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 מורשת מודיעין  שם האתר: 

  
 גן  - חדרים  3 מס' חדרים: 

  
 קרקע  קומה: 

  

 דירה מס': 
 . 116  :7בבניין 

 . 129  :8בבניין 

  
 14L ': סממדגם/ אגף 
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 יניםעני תוכן
 

 יהוזיפרטי פרק א.   
 
 . (1.1-1.2גרש )מהכתובת המבנה ומיקום  : 1סעיף               

 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               

 .רהאור הדיית  :4סעיף               
 שטחה.חישוב  פןואו שטח הדירה  :5 יףסע              

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים ספים ונפרוט שטחים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               

 ה.ייבנפרטי אדריכל מתכנן ה  :8יף עס              
 כנון השלד.אי לתחרא פרטי מהנדס  :9סעיף               

 
 , ציודה ואביזריההדירה ,הין, המבניאור הבניתפרק ב'.   

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 . (2.1-2.19ר )מוהגחומרי הבניין   :2סעיף                

 .יםזרה, חומרי הגמר ואביירהד ראוית  :3סעיף                
 רה.         הדי גובה  :3.1ף סעי

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

 ם.יסות ותריחלונ ת,תורשימת דל ,(3)טבלה   :3.5ף יסע        
 (. 3.6.1-3.6.8ם )לציה נוספיטסואביזרי אינ ,ברזים( ה )כלים,מתקני תברוא ,(4ה בל)ט  :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3)דירה, במחסן ב ותסידורי כיבוי אש ובטיח  :5 ףסעי

 .ושונותפיתוח  ותעבוד  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1 יףסע  
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 יה.חנ  תפיץ במרולמא ררואוו  :7.3סעיף   
 ויר מרכזית.מזוג א כתמער  :7.4סעיף   
 בחדר/ים לשימוש הדיירים. : מערכת מיזוג אויר7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 . (9.1.1-9.1.13תף )ומשה שואור הרכית  :9.1 סעיף  
 ( 9.2.1-9.2.12הוציאם מהרכוש המשותף )שאין לחלקים   :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רבדבהחלטות סדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 יו.יבים בקשר אלהמחי יםותמשותף, ובשרהבית ה ותצאוהעור השתתפות ביש  :9.6סעיף   
 המשותף.ם מהרכוש יאהחלקים המוצ  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .ואזהרות הערות כלליות נספח ב'

 . ייםנספח ג'   טבלאות זיכו
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 חדרים  3 רים: מס' חד / מדגם דירה ין יעמורשת מוד  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 קרקע  קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  לא מקורה  יהנ ח  

 __ מס': /מדגם  בניין  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י ו יכ ז ו ין חיובים  ניבע 

 למבנה ולדירה( ת והבהרות הנכוניםאמוהת כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן            511847337ח.פ. מס'  ( בע"מ. 1993פרץ בוני הנגב ) : נספח לחוזה בין   

                                              ת.ז       לבין:    

 ( "םי /"הקונהאו  " ים/כש"הרו להלן )         ת.ז                 

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית: בית מס' מורשת: רחוב  דיעיןומ: ישוב .1   

 . 108 מגרש:.  70 חלקה מס': 80072:  גוש מס' 1.1  

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

 (..מ.יראל )ריש רשות מקרקעי: ערקהק לבע .2  

 .חכירה: הה רוכש בדירהזכות שהקונ    

 .לאמקרקעי ישר רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

חדר  ,יםפרוזדור כחדר שינה(, ש גםהמשמ "ד,ממ  –ן תי )להלירוגן דמרחב מ חדר שינה הורים, ,פינת אוכלו מטבח ,: כניסה, חדר דיורבדירה .4 

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצר ,רחבה מרוצפת, מרפסת שירות*, (ש נפרדומ)בית שי רותי אורחיםישטיה(, במא) יללכ רחצה

 *למניעת ספק השימוש בכינוי "מרפסת שרות" ו/או "א. שרות",  במפרט המכר ו/או בתוכניות המכר, חד הוא.
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   שטח הדירה .5 

 : אלהללים כ פיהמחושב ל צוין בתוכנית המכרמכ: הואה ירשטח הד    

 קירות החוץ של הדירה.ניים של החיצופניהם רים על ובעה ויםהקו ל ידיוצר ענך המצולע הותהשטח הכלוא ב )א(    

  –לעניין זה      

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

 אחרת. או תוכנית רהידנה לבין ומה או ביקב     

 קיר החוץ;של  ובמרכזרה אחרת יעבור קו המצולע האמור בין דיהדירה לן יבריד וץ מפיר חשר קאכ     

 יפוי.את הח לוכלפני הקיר יבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)     

 ה.דירם בלסיהמפ כל ישטח סכוםיהיה דירה שטח ה בדירה;  כל מפלסלגבי  רט השטחפויחושב וית סיבדירה רב מפל (ב)     

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

 המדרגות.מהלך  ו עולהמנשמח יצורף למפלס  השט      

 –אגרות(, התש"ל יו ור, תנאבקשה להית) יהבנוהן התכנוקנות ואם לנדרש בתתים שגובהם טחשהכללו רק השטח יי ובישבח (ד)      

 התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  תקנות – ן)להל 1970      

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

 

 :י דבלע באופן  ירהאת הדהמשמשים או  הם לדירמוצמדי הספים ם נו שטחי פירוט  .6 

 אין. :(1) טחשמש בשמרפסת  6.1   

כנית שטחי )יש לצרף ת רט בנספח א' להסכם המכרפוכמ: מס' )בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן(מקורה חלקית  /מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; החניההחניה עם סימון מקום 

 המוצמד(;מחסן המיקום סימון  עם םחסנית המכנית רף לצ )יש כם המכרסהפח א' לט בנסרכמפו :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)חטי בשדירת ףתרמ 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

כנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות )ראה ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6

 '(;רואח

 . שטח(וות המ) הדירה באופן בלעדי יש לפרטם שים אתאו משמ מדיםהמוצ פיםוסנ רים,אזו ים/לקח/יש שטחים םא 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנהיה ור תסתהמ)יתכן ומפלס רצפת בתוכנית המכר.  ומןכמס :מסתור כביסה    

     

 ים:הערות לחישובי השטח     

 נוצר על ידי הקווים לע ההמצוך ובתהכלוא  הרצפהשטח הוא  מרפסתשטחה של  ה;רית לדית חיצונסמרפ –" מרפסת שמש " .1   

 הדירה הגובלים  ירותשל קם ונייהחיצם יההבנויים של המרפסת ועל פנאו המעקים  ל פניהם החיצוניים של קירות החוץע יםהעובר    

 במרפסת.    

 כפוף יע הרק וראו לא/ש ומלש תהחשיפ מידתאשר  לקה, או בח תולמו מקורה בשאחשופה ו/ ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 ל  ע שפיעי להבה כד שיש להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםנייה פיזית שנת הרוחות ובכפוף לבושלמיקומה בבניין יחסית ל    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 ירה ק של דבין חלו לנבייד המחסן מפרקיר  רהקירות; כאש ן בתוספת שטחסהשטח הכלוא בין קירות המחוא , השטחו של מחסן  .2   

 ו.ואמליכלל שטח הקיר בי סן גובל בשטח משותף הקיר; כאשר קיר המחצית הרוחב של חמרק השטח שמתחת ל אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  יבווץ בעירות החקמתחת לשטח תיאורטי ף בתוספת ץ של המרת, הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתףשל  שטחו  .3    

 המרתף  כאשר קיר ל הקיר;למחצית הרוחב ש תחייכלל רק השטח שמתחלק של דירה אחרת  ו לביןריד בינמפ המרתף כאשר קיר     

 או.במלו קירה טחייכלל שגובל בשטח משותף     

  המכרמפרט המופיע ב חצרהבין שטח   5% דיה בשיעור של עיקפה; תותר סט, את שטח הקירות התומכים בהיכולל חצרשטחה של  .4   

 ה.למעשהשטח  לבין    
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 סטיות קבילות: .7  

 ותן כסטייה ממפרט זה:הן סטיות קבילות ולא יראו אלהלן  תהמפורטוהסטיות    

   טייה גדולהסלם לעניין שטחה של חצר תותר ובין השטח למעשה; ואו 6-ו 5ורט בסעיפים ן שטח כמפבי 2% עד של וריעבשסטייה  )א(    

 לעיל. 4 והערה 6.6ף סעיורט ביותר כמפ    

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא ו/או ות למעשה לא ייחשבו כסטייהן המידיבת במידות המצוינות בתוכניות המכר ויוסט     

 לעיל.  6-, ו5בסעיפים  ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים שטח הדירהמ 2%ל ו עיעל    

כסטייה ממפרט זה  ןתהן סטיות קבילות ולא יראו או הם למעשהאבזרימידות ט ורמפם בזריבות האן מידבי 5%של עד  רטייה בשיעוס (ב)   

     .(נותארות, רברבוש ותקבועאריחים, חלונות, דלתות, תריסים, קרי: )אביזרים 

 

  .אדריכלים שטרנשייןלארי  (:"האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 .ה אילןנוו -שורתקריית התק : ובתתכ 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 .ע"מב סיםנדמה משרדי פרי רבין   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 .אביב יפותל  12 יםחרוצ יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :ן פו טל 

 
 office@pr-eng.com :דוא"ל

 

 

 ביזריהיודה ואצהדירה,  המבנה,ין, הבני תיאור ב. 
 

 אתו נשבבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים תחרודירות א ים בחלוקה פנימית שליוהמוכר רשאי להכניס שינ    * 

 .תף או שטחים ברכוש המשו ייןהבנ תחזי   

 זה . כ שיאם  הרשמי  ילהתקן הישרא ות יהיו לפי דרישותכל המוצרים והמלאכ * 

     

 .ר הבניין או תי  .1

(. כל  B,8B 9בניינים נוספים מדגמים  2-ו 14L מדגם בניינים 2בניינים ) 4מתוך חתי", אחד ים "רב משפמגור ןבני  1.1

. לבניין זה, גם קומת  121משותפת עם הבניין במגרש  -1הבניינים נמצאים מעל קומת מרתף משותפת. )קומת מרתף 

 (. -2מרתף 

   

 ;ם בלבד, הכוונה למגורי()*ירותלמגורים. דדירות  L,(7:  14 (148 בבניין  1.2

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(ים. דירותרודירות למג 8B (10:) 8 בבניין 

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות למגורים. דירות 9B (9:) 9 בבניין 

 
 

 ,ריםועדו למגו נם שדרי מערכת חר או דח -"דירה"ר, מנא" תו הגדר" 1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)לפי חוק מכר   )*( 

 לכל צורך אחר. ו א לעסק,     
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 בניין וייעודה של כל קומהכל ומות בהק רוטפי  – 1טבלה מס'  1.3

 תף ת מרקומ

 תיאור  י אוכינו

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 ף קומת מרת

 בלבד   121ש ר במג
2- --- 

ת, חדר  יואה קומתית, מעל במ : אגףבכל 

 מדרגות. 

 , יסעות, מעברים, מחסנים ת, מחניו כללי:

חדר עגלות/אופניים, מאגר מים וחדר  

כניות לפי  מערכות טמתקנים ומשאבות, 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

סמוכים   םיבניין/ וקמו במאו י/ו

 הבניין.  וישרתו

 תף רקומת מ

  לשני)משותפת 

 ( רשיםהמג

1- --- 

 : 121במגרש 

מעלית, חדר  מבואה קומתית,  : אגףבכל 

 . מדרגות 

 ם, מחסנים, עות, מעבריחניות, מיס  כללי:

מתקנים ומערכות   חדר עגלות/אופניים,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 810במגרש 

 מעלית, חדר ית, תממבואה קו :יןיבנל  כב

 . מדרגות 

 ם, ים, מחסנברימע  ת, מיסעות,יונח כללי:

מתקנים   מאגר מים וחדר משאבות,

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

גישה באמצעות חדר מדרגות  

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

מקורה   90מס  מקורה, חניה

 קית. לח

ורה  מק 14: חניה מס' 121במגרש 

 חלקית. 

ונות הממוקמות  ות ש ומערכ יתכן 

גם בניין/ים סמוכים   בבניין ישרתו

מוקמו בבניין/ים סמוכים  ו/או י

 וישרתו הבניין. 

 
 L (7,8) :14בניין ב

 3 קרקע  ןלבנייהכניסה  מתקו

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

חדר מדרגות,  פול(, מעלית, כ בחלקו חלל 

מתקנים  ה, חדר אשפעגלות,  יחדר

תכננים  מניות לפי דרישת הת טכומערכו

 . תוהרשויו

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 ( בכל קומה)

, חדר מדרגות,  מגורים, מבואה קומתית 

ומערכות טכניות לפי דרישת   מתקנים 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 ה נמגורים עליו תקומ
 )פנטהאוז(

4 2 

ר  עלית, חדומתית, ממבואה ק ורים,גמ

  לפיכות טכניות ררגות, מתקנים ומע מד

 ישת המתכננים והרשויות. דר

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   חלל תחום בקירות

מיקום  מערכות סולאריות, , מדרגות 

מתקנים  בלבד(,  7לגנרטור )בבניין 

פרטיות(, לפי    /יות )משותפות נ ומערכות טכ

 רשויות. והדרישת המתכננים  

--- 

 ותומכל קהסך 

 למגורים  
5 --- --- --- 

 הכל קומות ךס

 יןבבני 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 6
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 8B (10:) בבניין 

 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

2 

-ת דו)אחת הדירו

 ת( מפלסי

 – יבכניסה )לוואת ב , מ)דירות גן( מגורים

מדרגות,  בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר 

  מתקנים שפה, חדר א ות, חדר עגל 

ים  שת המתכננלפי דרי ות טכניות ומערכ

 ות. והרשוי

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

ניסה לדירה הדו מפלסית מקומה  כ

 זו( 

 

 1 קומת מגורים 
1(2) 

 

תית, חדר מדרגות,  מגורים, מבואה קומ 

  תניות לפי דרישכמתקנים ומערכות ט 

 המתכננים והרשויות. 

