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רוצים להוסיף  40%לערך הדירה שלכם? תיזמו תמ”א 38
חדר נוסף בדירה שנבנה במסגרת תמ”א  38יכול להקפיץ את מחירה ב ,20%-מרפסת ב 10%-ומעלית ב.5%-
ומה עם חיזוק מפני רעידת אדמה ,שלשמו נולד התמ”א  ?38זה ממש לא מעניין את הרוכשים
הביקוש הגדול לחיזוק במסגרת תמ”א  - 38תוכנית המתאר שמעניקה
זכויות בנייה נוספות תמורת חיזוק בניינים ישנים  -אינו נובע ברוב
רובם של המקרים מרצון הדיירים להתמגן נגד רעידת אדמה חזקה,
אלא דווקא מסל ההטבות שהוא מביא איתו .הרי כל בעל דירה יודע
שתוספת מעלית לבניין הישן ,כמו גם מרפסת ,חדר נוסף ,חזית
משופצת וחניה ,ישביחו במידה משמעותית את ערך הדירה.
אז כמה שווה כל אחד משדרוגי התמ”א לבעלי הדירות ובכמה הוא
מעלה את ערך הדירה? על פי בדיקה שערכה שמאית המקרקעין
והמשפטנית נחמה בוגין ,מדובר בתוספת משמעותית בשווי הדירה.

19:50 ,23/09/2012

חדר נוסף
תוספת החדר לדירה הקיימת במסגרת תמ”א  38היא כמובן
המשמעותית ביותר בהעלאת שווי הדירה .כאשר דירת  3חדרים
ישנה הופכת לדירת  4חדרים ,או כשדירת  4חדרים גדלה ל5-
חדרים  -השינוי משמעותי“ .שווי של חדר נוסף בדירה יהיה שווה
באופן יחסי לשאר החדרים” ,מסבירה בוגין .מדובר בתוספת
שיכולה להגיע ל 20%-ממחיר הדירה ואף למעלה מזה” .במקביל
לתרומה הגדולה של החדר למחיר ,חשוב לציין שזו אולי התוספת
היחידה שספק אם תצא לפועל שלא במסגרת תמ”א .38

מרפסת
הוספת מרפסת יכולה להעלות את ערך הדירה ב 10%-לאחר
ההשבחה במסגרת הליך תמ”א  ,38כך על פי הבדיקה .החישוב
מתבסס על כך ששווי מ”ר מרפסת הינו שווה ערך ל 50%-משווי
מ”ר בנוי עיקרי בדירה .לדוגמה ,בדירה שתג המחיר שלה משקף
שווי של כ 20-אלף שקל למ”ר ,ותתווסף לה מרפסת בשטח 12
מ”ר ,המרפסת תעלה את מחיר הדירה המוערך ב 120-אלף שקל
נוספים .להוספת מרפסת לדירה יתרון משמעותי נוסף ,שבא
לידי ביטוי בפוטנציאל המכירה של הדירה“ :תוספת מרפסת
יכולה לקצר את תהליך המכירה ,מכיוון שהמרפסת נתפסת בקרב
רוכשים פוטנציאליים למאפיין אטרקטיבי”.

שיפוץ חיצוני
* המצגת לצרכי משא ומתן בלבד

חלק בלתי נפרד מתהליך תמ”א  38כולל שיפוץ חיצוני של הבניין
כולו“ .לא פעם מדובר לא רק בטיפול קוסמטי אלא בשיפוץ יסודי
לחיזוק הבניין” .שיפוץ חיצוני של בניין יכול להיעשות גם לא
במסגרת תהליך התמ”א ולמעשה ,יש מקומות שבהם העירייה
אף מחייבת את הדיירים לבצע שיפוץ כזה .במקרה כזה ,סופגים
הדיירים את עלות השיפוץ ,ואילו במקרה של תמ”א  ,38היזם או
הקבלן הם שנושאים בדרך כלל בעלויות השיפוץ.
על פי הבדיקה שערכה בוגין ,שיפוץ המבנה (במסגרת התמ”א או
במימון ובביצוע עצמי של הדיירים) יכול לתרום לעלייה של 10%
בערך כל דירה בבניין“ .בניין בן  3-4קומות עם ותק של  30-40שנה
יזדקק בדרך כלל לשיפוץ שיעלה  400-600אלף שקל ,ובסך הכול
מדובר על סכום כספי לא מבוטל של כ 40-אלף שקל לדייר” ,אומרת
בוגין .שיפוץ חסכני יותר יכול להסתכם גם בטווח מחירים של 25-

 30אלף שקל לדייר .בשיפוץ כזה ,במקום לטייח את כל המבנה,
השיפוצניק יבצע רק עבודות צבע ותיקונים”.

