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  1973  -   לפי חוק מכר (דירות) התשל"ג       

  ) 2015  - התשע"ה  תיקון  (    
 (בטופס המפרט הבסיסי בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה והמסומנים בצל) 

  
  

  מחיר למשתכן  פרויקט  -  סביון ואירוס, נס ציונה    :     שם האתר        
  

  ) דמ"חדרים + מ 3 חדרים  (  4     :             דירה
  
  
  
  
  

  

  

  

  

    _____ ________________ ______    :       קונה שם ה 

                           ______ ________________ _____  

  514957794תאגיד  פרמס א.מ. ישראל מגורים יזמות בע"מ    :    שם המוכרת 

    __________ _______     :      תאריך      
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  דירה  קומה
  דירה  ירה טיפוס ד  מס' 

 פוס דירה יט מס' 

8  34  

4A  

   
7 30  

  

6  26  
5 22  
4 18  
3 14  
2 10  
1 6    

0 2  
GAN-A4  

  1  גן דירת 
GAN-B4  

  גן דירת  

    _______  :   מס' ה דיר
    _______  :  קומה 

    _______  :  בניין מס' (בתכנית העמדה) 

    _______  :  מגרש מס' (בתכנית העמדה) 
    _______  :  טיפוס דירה 

    _______  :  מחסן מס' (אם יש) 
    _______  :  (אם יש) מס'חניה 
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  מכר"  מפרט"      
  1973 -  גלפי חוק המכר (דירות), התשל"

  ) 2015התשע"ה (תיקון  
  

  )"החברה"  אות" / המוכר" להלן(               514957794 מספר תאגיד, א.מ. ישראל מגורים יזמות בע"מ  ספח לחוזה בין נ    
  ) ""הקונה או  הרוכש""  להלן(                                                                                     1בעמוד   כמצויין    לבין                      

                                                                                           1בעמוד   כמצויין     מתאריך                 
       

  : פרטי זיהוי    א.
   _____ בית מס'  _______________ובחר   ס ציונהנ  ישוב  . 1

  30עבור מגרש (תא שטח) מס'  84 מס' חלקותחלקה/ 3642  מס' גוש  1.1  
  31' סמעבור מגרש (תא שטח)  85מס'  חלקותחלקה/ 3642  מס' גוש                              

  32עבור מגרש (תא שטח) מס'  86מס'  חלקותחלקה/ 3642  מס' גוש                                           
  

    לחילופין כאשר אין פרצלציה:  1.2  
  30,31,32 מס' ים (תאי שטח)מגרש /ב130/נס תכנית מפורטת מס'     
  

  ; מדינת ישראל/רשות הפיתוח בעל הקרקע   . 2

  . מהוונת  חכירה/בעלות: בדירה שהזכות שהקונה רוכ  

  /ישראלעי מקרק  רשות  מינהל עותבאמצ רשות הפתוחמדינת ישראל/ :שם המחכיר   2.1   

  ; --- אחר                            

    -ועד 27.8.2018 -,  החל מיום אשור העסקה דהיינו משנים 98 "תקופת החכירה"  2.2  

   כירה.שנים החל מתום תקופת הח 98: ופת חכירה נוספת"קת" .26.8.2116                            

  ---  תחילת תקופת החכירה                            

  ) (בתכנית העמדה 1ד בעמוכמצויין  בבנין  1בעמוד כמצויין    קומה 1בעמוד כמצויין   מס'דירה   . 3
  

  ,חדר שינה הורים -1נה מס' ה (חדר שיחדרי שינ 3דיור, פינת אוכל,  , חדר(במתחם פתוח) מבואה: בדירה    . 4 
    פרוזדור,  ),3חדר שינה מס' ו, 2כחדר שינה מס'  המשמש ממ"ד) -ןלהלדירתי ( מוגן בחמר                 

  .הורים רחצהחדר , מרפסת שירות אמבטיה,חדר  ,מטבח (במתחם פתוח)                 
  . רפסת דיורת מ ירובדירת גן חצר צמודה, בשאר הד                 

  
  שטח הדירה 

  

  מ"ר המחושב לפי כללים אלה: כמפורט במבוא למפרט הדירה הוא שטח   
  

  צר על ידי הקווים העוברים על פניהם  צולע הנוך המבתו השטח הכלוא  (א)   
  החיצוניים של קירות החוץ של הדירה.                               

    -לעניין זה       

      וצה לה, לרבות בין יד בין הדירה לבין מה שמחפריר המק -" קיר חוץ)  "1(    
  בינה לבין תף בקומה או וח משן שטבינה לבי ,שמשסת הדירה לבין מרפ                        

    דירה או תכנית אחרת;                                    
  

    מצולעכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו ה            
  האמור במרכזו של קיר החוץ;                                    

  

    קיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן ני הפ - "ר חוץניים של קיפניו החיצו)  "2(     
  פני הקיר יכללו את החיפוי.                         

  
  רה דישטח ה בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה;   (ב)  

  סכום שטחי כל המפלסים בדירה. יהיה                            
  

  שב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי  יחורה י דל מהלך מדרגות בשטחו של כ  (ג)   
  שממנו עולה  השטח יצורף למפלס  של כל המשטחים המשופעים והאופקיים;                            

  המדרגות. מהלך                             
  

  ון  ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנ שטחחישוב הב  (ד)   
  תקנות התכנון   -(להלן   1970  -(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל והבניה                            

  להיתר).   והבניה (בקשה                            
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  לעדי: משים את הדירה באופן בהמוצמדים לדירה או המש ם וספיפירוט שטחים נ  . 6

  מקורה   שמש מתוכה מרפסת  מ"ר וא למפרטבט במכמפורבשטח  (אם יש) 1 שמשמרפסת            6.1  
    ;מ"ר כמפורט במבוא למפרט בשטח  בגובה קומה (אם יש)                            

  אינו  קורות/תחת הפרגולה/מצללהטח המרפסת בתכנית, ש קורות/רגולה/מצללהבאם מסומנת פ                            
    ה.מרפסת מקור כשטחנחשב                           

  

    מ"ר  כמפורט במבוא למפרט בשטח כמסומן בתכנית -לא מקורה/מקורה חלקית/מקורה חניה            6.2  
  ום החניה המוצמדת); שטחי החניה עם סימון מיקת ני תכ רפתצומ יש לצרף(                               

  

    ש לצרףי( מ"ר למפרט ואבמב כמפורטבשטח  )ככל שנמכר( 2 מחסן דירתי          6.3   
  המוצמד);  המחסן  עם סימון מיקוםהמחסנים תכנית  רפתצומ                               

  

  מ"ר;  אין בשטח  3 מרתף דירתי          6.4   
  

  ; מ"ר אין חבשטה  גג מוצמד לדיר          6.5   
  

  כמפורט   בשטח בתכנית  ומןכמס -יהה בנובלבד מעל תקרגן   4ות לדירמוצמדת   גינה          6.6  
  ; מ"ר במבוא למפרט                              

  אינו נחשב   קורות/ה/מצללהבתכנית, השטח תחת הפרגול קורות/מצללה/פרגולהבאם מסומנת                                
  מקורה. כשטח                           

  

  ם או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש דיצממוה נוספיםחים אם יש שט         6.7  
  --- ושטח): ות (מה לפרטם                              

  

  הערות לחישובי השטחים:    
  ה טח הרצפשטחה של מרפסת הוא ש  מרפסת חיצונית לדירה; -" שמשמרפסת "  .1  

  ניהם החיצוניים של  ם על פוברים הער על ידי הקווי הכלוא בתוך המצולע הנוצ                                  
  רות  עקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קי קירות החוץ או המ                                

  ת.הדירה הגובלים במרפס                                
  

   פת שטח הקירות;בין קירות המחסן בתוסח הכלוא הוא השט שטחו של מחסן  .2   
  ייכלל רק השטח שמתחת  כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת                                

  תף ייכלל שטח  אשר קיר המחסן גובל בשטח משולמחצית הרוחב של הקיר; כ                                
  . הקיר במלואו                                

  

  הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח  תףל מרשטחו ש   .3   
  ן ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבי  20תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי                                 
    של הקיר; כאשר ל רק השטח שמתחת למחצית הרוחבחלק של דירה אחרת ייכל                                

  . קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו                                
  

  את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור   כולל  גינהשטחה של   .4  
  שה. במפרט המכר לבין השטח למע פיע  המו הגינהבין שטח   5%של עד                                  
  

    

  ות: ילת קבסטיו  .7

  יה ממפרט זה: יהסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסט   

  ובין השטח למעשה;   6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטיה בשיעור של עד   (א)   
    והערה 6.6יף טיה גדולה יותר כמפורט בסער סתות   גינהלם לעניין שטחה של אוו                              
    לעיל.   4                              

  ידות האבזרים למעשה.בין מידות האבזרים במפרט ומ 5%סטייה בשיעור של עד   (ב)               

  ע"מ אדריכלים בכנען שנהב )  האדריכל(להלן  שם עורך הבקשה להיתר          .8
  6158101 אביב-, תל 81885.ד. , ת2נין קרית עתידים ב  כתובת  6471997-03  פקס  6644649-03  טלפון   

  office@canshen.co.il: דואר אלקטרוני  
  

  בע"מ  גבי טרכטנברג מהנדסים )המהנדס(להלן  לתכנון השלדחראי שם הא  . 9
  6721108 , תל אביב52757, ת.ד. 8עובד ת בירחוב  כתובת 6181452-03 סקפ 5201400-03 טלפון   
  o.ilrg.cfice@trajtenbeof :דואר אלקטרוני   

  
  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה   ב.    

  פנימית של דירות אחרות בבניין, בתנאי שלא ישנו   ס שינויים בחלוקההמוכר רשאי להכני*      
  ם ברכוש המשותף. את חזית הבניין או שטחי                   

  

    זה.יש כקן הישראלי אם יהיו לפי דרישות הת והמלאכות  כל המוצרים  
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  תיאור הבניין   .1 
  ניסות נפרדות/משותפות/   משפחתי/קוטג' טורי/מדורג עם כ-משפחתי/דו-חד      1.1  

  ב המתאים)(יש להקיף בעיגול את המצ ---אחר (פרט)  /משפחתי-רב                            

  בנייני   6הכוללים , 1,323,30שים מס'  מגר -(תאי שטח)מגרשים  3ן ן במבנמהבניין כחלק   1.2  
    .למגוריםדירות  216בהם מגורים                               

  ת משותף  ,ירשמו כבימשותף תת קרקעיון חנימעל   בניינים 2-דירות למגורים ב 72 -30מגרש ב                           
  דירות למגורים.  36ן בנייבכל   -301,302ס' מ . בנייניםאגפי-אחד, רב                            

  בניינים מעל חניון תת קרקעי משותף,ירשמו כבית משותף   2-דירות למגורים ב 72 -31במגרש                            
  ורים. ת למגדירו 36בניין בכל   -311,312מס'  בנייניםאגפי. -אחד, רב                            

  בניינים מעל חניון תת קרקעי משותף,ירשמו כבית משותף   2-דירות למגורים ב 72 -32ש גרבמ                           
  מגורים. ות לדיר 36בניין בכל   -321,322מס'  בנייניםאגפי. -אחד, רב                            

    המקרקעין.  בכפוף להוראות רשםרישום הבית המשותף,                            

  ת הנאה הדדיות למעבר לכלי רכב ולהולכי רגל ו/או תשתיות  וזיק רשמוייתכן ויי
  המפקח על רישום המקרקעין. ואישור הוראות ,  סכם המכרלהוראות ה והכל בהתאם

  כפוף לאישור  ו חברההחלטת העל פי   היהי המבנןבי ביצוע ם, שלבשלבייבוצע המבנן  ייתכן כי                            
    .הרשויות                           

  חדר שנאים כמסומן בתכניות.  -גוריםלמ שלא דירה  דירות יש  32במגרש  בבנין                           
  

  יעודה של כל קומה יו ןבנייבקומות  ה פירוט  -1טבלה מס'   1.3  

  תיאור כינוי או 
 קומה 

  /קומות מתחת
ס  למפלמעל 
  יסה  כנ

מספר  
דירות  
 בקומה 

 הערות  בתכניות  מןסוכמ  -ג השימוש סו

  ---   - 2  קומת מרתף

    /מגורים/עסק/לחניהגישה לרבות רמפת/מיסעות  ,אופניים/אופנועים/לרכבחניה 
   .עליותחדר מדרגות, פיר מלרבות מבואה קומתית  -כל בנייןב אחר

  .  פירי/גומחות תשתיות, ויםמחסנים דירתיבנוסף, 
  רש. במג הבניינים 2ת גם חדר אופניים משרת א -322ן  בבניי

 .הבניינים במגרש 2משרתים את  מים י/משאבות ומאגר  חדרגם -322, 311, 301בבניינים 
  2מספר קומות מרתף 

  
קיימים שטחים 

ואלמנטים טכניים  
המשרתים בניינים  

  ---   - 1  קומת מרתף  סמוכים 

    /מגורים/עסק/לחניהסעות גישה לרבות רמפת/מי ,אופניים/ופנועיםא/לרכבחניה 
   .חדר/י חשמל, חדר מדרגות, פיר מעליותלרבות ואה קומתית מב -יןכל בני ב אחר

  .  פירי/גומחות תשתיותו, מחסנים דירתייםבנוסף, 
  במגרש. יניםהבני 2משרת את  אופנייםגם חדר  -322, 312 ,302 בבניינים
  הבניינים במגרש. 2חדר גנרטור משרת את  גם -322, 113, 301בבניינים 

  ם חדר שנאים. ג  32במגרש  
  כניסה -קרקע מת וק

  1*  עליונהתחתונה/
  הכניסה הקובעת לבניין 

0  2  
ת, פירי/גומחות ולרבות חדר מדרגות, פיר מעלי ובי כניסה ל /עסקמגורים/ חניה/ 2 *

  . חדר אשפה חדר עגלות, אחר ים /לל הדיירלשימוש כים  חדר  / תשתיות

קיימים שטחים 
ם טכניים  ואלמנטי

ינים  המשרתים בני 
  כים סמו

  ---   מבואה קומתית לרבות חדר מדרגות, פיר מעליות ופירי/גומחות תשתיות.מגורים,   4  1  1קומה 
  5מספר קומות   כנ"ל   4  2,3,4,5,6,7  7-2  טיפוסיותות קומ 

  ---   כנ"ל   4  8  8קומה 
 ) (פנטהאוז גגקומת  -9 קומה
  ---   כנ"ל   2  9  ונה ם עלי מגורי