ו  של הדירה הד מפלס עליון  

 סית מפל

 ת מגורים וקומ

 סיותפוטי
2-3 

2 

 ( ל קומהכב)

מתית, חדר מדרגות,  מבואה קומגורים, 

ות טכניות לפי דרישת  מתקנים ומערכ 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 ()פנטהאוז

4 1 

חדר   , מגורים, מבואה קומתית, מעלית

קנים ומערכות טכניות לפי  ת ממדרגות, 

 ת. המתכננים והרשויודרישת 

--- 

 עליון ג ג

 שי()רא
--- --- 

(, חדר  מקורה)לא  ירותום בק תח  חלל

תקנים  מערכות סולאריות, מ, מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 מותוקסך הכל 

 בבניין 
 )הראשי(.  נכלל הגג העליון  במניין הקומות לא 6

 

 9B (9:) בבניין 

 2 קרקע  ןילבנייסה קומת הכנ

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, 

מתקנים  חדר אשפה, חדר עגלות, 

י דרישת המתכננים  ות טכניות לפ ומערכ

 יות. ווהרש 

 פיתוח.  כזי, בר מצובר גז 

 

 קומות מגורים 

 פוסיותיט
1-3 

2 

 ( ל קומהכב)

ות,  מדרג חדר אה קומתית, מגורים, מבו

יות לפי דרישת  ערכות טכנ מתקנים ומ

 תכננים והרשויות. המ

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 )פנטהאוז(

4 1 

חדר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית, 

לפי   ניות מדרגות, מתקנים ומערכות טכ

 רשויות. נים והנכ רישת המתד

--- 

 גג עליון

 י(אש)ר
--- --- 

  רה(, חדר)לא מקו רותום בקיתח  חלל

תקנים  , מיות סולאר  מערכות, מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  עליוןהגג ה ל לת לא נכהקומו ןבמניי 6

 

  :הרותהבו  רותעה

  .הניהב יתאם להיתרים בטבלה בהשינוי כנויית )א(

 הבניה התכנון ובתקנות  לבניין ]כהגדרתההקובעת היא הכניסה  יזו מהכניסותן איין, יש לצייבנל תאח כניסהמ יותר ה שישבמקר )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 ת מקובלה היטבש וכו' ו/או , א', ב'..םביניי קע,: קרכגון תלהשתנועשוי  הקומות בפועל יי. כינוינלמופרט הינו נבמ תכינוי מס' הקומו )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון ה בחב'  
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 :(ראשיים) משותפים ותי מדרג/חדר 1.4  

  הגג. סעד למפל מרתף  מתקוממפלס מקורה : ותאפיון כל חדר מדרג; בניין בכל 1: י המדרגותרמספר חד    

 ן.יא: םדרגות נוספי י מחדר   

 ; 6 :למעליתהתחנות  רפמס; בנייןבכל  1 :ותהמעלי מספר יש;  :מעליות 1.5  

 .אין :שבתגנון פיקוד נמ; 8: כל מעליתמספר נוסעים ל   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד סמהנדנון כת, לפי תבולמשו/או  מתועשתו/או  רגילה: השיטת הבני ; דלהש מהנדס ותנילפי תכ שלד הבניין: 2.1

 ; השלד חישובי מהנדספי : לבי עו  , םייומטרטים מתועשים/ן מזוין מאלמנבטו או/ו מזויןבטון  מר:ו ח: ת קומת קרקעררצפה ותק 2.2

 .יועץהת לפי החלט :יטהשב .1 חלק 1004י מס' ראלישן לפי תק בידוד אקוסטי: .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   מניעת החלקה.י להישראל שות התקן י ראם לדתהחלקה בה יהיה נגד ריםיין המגו ריצוף בנ                  

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .זויןון מ: בטרחומ :תיתומרצפה ותקרה ק 2.3

   .1חלק  1004' ישראלי מס תקן לפי קוסטי:א דו ביד .יועץהת טלפי החל :הטי שב   

  .השלד נדסהמחישובי י לפ עובי:השלד.  לפי החלטת מהנדס ,וןשים מבטטים מתוענמזוין, או אלון מ: בטחומר ות הבניין:גג 2.4

 :  1045י מס' לפי תקן ישראל :בידוד תרמי  עץ.ולפי הנחיות הישיפועי ניקוז ואיטום:    

 של קיר  תבדופן פנימי עש,מתו מכלולבאם  .השלד מהנדס יותוהנח לידריכהתכנון הא לפי לוב רגילהבשי תמתועש ץ:ת חוו קיר 2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(גאיטונוק תאי )בלאו  לוקי בטון,ד הפונה לדירות, בובצהחוץ   

   :1045 ס'ראלי משי לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי   

 ראלי.תקנים הישה " של מכון תקן  ירוקתו לי "ו בעהיקירות פנים י צבעי תקרות ו                    

 :ת חוץ קירו  גימור 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. או חיפוי קשיח ו/ כותיתאבן מלא אוו/ : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/פוי י ח 2.6.1 

 ים; רחויים אעם חיפ משולב (ותכבש 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2 

 לפי ב, או משולו/ טונג(יאאו בלוק תאי )ו/טון וקי באו בלו/ ויןמז : בטוןחומר: תדירו הפרדה בין הות קיר 2.7

 .  1  חלק 1004את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  קו  יעני   בכל מקרה ו   השלד והיועץ   דס מהנ   נחיות ה    

   .כלנון האדריבה לפי תכגו נדס,המה שולב לפי תכנוןאו מ/בלוק ו וא: בטון ו/ובהגחומר ו : (יש ש ככלות )מרפסקיר הפרדה בין  

 :םי ראשי  מדרגות י רחד 2.8

   ;י חישובי המהנדספל :בי עו שולב. מ וי אווין או בנ: בטון מזחומר: פתמעטקירות  2.8.1  

 תקן"תו בעל  ,+ צבע אקריליפוי בשיפוליםיחה. לי עד תקריבצבע אקר ורימג בות(,שכ 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  נים.מכון התקעם ירוק" מט

ירוק" מטעם מכון  ןתו תקבעל "אקרילי  יןמלבגימור  נתטי+ סיד סישכבות 2ח טי :חומר: מור תקרהי ג. תקרהלגובה:  דע  

  התקנים. 

  ות  דרישנט לבן בהתאם לאו טראצו צמ ןלרצו גרניט פואבן נסורה מאו רים יהימדרגות בניין המגו: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 נגד החלקה. ופסים מחוספסים כ טיםוהפודס המדרגות ךרם לאויולים תואמבעלות שיפ, ורלבנטייםהתקנים ה  

 כל דין.הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות והמעלית יבוצע על פי הוראות  . 2279תאם לת"י בה הכל              

 . 1142"י לת תאםבה ,ד(חז ית מאאו משולב )לרבוו בנוי ו/ו/א ת: מתכמאחז יד /מעקה 2.8.4 

 .גותהמדרחדר עות צמבא: )ראשי( לגג עליה 2.8.5 

 :ן בניי בכל  ומתיתמבואה )לובי( ק 2.9

 פורצלן, טאו גרניה יקרה או קרמגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסו: חומר: מבואה קומתית פנים גימור קירות 

 לתקרה. "(  עדתקן ירוק )"בעל תו ריליוצבע אקצע טיח קשיח יבוהפוי דלתות, מעל החיובה משקופי הגלעד 

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע "  ירוק ל תו תקןבענטטי "מלבין סי: טיח + צבע מרו ח: רהמור תקי ג 

 .ןורצלפיט גרנ אוה אבן נסור :ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

 (.בלבד צד חיצוני)פח צבוע בתנור  ות:למערכ ארונות ברה.חלטת החלפי האו /ית וכמו מבואה קומתם לדירות: רי ו דפרוז 
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  :בניין  בכל יתראש ניסהמבואה )לובי( כ 2.10

החיפוי מעל  ,ניסההכת בה משקוף דלאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגו: חומר: פנים קירותימור ג

  ק"(.תקן ירותו  "בעלוצבע אקרילי ) יח יבוצע טיחשקה

 ת. בידקורטיאו תקרה  תקרת משנהאו ו/  סידולימת פדוג סינטטימלבין + צבע יח : טחומר: גימור תקרה

שראלי קן היתים במדעו, והמ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת : מרחו: ריצוף

 .עת החלקהינלמ

ת , בחזי816ובניה ות"י  ןהתכנו תקנות יפומיניום לת חזית אלו בעלוניין ויהייסה לבת הכניד דלהקרקע לומת ו בקת דואר ימוקמבותי

 חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.ניין ספר ביותקן מ יןהבני

ארונות . (וכו' מיםשמל, ארונות ח ת,חוומלמעט ג)וליסיד נטטי דוגמת פיסצבע ב צבועח יטה: רתקו קירות: םסני למחפרוזדורים 

 בלבד(.חיצוני  בתנור )צדפח צבוע  ערכות:למ

 :רהגימור תקהתקנים.  בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : יהגימור קירות חנ :מקורהמר חניה עבודות ג 2.11

    ים.קנהתן עם מכוירוק" מט בעל "תו תקן ,במלבין סינטטי צבוע ןטו: בחומר

 , תמשתלב או באבן מוחלק בבטון היעש יותהחנ או המרתף  רצפת גימור: תה חלקימקור /ורהמק ת חניהצפר מורגי  

   :משותף לשימושחדרים  2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םנייבחדרים טכ :תקרה גימור. (ו'כוים , מארונות חשמל למעט גומחות,)וליסיד וגמת פדנטטי יס צבעב צבועח : טיגימור קירות 

 .ם מכון התקניםעטו תקן ירוק" מצבעים, בעל "תי. כל הע סינטטן צבוע בצב בטו              

 משולב.פורצלן או : אריחי קרמיקה או טראצו או גימור רצפה  

 דין.ל כ ותישהתאם לדר(, ברצלןרניט פו)ג יקהבקרמ יעשה תקירווהה רצפגמר של העבודות  :חדר אשפה

 

  :ותהער

 תקנים." מטעם מכון הקל "תו תקן ירו בע , בעצבוע בצ בבטון  או  פנים בטיח עשו י  רהירות/תקצביעת ק . 1

    .חלקהה עתלמני  2279י יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראל )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין ב ריצוף. 2

 

 

ת  כרע"י מעית הנשלטת בעלת פתיחה חשמל וזיגוג( )אלומיניום ואההמב במכלולב למשו : יש,בניין בכל  ן יילבנסה כני  דלת 2.13

 (.3.7.8)ראה סעיף קום ן, כולל אינטרמשום ומחזיר אינטרק

  ן.אי: ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

 .אשוי אישור כיבת ובטיחוהחלטת יועץ הב נית, לפיה ידריאו סג ית באשטמטואוה , סגירעשן/אש דלתות :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 הבנייתר הלפי ה ,תחומר וכמו ור,תא :ש משותףם לשימו רי ונות חדדלתות וחל דלתות פח. :נייםם טכחדרי  דלתות  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישיםתפשו מ וחלקים חדרים ,ים טכניים/רדח חניות, ,ייםתומק ותמדרגות, מבוא , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 מתוך הדירה   חצןר המדרגות וללה קבועה בחדליתאורת ל שבתון נגנומ ל קומה,לקת אור בכו לחצן הדים יהיהמגור ייןבבנ                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 וני בלבד( )בחלקם החיצ רוצבוע בתנכופף מפח  ר:מגז ומים: חו  ארונות חשמל, 2.17

 או ן, נפרד לכל מחסה נת מונתקן הופיחילו לא נפרד,נים למונה של כל המחסחשמל נות הר הזחיבו: ייםרתדי  תאורה במחסנים     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 ים לפי של הבניין/ ותף המש הרכוששל  חשמלהזנה ממערכת ה : יש.משותפות תקטרומכניו ת אלו ערכמלו לתאורה  חשמל חיבור    2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  רשבמג ן/ים סמוכיםימוקמו בבנייך יין, אבנו השרתאשר י תמשותפונו מערכות לטת החברה )יתכחה

 תת שישרתו אתפומשוהות ון של המערכעלויות התיק וא, התשלומים ו/תנושוה ויותאישור הרש, בכפוף לבמגרש סמוכים בניינן/ים

 .(שמגרם ביניבניית של הציגויות הבן ישולמו ע"י נייע"פ הענ הבניינים ללכ
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 פרטי זיהוי( –א'  קנוסף לאמור בפרתיאור הדירה )ב .3

 :*גובה הדירה 3.1  

 ; מ' 2.50 -מ לא פחות: גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה  

 מ';  2.05 -: לא פחות מפרוזדורו  ותרשחדרי  גובה   

   ';מ 2.05 -לא פחות מ: רכש(תי )באם נרדי  חסן *גובה מ   

 ובה הדירה בשטח המינימלישנה. בכל מקרה גמ קומיות ותקרותטות, הנמכות מילערכות, בת, מקורוחת ט תלמע הערה:* 

 על פי דין. עבה המינימלי הקבוגוה ןא יפחת מעל פי התקנות להקבוע לגבי חלקי דירה   

 

 

 .המשמשים אותהלה או  מוצמדיםה בשטחיםבדירה ו  יםמורוגי ת חדרים רשימ – 2 טבלה מס' 3.2 

 בלה זו(.שלאחר ט ת, הרו הב/הערותב יתרוט )ראה פר  

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 ( )בס"מ

 (4)פוי וחי (3)ריצוף
 ת אריחים )בס"מ( ו ד י מ 

 צוףיר
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 חדשים ים שקלב
 הערות 

 יסה נ כ 
 טוןוקי ב ל ב  בטון,

 ( 1)או אחר
 . ות בהמשךערבה  רוטראה פ ןאי ( 3)ראה  ( 2)ר אח

 חדר דיור 
 בלוקי בטון ,וןבט

 ( 1)או אחר
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מטבח 
 בלוקי בטון ן,בטו

 ( 1)או אחר

  ובהבג חיפוי לכל אורך משטח העבודה  אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא
.  וןמשטח ארון תחת על מ  ס"מ 60-כ

 יים(. ם ק)בא ןואזור חל  עט למ
 --- ( 4)ראה  חתון ת ן  ל משטח ארו י מע חיפו  ך. המשת ב בהערו טופר ראה

 ל פינת אוכ 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . רות בהמשךראה פרוט בהע ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ים פרוזדור 
וקי בטון או  ל ב  בטון,

 ( 1)אחר
 . ת בהמשךבהערו טראה פרו אין ( 3) ראה ( 2)אחר 

 ם נה הורי שי   חדר 
 בלוקי בטון ,בטון

 ( 1)אחראו 
 . ךהערות בהמשראה פרוט ב  אין ( 3)ה רא ( 2)ר אח

 "ד מ מ 
 בטון מזוין  

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

 ה כללי חצ ר חדר  
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון ן,וטב 
 ( 1)או אחר

דלת  ף הקומש  ובהפוי קירות לגיח אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
י בעל  קריל בע אטיח + צ ומעל ות. ח פל

 נים. מטעם מכון התק ו תקן ירוק" "ת
 --- ( 4)ה אר חיפוי קרמיקה  . בהמשך בהערות ראה פרוט  

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50עד גובה קירות  וי פ יח אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא
ן  י בעל "תו תקלצבע אקרי טיח +  עלומ

 ים. תקנ ה  ןם מכוטע " מרוקי
 --- ( 4)ראה  מיקה חיפוי קר בהמשך.  רות בהע ראה פרוט

 ת מרפסת שירו 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  ( 2) אחר

 רחבה מרוצפת 
 בלוקי בטון ,וןטב 

 ( 1)רחאו א 
 . 2.6ף צוני ראה סעייוי קיר ח חיפוי/ציפ אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 המשך. רות ב ט בהעום פרראה ג

 יסה ר כב מסתו 
 ןבלוקי בטו בטון,

 ( 1)או אחר
 3.4ה סעיף אר אין אין ( 2)ר אח

 מחסן כלי גינה 
י בטון או  וקבל  בטון,

 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
תקרה סיד  ור  מגילי. אקרי

   סינטטי.