מעלית
לצד החיזוק ,הוספת המרפסות ,הוספת חדר והשיפוץ החיצוני,
אחת התוספות המשמעותיות בתהליך תמ”א  38היא הוספת
מעלית .בהוספת המעלית זוכות הדירות הגבוהות בבניין ,שסבלו
ממחיר נמוך יותר בשל העלייה במדרגות ,מתוספת ערך“ .עלות
הקמת מעלית בבניין נעה סביב  30-50אלף שקל לפחות .במקרה
של תוספת מעלית לבניין שנעשית בצורה עצמאית על ידי בעלי
הדירות ,עלות הוספת המעלית תסתכם בכ 5,000-שקל לפחות
לדירה ,תלוי במספר הדירות .העלייה במחיר הדירה בגלל תוספת
מעלית נאמדת ב 5%-בלבד ,תלוי בקומה .ככלל ,ככל שהדירה
ממוקמת גבוה יותר ,כך עולה גם מחירה ב 5,000-שקל עבור כל
קומה”.

פרטית יכולה להפוך במשך היום למקור הכנסה וניתן להשכירה במחיר
ממוצע של  600-700שקל על בסיס חודשי”.
 10%יותר ממחיר השוק “צירוף כל המרכיבים החדשים הנוספים לנכס
בעקבות הליך תמ”א מעניק תוספת שווי ערך של כ 50%-ויותר לנכס”,
מסבירה בוגין .בפועל ,ועל פי בדיקה שערכתי ,נמצא כי קיימים פערים
של כ 40%-בין נכסים קרובים זה לזה שהאחד עבר הליך תמ”א והשני
לא .ההערכה היא כי על דירות בעלות פוטנציאל לתמ”א אנשים מוכנים
מראש לשלם יותר ולכן עוד לפני הליך התמ”א ובהנחה כי מחיר הדירה
צפוי לעלות באחוזים ניכרים ,רוכשים מוכנים לשלם עליה יותר ממחירי
השוק בשיעור של כ 10%-לפחות”.
בוגין מספקת גם דוגמאות לעליית שווי של דירות ששודרגו במסגרת
תמ”א  38לעומת דירות דומות בבניינים שטרם עברו את התהליך.
בהרצליה ,בשכונת גן רש”ל ,בבניינים בני  30שנה ומעלה שלא עברו
הליך תמ”א ,נמכרו לפני כשנה דירות  3חדרים בשטח  63מ”ר ללא
מרפסת וללא מעלית במחיר של בין  1.1מיליון שקל ל 1.17-מיליון שקל.
לאחרונה נמכרו בבניינים סמוכים שעברו הליך תמ”א דירות  4חדרים
(תוספת חדר שהוא ממ”ד)  100מ”ר בנוי ועוד תוספת מרפסת שמש,
מעלית ושדרוג חיצוני של הבניין ,במחיר שנע בין  1.65מיליון שקל
ל 1.72-מיליון שקל  -עלייה של כ.50%-
בהוד השרון ,במרכז העיר ,נמכרו לפני כשנה דירות  4חדרים בשטח
 98מ”ר בנוי ללא מרפסת וללא מעלית ב 1.43-מיליון שקל .לאחרונה
נמכרו בבניינים שעברו הליך תמ”א ,דירות  5חדרים בשטח  120מ”ר
עם מרפסת שמש ,מעלית ,חדר נוסף (ממ”ד) ושפוץ המבנה ב 2-מיליון
שקל  -עלייה של כ.40%-
ברמת גן ,בבניין שלא עבר הליך תמ”א ,נמכרה לפני כמה חודשים
דירת  3חדרים בשטח  71מ”ר ללא מרפסת ,בבניין ללא מעלית ,ב1.17-
מיליון שקל .בבניין סמוך שעבר הליך תמ”א נמכרה לאחרונה דירת 4
חדרים 90 ,מ”ר ועוד  12מ”ר מרפסת ,ב 1.75-מיליון שקל  -עלייה של
כ.49%-
“רוב הנכסים שבדקנו ולא עברו הליך תמ”א אולם ממוקמים באזורים
בהם ישנם נכסים שעברו את ההליך ומכאן שגם הם בעלי פוטנציאל,
נמצא כי מחירם גבוה יחסית מערך השוק ,משמע ,אנשים מוכנים לשלם
יותר ומראש על הפוטנציאל” ,מסבירה בוגין .בנוסף ,נמצא כי יש יחסי
גומלין בין כל הרכיבים שנוספים לדירה .אם כל רכיב בנפרד נותן בין 5%
ל 20%-תוספת לשווי ערך הדירה ,הרי שבפועל כולם יחד מעלים את
ערכה ב 40%-לפחות”.

