חלוקה ומס' כנב שינויים יתכנו  . ז

 .ובהתאם למפרט המחייב

בהתאמה לדלת כולל  נעה ו"רוזטות" , פרזול, ידית החלטת החברה, לפי תתוצר 5044רב בריחית תואמת לתקן ישראל  מתכת בטחון דלת כניסה .ח

משקוף בנייה  .ון, מעצור דלת ומספר דירהחתת , מברשת סף סגר בטחון נוסף מערכות צירים, מגן צילינדר, , )פנורמית/מקרוסקופית( עינית הצצה

 מ"מ לפחות. 1.25מפלדה מגולוונת בעובי של 

ף ורשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת בחירת החברה. לפי הנחיות פיקוד העורגוון לפי ו/או צבע בלבד  ל, ניו ציפוי דדלת כניסה ודלת ממ" .ט

לפי הנחיות כיבוי אש יתכן ודלת הכניסה לדירות הגן תשמש גם  בכניסה לדירת גן:דלת אש בקרבה או יתכן ויותקנו דלתות בטחון/אש. קרקע 

הרגילה או בסמיכות  חוץ(. לחילופין תותקן כנף דלת אש נפרדת משולבת במשקוף דלת הכניסה כדלת אש ) ויתכן שתידרש פתיחתה כלפי

 ת יועץ הבטיחות ורשות הכיבוי(.אוטומטית במצב חרום, לפי דרישו)סגירה ידנית או ופתיחתה תהיה כלפי חוץ 

דים כולל פס אטימה, משקוף הדלת יהיה משני הצדות מתכת ידיו מנעול  : גמר פורמייקה או ציפוי חיצוני מתועש, עםפנים מכלולי דלתות .י

בחדרי אמבטיה  .המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים , כולל הלבשות, פולימרי או עץ כולל פס אטימה, בגמר תואם לדלת.23בהתאם לת"י 

רבות התקנת מסגרת עמידה ת למים לנה עמידואור, מזוגג בכנף הדלת. כל הדלתות תהיי-מקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו /

 צדדים לפחות. צירי פייפ כפולים מתכווננים. גוון: 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב  ס"מ התחתונים של כנף הדלת. 5-למים לפחות ב

 גוונים לפחות )אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. 3לבחירת הרוכש מתוך 

. בנוסף, , אין לקבוע סורג קבועירים בקומה(קומתי )בחרום אמור לשמש את כלל הדי המוכרז כפתח חילוץבדירה  בממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 , סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח

 2 -וריצוף הממ"ד גבוהים כסף הדלת חיצונית.  נגררת,/דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :העורף פיקודלפי דרישות  .יב

 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים,

 תיצורפתח האוורור ד וליע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת צ'(, וניתנים לפרוק.חסומים בדיסקאות פלדה )פלנ

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

"י פיקוד לכן פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע אושרו ע"י פיקוד העורף,ווהתקנתו נבדקו 

 העורף.

אביזרים  הצורך בהתקנת, עקב "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ,  בניה , הינן מידות3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך ות/קירותשל מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינ ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וגרות סמויות וכן  כגון: מלבנים סמויים ו/או מסמשלימים 

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

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם ה )רא  
 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח

 
 שירותים

 )בית שימוש נפרד(

 יםהורחדר רחצה 
 )מקלחת(

אמבטיה חדר 
 )כללי(

 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(
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 , ג' ב'',  נספחים א
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 מיתקן
 מיקום

 מטבח

 
 שירותים

 )בית שימוש נפרד(

 יםהורחדר רחצה 
 )מקלחת(

אמבטיה חדר 
 )כללי(

 אחר מרפסת שרות 

 
 --- --- --- --- --- א' סוג

 זיכוי ₪ 
 
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 40/50 
משולב   40/50

 בארון
--- --- 

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

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

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

--- 45/34 --- --- --- --- 

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

--- 
 ות היצרןלפי מיד

 1205לפי תקן 
 לפי מידות היצרן

 1205לפי תקן 
 לפי מידות היצרן

 1205לפי תקן 
--- --- 

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
תכנון האדריכל י לפ

 )מקלחת(
70/170 

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ף משופעריצו

 )מקלחת(
אמבטיה א' )