 גרניט פורצלן

 ס. נד החלטת המהמחסן לפי   בי קירותוע אין
  החברהממצג 

 ה נ ולבחירת הק

 רתי  י ד מחסן  
 ( צמד שהו )ככל  

י בטון או  וקבל  בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
גימור תקרה סיד  לי. אקרי

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 ס. ד החלטת המהנמחסן לפי   בי קירותוע אין
  החברהממצג 

 ירת הקונה חב ל
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 לטבלה:והבהרות ת הערו 
 

 ככל שיהיו כאלה, ניתן  -צה ים למחעשתומתועשים/מ ץחו תים של קירופנופן )בד איתבלוק  בלוקי בטון//וןבט :ירותחומר ק ( 1) 

 ית לרבות טהרלוונ קינהבתה עמידל ף י. הכל בכפובלוק תא גבס, או היה עשויה מלוחות גבס, בלוקיל קירות אלו תהפנים ששמעטפת   

 בחדרי  אי/בלוקי גבס.ת וןון/בלוקי בטבטון/בלוקי בט היו מ:ית(: ימה פניקרות הפנים )חלוקירים(. ני מגו: בידוד תרמי של בניי1045 "יבת  

 ן.בטווק או בלים "עמידים למים" ע"י היצרן ם המוגדרקירות מבלוקירחצה ייבנו ה         

 נחיותהלפי  בממ"ד .רלוונטיםנים ההתקות רישוד תכנון המהנדסלפי , לבמשו רמי/ בגר/ אות חגבס/טי טיח/ לגיריח ט :גמר קירות ( 2)

 ת אלו יעשו מלוחות גבס.שמעטפת הפנים של קירובשיטה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן יבוצעו ץ חובאם קירות ה פקוד העורף.        

 . ישראליקנים המטעם מכון הת ירוק" תקן "תו פנים יהיו בעלי וקירות קרותהתי בעצ כל לבן. :גוון  אקרילי. ה בצבע יעצב  

 לבן. גוון: .פוליסידבסיד סינטטי דוגמת ה יעצב .ברהלטת החלפי החמשולב,  גר/ אוגבס/ ב /טיח : טיחמר תקרותג

      חירת ף לב סוגי ריצו  . R-9 להחלקה  גדות תנ ה   ת דרגוב  והחקיקה הרלוונטיות   ת התקינה ודרישו  2279ת ת"י ומד בדרישוסוג א'. הע  :ריצוף ( 3) 

 ים מסוג גרניט פורצלן.  יח ארפורט להלן:  וכר, ובהתאם למ המ בחר שבהם י   ספקים יג המוכר ו/או היצויות שה אפשר הקונה  מתוך כמ 

מ או " ס   45/45  או ס"מ    60/60ת  ובמידניטרלי.    -בהיר  א בגוון  שאחת מהן הי   ות/גוונים לפחות דוגמא   3  -יצוף ו של ר סדרות   4  מבין ה  לבחיר 

 רים אלו. ש לחד מהנדר   ה  ה פחותלא תהי  מניעת ההחלקה רגת  מ. ד ס"   33/33

  מידות אלו מהצגת אריח ביה פטור המוכר יה קה )עפ"י אישור והצהרת הספק( ן לאספ יתנ  אינו    ס"מ  545/4וף במידות  ח לריצ ריה ואד במי   

 הלן:ל כמפורט ופי  חלח  ארי   ות ד נוספת או מי נה סדרה ציע לקוה אולם יהיה חייב ל 

   כר( : פות היא להחלטת המו ו החל  בין   )הבחירה   

 מ. ס"   60/60ס"מ,    33/33  אריחים: הידות  סף למו נב    ות י יח במידות חלופאר   א. 

 יצוף ר  ל סדרות ש   5כל הפחות,  לקונה, ל לכל מידת אריח, המוכר יציג   המיועד לריצוף, כלומר לכל מידת אריח     סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 רלי;בגוון בהיר ניט ד מהם  חות אח פל  ם,  י וש בדירות מגור ימבש  ים ושכיח  פוצים גמאות/גוונים נ לדו   אמים ונים התו ות/גואמ דוג   3-ו           
ובדרגת  ות וונטיה הרלודרישות התקינה והחקיק  2279ד בדרישות ת"י  עומ . ה סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםרחצה בחדרף צו רי  -  

חות פל ונים  גודוגמאות/   3  -ו וף ל ריצרות ש ד ס  4קה לבחירה מבין  יקרמ מסוג , אריחים  R-11 ת לח תא מק  רצפת ב ו R-10 ה  קדות להחל התנג

דרגת מניעת   מור לעיל. המוצגות לדייר לפי האמידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות  י. ניטרל -היר  ב   הן היא בגוון אחת מש 

 ר שיבח   הספק,   ו שתציג החברה אידה,  ון/מ א/גומסוג/דוגמ   מאחת  תעשה   וכש הר  ת רי בחו.  אל  פחותה מהנדרש לחדרים  לא תהיה ההחלקה  

 ידה.ל  ע 

ים המתאימניטרלי.   -היר  דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון ב  3  -וף ו יצר  סדרות של   4  חירה מבין '. לב סוג א :תמרוצפ רחבהבריצוף  -

ציג החברה או ר שת בח ממ ה ירת הרוכש תעשח ב   לגשם.חשוף  ף ולריצ תהושאינה פחגת ההחלקה קוז, ובדרדלם ליצירת שיפועי ניבגו

 (.יםצורך בשיפולפוי קשיח, אין ה בחיופחוץ מחהקיר  )במקומות שבהם .ר על ידהשיבח ,הספק

  :רותיםי וש רחצה חדר חיפוי  ( 4)

  30/60-ו כ ס"מ א  25/33-כ   ת . במידו ניטרלי   –היר  ב   ן בגוו  ם שאחת מהן היא ני ות/גוו דוגמא  3רת הרוכש מבין לפחות  לבחי  -ג א'. קרמיקה  ו ס           

ה במידות לבחירת בקרמיקת רו)חיפוי קי . , שיבחר על ידה ו הספק אחברה  ה ציג  ת ש מא/גוון/מידה, וג אחת מד תעשה מ בחירת הרוכש  ס"מ.  

 אקרילי(.  טיח+ צבעהדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה יר עד גובה קו משקוף הקונה ללא שינוי מהמח

 יול שינכללא  ס"מ 33/33, ס"מ   /5020ות  ת נוספפרט וכן במידו מות למ ת דו מידולהציע אריחים ה   יה רשאי ר יה וכ המ ונה  הק  בהסכמת   

ירות, הרצפות והנקזים זהה לגמר הקירות. הק רה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקהגיסע גלויה תבוצ ר הדירה. לצנרתבמחי

 .סמוכיםחדרים מעבר מים לחלקי בניין/ת יעמנל םם הרלוונטיייות התקנדרישי לפין וד ליאטמו לפי הוראות כ ם רטוביםבאזורי

-במידות כ   ניטרלי.   –ת מהן היא בגוון בהיר  דוגמאות/גוונים שאח  3  ות רה מבין לפח סוג א', בחי  –  קרמיקהקירות   חיפוי : מטבחחיפוי ב  

חות לכל אורך מ לפ ס"   60בגובה      . ידה   יבחר על ק, שספה   ה או בר חציג ה ממבחר שת תעשה    רוכש רת ה בחי  ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/20

העליון של החיפוי נור וסביבו בקו הסף  התי  תואם מאחור  חיפוי קירות   BIיחידת  אינו ב  התנור   ן תחתון.  כאשר רו)מעל א עבודה  משטח ה 

  : טיח + צבע אקרילי. ובקירות  מ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי   1.50ועד הרצפה )גובה  הקרמי 

 . מ"ר   .200  עד   הבודד   ח האריח ט ש   . אצו או טר  גרניט פורצלןצוף י '. ר סוג א רכש(: שנ ל)ככ חסן ף במצו רי  ( 5) 

 

  :הערות 

 שרות לבחור פק אחד ולא תינתן האפכי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ס ודגשי פקלמניעת ס – דייר/ת הרוכשירבח 

 ה.ברי החע" אלו שנבחרונים, גם מפקים שוסמשונים מוצרים  

 בנוי כדוגמת  או סמתית מחוכם זכועומיניום משולב אלמעקה  הבניה(חרת בהיתר לא נקבע אבאם ות )ב מעקות המרפסוצעי – קהמע 

 "מעקים ומסעדים". 1142יות ת"י לפי הנחו יתהחז        

 . "מס 2 -כ עד חללים סמוכיםבין ל ת,שרו רפסתומ חדרי רחצה, ממ"ד ירה,בכניסה לד – לסיםי מפהפרש 
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 . (ברוח/הגוב מס" 20עד ) תקנותר בהמות גובה דע )מדרגה( מונמך/מוגבה ףס כןיתגג, /שמש ותספלמר יאהביצ 

 בטבלה. המצויןיעשה לגובה  ותירוי הקבה חיפגו  - קירותוי חיפ 

 ת החברה. ט לפי החל ס"מ,    60  -מ   ות ח שאורכם פ   נות קמורות יש פי   אם ב   , PVCניום או  מפרופיל אלומי יבוצעו פינות    –יפוי  פרופיל פינות בח  

 וף בדירה.ריצג הע" ברהחע"י האו הברקה טוש ו/לייבוצע כי לא למניעת ספק יודגש  - רקהש/הבליטו  

  אוו/ פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןבסימון בתוכנית המכר ככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב) – ת, קורה/ו הולרגפ 

  .לבמשו 

 תרכומעל מטבח, ארונות וןבגב ארופים, לי קירות וחזיתות מחבשו למעטס"מ לפחות,  7 הבגובוף הריצר ומ( מחיםל)פנ –שיפולים  

 ום פינות )גרונג(.יטק יפולים, ללאי ושניים. חיפוטכרים ואזו 

  ת.לפחו ממ" 3 לש (ים )פוגותח בין אריחע מרווצובינדרש וקרמיקה, באבן טבעית נים לריצוף התק רישותלפי ד – מרווחים )פוגות( 

 ת.לפחומ"מ  1יצוף טראצו  רל  

 

 מפרט מכר זה  או במסמך אחרב ה,יין כך בטבלפועל רק באם צו נו בתקעיל יו לערות יש התייחסות בה הםם לגבי ומתקני )מובהר כי ציוד 

 ישה(.שצורף להסכם הרכ 

 

 

 ארונות: 3.3

 

שטוחה של הכיור/  הקנלהת פתח המתאים ךו, חיתכיורל בתתוש פים,דרות, מדלתות, מגי רון יכלולאה ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 . יםכלהכנה למדיח חשמל להצתה(,  דתל ונקושולבי זת גכולל: פתח, נקוד) בנותם מוירייהכנה לכ

    .MDFאו  (ארון עץ )סנדוויץ'שאר חלקי הוגב הארון יהיה מעץ דיקט. היו מעץ )סנדוויץ'(, גוף הארון והמדפים י                    

   מ לפחות מעלס" 90 -יהיה כ ח העבודהשטשל מ יוןלחות. גובה סף עס"מ לפ  60-כ  יהיה כולל חזית הדלתות, ן,רועומק הא                    

 ארון.של תחתית העמיד למים למניעת רטיבות  ס"מ ובחיפוי 10 -של כסף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה   

 .ינה"פות נן יותקנו "פתרול הארונה שהפי ומקו. ביחידותבהו ולכל עגול ס"מ לפחות, לכ  60 ברוחברות גימ חידתול ילהארון יכ   

 לי( שיוצגו ע"י לבן ואחד בהיר ניטרד גוונים לפחות )מהם אח 5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמיצוני: ציפוי חמתכת.  :ידיות  

  בגוון לבן.ו מלמין א/ו קהייפורמ: מדפים רמי וגפנימי פו צי . ברהחהם שיבחר/ו על ידי ק/יאו הספ/החברה ו  

  ;משךראה הערה בה*: ן אורך הארו דותי מ  

    נספח ג'ה רא :התחתון בח המט י בעד ארון לזיכו  ירמח  

     

ן במא ס"מ 2-א פחות מבעובי ל דהלבחירת הקונה משטח עבו ור:: תיאולכל אורכו  חתון משטח עבודה מעל ארון מטבח ת

ם ולייעם ש, (ייןלפי הענ  1,2ים )חלק 4440 ת"י דרישות ל עונהוה ערך(, השוו גמת אבן קיסר אודכרית )ולימפ אועית בט

קן קנט ותי כיור. בהיקף המשטח המשטח יותאם להתקנה שטוחה שלנות בכל היקפם. רוהאביחס לחזית מ ס" 2בלטה של בה

ד בחזית המשטח ככל  בועיעם  קנט מוגבה אללתקנה יף העדלהי שאנה רוקבע ע"י המוכר )הקן עיבודו יעליון מוגבה שאופ

 . ן אי ביצוע זה(יכוי בגיז ינתןילא . כל היקף המשטחמים ב ל אף כול הנדרש

  ארון המטבח חלק תחתון, יפלמידות: 

 3 הקונהפני ב יגתצ רכהמו/ר/ו על ידו. בחברהפק/ים שיבחוכר ו/או הסשיוצגו ע"י המ מגוון  דוגמאותמתוך  לבחירת הקונה גוון:  

  .לוח בודד אחד( דבקה ולאבההיו יסר השיש/אבן קיחות . לו(ייטרליר נ)אחד מגוונים אלו יהיה בה ת גוונים לפחו   

  

 .אין :עליון ארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני ר נח הכולל כיומו וא יותל פה,רסט ' אווויץהעשוי עץ סנד מתועשון תחתון רא )כללי(, רחצה בחדריין(: ארונות אחרים )צ 3.3.3 

 פחות.  למ ס" 80 -כ ת:מידו סטה. נירו וצירי ,תו/דלת ,ות/לרבות מגרה, שישאו י( טגרל)אינקוורץ  או  מחרס   

  רן הארון.ין לפי יצו/או מלמ קהאיפורמ: י פנימציפוי . קהאיפורמציפוי חיצוני:   

    ח ג'פנס ראה הרחצה:עד ארון זיכוי בר למחי   
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               :תו רהע  

)פינה ככל  הקיר ורךלא . המדידה3.3.2עיף בסרה להעוף והכל בכפ ורךר אמט 05.טבח מות ארונ לכללית ש ךורא מדידת   (1) 

תוך המשולבים במקרר( )למעט  נור, כיריים וכיו"בלמדיח, תדים ועמי ה (. חלליםבאורך הארון  םמיי פע מחושבתשקיימת 

   זה. אורי ה מתיכסטי ו שבחי  לא, ונות המטבחרא אורךת ו דמי ב 5% -טיות עד כס .תהארונו  ורךבא ו כללת י הארונו 

טבח המת יתכן ובקיר שבגב ארונו ן כי בחשבו בח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת ארונות המטיכוי עבור ז ה שלקרבמ ( 2) 

 וקה.תחזרך לצו  ה לפתח/ים אלו ים. יש לאפשר גישפתח/י גישה לקולטן/ים משותפ קיימים

 .הקונה להחלטת נםהי  תחתון  ון באר ניםובמ 'וכו  תנור ,מדיח של תקנההארון לצורך ה ן ו נתכ (3)

  מדפים,תות ו לד לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

 חי מדל וזיקשל מים ונ תהנדרשו  תו נההכ ולרבות ) ליםלח אלל ( ובניםמה םמליי הכלים החש קנתלהת שיועדו  מותקו במ                       

 ברה תנחה את  י הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחעל פ דווח על בחירותו ל הקונה יותבאחרתחת הכיור.           