חניה

נקודה למחשבה

חניה יכולה להיחשב למותרות ,אך יכולה להיחשב למוצר התורם
לקיום חיים נגישים ונוחים בעיר הגדולה .בכל כרך גדול ,מציאת
מקום חניה הוא עניין בעייתי והחניה בחניון יקרה“ .שווי מקום חניה
באזור המרכז נע בטווח של בין  5%-10%מערך הדירה .האחוז הנמוך
מתייחס לדירות יד שנייה והגבוה לפרויקטים חדשים” ,מסבירה בוגין
ומוסיפה ”:חניה בעיר יכולה בהחלט להוות נכס נדל”ני בפני עצמו
אם מביאים בחשבון את האופציה להשכירה בשעות היום .חניה

הישראלים כנראה ,אינם חוששים באמת מפני רעידות אדמה :בעוד שאת
ערך התוספות השונות למחיר הדירה ניתן להעריך ולכמת ,דווקא חיזוק
המבנה מפני רעידות אדמה נותר בצד  -ולא בטוח שיימצא מי שיהיה
מוכן לשלם בעבורו יותר על הדירה.

-3-

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000786168
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בס”ד

קבוצת מנוס ייזום והשקעות הינה אחת מקבוצות הנדל”ן המובילות בארץ
ועוסקת בכל תחומי הענף,ייזום וביצוע של פרויקטים למגורים בכל רחבי
הארץ דרך הפשרת קרקעות לבנייה באזור חבל מודיעין ופרוזדור ירושלים
וכלה במחלקה להתחדשות עירונית הפעילה מזה  5שנים.
המחלקה להתחדשות עירונית כוללת צוות מקצועי ומיומן הנהנה מתשתית
מבוססת של פעילות הקבוצה בענף הבניין בארץ .בראש המחלקה עומד
מר שמואל ראובן בעל תואר  LL.Bבמשפטים ו .B.A-במנהל עסקים ואשר
מילא תפקידי רוחב שונים בענף הבניין על כל היבטיו .המחלקה מונה 2
אדריכלים  -יובל בר ופרי חמם ,קונסטרוקטור  -אנטולי ברושינסקי ,יועצי
תנועה  -אייל קראוס וישראל סובול ,מחלקה משפטית  -בראש המחלקה
עומד פרופסור אהרון נמדר מבכירי ענף המשפט בארץ ובעל שם בתחום
ההתחדשות העירונית על כל היבטיה .תחת ניהולו פועלים עו”ד אלכסנדר
ברודשנדל ועו”ד אהוד אייזנברג .מחלקת קשרי לקוחות  -גב עדיה
דיסטלמן ,מר אלי לוי ,מר יוסי בן שימול מר יקותיאל פרידמן ומר נחמן
ידידיה סבאג .מחלקת פיקוח וביצוע המוציא אל הפועל את הפרויקטים
השונים באמצעות חברות הבנייה של הקבוצה וקבלני ביצוע מורשים
חיצוניים .המבנה הארגוני האמור מאפשר לקבוצה לקדם פרויקטים בצורה
יעילה וברמת פיקוח וביצוע מהמעולים בענף הבניין בארץ .הקשר הרציף
עם דיירי הבית והליווי השוטף למן שלבי המו”מ וכלה בביצוע הפרויקט
בפועל מאפשרים לדיירים לקבל מענה מיידי לכל הדרישות והצרכים ככל
ועולים במהלך חיי הפרויקט.