  ---   10  קומה טכנית גג/  קומת
  גומחות/חללי תשתיות, מערכות טכניות משותפותרי פי ,תופיר מעלי , חדר מדרגות

לרבות מעבי מזגנים ו/או  פרטיות כנו מערכות לרבות קולטי שמש, אנטנה וכיוצ"ב. ית
    משויכים לדירות. דוודים פרטיים

 ---  

    מגורים       אחרותקומות 
 ---  ---  ---  10   כל קומות למגוריםה סך

  סך הכל קומות בבניין 
 ---  ---  13 גג המת ו קו  ףת מרתוקומלל כו

  
 

  ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה. הערות:
    . את המיותריש למחוק 

  התכנון והבניה (בקשה להיתר)]. רתה בתקנות יא כניסה קובעת לבניין [כהגדבמקרה שיש שתי קומות כניסה לבניין, יש לציין איזו מהכניסות ה  1* 
צובר גז  , רקעיחניון תת קגישה לרמפת  חניה בפיתוח לרבות מערכת תאורה,  ינון ריצוף ופיתוח משותפים,רי גאיזו -מגרש בכל בפיתוח השטח   2* 

רגות גישה לחדר  גם מד 32. במגרש צ"בוכיופירים/גומחות תשתיות, , חצרות פרטיותמערכות תשתית משותפות,  מתקני חניית אופניים,טמון, 
     גרש.ת המכמסומן בתכני  הכל -1בקומה מינוס   שנאים
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  : מדרגות יחדר  1.4            
   /סגור/מקורהפתוח/  :ר מדרגותכל חדפיון א; 1  מספר חדרי המדרגות בבניין      

  המצב הנכון   את בעיגול(להקיף  גןמו לא/מוגן/לא מגיע לגג/לגג מגיעמקורה/ לא                              
  ) תדרגוחדר מ לכל                              

  ;12  מעלית לכלמספר התחנות  ;2 מספר המעליות; אין/יש מעליות:  1.5     
    ;נוסעים 13ניה נוסעים, במעלית הש 8במעלית אחת מספר נוסעים לכל למעלית:                              

               .לתקנון הועד) תאם (בה שבת חת המעליות תכלול מנגנון פיקודא אין/יש מעלית שבת:                               
  

  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אין /יש מדת שומר:ע  1.6                  
 

  חומרי הבניין ועבודות גמר:   .  2                 
  

  שת/"ברנוביץ" ו/או  ועמת :שיטת הבניהלפי תכניות המהנדס;   שלד הבניין:  2.1  
  לית  קונבנציונ                                              

  

  ; המהנדס  לפי חישובי עוביבטון מזוין ו/או בטון דרוך  חומר: קומתית ותקרהרצפה            2.2                                
     מתועשת ו/או קונבנציונלית;  שיטת הבניה:     

   .לפי תקן ועובי חומר ):1004בידוד אקוסטי (לפי תקן ישראלי מס'                                                
                   

    איטוםת ו ושכב :(לפרט) או בטון דרוךו/ מזוין בטוןחומר:   :תקרת קומה עליונה  2.3   
  .לפי תקן ועובי ): חומר1045בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס'  ;מהנדסהחישובי  לפיעובי                                              

  

  ; לפי חישובי המהנדס עובי איטוםת וושכבו/או בטון דרוך מזוין ן  בטו: חומר  גג הבניין:  .42                   
  .תקןי לפ ועובי חומר ):1045מי (לפי תקן ישראלי מס' ד תרבידו          

  

  לפי חישובי המהנדס.   עוביבטון ו/או בלוקים  חומר קירות חוץ:          2.5                             
     ;מתועשת ו/או קונבנציונלית שיטת הבניה:                                            

             ;לפי תקן ועובי : חומר)1045תרמי (לפי תקן ישראלי מס'  ידודב                
         

  : יהיו על פי התנאים בהיתר הבנייהגימור קירות החוץ  עבודות חוץגימור קירות   2.6  
    /אבן: חיפוי עיקרי  2.6.1     

  (ציין   ;עם חומרים אחרים /משולבהחיפוי  (פרט);                
   דמוי עץ HPLו/או חיפוי  אלומיניום קרמיקה ו/או בטון צבוע ו/או טיח חוץ ו/או החומרים)                             

  הרשויות; אישור  לפי                             
   עם משולב ור וצבעבגר או טיח שח) (תיאור חוץח טי  2.6.2    

                            ;                 תר הבניהיהכל לפי התנאים בה 2.6.1ראה סעיף  -חריםחיפויים א                                             
  --- : (לפרט) חיפוי אחר  2.6.3     

  

    בידוד אקוסטי בטון ו/או בלוקים ו/או משולבחומר  קירות הפרדה בין הדירות:  2.7   
    .1חלק  1004 י לפי תקן מס'קוסטוד אעל פי הנחיית יועץ ביד עובי                              

      

  מדרגות:  חדר  2.8   
   הבידוד האקוסטי לחדרי מדרגות והמעלית יבוצע על. בטון מזוין חומר קירות מעטפת:  2.8.1    

  ;ס"מ 20 -כעובי פי הוראות כל דין                                              
  ף+טיח  ו חיפוי בשיפולים (פנלים) כדוגמת הריצ בה:חומר עד לגו  גימור קירות פנים:  2.8.2    

  מ',   גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי. וצבע אקרילי עד לתקרה                                              
   ;עד לתקרה  -----וחומר                                             

  או טרצו' צמנט   אבן נסורה או גרניט פורצלן (לפרט) ראח/ןטראצו/לוחות אב מדרגות:   2.8.3    
  ורך המדרגות  לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לא                                             

    ;והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה                                            
  אבן נסורה או גרניט פורצלן  (לפרט) אחר/אצו/לוחות אבן טר ריצוף משטחים: מרצפות                                             

  ים, ובעלות שיפולים תואמים לדרישות התקנים הרלבנטי או טרצו' צמנט לבן בהתאם                                            
   ;ד החלקהוספסים כנגפודסטים ופסים מחהלאורך המדרגות ו                                            

  ; מתכת  חומר 1142 מעקה מתכת ע"פ דרישות ת"י (תיאור): מאחז יד/מעקה  2.8.4    
  ראשי  מדרגות  דרך חדר(תאר)  אין/יש: גגה לעלי  2.8.5     

27.4  

  ן:  להל מהמצוין יפחת ולא בבניין יםהגר האדם בני למספר בהתאם ייקבע המעליות מספר
  נוסעים.  6ת ל אח מעליתלפחות  -קומות 3-7

  נוסעים. 6- שתיהן ל מעליות, 2 -יחידות דיור ומעלה 24ת, ומוק 7
  סעים (אלונקה). נו 13- ל והשניה 8-מעליות, אחת ל 2לפחות  -ת קומו 8-13

  נוסעים.   13- ואחת ל 8- מעליות, שתיים ל 3לפחות   -קומות 14-21
  נוסעים. 13-ואחת ל 10- מעליות, שלוש ל 4לפחות  -קומות ומעלה 22-מ

27.5  
  ן:להל  כמפורט ותהקומ למספר בהתאם תיקבע יתעל המ מהירות

  '.  מ'/ש 2.0מהירות  -קומות 15-23מ'/ש'.   1.0מהירות   -קומות 3-14
  מ'/ש'.  3.5מהירות   -קומות ומעלה 33מ'/ש'.  3.0מהירות  -קומות 24-32

  ת.מכונו רחד  עם או/ו ללא חשמלית - תהיהו 24.81 -תלמעליו הישראלי התקן לדרישות תתאים יתעלהמ  27.6

27.9  
 רתלתק ועד המעקה מגובה מראה תותקן ריהאחו הקיר עלם. אנכיי  בלוחות ם"פלב ופוצי התא קירות

 תהיה אהת תקרת. לפחות מ"מ 27 של בעובי שיש או בגרניט תצופה התא יצפתא. רהת רוחב ולכל אתה
  ה.עקיפ או ירהש י תאורה בה ותותקן מונמכת תקרה י"ע תכוסה או בתנור צבוע סופי בצבע צבועה
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  . מבואה (לובי) קומתית  2.9  
 ן פורצל גרניט  או  ה קרמיק אורה (שיש) נסו  אבן  וגמת ח, דקשי חיפוי חומר: גימור קירות פנים     

  ה.לתקר עד אקרילי  וצבע טיח יבוצע הקשיח החיפוי מעלת. הדלתו משקופי  עד לגובה                          
  ; לתקרה עד ---וחומר מ'   ר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטימג                              

                         זו).  מעל תקרה נמכת לא יבוצע טיחו(במקרה של תקרה מ                            
  ;אבן נסורה או גרניט פורצלן (לפרט) אחר קרמיקה /טרצו/: ריצוף 

  וכניסה עליונה)תחתונה (כניסה : מבואה (לובי) כניסה  2.10  
    .לפי דרישת הרשות המקומית העיצוב המספר יהיחיצוני ומואר; יין ר בנבחזית הבניין יותקן מספ                           

  קרמיקה או) שישה (נסור אבן  כדוגמת, קשיח חיפויחומר עד לגובה : גימור קירות פנים   2.10.1    
  טיח  יבוצע  יחהקש החיפוי מעלה. הכניס דלת  משקוף  לגובה עד לפחותן, פורצל גרניט או                                           

  דקורטיבית  תקרה או  משנה  תקרת  או  סינתטי  בסיד  יהיה התקרות  גימור  י.אקריל וצבע                                           
  .לפי בחירת מעצב הפנים - עד לתקרה --- וחומרמ'                                            

                            יח מעל תקרה זו).ט(במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע                                        
  גרניט  מסוג אריחיםה (שיש) או נסור אבן אחר (לפרט)/קרמיקה /טרצו/לוחות אבן:ריצוף             

  מ"ר 0.64 -שטח אריח בודד לא יפחת מ צלןפור            

  ת, מזוגג אלומיניוםר: מידות ע"פ תכנית, חומ וחומר  מידות ;אין/יש דלת כניסה לבנין:     22.10.                             
   ן.שמ ומחזיר קוםאינטר  מערכת  ידי על הנשלטת תחשמלי פתיחה בעלת                                                         

     ;ע"פ תכנית ותמכ                                                         
     גימור קירות פנים חומר אחר; טיח פנים: יש/אין  גימור קירות פנים מרתף:: ש)י(אם מרתף חניה   2.11

 (פרט);   טי המרתף יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינת  
     גימור רצפת המרתף או החניות יעשה בבטון  בטון/בטון מוחלק / אחר: חניה תףגימור רצפת מר 
  (לפרט) לק או באבן משתלבתחומ 
  

  כל צבעי , כמו כן תאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקהצוף בניין המגורים יהיה בהיר  2.12  
  . וק" מטעם מכון התקנים הישראליבעלי "תו תקן ירהפנים יהיו  תקרות וקירות                           

 

  פרטי זיהוי)  -ור בפרק א' לאמוסף (בנ תיאור הדירה           . 3               

  הדירה:  גובה  3.1                     
 ; מ' 3.50 -: לא פחות מגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה בדירות הגן                   
  מ';  .052 -מ : לא פחותגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה ותבשאר הדיר                   
  מ';  2.05-:לא פחות מר תשתיותו/או מתחת להנמכות מעב רחצהוו/או חדרי שירות  גובה פרוזדור                    

  מ';אין  -מ : לא פחותגובה חדרים על הגג                     
  מ';  אין  מ: לא פחות ג למגוריםליית ג גובה ע      

  מ';  אין -  מ לא פחותגובה מרתף המשמש למגורים:                               
    ;מ'  אין - מ: לא פחות יםגורמל לא משמשה  מרתףגובה      

  
 רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  - 2טבלה מס'             3.2   

  המשמשים אותה           

 (אם יש) תיאור
 טור ו'  טור ה'   טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

  ם אריחיהמידות   *** ריצוף  *רות*גמר קירות ותק  חומר קירות*
  וף הריצ

מחיר  -ף ריצו
לזיכוי למ"ר 

  בשקלים חדשים 
  הערות 

  .מבואה 1
 יהיו  בדירה הפנים  ומחיצות  רות קי

  קין/בלובטו  לוקי ן/ב טומ: ב עשויים
   גבס  לוחות  או  גבס  וקי י/בלתא בטון

 בבניה  הקירות  מר ג
 יהיה  קונבנציונאלית 

 או אקרילי  צבע ח+ טי
 של  הבניה  לחומר  בהתאם 

  ; ירות קה
  רות וקירותכל צבעי תק 

פנים יהיו בעלי"תו תקן  
ירוק"מטעם מכון 

  התקנים הישראלי. 
  

טיח+סיד  -גמר תקרה
  סינתטי. 

  

  מערכות  בכל 
 בדירה החדרים 

 אריחים יותקנו
ן  ל רצפו  מסוג

 סוג ן)  פורצל  גרניט( 
 העומדא' 

 התקינה בדרישות
  והחקיקה 

   . הרלבנטיות
  : קירות  חיפוי 
  יחי מאר  יהיה

  או  ה קרמיק
  פורצלן  גרניט 

    העומדא'  סוג 
  בדרישות 
  התקינה 

  והחקיקה 
  . הרלבנטיות

60X60  ס"מ   ---  ---  

 ---   ---  "מ ס  60X60 כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל  .חדר דיור 2
   1מס'  חדר שינה הורים .3
  

  ם יש).ארונות(אפ  חדר. 12
 ---   ---  ס"מ  60X60 כנ"ל  "ל כנ כנ"ל 

  .פינת אוכל  4
  ---  ס"מ  60X60 כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל  (מתחם לא נפרד) 

  רק במקרהיש למלא 
שבו מדובר במתחם 

 נפרד בדירה 
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 (אם יש) תיאור
 טור ו'  טור ה'   טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

  ם אריחיהמידות   *** ריצוף  *רות*גמר קירות ותק  חומר קירות*
  וף הריצ

מחיר  -ף ריצו
לזיכוי למ"ר 

  בשקלים חדשים 
  הערות 

  ---  ס"מ  60X60 כנ"ל  כנ"ל  כנ"ל  י שינה /.חדר 5
  חדרי שינה   פרמס

    ע"פ תכנית
 לא כולל ממ"ד / כולל

 ין לפי הוראות הג"א מזו בטון .ממ"ד 6

  -ת ממ"דקירוגמר 
בהתאם להנחיות פיקוד  

  העורף+צבע אקרילי. 
  