 . שהרוכ         

 

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 יית הכביסה.תקן תלה למישירתהיה גישה נו ממ רשא ,מרפסת/תרוסת השהממוקם במרפ בקיר חוץ פתח              

באורך מינימלי  חבלי כביסה פלסטיק, 5,  יםגלגלכולל  םניצבי מגולוונים(כת )ממת מוטות 2: )קטנה( כביסה לתלייתצוני יח תקן י מ

 .כמטר סה" 8 -מפחות באורך של לא כולל חבלי כביסה   ס"מ 120באורך מינימלי של  מתרומם מתקן וא ,ס"מ 160של 

 ר.חצשווה ערך ב ן מתקןיותקשר שלדירות הגן: אפ 

 .5100ן ישראלי תקבומד העד מחומר עמיאור: י ת: ר כביסהתו מס 

 

 

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

 תריסים תונולח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 וי בנהפתח ה
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /םואלומיני

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 רר( כע"כ(/ נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
אלומיניום/  

 מתכת(

יחה  סוג פת
כע"כ/  /יר)צ
 ס( כי / רר נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
יום/  מינאלו

 כת(מת
 ם ביחומר של

פתיחה)ציר/  ג סו
גרר/  נ כ/.ע.כ
 (ימלחשיס/כ

 סה כני

1 

 גילה ציר ר  וןחטפלדה ב 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיור  רדח

1 

 ע.כ נגרר כ. אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו אלומ' 
 מליחשה גליל

 יי ידנ וב כולל גי
 235/220-כ --- 235/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 כ ע. כ.נגרר   גג זומ ' ומאל

1 

 מ' ולא אלומ' 
 גלילה חשמלי

 גיבוי ידני לל וכ
 115/115-כ 115/115-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

 115/151-כ 115/115-כ ---

  חדר שינה 
 1ים ורה

1 

 ר רגילה יצ עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר וגג אלומ' מז 

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
ש  )משמ

  דר שינהכח
2) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 יחה חוץ פת

1 

 גג ו' מז אלומ
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  לכיס ר  נגר אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  רת/ים, הנגרםיס רסיו  דףגד גז, הנ  דהפל  שתיים,  חת אוא  כנף

          ילה לפי הנחיות הג"א. יר רג או צ  לכיס. 
--- --- 
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 תריסים תונולח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 וי בנהפתח ה
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /םואלומיני

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 רר( כע"כ(/ נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
אלומיניום/  

 מתכת(

יחה  סוג פת
כע"כ/  /יר)צ
 ס( כי / רר נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
יום/  מינאלו

 כת(מת
 ם ביחומר של

פתיחה)ציר/  ג סו
גרר/  נ כ/.ע.כ
 (ימלחשיס/כ

 ח. רחצה  
 כללי

1 

 רגילה  ציר +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ויט נ

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 80/210-כ

 שירותי
 רחיםוא

1 

 ציר רגילה  ר +צוה עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 וינט 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/115 -כ 80/210 -כ

מחסן כלי  
 גינה 

1 

 פח 
 ה לציר רגי

 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- /210115 -כ

י  דירת מחסן  
 ד ו צמ 

)ככל  
 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :תואחרו  טבלהל ערותה

 (.הרכישה םכשצורף להסזה או במסמך אחר  רט מכרלה, במפטבב צוין )הקיים בפועל רק באם 

קנת קנט פולימרי בתחתית תיכללו הת למים ונה עמידותהיי תותהדל ת ציר רגילה.יחובפת 23ס' מ אליישראם לתקן דלת עץ לבודה בהת= עץ  תדל .א

= סוג הלי רג ציר , ץ האלומיניוםת יועהנחיו לפי ופיל:סוג פר= אלומיניום, אלומ' . ך(י' בהמש יתר בסעיף  )ראה פרוט לפחותס"מ  7בה ת בגוהדל

ומחה )כיס( בקיר, לתוך ג וכנף ו/א גררת על= כנף נ כ.ע.כ ררניג ה+ משתפלת,ילרג=  ()דרייקיפי וטנ סבטוי(, = פתיחה משתפלת )נקיפ  ,פתיחה

כולל אטם  ף צן(,  במילוי פוליאוריתן מוקת היצרלפי הנחיובעובי לומיניום )ויים פח אעשם : שלבי התריסייסיםרת ,ה אנכיתבתנוע= כנף נה וטי ליגי 

  (.בחדר דיורחשמלית, הלגלילה  ,)גיבוי ידני אחד ו חשמליא/ה ועוצת רוה, באמצעעלמ פיל כל= תריס נגל הילגל. גברתם לאטימה מובין השלבי ימגו

 תות/לדתאים לסה"כ ההכללית בדירה תהכמות ובלבד ש הבטבלם של אחד מחדרי רבתיאוע פייכולות להו י חדריםפים לשנשות, מותתות/חלונלד . ב

 .ויריזוג האומערכת מ תפקודל ההכנכס"מ  3פה עד  רצמעל וגבהו י ניםת פולי דלתות בטבלה. יתכן ושצוינומהחלונות 

י לוחות ים משנהמורכב, ןות התקלפי דריש רגיל/בטיחותי( Double Glazing)ול כפ שקוף וג זיג םניום עומימאל ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  /ות נו חל .ג

 יזריםתקן ואב בעלי תו ויהי םהיכיברהחלונות ו .(מ"מ 6 ובי שלבעיר או עם מרווחלפחות, מ"מ  4 בעובי גוג)זי ר ביניהםיוית עם מרווח אוזכוכ

מתקין מורשה ל ידי יותקנו ע חלונותוני פתיחה ונעילה. הגנמנת מובנות, ים, ידיוים, גלגלירצ ,EPDMי גומי , אטמריים, ובכללם: סרגלי זיגוגוקמ

 ןיותק ת,החלונו ללכ לותסיבמ :תו תשר .ף ות פקוד העורחיהני לפ, נגרר  הפלדכנף/ים  ניום מזוגג עםוג אלומיסמיהיה חלון ד "מבמ מטעם היצרן.

 .אחת תרש נף לכ כהכנה במסילה נוסף  נתיב

 תונה למרפסת שרופלרבות במטבח באם  ש אוורור(יה נדרכנון והבננות הת)בחדרים שבהם לפי תק י ונלקיר חיצ מזוגגתלת ו דלון ו/אר חעדבה .ד

 .פפת כיסוי(ר ותבר)ל מכני רוראוויותקן , הסגורה בתריס או חלון

  יניום.האלומיועץ נון תכ "יעפסוג פרופיל, גוון,  .יוםניעשויים אלומ סיםות והתרי החלונ תו גרסמ .ה

 . מומה )"חלב"(או ע שקופהבטיחותית  וכיתכזתותקן  יש חלונות(, אם)ב ושירותים רחצה דרבח . ו 

 . ישות כיבוי אש ר ד לפי  ת,  ועו ב ק   ת פפו ר או  / ו   דלת ב ה  בכ או ס / רור מכני ו אוו   ו/או לון  ( יעשה באמצעות ח חסן מ   כש ככל שנר )   סן ח מ אוורור ה  . ז 

ות מערכ ,(טלסקופיתרמית/)פנו עינית הצצהוסף, נ מיסגר בטחון פני 5044ל תקן ישראמת לתוא ריח,ב רב (. דלת פלדה )ביטחוןת כניסהלד .ח

מ  מ" 1.25 י שלבועת בנלדה מגולוומפה ף בנימשקו .רהדיר פסר דלת ומתחתון, מעצו מברשת סף  ,"נעה ו"רוזטות ידיתירים, מגן צילינדר, צ

 כר.י בחירת המומר לגוון לפר. גצביעה בתנואו  והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל תכנף הדל לפחות.

  אש./בטחוןות קע יתכן ויותקנו דלתקרת לדירות בקומ הנחיות רשות הכבאות, בכניסי הלפ .הבחירת החברלפי  גוון וניל,  ציפוי ממ"דת דל .ט

בכל היבט  ךרה עשוווי אחר למי או/ועם מילוי פלקסבורד רת גסעל מ קיםחות מודבמשתי לו השויע התהי כנף הדלת :יםפנ לתותמכלולי ד .י

המתאים  ני מתועשצוחיע או ציפוי בצגמר פורמייקה או שקוף הדלת. סוג מנו בהתאם ליותק יים, אחר. ציריםקה, קטיוסחוזק, אק –תפקודי 

ן ישראלי לתק בהתאםמשקוף הדלת יהיה  .ותחפצדדים ל 3-צופה ב)קנט( מ הדלת ף נף כקבהי .םדדיצה ניכת משדיות מתם י, עםידות במילעמ

 חתה / מקלאמבטי בחדרי מים. קנתו יהיה עמיד לחר התהמשקוף לא .מהטיא יתואם לדלת כולל פסר גממרי או עץ בת פוליהלבשו בעל  23' סמ
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לפחות נים גוו 3 צגו לו ומתוךאות שיומגמגוון דו וךכש מתת הרוחירלב :ן ו וג   בכנף הדלת. גגור, מזאו-צו /והרוצ "פוס פנויי "תנעול סיבובי דמומ

 דה.הספק/ים שיבחר/ו על יו א/רה וחבגו על ידי הלבן(, שיוצ מהם )אחד

 ,בנוסף  .בועק רגוע סו, אין לקב(מהוקדיירים באמור לשמש את כלל ה םוחר)ב קומתי וץליהמוכרז כפתח ח  בדירהח ובפת בממ"ד -ח חילוץ תפ .יא

 הפתיחה.ן יויחה וכבות סוג הפתון/תריס, לרהחל הפתח, סוג ידותנו שינויים במתח חילוץ יתכפכויות המוסמכות רשרז ע"י השיוכ חתבפ

 2 -כבוהים ג"ד הממ ת וריצוף סף הדלחיצונית.  רת,גרנ/ומה, הנפתחתטאמוגן הינה דלת פלדה ה למרחב יסכנ דלת :העורףקוד י פלפי דרישות  .יב

גלים עומ אוורורוכן  פתחי  יום + זיגוגומינה. חלון אלפתיחכנפיים ל 2ררות לכיס ו/או גנשתיים, האחת או  פלדה כנף לון ח .ירהדמ מעל מפלס ה"ס

ח פת ידולהקיר  "גע ,(וד העורף פיקלפי הנחיות )אויר  וןסינ מערכת תנקהת רוק.)פלנצ'(, וניתנים לפ פלדה סקאותם בדיחסומי בקוטרים שונים,

י הרמתקן הסינון, ברה ע"י החסופק באם יודגש ש (.2010)תקנות הג"א מאי  ת היצרן.ודהמערכת לפי מי ותמית. מידמקו הערהפ רוצתיהאוורור 

ע"י מכו לכך וסשה םי הגורמיואטימות נוספת ע" ותינתקבדיקת יחייב  ע"י הרוכש,רוקו יפלכן עורף, קוד הו ע"י פישראווו נבדקתקינתו והתקנתו ש

 עלפובהביצוע  ועל יגברפלבין הביצוע ב או במפרט המכר/ן בתוכניות המכר ובין המצוי ה של סתירהדגש כי בכל מקרק יופס יעתנלמ ורף.הע ודיקפ

 רף.ות של פיקוד העוהתואם הנחיות מעודכנ

 

 

 טרים בדירהמתקני תברואה וכלים סני  – 4טבלה מס'  3.6 

 זו(בלה הערות לאחר טגם )ראה   
 

 קןמית
 וםמיק

 מטבח
 שרותי 

 יםחראו 
  רחצהדר ח

 כללי
 מרפסת 

 שרות
 אחר

 כיור מטבח
 ()בודדת/כפולה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' וגס

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- סוג
 סעיף ראה 

3.3.3 
--- --- 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ זיכוי 

כיור לנטילת 
 ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- וגס

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

 לפי מידות היצרן ---
לפי מידות 

 רןצהי
--- --- 

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין ---  יכוי ₪ז

 אמבט/ 

 תחלקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
170/70  

 אמבטיה()
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- ₪ יכוי ז
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 קןמית
 וםמיק

 מטבח
 שרותי 

 יםחראו 
  רחצהדר ח

 כללי
 מרפסת 

 שרות
 אחר

ה למים סולל
חמים /ים קר

מהקיר או  כיור,ל
 מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ג' חפנס ראה יןא כוי ₪ זי 

סוללה לאמבטיה 
 רים וחמיםלמים ק

 --- --- םדג

  רךד-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 ()הלהסול

--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למקלחת 
 קרים וחמיםם למי 

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

כונת כביסה ם מר מי חיבו 
 קוזלני ו 

 --- יש --- --- ---

 בדופן חיצונית 4תח "פ
  פליטת אדים לשרוול

ולל תריס כ ,סהמייבש כבי מ
 נה ומשקולת סגירההג

 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 ור מדיח כליםהכנה לחיב
והכנה  רזת בכוללההכנה )

ולסיפון  ,בביויבור ללח
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין ל()ברז ני  מקררלנק' מים 

 --- --- --- --- 1 ת גז לבישול )הכנה(נקוד

 מים ודת גז לחימוםנק
 )הכנה(

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(. ףשצורך אחר מסמאו בזה מכר לה, במפרט בטב צוין ק באם )הקיים בפועל ר 

   ירוסטה בהתקנהנרניט/ג ורץקוורץ/ קומחרס/ סילי  ,ת הקונהלבחיר: ס"מ( 80/46 -כפולה כו ס"מ א 40/60-ודדת במידות כ)ב מטבח כיור  )א(

לת י טור נכי  רה.החבע"י חר שיב היצרן/ספק,לפי  ינטגרלי(:כיור רחצה שולחני )א. )לפי סוג חומר הכיור( התחתונ בהתקנה  או שטוחה