תמ”א  38הינה תכנית מתאר ארצית המאפשרת לדיירים בבניין לנצל זכויות
בנייה שמוענקים על ידי תכנית המתאר כאמור ואשר יאפשרו להתקשר
עם יזם ולהשיג את מטרת חיזוק הבניין ושיפור כל התשתיות בו בתמורה
להענקת זכויות הבנייה ליזם וללא כל עלות כספית לדייר .לאחר השלמת
התכנית יעמוד הבניין בכל התקנים החדשניים והמחמירים ביותר כנגד
רעידות אדמה וילבש חזות של בית מודרני כמפורט .תכנית מתאר ארצית
 38אושרה בוועדה הארצית לתכנון ובניה בסוף שנת  2004וקיבלה תוקף
ברשומות בשלהי שנת  .2005ביצוע בפועל אופשר רק בסוף שנת 2008
עם השלמת תיקוני החקיקה המחויבים מכוחה -חוק מיסוי מקרקעין ,חוק
התכנון והבניה וחוק המקרקעין .במסגרת מימוש זכויות לפי תמ”א 38
פטורים הדיירים מכל חבות מס וכל העסקה פטורה ממס עבור הדיירים.

תמ”א 38

לכבוד
דיירי הבית ,הרצוג 81
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~ יסודות ושלד.
~ חידוש תשתיות חשמל מים וביוב.
~ חיפויים לרבות ציפוי אבן.
~ עבודות פנים.
~ חיבור בין הדירות הקיימות לתוספות הבניה.
~ עבודות גמר לרבות עיצוב פנים.
~ טופס .4
~ שינוי רישום צו הבית המשותף והתאמתו למצב החדש.

בינוי והקמה  14 -עד  18חודשים מיום תחילת עבודות

* המצגת לצרכי משא ומתן בלבד

בברכה ובתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה
שמואל ראובן ,מנהל כללי תחום התחדשות עירונית
קבוצת מנוס ייזום והשקעות

~ גיבוש תכנון מפורט עם הדיירים
~ הכנת תכניות מפורטות להגשה לרבות תכניות קונסטרוקציה,תנועה ועוד.
~ פתיחת תיק בקשה להיתר בניה.
~ קבלת היתר בניה.
~ הכנת תכניות עבודה מפורטות.

אדריכלות ותכנון  8 -עד  12חודשים מיום חתימת ההסכם

~ הצגת הצעה ראשונה לצרכי מו”מ לנציגות הדיירים
~ מינוי וועד פעולה על ידי האסיפה הכללית בבנין לצרכי ניהול מו”מ לא מחייב מול היזם.
~ מינוי עו”ד מטעם הדיירים במימון מלא של היזם -יובהר כי הבחירה היא של הדיירים והיזם רק גורם מממן בנדון.
~ קביעת מפרט טכני מפורט על ידי נציגות הדיירים ואישור תכניות תמורה לכל דירה.
~ הגשת טיוטת חוזה מפורטת לאישור הדיירים.
~ חתימת חוזה בין היזם לכל אחד מהדיירים -יודגש כי מדובר בחוזה אחיד לכלל הדיירים.

מו”מ  3 -עד חודשים

שלבי ביצוע בדרך לפרויקט

~ חיזוק יסודות הבית לפי תקן  413נגד רעידות אדמה.
~ חיפוי המבנה באבן ירושלמית או חידוש טייח באזורים מחוץ לירושלים.
~ פיתוח חיצוני לרבות בניית גדרות חדשים,שבילי גישה וגינון.
~ החלפת תשתיות המים והחשמל המשותפות.
~ החלפת תשתית הביוב.
~ העתקת דודי שמש והחלפתם לפי הצורך.
~ עיצוב לובי כניסה על ידי מעצב פנים לרבות התקנת עמדות דואר ועוד.
~ בנית מעלית לרווחת הדיירים /שיפוץ מעלית קיימת.
~ בניית ממ”ד לכל דירה בכפוף לאפשרות לפי קווי בניין.
~ בניית מרפסת שמש לכל דירה בכפוף לקווי בנין.
~ חידוש חזיתות ויצירת מראה חדש ומודרני לכלל הבניין.