טיח+סיד  -גמר תקרה
 . נתטיסי

 ---  ס"מ  60X60 כנ"ל 
ריצוף ממ"ד גבוה ביחס  

  . למפלס ריצוף פרוזדור
אחר וה/מזו /חדר שינה 

– 

 ---   -- - ס"מ  60X60 כנ"ל  לעיל  1סעיף ב  כמצויין לעיל  1סעיף כמצויין ב  .פרוזדור 7

  כנ"ל   .מטבח 8

מטבח:  ירות חיפוי ק 
ס"מ לפחות   60בגובה 

לכל אורך משטח  
כאשר התנור . העבודה
חיפוי   -BIידת אינו ביח 
  ואם מאחורי קירות ת 

ף בקו הס  -התנור וסביבו
קרמי  העליון של החיפוי ה

  1.50גובה (ועד הרצפה 
על  מ . ) מ' מעל הריצוף

החיפוי ובקירות:  
  י. טיח+צבע אקריל

  
סיד טיח+  -הגמר תקר
  סינתטי. 

   ---   ס"מ  60X60  כנ"ל 

  / אמבטיה .חדר9
  (אם יש) רחצה הורים

 קים מבלו  ייבנו  הקירות  הרחצה  חדרי ב
 היצרן  י "עם"  למי ים ידעמ"כ   דריםגו המ

  בטון  מבלוק או

חיפוי קירות חדר  
אמבטיה וחדר מקלחת  

(אם יש): במידות  
לבחירת הקונה ללא שינוי  

מהמחיר עד גובה קו  
 .פחות למשקוף הדלת 

  -מעל החיפוי ועד לתקרה
  טיח+צבע אקרילי. 

  
טיח+סיד  -גמר תקרה

  סינתטי. 

ירת הדייר  לבח  תבמידו כנ"ל 
  ---  ---   12ערה אה הר

  .חדר אמבטיה 10
 מבלוקים  ייבנו  הקירות  הרחצה  חדרי ב

 היצרן  י "עם"  למי עמידים "כ   המוגדרים
  בטון  מבלוק או

במידות לבחירת הדייר    כנ"ל   כנ"ל 
  ---   -- -  12ראה הערה 

   בית שימוש נפרד. 11
  אורחים (אם יש) שרותי

 לוקים ב מ ייבנו  הקירות  הרחצה  חדרי ב
 היצרן  י "עם"  למי עמידים "כ   המוגדרים

  בטון  לוקבמ או

חיפוי קירות חדר  
שירותים/שירותי אורחים  

(אם יש): במידות  
בחדרי הרחצה   כמפורט
מ'. מעל   1.50עד גובה 

טיח+ צבע   -החיפוי
  .אקרילי 

  
סיד טיח+  -הגמר תקר
  סינתטי. 

לבחירת הדייר   דותבמי  כנ"ל 
  ---   ---   12 ראה הערה

  / 1דיורות / .מרפסת13
  הגן רות מרוצף בדי  משטח

בלוקים קי בטון ו/או בטון ו/או בלו
   . תאי-מבטון 

  

בנוי ו/או   -מרפסת (אם יש)  מעקה
אלומיניום  עליון  חלקעם  בסיס בנוי

    . זכוכיתו

גמר קיר/מעקה מרפסת  
גמת כלל  (אם יש): דו 

החזיתות ללא תשלום 
 מעקות עיצוב   .וסףנ

 נקבע לא באםת ( המרפסו
  מעקה  ת) אחר

 עם משולב  אלומיניום
 התואמת  כיתזכו 

 קנים הת לדרישות
  בנוי או  הרלבנטיים

  .החזית כדוגמת 
במקומות שבהם קיר  
החוץ מחופה בחיפוי 

  .קשיח אין שיפולים 
  

 די טיח+ס -גמר תקרה
  סינתטי. 

דייר  במידות לבחירת ה   כנ"ל 
 ---   12ראה הערה 

  לא מקורה/ /מקורה
ע"פ   - מקורה חלקית

  תכנית. 
  

חיפוי קיר חיצוני ראה 
  לעיל.  2.6סעיף 

במידות לבחירת הדייר    כנ"ל   לעיל  1סעיף כמצויין ב   לעיל  1סעיף צויין ב כמ  יש)(אם   רותיש מרפסת. 16
  ---  ---   12ראה הערה 

    צמוד.מחסן 21
  כנ"ל   מוצמד (אם יש)

סן (אם גמר קירות מח
  טיח+סיד סינתטי.  -יש) 

  
טיח+סיד  -גמר תקרה

  סינתטי. 

בגוון אחד  ריצוף מחסן (אם יש):אריחים 
  ---  - --    חירת המוכר. ב "יעפבמידות 
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  למילוי הטבלה:  תויהנח
  ______(לציין)  לוחות גבס/אחר/ : בלוקי בטון/בלוקי גבס*       חומר קירות

    ;________(לציין) אחר/בלים בגרעין והמשכם ו/או קירות הדירה הגו הדירה במעטפת: טיח/לוחות גבס גמר קירות**     
    ____(לציין) אחרבס /: טיח/לוחות גתגמר תקרו        

    ____ (לציין) שיש/בטון/שטיח/אחר/ גרניט פורצלן/קרמיקה/טרצו אריחי  :ריצוף   ***
  

   2לטבלה מס'  הערות
  רות. הקירות, הרצפות והנקזים באזורים הקי אקוסטי וחיפוי זהה לגמר סגירה מובנית כולל בידודתהא לצנרת גלויה * 
  חדרים  ו/או  מעבר מים לחלקי בניין תעי למנ לבנטייםקנים הרשות התדרי  ולפיהוראות כל דין רטובים ייאטמו לפי    
    סמוכים.   
  דופן  עובין:להל  בתנאים גבס לוחות או גבס יקוי/בל תא בטון קין/בלובטו  לוקין/ב טו מ: ב עשויים יהיו בדירה הפנים ומחיצות רותקי.1

   עים/זכוכית/ק (צמר סל"ק"ג למ 12 תלפחו של בצפיפות 2 "ודביד  .לפחות  מ"מ  71הפרופילים וחבמ"מ לפחות. ר 0.6 הפרופילי
  ן: לוח בעובי  י לחילופ אומ"מ לפחות (מחיצה דו קרומית),  12.5י בעוב  לוחות 2ה: מאל אחד יהיו הגבס מחיצת של צד מכלמינראלי). 

  ומפרטי  תלהוראום בהתא יהיוצוע ות). פרטי הביק"ג/מ"ק לפח  1000ה (גבוה צפיפות בעל גיפהשופר לנות, מחוזק וממ"מ לפח  15.9
  ה,  רווי בבנייה .למפרטיו התאמתם את בכתב ויאשר הלוחות התקנת אחר צמוד פיקוח יבצע הלוחות ספק/יצרן .הלוחות פקן/סצריה 

  ס,  גב  מלוחות עשויה תהיה אלו קירות של הפנים שמעטפת ניתןה, למחצ תעשתו ת/ממתועש בשיטה מבוצעים וץהח קירות אשרכ.2
  של  תרמי בידוד: 1045 'מס ישראלי בתקן לרבות הרלבנטית בתקינה לעמידה בכפוף הכול.תאי  בטון וקבל  או בטון לוקב ,ס גב לוקיב

    .בניינים
  .בטון מבלוק או רןהיצ י"עם" למי עמידים"כ  דריםהמוג מבלוקים ייבנו הקירות הרחצה חדריב.3
  ; הקירות של הבניה לחומר תאםה ב או אקרילי צבעח+טי יהיה קונבנציונאלית בבניה הקירות גמר.4
  . צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי"תו תקן ירוק"מטעם מכון התקנים הישראלי לכ
  . טיח+סיד סינתטי   -גמר תקרה.5
  ילי. ע אקר להנחיות פיקוד העורף+צבבהתאם  -גמר קירות ממ"ד.6
  מעקה ת)רחא נקבע לא םבאת (המרפסו מעקות בצועי .וסף דוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נגמר קיר/מעקה מרפסת (אם יש): .7

  .החזית כדוגמת בנוי או הרלבנטיים התקנים לדרישות התואמת זכוכית עם משולב אלומיניום
  .אין שיפוליםקשיח  בחיפוי במקומות שבהם קיר החוץ מחופה.8
  טיח+סיד סינתטי.  -סן (אם יש) רות מחגמר קי.9
  : חיפוי/ריצוף* 

  והחקיקה התקינה  בדרישות  העומד א'  סוג ן) פורצל גרניטן (פורצל  מסוג  ים יחאר יותקנו  בדירה  ם דריחה כות מער בכל ריצוף:-10
  . לבנטיותרה והחקיקה התקינה בדרישות מדהעוא'  סוג פורצלן גרניט או קרמיקה מאריחי יהיה :קירות חיפוי .הרלבנטיות

  
   .ס"מ   X60 60 אריחים במידותה: כל מערכות החדרים בדירריצוף ל-11

  מכל דוגמאות/גוונים  3-ו  סדרות של ריצוף 4המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, ף ו ציועד לרי מהלכל מידת אריח,    
  לפחות  ; בגוון בהיר ניטרלי דירות מגורים, לפחות אחד מהםוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בהתואמים לדסדרה    
   ילוי(למ הרוב של גוונים שני בין הרבחי  לקונה יציג מוכר).הPATOLAP(ת חלקי בריקר "מבגימו תהיה הסדרות מבין אחת   
  .הקונה י"ע  רבחשנ  האריח של השולט לגוון  ביותר קרוב וןבגו והאחרת אפור בגוון אחת): אריחים ביןת) פוגו( מישקים   
  

  הרחצה, בחדרי אמבטיה, בחדרי שירותים,  דרי ריצוף בח.12
  ,  ס"מ  45/45ס"מ,    33/33ות  ד יאריחים במ -בדירות הגן צפיםמרו בפינות שירות, במרפסות, במשטחים

  ס"מ. מידת האריח תהא לבחירת הדייר.   25/33
  מכל גוונים /דוגמאות 3-ו  סדרות של ריצוף  4המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,  המיועד לריצוף לכל מידת אריח, 

  לפחות  ; יר ניטרליהבהם בגוון , לפחות אחד מורים ת מגוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירו התואמים לדסדרה    
   ילוי(למ הרוב של גוונים שני בין בחירה לקונה יציג מוכר).הLAPPATOת (חלקי בריקר "מבגימו תהיה הסדרות מבין אחת   
  .הקונה י"ע  שנבחר האריח של השולט לגוון  ביותר קרוב וןבגו והאחרת אפור בגוון אחת): יםאריח ביןת) פוגו( מישקים   
  

  במידות   חיראור מהצגת המוכר יהיה פט  )(עפ"י אישור והצהרת הספקלאספקה  ןו נית אינ  ס"מ  45/45ידות במף יח לריצו במידה ואר
  ספת רה נוסדה  ונלקהציע יב לחיה יאולם יה  אלו

  יצוף דרות של רס 5,  ל הפחותלקונה, לכ ציג  י כרוריח, המדת אל מילכ ומרכל   ד לריצוף,דת אריח המיוע לכל מי    של ריצוף
  ר ניטרלי; לפחות אחד מהם בגוון בהי גורים, בדירות מ בשימוש  יחיםם נפוצים ושכ ני גוו/ותמאתואמים לדוגים הגוונ ת/אווגמד 3- ו

  
  הצהרת הספק)שור ו"י איספקה (עפתן לאאינו ני 325/3יצוף רל  יחה וארבמיד

    60X15, גוונים  3סדרות ו   05X10 3קט י פרמוד- נבחר  – ולבחירת דותבמי  על המוכר להציע אריח מלבני או אריח ריבועי דמוי פרקט
  ס"מ גוונים  3סדרות ו  2
  

  ע,  צי לה רשאי יהא המוכרס"מ:   60X 30ס"מ,    X 3325חיפוי קירות: אריחים במידות  .13
  .הדירה חירמב וישינ כל לאס"מ ל  33X33ס"מ,  20X50ת נוספו  במידות וכן למפורט דומות במידות םאריחיה, הקונ בהסכמת
. יפויפת לחל המוכר להציע מידה נוס עהספק)  ור והצהרת (עפ"י אישה  ק ניתן לאספלחיפוי אינו מ  ס"  /3325ח וארי במידה   

  מכל דוגמאות/גוונים  3-ו  ת של ריצוףסדרו  4, לכל הפחות, יג לקונה המוכר יצ ויחיפהמיועד ללכל מידת אריח, 
  ; טרליחות אחד מהם בגוון בהיר נילפ ות מגורים,יר ם בשימוש בד כיחי ם ושוגמאות/גוונים נפוצי התואמים לדסדרה    
   ילוי(למ הרוב של גוונים שני בין בחירה לקונה יציג מוכרה
  .הקונה י"ע  שנבחר האריח של השולט לגוון  ביותר קרוב וןבגו והאחרת אפור ןוו בג אחת): אריחים ביןת) פוגו( מישקים   

  סינתטי. סיד טיח+ -גמר קירות מחסן (אם יש) -12
   ידות עפ"י בחירת המוכר.מבבגוון אחד  אם יש):אריחים (מחסן  יצוףר-13
  ורט מהמפ נגדות להחלקה ולא יפחתוהת 2279 -ניין, לפי ייעודם, יעמדו בדרישות ת"יסוגי הריצוף המותקנים בדירה ובב   
  היקף  ים בכלל לול שיפוהריצוף יכ;  R-11לחת רצפת תא מק  R; (3)-10חדרי רחצה   R; (2)-9חדרי מגורים   (1): להלן   

  ס"מ   7מחומר הריצוף בגובה טכניים),   בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות ואזורים  עטלמ( הקירות   
   ;חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות (גרונג) .חיפוי קשיח אלא אם כן צוין בגמר הקירות ,לפחות   
  מכל דוגמאות/גוונים   3-ו  סדרות של ריצוף  4, ר יציג לקונה, לכל הפחותוכמהחיפוי, עד לריצוף או ליוהמ, לכל מידת אריח    
  לפחות  ; בהיר ניטרליגורים, לפחות אחד מהם בגוון וגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מהתואמים לדסדרה    
   וייל(למ הרוב של גוונים שני ןבי בחירה לקונה יציג מוכר).הOLAPPATת (חלקי בריקר "מבגימו תהיה הסדרות מבין אחת   
  .הקונה י"ע  שנבחר האריח של השולט לגוון  ביותר קרוב וןבגו והאחרת אפור בגוון אחת): אריחים ביןת) פוגו( מישקים   
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  רות תואם מאחורי יקוי חיפ  -BIכאשר התנור אינו ביחידת . ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה  60בגובה מטבח: חיפוי קירות -
  י. ובקירות: טיח+צבע אקרילמעל החיפוי  .) מ' מעל הריצוף 1.50גובה (חיפוי הקרמי ועד הרצפה ו הסף העליון של הבק -ביבו סהתנור ו 