 (אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 דגם 
 פרחמיקס 
 --- --- פרחמיקס  פרחמיקס  מיקס פרח 

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' 'ראה נספח ג 'גראה נספח  אין זיכוי ₪ 

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- (3) סוללה --- --- --- דגם

 --- --- א' --- --- --- סוג

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

סוללה למקלחת 
 ים וחמיםלמים קר

 --- --- --- (  3) דרך-רבמערבל/ --- --- דגם

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

 --- יש --- --- --- --- חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 גירהכולל תריס הגנה ומשקולת ס
 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
וז כיור ההכנה משולבת בניק)

 (המטבח
 --- --- --- --- --- יש
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 מיתקן
 מיקום

 מטבח

 
 שירותים

 )בית שימוש נפרד(

 יםהורחדר רחצה 
 )מקלחת(

אמבטיה חדר 
 )כללי(

 אחר מרפסת שרות 

 --- --- --- --- --- אין )ברז ניל( נק' מים למקרר

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

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

 :ותואחר טבלהל ערותה

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

 סילי קוורץ/קוורץ גרניט/נירוסטהחרס/לבחירת הקונה, חומר : ס"מ( 80/46ס"מ או כפולה   40/60)בודדת במידות  כיור מטבח (א)

: צהכיור רח ס"מ( לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. 40/50 )במידות טגרלי(:כיור רחצה שולחני )אינ, בהתקנה שטוחה. לבחירת הקונה

 חרס. כיור נטילת ידיים:.החלטת החברה תוצרת לפי ס"מ. 40/50-חרס מידות כ

 )מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת .1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס, מונובלוק ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה  3.5ומר אקרילי בעובי תהיה מח אמבטיה:   

 ייל.מ"מ לפחות מצופה אמא 2.5לחילופין מפח בעובי  . מפרופילי ברזל מגלוון               

 לניקוז שיפועים עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל ראותבהו הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

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

  1385ועומדת בדרישות ת"י צרת הארץ כשאחת לפחות תו סדרות 3לבחירה מתוך  על המוכר להציג חות.לפ  

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

 כשאחת לפחות תוצרת הארץ.   סדרות 3לבחירה מתוך ג על המוכר להצי ס"מ לפחות,  

   בציפוי כרום ניקל, למים קרים בלבד, דגם: פרח כיור נטילת ידיים:ל  

כולל צינור , בציפוי כרום ניקל דרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  -מהקיר מיקסר דגם:  :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים (ה) 

 .חתית למילוי האמבטיהיציאה ת כוללס"מ לפחות ומזלף.  60ופי ומוביל אנכי באורך מוט החלקה טלסק שרשורי, מתלה מתכוונן,

כולל צינור , בציפוי כרום ניקל דרך( 3אינטרפוץ  -רב דרך )סוללה  -מהקיר דגם: : למקלחת סוללה למים קרים/חמים )כולל חסכמים(:  

באורך  ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר 60אנכי באורך  שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל

 מ"מ.   15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30

 שיוצגו ע"י החברה/קבלן 1385ועומדת בדרישות ת"י כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך 

 .ניל יברזוביוב, : חיבור לכוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו התקנת  (ו) 

 .: לבןגוון הקבועות (ז) 

 ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים. 2007אוג'  תיקון -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםור למכונת כביסה כוללתהכנת חיב (ח) 

 באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.: הכנה לנק' גז (ט) 

 הרשת העירונית.רטורה המסופקת מ: מים בטמפמים קרים (י) 

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה, יש במקרה -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( (אי) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 דה או הכיור. = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבו פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  (בי) 

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

 )אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. דרך-רב  

 ניקוז וכו'(.ים/מקלחות/פתחי יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ברז (גי) 

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

 לת הניקוז ומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבו       

 ברצפה.        

 ככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון ( הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת ויד) 

  הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.   

 

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

 (.שצורף להסכם הרכישה 
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 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום מתזי כיבוי, יתכןאינסטלציה. ה במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב רון למחלקי מיםא  

 שרות ו/או במסדרון ו/או אחר, במרפסת  וצל,מפו/או  י מרכזימינלמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחבו/או אחר לפי החלטת מהנדס  עליון ו/או במסתור כביסה, בגג  למעבה מיועדהחברה. מיקום עפ"י החלטת   

 

 הערה:  

 מוי דויצרו בליטות  התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי   

 ,  כרבתכנית המ בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו ו/או רה בסמוך לקירות ותק ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.  

 פתחי  יתכן וידרשו  ן ניי הבעוברים לגובה יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים ה ,בנוסף  

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

 

 יימר(. באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים )ט: מיםחימום    3.6.2

  מהנדס  תכנוןגג עליון, לפי  בחלל מסתור כביסה אושירות או פסת במר: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמים דוד            

 ליטר 150ליטר. מעבר לכך  120 –חדרים  3או 2ליטר.  60חדר אחד  פנימי: האינסטלציה.          

 (.2007תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה .מקלחת ,הרחצה, אמבטיו מטבח : קערותחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

   .אין :"דלי "ברז  3.6.4

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

  PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 : פלסטי פכיםשפלסטי : דלוחין   

 יש.: נקודת הגז במטבחה ממקור הגז ועד צנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 (טבלה זו אחר )ראה הערות ל מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
 ח ג'חיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספמ
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים   

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 לחצןפעמון+  -
 אינטרקום  -
מפסק תאורה ללובי   -

  - קומתי/חדר מדרגות
כולל    לוח חשמל דירתי

 סגירה. 
)ניתן שיהיה בסמיכות  

 לכניסה או למבואה(. 
ארון תקשורת כולל   -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
1  

 מזגן( ל)
1 

ראה גם   -תריס חשמלי 
 מרפסת שמש 

 

 פרוזדור

2 
ל מפסק  )כול

 מחליף( 
1 - 

1  

 מזגן( ל)
- 

  3בפרוזדור באורך מעל 
או בפרוזדור הכולל   מ'

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



 מותנה בהיתר בניה 
יים  וכפוף לשינו  רק ע"י רשויות התכנוןמפרט נערך לפני קבלת היתר בניה 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים   

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 מטבח

4 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  3

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
ל  התקע יהיה מע 
כול  משטח העבודה כ

האפשר ובהתאם  
לתכנון המטבח יותקנו  

שקעי כוח נפרדים  
 מדיח, לתנור, למקרר ל

שינה  חדר
 1הורים 

1 
)כולל מפסק  

 מחליף(  
1 

)כולל מפסק  
 (  רגיל

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

רחצה  חדר
 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 ( לתנור

- 

ראה חדר   -חימום מים 
 . אמבטיה 

הכנה לנקודה לאוורור  
מכני + מפסק היכן  

 שנדרש 
)באם לא קיים חלון  

 לאוויר החוץ(. 

 1 1 - 3 1 חדרי שינה

- 

 ד/"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 ( לתנור

- 

זמן    + התקן קוצב
הכולל מפסק לדוד  

השמש במיקום עפ"י  
 התכנון.  

קודה לאוורור  הכנה לנ
מכני + מפסק היכן  

 שנדרש 
)באם לא קיים חלון  

 לאוויר החוץ(. 

 - - - - 1 שירותים

הכנה לנקודה לאוורור  
מכני + מפסק היכן  

 שנדרש 
)באם לא קיים חלון  

 לאוויר החוץ( 

מרפסת 
 שירות

1 
 )מוגן מים( 

- - 

2 
 מוגן מים 

 )מכונת כביסה, 
 מייבש כביסה(

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

מפסק + מנגנון פתיחה  
 ידני. 