 . י החברהי היצרן/ספק, שיבחר ע"לפ, במידות חרס ידיים:

 ( )מושב :כיסוי אסלהה. החלטת החבר לפי תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (ליטר 3/6) דו כמותי חרס,/מויס ארגז שטיפה: יה.לות: אסלה ()ב 

 .נירוסטהבעל צירי כבד  טיפלס               

 ות ומיטת תמיכה ינבפ י עץלופוליאסטר. מיקפי, שלד עץ עם ציפוי מ הומוגני, בעלת חיזוק הי"מ 3.5בעובי אקרילי מר מחו תהיה ה:מבטי א   

 לפחות מצופה אמאייל.מ"מ  2.5בי לופין מפח בעולחי . מגלוון י ברזללמפרופי               

וא ימוקם וה ניקלבציפוי כרום  ,י דו כמותימרון קל מנגניקסר בעמ למערבפרח/ : : דגם. לקערת מטבח()כולל חסכם קרים/חמיםם למי סוללה   (ג) 

  סדרות 3חירה מתוך לב ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -כפיה בגובה  :נהתהיי ברז מידות ,הכיור או הודהעב חמשט שורמי על

 .פק/ים שיבחר/ו על ידההסאו שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/
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  או העבודה משטח ישורמ עלמו  הם ימוקו  וי כרום ניקלבציפ,  הפי  ערבל: דגם: פרח/מכמים(סחולל  )כ  חצהיור/י רלכ ,מיםקרים/חסוללה למים   )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ,ס"מ לפחות 15ולעומק  פחותס"מ ל 15 -באורך כ  :תהיינה ברז מידות ,ורהכי  

  ים שיבחר/ו על ידה.חברה/קבלן ו/או הספק/ה ע"י  

 יאה תחתית ת יצהכולל ,ציפוי כרום ניקלב מהקירם מיקס מים חמים וקרי ן סוללהתותק :באמבטיה :ל חסכמים(לו )כ םים/חמי למים קרלה סול )ה( 

 ות ומזלף. פחמ לס" 60טלסקופי ומוביל אנכי באורך  , מוט החלקהמתלה מתכוונן צינור שרשורי,אמבטיה מיל' הל  

 ר/ו על ידה.לן ו/או הספק/ים שיבחה/קברבי החצגו ע"שיו רותסד 3וך לחת, לבחירה מתמקיה/האמבטסוללות   

 .ניל יברזולביוב,  בור: חיכוללת שטיפת אסלה י /גזארו כיורים ת התקנ )ו( 

 .ן: לבקבועותון הגו  )ז( 

 . נת חשמלוהז כיםו דלוחין או שפלקור וחיב (2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםת כביסה כוללתחיבור למכונהכנת  )ח( 

 קצה.לא אביזרי ל רת, צנרת נחושת בלבד: באם לא נאמר אחנק' גזל הנהכ ()י 

 נית.עירוטורה המסופקת מהרשת הבטמפר: מים מים קרים )יא( 

 בתקן ישראלי יםומדשע קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,אם אינם ממבחר החברהב -אמבטיה(/רחצה )אגניתת קבועו  )יב( 

 .  R-11 -מ א פחותול חלקהת המניעל  

 העבודה או הכיור. משטח ברז הממוקם על מישור  קרי = פרח בוע.ק הנשלף מתוך שרוול רז ראש בנשלף =  )יג( 

  ידית אחת.  חמים, בעזרתמים לקרים /ת יקסר( = ויסו)מ למערב  

 ם.הישנו רז ו/אלפיית באו ת ו/קרים, לראש מקלח/יםחמ מיםנטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של י)א דרך-רב  

  

 מסמך אחראו בזה  כך בטבלה, במפרט מכר ויין יותקנו בפועל רק באם צעיל ת בהערות לסו נים לגביהם יש התייח)מובהר כי ציוד ומתק

 ישה(.ף להסכם הרכורשצ 

 

 , ברצפה, יין(בנה לללכותפים משותכן ם יבחלק)ת לקולטני ביוב ורביקחי צנרת ופת: אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1 

 יבוי אש(. כ עפ"י דרישות מות,וכ ם)מיקו כן מתזי כיבוי,יתה. האינסטלצי החלטת מהנדספ"י ום וכמות עיקבמ, או בסמוך לתקרה בקירות  

 ן יב דקובלי פית גז וכעברלהת וצנר מפוצלו/או  זימרכני ילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב קי מיםארון למחל  

 רון, במסדאו /שרות ובמרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  ועדמים . מיקואיידלמהמיועד עד המיקום , המיקום המיועד למעבה  

  .הרהחבעליון ו/או במסתור כביסה,לפי החלטת מהנדס  בגג  למעבה דמיועמיקום  חלטת החברה.ה עפ"י  

 ארית תהיהולין. התקנת המערכת הסתהיה לפי הוראות כל דת ריאלסות ת מערכבאמצעו רותלדי הספקת מים חמים   3.6.2

 . ם )טיימר(לחימום המי קן קוצב זמןהתהמים החמים ודוד לי ללרבות גיבוי חשמ 579 שראליבהתאם לדרישות תקן י      

ק זמן )טיימר( הכולל מפס צבוקן תקמלי והעזר חש מנטם אלית וכולל חימום עארסולת הלכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכ  

 .  פעלהאת זמני ההש במאפשר לתכנן מרא 

והתקן קוצב המים באמצעות חשמל  יעשה חימום ,כת סולאריתערבאמצעות מים ם חמק מית כל דין לא ניתן לספהוראולדירות שלהם לפי   

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

 גג עליון או בסמוך לה ת אושירומרפסת ב מוסתר אך נגיש כגון במקום: מיקום הדוד ;ריםיטל 150 :תיבולבק חמיםים למ( מכל אגירה )דוד            

       ציה.מהנדס האינסטל תכנון לפי 

 (. 2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה .הרחצה, אמבטיומטבח  : קערותכליםמים חמים ל ורחיב 3.6.3

    .בלבד הגןרות יש, בדי :דלי""ברז  3.6.4

 (.קום לפי החלטת החברה)מי : ישלמונה מים לדירה הנהכ 3.6.5

  לציה,האינסטמהנדס  תכנוןלפי  ,PPR, S.P ול,ונת, פקסגודה מגול: פלים וקריםינורות: מים חמר הצחומ 3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, וחין דל  

 יש.: עד נקודת הגז במטבחו  הגזה ממקור צנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישהרלדי  נה גזו הכנה למ 3.6.8

 

  הערה: 

 ק, ניתו התאמות, ברזי, םיכיעבור מחברים, מאר םתשלוו כולל מחיר הדירה אינרה. החבהחלטת  פילהינו בדירה,  הגז' נקמיקום  

 גז, ר החיבועצמו ל קנת המונה והמונהתהרך הנדרשים לצוריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים  , מיסים,ונהמ פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( שרוול פלסטיב לתחמושקת גז אספ נרתצ ניין.בבית ע"י החברה לפעול הגז המורש' נה ישירות לחבוקה םלתם ישוא 

 מחיר הדירה.בלה כלו 
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 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  ורתחשמל ותקש מתקני  – 5מס' טבלה  3.7
 

 ג' נספח תקע ונקודות טלפון, ראהת י , במחיר זיכוי לנקודות מאור
 

 םמיקו 

ת נקוד
 רמאו 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מים גן מו 

 קע ת יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ון פטל נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 חר/ הערותא

 לדירה יסהכנ
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

ובי  לל  ורהמפסק תא -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . יתמל דירחש  לוח -
שורת כולל  ק ת ון אר -

 . שקע 
 פוניה/טלוויזיה טל  -

 ורדי חדר
 וכלא נתופי 

2 3 - 
1 

 ן( מזגל)
1 

תוספת   -לי תריס חשמ
פעלת  לה  חשמלנקודת 

   התריס 
 . ה מרוצפת( )ראה רחב

 יםרוזדורפ
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
  כוללוזדור המ' או בפר

ות  נקוד  2"ר",  ת נייפ
 . ףמחלי פחות + ור למא

 1 חמטב

6 
ם  )אחד מה

כפול, אחד  
מהם מוגן  

בדרגת   מים
44IP  ואחד  
הם מוגן  מ

רגה  בד
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

השקעים, בתי  יקום מ
ה מעל  יהי התקע 

בודה ככול  הע  משטח 
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
שקעי כח נפרדים  

 נור, למקרר תח, ללמדי

ינה ש דרח
 יםורה

1 
ק  ל מפס ל)כו

  ףמחלי
 ( הרולמנ

4 
ם ליד  ניי)ש

 יטה( המ
- 1 1 

ק'  אינטרקום )נ -
 ד( שמע/דיבור בלב

 /ד"ממ
 ח. שינה

פי  מנורה ל 
  נחיותה

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

  ודק פי תקנות לפי 
 ורףהע 

 ר רחצהחד
 בטיה()אמ

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

  קע בית ת)
 לתנור( 

- 

ן  מצב ז+ התקן קו
ד  לל מפסק לדוהכו

י  " עפ מיקוםהשמש ב
 נון. כהת

 מכני רואוור  +

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

הכנה לנק' אוורור מכני  
 + מפסק היכן שנידרש. 

 רות שסת מרפ
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 , יסהכב )מכונת 
 כביסה( מייבש

- - 

 רחבה 
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 ( )מוגן
IP44 

- - 
מלי +  שיס חולל תרכ
ה  פתיח  סק + מנגנוןמפ

 י. ידנ 

כלי  ן מחס
 נהגי 

1 - 1 - - 

שמל של  צריכת הח
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

משויך המחסן. או  
ות  נ שהזין לחילופ 

החשמל של כל  
למונה   נים יחוברוהמחס 

פרד  תף ונ משו
  אונים בלבד,  למחס 

מונה נפרד לכל מחסן,  
י  וכר ועפ"המ להחלטת 

 . בחירתו
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 םמיקו 

ת נקוד
 רמאו 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מים גן מו 

 קע ת יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ון פטל נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 חר/ הערותא

 ןמחס
כל כ)

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

ל של  שמחיכת הצר
עון  של חובר מחסן תה

החשמל הדירתי אליו  
משויך המחסן. או  

ות  נ שהזין לחילופ 
החשמל של כל  

למונה   המחסנים יחוברו
פרד  תף ונ משו

  ם בלבד, אולמחסני
לכל מחסן,   מונה נפרד

י  ועפ" וכר המ חלטת לה
 . בחירתו

 תורסמ
 הכביס

- - - 
1 

פקט הכנה  )
 (למזגן

- - 

    

  ה ואחרותהערות לטבל

 מטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת.רא /הילא -נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי תיב = הר/ תקראור קי מ תנקוד (א)

  .רד(ספר כל שקע בנפבפנל אחד, נאו יותר  קעים)שני ש .רגיל שמלח מזרם חשמלי הניזון חיבור מתקןקע" בודד ל= "ש רגיל(אור )בית תקע מ (ב)

 ת.חופ מ"ר ל מ 1.5לים יבור יבוצע בכבחה

החיבור  ע בנפרד(.כל שקאחד, נספר )שני שקעים או יותר בפנל  רגיל שמלם חהניזון מזר שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  גיל(ר)מאור ת תקע בי   (ג)

 ת. ממ"ר לפחו 1.5צע בכבלים יבו

 תולכמ תם תוספושאינ א' בסעיף המצוינים תקרה או קיר(, בר )מאושל נקודות ה קהלאופן ההדל אור בלבדת לה=קה כפו דלאור הת מודנק (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5ים קבלם פרד עללוח למפסק נ ובר ישירותמח גל נפרדכל נק' במעפרד )גל חשמלי נ"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מע = פרדל נבית תקע מעג (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.מים  ןה מוגזר הקצאך אביד רמל נפבמעגל חש גן שאינו בהכרחוע מתק ביתאו אחר=  44IPגות הגנה קע עם דרתבית  (ו)

ים, בין מחשב –רת נקודת תקשוטלפוניה,  ללות נקודתד וכולט( או לחונקודות ביחד )קומפ 3= )מחשב( תרקשו ץ/תטלפון חוטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /םינהטלפולרשת  הדירה ורבלא חילכבלים.  לקליטת שידורי  בורלחיאמור, ואפשרות דורי חובה כקליטת שילבור חי –ה זיטלווידת קונ

 .ל כיסויכול 1ודול מ 55 וקופסא קירכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בימר יכהנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט מש

 .(פי הענייןעמדת שומר ללו אנה למבדלת כניסה לם )לתקשורת פניזרי קצה יל אבות כוללאות מ/ודהנקום(= פנים )אינטרק קודת טלפון נ (ח)

  מ"מ.  2.5עם כבלים  דנפרסק , מחובר ישירות ללוח למפל גבי מעגל חשמלי נפרדע ע כוחבית תק = כח דתו נק (ט)

ההכנה ועד נקודת  ז תקשורתומריכמחשב( ) קשורת' תנקכנה לה משיכה בלבד.ול"( וחוט צנרת )"שרות הכוונה לן אחרבאם לא צוי"הכנה"=   (י)

ת ספק עמניל. "מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי( ת הדייר(,וי)באחריותקן הרחצה ר דדלת חמעל מצאת לתנור חימום נ ההכנם הבאבקיר. 