    .לפחות ידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלתמבמקלחת (אם יש):  וחדר מבטיהחדר אחיפוי קירות -8
  י. לי+צבע אקרטיח  -ועד לתקרה  יחיפומעל ה

  טיח+ צבע   -מ'. מעל החיפוי 1.50ה  במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גוברותי אורחים (אם יש): ותים/שי חדר שירחיפוי קירות -9
  .י אקריל

  
  ארונות:   3.3  
  ח פת ךחיתו ,הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבות לכיור : תיאור תחתוןבח מטארון     3.3.1    

  מתאים  פתחתושבות וחיתוך  (הכנה לכיריים מובנות , המתאים להתקנה שטוחה של כיור                                             
  עומק הארון, כולל  .גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים דתנקולהתקנה שטוחה,                                             

  . ס"מ מעל פני הריצוף 90- כ היגובה סף עליון של משטח העבודה יה. ס"מ 60-חזית הדלתות, יהיה כ                                             
  ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת -10קן הגבהה בנויה (סוקל) בגובה של כ ותבתחתית הארון ת                                             

  ון הארגב מ"מ לפחות.  18-17ובי עב) סנדוויץ'לבוד (גוף הארון יהיה מעץ . רטיבות של תחתית הארון                                              
  , תלפחוס"מ  60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  מ"מ לפחות. 6-5) בעובי דיקטוד (לביהיה מעץ                                              

  תחתון יכלול  טלסקופיות ממתכת. הארון ה תהמגירות תהיינה בעלות מסילולכל גובהו ולכל עומקו;                                            
  סון  לאח  נייםאחת בלבד, אם נדרש, ולא יותר. ביחידת הפינה של הארון, יותקנו פתרונות מכ הפינ                                            

   נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או ש"ע.                                            
    ;מ"א 3.5חדרים:  2ת ירין: ד צויפחת מהמ ון המטבח התחתון לאהאורך המזערי של ארמידות                                             

  חדרים ומעלה,   4.5ת בדירומ"א;  6-חדרים ומעלה 4.5דירת  ;מ"א 5 -חדרים  4-חדרים ו 3 רתיד                                             
  מטבח   רוןמ"א א 1ד ע להמיר רלדיי  להציע רשאי יהא המוכר ,יהספציפ המטבח התאמה לתכנוןב                                             

   ארון אורךמ"ר ו 5א יה התחתון המטבח ארון אורךר, לומן. כ עליו מטבח וןארמ"א  2-ן בותחת                                            
   כמפורט הארון העליון כנןותי המוכר הצעת את לקבל הקונה החליט .א"מ   2יהיה העליון המטבח                                              

   פחותס"מ ל 75ה עליון יהי ארון של גובהו) 2ת. (פינו ללא והמשכי רציף יההי ארון) ה1( :ןלהל                                            
   העליונים הארונות שפתיחת בתנאיו  ס"מ 60ה יהי עליון ארון ובהגש  ניתןת. לפחוס"מ  30ו ועומק                                             

   בנה) מ4ו. (אורכ  לכל אחד מדף לפחות יכלול מטבח עליון ארון) 3ה). (קלפ נגנוןה (מלעמ כלפי תהיה                                            
  מידת אורך   .התחתון המטבח ארון לגבי פרטהמ לדרישות יהיה בהתאם העליון המטבח ארון וציפוי                                            

  התחתון תימדד לאורך קיר המטבח; פינה מחושבת פעמיים באורך הארון; חללים המיועדים  ון האר                                            
   תכנוןים בתוך הארונות ייכללו באורך הארונות. לב מקרר, המשו יים וכיו"ב, למעטלמדיח, תנור, כיר                                            

   שלא רי יהד החליטה. הקונ להחלטת הינם תחתון מובנים בארוןו' וכ תנור ח, מדי של בפועל והתקנה                                             
   שיועדו במקומותם, ומדפי דלתות לרבותו, בשלמות חטבהמ את ארון לספק המוכר עלם, להתקינ                                            

    .הנדרשות ההכנות לרבותם) וא חללי ם (לל המובני הכלים החשמליים להתקנת                                             
  לפחות חמישה גוונים   . המוכר יציג בפני הקונהטפורמינגוספ /פורמייקה ציפוי חיצוני                

   מלמין או פורמייקהציפוי פנימי  .ניטרלי גוון בהירהם בחד מאחד מהם בצבע לבן וא ,שונים לבחירה                                            
  :  ציפוי חיצוני טפורמינג.ת פוסלוחו/MDF/)סנדוויץ'עץ לבוד (  ציפוידלתות: חומר ו בגוון לבן;                                             

  ציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או ) סנדוויץ'לבוד ( ץע חומר וציפוי  ים:מדפפורמייקה. ידיות מתכת                                             
 ן; ן לבבגוו  פורמייקה                                             

 

  עבודה  משטח הקונה לבחירת יותקן התחתון ארוךה אורך לכלבי ומידות  ה:חומר עומשטח עבוד                  
  עונה ה), ערך שווה או קיסר אבן דוגמתת (כפולימרי או טבעית מאבן -ס"מ 2-ת מפחו לא יבעוב                                         

  ס"מ  2לפי העניין), עם שוליים בהבלטה של  2, 1(חלקים   4440ת"י   טייםוונהרל התקנים לדרישות                                            
    יותקן המשטח היקףר. בכיו  של שטוחה להתקנה יותאם המשטחם, היקפ  בכל הארונות לחזית חסבי                                            

  מוגבה  קנט ללא התקנה להעדיף רשאי הקונהר. וכ המ ידי על ייבחר עיבודו שאופן, מוגבה עליון קנט                                            
  יהיה  במטבח עבודה משטח.המשטח היקף בכל מים אף כוללש, הנדר  ככלח, המשט בחזית עיבוד עם                                             
  בפני  יציג מוכרר; ההמוכ שיבחר הספקים או/ו רוכ המ שיציגו דוגמאות מגוון וךתמ הקונה לבחירת                                            

  .ניטרלי בהיר יהיה אלו מגוונים  ואחדת,הפחו לכל גוונים  3הקונה                                             
  

  וי פנימי  ___;   ני ___ ציפציפוי חיצו תיאור ____ מידות ____;____ ארון מטבח עליון:   2.3.3                    
  ; _שקלים חדשים -כוי בעד ארוןלזי מחיר י __ציפומר ודלתות: חומר וציפוי __ מדפים: חו                                        

                                           

 בחדר  מעט(ל הבדיר הרחצה מחדרי  אחד  בכלומידות   רחצה: תיאור יחדר נותןארו  א'  3.3.2
 במים  עמידה סיבית או MDF '),סנדוויץד (לבו מעץ עשוי תחתון  רוןא  יותקן ם) השירותי

ס"מ  80של  מינימאלי  באורךח, מונ או תלוי יהיה וןאר. ה310EN קןת פיל 5Pברמה 
  ס/מחר  גרליעבודה אינט משטחם, מחלידי יבלת יריםת, מדפים, צדלתו הכולל פחותל

  פנימי  ___;   ויציפוי חיצוני ____ ציפ ;ר יוכב  משולב  וורץ שיש/ניאו ק
  ים: חומר וציפוי _______ מדפ_ יפויר וצדלתות: חומ                                            

 ני ________; ציפוי חיצותיאור ____מידות  אין ן):ייארונות אחרים (צ 3.3.3
  ציפוי____ ____מדפים: חומר ו ציפוי פנימי ____ ; דלתות: חומר וציפוי 

  דשים; ארון ____שקלים חמחיר לזיכוי בעד 
  

  : הסהכבי מיתקנים לתליית  3.4  
  

  ִמתקן חיצוני לתליית כביסה, בעל זרועות מתכת מגולוונות  אור ומידותיתה: ביסליית כ תלמיתקן     
  ס"מ   160 -ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מחבלי כביסה מפלסטיק;  5ס"מ,  160וגלגלים באורך מינימלי של                                 

  חת  ס"מ והאורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפ 120 -א יפחת מל  ורכומתרומם שא ןובתנאי שיותקן מתק                                 
  ממתכת מגולוונת  משמעו מתקןלדירות גן/גג: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר/מרפסת ש ס"מ; 800 -מ                                

  לקיר. המתקן  ומקובע יציב יהיה תקןהמבנה. המ  יתותנצפה בחז ונ שאי מוצנע מקוםה, בהמבנ קיר על                                 
  החלטתו,  י"עפ רשאי, יהא הדייר גן ס"מ. בדירות 160מינימאלי של   באורך כביסה חבלי 5לפחות  יכלול                                 

  או  קפלות מאלומיניוםתמ זרועות  3חותפל  הכולל ודמע  וסלה) עםתובב (קרבמתקן מס זה מתקן להמיר                                 
  החבלים  המתקנים מרוצף . בכל למשטח או/ו למשטח בטון ומקובע יציב יהיה גולוונת. המתקןמ ממתכת                                 

  מ. ס" 06-יפחת מ אל כביסה לתליית ישהנה עומק UV.לקרינת  איכותיים, עמידים יהיו                                 
  

  ;5100עומד בתקן ישראלי מס' עמיד החומר  באם מסומן בתכנית : תיאור  כביסה מסתור    
  ע"פ תוכנית, מידות                                
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  לונות ותריסים בדירה לתות, חרשימת ד - 3טבלה מס'   3.5

 תיאור 
 תריסים  -ג' טור חלונות  -' טור ב דלתות  -טור א'

מידה  וכמות  
הפתח הבנוי  

 בה/רוחב)גו(
סוג   חומר 

 פתיחה
כמות ומידה  
הפתח הבנוי  
 (גובה/רוחב)

 סוג פתיחה  חומר 
כמות ומידה  
הפתח הבנוי  
 (גובה/רוחב)

חומר  חומר 
 סוג פתיחה  שלבים 

 .מבואה 1
בהערות  כמצויין  1

 ציר רגילה  א',ב',ג',ד'  13 -ו 4
 --- 

 ---  --- 
 --- 

 ---  --- 
90/205  -- -  --- 

  .חדר דיור 2

  טרינה וי  1

  א',ג',ח'  16כמצויין בהערות 

 --- 
 ---  --- 

1  
  כמצויין בהערות 

  ד',ה',ו' 16
  גלילה חשמלי 

 ---   290/210  כולל גיבוי ידני 
כגודל ויטרינה  
בתוספת ארגז  

 ה תריס גליל

.חדר שינה הורים 3
    1מס' 

1 
  כמצויין בהערות 

 15ובהערה  א',ב',ג',ד'  14

1 
  ה בהערכמצויין 

 , ח'א' 16
  ע"כר כרגנ

חלק תחתון 
 קבוע 

1 
כמצויין בהערות  

  גלילה ידני  ד',ה' 16
80/205  130/160  

כגודל חלון  
תוספת ארגז  ב

  תריס גלילה 

  3 מס'.חדר שינה 5

1 
  כמצויין בהערות 

  15ד' ובהערה  ב',ג',א', 14

1 
  ה ן בהערכמצויי 

 נגרר כע"כ  , ח'א' 16
1 

רות  כמצויין בהע
  גלילה ידני  ',הד' 16

80/205  110/95  
כגודל חלון  

בתוספת ארגז  
  תריס גלילה 

   -.ממ"ד 7
   2חדר שינה מס' 

1 
    כמצויין בהערות

 ו'  14, 3
ציר רגילה  

 חוץ  תפתיח
1 

  כמצויין בהערה 
 ב'  16

נגרר כע"כ  
ה  +פלד
 נגרר 

1 
כמצויין בהערות  

 נגרר לכיס  ד',ה' 16
ע"פ הנחית    70/200

  ן לו כגודל הח  רף עופיקוד ה 

    .מטבח10
 --- 

    בהערהכמצויין  1 ---  --- 
   נגרר כע"כ  , ח'א' 16

    
 ---  70/95    

  אמבטיה.חדר 11
  רחצה הורים  

  כמצויין בהערות   1
  15א',ב',ג',ד',ה' ובהערה  14

  הערה כמצויין ב 1
  ---  קיפ  א', בזיגוג אטום  16

 ---   --- 
70/205  50/70   ---  

  טיה מבא  חדר. 12
  רות עה בכמצויין  1

 15א',ב',ג',ד',ה' ובהערה  14
 --- 

 ---  ---  ---  
כמצויין בהערה    --- 

20 80/205  ---  --- 

    .מרפסת שירות18
  כמצויין בהערות  1

 15א',ב',ג',ד' ובהערה   14
  ה כמצויין בהער 1

 א',ז',ח'  16
 ם בזיגוג אטו 

 רר כע"כ גנ
ערות  ין בה ויכמצ 1

 נגרר כע"כ  'ד',ה',ז 16
  כגודל החלון   140/95  80/205

  מחסן מוצמד 
  (אם יש)

   מתכת 1
  ת  לפי דרישו

 ש א כיבוי
 ציר רגילה 

 --- 
 ---  --- 

 *5 
 ---  --- 

90/205  ---  --- 
  

  הנחיות למילוי הטבלה: 
  לה  ים אמחדראחד כל    ה שלשימע בר פי הו ים יכולות ללשני חדר דלתות משותפות א.  