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - - 

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- 
 
- 

 

 

  הערות לטבלה ואחרות

החשמל והתקנים ה ובשטחי החוץ הנספחים לדירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות בח, בחדר האמבטי, מפסקים ותאורה בחדר המטשקעים (א)

 הישראליים.

 כולל כיסוי. 1מודול  55נקודת התקשורת תכלול צינוא לחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא  (ב)

 הרחבה בעתיד. לים לפחות לצורךמודו 6בלוח חשמל ותקשורת דירתי בתוך הדירה, יהיה שטח בגודל של  (ג)

 אמפר.  40X1פאזי  -חדרים גודל החיבור הדירתי יהיה חד 2פר. בדירה הכוללת עד אמ 25X3פאזי -גודל החיבור הדירתי יהיה תלת (ד)



 מותנה בהיתר בניה 
יים  וכפוף לשינו  רק ע"י רשויות התכנוןמפרט נערך לפני קבלת היתר בניה 
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 פאזי תותקן נקודה תלת פאזית הארון המטבח מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר-בדירת מגורים הכוללת חיבור דירתי תלת (ה)

את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל  . הנקודה תכלול2.5*  5ק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל ישירות    למפס

 הדירתי.

תבוצע מערכת אינטרקום הכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום בדלת הכניסה הראשית לבניין. יש למקם את נקודת  (ו)

 רה, וכן פומית שמע/דיבור באחד מחדרי המגורים בדירה.ה או בכניסה לדיהאינטרקום במבוא

 אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. -בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי = ת מאור קיר/ תקרהנקוד (ז)

  חד, נספר כל שקע בנפרד(.או יותר בפנל א )שני שקעים = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. בית תקע מאור )רגיל( (ח)

 פחות.ממ"ר ל  1.5החיבור יבוצע בכבלים 

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

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתא'  של נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף  ההדלקה תאור בלבד לאופן נקודת מאור הדלקה כפולה= (י)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". "שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(, = בית תקע מעגל נפרד (יא)

 בדרגת הגנה גבוהה.מוגן מים ית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה באו אחר=  IP44 בית תקע עם דרגות הגנה (יב)

בין מחשבים,  –נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (יג)

ללא חיבור הדירה לרשת ת לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  ה כאמור, ואפשרוחיבור לקליטת שידורי חוב –נקודת טלוויזיה 

 אינטרנט./לפוניםהט

מערכת אינטרקום הכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום בדלת הכניסה הראשית נקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (יד)

 שמע/דיבור באחד מחדרי המגורים בדירה.רה(, וכן פומית לבניין )יש למקם את נקודת האינטרקום במבואה או בכניסה לדי

  מ"מ.  2.5, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים על גבי מעגל חשמלי נפרד כוח בית תקע = נקודת כח (טו)

ז תקשורת הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכו .וללא אביזר קצה באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד"הכנה"=   (טז)

"מפזר חום" ולא "תנור להט"  יותקן )באחריות הדייר(,ר הרחצה מעל דלת חדבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת ודת ההכנה בקיר. ועד נק

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. למניעת ספק יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.)ספירלי(. 

דליקים/מכבים את אותה/ם משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מ להדלקה/ כיבוי, נקודה/ות מאור הניתנות =חליףמ (יז)

 מאור. נקודה/ות

 בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל. יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק' (יח)

 

 פרט מכר זה  או במסמך אחרין כך בטבלה, במ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צוי

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

 . בחדר מדרגות גם מנגנון שבת לתאורת לילה קבועה .יש: ת מאורו חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1 

  יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:  

  ש.י :לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית   

 כולל כיסוי. 1מודול  55ורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא : נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשן חוץ טלפו  3.7.2 

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

 , לפי דרישות התקן הישראלי.: סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  מודולים( 6-ם פנוי ל)כולל השארת מקודירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת החשמל.  תכנון מהנדס  

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

 מתחת למקום המתוכנן לכיריים. ת פאזי בארון המטבח,ותותקן נקודה תל אמפר. 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

וט בית השקע והמפסק ו:הנקודה תכלול את כל החי2.5*5תחובר ישירות למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל    הנקודה

  בלוח החשמל הדירתי. 

 , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתמע דיבורש )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  
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 ן.: אימערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת( 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתבלים לחיבור לכ הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 .  (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבר בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות ללא ממיר וללא חיבו)   

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, לרבות מטבחים הפונים למרפסת שירות גם אם איננה    -              

 קין צינור מצוייד במאוורר מכני עד לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.בחלון, יש להתאו /סגורה בתריס ו    

 בור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ותאפשר המערכת תתאים לחימערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית.  -              

 הזנת תעריפי החשמל המשתנים.                                

 המערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמלי, יחידת תקשורת לשידור                                    

 אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה.                                   

    השוטפת  מ', הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה 1.5הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה במקום נגיש ובגובה                                    

 והמצטברת ואת עלותם הכספית.                                    

 פעלת התריס.תריס חשמלי כולל נקודת חשמל לה  -            

 ארון תקשורת כולל שקע. -            

 ארון טלפוניה/ טלוויזיה. -            
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 מתקני קירור / חימום, בדירה: .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת תחתיתל בצמוד למאייד מתוכנן מיקום .1

 ;הדירה

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

 מוצא. הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3*  2.5 נפרד מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד

 . בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

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

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום .5

 

 מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל .: איןמזגן מפוצל 4.2

, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות כל את ולשתכל הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת

  .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:  4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת םחימו לתנור נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןי חימום תת רצפת  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .ע"י רשות הכבאותדרש יככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

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

 תקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.או שיסומנו אך יו , ו/כנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1  

   : בתחום המגרש;כולם. לדירה 1לפחות , לפי היתר הבניה: )כולל חניות ךמסחר( סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר ינים(.הבני 4שותפת לכל )כניסה מ קרקע בקומה תחתונה וקומתחניות כל ה                         

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, פרטית/משותפת(חניה לנכים ) 6.1.2   

 חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר נספרות בתקן החניה של הפרויקט, תימכר לרוכש    

 הצגת תג נכה רשמי מטעם משרד התחבורה(, ובהיעדר רוכש נכה, בין כלל דיירי הבית גם לדייר שאינו נכה.דירה נכה )עם    

 . ו/או אבני דשא )לחלחול( בטון/ אבנים משתלבות חניה לא מקורה: גמר רצפת. 2.11ראה סעיף מקורה:  החניה רצפתגמר  6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.מיקום)צמודות לדירה(  : לפי ההסכםלדירה מספר חניות 6.1.5  

  אין. :בכניסה למרתף החניהמחסום  6.1.6  

  

 פיתוח המגרש 6.2 

  כניסה שביל כלולת החיצונית הרחבה .בניןכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                               

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר ]בניןכל ל הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ ף מרוצ   
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  יצוף יהיה ככל הניתן, בעל גוון בהיר. ככל שתוכננה חניה עלית תותקן בה מערכת תאורה.הר   

 .ות: בטון/ אספלט/ אבנים משתלב: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.1  

 הריצוף יהיה ככל הניתן בגוון בהיר., אבני חלחול /: אספלט/ אבנים משתלבותחומר גמר .: ישחים מרוצפיםמשט 6.2.2   

 גינון חסכוני במים בהתאם  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(. .יש: חצר משותפת 6.2.3  

  ד החקלאות.להנחיות משר                                

 א עצים מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )ל )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,   

 (. ולא צמחיה עמוקת שורשים   

 יש. כולל ראש מערכת ממוחשב.: משותפת רשת השקיה 6.2.4  

  אין.: ה לדירה/ות הגן חצר, צמוד 6.2.5  

 .אין: פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן  6.2.6  

 אין.: ות גן /בחצר הצמודה לדירהמשטח מרוצף  6.2.7  

 לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 . לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 אין.(: ומה פתוחה בחלקהקעמודים מפולשת )קומת  6.2.9  