עקרי העבודות המבוצעות בפרויקט כאמור

MANOS GROUP
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ב∂Æ±Æ

בµÆ±Æ

ב¥Æ±Æ

ב≥Æ±Æ

ב≤Æ±Æ

ב±Æ
ב±Æ±Æ

כניסה
ריצוף :פירוק ריצוף קיים Æהתקנת ריצוף מסוג »טרצו“ או גרניט פורצלן¨ מונע החלקה עם עמידות חיכוך
גבוה¨של נגב קרמיקה או ש“ע¨ עפ“י בחירת האדריכל בעלות של עד ∞∑  Ø ₪למ“ר Æ
חיפוי קירות הלובי עד גובה  ±Æ∞µמ® באבן שיש או גרניט פורצלן תוצרת ©נגב קרמיקה® או ש“ע בעלות
של עד ∞≤ Ø ₪ ±מ“רÆ
וויטרינה :פרופילי אלומיניום של חב® קליל מדגם ∞∞≤≤¨ בשילוב מתכת Æגמר עפ“י בחירת האדריכל Æזכוכית רב
שכבתית ∂ מ“מ ©מיגונית®Æ
דלת הכניסה מפרופילי אלומיניום של חב‹ קליל מדגם ∞∞ ≤≤∞∞ Ø≤∞∞∞Ø¥µאו ש“ע¨ בשילוב זכוכית או ש“ע
בכניסה¨ עם זיגוג ∂ מ“מ מיגונית¨ מחזיר שמן¨ ומנעול בטחון חשמלי ©קודנית® לכל כניסהÆ
תאורה :מערכת תאורה אוטומטית להארת הכניסה מגופי תאורה מסוג  PLבשילוב תאורה דקורטיבית
בכניסה למעליתÆ
בחזית הוויטרינה יותקנו תיבות דואר דו צידיותÆ
* המצגת לצרכי משא ומתן בלבד

≤ Æחניה¨ לובי¨ חדרי מדרגות ומעליות

א≤Æ¥Æ
א≥Æ¥Æ

א¥Æ
א±Æ¥Æ

א≥Æ≥Æ

מעקות ומאחזי יד
מעקה חדר מדרגות ו Øאו מאחזי היד יהיו מברזל מגלוון צבוע בשלוש שכבות צבע למתכת עפ“י
בחירת האדריכל Æאו צבע בתנורÆ
מעקות המרפסות יהיו מברזל מגלוון צבוע בשלוש שכבות צבע למתכת עפ“י בחירת האדריכל Æאו צבע בתנורÆ
מעקות זכוכית יהיו מזכוכית מחוסמת דו שכבתית עפ“י התקן¨ פרופיל מתכתי כנ“ל¨ או פרופיל
אלומניום ∞∞∞≤ או ש“עÆ

גינון
כל השטחים המיועדים לגינון עפ“י תכנית פיתוח שטח ימולאו באדמת גן מטיב מאושר
בעומק מינימאלי של ∞ ¥ס“מ ©לרבות מעל גג החניון® Æבמידה ותבוצע גינה מעל שטח מקורה יש
להוציא מפרט איטוםÆ
ביצוע עבודות הגינון יעשה עפ“י תכנית גינון ושתילה שתוכנן ע“י האדריכלÆ
העצים אשר ישתלו יהיו עצים בוגריםÆ
בכל אזורי הגינון תונח תשתית של מערכת השקיה הכוללת צנרת מתאימה¨ ממטרות¨ וØאו טפטפות ומתזיםÆ
המערכת תהיה מבוקרת באמצעות מחשבÆ

תאורה
תאורה משוקעת עם חיפוי על ראשי הברגים בקיר ליד כל מהלך מדרגות חיצוני IP µ≤ Æלפי שווי ∞ ₪ ±µלגוף
מעל הכניסות לבניין יותקן שילוט מואר תיקני המציין את כתובת הבניןÆ

א≥Æ≥Æ

א≥Æ
א±Æ≥Æ
א≤Æ≥Æ

א≤Æ
א±Æ≤Æ
א≤Æ≤Æ

א≤Æ±Æ
א≥Æ±Æ
א¥Æ±Æ
אµÆ±Æ

א±Æ
א±Æ±Æ

ריצופים וחיפויים
שבילי הגישה לכניסות ירוצפו באבן טבעית או אבנים משתלבות כגון ”אקרשטיין“ וכדו‘Æ
האבן תהיה מעובדת בעיבוד עדין מסוג מסמסם¨ סידור האבנים עפ“י תוכנית אדריכליתÆ
כל המדרגות במעברים המשותפים יהיו מבטון טרומי תוצרת אקרשטיין או ש“עÆ
גדרות החלקה יצופו באבן טבעית בעיבוד מסוג תלטיש ויחופו בקופינג אבן טבעית בעובי ∞ µמ“מ בעיבוד מוטבהÆ
כל ריצופי אבן יונחו על משטח בטון הכולל רשת זיון ומגלוונתÆ
עובי מינימאלי לריצוף באבן יהיה ∞ ¥מ“מÆ