   הדלתות המצוינות בטבלה.סך כל תתאים ל בדירה שהכמות הכללית של הדלתותובלבד       
 יש לציין כמות בכל חדר.   ) א(
 יש לציין במפורש את החומר.  )ב(
 ................. ראו אחיש לציין סוג הפתיחה: רגילה, נגרר, גלילה, חשמלית   ) ג(
  בטבלה  1ראה סע'  סוג נעילה: בטבלה 1ראה סע'  :הפתיחסוג  בלהבט 1ראה סע' ר: חומה: ריד ל יסהדלת כנ  (ד)      
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  : 3הערות לטבלה מס' 
בנים  : מלכגון משלימיםיזרים אב נתקורך בהתהצ  עקב, " נטו"ם ידות פתחבטאות מיינן מא, 3מס' מפורטות בטבלה ידות המה – מידות

  .) הענין (לפי מסך ות/קירותנרי יטתות/ חלונות/וי דלשל מלבנ  ,הםמינייקפיים לילים הפ ורפ ו משקופים וכן תיומוס תסגרוו/או מסמויים 
  לפתחים אלו שטח,/דותממית לא יפח יםה גודל הפתחים המתקבלכל מקרבוע הבניה ביצמידות הפתחים יכולים להשתנות במהלך

 בניההו נוןהתכ בתקנותש כנדר 
  להתקין סורג קבוע. אין  -יידנ יבוילפתיחה בגאפשרות  חילוץ קומתי, תהא פתחכ בתכניתבפתח שיוגדר   2
  , בגוון לבן. וינורית או צבע בתנור בגמר תקנית, דלת הממ"ד    3
  לפי דרישות כיבוי אש.  תתכןדלת אש    4
  ות. ית הרשוריכל ודרישוהאדת י החלטות, חומר וסוג לפמיד  -ו אחרבאם מסומן פתח בתכנית, יכול שיהיה תריס רפפה קבועה ו/א   5
  . לפי החלטת האדריכל RALניפת ממון = גו מ'לוא *

  , נגררת על כנף= כנף   נגרר כע"כ= פתיחה רגילה ומשתפלת,  דריי קיפ= פתיחה משתפלת (נטוי),  קיפ = פתיחה רגילה, ציר   
    .חשמלי ועה או מנוערצ ותבאמצע בכיוון מעלה/מטה נגלל תריס = גלילה= כנף בתנועה   אנכית  גיליוטינה   

  ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר.   3דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד   כנפישולי כן ו* ית
  כנו חלקי זיגוג קבוע, חלוקה ומס' כנפיים. * יתכן שינויים בצורת פתיחה של דלתות, חלונות ותריסים, ית

  וי.בנהפתח הה, הן מידות בטבלינים המצו * מידות הפתחים
בעלת מערכת בריחים חבויים הננעלים לפחות בארבעה כיוונים ומופעלים על ידי  )  טחון(בי ראשיתיסה לכנ דהלפמגן מדלת  -א'  13

ות מערכ  לן: סגר ביטחון פנימי נוסף, עינית הצצה פנורמית/טלסקופית,וכמפורט לה  5044לתקן ישראלי מס' מנגנון גליל התואמת 
  ה. הדיר מספרלת ו, מעצור דף תחתון ס מברשת ו"רוזטות", עה נ  , ידיתרים, מגן צילינדר צי
  מ"מ לפחות.  1.25משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי של  -ב' 13
  כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור.  -ג'  13
  כניסה תהיה בגמר וגוון בהתאם לבחירת המוכר. דלת ה  -ד' 13
 תהיינה הדלתותה; רגיל ציר תתיחובפ חלקיו על 23 'מס  ישראלי לתקן  אםבהת תלבודו דלתות תהיינה לחדרים ההכניס דלתות -א'  14

  .לפחות מ"ס  7בגובה הדלת  בתחתית למים עמיד מחומר קנט התקנת ויכללו למים עמידות
  ,קזחו -דיתפקו  היבט בכל ע"ש  אחר לויי מ או/ו פלקסבורד מילוי עם  מסגרת על מודבקים לוחות משתי יהעשו תהיה הדלת כנף  -ב' 14
 הדלת כנף. לפחות  צדדים 3- ה ב מצופת (קנט) הדל כנף היקףף; והמשקו הדלת לסוג התאמהב יותקנו ריםצי  ;רחם, אייה, קוסטיקקא

  . למים  עמידים -ודבקים  לוחות לרבות
  דדים צה ינשמ מתכת וידיות מנעול עםם, י מב דותלעמי  המתאים מתועש חיצוני בציפוי או בפורמייקה או בצבע יהיה הדלתות גמר -ג'  14
ה; אטימ פסי ויכלול לדלת תואם ובגוון בגמר עץ או פולימרי הלבשות על; ב 23מס'  ישראלי ןלתק בהתאם יההי הדלת ףמשקו  -ד' 14

  .למים עמיד יהיה התקנתו לאחר המשקוף
  נף הדלת. ור בכא-צו /פנוי" וצוהר-דרי האמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס בח -ה'  14
  קוד העורף. יות פדריש, בהתאם לה אטומהדד תהיה דלת פללממ"ה סי נדלת הכ  -ו' 14
יג בפני  גוון דלתות הפנים יהיה בהתאם לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר; המוכר יצ -15

  ן לבן. בגוו ן היאאפשרויות שונות לבחירה לפחות, אשר אחת מה 3הקונה 
 בעובי יגוג(ז ביניהם אוויר מרווח עם זכוכית לוחות  משני מורכבים), הzingouble GlaDל (כפו  זיגוג עם ומיניוםלא גוס מ ותונחל  -א'  16
ם:  ובכלל ם, מקוריי  ואביזרים תקן תו בעלי יהיו ורכיביהם תהחלונו); מ"מ 6ת לפחו של אויר מרווח עם הצדדים משני לפחות מ"מ 4

 מטעם מורשה מתקין ידי על יותקנו החלונותה; לונעי פתיחה נימנגנו ,תמובנו ידיותם, י גלגלם, ירי , צEPDM גומי אטמיג, זיגו גליסר
  .ן היצר

  .העדכניות  העורף פיקוד אותלהור בהתאם נגרר פלדה כנף עם מזוגג אלומיניום מסוג חלון יהיה ד"הממ חלון -ב' 16
  . כנף על כנף  ונגררמזוגג רינה, מסוג אלומיניום על ויטחלון חדר הדיור יהיה ב -ג'  16
  דרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח, יהיו בעלי תריסים. ח עט הדירה, למ י פתח -'ד  16
לוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים  בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במי  -ה'  16

  צרן. והוראות הי הפתח למידותעובי הפח יהיה בהתאם  וגברת;לאטימה מ
  ידנית  פתיחה ומנגנון חשמלי מנגנון עם ל"כנ  תריס שלבי עם גלילה תריס ארגז ביורכ הדיור דרבח  -ו' 61

 ובתריס בחלון סגור יהיה הפתחה. הכביס תליית למתקן ישירה גישה התהי ממנו שרץ, אחו  לאוויר פתח יהיה השירות למרפסת -ז' 16
 לאדם המאפשרים כאלו יהיו פתיחתם ואופן והתריס חלוןה רוחב ותמידד. ב לב  בתריס סגירה פשרתתא אל כי רמובהה. לפתיח הניתנים

  ס"מ.  75-מ יפחת לא נטו פתח רוחבה, מקר  בכלה. הכביס תליית מתקן רוחב לכל והגעה כביסה תליית בוגר
  ת; אח רשת לכנף כנהכה  ילהבמס נוסף נתיב יותקן ההזזה חלונות בכל -ח'  16
 להתקין יש שירות למרפסת הפונים במטבחים לרבותץ, חו  לקיר ישיר ורוראו ללא יםובמטבח םסניטריי  בחדריםת, שירו בחדרי -20

  .כיסוי רפפת לרבותץ,  חו  לקיר עד מכני במאוורר מצויד צינור
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  דירה ב טריםה וכלים סנימתקני תברוא - 4טבלה מס'    3.6            

  מיקום                                      
 מיתקן                               

  טור ו' טור ה' טור ד'   טור ג' טור ב' טור א'

   יהבטאמ ר דח  רחים או  מוששי בית  מטבח 
  הערות אחר/   שירות  מרפסת  חדר אמבטיה   ם ריהו צהרח

 .קערת מטבח  1
 ---  ---  ---  ---  ---  מ ס" 40/60 (בס"מ)  מידות

 סבוניה:אין  ---  ---  -- - ---  סוג 
 ---  ---  ---  ---  ---   ---   זיכוי בשקלים חדשים 

.קערת מטבח  2
חלופה  -כפולה 

 ל לעי 1יף לסע

 ---  ---  ---  ---  ---  ס"מ  80/46 ) בס"מ(  מידות
 סבוניה:אין  ---  ---  ---  ---  סוג 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---   זיכוי בשקלים חדשים 

 רחצה  .קערת3

  יף  סע ראה ---  ---   בס"מ) ( ת דומי
  ל לעי א'  3.3.2ב. 
 ס"מ  80

  ראה סעיף  
  א' לעיל   3.3.2ב. 
 ס"מ  80

 ---  ----- 
 סבוניה:אין  -- - ---  ---   סוג 

 ---   ---  ---  ---   ---   - --    יםקלים חדשבשי כויז

.כיור לנטילת  4
 ידיים 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---   מידות  
 ---  ---  ---  ---  ---  ---   סוג 

 ---  ---  ---  ---  ---   ---   ים ם חדשקליזיכוי בש

 .אסלה  5
  מחזיק נייר   - -- לפי יצרן  40/65 -כ פי יצרן ל  40/65 -כ ---  ---   (בס"מ) מידות 

 ---  ח' 17כמצויין בהערה  ח' 17כמצויין בהערה  - -- -- -  סוג  אין לט:טוא
 ---   ---  ---  ---  ---   ---   זיכוי בשקלים חדשים 

 בט .אמ 6
 ---  ---    70/170 ---  ---  -- -  (בס"מ) דות ימ

 ---  ---  ב'  17ה ערויין בה כמצ  ---  ---  ---   ג סו
 ---   ---   ---  ---  ---  ---   זיכוי בשקלים חדשים 

  מקלחת 
 ---  ---  ---  י'  17כמצויין בהערה  ---  - --  מ) ס" (במידות 

  ---   ---   ---   תואם ריצוף החדר   ---   ---   סוג 

.סוללה למים  7
מים  וחקרים  

    ירמהק לקערה 
  ח מהמשט  או

  ערות ין בה כמצוי  תוצרת ודגם  
  כמצויין בהערות  ---  'ד',ה 17

 ד',ה' 17
  כמצויין בהערות 

  ---   -- - ד',ה' 17

קלים  זיכוי בש
  ים חדש

ח ג'  ספנרט בכמפו 
  מחירון  -להלן 

  פריטים מתומחרים 
 ---  

  כמפורט בנספח ג'  
  מחירון   - להלן

  ים פריטים מתומחר

  'ג כמפורט בנספח
    רוןחי מ - להלן

  מחרים תוריטים מפ
 ---   ---  

.סוללה 8
  לאמבטיה 

למים קרים  
    וחמים

  ---   ---  י"א 17כמצויין בהערה ---  ---  ---   סוג 

זיכוי בשקלים  
 - -- ---  ---   דשים ח

פח ג'  ט בנסורכמפ
  מחירון   - להלן

  פריטים מתומחרים 
 ---   ---  

.מקלחת ראש 9
חלופה  -קבועה

  ף  למוט ומזל
  10 על פי סעיף

  לן הל
  להול.ס10

   לחתלמק

  ---   ---  ---  י"א 17כמצויין בהערה ---  ---   וג ס

זיכוי בשקלים  
 ---  ---   חדשים 

  כמפורט בנספח ג' 
    מחירון - להלן

 ומחרים פריטים מת
 ---  ---  --- 

  כמצויין בהערה  ---  ---  ---  ---  ג  כביסה הכנה לחיבור למכונת. 11
 ---  ג'  12

  ערה ין בה יצוכמ -- - ---   -- - ---  מייבש כביסה  .הכנה לחיבור12
 ---   ב'  12

 ---  ---  ---  ---  ---  ז' 17 כמצויין בהערה .הכנה לחיבור מדיח כלים 13
  סעיף  ה רא גז לבישול  לברז  הכנה.נקודת 14

 ---  ---  ---  ---  ---  ל לעי 3.6.7ב. 
  ---  ---   ---  ---   ---  ---  .נקודת גז לחימום  15

 ---   ---  - --  ---  ---   ברז גן 
לבד  ב ןגירת בד
   ר.לחצאה ציבי
  חדלדירהרז אב

  
  הנחיות למילוי הטבלה: 

  (א)  בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי יש למלא: מידות וכמות.  
  וג.  לכל מיתקן ואבזר יש לציין: מידות וס (ב)  
  וחין או שפכים. לקו דלחיבור ם ונת כביסה כוללת: מים קרים, מים חמי הכנת חיבור למכו (ג)    
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  : 4בלה מס' טלות הער 
      

  ם ולביוב. קנת קבועות סניטריות כוללת: חיבור לאספקת מי* הת
  * גוון הקבועות, לבן.  

  סוג א' לפי סיווג יצרן.    -* סיווג
תריס הגנה עם משקולת לסגירה והזנת   לכול  4דים בקוטר "פליטת אצינור   בוריסה; ומעבר בקיר חיצוני עכבש  למייבהכנה   -ב' 12

  ;חשמל
  שמל. בות נקודת מים (קרים), חיבור לניקוז, הזנת ח, לרכביסההכנות למכונת  -ג'  12
ת פינוץ בעי פוליאסטר. מילוי עם ציפושלד עץ  מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי , 3.5אמבטיה תהיה מחומר אקרילי בעובי  -ב' 17

  ת מצופה אמאייל. פחולמ"מ  2.5ל מגלוון או לחילופין מפח בעובי  ת תמיכה מפרופילי ברז מיטו
 ריםם/קלחמי  מים ויסות (כמותי דו קרמי מנגנון בעל מיקסר מערבל דגםל, קני כרום בציפוי יהיו וקרים חמים למים סוללותה כל  -ד' 17

ה, שישנ ככולץ, האר  תוצרת מהן אחת אשרכ סדרות שלוש לפחות ונהקה חירתבל גלהצי המוכר עלם; חסכמי לוכלוית) אח ידית בעזרת
  . 1385 י"הת  בדרישות דתמ ועו
 המטבח ברזר; הכיו  או העבודה משטח מישור על ימוקמום וה פרח -מיקס  מיםמדג ברזים יותקנו המטבח ובכיור הרחצה בכיורי -ה'  17

  ס"מ;  15ס"מ, עומק  15  גובהה: תהיינ רחצה כיור ברז מידותמ. ס" 25 הגובמ, "ס  20עומקן: להל  במידות נשלף זבר מסוג יהיה
ס"מ/קערת    40/60בודדת במידות   בחמט ערת: א. קהקונה לבחירת יציג המוכרה. שטוח קנהבהת חמטב קערת תותקן טבחבמ  -ו' 17

קוורץ/קוורץ  יומר סיל ס/חר: חר כאמו מידה מכל קערהר החומאת  . ב.כיורים נפרדים 2/ס"מ 80/46מטבח כפולה במידות 
  וסטה. גרניט/ניר 

  .המטבח קערת ולסיפון  ,ביובל בורלחי והכנה ברז וללתהכ םכלי  למדיח הכנה תבוצעבמטבח  -ז' 17
 קצרה חהדה בולתי ק בעל כמותי-דו  חרס הדחה ומיכל נירוסטה צירי בעל כבד מושב עם בלוק מונו מחרס תהיה שירותים אסלת -ח'  17

  . 1385י פ"י ת"ליטר ע  3-ו ליטר   6של  וארוכה
  מ ס"  /5040-ל כ ש במידות  רס מח ו יהי המקלחת  ובחדר  האמבטיה  בחדר  הרחצה  ורי כי -ט'   17
ח;  המשט לניקוז שיפועים עם  2279י"ת בדרישות העומד בגמרן, די כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת תא -י' 17
  .תקלחבמ משופע למשטח כחלופה ניתגא התקנת תותר לא
ן, מתכוונ מתלהי, שורשר רצינו  כוללר, מהקי מיקס) דרך 3(אינטרפוץ   דרך -רב  וקרים חמים למים ללהסו  תותקן המקלחת בתא -"א י 17