 קע מוגן מים.ום כוללת שלתנור חימ ההכנה ברה."י החמסופקים ע יודגש כי אמצעי חימום לא

ם /הת אותכבים איקים/מדלמ, אך וק ביניהםם הנמצאים בריחישונים י אביזרים נפרדכיבוי, משנ להדלקה/ תיתנואור הנמ דה/ותנקו =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

ובר ישירות הנקודה תח ן לכיריים.קום המתוכנחת למהמטבח, מת תותקן נקודת תלת פאזית בארון= י פאזלת בדירת מגורים הכוללת חיבור ת (יב)

 תי.ל הדירשמחלוח הוהמפסק ב לרבות בית שקע טיווהח דה תכלול את כל. הנקו5*2.5וט בכבל וותח החשמל וחזי בלפא לתפסק תלמ

 

 אחראו במסמך  ר זה , במפרט מכו בפועל רק באם צויין כך בטבלהנותקל י י ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעי כ מובהר)

 ישה(.להסכם הרכ שצורף 

 

   רת אותשבת למנגנון ו בחדר מדרגות וראקת הדללחצן ל .יש: ורת מאו : נקודבכל קומה תית:אה קוממבו ות/ דרגמ חדר   3.7.1 

  יש. :אה קומתיתצן מתוך הדירה להדלקת אור במבו חל .יש לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 להיתר(. יה )בקשהנוהב התכנוןות תקנ פי עלדירה ם )צינורות( בכנת שרוולי: הפון חוץ טל 3.7.2 

  ,זמזם צליל: .ןלחצ ג:פעמון: סו 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.טרד: סטנ: סוגעלקה/שקהד ביזרי א 3.7.4 
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בתוך  גיל(,כולל שקע ר)דירתי רת ולוח תקשו  (בעתידרך הרחבה לצו מודולים 6-ארת מקום פנוי לשל הכול)דירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 .ןאי בת:שעון ש: יש. חתמפסקי פ מל.הנדס החשמנון לפי תכ  :יקוםמ .יש: ירההד

 קוצב זמן. ללכו  .: ישלי חשממש/ש ,מים דחשמל לדו  נקודת 3.7.6 

 .הקונה(ע"י וע"ח  זמן ויותקןונה אשר יותקנת מהזמנה וה מחיר הדירה אינו כוללאמפר. ) 3 × 25: : תלת פאזיגודל חיבור דירתי  3.7.7 

 תת בקומשיאסה הרדלת הכני לל לחצן לפתיחתו, כבורשמע די ינטרקום)א .5 בטבלהכמפורט  :יקוםמיש,  :וםנטרקאי  כתמער 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבופומית ו ,ניסההכ  

 ן.: אית(וויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדלת טערכמ 3.7.9 

  וציתררב עויזיה טלויטת לקלם לכבלילחיבור  הכנה :טלוויזיה יטת שידורי הכנה לקל 3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה תיצערו -יה הרבטלוויזה תלחבר נה ישירותישולם ע"י הקו ראש על וללא חיבור בפוללא ממיר )   

ה ונ"י הקע שי אשר יירכממיר דירת )ללא M.Fו דיור 33, 1,2רוץ שידורי ע לקליטת או למספר בנינים ןלבניי זיתמרכאנטנת צלחת   

 (.רות זהק שמספ  

 :םיתקנים אחרי מ 3.7.11 

 .ש"ע או יצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה"ח ח חשמלי"י מפוצע עיבו תקנות,כני לפי חויב באוורור מהמ לר חלאוורו  -  

שמלהח שתלרו פאזי תלת לחיבור םתתאי המערכת .הדירתית החשמל ריכתצ של הולבקר יטורלנ מערכת תותקן דירה בכל -  

 .םהמשתני החשמל תעריפי הזנת ותאפשר תישראלהי   

 :תכלול ערכתהמ                                   

 חשמלי זרם המודד רכיב על מתבססת אשר הדירתית לחשמה וחבל מדידה יחידת                                   

 ; אלחוטי רלשידו קשורתת יחידת) יפאז תלת חלו עבור רםז ישניחי שלושה                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את עבדמו המקבל אלחוטי טלייגיד צג                                     

 סההכני במבואת / יסההכנ לדלת מוךבס ,דירהה בפנים תקןיו הצג ; ברורה הבצור                                     

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת פתטורגיה השהאנ כתצרי וניתנ את תלפחו ציגי הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש םבמקו                                    

                                  .הכספית                                    

 .3.5יף ים סעפתחטבלת ב יםתריסי/ים. ראה גם תריס/ים חשמלחיבור ל -

 

 :חימום, בדירה /תקני קירור מ .4

 :לתכלו אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני תכר למע לבדב הכנהיש  ן.יא מרכזי  רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל צרוק יעיל ראווי פיזור שרהמאפ חרא קוםאו במי מסדרוןה או האמבטיה חדר קרתת לתחתית מודבצ יידלמא מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                         המתוכנן המיקום בין צפהרה ימילוב ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת נרתצ של "צמה" רבותל ותדרשנה תיותהתש ביצוע  .2                   

  אמוצ .ביסההכ ניקוז מסתורל או פהרצ למחסום איידהמ ניקוז 3 *2.5פרד נ עגלמ כוח שקע ,בהלמען וכנהמת המיקום עדו למאייד                        

 .בפועל המערכת קנתלהת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "המצ"ה                      

 .סדרוןהמ קיר על טטמוסהתר למיקום עד המאייד מיקוםמ קיר דלפיקו ריק ולשרו נתהתק                   3.

 .יראוו זוגימ הנדסמ ידי על המערכת לתכנון םהתאב היהי ההכנות קום. מי4                  

 .יםבהמע / ההמעב למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                   

 כנה תכלול:. במקרה זה ההי בממ"דנה למזגן עילוצע הכהעורף, תב .       *באישור פיקוד6  

  רה מלוח החשמל.דת הזנה ישיחשמל נפר קודתנ -                     

 במכסה.  ריסגור י"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינמממחוץ ל ה בקירנקוד, מםיקו מיצנרת נ -                    

 .תר ע"פ התכנוןנע ומוסיה במקום מוצעבה יהמיקום המ -                    

 יר.האון מהנדס מיזוג בהתאם לתכנוות הנ"ל נההכ כל  -                              

 לכל  מיזוג מאפשר ינוא רההדי תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  .( לעיל6) 4.1 סעיף ר בובר לאממע .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את לולשתכ דירהה לקיח יתרתל םי/ לפוצמ נים/למזגן הכנה ף בנוס תבוצע ,רכאמו חתא  מרכזית נימי רכתמע באמצעות חלקיה  

 .מים קוזינ צנרתו גז צנרת, צנרת חשמל ותבלר שותהנדר התשתיות   

  .איןר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: י ו מיזוג א 4.3

   .: איןהפועל בגזנור חימום ת  4.4

 .(רחצהבחדרי ) .מוגן קעש ללתהכו חימום נורלת נקודה בוצעת. אין :הפועל בחשמלחימום תנור   4.5



 

  

 

 

 

 

 ג' , ב'נספחים א',  

 29  מתוך  21 'עמ 17.05.2020תאריך:  / 116,129דירות מס'  / גן   - ריםחד 3דירת /    7,8בניינים  /  כןשתמכר למ  מפרט  /108 מגרש / יעיןשת מוד מור גב/ ץ בוני הנפר / יכות הבניהסד לאמ

 

 .יןא: דיאטוריםר  4.6

 : אין.שמלייםחים טורקונבק  4.7

 .אין :תי פתת רצ חימום  4.8

 : אין.אחרים םמיתקני   4.9
 
 
 

 , במחסן:הדירות בסידורי כיבוי אש ובטיח* .5

 .: ישכש(ם נר)בא ן חסבמ .ות הכבאותדרש ע"י רשישי ככל: הבדיר נקלרים(:)ספרי ש אוטומטיתמערכת כיבוי א 5.1  

 .תבאורש ע"י רשות הכדיככל שי: ן גלאי עש 5.2  

 ש.י :"ד(מממוגן )ן במרחב המערכת סינו  5.3 

 

 , הכבאותע"י רשות  דרשי י , ככל שעליהם י יפווי/צלרבות חיפ ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, דורי י ס* התקנת   

 .יכנוניותתשות קב דרי ר עם אחיקו במו ומנו אך יותקנ, ו/או שיסהמכרכנית ו בת יוצגו  הכרחלא ב    

 

 :ת פיתוח ושונותעבודו  .6

 חניה 6.1 

  המגרש; םתחו: בםכול. ולא פחות ממקום חניה אחד לדירה הבניה רלפי הית :ין/יםבני ל הני ומות חסך הכל מק 6.1.1   

 . יסינטט וע בסידצב וןבטטיח פנים או בב יעשו :המרתף ת פניםגימור קירו . ףת המרתבקומוניות כל הח              

  ;איןפרט(: )ל מקום אחרחניות ב  

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום בניהה לפי היתר: ניותח רמספ, : ישת(טית/משותפחניה לנכים )פר 6.1.2   

  ה רשמי נכ תגת ה נכה )עם הצגירימכר לרוכש דיתר, תנספח החניה להתוח ובש/סביבה/פיייה לנכים כמסומן בתכנית המגרנח             

 נכה. ונדייר שאיוגם ל ביתי הירכלל ד נכה, בין , ובהעדר רוכש (ורהתחבמטעם משרד ה                               

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :יתחלק מקורה /מקורה חניה גמר רצפת 6.1.3  

 ש.י: ניה מהכבישישה לחג 6.1.4  

 כר.תכנית המבמון לפי סי: מיקום ת.חולפחת א: ת לדירהמספר חניו  6.1.5  

    אין. :יהלחנבכניסה מחסום  6.1.6  

 שיתוח המגרפ 6.2 

 .לבנין הכניסה למבואת דע ובמהרח חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                               

 ]לבנין סהיהכנ מבואת ברוחב תפחול[ ף רוצמ כניסה ילשב תכלול צוניתהחי בההרח                               

 .לפחות ר"מ 20 של טחבש לצידו מלווה וןגינ בעל ומואר                                 

 .נים משתלבות/ אבן טבעיתבא /ספלט: בטון/ גרנוליט/ אשבילים: חומר גמר 6.2.1  

/    יהיהריצוף ה.טבעיתבן א ת/לבואבנים משת רנוליט/ אספלט/טון/ ג: ב: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 .גוון בהיר ל הניתן בעלככ  

 גינון חסכוני במים בהתאם  .שי :צמחיה. צורפת(מ  ניתתכימון ב)על פי ס .יש: צר משותפתח 6.2.3  

   לאות.להנחיות משרד החק                                 

 .: ישתמשותפ  ת השקיהרש 6.2.4

 ה. ערכת השקיא מגונן וללא מל ח לשט ונההכו )חצר, .וכנית המכרלפי ת :רדר מחאה לחציצי; יש: ן הגת ה/ו צמודה לדירחצר,  6.2.5  

 יעשה ע"י הרוכש בעת  ין(יהבנולי מים מש ז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתו קיפועי ני ידור ש: סערהה   

 .תהפרטי  ידור הגינהס    

 ,וחות וכו'(ש ת,צנרמרזב/ים,  )חול , חלוב ומיםבי, גז, תמה/וכן גישית: גן  ות/רהדי ה לבחצר הצמודרכות משותפות, רוט מעפי  6.2.6  

  .בויכי שורת,קתחשמל,    

 מ"ר. 7-מ פחותלא : יש, בשטח הצמודה לדירה/ות גן צף בחצר ו רמשטח מ 6.2.7  

 ת הרשויות. ודריש פי היתר הבניהלומר: ח: ל המגרשות ש/גדר בחזית 6.2.8  

 .יעת החברהולפי קב תאושרתוח המנית הפיתוכי לפצע בגובה ממו    

 .אין(: בחלקה וחהקומה פתפולשת )מים מודקומת ע 6.2.9  
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   שותפותרכות ממע .7

 מערכת גז:  7.1 

 אר בתוכנית המתו םובמיקו ,ת הגזעם חבר, בתאום עיקרק -גז תת י/צובר באמצעות זיכמר ידורס הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ה ת הנאוזיק נהינתבמידת הצורך ת .מיתמקוה דרישות הרשותעפ"י  ו/או "י החברהעקבע אחר שיבמיקום או ן ייהבנהמגרש או    

  חזוקתה.תו נרת הגזהנחת צל    

 הגז. ת אספקת הגז הינם בבעלות חברתרוצנ ,ורצובר/י הגז כאממובהר בזאת כי    

 ;: ישדירהרכזי למ ממקוררת גז צנ 7.1.2  

 (.3.6 )סעיף  4בלה ראה ט: םו מיק : יש.הוך הדירבת גזת ספקצנרת א .1.37  

 :לכיבוי אש ריםידו ס 7.2 

 .דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות יפל :דרגותחדרי מץ בלח לתת להפעמערכ 7.2.1  

 יחות.נחיות יועץ הבטבוי והישות רשות הכילפי דר: רוזדוריםבמבואות/פמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 הבטיחות. י והנחיות יועץוכיבת הלפי דרישות רשו :רינקלרים(תזים )ספמ –ת וטומטי כיבוי אכת ערמ 7.2.3  

 יועץ הבטיחות. תחיווהנ : לפי דרישות רשות הכיבויזי כיבוי ותכולתן גרלרבות א כיבוי  דותעמ 7.2.4  

 יועץ הבטיחות. הנחיותרשות הכיבוי ורישות לפי ד :עשן גלאי  7.2.5  

 םפי ם משותבוי בשטחיי ים( וארונות כטדרנ)הי , ברזי כיבוי שא כיבוי ו  וי גיל רכותעמות ת, לרבי הכבאו דורסי ל כ: הערה     

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. ים,י טפר או               

 

 הבטיחות.יועץ  כיבוי והנחיותרשות הע"י  שידרשככל : ורור מאולץ במרתפי חניהו א 7.3 

 אין.: (תדירו הזנת ה)ל כזיתמר ירווג אמערכת מיזו  7.4 

 .אין ימוש הדיירים:שם לר/י מיזוג אויר בחדמערכת  7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת קמוימו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1הבית,  דעלוו 1ה, כל דירל: וארד תיבות 7.6 

 . 816י"ות ובנייה כנוןת תקנות לפי ומיניוםלא יתחז לותבע יהיוו םניייהבנץ אחד לכל במקבאו  , נייןבכל ל                     

 : אחריםמיתקנים  7.7 

 מוש כלל ילש ר/יםחד בחלקים משותפים(,)ר מים, מערכות תאורה גאמת מים, ומשאבוקה סנית מערכו  

 ועצים.ננים והיכהמת תוכניתלפי  ת:כמו ו  וםמיק .וכו' ייןוכים לטובת הבנסמ ניםבבנייאו  כים,ים סמוניטובת בניבבניין ול הדיירים  

 

   שתיתתות ערכחיבור המבנה למ .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מים: יש; יתבל ראשי ים מונה מש; : יזי ים מרכבור לקו מחי  8.1  

 יש. וב מרכזי:ילב יבורח 8.2  

 ה.ונת מכולל התקנ לא; יש. החשמל ת חברתבהתאם להוראו  ,החשמלניין לרשת חיבור הב 8.3  

 .םינב' הטלפוירה לחהד בורחיכולל  היתר(: לאוהבניה )בקשה ל נוןתכהבהתאם לתקנות  :ת הטלפוניםניין לרשבור הה לחיבהכנ 8.4  

   (.3.7.10 סעיף  הכנה בלבד )ראה גם .אין (:רנטטאינ/הזי )טלווי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 בפועל  ועםביצעבודות שכישה. במחיר הר יםכלולשה, יכי גוז, דרים, ניקומכת ותקירש, מדרכה, : כביובל במגרשללי הגפיתוח כ 8.6  

 ת החברה.באחריונם אי יתהמקומ ע"י הרשותיעשה   

  (.ר לפי היתר הבניהחו אא יםיש )מכלים טמונ: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .המקומיתהרשות  ע"י: אשפהפינוי   

 

   שותףרכוש מ .9

 : תףמשו ור הרכוש התיא 9.1 

 מכר.הית וכננו כמשותפים בתבאם סומ: יםיה משותפנות חמקומ     9.1.1   

 אין. :(הפתוח ים,ועמוד יסהכנ מת)קו  שתקומה מפול 9.1.2   

 החלטת בחברה. לפי: ותמחסנים שאינם צמודים לדיר 9.1.3   

    מ"ר. 14-ות מלא פח בשטח: .: ישסהמת כני )לובי( בקומבואה  9.1.4   

 .: ישיתי( קומתלוב) אהמבו  9.1.5   

 .ןנייבבכל   1מספר(: ) רי מדרגותחד 9.1.6   
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 .בניין  לכב 1: יותפר מעלמס יש;: מעליות: יש; ליתפיר מע 9.1.7   