 Æ±פיתוח שטח

Æ±
≤Æ
≥Æ
Æ¥

כללי
כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי התקן הישראלי כאשר יש כזהÆ
בכל המקומות בהם מצוין או ש"ע ©שווה ערך® הבחירה היא בידי הקבלן Æובאישור הפיקוח מול הדייריםÆ
בחירת גוונים סופיים תעשה ע"י האדריכל ובכפוף למפרטÆ
בכל מקום בהם כתוב בחירה ע"י האדריכל וØאו הקבלן¨ תובא הבחירה לאישור הנציגות ולאישורהÆ

מפרט טכני עבור פרויקט בוליביה © ¥כל הכניסות® במסגרת תמ“א ∏≥
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חניה
חניון תת קרקעי משולב יתוכנן עפ“י הנחיות יועץ תנועהÆ
החניון לא ימוקם מתחת לבניין הקיים¨ החניון יבוצע ע“פ התקנים הנדרשים¨ הנחיות יועץ תנועה¨ מהנדס
קונסטרוקציה¨ ולפי דרישות רשות הרישויÆ

מעליות
מעלית תקנית בגודל ∂ נוסעים בגמר ציפוי נירוסטה הנ"ל ככל שניתן במגבלות הפיר Øמדרגות הקיימיםÆ
פיקוד למעלית הכולל מעלית שבתÆ
עין פוטו≠אלקטרית לביטחון הנוסעיםÆ
מעקה נירוסטה עגולהÆ
מפתח כבאיםÆ
ריצוף קרמיקה עפ“י בחירת האדריכלÆ

חדרי מדרגות
חידוש כללי של חדרי מדרגות עפ"י מפרט אדריכלי¨ לרבות חיפוי שיש חברוני או ש"ע עד לגובה ∞≤Æ±Æ
חיבור חדר המדרגות הקיים אל המעלית והפודסטים החדשיםÆ
צביעת חדר מדרגות בצבע מסוג סופר≠ קריל של טמבור או ש“עÆ
תאורה :החלפת כל המפסקים וגופי התאורה Æיעשה שימוש בתאורה מסוג ÆPL
מעקות מתכת לפי פרט אדריכל צבע בתנורÆ
יצאה לגג ´ פתח איורור לכל כניסהÆ
כניסה נוספת מהצד האחורי ©במידת האפשר® לכניסה ח'Æ

ג≤Æ≤Æ
ג≥Æ≤Æ
ג¥Æ≤Æ
גµÆ≤Æ

ג≤Æ
ג±Æ≤Æ

איטום ובידוד
כאשר חיפוי האבן המתוכנן להיות מקובע ע“י ווים ©שיטה יבשה® יש לאטום את הקיר עם חומר משחתי ביטומני
מושבח בפולימרים ומיושם בקר כדוגמת ©מסטיגום ספריי® או ש“עÆ
בידוד ע"י התזת פוליאוריטן מוקצף בשתי שכבות על שכבת האיטום בעובי ∞ µמ"מÆ
איטום חניה ראה בÆ≥Æ¥ Æ
איטום הגג ©החדש® :יריעות ביטומניות  µמ“מ עפ“י ת“י ≥Æ±¥≥∞Ø
* המצגת לצרכי משא ומתן בלבד
חיפוי ואיטום כל תפרי ההתפשטות בקירות המבנה ע“פ דרישת מהנדסÆ