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 , הממוקמים בקומת הפיתוח ו/או בקומה תת קרקעית בתאום צובר/י גז באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

  דרישות הרשות  עפ"י ם אחר שיקבע ע"י החברה ו/אוהבניין או במיקו הגז, ובמיקום המתואר בתוכנית המגרש או  חברת עם                               

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.ת הנאה וזיק נהינתבמידת הצורך ת  המקומית.                                

 וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז. ,כאמור צובר/י גזמובהר בזאת כי    

 ;: ישלדירה רכזי מ ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :ערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגותמ 7.2.1  

 הבטיחות. בוי והנחיות יועץלפי דרישות רשות הכי: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

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

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

 חות.הנחיות יועץ הבטילפי דרישות רשות הכיבוי ו :גלאי עשן  7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בש, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבוי ו  גילוי  מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או               

 ץ הבטיחות.לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יוע: אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

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

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

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 .816 י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםץ אחד לכל במקבאו  , בניין כלל                     

 לרבות לשטחי המסחר בבניין לשימוש כלל הדיירים בחלקים משותפים(,מערכות תאורה ) ות שאיבה לניקוז החניון, בור :מיתקנים אחרים 7.7 

 לפי תוכנית המתכננים והיועצים. מיקום וכמות: .וכו' לטובת הבניין סמוכים  ים/בניין, או סמוכים  ים/ויתכן גם לטובת בניין  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי מונה מים : יש; ור לקו מים מרכזי חיב 8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש. להוראות חברת החשמבהתאם ל ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל יתר(: לא תכנון והבניה )בקשה להבהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  
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   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תמגרשתוח כללי הגובל בפי  8.6  

 "י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.יעשה ע  

 .יש: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 לבד. ב 3. יש בבניין אין: מיקום למחזור אשפה

 בלבד.  3. יש בבניין : איןקומתי  שוט( ופתח) מצנח אשפה

 

 רכוש משותף  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: ה משותפיםמקומות חני     9.1.1   

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

 לטת בחברה.לפי הח: ם לדירותמחסנים שאינם צמודי  9.1.3   

 מ"ר. 20-חות מלא פ 3, בבניין מ"ר 14-לא פחות מ 1,2,4בבניינים בשטח:  .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש. : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5  

 . 2: 3בבניין בכל בניין,   1 :1,2,4בבניינים )מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 מעליות. 3 :3בבניין מעליות,  2 :1,2,4בבניינים  : מספר מעליות : יש;מעליותיש;  :פיר מעלית 9.1.7   

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

 ממ"דים. -מרחבים מוגנים דירתיים בדירות המגורים יש .יש למסחר בלבד :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

, מערכות סולאריות, משאבות סחרור :( כגוןלמגורים ו/או למסחר שותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות על הגג מיתקנים 9.1.11  

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל הדין.  וכל מיתקןחדר משאבות, מאגר מים    

 .; יששטח ללא גינון  : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותףמיתקנים  9.1.13   

 ת המכר.בתוכניו   

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 ת.גישה לחניה משותפ 9.2.3   

 בקומת כניסה.לובי  9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

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

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

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

 .על הגג משותפים םהתפוס על ידי מיתקני –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ע"י החברה כרכוש משותף.ככל שיוגדרו : חלק אחר 9.2.12  

 

 

 

 בית משותף               9.3

 ו בבית ירה בבית משותף אחוק המכר דירות(, המוכר ד –)להלן  1973 – גלחוק המכר )דירות(, התשל" 6בהתאם לסעיף  )א(  

 התקנון המצוי  של המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה    



 מותנה בהיתר בניה 
יים  וכפוף לשינו  רק ע"י רשויות התכנוןמפרט נערך לפני קבלת היתר בניה 

 

 

 , ג' ב'',  נספחים א

 30  מתוך  25 'עמ 31.03.19תאריך: / חדרים 5דירות  /1,2,3,4נים בניי מפרט מכר למשתכן / /1000מגרש / גדרה /רם קרית גת בע"מאפי קפיטל עמ/מסד לאיכות הבניה  
 

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה    

 כוש המשותף;הוצאת חלק מהר (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

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

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף; (4)   

 ;לחוק המכר דירות )א(3כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף  (5)   

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

 שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.     