 יש.מיתקנים על הגג: די פוס על יהחלק הת פחות: לגג משותף 9.1.8   

 "דים.ממ -ים דירתייםם מוגניש מרחבי אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: שותףדודים מדר ח 9.1.10   

 חדר משאבות, סחרור,  תוות, משאבסולאריות ערכמ כגון: (משותפות ו/אות )פרטיות וכנית ט: יש מערכוהגג קנים עלמית 9.1.11  

  דין.פי כל חר שתדרוש רשות מוסמכת על ן אוכל מיתקמאגר מים            

 .יש; ן נו גי לא שטח ל יש. :בתחומי המגרש ח פתוחושט חצר 9.1.12   

 ף תוכרכוש משומנים מסהה, ז במפרט קים אחריםכמפורט בפר:  תףו מש כושל הבית שהינם רוספים שנים וחלקים נקמית 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 להוציאם מהרכוש המשותף:  אין ש (מיםייבאם ק) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.גותדרי מ/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 .משותפת ניהלחה גיש 9.2.3   

 יסה.ובי בקומת כנל 9.2.4  

 תי.לובי קומ 9.2.5  

 ל הגג.ע משותפים(ה) ניםהשו ים קנל המיתמדרגות א גישה מחדר 9.2.6  

 כונות.גישה מחדר מדרגות אל חדר מ 9.2.7  

 .(שותפים)מ ים טכני/יםר/לובי קומתי לחדגישה מחדר מדרגות או מ 9.2.8  

 .הגג לע יםמשותפ מיתקניםדי י  עלוס התפ –הגג  חלק 9.2.9  

 .ותמעלי  9.2.10  

 .ות(ירנים בדרחבים מוגיש מ -)אין .לטק/מ מ"קמ 9.2.11  

 ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף. :רחלק אח 9.2.12  

 

 )לבניין/ים לפי העניין( ותףבית מש 9.3 

  או בביתבבית משותף  הדיר המוכר דירות(,כר המק חו –)להלן  1974 – דהתשל"(, )דירותלחוק המכר  6 יף בהתאם לסע )א(  

 של התקנון המצוי  מבטל או משנה הוראה תייל על הבתו להחבדעו שא ל הביתנון שחל עבית משותף והתקכשם הירהמיועד ל    

 ם:העניינילה וא; ייןאותו ענ עלהמכר פרטים  זהרף לחול במפרט או לצלולהלן, חייב לכ עניין מן העניינים המנוייםת להמתייחס    

 שותף;רכוש המהוצאת חלק מה (1)    

 ;רהוד לדימשותף הצמל החלק ברכוש השרו יעוש (2)   

 יו;בקשר אל ת בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויביםופור ההשתתשיע (3)   

 המשותף;ת בדבר ניהול הביסדרי קבלת החלטות  (4)   

 ת;וק המכר דירוחא( ל)3עיף אמור בסך הדרב בצושר השיכון ניין אחר שקבע כל ע (5)   

 אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב  לראוהו, ע)א( י קטןף  עייים בסינים המנועל עניין מהעני טיםפר מוכר שלא מסר ()ב  

 שותף. המחולו על הבית  ן המצוי לגבי אותו עניין יקנווראות התשה    

 

 ה:ירלדד המשותף הצמו של החלק ברכוש יעורו ש 9.4

 של כל  ח ( לשט5יף סע א'ה פרק פרט מכר זשובה כמפורט במין חאופירה )כהגדרתה ושטח הד שר ליחס שביןפל הארוב ככיהיה ק 

 דעת  שיקול פי שיידרש לפיכ ם הבית המשותף,ו בכל פרט אחר הקשור ברישוה אן ביחס ז, זאת בכפוף לכל תיקויחידות הדיור בבניין  

 ים שבון השטחף לא יילקחו בחתמשוש הדירה בבית ברכושל כל  בחישוב חלקה .סמכתשות מודי כל רל יע רשידו/או כפי שימוכר ה  

 (.6מפרט זה פרק א' סעיף ב )כהגדרתםלדירה ים מודהצ  

 

 ניהול הבית:בר חלטות בדסדרי קבלת ה 9.5

 . 1969 -ין התשכ"טקבוע בחוק המקרקעיהיה על פי ה 
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 :יו יבים בקשר אלוהמח ירותיםותף ובשהמשת בי פות בהוצאות השיעור ההשתת 9.6

 ה.כל דירף הצמוד ללק ברכוש המשותחל הו שיה על פי שיעוריה 

 להוצאות הקבועות שחלקן היחסי כאמור ברכיב ה לוםויבו בתשיחה בידי המוכר לא יעשה בהן שימוש בפועל נייה בהן תהשהחזק רותדי

 ור פט אשר המוכר יהיהמשותף, ביחס לרכוש ה פועלריכה בבגין צ אותוצההמתשלום רכיב  ף בלבד, להבדילהמשות אחזקת הרכוש

להן כאמור ה שות ההצבעוזאת מבלי לגרוע מזכוי, היתה צריכה בפועל אלביהן כי יח  לגיוכר שאחל ורותדירות האממתשלומן ביחס ל

 .בתקנון המצוי

 

 כוש המשותף(:או שיוחזרו לר/ותף )ו מהרכוש המש יםהחלקים המוצא 9.7

   צ"בהמכניות סומנים בתים הבאים אשר מחהשטתף ומהרכוש המש אויוצ, כםבהסעניין זה במור וע מהאבלי לגרמ      

   ם במפרט המכר ו/או בהסכם המכר.ינאו מצוי/ו      

 ל החברה.יעתה הבלעדית שלפי קבבית המשותף ב ף ויוצמדו לדירותהמגרש מוצאים מהרכוש המשותום ניה שבתחמקומות הח .א

 וריים. מק וץח שטחי . ב

 . ככל שיש( משותף, עט חדר עגלותמל) םמחסני .ג

 סה.יכב ורימסת .ד

 לעיל(.  9.2.9עיף מור בסכא חלקה )למעט וגגות נות, גימרפסות .ה

  .מוכרתעלות הנים לתא שבבחסוצמדו החניות והמות ו/או המחסנים לדירות, יחנימדו כל הככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצ .ו

 

 

  __ __________   _______ _____    __________ __ 

 חתימת המוכר     יךתאר          קונה חתימת ה         

 
 

 ולנציגות הבית המשותף. הברו לקונם שיועספינו יםמסמכ 'נספח א
  .ותהערות כללי נספח ב'

 .טבלאות זיכויים       ג' נספח
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 עלי הדירותבגות ולנציו לקונה ברועשימסמכים נוספים  – 'נספח א 

 

 המפרט: ק בלתי נפרד שלחלכ ורפווכניות אלו יצת 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ת ליוומידות כלר דחת של כל מידות וללהכ 1:50 -מ תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן 10.1.1   

 בקומה. ף משותהכוש סימון הרת לל כוה 1:100 -ן מבקנה מידה לא קט מה בה נמצאת הדירהותכנית הק 10.1.2   

 בקומה.סימון הרכוש המשותף  הכוללת 1:100 -מידה לא קטן מ נהבקסית נית קומה טיפותכ 10.1.3   

 ון הרכוש המשותף מהכוללת סי 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממ מותולשות; קומפ תסה/ קומומת כניקו יותתכנ 10.1.4   

 . 1:200מידה  ום מוקטן לקנהלבצי לצרף  אלו ניתןת יוכנושטחים דירתיים מוצמדים; ת   

 . 1:100 -מידה לא קטן מקומת גג בקנה  יתכנת 10.1.5   

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250מידה נה ר בניה בקיתה בלתית לקהמקומ שותלר י שהוגשהתכנית המגרש כפ 10.1.6   

 צמודות. וגינות

 

 ן לרבות על פידיל ם לכבהתאיש למסור ימור, שת ולחומרי הגוכרהמעלכל  ושימוש הוקחזת עת מסירת הדירה יינתנו הוראותב 10.2  

 רות בעניין:חוק המכר די   

 ם.ורמיירה על גיבי הדרכ כל לתחזוקת פעולות שוטפות )א(   

 ויר, אוג זומערכות מימערכות בטיחות, בות המותקנות בדירה לר השירות של מערכות זוקה כוללת ותחזוקה מונעתתח )ב(   

 לה.יוצא באקטרומכניות וכלות אמערכ   

 , אם נדרשות.טפות ותקופתיותיון ביקורות שואפו ירותתד )ג(   

 ר.שפר טלפון ליצירת קספק ומסלרבות שמות יצרן/ רה,תקנים בדימוה ומערכות ל ציודת שריועודות אחמפרט טכני ות )ד(   

 

 הגימור של  ריומת וחשל המערכווקה אות תחזתכנית והור (1) ייןה בבנה הראשונירהדת ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרהמוכר  10.3  

 יין:ענבות דירכר המי חוק פ ה למסור בהתאם לכל דין לרבות עלהבניין שיש חוב  

 ן על גימורם.ת לתחזוקת כל רכיבי הבנייטפופעולות שו (א)   

 ג , מערכות מיזומעליות ערכות בטיחות,מבות ין לרנות בבניתקמוה השירותחזוקה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ות (ב)   

 באלה.וצא יקטרו מכניות וכויר, מערכות אלאו   

 שות.דרנ אם תיות,ותקופ פותשוטביקורות אפיון תדירות ו )ג(   

 רת קשר.צילין ות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפוותקנים במבנה, לרבמשל ציוד ומערכות הפרט טכני ותעודות אחריות מ ()ד  

 מיליה.יספקומספר  טלפוןוח לרבות מספר יתהפות והבניין, המערכנים של מת צוות המתכנירש ()ה   

 ות בטיחות חשמל ותקשורת, מערכטרית, סניינסטלציה א לשות בלבד המשותפות ערכ( למAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 האמור  ש הדירהולפיה על רוכ בבכת הנחיההאמורים ם כיסמהמוכר יצרף למ במבנה ובפיתוח.כות אלקטרומכניות רומע   

 .ויהד עם מינבעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מי ת או הקבועה שללנציגות הזמני תםאוסור למ   
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 זהרות וא  ות כלליות ערה  –ספח ב' נ 

 ולדירה  הערות כלליות למבנה 

  .ר הבניהמועד קבלת היתלפים התק ,הישראלי קןהתו י דרישות תקנות התכנון והבניהוהמלאכות יהיו לפ םכל המוצרי .1

יזיה וולטן הכנה לין מתקבניה באם התקינבבניין ו/או אנטנה מרכזית  ולרית()לא סל לאנטנה ובת התקנת מתקןמחה פטורהחברה תהא  .2

 הוראות כל דין.ל פוף ו/או צלחת לווין, בכים בכבל

ו להימנע א/ו רתף,ה על איטום המת לשמירו/או המתחייב תנדרשולה הט בכל פעקולנו עצמו ו/או באמצעות וועד הבית,לפעול בנה מתחייב והק .3

וס רשים חודרניים וביצוע ריסשו מחיה בעלתצ תל, אי שתילא רק אך בותלעיל, לרסיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט י כד עולה שיש בהמכל פ

 .ינון חרקיםקלמניעת  תקופתי

 ן הן עוברות. החלל בהרת ו/או גובה ואת צישנו ה אחרת וירסגו יכוסו בתקרה קלה ו/אות כאמור מערכו .4

קיטום פינות צע ים לא יבוולפית ו/או שי קירויפובח .שראלייםבמידות לא פחות מהנדרש בתקנים הי רווחים )פוגות(ובריצוף יעשו מי פובחי .5

 .)גרונגים(

רכות צורך מעבזק, כבלים, ל שמל,רת החגרש, לחבהמו א/להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ובאם תידרש החברה  ימניעת ספק יודגש כל .6

 כותובז ה, כןישג לצורך ןיי הבניתקנבמ ות שימושלרב ונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתרים סמוכים, הקאו בניינים אח/ו יןהבניהמשמשות 

 ים אלו.טחשגין בית ביסי ועד מ וםשלכן יהיו גופים אלו פטורים מת למעבר כבלים. כמו עלרבות רצועות הקרקהשימוש והטיפול בשטח/ים 

 .ו סגורותיפים או רעילים, באריזות פתוחות אולטים ריחות חרתיים חומרים הפירד סניםמור לאחסן במחאיסור חחל  .7

 ירה לקונה.ו מי מטעמו בטרם נמסרה הדה אע"י הקונ רהידעבודות ב בוצעויא ל .8

. נייןמשרתים כלל הבורור, העברי צנרת ואומות ו, קורמונמכות ותקרת יכול שיהיו רכשו ע"י הדייריםיש )ככל שקיימים(, םבמחסני .9

 בתפקוד.ימוש ובש פגעפן שלא יובאו ונפרד למחסנים בלבד ש המשותף ים תעשה  מהרכונת החשמל למחסנהז

לא  אך הרעקטינים החלל ועלולים ליצור הפור תליית כביסה, מזויר באם יותקנו באמים החמים ויח' מיזוג האוד השל דו מםויקמ  .10

 במפרט. קבועמן ה פחות

ת ישוומדת בדרעק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם , יעשה שימוש רוויר ע"י הקונההאג מיזוותקנו מערכות ופקו ויבאם יס .11

 ים.געפמלרעשים ותקנות ה

ונה ק"י הבאו עלשהם שיוכ יםזרפריטים או אבילחומרי הבניין, זק כלשהו שיגרמו נ לאובדן, מחסור או יהיה אחראי אחריות כלשהי לא המוכר .12

פריטים ה,ודה העבוע ו/או ביצריות בגין אלה כולל לטיב החומרים כל האח ,חר מכןבדירה ובין לא תםקני התוזאת בין לפנ לבניין,לדירה או 

 ד.ת הנ"ל תחול על הקונה בלבספוזרים והתוביאהו

וזאת על מנת הקונה  ת הדירה לרשותדהעמ ת מעתהראשונו יםשנה מוגן, באופן תכוף לפחות בשלושה יש לאוורר המרחב חשוב להדגיש כי .13

 .רחב המוגןהמ ישמהם עשוהבטון ות קירוהנמצא באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה ב אלהימצעלול  י גז ראדון אשרידשרסלק ל

 מחסנים יות,חנ ,תגון גינוכ ם,ייבשטחים פרטבמבנה ואשר יעברו  שרתות כלל הדייריםמאו מערכות אחרות התכנו שוחות ביוב או צנרת י .14