 וראש מ"ס  30ךבאור  מהקיר זרוער, הדיי  בחירת  לפי לחילופין אוף; ומזל  לפחותס"מ   60  באורך אנכי ילומוב טלסקופי החלקה מוט
  ס"מ.   15  בקוטר מקלחת

 מתלהי, רשרשו ינורצ וכן האמבטיה ילוילמ תתחתי יציאה הכוללתר, מהקי מיקסם, וקרי  יםחמ למים סוללה תותקן טיההאמב  דרבח
  .ומזלף לפחותס"מ   60  באורך אנכי ומוביל טלסקופי החלקה מוטן, מתכוונ 
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  ה  דירוספים ב אביזרי אינסטלציה נ             3.6.1                                        

  מחלקי מים במיקום לפי החלטת מהנדס האינסטלציה.  יתכן                                             
  ים. /ןלמזגהכנה  ניקוזנק'                                              

  ת סולארי  מערכת אמצעותב חמים מים אספקת  אין/יש  מערכת סולרית: :חמיםמים   3.6.2     
  סולארית, התקנתה מערכת נדרשה .דין כל בהוראות אשר נקבעו תרישוהד י"עפ תהיה                                             
  . 795ישראלי  תקן דרישותל בהתאם תהיה                                             

    על פין, ורט להלאו מהמפדין   ה לא יפחת מהוראות כלאגירכל הְמ  נפח  דוד בקיבול                                            
    יורליטר; ליחידת ד 120 -חידת דיור בת שניים או שלושה חדריםהמחמיר מבניהם: לי                                            

    ;טריםילר; ליט 150 -ויותר בת ארבעה חדרים                                            

 אלמנט  עם חימום אגירה (דוד) הכולל ְמכל יותקן דירה לכל אחרחימום/גז/מלי/וד חשד                                             
  .עלהההפ זמני את מראש לתכנן המאפשר מפסק הכולל זמן קוצב חשמלי והתקן רעז                                            

   ;לפרט)(                                            

  או  /ו השירות נגיש, במרפסת אך סתרמו במקום יותקן האגירה מיכל מיקום הדוד:                                             
   המבנה גג על או/ו לה סמוך                                             

  מחליפי חום בתוך הדוד. עם  אולצתמ/מרכזיתמאולצת  /יתפונסיתרמו  יתסולר מערכת                                             

   קלחת/קערת מטבח, כיורי רחצה, אמבטיה, מ (אם יש):חיבור מים חמים לכלים   3.6.3    
    ות כיור רחצה וכיורים, לרבהסניטריכלים חיבורי מים קרים וחמים לכל ה  אחר                                            

   (לפרט) , לרבות הכנה למכונת כביסה אסלותלמעט לנטילת ידיים ו                                             

  גן בלבד. דירת  בחצר 1  לאכן/  :ברז גינה  .6.43    

  אין / יש: הלדירהכנה למונה מים   3.6.5     

    ו מתכתפלסטי ו/א דלוחין  או פלסטי/ת ומתכ ריםים וק חומר הצינורות: מים חמ  3.6.6     

  פלסטי ו/או מתכת   שפכים                                            

    אין/יש :או בחדרים /ומטבח ב גזה   הכנה לברזקור הגז עד נקודת ממ  צנרת גז בדירה  3.6.7    

    אין/יש :למונה גז לדירה הכנה      3.6.8    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



15 - 22 
  היתר  מפרט נערך לפני קבלת  

 נון תכ ה   לשינויים רק ע"י רשויות כפוף  ו 
 

  2021 ברדצמב  9   │  חדרים 4   │  ן ואירוס, נס ציונהסביו    │   אל מגורים יזמות בע"מ שרמ. יא.
  

  
  
  

  דירה ב   קני חשמלמת - 5 מס' טבלה  73.                       
  

  
  
  

  . כיבוי אש כפוף לאישור  *
  

 :הגדרות -22
   ;מ"מ 2.5עם כבלים  שקע הנמצא מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד -פרד" גל נבית תקע כוח במע"
צע  עוד שקעים, החיבור יבו ר עםת מחוב שקע בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם החשמל רגיל, יכול להיו -בית תקע רגיל""

 ;ממ"ר לפחות .51 םי בלבכ
יות מחובר עם עוד ור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל, יכול להלחיבשקע בודד מוגן מים עם כיסוי,  -מוגן מים"בית תקע רגיל "

 ;ממ"ר לפחות 1.5עים; החיבור יבוצע בכבלים  שק
ודת  ין מחשבים, נקב- נקודת תקשורת יה,נולפ ודת ט קומפלט לחדר וכוללת נק גיעהדות, מנקו  3 -נקודת טלוויזיה תקשורת וטלפון" "

 .כנדרש על פי כל דין ור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. הכולכאמ חיבור לקליטת שידורי חובה, -טלוויזיה
  ;נקודה לתאורה על תקרה או קיר כולל מפסק הפעלה (ללא כיסוי) -נקודת מאור""

, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמל הנספחים לדירה טיה ובשטחי חוץ אמבה דרח, בח פסקים ותאורה בחדר המטבם, משקעי  -א'  23
  . שראלייםם היוהתקני

  . כולל כיסוי 1ורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא מודול וט משיכה מריכוז תקשנקודת התקשורת תכלול צינור וח -ב' 23
בלוח החשמל   מפסק תלת פאזיתחובר ישירות ל ודהקנה ם;ריי מתחת למקום המתוכנן לכי בח,ון המטנקודה תלת פאזית באר -ה'  23

  .שמל הדירתיל את כל החיווט לרבות בית השקע והמפסק בלוח החתכלו נקודה ; ה 5*2.5ותחווט בכבל 
  

      :5הערות לטבלה מס' 
 . לווים בחללים השונים לפי החלטת יועץ החשמל* מיקום נקודות החשמל ואביזרים נ

  . ד לפחות לצורך הרחבה בעתימודולים  6ל ש יה שטח פנוי בגודל יה, דירתיקשורת שמל ות* בלוח ח
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ו'  ה'  ד'  ג'  ב'  'א    

  אם יש)יקום (מ  
  

נקודת מאור  
  קיר/תקרה 

  מפסק  כולל
  בית תקע רגיל 

 תקע רגיל  יתב
רגת הגנה ד

IP44  

  בית תקע 
  כוח במעגל נפרד 

 טלוויזיה;  קודתנ
 נקודת תקשורת; 

  נקודת טלפון.  
  נקודות  3סה"כ 

  אחר 

 סה לדירה כני  1
        1  1  או מבואה 

 ום אינטרק . 2, פעמון+לחצן . 1
 חדר מדרגות ק תאורה ל מפס . 3
  ה חשמל דירתי כולל סגירה (ניתן שיהי לוח. 4
  )או למבואה בסמיכות לכניסה    
  ארון תקשורת כולל שקע . 5
  ויזיה טלו /ארון טלפוניה . 6

 חדר דיור   2
    -תריס חשמליתוכנן   1  1    3  2  ופינת אוכל 

  נקודת חשמל להפעלת התריס תוספת 

הכולל  מ' או בפרוזדור  3על רך מ ר באובפרוזדו         1  1  פרוזדור   3
  יף ל נקודות מאור לפחות +מח 2פניית "ר" 

  2  4  1  מטבח   4

רד, כ"א במעגל נפ , 3
עבור: מדיח, תנור, 

  עבורתלת פאזי  1מקרר+ 
  כיריים חשמליות 

  

ח עבודה ככול  יהיה מעל משטבתי התקע מיקום 
ע עבור  בתי תק ובהתאם לתכנון המטבח. האפשר  

יח ימוקמו מתחת  המד ועבורכיריים חשמליות 
  .ה העבוד למשטח

 חדר שינה   5
  )הורים(  עיקרי

 סק ל מפל כו 1
  מחלף למנורה 

(שניים ליד   4
    1  1    )המיטה

מנורה לפי הנחיות    ממ"ד   6
  לפי תקנות פקע"ר   1  1    3  העורף  יקודפ

 חדר שינה   7
    1  1    3  1  ני (ילדים) מש

  /חדר רחצה  8
ימום+התקן קוצב זמן הכולל תנור חבית תקע ל    ר) לתנותקע  (בית 1  1    (מוגן מים)  1  חדר אמבטיה 

  תכנון במיקום עפ"י ה  ששמה דמפסק לדו 

   IP44 הגנה בדרגת -2      (מוגן מים)  1  שירות  מרפסת  10
      ולמייבש  כביסה כונתלמ

11  
 דיור/  שמשמרפסת 

חצר צמודה  
  תית דיר 

  1IP 44    (מוגן מים)  1
  י ידנ  היחון פת ל תריס חשמלי+מפסק+מנגנ כול       וגן) מ (

     * 1    1  מחסן    12

  איןת, דירו צמודי שאינם במחסנים וברמד  כאשר
 שהזנות  והשיכון הבינוי משרד חינתמב  המניע

 משותף הלמונ יחוברו המחסנים כל של החשמל
 מונה יותקן לחילופין או בלבד למחסנים ונפרד
  . תובחיר י"ועפ ר  המוכ להחלטתן, מחס  לכל נפרד

      ה למזגן הכנ )קטפ( 1        כביסה  מסתור  13
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  ; יש גופי מאור  2 מאור נקודות 2בכל קומה   :חדר מדרגות  3.7.1                  
  , מתיבלובי קו   בחדר מדרגותך הדירה להדלקת אור מתו לחצן 1 לחצני הדלקת אור                     

  ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה ,  ןאי/יש תילחצן הדלקה בכל קומה בלובי קומ  1                                                            
   להדלקת לחצן יותקן קומתית מבואה ובכל הראשית אהבמבוף, בנוס .בחדר המדרגות                                                      

                                              ן.די כל לעמידהבהוראות פוףבכ הכול ת,המדרגו  דריר/חבחד  מלאכותית ורהתא                                                      
  בניה (בקשה להיתר).כנת צינורות בדירה על פי תקנות התכנון וה: הץטלפון חו  3.7.2                  

  פי יצרןל צליל לחצן גפעמון: סו   3.7.3                    
  מקומית  תוצרת פלסטיסוג רם: מפסיקי ז  3.7.4                   

  לפי תכנית  מיקום אין/שי  :הדירהלוח חשמל דירתי בתוך   .53.7                   
  לא /כן  :חשמלי /שמשנקודת חשמל לדוד   3.7.6                    

  אמפר   25X3פאזי -תלת /פאזי-חד: בור דירתי חיודל ג  .73.7                  
  למערכת אינטרקום  כוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצונית  לא/כן: םטרקו ערכת אינמ  3.7.8                  

  פומית  כןה, ודירבכניסה ל או במבואה :יקוםמ בדלת הכניסה הראשית לבניין;                                                             
   ר באחד מחדרי המגורים בדירה דיבושמע/                                                            

    ----מיקום:  לא/כן סגור: במעגל מערכת טלוויזיה   3.7.9                  
     )(פרט מיתקנים אחרים  3.7.10                

  ע"פ דרישות פיקוד העורף,   . מסנן בממ"ד1                                                            
  לתכנן מראש את זמני   המאפשרהכולל מפסק לדוד המים, התקן קוצב זמן .  2                                            

  במיקום עפ"י התכנון, ה  ההפעל                                                
  המערכת תתאים   .יתדירתהחשמל ה . מערכת לניטור ולבקרה של צריכת3                                             

  זנת תעריפי החשמל שר התלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ותאפחיבור ל                                                
  ח החשמל הדירתית אשר ידת מדידה בלוהמערכת תכלול: יח .יםמשתנה                                               

  ם עבור לוח תלת  שני זר(שלושה חיי ד זרם חשמלימתבססת על רכיב המוד                                                
  לחוטי המקבל  א יטלידיגצג י; קשורת לשידור אלחוטיחידת ת ;פאזי)                                               

  יותקן  ים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה; הצג נתונעבד את הומ                                               
  ה נגיש ובגובבסמוך לדלת הכניסה/במבואת הכניסה במקום  ירה,בפנים הד                                               

  רגיה השוטפת  האנ ני צריכת' מהרצפה; הצג יציג לפחות את נתומ 1.5                                                
  .וט"ש) ואת עלותם הכספיתרת (בקוהמצטב                                               

  

  רה: מתקני קירור / חימום בדי          .  4                

 (הכנות בלבד    ----בלבד; הספק:  הכנות/קירור וחימום/ אין / שי מיזוג אוויר מרכזי: 4.1
  ).נרת חשמל, צנרת ניקוז מים, צנרת גז, תעלותת: צכוללו               

 -- -:  הספק ---מיקום:  ;וחימום/הכנות בלבדקירור /אין / יש : מזגן מפוצל  4.2
פי ככל שעל  .ותעלות) גזנרת , צנרת חשמל, צנרת ניקוז מים(הכנות בלבד כוללות: צ               

לכל חלקיה באמצעות מערכת   יזוגמאפשר מ ס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינוקביעת מהנד
ים מפוצל/ים ליתרת חלקי הדירה  מזגן/נבוצע בנוסף הכנה לור, ת מיני מרכזית אחת כאמ

  וז מים. רת גז וצנרת ניק כל התשתיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנ ל אתשתכלו
 ות מהנדס מזוג  הנחילפי  :ההכנות מיקום; ) הכנות בלבד(אין   /יש  : י מרכזי)(מינ מזגן דירתי          34.