 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: 9.4

 להלן. 9.7כמפורט בסעיף  

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף לכל הדירות בבית בו מצויה הדירה הצמוד לדירה:           

 להלן.  9.7כמפורט בסעיף            

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

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

 

 :ר אליו תים המחויבים בקששיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירו  9.6

 להלן.  9.7שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו: כמפורט בסעיף  

 

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

 צ"ב  כניות המומנים בתותף השטחים הבאים אשר מסמהרכוש המש יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

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

 שטחי במסחר יוצאו מהרכוש המשותף. .א

 ת המרתף שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי מקומות החניה בקומ . ב

 של החברה.קביעתה 

 של החברה וכן כל ית המשותף לפי קביעתה שבב או למסחר רותהמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדי .ג

וכשי דירות או לדירות השייכות לחברה עד מועד רישום הבית השטחים שהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו ו/או הוצמדו לר

 המשותף.

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

 א מהרכוש המשותף.מוצ, חדר השנאים      ד.      

 

  ____________    ____________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 

 

 

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'

 נספח ב'      רשימת הערות כלליות
 טבלאות זיכויים      ג'נספח 

 
 
 
 
 
 
 
 



 מותנה בהיתר בניה 
יים  וכפוף לשינו  רק ע"י רשויות התכנוןמפרט נערך לפני קבלת היתר בניה 

 

 

 , ג' ב'',  נספחים א

 30  מתוך  26 'עמ 31.03.19תאריך: / חדרים 5דירות  /1,2,3,4נים בניי מפרט מכר למשתכן / /1000מגרש / גדרה /רם קרית גת בע"מאפי קפיטל עמ/מסד לאיכות הבניה  
 

 סמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותמ – 'נספח א 

 

 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1  

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

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מטה בקנה מידה לא קתכנית הקומה בה נמצאת הדיר 10.1.2   

 בקומה.וללת סימון הרכוש המשותף הכ 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מ 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  ים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף ושטחים דירתי   

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

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

 וגינות צמודות.

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש יינתנו הוראות תחזוקהבעת מסירת הדירה  10.2  

 ר דירות בעניין:חוק המכ   

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

 מערכות מיזוג אוויר, ות, מערכות בטיחרבות השירות המותקנות בדירה ל תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 תיות, אם נדרשות.תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופ )ג(   

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

 

 של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה   ה בבנייןה אשר לו נמסרת הדירה הראשונימסור לרוכש דיר המוכר 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  בה למסור בהתאם לכל דין לרבות עלהבניין שיש חו  

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

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג השירות המותקנות בבניין לרבות כות וקה מונעת של מערתחזוקה כוללת ותחז )ב(   

 באלה.וצא כיאוויר, מערכות אלקטרו מכניות ו   

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

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

 מיליה.יקספומספר  רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון )ה(   

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

 כר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור המו בנה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומכניות במ   

 ל בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה ש   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 
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 , ג' ב'',  נספחים א
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 קנות התכנון והבניה והתקן הישראלי, התקפים למועד קבלת היתר הבניה. היו לפי דרישות תכל המוצרים והמלאכות י .1

 2010-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות מיתקן .2

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

 (.א"אק) דואליתאינדיווי

 שבכל יחהמבט אחר הסדר קיים אם החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן התקנת מחובתלפטור את החברה  רשאיתהוועדה המקומית  .3

 .תשלום בלא חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

ית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע באמצעות וועד הבהקונה מתחייב לפעול בעצמו ו/או  .4

ת אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס סיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבוכדי  מכל פעולה שיש בה

 .תקופתי למניעת קינון חרקים

 ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. כוסו בתקרה קלה מערכות כאמור וי .5

, גוון, גידים, "עיניים", וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( באבן טבעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנים, יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם .6

 המתבטאות בכתמים דמוי חלודה.

מידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים. בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות ווחים )פוגות( בבחיפוי ובריצוף יעשו מר .7

 )גרונגים(.

ד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמי .8

ה מתחייב לאפשר גישה חופשית לרבות שימוש במתקני הבניין לצורך גישה, כן ובזכות ים סמוכים, הקונהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחר

 היו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו.השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן י

 ים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.לטים ריחות חריפחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפו .9

ע"י הדיירים יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  במחסנים )ככל שקיימים(, שירכשו .10

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. המשותף ונפרד למחסנים בלבדם תעשה  מהרכוש הזנת החשמל למחסני

ם החלל ועלולים ליצור הפרעה אך לא מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטיני  .11

 פחות מן הקבוע במפרט.

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

 התקנות לרעשים ומפגעים.

נות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשו .13

 א בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן.בטן האדמה והנמצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול להימצא באגרגטים )חצץ(, המופק מ

חניות, מחסנים  ,נותיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גי .14

 ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. 

ירה, או המחסן או החניה, יתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ובסמוך לתקרת הדברצפה, קירות  .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים. 

 זה.בים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף נסיעה ברכ .16

 ים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות. ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה.יתכנו שינוי .17

 חמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםאסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פ .18

 .פרטיים או משותפים במרתף )גפ"מ(, בשטחים בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל בגז פחמימני  .19

 

[, תגברנה הוראות 07.02.2016 - 8]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג'

 הנספח, בכפוף לכל דין.

 כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז   

 .תגברנה ההוראות-המפרט לעילן:"ההוראות"( לבין )להל                      

 __________  __________ 
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 טבלאות זיכויים    –ג'נספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 
 הערות מיוחדות

ותיקון לצו המכר  ,1974 -לחוק המכר )דירות( התשל"ד  6בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתיקון מס' אלו הינם  וז זיכוייםריכ .1

)מפרט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתוכניות  2015 –התשע"ה 

  ו חיובים אחרים.  המצורפים להסכם המכר ולא יבוצעו זיכויים ו/א

 כוללים מע"מ. המחירים הנקובים  .2
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  -קומפלט

 אחד בודד.  פריט -פריט

 

 
 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - נושא: ארונות מטבח, רחצה 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ) לכלל ארונות המטבחזיכוי 

(, מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבחמשטח עבודה, כיור 
 ר.ט המכלפי התיאור שבמפר

  --- 1,000 מ"א קומפלט

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

 600 --- --- --- קומפלט

 
 
 
 

 זיכוי בלבד  מחיר בגין -ות ואביזרים נושא: קבועות שרברב 
 

 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   200 פריט קומפלט פרט המכר.סוללת ברז לכיור רחצה,  לפי התיאור במ 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   200 פריט קומפלט

   200 פריט קומפלט תיאור במפרט המכר.סוללת ברז לאמבטיה,  לפי ה 3.6

   200 פריט קומפלט סוללת ברז למקלחת,  לפי התיאור במפרט המכר. 3.6



 מותנה בהיתר בניה 
יים  וכפוף לשינו  רק ע"י רשויות התכנוןמפרט נערך לפני קבלת היתר בניה 

 

 

 , ג' ב'',  נספחים א
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 מחיר בגין זיכויים/חיובים   -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 "כסה כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה   3.7

   125 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   75 פריט קומפלט ת טלפון נקוד

 
 
 

   ____________    ____________    ____________ 
 חתימת המוכר                   תאריך        חתימת הקונה    

 

 

 

 