ג ±Æ±Æשלד המבנה
ג ≤Æ±Æכל הבטונים ליציקות השונות יהיו ממפעל מאושר והקבלן לא יבצע יציקות באמצעות בטון שהוכן בשטחÆ
ג ≥Æ±Æיציקת יסודות¨ קירות¨ רצפות¨ עמודים ותקרות¨ תעשה עם משאבה בלבדÆ
ג ¥Æ±Æיציקת הקירות תעשה באמצעות לבידים ©דיקטים® חדשיםÆ
ג µÆ±Æהקבלן יצבע החלקה במלג' של כל התקרות  Øרצפות לאחר היציקה לשביעת רצון המפקחÆ
ג ∂Æ±Æכל הברזלים אשר דרושים לביצוע העבודות יהיו ממחסן מאושר בתו התקןÆ
ג ∑Æ±Æיציקת כל העמודים בכל אחד מהמפלסים תבוא בפעם אחת לכל מפלסÆ
ג ∏Æ±Æלפני כל יציקה של אלמנט מבטון יקבל הקבלן אישורים כדלקמן :אישור יועץ הקרקע¨ אישור המהנדס לצורך
יציקת תקרות ורצפות ואישור המפקח בכל יתר היציקות לרבות עמודים וחגורותÆ
ג πÆ±Æהקבלן יספק את כל אביזרי הממ“ד מתוצרת רב בריח ו  Øאו פלרד לרבות דלתות ממ“ד¨ חלון ממ“ד¨ צינורות
אוורור¨ בהתאם לתוכניות ולתקן מאושרות ע“י פיקוד העורףÆ
ג ±∞Æ±Æבמידת הניתן¨ המרפסות יבוצעו בדירוג בין קומה א' לקומה ב'¨ בקומה ג' המרפסות לא יקורו הנושא יתואם בעת
ההגשה מול הנציגותÆ
ג ±±Æ±Æהקומות הראשונות¨ הפונות לכיוון גינה יקבלו חלון גדול Øאו חלון עם לבני זכוכית או דלת יציאה למרפסת לכיוון
הגינה ככל הניתן ובתאום ואישור פיקוח ונציגותÆ

≥ Æהרחבת דירות

ב¥Æ
ב±Æ¥Æ
ב≤Æ¥Æ

ב≥Æ
ב±Æ≥Æ
ב≤Æ≥Æ
ב≥Æ≥Æ
ב¥Æ≥Æ
בµÆ≥Æ
ב∂Æ≥Æ

ב≤Æ
ב±Æ≤Æ
ב≤Æ≤Æ
ב≥Æ≤Æ
ב¥Æ≤Æ
בµÆ≤Æ
ב∂Æ≤Æ
ב∑Æ≤Æ

ב∏Æ±Æ

ב∑Æ±Æ

איטום סדקים קיימים למניעת רטיבות Æחידוש חזיתות מלא הכולל חיפוי הבניין באבן ירושלמית לפי פרטי
אדריכל ©מוטאבה Øמוסמסם וכדו‘® כולל עבודות איטום נדרשות¨ ועיבוד גמרים סביב פתחים קיימים
©במידה ויישארו® ע“י אבן חברוני או ש“עÆ
חידוש וØאו התקנת ארונות חשמל וØאו מים מתכתיים צבועים בתנור בכניסה לבנייןÆ
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גמר פנים
צבע :צבע לבן המתאים לקירות החדשים עפ“י מפרט של טמבור או ש“עÆ
חלונות :מאלומיניום של חברת קליל מדגם ∞∞© ∑∞∞∞ Ø¥µצבוע® עם זכוכית בידוד  ¥ Øמ“מÆ
דלת יציאה למרפסת חדשה תהיה מאלומיניום ∞ ±∏∞Ø≤¥של חב' קליל מדגם ∞∞ ∑µאו ש“ע¨ גוון
עפ“י בחירת האדריכל או ∞∞∞∑ או ∞∞Æ¥µ
רשתות תואמות לכל החלונות Øפתחים
ריצוף :השלמת ריצוף טרצו או אפשרות לבחירה משתי דוגמאות מסוגגרניט פורצלן של נגב קרמיקה
≥≥ או ש“ע Æקיימת אפשרות לקבלת זיכוי בקנייה של ריצוף שונה במידות ∞ ¥µX¥µ¨ µ∞Xµבאותה חברהÆ
יותקן ניקוז עבור מרפסות¨ לא תותר שפיכה חופשיתÆ

תשתית
חשמל :צנרת וקופסאות לנ' מאור ימוקמו במרכז התקרה של כל אחד מהחללים עפ“י תכנית חשמל ותאורהÆ
חידוש מערכת החשמל והתאורה המרכזית בבניין Æהכל בהתאם להנחיות יועץ החשמל ולפי שק"ד של האדריכל
ויועץ החשמל ככל שיידרש כן¨ ובתאום מול הפיקוח ונציגות הבניין כמו"¨ ביצוע הארקת יסודות והעברת חיווט
לכל קומה ©∞ ±מ"מ®Æ
מים :החלפת כל צנרת המשותפת מהקו העירוני ועד לקו הבניין בלבד עפ“י הנחיית יועץ אינסטלציהÆ
ביוב :החלפה  Øשיפוץ כל המערכת המשותפת מהקו העירוני ועד לקו הבניין Æעפ“י הנחיית יועץ אינסטלציה ככל
שיידרש ולשק“ד בלעדי של אדריכלÆ
מים חמים :התקנת  Øהעתקת קולטי שמש ודוד בנפח ∞ ±µליטר חדשים על הגג החדש עפ“י הצורך¨ השמשת
המערכת תוך כדי ביצוע העבודה ©באופן זמני®Æ
העתקת מבנה לריכוז אשפה ע“פ הנחיית עיריית ירושליםÆ
התקנת  Øהעתקת צובר גז מרכזי לשימוש דירות קיימות כפוף לאישור היועצים וחב' הגז ÆוØאו בלוני גז פרטיים
למעונינים¨ במידת האפשר¨ וע"פ דרישות הבטיחותÆ
בהתקנת מערכת ניקוז מי גשם חדשה על חזית הבנייןÆ