     םוז מיצנרת חשמל, צנרת גז, צנרת לניקללות:  בד כו(הכנות בל  ------- הספק: רהאווי               
  : כלולת אשר זי,פא-כזית אחת סטנדרטית תלתמר-הכנה בלבד למערכת מיני               

  ו המסדרון או במיקום אחר  יה ארת חדר האמבטוכנן למאייד בצמוד לתחתית תקמיקום מת .1              
  וקצר לכל חלקי הדירה; יעיל מאפשר פיזור אווירה                  
  ר  בקיושת ופיקוד חשמלי מוכנסת יצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחב .2              

  כנן למעבה, שקע כוח  המתוועד המיקום   ה בין המיקום המתוכנן למאייד ונעה במילוי הרצפ                   
  מוצא ה"צמה"  יסה. מסתור הכב ייד למחסום רצפה או לניקוזז המא, ניקו2.5*  3פרד מעגל נ                  
  .בפועל  להתקנת המערכת עדבס,  ח גהסתרה באמצעות כיסוי בלו יכלוללמאייד                   

  .מאייד עד למיקום התרמוסטט על קיר המסדרוןום הקוד קיר ממיקהתקנת שרוול ריק לפי .3              
  .דס מיזוג אווירי מהנכנות יהיה בהתאם לתכנון המערכת על ידום ההמיק .4              

                 .םעביע ומוסתר למיקום המעבה/הממיקום מוצנ .5              
  כהכנה  ניקוז צנרת גם תבוצע ח)טבוהמ הרחצה ריבחד  מעט(ל הדירה מחדרי אחד  בכל .6              

  הניקוז  צנרתר. לחד וץמח וזניק יבוצע ממ"ד  -י הדירת המוגן למרחבם.לייעי מזגנים להתקנת                  
  מתחת  וןלסיפ לחילופין או הרצפה מחסום עד היהי צאהומו הרצפה ובמילוי  בקיר רתוסת                  
  עם  יוסתר ירותבק הצנרת מוצא מקוםה. האינסטלצי מהנדס לתכנון התאםב הכולר, כיול                  

  .קפק  עם וסגור מתאים חרושתי אביזר                  
   .דהכנות בלב /אין /יש  :זליבגז/דלק נותנור חימום הפועל           4.4

    קלחת והאמבטיה תבוצע נקודהי המבחדר,   בלבד  הנהכ /אין /יש : הפועל בחשמלתנור חימום           4.5            
  . וגןשקע מנור חימום הכוללת לת               

  אין /יש: ושמי בית שו בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי רחצה: טוריםרדיא            4.6            
    /אין /יש :טבח, חדרי רחצה ובית שימושהחדרים לרבות מ  כלב :רים חשמלייםטוונבקק          4.7 
  בלבד.  הכנות                  
  . אין/שי: תיחימום תת רצפ           4.8            
   איןלפרט   אחריםקנים מית           4.9            
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  : רהבדי חותכיבוי אש ובטיסידורי          . 5                 
  . אין/ישמטית מערכת כיבוי אש אוטו   5.1                               

  . אין/יש עצמאי גלאי עשן מערכת          5.2                              
  ע"פ הנחיות כיבוי אש.   אין/יש ק"ג אבקה  3מטף    5.3                              

  
  פיתוח ושונות:  ותעבוד         . 6                 
  חניה    6.1                                
  ; המגרשחום בת  _מתוכן: __ י תכניתלפ :)בנייןה לכל( סך הכל מקומות חניה   6.1.1                     

  רש. מגוץ למחובמגרש    חים כמסומן בתכניתאורחניות  יש                                                            
   ;2 ספר מרתפי חניה, מ כמסומן בתכנית חניה ףמרת ב ניותח כמות                                                             

      ; ---(לפרט)  חניות במקום אחר אין                                                             
                                                              תכנית לפי  מיקום תכנית לפימספר   אין /שי:  כיםחניה לנ  6.1.2                   
   אחר/ספלט/ אבנים משתלבות/אבן טבעיתטון/א בהחניה:  גמר פני  .36.1                   

  .שתלבתחלק או באבן מון מניות יעשה בבטוהחאו  רתףגימור רצפת המ                                                           
   . גישה לחניה מהכביש      6.1.4                                             

     /מחוץ למגרש: מיקום;  לא צמודות/דירהל ותצמודה   1לפחות  לדירהספר חניות מ  .1.56                     
  .פת) ון בתכנית מצור(על פי סימ ---אחר חניה/ -מרתף/המגרש  בתחום                                                              

  פיתוח המגרש   6.2                  
  אבנים משתלבות   או/ו פלטאס ו/או גרנוליט ו/או בטון חומר גמר: לים:שבי  6.2.1                    

  אישור הרשות לפי  אחר  ו/או ית/טבעאבן  ו/או                                                            
   .הכניסה לבניןמהרחוב עד למבואת ונית נן רחבת כניסה חיצבתחום המגרש תתוכ                                                            

  סה לבנין)  ברוחב מבואת הכני ה מרוצף (לפחותיסל כנשביהרחבה החיצונית תכלול                                                        
    . פחותמ"ר ל 20לצידו בשטח של ומואר בעל גינון מלווה                                                       

    אבן ו/או ותשתלבם מאבני  ו/אואספלט  ומר גמר:ח; אין /יש :משטחים מרוצפים  6.2.2                                             
  אישור הרשות לפי  אחר ו/או תטבעי                                                           

  חסכוני במים בהתאם  ינון גן; (על פי סימון בתכנית  מצורפת) אי/ יש :גינה משותפת  6.2.3                   
  .החקלאות להנחיית משרד                                                            

  מגרש תותקן מערכת השקיה בעלת  בהמשותף בלבד),  רכוש(ב .אין יש/ : רשת השקיה  6.2.4                   
  . ש מערכת ממוחשברא                                                           
  . על תקרה בנויהתתכן מ החצר  ;ןאי/יש :בדבל גן   תצמודה לדיר  חצר הגינ  6.2.5                   

  ראשית  היציא -ע"פ תכנית מחדר: בדירת גן בלבד לחצר  לגינהיציאה                                                             
   מתאפשרת שלא ככל (הסלון).  םימגורה ר מחד תתוכנןדירת גן בלבד) (ב לגינה(אם יש)                                                             

   כי יובהר .אחר מחדר או  ורמפרוזד היציאה כנן לת יש מאילוצים תכנוניים זו יציאה                                                            
  ה,  צרח דר: חשירות זור אר/מחד להיות  הוליכ היננלגינה א(אם יש)  ראשית אהיצי                                                            

  כו'. ח.ארונות, מרפסת שירות ו                                                           
  או מצע טוף מעל תקרה בנויה  מעל קרקע ת גןאדמ :הצמודה  בחצר בגינהפירוט מערכות   6.2.6                   

  כמפורט במבוא  שטח     אין/יש: בדבלגן בדירת  ת תיהדיר  צרבח בגינהמשטח מרוצף    2.76.  
   לגינה(אם יש) ראשית  יציאה בכל ).צורפתפי סימון בתכנית ממ"ר (על  למפרט                                                            

   תפחת לא שטחהמ של המינימום  דת ימ"ר. מ 7 של ימלמיני טחבש יותקן משטח מרוצף                                                      
  מטר   1.20של מינימאלי בעומק וצףמר טחמש  לתכנן יש נוספת יציאה בכל מ'. 2.5-מ                                                      

  .צד מכל מ"ס  30פתבתוס אההיצי פתח ולפחות ברוחב                                                      

  הרשויות  ישת על פי דר ומרח ר בחזיתות אחרות של המגרש:גד      6.2.8  
                      ודרישת הרשויות כניותמשתנה עפ"י ת מ' -- ממוצע שלבגובה                                                             

  ---מפולשת; חומר ם מודית עריצוף קומ  6.2.9                   

  

  ערכות משותפות מ  . 7                                    
  מערכת גז:   7.1                  
  ע"פ אישור   -למגרש בנייןלי מרכז לאספקת גז צובר מכלי גז/גז שכונתי ברצו:זיגז מרכ      7.1.1                    

   מערכת גז לבניין.  מכל דירתי/אין/ ותהרשוי                                                           

  אין / יש: עד לדירה  מצובר גז גז מרכזי ממכלנרת גז צ  27.1.                   

  אין /יש :צנרת אספקת גז בתוך הדירה  7.1.3                    

  : דרישות כיבוי אש על פי -סידורים לכיבוי אש  7.2                  
  אין יש/ :לחץ בחדרי מדרגותמערכת להפעלת        7.2.1                        

  אין ש/י :בחדרי מדרגות   עשן מערכת ליניקת       7.2.2                    
                              אש.ע"פ דרישות כיבוי   איןיש/ מתזים (ספרינקלרים): -טיתאוטומ מערכת כיבוי       7.2.3                       

  ןאי יש/: גלאי עשן        7.2.4                         

                                                    ברז שריפה בחדר מדרגות בכל קומה.       .2.57                                         
     איןיש/: י חניהאוורור מאולץ במרתפ  7.3                    

  אין יש/ :מערכת מיזוג אוויר מרכזית   7.4                  
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    בקומת מיקום  816פי תקנות תכנון ובנייה ות"י ל יוםאלומינ חזית :(תאר)תיבות דואר  7.5                  
  הכניסה לבניין.בתוך חלל לובי  -סה לבנייןקרקע ליד דלת הכניה                                            

  ום למחס הכנה מתקני חניית אופניים, כלי אשפה,מיר, גנרטו , תועלימ תאר: מיתקנים אחרים    7.6                            
  . ת תשתית משותפתוכל מערכאבות, משים וי ממאגר/לחניה, בכניסה                                             

  

  ת תשתיחיבור המבנה למערכות   . 8                
    ;אין/  יש:  מונה מים ציבורי לבית;   יןא/יש :ר לקו מים מרכזיחיבו  8.1                 

  אין  /יש: הבית  תלגינמים מונה                                             
  (לפרט)  ---  ן הביוב הוא:, פתרו אם אין;  אין/יש ור לביוב מרכזי:יבח  2.8                 

  לא  /יבורולל חכ ;ת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמלן לרש חיבור הבניי         8.3                               
    ל התקנת מונה.לא כול ;הדירה לרשת כולל חיבור                        

  ;  להיתר) נון והבניה (בקשה התכ בהתאם לתקנות. בניין לרשת הטלפוניםיבור ההכנה לח          8.4                             
  לפון.לא כולל קו ט                                             

     אין/יש ):וכדומה מחשבים ורתקש, תםבלי(טלוויזיה בכ לרשת תקשורת הכנה לחיבור הבניין           8.5                             
  רה לרשת תקשורת. ר הדילא כולל חיבום); (ציין את החיבורים הרלבנטיי                                            

   .יםלכלוומכים, ניקוז, דרכי גישה כביש, מדרכה, קירות ת :  פיתוח כללי הגובל במגרש          8.6                              
  .ב"ע והנחיות הרשות המקומיתאות התלפי הור                        

  שות המקומית ולפי הוראות היתר הבניה. שת הרלפי דרי: וי אשפהפינ  8.7                             

  רכוש משותף   . 9                 
  : אור הרכוש המשותף תי  9.1                             

  יתר  ת והפ תכניע" -במפלס קומת הקרקע -יש :ב לרכ יםסך כל מקומות חניה משותפ  9.1.1                    
  .הבניה                                                           

      ---  מספר קומות מפולשות;  אין /יש קומה מפולשת:  9.1.2                      
  (יש     -----  סניםחקום הממי;  אין /יש :לדירות  יםצמוד םינשאם  ינחסמ  9.1.3                       

  כנית עם סימון המיקום)תצרף ל                                                              
  אין / יש: מבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4                                    

   אין /יש: תיתומ ) קילובמבואה (  9.1.5                     
     מדרגות  יחדר  9.1.6                     
   2  ותימעל  מספר;  אין/יש: תו ימעל; אין/יש :פיר מעלית  79.1.                      
  . לרבות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג  - ותףמשגג   9.1.8                         
     ---שטח    ---יקום  מ  יןא  תכמו ממ"ק/מקלט:  9.1.9                      
   אין /יש : ודים משותףו חדר ד  9.1.10                     
  לאנה לאנט תיתתשון משותפות) כג פרטיות אוערכות טכניות (: מגגמיתקנים על ה  119.1.                        

  , ר מכונות למעליתחד ;יםפרטי דוודים ייתכנו ,קולטי שמש, יןווילחת לצל/סלולארית                                                            
  ,  מפוחיםיתכנו , סחרור  תמשאב הרלבנטי), המיתקןלהקיף בעיגול את ( םגר מימא                                                            

    הדין.רשות מוסמכת על פי כל שתדרוש  חר א תקןיל מוכ                                                           
  . יםפרטי מעבי מזגנים  תכנוי, בנוסף                                                      

    .וח בתחומי המגרשטח פתגינה וש  9.1.12                   
   )רט(לפ ותףים של הבית שהינם רכוש מש תקנים וחלקים נוספימ  9.1.13                     

  הדיירים, ימוש  חדר לשה לחניות, גישסעות ימ לובאים קומתיים,סה, לובי כני                                                            
  , ת ועליגנרטור, מ חדר, ותכולתם תעגלו/חדר אופנייםחדר אשפה ותכולתו,                                                            

  . שותפתית מ תשתוכל מערכת                                                            

  שור להתקנת מתקני תקשורת  תן אילא יינעפ"י דרישת הרשויות בזאת כי,  מובהר  9.1.14                              
 ן.נייבת בסלולארי                                                      

  

  חלק/ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף:   9.2                               
  רגות. מד  ירחד  9.2.1                         
    ת.טכני קומה  9.2.2                      
  גישה לחניה משותפת.   9.2.3                     

    .ת כניסהובקומלובי   9.2.4                       
    לובי קומתי.  9.2.5                       

  גג. שונים על הים הגישה מחדר מדרגות אל המיתקנ  9.2.6                    
   ונות.גישה מחדר מדרגות אל חדר מכ  9.2.7                       

  גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים  9.2.8                   
  חדר   ,דוודי שמש ייתכנו , ולטיםק(כגון  ג:על ידי מיתקנים על הג  וסהתפ  -גגחלק ה  9.2.9                    

  . )9.1.11יות כמפורט בסעיף ב' ת טכנמערכו למעלית מכונות                                                            
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  מעליות   9.2.10                   
  .אין - מקלטממ"ק/  9.2.11                    
  ---  ט: פרלק אחרח  9.2.12                         

  
  

  בית משותף   9.3                  
  חוק המכר    -ן (להל  1973 -לחוק המכר (דירות), התשל"ג 6ף לסעי בהתאם  (א)                        

  שותף  המיועד להירשם כבית מת בבי או רה בבית משותף), המוכר די דירות                                                            
  שנה  ת או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או מל הביוהתקנון שחל ע                                                            

  נויים להלן,  המנים ניילעניין מן הע וי המתייחסתהוראה של התקנון המצ                                                            
  ינים: המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניחוזה במפרט או לצרף ל ייב לכלולח                                                            

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;    )1(                       
  ; רהלדי  מודכוש המשותף הצשל החלק בר שיעורו  )2(                       

   המחויבים ותיםיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירש  )3(                            
  בקשר אליו;                                                                           

  ותף; ול הבית המשסדרי קבלת החלטות בדבר ניה  )4(                            
  (א) לחוק3שיכון בצו בדרך האמור בסעיף ר שקבע שר הכל עניין אח  )5(                          
  מכר דירות; ה                                                                           

   אף א) יראוהו, עלבסעיף קטן (מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים   (ב)                     
  אותו עניין   מצוי לגביון הור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנהאמ                                  