 פרויקט. תכנני ויועצי הו עפ"י החלטת מבעיקומן ת, מספרן ומיקת פרטיוומרפסו

המגרש, בהתאם  גרש ועל חשבון שטחגז, ביוב וכד'( ימוקמו במכ, בזק, טל" ל,מששונות )חרכות המע של ם ושוחותפילרים )גומחות( עירוניי .15

 .ותיות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשוילתכנ

 ם לגרום לשקיעות בריצוף זה.משתלבת" עלולי ים באריחי "אבןצפרוה המילו דרכי נסיערים ואפל שבילים, מעבעדים ים כבברכביעה נס .16

 יפגענה.זכויות הרוכש לא ת ובכל מקרה רשויות.צרכי התכנון ו/או אישור הם לקומם בהתאמיו ת החנייהמקומו ספרבמ שינויים יתכנו .17

 רקעייםיה תת קמ(, למרתפי חנ")גפ מימנים בגז פחעיונהמאסורה הכניסה לרכבים  .18

 .ים/ף פים במרתו משותם אטיישטחים פרב בגז פחמימני )גפ"מ(,תקן המופעל או לאחסן כל מ/חמור להתקין ו וריסחל אבנוסף  .19

ם שונים היגבב ברה גלויה אנכית ו/או אופקית,כל דין, תיתכן הע תיות ובכפוף להוראוהתכנון ו/או הנחיות הרשו שותלפי דרי .20

המשותפות ושל מערכות שאינן  מערכות הבניין לל האלמנטים שלכ שלות, מהמסומן בתכניבשונה  נה, כמסומן אווום שובמיק

ווי חשמל, ת מ.א. ואוורור, קרז, שוחות ביוב, צנמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוחש מים, צנרתת רנכגון: צ ת ועודעלו, תות, צנרתמשותפ

חניה פרטית, צפים וחצרות, ברומ גגותם, במרפסות, בבמחסני צמודים לדירה, טחיםה, בשחום הדירבת, מהטלפון, תקשורת וכדו

יים. , לפי החלטת היועצים הטכניותצוין בתכנלמ/ןבר למסומהכל מעות תקרקירות ובטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בבש

אפשר גישה הקונה ין הן עוברות. הלל בבה החו/או גו רתצות קלה ו/או סגירה אחרת וישנו א יתכן ויכוסו בתקרה מערכות כאמור

 "ל.פול במערכות הנטיו זוקהלתח

, השייכים לכלל וז וכד'( וכן פתחי ביקורתניקם, ביוב, מי) ות צנרותועובר תכן, יאו החניהות ובסמוך לתקרת הדירה, או המחסן ברצפה, קיר .21

 ם משותפים. יין, ומהווים חלקינהב
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אילוצי התכנון, ופיים, בהתאם לרישום וחלוקה סך ליבתה טיות ושינוייםיתכנו סינם סופיים ויאים, הצמודוהחלקים , וחיתגבולות המגרש, הפ .22

 רשויות.הביצוע ולדרישות ה

פשר בחירה כבר מסעיפי המפרט המא םשסעיף ו/או סעיפי עם הרוכש התקדמה הבניה כךזה חתימת החום רטבמידה ו סר ספקן הלמע .23

או זכות /ה ו/או דרישה ולא תהיה כל טענש וכולר ם לשיקול דעתוות בהתאך אחת האפשרויור מתן יבחרה. הקבלחיב שרהושלם, לא תתאפ

 לן.חירת הקבבחירה או החלפה בעקבות ב

הן. עלות השימוש בחשמל הפרויקט או חלק מ תוזו שתשרת את דירוהחשמל המשותפת של הבית,  רכתיחובר למע  - T.V-נה לבר אנטמג .24

 המשותף. תהבי וצאותה חלק מההית ברשל המג

 א במכלי שתילה.ירות באדנית אללשתול צמחיה ישן אי  - (ככל שישיות )יות בנובאדנ .25

י טבעיות כגון: הבדל צוע, יתכנו תופעותישראלים ובהתאם לכללי המקם הפוף לתקניבכו ף וחיפויבריצו ית,טבעבאבן  - הבדלים בין אריחים .26

  ם דמוי חלודה.ת בכתמיברזל( המתבטאו)לים מינר התחמצנותן וכ" מרקם, גוון, גידים, "עיניים

ר. כמו כן לא המכבתוכניות ם ינכרח מסומינם בה, או'(בטחון וכין )עמודים, קירות נושאים, קירות מערכת שלד הבני -בחלקי בניין י נו שי  .27

ו/או  הריסהת עבודה הכוללל כלכן צות. רות ומחיקי, ותתקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפ מים, ביוב, חשמל, תמערכו כניות נתיבימסומנים בתו

 .בדיקה ת, מחייבהחזקה רצפה לאחר קבלתירות, תקרה או בק  עומקחדירה ל

, ביוב ומים רכות אלקטרומכניותעים וחוץ(, ו/או למוע, חלונות בחלל גבוה )פנקב ים בזיגוגומסחי בניה השל פתח  - וי וקה וניקהגישה לתחז .28

יגום , )פ1139בת"י  ד מתאים והעומדיובצבה וים לעבודות גורק מורשוע ובאם נדרש צי מקי בעלשה רק ע"יע, יםו/או גג/ות עליונ

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

רים ומרפסות(, לרבות בשטחים פרטיים )חד מעבר הקונה יאפשר ,קירות בחזיתות הבניין, וגותג ןוניקיוה קוצורך תחזל  -י פרטטח מעבר בש .29

 .בתאום מראשו ןיהעניקובל בנסיבות הכל כמ ד מכני וכלים,ות צי, הנחסנפלינג ם,מיגוקשירת פי

 ם וכו' ת, משאבות, מפוחים, מזגניליונרטור, מעג ,תל, תקשורן: חשמכגויו ככול שיה -ת טכניות ומערכות אלקטרומכניות זוקה  של מערכו תח .30

 ן.כל דילהוראות ם תאבההקונה בהתאם להראות התחזוקה ונציגות הבית ו/או  תיעשה ע"י

ורך לצ רוםח בעתמה אשר ישמש את כלל הדיירים בקוצוני חיחילוץ  ן/דלתימוקם חלו ןנייבבה קומ ת מהדירות בכלבאחכן וית -ון חילוץ לח .31

 שראפי בפתח זה, וכי בעת חירוםקבוע  כי לא ייקבע סורג במתחיי ,דלת החילוץירה אותה רכש ממוקם חלון/בד אשר ,קונהה .טבר ומילומע

 רת הדירה.לרוכש טרם בחי זהע מיד המוכר להעביר עללוץ. חלון/דלת החי לרה אר בדיאת המעב

ית ות המחייבות תחזוקה מקצועאחרומכניות וטרקלמערכות אותקנו ם הוניחלקיו השבמבנה וב -ה לטיפול שוטף במערכות הדרכ .32

תקינות ד או המת ספקיות הציווהחברו/או היצרנים י יגנצבסמוך לקבלת החזקה במבנה, את חלה החובה לזמן ר כהמוושוטפת, על 

 השימוש והתחזוקה. לאופן גות הביתלנצי בלת הדרכהק רךלצו הציוד,

 

 אחרותהערות כלליות 

מושפעות באופן  ,או גרנוליטות בטון, אספלט ו/פלקחת בחשבון כי רציש  -ברים, שבילים וכו'( מע )מיסעות, מרג על חומרי סמיות ת ספעו הש .33

מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה דגש כי אין כל למניעת ספק יו ו.אלפות ים זעירים ברצכנו סדקרמיות ולכן יתתאו /יות ווזות ססמתזמ עיטב

  התופעה.וקה שוטפת בהתאם לשכיחות תחזיש לבצע  ו.לאלחומרים יינית אופ, הטבעית זו

וע וסף ומבלי לגרן הן בנאות המפרט כולרי הו ת, וכת בתכניו רו מו האן בנוסף ומבלי לגרוע מההערות כי ההערות הנ"ל ה המובהר בז .34

 ר בהסכם.מו האמ
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   זיכויים ות טבלא  –' גנספח 

 

 םייריכוז טבלאות זיכו

 
 

 דותיוחת מהערו

 
ותיקון לצו המכר  1974-התשל"ד וק המכר )דירות(,חל 6דרש בתיקון מס' בהתאם להוראות המכרז וכננם יים אלה היכויזריכוז  .1

והתכניות המצורפים  ינויים מהמפרטלן לא יבוצעו שלה םלנרש ת המכרז, פרטי הוראו". מובהר כי עפ(המכרפרט )מ 2015-ה"עשהת
 ים.חרא ו חיוביםים ו/אכויזי א יבוצעולהסכם המכר ול

 
 וללים מע"מ.כאינם  להלןרים הנקובים מחיה .2

 
 כר.הסכם המ וע ביום חתימתדד הי:המדמדד הבסיס ,הניספח זה צמודים ל:מדד תשומות הבחירים הנקובים בנמה .3

 
ים( יירך שינויי דליה )במסגרת האל יםכוילזיל זכותו ה/קבלן, על רצונו או אי רצונו לנצלהודיע לחברה רוכש הדירשעל  רוןחעד האהמו .4

 מקרהבכל ו  ם המכרכסהל ימים ממועד החתימה ע 30ן בתוך ה ע"י החברה/הקבלר"(, ימסר לרוכש הדימועד ההודעה)להלן: "
 ר. עד קבלת ההיתודם למוקיום  60לפחות 

 
לזכותו ור תקבל כוויתת ,הום התקופבלן בתהק ע"יתזכורת  עתד התאריך האמור ובכפוף למתן הודהדירה כאמור עאי הודעת רוכש  .5

 זו על פי כל דין.
 

תאפשר המטבח ת החברה, התקנת קו ספשאינק מטבחים פס כשהמתוכננים וככל שנבחר ע"י הרו גין ארונות המטבחבניצול זיכוי  .6
 ועל חשבונו.אחריות הרוכש סירת הדירה, ובר מחרק לאלרוכש 

 
 .308/2016בהתאם למכרז מר/ בד,ים הנ"ל בליטרפתור על הנגד ויי כיכוי לקבל זידוע לי כי זכות .7

 
 עד הזיכוי.תאם למוהשומות הבניה בתמדד מד לר הוא מוצשאכ רקוזז מהתשלום האחרון בגין הממכהכולל והמצטבר י יסכום הזיכו .8

 
 . ן.ידל פי כל ישות עהדרו מלא יפחת תנאי שמספר הנקודות ותשתיות החשמלת חשמל ינתן בזיכויים לנקודון התמ .9

 
השירותים  ירחדאחד לפחות לכל שני חדרים כאשר יותר מעגל סופי  ים לחשמל, במתקן ביתם לחוקים והתקנים הנוגעיהתאב . 10

ח כלים, בישול ומזגן אינם כלולים ה, מייבש, מדילי, מכונת כביסחשמ לדוד דרים. מעגליםישוב החחאינם כלולים ב בריםוהמע
 ל."נקודות והמעגלים הנכך אין אפשרות לבטל את הם ליים, ובהתאופס ל מעגליםנדרש שי הזערבמספר המ

 
ית סיסבוהיא ון והבינוי, רד השיכשט הבסיסי של מרהמפ ל פיכר הינה עמה טיודות המאור/בית תקע/טלפון במפרכמות נק . 11

 ץ להפחית ממנה.ולכן לא מומל ונורמטיבית,
 

אחר קבלת לתתאפשר לי אך ורק  רות להתקינם באופן עצמאיאפשים הנ"ל, הרטפהן פריט מוי בגיזיכת לאת הזכו ככל וניצלתי . 12
בטרם מסירת שר פא תתאדות וכיו"ב לורך מדיצגישה לממכר ל םכי גבהר סר ספק יוה ןמעממכר, ובאחריותי ועל חשבוני. להחזקה ב

 כר.הממ
 יימה התקנתם יחשבו כסיוםהסתובנויים ו יםקומנטים יצים באלמצאהנ ים/ביוב.פק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מ*למניעת ס

 ור במפרט המכרממהא יכויזכותו לז שוממיוק המכר לעניין הודעת רוכש על לח 6עותו בתיקון מ"התקנת הפריט" כמש
בין שונים ים ריטלבחור פ רק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרותרה יבחרו אך ואחד מספקי החב ספק ם אצלשונים המוצגי*פרטים 

 לים סניטריים וברזים.: כנים לדוגמאשו םספקי
 

ח על נספ ההמוכרת והקונ/ההחברימת ה זו, בחתלבטב מהפריט/ים המתומחרים המפורטים ל זכותו לזיכוייםעמימש הקונה בפו . 13
 סכמים במפרט המכר.ר כשינויים מובצע הקונה כאמום שישינויזה, יראו ה
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 : מקרא
  דה.יחי -יח'

 . עברומטר מ -מ"ר
  ר אורך. מט -מ"א

 דה. ולבן+ חומר שחור+ עב חומר -קומפלט
 אחד בודד.  פריט -פריט

 

 דבי בלר בגין זיכוחימ  - רחצה ,  בח נושא: ארונות מט
 

סעיף 
 טבמפר

 המכר
 תיאור

 חומר/
 ודהעב

 'יח
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 "כסה כמות

3.3.1 
ארון לל כו) מ"א 6 חארונות המטבלל לכזיכוי 

מטבח,  מטבח, ברזמשטח עבודה, כיור  ,ןוון/עליחתת
 רט המכר., לפי התיאור שבמפ(חיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
ור אינטגרלי(, לפי י. כולל ככללי רחצהצה )בחדר ן רחרוא

 במפרט המכר.יאור שהת
  --- 600 --- קומפלט

 
 בד ליכוי בן זבגימחיר  -ם רבות ואביזרישרבנושא: קבועות  

 

 
 :ההער

 תקנהזיכוי פריט+המחירים כוללים כל ה

 
 מחיר בגין זיכויים   -ושא: חשמל/ תקשורתנ

 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 אורתי

 /ומרח
 בודהע

 'יח
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 כ"סה ותכמ

   72 פריט קומפלט יזיכו –קודת מאור קיר/ תקרה נ  3.7

   78 טיפר ומפלטק יכויז –ור ת תקע מאבי  3.7

3.7 
 

   48 פריט מפלטקו  קודת טלפוןנ

 
 :לאות החשמל/תקשורתלטבות הער

 .רהמכ (, במפרט5בלה )ט 3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1

 לפני ביצוע. לזיכויים יחסיםמתי חשמל/תקשורת ירוןחיר המח. מ2

 
 

               ____________   __________ __   _________ ___ 
 רמת המוכחתי      תאריך         הקונה מתחתי                   

 ףסעי
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 העבוד

 יח'
מחיר זיכוי 

 יח' בש"ח ל
 "כסה כמות

   100 יטרפ לטקומפ המכר.רט פמהתיאור ב פייור רחצה,  לסוללת ברז לכ 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט יםלת ידינטיסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט מפלטקו

   126 פריט קומפלט .רפרט המכמיאור בהת לפימבטיה,  סוללת ברז לא 3.6