ד∂Æ±Æ

ד≥Æ±Æ
ד¥Æ±Æ
דµÆ±Æ

ד≤Æ±Æ

ד±Æ
ד±Æ±Æ
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מערכת לחיזוק המבנה
חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה¨ בהתאם להיתר בניה שיוצא על ידי עיריית ירושלים¨ ועל פי תוכניות שיוכנו על
ידי מהנדס הבניין ותחת פיקוחו והוראותיו והבתאם לתקן ≥Æ≤¥±
מערכת החיזוק החיצוני תהייה בחומרי גלם תואמים לאלו של חזיתות הבניין וישולבו בתכנון המחודש של
חזיתות הבנייןÆ
חידוש מלא של תשתיות עד הכניסה וØאו היציאה מהבנייןÆ
חידוש אלומניום בכל דירה לפי המפרט דלעילÆ
ביצוע סבכות ע“ב מתכתי כגון אלומניום או נירוסטה או מתכת מגולוונת צבוע בתנור ©מסתורי כביסה וØאו
מתקנים®לפי בחירת האדריכל להסתרת מתקניםÆ
ריכוז מזגנים בצורה מסודרת והסתרתם¨ כולל פרוק והתקנה ע“י בעלי מקצוע מורשיםÆ

 Æ¥שונות

ג∂ÆµÆ

ג¥ÆµÆ
גµÆµÆ

גµÆ
ג±ÆµÆ
ג≤ÆµÆ
ג≥ÆµÆ

ג∑Æ¥Æ

גµÆ¥Æ
ג∂Æ¥Æ

ג¥Æ¥Æ

ג≥Æ¥Æ

ג¥Æ
ג±Æ¥Æ
ג≤Æ¥Æ

ג∂Æ≥Æ
ג∑Æ≥Æ

ג≤Æ≥Æ
ג≥Æ≥Æ
ג¥Æ≥Æ
גµÆ≥Æ

ג≥Æ
ג±Æ≥Æ

גמר חוץ
שיפוץ חזית הבית המשותף כולל כל הקירות החיצוניים בהתאם לתוכנית האדריכלית Æהעבודה תכלול¨ טיפול
בבטונים פגומים והסרת חלקים רופפים במידה ויהיו Æחזיתות ההרחבות יצופו באבן טבעית עפ“י בחירת
האדריכל ובעיבוד התואמים את האבן הקיימת Æחיפוי כל הבניין באבו כנ“ל בסעיף בÆ∑Æ±Æ
כל אדני החלונות יהיו באבן טבעית בעיבוד מסוג מוטבהÆ
פרטי אבן נוספים יהיו עפ“י תכנית פרטי אבן שיסופקו ע“י האדריכלÆ
כייחול האבנים יעשה עפ“י מפרט אדריכליÆ
חשמל :צנרת וקופסאות לנק' מאור ימוקמו במרכז התקרה של כל אחד מהחללים לרבות המרפסות עפ“י תכנית
חשמל ותאורהÆ
חזיתות הגמלון יצופו באבן תואמת¨ עפ“י תכנית אדריכליתÆ
האבן תחופה ע“י קשירה תקנית ע“ג רשתות ∂ מ“מ מעוגנות לפי הנחיות הנדסיות¨ כולל זויתנים וØאו שן בטוןÆ
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קבוצת מנוס

≤Æ

Æ±

מרפסות קומה ב':
בקומה ב' ע"מ ליצור שטח למרפסת סוכה¨ המרפסות יבוצעו בדירוגÆ
או¨ בהגדלה של המרפסת לכיוון חלון המטבחÆ

יבוצעו סורגים תקניים לכל החלונותÆ

נספח השלמות למפרט בוליביה  ¥ירושלים
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