  יחולו על הבית  המשותף.                                                             
  עיל:י בעניינים המנויים לצון המקנול או שינוי לתפירוט ביטו                                             

  ק המקרקעין, מובהר לחו 57סעיף על פי   ה:צמוד לדירתף השיעורו של החלק ברכוש המשו  9.4                  
  כי הצמדות לא יכללו ב"שטח הריצפה".                                              
  החברה ועד ר יקבע ע"י תקנון מיוחד אשלהתאם ב בית:ל הטות בדבר ניהורי קבלת החלסד  9.5                  

  לחוק המקרקעין. 59ו  58יפים ם לסעלקביעתו בהתא                                             

  שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6                  
  לחוק    59ו  58ע ע"י החברה ועד לקביעתו בהתאם לסעיפים וחד אשר יקבהתאם לתקנון מיב                                             

  המקרקעין.                                             

   איזו כל שטח ו/או זכות הניתנים ע"פ דין להצמדה ל חלק/ים המוצא/ים מהרכוש המשותף:          .79 
  (למעט המוצמדים לדירותות ו/או מרפסת חניות, מחסנים, גגו תבוולר  ותףירות הבית המשמד 
  חברת חשמל (אם יש), חדר בזק (אם יש)תקני מ ותפים על הגג),מתקנים מש ים וחלקי גג משותפ 
  ים טכניים (אם יש), לרבות כמתואר בתכניות המכר, זכויות בניה בלתי מנוצלות, חללים וחדר 
  הנ"ל לפי שיקולאת החלקים  ה רשאית למכור/להצמידהירה תהחב ות ובמרתפים.ושטחים בקומ  
ומערכות   האוורורפירי ותף. ש המשאית להחזירם לרכותהיה רש ןוכ ,ולפי כל דין, הסביר דעתה 

     הגובלים 
   לא יהוו חלק מן הדירות אלא רכוש משותף של כל בעלי ןהבניילאורך כל קומות דרי הדיור בח 
  בנין. הדירות ב  

 בהתאם או תשתיות והכל /לכי רגל וולהוירשמו זיקות הנאה הדדיות למעבר לכלי רכב ייתכן וי          .89                            
  ום המקרקעין.ל רישלהוראות הסכם המכר והוראות המפקח ע 

   תקשורת, ביוב, ניקוז , מים מל,וקופסאות (חש ת תאי הבקרהמערכות תשתיות משותפות, לרבו          .99                            
  יה, ות חנות, מחסנים ומקומכגון דיר  טייםויות להיות ממוקמות ולעבור בתוך שטחים פרוכו') עש 
  כל טענה בדבר הימצאותם של הנ"ל בתחום שטחים  תר עלוכן בשטחים משותפים. הרוכש מוו  
  במערכות אלה ה פגיעכל מתחייב למנוע תפים, והוא שנרכשו על ידו ו/או בתחום שטחים משו  
  זק ולטפל ל מנת לתחחר עו/או מי מטעמה ו/או לכל גורם א ןות הבנייגישה לנציג ולאפשר 
  ה.ות אלבמערכ 

  שותף לבניינים, לרבות המערכות והמתקנים המשותפים, תחל וש המלחלקי הרכתקופת הבדק          .109
  . להלן  10.3בסעיף ב' ר כאמותם  ביום מסיר                                         

  
  

  
    אל מגורים יזמות בע"מא.מ. ישר

 ____________              ______        ______                      ____________  
  חתימת הקונה             תאריך         ר  חתימת המוכ 

  
  . תבעלי הדירו   מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות -מצ"ב: נספח א' 

  . ילמבנה ולדירה אשר אינם חלק מהמפרט הבסיס רות הנכוניםהערות כלליות ואזה - ב'ספח נ            
 המכר. ) בחוק 1(א 3יטים מתומחרים לפי סעיף ון פרמחיר - נספח ג'            

  . , באם יידרש3197-התשל"ג (ז) בחוק המכר (דירות) 3יהווה עדכון למפרט מכר לפי סעיף                          
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  ולנציגות בעלי הדירות מסמכים נוספים שיועברו לקונה   - א נספח

  
  פרט: של המלו יצורפו כחלק בלתי נפרד תוכניות א  10.1                  

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

  הכוללת סימון  1:100 -ירה בקנה מידה לא קטן מנמצאת הד  הה בומתכנית הק   10.1.2                     
  ומה הרכוש המשותף בק                                                             

  ת סימון הרכוש הכולל 1:100 -בקנה מידה לא קטן מת  פוסיטי מהתכנית קו   10.1.3                         
  בקומה.  משותףה                                                              

  לא קטן   מידה בקנה קומות מרתף;  קומות מפולשותכניסה/תכניות קומת     10.1.4                        
  תכניות   ים;מדסימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצהכוללת  1:100-מ                                                              

  שינויים  . המוכר רשאי להכניס1:200אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה                                                             
   ת הבית אוי חז אתל  דירות אחרות בבניין בתנאי שלא ישנו בחלוקה פנימית ש                                                              

   שטחים ברכוש המשותף.                                                            
  . 1:100 -בקנה מידה לא קטן מ תכנית קומת גג  10.1.5                   

  50:21ת המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשו  1.60.1                         
  צמודות.  וחצרות וגינותהכוללת סימון גינה משותפת  1:200                                                            

  
  ולחומרי הגימור, שיש למסור  ת ערכוהמ כליינתנו הוראות תחזוקה לבעת מסירת הדירה   10.2                 

  ת בעניין:המכר דירו חוקי בהתאם לכל דין לרבות על פ                   
  

  פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.  א)(                     
    בותלרהשירות המותקנות בדירה וקה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותחז  (ב)                     

  באלה.  איוצוכ מערכות אלקטרמכניות רכות מיזוג אוויר,מעמערכות בטיחות,                      
  יון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. ת ואפתדירו   (ג)                     
  ים בדירה, לרבות שמות  ציוד ומערכות המותקנ מפרט טכני ותעודות אחריות של  (ד)                    
  ת קשר. ריציל יצרן/ספק ומספר טלפון                                                            

  
    ו/או לחברת הניהול ו/אוימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין כר המו          10.3                

  תכנית והוראות תחזוקה של  מונה),בועה של בעלי הדירות (הראשונה שת הקאו  ניתזמהלנציגות                                              
  וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר  ותהמערכ                                              

  ן: יידירות בענ                                             
  

  ם.טפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורפעולות שו   (א)                         
  קה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות  ותחזו תחזוקה כוללת    (ב)                      

  יוצא  וכ  מערכות אלקטרומכניותג אוויר, זות מי רכומעערכות בטיחות, מעליות, מ                                                            

  באלה.                                                             

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

  מותקנים במבנה, לרבות שמות ה רכותומעד ותעודות אחריות של ציו מפרט טכני   (ד)                        

  ת קשר. ליציריצרן/ספק ומספר טלפון                                                              
  פון ומספר רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טל   (ה)                     

  פקסימיליה.                      
   ,ריתיטלמערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סנ) AS MADEתכניות עדות (  (ו)                      

  במבנה ובפיתוח.  ומערכות אלקטרומכניותת בטיחות מערכו חשמל ותקשורת,                      
  

    רתחב עלו/או רוכש הדירה האמור  הנחיה בכתב ולפיה על המוכר יצרף למסמכים האמורים                    
  ונה שתמונה)  (הראשאו הקבועה של בעלי הדירות ת הזמנית וציגלנלמסור אותם  האמורה הניהול                                             

  מיד עם מינויה.                                             

  
  
  

    ים יזמות בע"מא.מ. ישראל מגור
__ __________             ___________ _                            ______ ______  

  הקונה ימת תח            תאריך         חתימת המוכר   
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  הרות הערות כלליות ואז -ספח ב' נ
  

  סוג א': לפי סיווג של אותו יצרן   .1
ניה ללא טיח, נתונות בין קירות ב אם כן נאמר אחרת). המידות אכל המידות בתכניות הינן בס"מ (אל .2

  ציפוי אחר.  ל לא כול דפנלים בידו
  רוכש.ינוי ע"י הן לשתי המזגנים (המנועים) הינו קבוע ואינו ניהמיקום המיועד למדחס .3
כול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל  רות י במחסנים שיוצמדו לדי  .4

 .תעשה מהרכוש המשותף הבניין. הזנת החשמל למחסנים
ן לחסום ו/או לשנות מיקומם ללא ), נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אייםנקלרפריסמיקום מתזי כיבוי אש ( .5

 .תכנןמהנחיות ה
אפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים רים ו כבים כבדים על שבילים, מעבנסיעה בר .6

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. 
שר ימסרו לקונה למשמרת, ככל  א יים,זרברהחברה (בכתב), באריחים   ל שימוש, שלא באישוראין לעשות כ .7

 רו, לצורך תחזוקה.שימס
התקפים  ,אם יש כזה ראלין הישנות התכנון והבניה והתקתק  לפי דרישותהיו יכל המוצרים והמלאכות  .8

 למועד קבלת היתר הבניה.
ון  תכנהעל פי כל הוראות תקנות  תקין סורג קבוע, אלאבפתח שיסומן כפתח חילוץ קומתי (אם יש), אין לה .9

  ודרישות הרשויות. 1970 -התש"ל ניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) הבו
  . קרקעי-בגפ"מ אל חניון תתרכב מונע   ניסתכלא תותר   .10

 

, והכל מבלי  ר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויותוספי נו שינויים במיתכ .11
 .החניה הכלולה בממכרלגרוע מכמות מקומות 

לוקה  ם וחוופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישהפיתוח והחלקים הצמודים, אינם ס ש,המגרות לגבו .12
 ע ודרישות הרשויות. הביצום, בהתאם לאילוצי התכנון, סופיי

מגרש  ביוב וכד') ימוקמו בפילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז,  .13
 ות.תכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויל התאם, בשועל חשבון שטח המגר

14.  
  
  

ל הדיירים בבניין  את כלאו מערכות אחרות המשרתות / או צנרת ו/יה וייתכנו שוחות ביוב ו/או מאגרי השה .15
ת פרטיות, מספרם  ו/או בניינים סמוכים, אשר יעברו בשטחים פרטיים, חצרות, חניות, מחסנים ומרפסו

ל שיידרש לצורך ביצוע  צי הפרויקט, הרוכש יאפשר גישה ככועי ויכננתקומם יקבעו עפ"י החלטת מומי
לאפשר גישה לביצוע   שנדרשתיאום מראש עם הקונה (ככל ב כות הנ"להמער תיקונים ואחזקה של

 .התיקונים כאמור), ומצב הממכר יושב לקדמותו
פגיעה   תמניע, לםרדודה ללא עציצמחיה רק  רות בנויות יש לשתולבחצרות וגינות הממוקמות מעל תק  .16

 לה.  יטרם ביצוע גינון ושת יעץ עם גורם מקצועימומלץ להתיבשכבות האיטום, 
רונות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים, מיקום וכמות לפי  ם) ואבוי , ברזי כיבוי (הידרנטימערכות כי .17

 דרישות כיבוי אש.
 . 2010-) תש"ע3ס' מיתקן לאנטנת תק' (מ .18
: מיתקני אנטנות  799ת"י שידורי החובה, לפי תקן ישראלי,  טתלקליות ן מיתקן לאנטנבבניין יותק   .19

  נטנות        ומיתקני א ק"מ)שותפת (איטה מלקל
  לקליטה אינדיווידואלית (אק"א).    .20
יתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה אם  הוועדה המקומית רשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מ  .21

 ן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום.יתיה ניה סדר אחר המבטיח שבכל דירהקיים ה
 

בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל וכו'  תקשורת, גזמל, מים, ניקוז, ביוב, חשרכות ייתכן מעבר מע .22
  ת.שינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב חקירה מקצועית מוקדמ 

"י המוכר לפעול במבנה, ע בחרהשנ פי תכנון ואישור חברת הגז מיקום צובר/י גז לאספקת גז מרכזי יהיה על .23
  בודה.רד העומית לבניה ומשהועדה המק

 יר בלבד.  ון סביו לאחר ניקימסרשטחים מרוצפים  .24
  לא תותר התקנת בריכות/ג'קוזי בחצרות, מרפסות וגגות.  .25
 – 12ן מהדורה כ[מפרט מחייב מחיר למשת 1פרט להוראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המ.  .26

 הוראות הנספח, בכפוף לכל דין. נהתגבר], 11.12.2017
ו המכרז (להלן:"ההוראות") לבין  ן ו/איהוראות הד  ו/אורה בין הוראות החוזה ל סתי במקרה שמו כן, כ

  תגברנה ההוראות.-המפרט לעיל
  
  

    א.מ. ישראל מגורים יזמות בע"מ
 ____________                 ____________                         _________ ___  

  מת הקונה חתי            תאריך         תימת המוכר  ח 
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    ייםטבלת זיכו – 'גח פנס

  
  ותת מיוחדרוהע

זיכוירי .1 אלויכוז  הנדרשים    ם  ורק  אך  המחיהינם  משרדבמפרט  של  והשיכ  יב  מהלמשתמחיר  ון,  הבינוי    -   12ה  רוד כן 

11.12.2017.  

  מ.  מע" כוללים הלןלירים הנקובים המח .2

  
  :  קרא מ

    דה.יחי -יח'
    ורך.  אמטר  -א מ"

  
  

סעיף  * 
  מקס'  אור פריט תי רט במפ

 זיכוי ליחידות 
ת  כמות יחידו

 ועל יכוי בפ לז
  זיכוי לפריט  

 מע"מ) כולל (בש"ח 
סה"כ זיכוי לפריט  

 ע"מ) בש"ח (כולל מ

 3.3.1ב. 
 60חיפוי קיר בגובה משטח עבודה, עצמו,  ארון המטבח -ארון מטבח

ר  מים וקרים וכיו ח למיםלה  כל אורך משטח העבודה, סולס"מ ל
 דר במפרט זה.ל כמוג מטבח, הכו

  למ"א   1,000  1

   -ת למים וולל ס 3.6ב.  
 ור, אמבטיה ומקלחת. ה: כיסוללות למים בחדרי רחצ

  לכל   1
  ליחידה 200  י כלי סניטר 

 
 3.7ב. 

    ליחידה 75  1 נקודת טלפון 
   -בית תקע 

  ליחידה 125  5 פרד/כח).נ  מעגללא עגל משותף (לא מוגן מים ורגיל במבית תקע 

    -דלת כניסה למרפסת שירות 3.5ב.  
  ליחידה 750  1 .ד. חובה לבצע משקוף בפתחדלת בלב נף ה זיכוי בגין כ

  
*   


